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Γενικόν αισθητικόν.

ΓενοΛν αισθητικόν καλού/εν τήν ούναμιν 
εκείνην, δι’ ής λαμβάνομεν είδησιν ούχί εξω
τερικών αντικειμένων, άλλά* τών διαφόρων 
καταστάσεων η χρειών τοΰ δώματος, τών προ; 
συντήρησιν αΰτοϋ τεινόντων διά ταύτης λαμ 
βάνομεν είδησιν τής τοιάσδε η τοιάσδε κ α - 

ταστάσεω ς της ύγιείας τοϋ σώματος,τοδ ψύχους, 
τής θερμότητος, τοϋ άλγους, τοϋ νυγμου, της 
πέίνη£, τής δίψης, τοϋ κόρου, τής άνάγκης 
χαί τών λοιπών. Τ&ϋτο το αισθητικόν εΰρί- 

σκέτα ι κοινόν και παρά τοΐς άνθρώποις και 
παοά τοΐς ζώ οις ' άλλ ’ ή υορφη τοϋ αισθητικού, 
καίτοι φαίνεται καθ’ όλου όμ οια , διαφέρει 
ίμ (ος εσωτερικός, ήτοι ηθικώς* όιότι παρα τοις 
ζώοις ή αίσθησίςτών διεγειρομένων αισθημάτων 
άνα ’ίέοεταί είς ψυχήν άλογον, ήτις ού ποιεί 
ό,τ·.' δέον γενέσθαι, μετά λογικήν εργασίαν, 
άλλ ’ ο ,τ ι έτάχθη γίγνεσθαι άνευ λόγου και 
άνευ χρονοτριβής* διά τοϋτο αί μέν τών αν
θρώπων ενέργεια-, όιαφωνοϋσι πρός άλλήλας, 
αί δέ τών ζώων δράσεις π ρ ο σ ο μ ο ιά ζ ε ι .  Το 
ζώον, ζητούν τό θέρος *κιάν , ποιεί τούτο, 
ούχί διότι ή αίσθηίΐς τού καύσονος^ ίθεσεν 
ε , ς ενέργειαν τήν λογικότητα τοΰ ζώου, rfi

συνέπεια ΰπήρξεν ή άναζήτη σ ΐ ί  τής σκιάς* 
διότι πρός τοϋτο απαιτούνται δυνάμεις και 
γνώσεις πρός τό καθολικεύει'/, κρίνε ιν και 
συλλογίζεσθαι, πράγματα διά τήν φύσιν των 
ζ ώ ω ν  ανύπαρκτα* άλλ ’ έξ ενστίκτου όρμής πρός 
α ύ τ ο σ υ ν τ ή ρ η σ ιν . Τό ομοιον παρατηρεΐταί και
είς τά βρέφη τά μήπω τάς της ψυχής ου- 
νάμεις άναπτύξαντα. Τά ζώα άρα δέν ένεργοϋσι 
λογικώς άλλ’ όρμεμφύτως.

'Εξωτερικόν ή ειδικόν αισθητικόν.

"Οπως τό γενικόν αισθητικόν, ουτω κχι το 
ειδικόν αισθητικόν είναι δύναμις, δι’ ής ή ψυχή 
λαμβάνει γνώσιν τών αντικειμένων διά τών 
α ισ θ η τ η ρ ίω ν  οργάνων τών κειμένων είς τήν περι
φέρειαν τοϋ νευρικού συστήματος και ηνωμένων 
με τό κεντρικόν αύτού οργανον, τόν εγκέφαλον. 
Τά αισθητήρια ταύτα είνε ή άφή, ή γεϋσίς, 
ή όσφρησίς, ή άκοή και ή ορασίς.

Τάς αισθήσεις ταύτας έχουσι και τα ζωα 
οπως ό άνθρωπος, ούτω καί τά ζώ α λ α μ β ά - 
νουσίν αίσθησίν τοϋ αντικειμένου* ερωτάται 
ήδη, άρά γε ο,τι συμβαίνει είς τόν άνθρωπον 
τό αύτό συμβαίνει και είς τά ζ ω α  *, ήτοι ή 
τών αντικειμένων ιδέα μεταβαίνει ώς γνωσίς 
ε’ . ψυχήν τοϋ ζώου ; "Οπως δηλ. ό άν
θρωπος λαμβάνει γνώσιν τών άντικειμενων, 
καί ε*/ει συναίσθησιν τής γνώσεως, ούτω αρα 
γε καί τό ζώ ο ν ; έχει καί τό ζώον τήν 
σ υ ν α ίσ θ η σ ιν , οτι έγνώρισέ τι ετερον οπερ ή - 
ννόει, καί ότι έταμίευσε μ ία ν ^  γνώσιν είςτό 
ταμεΐον τών γνώσεών του ; Ό  άνθρωπος, κενό/ 
φέρων μεθ’ έαυτοϋ ταμεΐον , πλουτίζει αύτό 
διά τών πέντε αισθήσεων, των  ̂ επικουρικών 
μέσων τών δυνάμεων τής ψυχής, αϊτινες,πιστωί



•ο jp . W iX l, βοηθουσιν αύτάς πρός μόρφο^σιν 
τοΰ  ̂λογικού ανθρώπου. Διά τών αισθήσεων 
to ανθρώπινον πνενμ* τνμπληροϊ τ ά ; γνώσεις 
και υποβοηθεΐ τ ά ; δυνάμεις τής ψυχής · ό 
άνθρωπος διά τών αισθήσεων (καθ’ δ λογικός) 
λαμβάνει αίσθησιν τής Ο-άρςεώς του, ώς ίντος 
αυτοτελούς και άνεςαρτήτου, καί τήν αίσθησιν
του εγώ* δυνάμεθα αρά γε τό αύτό νά είπωαεν 
κα'ι διά τά ζώα ;

Δυστυχώς ο,τι είπομεν διά τον άνθρωπον 
δεν δυνάμεθα νά είπωμεν καί διά τά ζώ α ’ 
οιοτι του μεν ζώου τό ταμεΐον (έάν ταμεΐον 
πρέπει νά τό είπωμβν) είνε πλήρες, διότι είνε 
έφωοιατμένον μέ τό ένστιγμα, ?,τοι τήν συα . 
φυή έπιττήμην, ήτις δμως, ρητέον, δέν είνε 
γνωτις, άλλά πρόγραμμα συμφυές, Ικτυλισ= 
σομ»νο/ .ή βαθμιαία προόοω τής ήλν.ίας τοϋ 
ζώου, δπερ έκτελεΐ τά πιρουνιαζόμενα μέρη 
• ου προγράμματος ό'λως άσυνειδήτως καί άνε- 
λ.νθ.ρως, ω , ό εςής συλλογισμός τό αποδεικνύει. 
Ηινε γενικός κανών πάτα γνώσις νά γ.ννηθή 
διά παραστάσεως· δ,τι λοιπόν αί παραστάσεις 
δέν διεβίβασαν εις τήν ψυχήν δέν είνε γνώσις: 
τό ζώον εργάζεται όρμεμφντως, αί ένέργείαι 
αυτού δέν προέρχονται έκ παραστάσεων. Έάν 
λοιπόν πάν τό μή εκ παραστάσεων προερχόαενον 
δέν είναι γνώσις, επεται δτι καί αί ίνέργείαι 
του ζώου δέν είνε γνώσεις- τό ζώον άρα ά -  
ουνειδήτως^ ενεργεί καί δονλικώς: ή δουλική 
μάλιστα αύτςύ υποταγή είς τήν έκτέλεσιν 
τοΰ προγράμματος φαίνεται έν τούτω, δτι ά
παντα τά ζώα τά μια ομοταξία άνήκοντα 
απαραγράπτως τό αυτό έκτελοϋσι ποόγραμμα' 
χωρίς ούτε τι νά παραλείψωσιν, ούτε τι ποο- 
θύστεροννά πράςωσιν · ή άκριβής τού πόο- 
γράμμάτος έκτέλεσις καί τό απαράγραπτη 
έλεγχες τήν τε̂  στερησιν τής μνήμης *αί τής 
φαντασίας, ώς είπομεν.

^ ' ·  ίίς ψυχήν τοΰ ζώου αί παοασιάσεις 
«έν έγκατα)είπουσι γνώσεις, τούτο γίνεται 
^ήλον εκ .ίο/ εςής· ινα αι παραστάσεις καί 
αντιλήψεις γίνωσι γνώσεις, άπαιτεΐται ή συν- 
είδησις τού ίδίου έγώ , ήτοι διάκρ-.σις τού 

υ ‘■'ποκειμένου ιών άντικειμένων: τούτο

• J

γίνεται διά τής δυνάμεως τοΰ γνωστικού, τό 
ο ..ο .ο / *κ .ή , πείρας και τής διδασκαλίας 
μανθάνει νά καθολικεύη , κρίνη και συλλο-

;%ηται·τόζώον^:?ί7ΤΪ, Τουτουτούόργάνου,ή
ελλειψις οε επιβεβαιούται κα’ι έκ τής έλλείψεως 
του λόγου, ήτοι τής γλώσσης· διότι ή έπ ι- 
στημη τον καθολικεύε-,ν, κρίνειν κ*ί 7υλλονί- 
ζεσθαι άνευ γλώσσης είνε αδύνατος* θά είνε 
οέ άτοπον νά ν.τοθέσωμεν δτι τό ζώον έχει 
την Λύναρ-.ν τού γνωστικού καί έστίοήθη 
γλώσσης· ή ύπό)εσις αύτη είνε προσβολή 
κατά του̂  δημιουργού· β ') ϊνα γίνωσιν άντι- 
λήψεις, δέον νά γίνωσιν εντυπώσεις, αΐτινες 
να ιιαρκέσωσ’,ν έπί τινα ώραν, όπως δυνηΟή 

Q, V0'J? Vi έπίστήση τήν προσοχήν του καί 
ν* μεταβάλ, αΰτ^ς είς γνώ7?ις· διότι ϊνα 
α " 0 γ'·’ 1 παράσ-ασις τ?λ;·α γνώσις, δέον 
νά παραλάβη αύτήν ό διασκεπτικό; νοϋς, δπως 
Μ Τ άηΐ α υ τή ν  γίνεται δέ ή εργασία αυτη 
ι* συλλ°γ^ μ ω ν, διά παραλληλισμού καί συγ

κρίσεις παραστάσεων, καί έν γένει δι’ έονασ-'α-

περι τον ζωον · αί εντυπώσεις άρα και αί 
αντιλήψεις καί τά συναισθήματα ύ ο ’ οΐαν 
μορφήν εκφαίνονται είς τήν ψυχήν τού ά ν . 
θρώπου $έν αναφαίνονται είς τήν ψυχήν - ο0 
^ωου. Τό ζώον άρα παθητικώς δΐατελε( ς,ύχί 
ενεργητικώς πρός τοΰς έκ τών αισθήσεων ερεί 
θύμους, οιτινες, έπειδή δέν έλαβον βαθείαν 
τήν έντύπωσιν διά *ήν μή έπε^ργασίαν αύχών 
υπό τού δ ’,ασκεπτικςϋ νού, ολίγον μόνον χρόνον 
παραμείνα?αι ώς παραστάσεις, έξέπεσαν είς 
τόν χώρον τής λήθης,δπου πάσαι αί παραστάσεις 
.ω ι ζώων μεταβαινουσι· έρωτάται ό'μω  ̂ που 
εγενρντο αί παραστάσεις έστω καί πρός στιγμήν;
Ε ι; τήν ερώτητιν ταύτην άπαντώντες, λέγομεν 
οτι ανται ?γένονΤο εί; τήν άλογον ψυχήν τον 
ζώου: δ ’,ότι ?ίνε δύναμις γήινος έ στερημένη 
παντός πνευματικού, ώς θέλει άποξειχθ^ κα
τωτέρω σαφεστερον,

Ερευνας Ιν τή auviiSrjgjt.

fI? ‘ v ή είσέλθωμ-ν είς τάς έρευνας ήμών, 
δίδομεν πρώτον τόν ορισμόν τής συνειο^σεω;.

ΚΕΚΡΟΨ
•J ,,-·'

Συνείδησις είναι τό έσώτατον αισθητικόν, η 
ή δύναμις δι’ ής πασα πνευματική ένέργεια 
γίνεται- άνευ δ η ) . ταύτης ούτε αίσθησίς έκ 
των αισθητηρίων δύναται νά λάβη χώραν, 
ούτε παραβολή μερικών εννοιών πρός άλληλα;, 
πρό; σχηματισμόν μερικών έννοΐών,ούτε κρίσι;, 
Οντε άνάμνησις· διότι ή εί; το'ύτο ή είς έ -  
κεϊνο τών αισθητηρίων ήμών γινομένη ΰπό 
τής αύτής (ρύσεως έντύπωσις είνε διά τόν 
άνθρωπον ώς ανύπαρκτόν τι, εάν ή ψυχή δεν 
έπιτρέψη τήν εαυτής προσοχήν πρός τήν έν- 
τύπωσίν, καί δεν άναλάβη αύτήν είς τήν 
συνείδησIV καλείται δε ή μεν έν τη συνειδήσει 
άνά/ηψις τής έντυπώσεως , ά ν τ ί λ η ψ ι ς 
κ α τ ’ α ί σ θ η σ ι ν, ή δε διά τής κατ’αίσθησιν 
άντιλήψεως γενομένη έν τή ψυχή είκών έ ν ν ο ι α  
μ ε ρ ι κ ή  ή άτομική, διακρινομένη τής γενικής 
έννοιας τής ύπό τοϋ διασκεπτικοϋ νοός έκ με
ρικών εννοιών παραγομένης· κατά πασαν δέ 
κατ’ αίσθησιν άντίληψιν καί κατά πάσαν 
έννοιαν λαμβάνει άμεσον γνώσιν τό άντιλαμ- 
βανόμενον υποκείμενον, ή υποστατόν, έαυτοϋ 
τε καί τής έαυτοϋ ένεργείας" λαμβάνει δη
λονότι συνείδησιν έαυτοϋ, ώς δντος διαφόρου 
τού αντικειμένου ή άνθυποστάτου, καί είνε 
διατεθειμένο'/ ( τό ύπ οστατό /) νά αίσθάνηται 
εαυτό, οτι εΰρίσκεται κατά τινα τρόπον, εύ- 
αρέστως δηλ. ή δυσαρέστως· κατά τήν άν
τίληψιν λοιπόν πάσης έντυπώσεως, ή πάντός 
ερεθισμού, ενεργεί καί ή έσωτάτη αίσθησις 
καί συνείδησις· ήδη έρωτώμεν, εχει αρά γε 
καί τό ζώον αυτήν τήν δύναμιν; γίνονται 
καί είς αύτό δλαι αύται αί πολύπλοκοι καί 
σπουδαία’, έργασίαι νομίζω δχι* διότι άπο- 
δίδοντες τοιαύτην τινά εργασίαν είς τά ζώα, 
αϊνιγματωδέστερον καθιστώμεν τό ζήτημα ή 
ότι λύομεν αύτό’ διότι αυτη άπαιτεΐ έργασίαν 
νοός τοιαύτην, ήτις άπαιτεΐ τοσαϋτα φυσικά 
καί επίκτητα πλεονεκτήματα, ατινα τά ζώα 
στερούνται* άρα τά ζώα δεν Ιχουσι συνείδησιν. 
’ Επειδή δέ δι’ αύτής ή ψυχή εχει άμεσον 
είδησιν τών εαυτής εννοιών, συναισθημάτων 
καί όρέςεων, καί δλων έν γένει τών έν χρόνω 

αλλοιώσεων αυτής, ή δε ψυχή τοϋ ζώου στε

ρείται τοϋ τοιούτου φορέως, άρα τό ζώον είνέ 
άσυνείδητον.

Βουλητικον ή έρεκτικβν.

Μόλον δτι ίκανώς άπεδείχθη ή διαφορά 
τής ψυχής τοϋ άνθρώπου καί τοϋ ζώου, ούχ’ή τ - 
τον ώς τελευταΐον επιχείρημα θέλω προσάξει 
τήν έκ τοϋ βουλητικού ή ορεκτικού προσμαρ- 
τυρουμένην διαφοράν.

βουλητικόν ή ορεκτικόν καλείται ή δύναμις 
τοϋ κινεΐσθαι είς πράξιν, ής ή έννοια ένδια- 
φέρει ημάς, διά τό παρακολουθούν εύάρεστον 
ή δυσάρεστον συναίσθημα, δπερ διεγείρει τό 
ορεκτικόν, ή πρός τήν άπόλαυσιν τοϋ ήδέως ή 
πρός τήν άποφυγήν τοϋ αλγεινού' είνε άρα αί 
ορέξεις ή θ ε τ ι κ α ί ,  άς ο ρ έ ξ ε ι ς  καλούμεν, 
ή άποθετ ικαί, &ς ά π ο σ τ ρ ο φ ά ς  όνομάζομεν.

Αί ορέξεις καί αί άποστροφαί , επειδή ό 
άνθρωπος είνε ον αισθητικόν, καί νοητικόν 
ένταυτώ, ανάγονται καί αύται είς δύο κλάσεις, 
είς κατωτέρας, ή κατ’ αίσθησιν, ών τά άντι- 
κείμενα άποβλέπουσιν είς τήν σωματικήν κα- 
τάστασιν τοϋ όρεγομένου ύποκειμένου, καί είς 
άνωτέρας, ή πνευματικάς, ών τά αντικείμενα 
άποβλέπουσιν εις τήν πνευματικήν αυτού κα- 
τάστασίν · διά τοϋτο δέ διαιρείται καί τό 
ορεκτικόν είς κατώτερον, ή κατ’ αίσθησιν, καί 
είς άνώτερον, ή πνευματικόν.

Τό κατώτερον, ή κατ’ αίσθησιν, έχει άντι- 
κείμενον τό ήδύ,ήτήν κατ’αίσθησιν άπόλαυσιν, 
καί ονομάζεται καί ορμή" δηλούταί δέ ή ενέρ
γεια αύτοϋ τότε μόνον, δταν έγερθή έν ήμΐν 
χρεία τις, είς τής οποίας τήν άνάπαυσιν δι
ευθύνεται ή όρμή, έν φ μή ΰπαρχούσης κατά 
τινα χρόνον χρείας τινός, η πληρωθείσης, 
αποκοιμάται, ούτως είπεΐν, μέχρις δτου άλλη 
τις χρεία έγείρη αύτήν. Ό  άνθρωπος εχει, 
είς άπάσας σχεδόν τάς περιπτώσεις, έπίγνωσιν 
καί τον τέλους καί τών πράξεω/, αΐτινες 
χ ρ η σ ιμ ε ύ ο ν σ ιν  είς άνάπανσιν τής όρμής. ’Αλλά 
τό ζώον ; Τό ζώον στερείται ταύτης. διότι 
ή καθ’ ορμήν ενέργεια, αν καί σκοπιμωτάτη, 
δέν γίνεται έν έπιγνώσει τον τέλονς καί τοΰ



σκοπού τοΰ άντ'.κειμένου τής ενεργεί*; αύτών, 
ως γινόμενη κατά φυτικήν άνχγχαιότητ* κχί 
διά μηχανικής χινήτεως. διό καί άπασαι αί 
Tty ναι τών ζώων στηρίζονται εΐ; τήν έμφυτον 
τα ./την ορμήν και οι* τούτο και σύμφυτο', “ ί -  
χνα ι ένομάζοντχ ι,

Ή διαφορά μεταξύ τοϋ βουλητικού τοϋ άν- 
θρώπου και τοΰ ζώου καταφαίνεται πλήρης έν 
τί, άνωτέρα χλάσει τοΰ βουλητικού, ήτις και 
πνευματική καλείται · διότι αντικείμενα αυτής 
εινε αι νοητικαι ή λογίκα’ι ορέξεις· έν αΰταϊ; 
έκδηλοΰται η δ'.άθεσις τού άνθρώπου προ; τάς 
τεχνας και τάς έπιστήμα;, ή εφετις προς 
δημιουργίαν νεουτινς; έργου, ό ερως, ή ποίησι;, 
ή λατρεία, ή άποπνευμάτωσι;, ή όρεξι; τής 
γνωσεω, τού αληθούς, του καλού (τοΰ ώραίου), 
τοΰ αγαθού και έν γένει ή διάθεσι; προς τά 
εΰγενή και υψηλά και είς τον πνευματικόν 
κόσμον άνήκοντα. Ή κλάσις αϋτη τοΰ ορε
κτικού άπήν το ι; ζώοις· λόγος δέ, διότι 
στερούνται λογικού· άπεδείξαμεν οέ οτι καί ή 
υπαρξις ήθελεν είσθε περιττή καί άσκοπος, 
οιότι ή σωματική κατάττασι; τών ζώων είνε 
αοεςιο; πρός τάς λογικάς άπαιτήσεις.

Noμίζομεν, δτν άρκετά άπεδείχθη ή διαφορά 
τής ψυχής τού άνθρώπου καί τού ζώου. Ή 
περαιτέρω εξακολούθησις, ώς ΰπερβαίνουσα τά 
δρια τής ήμετερας μελέτης, φρονώ δτι είναι 
περιττή ’ τά ειρημενα ίκανά πρός πίστωσιν 
τής αλήθειας δντα, δύνανταιτοΰ; άμερολήπτους 
νά πείσωσι· περί δε τών ένισταμένων, καί 
τά πλείονα άπρόσφορα.

  —  ’ ■ ■ « '» »  »<--------------------

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Ε Ι £  Τ Η Ν  Ι Ξ Τ Ο Ρ Ι Α Ν

TQV ΕΝ Α Ι Γ Γ Π Τ Ω  Κ Λ Λ Η Ν J Σ Μ Ο Γ
ΰπ ο Γ , Γ. ΜΑΖΑΡΛΚΗ

(Συνέχε ια .)

§  *τ/ ·  ’4^ό τού θανάτου τοϋ Νήφωνος, 
συμβάντος ίσως περί τό 13 7 1 ,  μέχρι τού 
Θεοφίλου ουδέν περι τής καταστάσεως τών ή -  
μετερων γινωσκομεν^ εντός τών ονομάτων τών 
Ο-αοοχων εκείνου. Κατά τοΰς πίνακας τής

δ'.αδοχής τών Πχτριαρχών, τ',ν Χήφιονχ οιε- 
δεςατο Μάρκο; ό γ\ , πατριάρχη σας άπό τού 
4 371 μέχρι τού 138α , τούτον δε Νικόλαος
ό γ  . ,  εις δν άποδιδοται ιαμβικόν παραινετικόν
ποίημα πρό; τινα μοναχόν Μελέτιον ( I), 
τρίαρχήσα; άπό τοΰ 138α μέχρι του 1307, 
τούτον Γρηγόριος ό ο ',, ίθύνας τ/,ν ’Εκκλησίαν 
άπό τού 1397 μέχρι τού 4 *1 $ , είτα V -  
κό)αο; ό ο .', κυβέρνησα; από τοΰ 1 4 12 μέχρι 
του 14 17 τό Χριστεπώνυμου πλήρωμα, μεθ' όν 
άνεδείχθη Πατριάρχης ’Αθανάσιος ό δ '., είς 
όν άποδίδουσι πατριαρχίαν ένδεκα ετων, άπο 
1417 μέχρι 1 *2 8 , δτε οιεοεςατο αυτόν Μάρκος 

ό δ '., ον ή πατριαρχία διήρχεσεν άπό τ/ύ
14 28 μέχρι τού 14 37. Κατά τήν έποχ/,ν
ταύτην ή Α',νυπτος, ώς τό ήμετερον κράτος, 
διετρεχε τόν έσχατον τών κυνδύνων άπό τών 
Τούρκων, εςασθεν.ζομενη εκ τών προκαλουμένων 
εκ συχνής τών Σουλτάνων αλλαγής εσωτεοικών 
σπαραγμών, ίδίως κατά τά τελευταία έτη 
τής δυναστεία; τών Βα/αρίτών Μαμλυύκων. 
Καί ή δυναστεία μεν αυτη έξέλιπε, τού Κιρ-

(1J Τό ποίημα, τοϋ ;ο έχ στίχων U 6, εΰρηται 
έν τψ ώραίψ  χειρόγραφο, τοϋ Χ ιν  α ίώ νο; τ ί,; Πα
τριαρχική ; Βιβλιοθήκη;, τφ  φέροντι τά στοιχεία £ξ0 '. 
καί περιέχοντι α '. θεοδώρητου ’ Εκκλησιαστικήν 
'Ιστορίαν, j3'. Ευσεβίου τοϋ Παμφίλου ε ί ; τόν §ίον 
τού μακαρίου Κωνσταντίνου Βασίλειο;, γ '. Ίωάννου 
Χρισοστόμου ιδ'. έπιστολά;, ε’ . Διαφόρων περί 
θεολογικών ζητημάτων, ^ ' . ’Αποσπάσματα λόγων Γρη-  
γο .ίου  τ^ϋ θεολόγου περί τοϋ Π ου, ζ '. Τού αΰτοϋ 
έννέα λόγου;, και η ’. Προκοπίου 'ΡήτοΓο ;  περί τών 
τ«ϋ Ιουστινιανού κτισμάτων. ’ Δπέχομεν τ ή ; δημο
σ ιεύ σ ε ι ; τού ποιήματος τούτου, διότι κατ’  οΰδεν 
διαφέρει, ώ ;  π ρό ; τήν γλώσσαν καί τ ά ; ίδεα;, τοϋ 
π ρό ; τόν έπίσκ,οπον Μ εσοποταμία; γραφέντο; ΰπό 
τού προκατόχου του Γρηγορίου. Έ κ  τών πρώτων 
στίχων, οΰ ; χάριν τών περί τά τοιαύτα άσχολου- 
^ ν ω ν  δημοσιεύομε-,, δύναταί α λ λ ω ; τε ό «ναγνώστη ς 
νά σχηματίστ, ιδέαν περί τού δλου.

Νικολάου Πατριάρχου πόνημα πρός Μελέτιον 
μονάζοντα:

Π ρώτό; έστι Σεπ τέμ βριο;,άρχή  μηνών «πάντων*
Καί δή λοιπόν τού; απαντά; Χριστιανού; φυλάττειν 
Τετράδα καί Παρασκευήν έν π άσα ι; έβδομίσι·
Εηροψ αγεΐν, ΰδροποτεΤν κατά τόν χρόνον δλον,
Τών Χριστουγέννων άνευ πλήν τού οωδεκαημέρου,
Τ ή ; άποκρέω πάλιν τε καί τ ή ;  ·τή; τυροφάγου κτλ.

κασίου Βαρκοΰχ καθαιρέσαντο;, εν ετεν 4 3 82 , 
τόν ’έσχατον Τούρκο μ 5.>ον Σουλτάνον Μελε/,'- 
Ώ -Σ ά )χ χ  τόν γ '. ,  άλλά καί ΰπό τήν νέαν 
δυναστείαν τά αυτα συνεβαινον, προ/.ε'.αι— 
νοντα τοΐ; Τούρκοι; τήν όδόν, καί τοι κατά 
ταύτην άνεφάνησαν έξοχοι τ'-ν?; ανορε;, ο'.οι 
ό Μ έλεκ-Έδ-Δάχερ Βαρκούκ, ό Σε'ιφ-’Έ λ - 
Μαχμούτ, ο λαβών τοΰνομα ’Έλ-Μέλεκ-'Έλ»- 
Μουίεδ, ό Σείφ-Έ δ-Λ ίν-Β αρσεβά'ί, ό έπονο- 
μασθείί Έ λ -Μ ε λ εκ -Έ λ -’ Ασριάφ, ό Έ λλην 
τό γένο; Σ είφ -ΛΕ δ-Δίν Χοχκαδάμ, ό επονομα
ζόμενο; Νάσρι ή ν Ε λ -  Μ έλεκ -  Έ  λ -  Δ άχε ρ. ό 
ένεκα τή ; αγαθή; αυτού διοική ;εω ; καί τή ; 
καλοχαγαθία; καί εΰθύτητο; αύτού συγκατα- 
ριθμηθεί; έν τοΐς άρίστοις ήγεμόσίν, όσοι ποτε 
ήρξαν τής Αίγύπτου, καί ό διάσημο; καταστάς 
διά τόν πρός τόν Σουλτάνον τών Τούρκων 
πόλεμον Καίδ-Βάη;. Τινες τών Σουλτάνων 
τούτων, έπομένοι τ α ΐ ; παραοόσεσι τών τελευ
ταίων ήγεμόνων τής πρώτη; δυναστεία; τών 
Μαμλούκων , διετέλουν εί; φιλία; προ; τοΰς 
έν Βυζάντιο) ήμετέρους σχέσεις καί μετ’ εν
διαφέροντος επισκόπου / τάς προς καταπολεμησ.ν 
τής όσημέραί αΰξούσης δυνάμεως τών Τούρκων 
προσπαθείας έκείνο,ν τούτου δ’ ενεκα οΰδεν 
ποόσκομμα παρενέβαλλαν εις τους ΙΙατρίαρχας 
τής ’ Ανατολής, οσάκις οΰτοι προσεκαλουντο 
είς Κωνσταντινούπολιν, όπως συνεργασθώσΐ 
μετά τών Αΰτοκρατόρων πρός επιτευς’.ν τή , 
ένώσεως τών ’Εκκλησιών, ήτΐ; ΰπό τών συγ- 
'/ρόνων έθεωρεϊτο ώ ; ή μόνη τώ Βυζάντιο, 
άπομείνασα άγκυρα σωτήρια; · Δια τούτο 
βλέπομεν άναμ'.γνυομένου; έλενθέρως ει; τά ; 
πρό; ενωσ',ν τών ’ Εκκλησιών γινόμενα; άπο- 
πείρας Θεόφιλον τόν ’ Αλεξάνδρειάς. Δωρόθεόν 
τών Ιεροσολύμων, Ιωακείμ τόν ’ Αντιόχειας 
καί τόν δ'.αδό'/ον αύτού, άθροίζοντας συνοδους 
άκωλ.ύτως καί ει; αυτό το Βυζάντιον άπερ- 
χομένου;.

§  κθ'. Ό  Θεόφιλο; άνεδείχθη Πατριάρχη; 
τώ 14 37, καθ’ όν χρόνον συνεκροτίΐτο ή έν 
Φερράρα Σύνοδο;,ήτις μετετέθη εί; Ψλο,ρενν,'/ν. 
έξ ή ; καί έπωνομάσθη, προσκληθεί» δ’ ΰ·κο 
τού Αΰτοκράτορο; Ίωάννου ζ ',  79V Π»ι).*/θλ.όγου,

διώε'.σε Τοποτηρητήν παρά τή Συνόοψ ταύτη 
τώ  1438. δτε καί ό Αύτοκράτωρ μετά τοϋ 
Πατριάιχου Κωνοταντινουπολεο,; 1 toσηφ και 
είκοσι δύο άρχιερέων με*τεβη εκεισε (1 ) . Γνωστά 
είσι τά μέσα, ατινα οι Λατίνοι μετεχε.ρι- 
σθησαν τύτε, δπω; πειθαναγκάσωσι τοΰ; ή 
μετέρους νά ΰπογράψωσι τόν Τόμον τή ; 
ψευδοσυνόδου, οΰδόλω; έπομένω; άπορον άν ό 
Τοποτηρητή; τού Φ’.λοθ-ου. ό Ηράκλειά; ’ Αν
τώνιος, οστις άλ.λ.ως τε φαίνεται ότι ω ; το'.- 
ούτο; διο,ρίσθη ΰπό μόνου τού Αυτοκρατορο;, 
ΰπέγραψε. Οί Λατίνοι έπιδεικνύουσ'.ν επιστολήν 
τού Φιλοθέου πρός τόν Πάπαν Ευγένιον, γρα- 
φεΐσαν δήθεν ΰπ' αύτού ώς έμαθε τά έν Φλ.ο,- 
ιδντία γενόμενα, δι’ ής συγχαίρει αυτώ και 
λονονοΰ θεοποιεί αύτόν (2 ). Τήν έπιστολ.ήν 
ταύτην δικαιούμεθα νά θεωρώμεν πλαστήν, 
πρώτον, διότι πολλά τοιαύτα ΰποβολιυαια ?γ-

( 1 )  ’ Εν τέλει τοϋ ΰπ’ άριθ. 450 κώδικο; τ ή ; Πα

τριαρχική ; Βιβλιοθήκης τού χ ν  « !·ών0«> περιέχοντος 
ίΰνοψιν καί ερμηνείαν τών Ιερών κανόνων, ευρ/,νται 
αί έπομέναι σημ ειώ σει;, γραφεϊσα ΰπό τιν ο ; τών 
παρευρεΟέντων έν τή έν Φλωρεντία παρασυναγωγή.

«  ’ ’Ετους ,ζ ·π μ γ ’ . Ίνδ . α '. ήλΟομεν ε ί ; τήν Βενε
τίαν μετά τού Βασιλέως κυρίου Ίωάννου τοϋ Πα
λα ιολόγου, καί 6 Π ατριάρχη; κύρ Ιω σ ή φ  μετά τ ή ; 
συνοδία;, μ.,νί Φεβρουάριο, κ '. ήμερα Σαββάτου τού 

’Ασώτου.
« Τ ώ  ανω ’έτει Μ αρτίω η '. ήλΟομεν ε ί ; τήν Φερράρα 

ε ί ; τόν Πάπαν κύρ Εΰγένειον.
« Τού ,Γ π μ ζ '.  ετου ;, Ίνδ. β '.,μηνί Ίουν. ι'.,ήμ=?? 

δ '., άπεβίωσεν ό Π ατριάρχη ; κύρ Ιω σ ή φ  ε ί ; τήν 
φλιο^ντίαν.

« Τψ αύτώ ετει, μηνί Ίουλλίω  ζ* ., ήμερα β '., 
ΙνώΟη ή Ε κκλησία έντός τού μεγάλου ναού τ ή ; 

Φ λωρεντία;.
« Τ ώ  αΰτψ ετει, Ίουλ. ·/'., έςήλθομεν εκ τής Φλο>- 

ρεντία.- καί ήλθομεν ε ί ; τήν Βενετίαν.
« Τού ,ζ 'π μ η '. ετου; "λθομεν άπό τήν ’ Ιταλίαν εί; 

τήν Κωνσταντινούπολιν, μην. Ιανρυαριψ λ α ., Ινο. 
γ ’ ., ήμ έρ? Κυριακή τ ή ; Ά π ',κρέω .

λ  Τ ώ  αύτώ ’έτει, μ  ·,νί Μ αίω  ε ', ,Ί ν δ .  γ '. ,  έγένετο 
ίΙατριάρ·/η ; ό κύρ Μ^.τροφίνη; καί έλειτούργησε τή 
Κυριακή τ ή ; Ν', καί ΐμνημόνευσε καί τον ΙΙάπαν 

κύρ Εΰγένειον. ))
. ( ί )  Σΰνοδ. Λχβοέ. Ιγ\ 11 7 Α. Συνέχ. Φλερύ, Κ ΐ'.
35 4 . Λεοντο; Ά λλατίου D j f ’ e p. Cuu.t. Γ'. ζ'. 3ίλ 

93 8 καί επόμ.



γραφα άπεδόθήταν τότε το ΐ; ήμετέρο'.;, το'.αύτα 
βραδύτερον άποδειχθέντα, καί δεύτερον, δ'.ότ'- 
καί έν έτει 144 3, εν δήλον ό'-'· έτο; μετά 
τήν επάνοδον τών ήμετέρων άπ’ Ιταλ ία ;, ό 
Θεόφιλός, μεταβας ε1.;  'Ιεροσόλυμα, συνήδρευσε 
μετά τοϋ ’Αντιόχειας Δωροθέου καί τοϋ 'Ιερο
σολύμων ’ Ιωακείμ έν Συνόδφ, έν ή παρεκάθησε 
καν ό Καισαρεία; ’Αρσένιος, ήτις άνεθεμάτισε 
τον Κο>νσταντινουπό7εως Μητροφάνη (1 ), δν 
Μητροφόνον, ως λατινόφρονα, καλεΐ, καί έν 
ετε·. 1 4 5 0 ,μ εταβάς εί; Κωνσταντινούπολή, 
προήο ρεύσε, συνεορεύοντας έχων τόν τε Ά ν  τ'.ο
χεία ; Δωρόθεον καί τδν Ιεροσολύμων Θεοφάνη, 
τ?,; ύστατη; έν τώ  ναώ τή ; τού Θεού Σο»ίας 
συναθρο'.σθείσης Συνόδου, (2 ) ήτι; έκάθ/,ρε τδν 
λατινόφρονα Γρηγόριον, άνεθεμάτισε τήν ψευ
δοσύνοδον τή ; Φλωρεντία; καί άνέδειξεν Οικου
μενικόν τδν ’Αθανάσιον, συνεπινεύοντο; καί τού 
υστάτου Αύτοκράτορο; τοϋ Βυζαντίου Κων
σταντίνου τοϋ Ιίαλαιολόγου. Ό  Κωνσταντίνο;, 
πεισθείς έκ τών πραγμάτων, δτ·. ούδεμίαν 
ώφειλε νά έλ -ίζη  παρά τών Χριστιανών τής 
Δύσεως σπουδαίαν συνδρομήν έν τφ άνίσω 
καθ’ άπάση; τή ; ’Α σία ; άγώνι αύτοϋ, βλέπων 
δ: αναπόφευκτου τήν αλωσιν τής ΙΙόλεω; καί 
τήν ύποδούλωσιν τοϋ έθνους, έπρονόησε περί 
έςασφαλίσεω; τοϋ μέλλοντος τούτου, καί δή 
διά μέν τή ; έν 'Αγία Σοφία τελευταία; Συνόδου 
ήρε πάσαν αιτίαν διαιρέσεω;, ένώσα; τοϋτο 
έν μια πίστει, σι.ισάση αύτδ άπό τε τοϋ έξι— 
σλαμισμού καί τοϋ έκφραγκισμοϋ, διά δε τοϋ 
παρά τήν πύλιν τοϋ 'Αγίου Ονωρίου χυθέντος 
αίματός του ελληνοπρεπή κατέστησε τήν πτώσιν 
κράτους, εί; δ ό χριστιανικό; κόσμο; ώφείλει 
καί θρησκείαν καί νόμου; καί γράμματα καί 
έπιστήμα; καί τέχνα;. 'Η Πόλις, μετά ηρωικήν

(1) Ό ρ α  τον Τόμου τής Συνοδόν ταύτης είτε έν 
Συντχγματ’φ  Νεκταρίου τοΰ 'Ιεροσολύμων, ε ’,'τε εν 
Μστορ. Μελετίου, Τ οα . Γ ’. Κεφ. θ '.  Ό  Λέων Ά )λ ά — 
τιος έν τψ σνγγρίμχτί του De Perp. Cons, αναφέρει 
και περί επιστολής τών έν Ίεροσολύμοις συνελθόντων 
Πχτριαρχών προς τόν Αΰτοκράτορα Ίωάννην, δι' ής ό 
Φιλόθεος δίδει έξηγήσεις περι τοϋ νοουμένου τής πρός 
τόν Πίπχν Ευγένιον επιστολής του.

( i )  ΛοσιΟ. ου, Τόμος Καταλαγής.

άμυναν, έπεσε τήν 29 Μαίου τοϋ 1453 , 
ημ$ρ? Ι’ρίτη, έκτοτε δέ ηρξατο ό φοβερός καί 
άξιο; θαυμασμού εκείνο; περί ΰπάρξεως κατά 
πάντων αγών, έξ ού, άρχομενης τή ; παρούσης 
έκατονταετηρίδο; , έξήλθε τδ πολύπαθε; έθνος 
ημών νικητή;, χάρις είς τήν συνέχουσαν αύτδ 
μίαν Πίστιν, καί διεκδικοϋν τά διά τοϋ ήρωϊκοϋ 
θανάτου του έσχάτου Αύτοκράτορος του έξα- 
σφαλισθέντα αύτφ έπί τή : πατρικής κληρονομιάς 
δικαιώματα. Ό  Φιλόθεο; μακρόθεν παρηκο- 
λουθει τδ φοβερόν δράμα, δεόμενο; τοϋ Θεού 
υπερ τού Κωνσταντίνου, ού τά ; άρχα’ίκάς άρετά; 
έςετίμησεν έν Κωνσταντινουπόλει, έ θρήνησε 
δε πικρώ; έπί τή πτώσει τή ; Πόλεω;, τή ; 
έλπίδο; απάντων τών έν τή ’ Ανατολή Χ ο ι- 
στίανών, ή ; δεν έπέζησε πολύ, καταλιπών 
τδν θρόνον τφ  1459 εί; Γρηγόριον τδν ε '., ου 
τήν άνάρρησιν καί τδν χρόνον τή ; πατρι
αρχίας γινώσκομεν έκ τής βιογραφίας τοϋ 
διαδόχου αύτοϋ Ιωακείμ τοϋ Πάνυ.

(\Ακολου6εΤ συνέχεια .)

Ν Ο Μ Ο Ι

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΟΑΠΝ ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ

Έ άν οί αρχαίοι Σπαρτιάταί —  διότι ύπάρ- 
χουσι καί νεώτεροι τοιοϋτοι —  μεθύοντες, ώ ;  
λέγεται, τούς Ε ϋω τας, έπεδείκνυον αύτοϋ; 
το ΐ; νέοι; πρδ; άποτροπήν άπδ τή ; μέθης, ή 
νεωτέρα κοινωνία, ή έπί προόδφ καί πολιτισμφ 
έγκαυχωμένη, βλέπει μετά λύπης καί φόβου, 
δτι τά οίκτρά τή ; μέθη; άποτελέσματα, πλη- 
ροϋντα τ ά ; οδούς καί τ ά ; οικία; καί ώ ; 
αντιπροσώπους εχοντα ούχί πλέον ΕΓλωτα;, 
διότι τοιοϋτοι δέν ΰπάρχουσι πλέον, άλλ’αύτούς 
τούτου; τού; άστούς, δχι μόνον δεν κωλύουσιν 
άλλά καί προκαλοϋσι τού; πολλού; εί; τδ 
έλάττωμα έκεΐνο, δπερ τδν άνθρωπον εί; κα- 
τωτέραν τοϋ ζώου βαθμίδα τίθεισιν έν τή 
ζωολογική κλιμακι* περιέργω; δε παρατηρεΐταί,

ότι οπου τά φώτα π /ε ίω , εί; αύτά δήλον 
δτι τά κέντρα τού π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , ω ; ο ’. ΙΙαρ.σιοι, 
τδ Λονδΐνον, ή Νέα Τόρκη, έκεΐ καί ή μέθη 
βασιλεύει έν δλτ, αύτής τή ειδεχθεια, πλη
ρούσα νοσοκομεία , φύλακα; και πχν.ο*’·θή 
άσυλα. Σκληρά τή ; μοίρα; ειρωνεία !

Καί είναι μέν άληθε;. οτι οπου μεγάλα’, 
συγκεντρώσει;, ώ ; ει; τά προμνησθεντα κέντρα 
τ ο ύ  πολιτισμού,έκεΐ καί τά ελαττώματα ύφ’ δλας

f > ̂  *ι ί ' '
αύτών έπικρατούσι τά ; μορφα;, αλλ επι 
τέλους οί τά ; τύχας τών λαών ιθύνοντες, 
ύπδ πατρικών έμπνεόμενοι αισθημάτων, δέν 
ήδύναντο νά παρίδωσι καί τήν κοινωνικήν τη ; 
μέθης πληγήν , ήτι; καί παρ’ ήμΐν, χάρις
εί; τήν έπέμβασίν τών π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν  
ήμών π ρ ο σ τ α τ ώ ν  οσημεραι λαμβάνιΐ 
διαστάσεις. —  Καί / οιπόν, δύναται τις να 

— τί πρέπει νά γίντ,; Τδ έφ’ ήμιν, 
κατ’ αρχήν δντες δχι μόνον κατά τής κατα- 
y ρήσεως, αλλά καί κατά τής χρήσεως άκόμη 
τών οινοπνευματωδών ιοι$ ποτών, διότι το 
κ ο υ τ  σ  ο π ί ν ε ι ν είναι τδ πρώτον, ώς τα
πολλά πρανές, δπερ εύΟύ άγει πρδς τόν της 
μέθης βόρβορον, τδ έφ’ ψ ΐ ν ,  λέγομεν, ώς 
μόνον πρδς περιστολήν τού κακού μέσον ηυ- 
γόμεθα καί εβλίπομεν τήν κυβερνητικήν οη«- 
λονότΐ έπέμβασίν, ήτις αύστηρώς διά νόμου 
έπενεργούσα ίσως ήδύνατο, άν δχι νά έξίλειψη, 
νά μετρ’,άττ, δμως τούλάχιστον τήν μέθην, 
τδ κοινωνικόν τούτο αίσχος. Καί ώ  τού θαύ
ματος ! ϊδοΰ τδ φώς έρχεται ήμΐν έκ του 
Βορρά , κατά τήν τοϋ Βολταίρου έκφρασίν 
τδ 'ϊπουργεΐον δηλονότι τοϋ Βελγίου, ώς εν 
ευρωπαϊκή τινι ιατρική άναγινώσκομεν εφη- 
ρερίδι, κατέθηκε/ είς τήν Βουλήν των ’ Αντι
προσώπων νομοσχέδιον πρδς περιστολήν της 
δημοσίου μέ^Λί, οϋτινος τά I 4 άρθρα έχουσιν 
έν περιλήψει ώς εξής ·

Θά τιμωρώνταί, λέγει δ νομοθετης, διά 
προστίμου έ>δς μέχρι 15 φράγκων δσοι εύ- 
ρεθώτιν έν καταστάσει μέθης εις δημοσι? μέρη, 
οΐς>ν οδού;, πλατείας, οινοπωλεία κ ,τ .Λ .
Έ ν περίπτώσει υποτροπές έντος έ ; μηνών 
άπδ τής πρώτης ποινής, το πρόστιμο/ άνρβ·.-

ι?άζεται άπδ 5 εως 25 φρ. εν περίπτώσει 
δε καί νέας ύποτροπής, μετχ ε; και παλ'.ν 
μήνα;, ό ένοχο; καταδικάζεται ει; φυλάκισιν 
οκτώ ημερών μέχρι; ένδ; μηνό; καί πρόστιμον 
26 μέχρι; 100 φρ. Έ π ίση ; τιμωρούνται 
διά προστίμου 1 -2 5  φρ. καί δσοι, έκ των 
πωλοίντων οινοπνευματώδη ποτά, παρέχουσι 
το'.χϋτα εί; καταφανώ; μεθυσμένου; ή εί; ανη
λίκου; , άγοντα; δηλονότι ήλικίαν ελάσσω 
τών 10 έτών.

Έ ν ή περίπτώσει ή μέθη έγένετο άφορμή 
άσθενεία;, προκαλεσάση; άνικανότητα πρδ; 
προσωπικήν έργασίαν, δ τήν μέθην προκαλέσα; 
θά τιμωρήται διά φυλακίσεω; οκτώ ήμερων 
μέχρι 2 έτών καί διά προστίμου ποικίλοντο.; 
μεταξύ 50 καί 2 ;0 φρ. έάν δέ συμβή καί 
θάνατο;, ή ποινή έσεται φυλάκισ'.ς πέντε 
μέχρι δέκα έτών καί πρόστιμον 250 μέχρι 
1000 «ρ . Πρδς τούτοις άπδ τούς ενόχους τδ 
δικαστήριον δικαιούται ν’ άφαιρέση τήν έξά- 

* σκησίν τών πολιτικών καθόλου δικαιωμάτων 
έπί δύο κατ’ άνώτατον δρον έτη καί επι άνα- 
λογον χρόνον τδ δικαίωμα τοϋ μετέρχεσθαι 
τδν οΐνοπνευματοπωλην, έν r( περίπτώσει ο 
ένο/ος είναι τοίουτος. Και τ*λος ονοε/ /^ρ-ο·, 
οινοπωλείου θά εχιτ, κΰρος ενώπιον του αρ
μοδίου δικαστηρίου.

Τί ώραίοι, τί χρυσοί λόγοι ! καί δταν 
άν αλογ ι σθ ώμε ν, οτι η περι ολως περιττά, ως 
τά πολλά, καταναλ',σκομένη Βουλή ήμών, ψη- 
φίζουσα νόμον ώς τδν ανωτέρω, ήδύνατο να 
παοάσ'/r i εις το έθνος περισσότερα^ ωφ^Λ^ια-, 
παο’ δσας ούοέ καν " ά φαντασθώ?1. δύνανται 
οί εογάται τού ορμαθού τών νομοσχεδίων, τών 
>5ίταπλημμυρούντων τό πρόεδρεΐον τής εθ/ΐκής 
άντνπροσωπείας, χωρίς ούδέν ουδέποτε καλόν 
νά ε /ω σ ι  πόρισμα, διερωτώμεθα άκοντες : καί 
τί κωλύει πρό; τούτο , ΙΙλην παραυτα φωνη, 
βοώσα έκ τοϋ έτέρου μέρους τήϊ τήν Ευρώπην 
από της Αφρικής ’̂ ωρι^ονση^ θαΛασσ^ς, *£— 
-αντά '. άλλά πώς δύναται νά εύοδωθ?, τό 
πολύκροΐον ρουσβέτι, ρπερ είθισται νά πλεη 
είς ποταμούς ρητινίτου ;

Έ ΐ  Κ χίρφ , τή  3 Μ αρτ'·υ  1 8 8 7 .
Ν. Α. ΠίΣΤΗΣ



ΤΟ Ν ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΟΓ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
Κ Α Ι Τ Ο  τ α χ  Α Ρ Χ Α ΙΩ Ν

'ϊπ ό  τού ’Αντιναυάρχου τοΰ γαλλικού στόλου 
Κ . JU RIE N  DE L A  G R A V 1E R E

Α .
Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ NAVMAXIA

Ον Πέρσαι είχον μέχρι τοΰδε κυριεύσει 
‘ϊριήρεις τινάς, μονωθείσας τών λοιπών, 8'.’ δ 
καί ή βορεία ακτή τής Εύβοιας έλαβε τδ όνομα 
τής βασιλίσσης Άρτεμισίάς ( ; ) (  !) · Ούχί μόνα', 
αί τοϋ Θερμώδοντος οχθαι τρέφουσιν Α μ α 
ζόνας. Χήρα καί κηδεμών τοΰ υίοϋ της ή τής 
'Αλικαρνασσού βασίλισσα, ήθέλησεν αύτή ή 
ίοία νά κυβερνήτη τά πέντε ΰπδ τών κρατών 
της άποσταλέντα πλοία, τά τής 'Αλικαρνασ
σού, τής Κώ, τής Νισύρου καί τής Καλύδνου. 
Αι πέντε αύται νήες ήσαν, αν έξαιρεθώσιν 
αι τών Σ ιδον ίων, αι άριστα ι τού στόλου (2 ). 
’ Αγανακτήσαντες οί "Ελληνες, δτι μία γυνή 
ετόύμησε νά πολεμήση κατ’ αύτών, Ιθηκαν 
άθλον εις δν τινα ήθελε τήν συλλάβη' ούδεις 
πλήν κατέστη άξιος τής ύποσχεθείσης αμοιβής.
Η ’Αρτεμίσια ήτο περιστερά εχουσα γαμ - 

ψόνυχας άετοΰ (3 ). Οί Πέρσαι εΰρον ευκαιρίαν, 
εν φ οί δύο στόλοι εμενον αντιμέτωποι, νά 
εκτιμήσωσι τούς πολεμίους ( i ) .  Elyov σ’/ ε -  
οιάσει νά περιζώσωσιν αύτούς, ούτω δέ ν’ά -  
ποκλείσωσι σύμπαντα τδν ελληνικόν στόλον. 
Τδ μέτρον τού'.ο είναι εν έκ τών λαθών και 
τής αδυναμίας, τών προερχομένων έκ τοΰ πο
λυαρίθμου1 υπερβολική πεποίθησις άγει πολ
λάκις εις τδν καταμερισμόν τών δυνάμεων. 
Διακόσια λοιπόν πλοία θά διέλθωσιν όπισθεν

( ι ) Ό  'Ηρόδοτος λέγει, δτι έπί τού ακρωτηρίου 
τούτου ήτο ναό; τ ή ; Ά ρτέμ ιδος. Βιβ. y ib  Κίψ. 17 6.

(2 ) Ή ρόδ. Βιβλ. Y u , 99 .

( 3 )  ΤοΤσι γάρ ’Αθηναίων τριηράρχοιϊι πίΐρακεκέ- 
λευστο, πρός δε καί αεθλον εκειτο μύριαι δραχμαί, 
ο ;  αν μιν ζωήν ελτ,· δεινόν γάρ τοι έποιοΰντο γυναίκα 
έπι τα ; ’Αθήνας στρατεύεσται κλ. Ή ρ. Βιβλ, V I I I ,  93 .

(* )  Ή ροδ. Β.βλ. γ ύ ι ,  8.

ίής Σκιάθου αόρατα είς τούς σκοπιωρούς Τοΰ 
Εύρυβιάδου. Ή  μοίρα αϋτη (ΐέλεΐ πέριπλέύσεί 
τήν Εύβοιαν καί εισχωρήσει εντός τοΰ Εύρίπου, 
άμα ώς ήθελε παρακάμψει τδν Καφηοέα, τδν 
κόλπον δήλον ότι τής Καρύστου. Μετά τήν 
έκτελεσιν τής περιστροφικής ταύτης κινήσεως 
ό κύριος υ ηθικός στόλος έπρόκειτο νά προσ- 
βάλη τδν ελληνικόν κατά μέτωπον.

Καί μετά τάς μεγάλας ζημίας, άς ή τρι
κυμία έπροξένησεν είς τούς Ιίέρσας, οΰτοι εδι
καιούντο νά έλπίζωσιν ε :ι , δτι ή τύχη 
ίξηκολούθίΐ νά πρησκεΐται ευ ο j ;  αύτοΐς. Eiyov 
θυσιάσει, τό πρώτον θύμα, νέον "Ελληνα, 
αί'/ματωλίσθεντα έπί τροιζηνίας νηός. Ό  
νέος οΰτος ήτο έκτάκτου ωραιότατος, έσφάγη 
δε έπ’ αύτής τής πρώρας τής κυρνευθείϊηί 
νηός. Οί Πέρσαι έξ αύτής τής ώραιότητοί 
τοϋ θύματος έξήγαγον αίσιον οιωνόν ή θυσία 
αύτοΰ, κατά τάς έπικρατούσας τότε δόξας, δεν 
ήδύνατο ή νά η εύπρόσδύκτος τοΐς Θεοΐς (1 ). 
Έπήλθεν έν τούτοις ή στιγμή , καθ’ ήν οί 
οιωνοί μέλλουσι νά ύποχωρήσωσιν ενώπιον 
τών γεγονότων. ’Ολίγον τι πρδ τής δύσεως 
τοΰ ήλίου οί "Ελληνες άνέσπασαν τάς άγκύρας, 
ό δέ περσικός στόλος άντεπεξήλθε κατ’ αύτών. 
Οί βάρβαροι, —  οϋτως οί Έλληνες άπε/.άλουν 
τοϋς αλλοφύλους, —  ήγνόβυν, οτι οί πολέμιοι 
είχον κρυφίως πληροφορηθή περί τε τής εν 
τώ άκρωτηρίω τής Σηπιάδος καταστροφής καί 
τής πρδς τά νότια τής Εύβοιας αποστολής 
μέρος τοΰ στόλου (2 ), έξεπλήττονΐο έπομένως 
διά τδ μέγεθος τής τόλμης, ητις ήπείλει τήν 
ανατροπήν τών σχεδιών των. Έ πί τής ναυαρ
χίδας τοϋ Εύρίβιάδου 6 δαδούχος άνυψοΐ αίφνης 
τήν ασπίδα. Σημαιοφόρος κατά τήν εποχήν 
έκείνην ήν ό άρχ'.πηδαλιούχος, ό κήρυξ τοϋ 
ναυτικού* αί λειτουργία', του περιβάλλουσιν

( ι j Καί ’έπειτα ιώ ν  έιίιβατέων αύτής τόν καλλι- 
στεύοντα άγαγόντες έπί τήν πρώρην τής νηός εσφαςαν, 
διαδέςιον ποιεύμενοι τόν εΐλον ιώ ν  Ε λλήνων πρώτον 
καί κάλλιϊτον. Τψ δέ σφαγιασθϊντι τούτω ούνομα ήν 
Λ έ ω ν  τάχ α  δ' αν τι καί τοΰ ονόματος έπαύροιΐο. Ή ρ. 

Βιβλ. VIII*

( i )  Ή ρόδ. Βιβλ. y in ,  8.

Λυτόν ίεοόν χαρακτήρα. Τδ σημεΐον τ η , μαχηί 
ήν ή άσπίς’ ανυψωμένη. Τδ σημείον^τοΰτο 
καθ’ άπάσας τάς τακτικάς τών έθνών, ούναται 
V άναπληρώσ, τά λοιπά. Έ  είρεσία αμέσως 
έπισπεύτεταί, τά δέ πλοία συμπεπυκνωμενα 
μίχρ·. άποστάσεως κώπης καί εχοντα τήν πρώ
ραν' πρδς τδν πολέμιον έστραμμένην, ποίοδσΐ 
*δ ϋδωο νά ροθιάζη. Εύθύς ώς έγένετο η 
ποώτη σύρραξις, 30 περσικά πλοία συντρί
βονται. Οί'Έλληνες ήθέλ/,σαν απλώς και μονον 
νά δοκιμάσωσι τάς δυνάμεις τών πολεμίων· 
τδ σκότος, ώς είχον προΐδει, άπεχώρισε τους 
μαχομένους. "Εκαστος στόλος κατελα6ε την

ποοτέραν θέσιν (1 ) .
‘ ΕΟρίσκοντο τότε περί τά μέσα του θέρους. 

Λιαρκούστ.ς τής νυκτός έμαίνετο σφοορά κα
τα-,-ίς είς τά περί τδ Πήλιον ό άνεμος επνεεν 
άπόγα'.ος, κ*ί τοι δε ή θάλασσα ήν γαλήνιος, | 
άστόαπαί ηύλάκουν άδιακόπως τδν ούρανδν 
καί' βροχή συνεχής κατέπιπτε. Έ ν  ώ φοβεραι 
βοονταί εδόνουν τήν άτμοσφαιραν, τα ρεύματα 
σ υ μ π α ρ έ φ ε ρ ο ν  πρός τδν δρμον τών Ά φετων, 
έν' ω ήσαν οί Πέρσαι Αγκυροβολημένοι, συν
τρίμματα πλοίων καί πολλά πτώματα . Οι 
νεκροί, έκβρασθέντες έπί τής έπιφανείας εκ 
-ών αβύσσων, αϊτινες είχον καταπιεί αυτους 
κατά τήν ένσκήψασαν έπί τοΰ άκρου της Σ η - I 
πιάδος καταιγίδα, έταράττοντο ΰπδ τάς πρώρας 
καί ένεπλέκοντο είς τά άκρα τών κωπων. Τα 
πεδία τών μαχών δέν παρίστων τότε το εκ 
-ών καταστροφών τοΰ πυροβολικού μας πα
υ ό μ εν ο *  νΰν θέαμα. Οί Πέρσαι ήθελον ιδεν 
άνευ φρικάσεως μαχητάς κειμένους επι των 
α σ π ί δ ω ν  των* κατεύήφθησαν πλήν υπο πα
γετώδους τρόμου έν τή θέατώνέμπλεκομένων | 
c[- τάς κώπαςτων νεκρών,ώχροπρασινιζοντων,
έξψοηκότων τό τε πρόσωπον καί τα λοιπά 
μέλη (2 ) . Έ ν  τώ  στόλω έντούτοις του ώέρςου 
δέν ήτο γνωστόν ετι τδ μέγεθος τής συμφοράς. 
Ή  διευθύνουσα πρδς αύτδν τά π*νθιμα εκείνα 
ύείΊανα καταγίς δέν έφείσθη τής μελλούσης 
νά προσβάλη τούς ’Έλληνας έκ τών νωτών

( ι )  Ή ρόδ. Βιβλ. VIII, *·
( ϊ )  Ή ρόδ. Βιβλ. VIII· 1 3 ·

αοίρας. Τά πλείστα τών πλοίων, ύφ’ ών συν- 
εκροτεΐτο αϋτη συνετρίβησαν έπί τών βράχων
τής άνατολικής τής Εύβοιας άκτής. Ή  τυχη 
έξηκολούθει έμμένουσα εναντία. "Οταν τις 
βλέπη τοιούτου είδους συμβάντα^ επαναλαμ
βανόμενα κατά τοσούτω βραχέα διαλείμματα, 
συνετόν είναι νά μή τα περ’.φρονή.

•Ο τών ΓΙερσών στόλος ήλαττοΰτο ταχέως, 
έν ψ ό τών Ελλήνων ηΰξανε. Πεντήκοντα 
τοεΐςνήες, άποπλεύσασαί έξ ’ Αττικής,άφίκοντο 
αύτήν έκείνην τήν νύκτα πρδς ένίσχυσιν τών 
ύπδ τδν Θεμίστοκλέα. Οί Κερκυραιοί, επί τη , 
συνδρομής τών όποιων έφρόνουν δτι ήδύναντο 
νά βασισθώσιν, είχον εύλογοφανή πρόφασίν, 
οπως άπουσιάσωσι, τδ οτι «  οί έτησίαι άνεμοι 
έκώλυον τάς 60 τριήρεις των νά παρακάμ- 
ψωσι τδν Μαλέαν» (1 ) . Έ ν  τούτοις οί Έλληνες 
έξέλαβον εαυτούς άρκούντως ισχυρούς, δπως 

I έπαναλάβωσι τήν έπίθεσιν, ήτις είχε τόσω 
τήν προτεραίαν έπιτύχει. Κατά τήν αύτήν 
ώραν, ούχί άνευ λόγου κρίναντες εύνοικην εις 
τά σχέδιά των τήν δύσιν τοΰ ήλίου, κατελ'.πο' 
πάλιν τδν όρμον τοΰ ’ Αρτεμισίου, διευθυνόμενοι 
νΰν κατά τών Κιλισσών νηών, καθ’ ών επι
τίθενται έξ άπροόπτου καί, πριν ή οί Πέρσαι 
λάβωσι καιρόν νά συνέλθωσιν, άποσύρονται. 
Τήν τοίτην πλήν ημέραν οί πολέμιοι (>-' ά 
νααένουσιν αύτούς, άλλ’ άποφασίζουσι νά κα- 
τ α σ τ α θ ώ σ ι ν  έπιθετικοί. Ό  τοδ Ξέρξου στόλου 
δέν πλεονεκτεί τοδ ελληνικού κατά τήν πληθυν’ 
μόνον έχειπλοΐα ίσχυρώτερα,εύπαγέστερα, μετα 

I έρετών κάλλιον γεγυμνασμένων (2 ) . Τα πλη
ρώματα τούτων, έξαιρουμένων τών Ίώνων, 
οϊτινες ούοέποτε έπαυσαν νά ώσίν ύποπτοι, 
έ ξη κ ο λ ο ύ θ ο υ ν  νά έμφορώνται ύπδ πολεμίκωτάτων 

I αισθημάτων. "Απαντες οί τοΰ μεγάλου βασί- 
λέως υπήκοοι, οί άπδ τών ορέων τής Ύρκανιας

( I )  Ή ρόδ. Βιβλ. νΐΙΙ» Τούτου Σνεκα έπίκλ·,- 
βτααν ύπό τών λοιπών 'Ελλήνων κ ό θ ο ρ ν ο  ι, έ , ου 
ί ',ω ς  παράγεται τό διδόμενον σήμερον ύπό τών πολιτών 
είς τούς χ ω ρ ^ ού ς  χ λ .υ α « ικ ό ν  έπίθετον κ ό θ ρ ο ς, 
δπερ τινες παράγουσιν έκ τ ο ύ  Κ ο ρ ί ν θ ι ο ς, ως 
ούαης τής Κερκύρας Κορινθιακής αποικίας. Σ . 1 .  Κ. 

( ϊ )  Ή ρόδ. Βιβλ. VIII, 10·



κχτελδόντες, δπως ύποδουλ,ώσωσι τόν λυσίκομον 
Μήοον, διατηροϋσ.ιν εν τφ jx'jy<Γ> τής έαυτών 
καρδίας τήν συναίσδησιν τη ; έπί τών λοιπών 
έδνών ύπεροχής των, Είνον ήδη έιτ.βή έκά- 
στης τριήρους 80 Πέρσαι. Ό  Ξέρξης τυλλέγει 
μέν ερέτας καί ναύκληρους πανταχόδεν, τήν 
κυβέρνησίν πλήν -ών πλοίων μόνον πρός 
εκείνους, πρός οΰς καί τήν περιφρούρησ',ν έ
αυτοϋ ήδελεν άφόβως έμπιστευθή, άνατίδησι. 
Έ ν τψ στόλφ του ύπηρετοϋσι Φοίνικες, Α ι 

γύπτιοι, Κιλικες, Παφλαγόνςς, Κάρες, ’Ίωνες 
κα'ι Έλληνες ετι κωπηλάται και οίακοστρόφοί' 
μόνοι πλήν οί Πέρσαι μάχονται, οί Πέρσαι 
μόνοι άρχουσί. Κατά τήν τρίτην ταύτην ναυ
μαχίαν , καδ’ ήν ό στάλος τού Εερξου διηύδυνε 
τήν προσβολήν του κατά τού κέντρου, ή νίκη 
μανιωδώς και έπιμόνως διημφισβητήδη' έ - 
μεινεν άμφίβολος. Ή  β α σ ιλ ίδ α  ’Αρτεμίσια 
είς μάτην ήγωνίζετο' ή ευψυχία της, καίτοι 
ο'.ήγειρε τόν δαυμασμόν τού στρατού, δέν κα- 
τώρδωσε νά άποφασίση τήν νίκην ( I).

(’Ακολουθεί αυνέχεια.)

 < ·-------------------------

ΤΟ

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ν  Σ Ω Μ Α

Χημικός τις ήδέλησε νά μάθη έκ τίνων 
πολυτίμων ουσιών ήδύνατο ν’ άποτε}ήται τό 
σώμα τού ωραίου ήμίσεως τού άνδρωπίνου 
γένους, ά·οαΐρεδέντων τούτε φύλλου τής συκής, 
τών ψελλ ίων, τού ψιμυδίου καί τής άρχ ι
τεκτονικής διευφετήσεως τής κατ’ αρέσκειαν 
κίχρωματισμένης κόμης, Εύρε λοιπόν δτι τό 
σώμα καλλιπαρείου καί καλλιπλοκάμού νύμφης, 
βάρους 70 χιλιογράμμων, ής έληξεν ή αύξησις, 
αποτελειται έκ ί I  χιλιογράμμων οξυγόνου, 
/ υορογονου, 1 άζωτου, ) χιλ'.ογράμμου και 
7ο0  άσβεστιου, 800 γραμμαρίων χλωρίου, 
•100 φδορίου, 12 άνδρακος, 800 φωσφόρου, 
‘100 θείου, 80 ποτασσίου* 50 μαγνησίου 
καί 45 σιδήρου, έκ τής συνδέσεως δήλον

( ϊ )  Ήρό$. Βΐβλ. yjjj, 16 .

δτι 13 απλών σωμάτων, 5 αερίων καί 8 
στερεών ή μεταλλοειδών, καί δ μετάλλων, 
έξ ών ούδέν πολύτ’,μΟν !

ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΤΟΓΚΙΝίϊI

Κατά τ-ήν επί Ά ραβή γιλοζαν Ιξοδον τών 
έν Αίγύπτφ ξένων , έν Πόρτψ-Σαίδ περιμέ» 
νοντες τό άποτέλεσμα τής έπεμβάσεως τών 
χειρονων εκείνου άποδειχδέντων αυτοκλήτων 
σωτήρφν τής Αίγυπτου καί προστατών των 
ξένων, ξανδών καί φιλοίνων τής ’Λλβίωνος 
τέκνων, διεσκεδάζομεν ένίοτε αγρεύοντες παρά 
τήν προκυμαίαν ίχδύς, Πολλάκις τότε παρετη- 
ρήσαμεν δελφίνας καταδιώκοντας ίχδϋς καί 
αναγκάζοντας τούτους νά ρίπτονται ένίοτε |πί 
τή? άμμου, δπως φύγωσιν από τών οδόντων 
αύτών, διό ουςόλως εξεπ/,άγημεν άναγνόντες 
έν τφ  γαλλικφ περιοδ'-κώ (( Φύσις »  άνταπό-ι 
κρισιν τού έν Τογκίνφ Γάλλου 'Αρμςστοϋ Παύλου 
Βέρτ, χρονςλογουμένην άπό 26 λήξαντο; Σετ 
πτεμβρίου, έν ή ούτος πραγματεύεται περί 
ειΟους τινός συνεταιρισμού τών δελφίνων !;ετά 
τών Τογκινών άλιέων.

«  Ό  κόλπςς τού Θ υάν-Ά ν, γράφει ό μα
καρίτης, βρίδει έξ είδους τινός δελφίνων, ο ΐ- 
τινες νέοι δντες έχουσι χρώμα φαιόν άποκλίνον 
είς τό μολυβοόχΓουν, άναπτυχδέντες δ| 
φδάνουσι μέχρι 3 ή 4 μέτρων μέγεδος καί 
τότε τό χρώμα των μεταβάλλεται είς λευκόν 
γαλακτώδες, τό δε έπί τής ράχεως των πτε
ρύγων λαμβανει ώραίον ύπέρυδρον χρώμα. 
Κατά πάσαν πρωίαν καί εσπέραν πλησιάζουσι 
κατά μικρούς ομίλους τεσσάρων ή πέντε τήν 
άκτήν, κατα§ιώ)ζοντες τάς άγέλας είδους τινός 
δωρακίτου" ό ίχδϋς ούτος, ινα σωδή, ρίπτεται 
έπί τού αμμώδους καί έλαφρώς κεκλιμένου 
αίγιαλοϋ.

«  Τότε κάταφδάνουσιν οί άλιείς, ημίγυμνοι 
καί τήν κεφαλήν κεκαλυμμένην έχοντες ύπό 
παμμεγέδους κωνικού πίλου, -ροφυλάσσοντος 
ταύτην άπό τό καύμα τοϋ ήλιου. Ούτοι ε ίσ - 
έρχονται μέχρ'- γονάτων είς ύπάντησιν τού 
δελφίνο; καί, καδ’ ήν στιγμήν ούτος έπιτίδεται

Ηατά τής αγέλης, παραλλήλως τή παραλ,'.α, 
δϋτοί έπιρρίπτουσίν ένώπιον αυτού μέγα με- 
“τάξινον άμφίβληστρον (πεζόβολον). Τόν πε
ζόβολον τούτον οί Τογκινοί δέν κρατούσι 
δεδιπλωμένον έντέχνως, ώς οι ημετεροι αλιεΐς, 
έπί του αριστερού ώμου, ά )λ  έπ’ αμφοτέρων 
*ίών χειρών, οσάκις δέ πρόκειται νά εκσφεν
δονίσω? ιν αύτόν, περιστρέφονται περι εαυτούς, 
«οιοϋνΐες πλήρί, κύκλον, τούδ’ δπερ δίδει μεγι- 
στην δύναμιν εις τήν έκσφενδόνισιν αύτοϋ. Δύο 
ή καί τρία τοιαύτα άμφίβληστρα έπιρρίπτονται 
ένώπιον παντός δελφίνος, έπιτηδείως πανυ 
άλληλεπιδετόμενα- μέγας τότε φλοίσβος αγγέλ
λει,δτι οί δωρακίϊαιήγρεύδησανκατά δεκάδας.»

«  Ό  δελφίν τότε προσπαβεί νά διάσχιση 
τά δίκτυα, δπως έμπλίσδή βρώσεως- άλλά 
καδ’ ήν στιγμήν ό αλιεύς εκσφενδονίζει τό 
άμφίβληστρον , παιδάριόν τι «αριστάμένον 
ρίπτει κατά τού κητοειδούς τεμάχιον βαμβοϋ 
προσδεοεμένον είς σχοινίον, ούτω δε αναγκάζει 
τοΰτο νά άιΐοσυρδή μέτρα τινά μακράν. »

V "Εκαστος έντούτοις ευρίσκει τό συμφέρον 
τού έν τφ συνετάιρισμφ τούτφ’ ό αλιεύς, διότι 
ό δελφίν ύδεί πρός αύτόν τούς ίχδϋς* ό δέ 
δελφίν, διότι ή έκσφενοόνισίς τού άρφιβλήστρου 
αναγκάζει πλείστους δσους ιχδύς να οιευδυν- 
θώσι πρός αύτόν. Τούτων ενεκα οελφίνες και 
άλιείςλίαν φιλικώς πρός άλλήλους διάκεΐνται. 
Έντός τοϋ ύδατος έγγίζουσιν άλλήλ,ους ανευ 
φόβου. Πολλοί, βλέποντες τόν δελφινα, κατα 
τήν στιγμήν τής έπιδέσεως, εξάγοντα τοϋ 
ύδατος τήν δξύρυγχον στρογγύλτ,ν κεφαλήν 
του καί φυσώντα μετά τίνος δορύβου, φρονούσιν 
οτι ούτος προείΟοποεί τούς άλιείς. )>

«  Ούτοι, ευκαιρίας παρουσίασδείσης, πα- 
ρέ/ ουσιν είς τούτον μεγίστας περιποιήσεις. 
’’Αν, λόγου χάριν, συλλ,ηφδή εις τά δίκτυα, 
τόν άπαλλάσσουσι μετά σπουδής, χωρίς νά 
μνησικακώσι κατ’ αύτοϋ διά τήν π ρ ο σ γ ε ν ο -  

μένην βλάβην είς αυτά1 άν έξ άπροσεξίας πέση 
είς τά ριχά , τόν βοηδώσΐ νά είσέλδη είς 
τά βαδέα. Δι’ αυτούς είνε συνεργάτης αμα καί 
φίλος. Παρετήρησα μάλιστα, οτι οί άλιείς 
συνειδίζουσΐ νά άπευδυνωνταί πρός αύτόν δι’ έ -  
ττφδών τινων. »

Ο Τ Ρ Ο Μ Α Ρ Α Σ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΪΠΟΝ

into
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Β Ο Γ Ι Α Ζ Η

(Συνέχεια .)

Β'.

Πλήθος επιβατών επι τών δωρακίων 
τού πλοίου στηριζομένων, άπεχαιρέτα καί 
άπεχαίρετάτΟ ύπό τών «αραπεμπόντων αύτούς 
συγγενών ή φίλων, άναμένοντες άνυπουόνως 
τήν έκκίνησίν του" πλήν, τήν ανυπομονησίαν 
των άντί νά καταστείλιτι ή προσέγγισις τής 
ώρας, ετι μάλλον ηυξησεν ή είδησίς περι 
τοϋ δτι, έ’νεκεν βλάβης μηχανής τινός, ό άπό * 
πλους άνεβλήδη διά τήν τετάρτην μ .μ  ώραν.

’Εν τφ μεταξύ τούτφ λέμβος τις έφάνη 
βιαίως διευδυνομένη πρός τό άτμόπλοιον, τοϋ- 
6’ δπερ έγένετο αίτια, ϊνα κατασταλή ή ανυ
πομονησία των, ή μάλλον νά καταπραϋνδή ό 
δυμός ύφ’ ού κατελήφδησαν έπί τφ άκούσμα- 
τι τής άναβολ^ής* ή βία μεδ’ ής ή λέμβος 
εσχιζε τά ύδατα, κατά διαταγήν τών έπιβαι- 
νόντων, τών διά χειρών τε καί ποδών προσπα- 
δούντων νά ώδήσωσιν αύτήν έπί πλείω, έγένετο 
ώς είπομεν, ού μόνον τής διασκεδάσεως τού 
δυμού των αίτια , άλλά καί άκρατήτου 
γέλωτος.

Ά λ λ ’ δτε, τής λέμβου «ροσεγγιζούσης, διέ- 
κρίκον τούς έν αύτή έπιβαίνοντας, τόν γέλωτά 
των διεδέχδη ή άπορία, πώς γραία ρακένδυτος 
συνωδεύετο ύπό τοϋ κλητήρος τοϋ Πρακτορείου. 
Μετ’ ού πολ,ύ πάντες,μή έξαιρουμένων ούδ’ αύτοϋ 
τοϋ πλοιάρχου, διηυδύνδησαν πρός τό μέρος 
τής κλίμακος, άνήλδον συνέστησε τότε ό κλητήρ 
τφ άρμοδίφ, δπερ εύλόγως ηύξησε. τήν πε
ριέργειαν τών παρεστώτων, οίτινες,περίκυκλ,ώ- 
σαντες τόν συστήσαντα, «ροσεπάδουν νά πλη-* 
ροφορηδώσι παρ’ αύτοϋ τί τό συμβαίνον* κατόπιν 
οδεν πολλών προσπαδειών , ήναγκάσδη νά 
διακοίνώστρ αύτοΐς τινα τών δσων καί ούτος 
ήδυνήδη νά μάβη παρά τής ιδίας, έπί τού 
άπό τής άποβάδρας άχρι τοϋ άτμοπλοίου βε
βιασμένου εκείνου πλού.



Μετά ταύτα κατήλθεν $πί τής λέμβου διευ- 
θυνόμενος πρός τήν παραλίαν, καί το’, οi 
περεκυκλούντες αυτόν ήθελον να έπαναλάβωσνν 
ερωτήσεις τινάς.

Γ,

Περί τήν 4 ν  μ ·μ · ώραν το ατμόπλοιο ν 
έκφενδονίσαν ύστατον συριγμόν , άνελκυ? τήν 
άγκυραν, άπομακρυ νόμε νον τοϋ λιμένος.

Ή  έν καιρφ απόπλου θέα τής Σμύρνης, ιδίως 
ή συνοικίας τίνος προς τό άκρον, εστεμμένης 
οιά σε',ρών κυπαρίσσων, ή των έν σχήματι 
δύο τριγώνων ορεων, Δυο ’Αδελφών έπικαλου- 
μένων, άφ ’ ετέρου ή τών εκβολών τςϋ "Ερμου 
ποταμού, ή τών Φωκών και πολλών άλλων 
χωριδίων, ςχοςτέρωθεν κειμένων, έστί πριητι- 
κωτάτη,

Φοβούμενοι δθεν τό ορμητικόν τών έκβολών, 
τοΰ δεξιά τφ έκπλέοντι τόν λιμένα ποταμού, 
παρεπλεον αριστερά, θεώμενοι άφ ’ ενός μέν, 
οτε τάς ευθύ πρός τό κύμα άτ;οληγούσας πε
τρώδους κλυτυας, οτέ δε τά εις έκατοστύας 
τινών μέτρων από τού κύματος βουνά, έφ ’ φ 
διαστήματι ύψοϋντο πυργίσκοι, ή εαρινοί οί- 
κίσκοι εν μεσφ αλσών ή άμπελώνων, τά 
έπί τών όρέων διεσκορπισμένα καί μόλις έκ 
τών δεντρόφυτε ιών διακρινόμενα χωαία, καί 
τά επί τής ακτής ΰψούμενα βαρβαρικά πρού- 
χώματα, ατινα βεβαίως θά συνεηλήρουν τό 
κάταγαητ?υτικόν τής φύσεως, άν μή ή έπ’ αυ
τών κυματ’ίζουσα g-η μα ία τής ημισελήνου 
δεν ήνάγκαζε τόν θεώμενον νά άναπολήσγ; τό
πυκνόν έκεΐνο νέφος, ΰπό τήν σκιάν ούτινος
εύγενέσταται ψυχαί σκιάζανται άπό τοσ^ύτων 
αιώνων: άφ’ έτέραυ τήν ώς έκ τής ορμη
τικής, ως ειπομεν, εκβολής τοϋ ποταμοί}
κατάΟολον θάλασσαν, τάς Φώκας, τάς Άλυκάς

'  '  '  r  * '  -  f  · .και -rovj εν ειοη π υρν(σ^ν εν a y ^ -.ς υψουμενους 
σωοοϋς αλάτων.

Μόλ’.ς ό πυρ^χρους βασιλεύς τής ήμέρας 
εουεν, χρυ^όνων τά ΐΐερ',κυκλούν^α αυτόν καί 
επί τού ορίζοντας ολίγον κατ’ ολίγρν έξαπλού- 
μενα καί διαλυόμενα νέφη, έ πλησίαζαν νά 
*άμψωσι τό ακρωτήριων.

Πλήν οία άλλοίωτις ! ή τepo ολί/ου Ικπϊηςις 
θαυμασμού, ην προΰςενει ή φύσις, μεταβάλ
λεται ?ις φόβον οι εν τώ πλοίφ μικροί παίδες 
ε” ?^Χθν, ϊνα κρυβώσιν όπισθεν τών γονέων 
τω* πάν οενοραν, παν^α λίθον, πάσαν φωνήν, 
επλαττ^ν ή φανταρία, εν τώ σκότϊΐ εκείνοι 
πλανημένη, ώς σκιάς δαιμονίους, κρημνούς, 
άλαλάς καί τά τοιαύτα,

Μ|τ’ ού πολύ ε^αμπτον τό άχρωτήρνον, ευ
ρισκόμενοι ά-έναντι τών Κλαζομενών ούδέν 
διετάρασσε τήν σιγήν τής φύσεως ή ό ζούπας 
τών μηχανών, ό Ορούς τών ΰπό τοϋ έλικας 
σ/ιζομένων ΰ^τω ν ή ή πένθνμος φωνή 
γλαυκός,

Δ '·

Ε πλησίαζαν τα Βούρλα ’ τού ατμού τότε 
ίλαττωθέντος, έξέπεμπον οί φυσητήρες δυνατούς 
συριγμους" έβλεπε τις κατ’ εκείνην τήν στιγμήν 
τούς λεμβούχους, ώς καταχθονίους δαίμονας νά 
αναρριχώνται οιά τήν όιαφάρων σχοινωμάτωγ 
επι τού πλοίου" Θόρυβός μέγας έπεκράτει μετά 
φωνών άγριων κ*ί ήτο δύσκολον νά πείση 
τις τούς περ ιστό ιχί σαντα ς αύτόν,δτι δεν έσκό- 
πευεν νά άποβιβασθή έκεΐ καί τό νά από
σπασή εκ τών χειρών αυτών τά έπιτήδειά του. 

Μετά ήμίσεΐαν ώραν αί λέμβοι άπεμακρύνοντο 
τοϋ πλοίου, άντηχούσης ενίοτε φωνής τινςς 
λεμβούχου βραγχνώδαυς έν τη θαλάσση, οτε 
τό πλοΐον έξακολουθήσαν τόν πλοϋν, μετ’ςλί*'ον 
ήνοίγετο πελάγιον.

(Ά κολο ’̂ θίΤ συνέχεια .)

τ » . 1 . '·---------------------------------------- — .

»

Μ Η Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Ρ Γ Η
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΖίίΟΙΣ

(Συνέχεια)

!0  γινώσκων οτι τό βάδισμά της είναι 
φυσικώς άτακτον καί ορμητικόν καί παρατηρων 
αυτήν προσπαθούσαν νά τροποπο'.ή στ τούτο 
χάριν τών τρυφερών της τέκνων, δεν δύναταί 
νά μή την Οαυμάση. ’Αποφεύγει μετά π ρ ο 

σοχής ?ήν π*. η / ιαι μόνα* κ^τά των εύκολων

θηοαμάτων επιτίθεται,άποφεύγουσα εκείνα,πρός 
ά Θά ήναγκάζετονά παλαίση,έκ φόβου μή έν τή 
πάλη πέσωσι τά μικρά της, ατινα συνωθούνται 
καί μυρκηκιώσι καθ’ εκατοντάδας περι τήν 
γαστέρα της.

Αί παρατηρήσεις αύταί είσιν αρχαία ι, άφ ’ού 
οί άρ·/αΐοι έπίστευον δτι αί λυκίδες τρέφουσι 
τά μικρά των καί δή τά γαλουχούσι.

Ό  Βοννέτ ύπέβα/εν ημέραν τινά είς συγ
κινητικήν καί δεινήν δοκιμασίαν τήν θαυμασιαν 
άγάπην τής λυκίδος πρός τά τέκνα της. Κ α- 
τεκρήμνισε ταύτην μετά τής πήραςτης έντοςτού 
σπηλαίου χονδρού μυρμηκολέοντος. 'Η αράχνη 
προσεπάθησε νά διαφύγη, δέν ήόυνήθη πλήν να 
έμποδίσητόν μυρμηκολέοντα τούνά συλλαβή τον 
ώο»όρον σάκκαν της.δν ήθελε νά καλύψη οι’ άμ
μου. Έ  άράχνη τότε μυρίας κατέβαλε προσ
πάθειας, δπως σώση τόν σάκκον της άπό 
τών ονύχων τοϋ αοράτου εχθρού της" πλήν 
είς μάτην ή ίστώδης ουσία ύπεχώρησε καί 
ό σάκκας άπεσπάσθη. Ή  άράχνη ήρπασε 
τούτον τότε διά τών σιαγόνων της, άλλ ο 
μυρμηκολέων τή τον άπέσπασε. Ή  ατυχής 
μήτηρ. ήττηθεΐσα έν τφ αγών ι, ήδύνα*ςο του- 
λάγιστον νά σώση τήν έαυτής ζωην, ηρκει 
νά εγκατάλειψη τόν σάκκον της καί νά φύγη 
άπό τής απαίσιου τρώγλης" προύτίμι.σε πλήν 
νά συντα<ργι υιετα τοΟ 'πολ,.τΐ[Λ.οτερο,»ί και 
τής υπάρςεώ; ττ4ς θηταυρου. Ό  Βοννέτ,λυπτ,θεις 
αύτήν, τήν εξήγαγε διά τής βίας, κ α τ α λ ιπ ώ ν  

τόν σάκκον είς τόν ληστήν. Ή  άράχνη εν
τούτοις έπανειλημμένως άπεπειράτο νά εμπέση 
αΰθις έντός τής τρώγλης, ματαίως δε άπώθει 
ταύτην ό Βοννέτ διά μικρού ραβδίου' έπ έμ ενεν  

αϋτη άφοβος νά έπανέλθη είς τήν άπαΐσίαν 
παλαίστραν. ’ Εφαίνετο ώσανεί eθεωρεί τήν 
ζωήν άφόρητον βάρος, ευτυχίαν δέ τό νά συν- 
ταφή έν τφ τάφφ, έν φ άπώλετο ΤΟ σπέρμα 
τών μελλόντων τέκνων της.

Ή  φιλοστοργία τής μητρός τούτης Οεν πε
ριορίζεται μόνον είς τά ω ά . "Οταν εκκολα- 
φθωπ τά άράχνια, εξέρχονται τής π/,ρας εκ 
μικρού στομίου, δπερ αϋτη φροντίζει νά τ-,υς 
άν>ίςη, τό-.ε δέ, ώς τά νεογνά τού βάτραχον

τ*ϋ Σούριναμ, άναρριχώνταί έπί τής ράχεως, 
τής κοιλίας, τής κεφαλής καί έπ’ αύτών έτι 
τών μηρών της. Ούτω δε βαστάζει ταυτα καί 
εκτρέφει, μέχρις ού καταστώσιν αρκούντως 
ισχυρά δπως θηρεύωσι μόνα των.

Ό  Δέ Γήρ εΰρε τήν ό)οσυρικήν κλωβίτιδα 
έν τη φωλεά της μετά πεντήκοντα η έξήκόντα 
άραχνίων" αϋτη άντί νά φανερώση σύμπτωμά 
τι τής φυσικής αύτή δειλίας, άτρόμητος έ
μενε παρ’ αύτοΐς, ώστε ό Δέ Γήρ, δπως έκδιώξη 
τάύτην, ήναγκάσθη νά κατακόψ^ είς τεμάχια 
τήν φωλεάν,

Ό  Βερθούδ αναφέρει έν άλλο παράδειγμα 
τής μητρικής στοργής τών αραχνών. Αί λυ- 
καρά/ναι έγκλείαυσιν έντός πήρας, ήν προσ- 
κολλώσίν έπί τώς ράχεώς τω ν , τό προϊόν 
τής ωοτοκίας των καί έμφωλεύουσιν είς τόπον 
χλιαρόν αμα τε καί υγρόν, κατάλληλον πρός 
έκκόύαψιν τών ώαρίων. Τής στιγμής προσεγ- 
γισάσης, ή μήτηρ εξάγει τά ωάρια άπό τής 
φωλεάς, άνοίγει μετά προσοχής δ'.ά τών 
σιαγόνων της έκαστον καί βοηθεΐ τά νεογνά 
νά έξέλθωσιν άπό τον κελύφους των. Μετά 
ταύτα οδηγεί ταΰτα είς τήν νομιί/, τά διδάσκει 
τήν Θήραν, έπαγρυπνεΐ έπ’ αυτών, τά προστα
τεύει καί είς τόν έλάχιστον φόβον κινδνύου 
έπανατίθησι ταύτα έντός τής πήρας, ήν έξα- 
κολουθεΐ φέρουσα έπί τής ράχεως, φροντίζουσα 
νά εύρύνη αύτήν.

Ή  αύταπάρνησνς αϋτη μόνον μετά τήν 
τελείαν άνάπτυξνν τών αραχνιών, δταν ταύτα 
άποκτιίσωσιν άρκοΰσαν δύναμιν, δπως έπαρ- 
κώσιν είς τάς άνάγκας των, καί άφ’ οϋδιέλθωσι 
τήν πάντοτ? έπνκίνδυνον κρίσ'.ν τής άλλαγής 
τής έπιδερμίδος των παύει.

Τασαύτη αγάπη, τοσαύτη νοημοσύνη είς τό 
ζωδάριον Τούτο δέν άρκούσι νά δ'.αλύσωσι 
τάς κατ’ αύτού προλήψεις μας καί τήν άλογον 
άπέ·/θε'.αν, ήν κατ' αύτών αίσθανόμεθα οί πλεΐ- 
στ?ι, νά διδάξωσι δέ τοϋς άστοργους πατέρας 
καί μητέρας τά πρός τά τέκνα των ιερά 
καθήκοντα,

ril μητέρες, δσαι άπομακρύνουσαι άφ ’ ύμών 
τά τέκνα σας, διέρχεσθε τόν πολύτιμον χρόνον 
σας είς την ανατροφήν γαλών καί κυναρίων,



ώ πατερες, δσοι φεύγετε τήν οίκογένειάν 
σας, ι,ητοΰντβς οιασκεόάσεις μακράν αύτής έν 
ομιλοις, εν οις ουχι σπανίως καταλείπετε το 
προωρισμένον προς διάθρεψιν τών τέκνων σας 
προϊόν έπ'.πόνου εργασίας , διδάχθητε παρά 
τών άραχνών, οτι ή μόνη τών γονέων ευ
τυχία είναι ή πρός τά τέκνα άγάπη καί ή 
ΰπέρ τούτων θυσία και αύτής τής ΰπάρξεως !

Ρ Ακολουθεί συνέχεια.)

ΑΠΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΙΣ ΒΡΑΣΙΛΙΑΝ 
Δ Ι Α  Ξ Η Ρ Α Σ

ΰπ ό
Λ Ο Γ Λ Ο Β ΙΚ Ο ν  Β Ο Γ Σ Ε Ν Α Ρ Δ .

ΚΕΦΑΛ. Α '.

(Σ υνέχεια .)

—  Τόσω τό καλλίτερον, καθόσον αδύνατόν 
μοι είναι σήμερον νά μεταβώ εις τό γραφεϊον.

Ήμίσειαν ώραν μετά ταΰτα εΰρίσκοντο 
άμφότεροι οί φίλοι καθήμενοι άναπαυτικώτατα 
έντός ιδιαιτέρου δωματίου καί καταβροχθίζοντες 
έξαίρετον πρόγευμα, παρατιθέμενον ΰπό άξιο- 
λόγου τινός νέου, Άδριανοϋ τούνομα, θαυμαστού 
τών περιηγητών καί πιθανώς κατειλημμένου 
ΰπό τοϋ δαίμονος τών μακρυνών οδοιποριών.

Τά φαγητά ήσαν έξαίρετα, ώς πάντοτε, 
ό δε οίνος άριστος. Διαρκοΰντος τοΰ προγεύματος 
ούδ’ ό ελάχιστος έγένετο λόγος περί τών συμ
φορών τοΰ εύτυχεστάτου Ιακώβου, μέχρι τής 
στιγμής, καθ’ ήν, παρατεθέντος τοΰ καφφέ, ό 
Ίουλιανός έστήριξε τοΰς βραχίονας έπί τήςτρα - 
πέζης καί άνάψας σίγαοον, ηρξατο άποτόμως:

—  Έ λεγες λοιπόν δτι ό θεΐός σου...........
—  Μέ άπεκατέστησεν άποθνήσκων καθολικόν 

αύτοΰ κληρονόμον.
’Έ χ ω  ενταύθα τήν επιστολήν του , ήν 

έλαβον ταύτην τήν πρωίαν έκ τοΰ ταχυδρομείου.
Αάβε, άνάγνωθι, είπεν'ό ’Ιάκωβος, έξάγων 

έκ τοΰ θυλακίου του μέγαν φάκελλον, κεκα- 
λυμμένον ύπό θ ε ο χ α ρ ά κ τ ω ν  γραμμάτων 
καί κατακεκοσμημένον ΰπό σειράς γραμματο

σήμων πικοιλοχροων, φερόντων τήν μορφήν τήί 
Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοΰ Δόν Πέτρου δ’ ’Α λ - 
καντάρα.

Α λλ’ είναι αύτόχρημα ολόκληρος τόμος.
Αναγνωθι εινε λιαν ένδιαφέρουσα.

Βεβαίως,άφ’οΰπρόκειται περί χρημάτων.
—  Ουφ ! είσαι άδιόρθωτος.........
Ο Θείος μου, μάθε, δέν έγραφε συχνά.
—  "Οταν δμως ήρχιζε.........

Μόλις θ’ άρκέση μία ώρα.
—  Μήπως δέν εχομεν καιρόν ;
—  Τό γραφεΐόν μου.........

Σιώπα, τμηματάρχα , καί τεΐνον τά 
ωτά σου.

Ά ρχομαι.
Ό  Ίουλιανός ανέπτυξε βραδέως τά φύλλα, 

άπερρόφησε σταγόνας τινας σίαρτρέζ καί ά -  
νέγνω

«  Άγροκήπιον τοΰ Ζακουάρι-Μερίμ, είς 
49° δυτικού μήκους τοΰ Μεσημβρινού τών Πα- 
ρΐσίων καί 2 10,50' νοτίου πλάτους (Βρασιλίανή 
Αύτοκρατορία).

Τή 21 'Ιουλίου τρέχοντος έτους 18 78.

«  ’Αγαπητέ μοι ανεψιέ,

(( Τινες' τών κοινών ηθικολόγων έ δογμά
τισαν, οτι πρέπει τις νά δύσπιστή είς τήν 
πρώτην ορμήν τής καρδίας του, διότι είναι 
κα/.ή. Τό κατ’ έμέ, ένήργησα, ώς πρός σέ, 
τό άνάπαλιν. Ή πρώτη μου άπόφασις ήν νά 
σε αποκληρώσω" έν τούτοις έσπευσα νά κατα
πνίξω τήν παράλογον ταύτην ιδέαν, άμα τή 
γεννήσει της καί σε καθιστώ, άποθνήσκων, 
καθολικόν μου κληρονόμον.

«  Δέν είναι οθεν αληθές, δτι καλώς έπραξα 
δύσπιστή σας είς τή» πρώτην ορμήν, ήτις, ύπό 
πάσαν έποψιν, ήτο κακή ;

(ί Δέν έχω άνάγκην νά σοι εκθέσω τούς 
λόγους, οιτινες μέ παρεκίνησαν νά ενεργήσω 
ούτω. Ή  άπόφασις μου προήλθεν ώς έξ έν
στικτου, σχεδόν άκαταμάχητος , μ’ δλον δτι 
δέν σε γνωρίζω, ή κάλλιον γνωρίζω σε έξ 
έπιστολών τινων καλώς άνατεθραμμένου άνεψιοΰ 
πρός γέροντα κύριον δυνά^ενον ν’ άποβή ά μ ε 
ρ ι κ ά  ν ό ς  θείος.

«  Ή μην εντούτοις δυσηρεστημένος εναντίον 
σου έπί πολύν χρόνον * διότι ή δυσαρέσκε'.ά 
μου χρονολογείται άφ ’ ής στιγμής, άποπερα- 
τωθεισών τών σπουδών σου, —  άλλη αύτη 
κουταμάρα τοΰ αρχαίου κόσμου, —  έπεδίωξας 
τήν άπόκτησιν κοινωνικής θέσϊως, ώς τ.ς τυ
χαίος θίσιθήρας,

(( Ή  μακαρίτισσα μήτηρ σου καί έμή 
αδελφή έδ?ίχθη άρκούντως εύγενής, ώστε νά 
ζητήση τήν γνώμην μου έπί τού σπουδαίου 
τούτου ζητήματος. Είτε δικαίως, είτε άδίκως, 
έθεωρούμην ώς άνθρωπος μέ τετρακόσια, διά 
τον λόγον δτι, άναχωρήσας άπό τόν τόπον 
μας μέ τσαρούχια, καθώς κοινώς λέγουν, ή -  
δυνήθην ν’ άποκτήσω σημαντικήν περιουσίαν. 
’ Εγώ μέ τό επόμενον ταχυδρόμεΐον τή άπήν- 
τησα νά σε πέμψη χωρίς άναβολήν ξίς τό 
Άγοοκήπίον τοΰ Ζακουάρι-Μιρίμ, ένθα θά 
s-jpίσκες άγκάλας άνοικτάς , κ^ρδίαν πλήρη 
άδολου άγάπης καί θησαυρό φυλάκιο ν μεγέθους 
θωρηκτής κανονιοφόρου.

«  Έ  μήτηρ σου έδύστκσε" έφοβήθη! δέν την 
κατηγορώ, διότι ό φόβος τ.-,ς μητρός είναι 
ίσος πρός τήν άγάπην της.

CC "Οσον άφορα σέ, εύγενέστατε άνεψιέ μου, 
παρέσχες κατά τήν περίστασιν εκείνην δείγμα 
τέλειον μικροψυχίας, ας είπωμεν τήν λέξιν, 
δειλίας, ήτις μοι ένέπνευσεν άηδίαν.

«  Ά πεφάσισα νά <7? λησμονήσω- άληθώς 
δέ κατώρθωσα τούτο άνευ^*λλο5 κόπου.

«■ Σύ έντοσούτω έλάμβανες τόν κόπον νά 
με πληροφορής περί τών σχέδ',ών σου καί 
νά με καθιστάς συμμέτοχον τών έλπίδων σου, 

(( Έ σ ο  είκοσιπενταετής- ήδυνασο, ώς πας 
γόνος καλής οίκογενείας, άνατραφείς κατά τό 
τυπικόν τών νοικοκυραίων,τό τοσούτω προσφιλές 
είς τήν μεσαίαν τάξιν, ήδύνασο, λέγω, νά 
άτενίξπρς τήν επικίνδυνον τιμήν τοΰ νά κα- 
ταστής ό πρόμαχος τής κοινωνίας, διοριζόμενος 
άντεισαγγελεύς τής Δημοκρατίας παρά πρω- 
τοδικείφ πόλεώς τίνος έχούσης εύηχον δνομα, 
οίον Πόντ-Ώοεμάρ ή Μπρίβες-τΑέ-Γκαλλιάρδ.

«  Οί κάτοχοι πλήν τών έπιφανών τούτων 
{/έσεών είσιν |νίοτε ΰποχρεωμένοι ν’ άλλάσσωσ}

διαμονήν, δπερ ετρόμαζε τήν άδιόρίωτον ο
κνηρίαν σου.

«  Προετίμησας λοιπόν άντί τοϋ χρυσο
κέντητου φράκου τού έπάρχου, άντί τής 
αύστηρας ττ,βένου τού άντεισαγγελέως τόν 
κλοιόν τοΰ ύπαλλήλου.

«  Εύγέ σου, ανεψιέ μου ! δεν ήδύνατο τις 
νά δειχθή συνεπέστερος σου είς τάς άρχάς 
του, σέ συγχαίρομαι δθεν διά τήν εκλογήν σου.

(( Θά είσαι ’ σάν κάτι τι δμοιον πρωθυ- 
παλλήλου ή καί τμηματάρχου μετά μισθοδοσίας 
τρίσχιλίων καί πεντακοσίων. Θά καμαρών/,ς 
έντός μεγάλου γραφείου επιπλωμένου μεθ’ έδρών 
κεκαλυμμένων ύπό πρασίνου έριούχου, δπερ 
είναι τό μή περαιτέρω τής επισήμου κομ- 
ψότητος, προκειμένου περί έπίπλων.

(Ακολουθεί Τυνέχεια.)

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΚΟΓ
ύπό

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΛΤ 

Ζ ' .

Ν Ε Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ

(Συνέχεια,)

”Ω ! όπόσον δύσμορφοι, γραΐα’, καί κατε- 
σκληκυϊαί είσιν αίώραΐαι δέσποιναι τής αύλής, 
βλεπόμεναι έκ τοΰ πλησίον ! 'Οπόσον ποταπά 
είσιν τά ενδύματα, άτινα σύρουσιν έντός τών 
κατεσκονισμένων παρασκηνίων ! καί πόσον 
είναι χυδαΐαι καί κάθε άλλο η βασιλικαί αί 
εκφράσεις των !

Ό  πτωχός Στέφανος, ολίγον τι άπογοη-^ 
τευμένος, στηρίζεται έπί τίνος στύλου, ένδεδυ- 
μένος τό ένδυμα τοΰ άκολούθου, έξ ίοχρόου 
μεταςοπτίλου μετά πλατειών χειριδών έκ λευκού 
όλοσηρικοΰ, άρκούντως ρυπαρού, καί περιμένει, 
σχεδόν κατηφής, τήν βασίλισσαν τής Ναβάρας.

Αύτη έαφανίζεται κατάλευκος έκ παιπάλης 
καί ούδόλως ωραία.

Ιδού την έπί τής σκηνής* τήν ένεπίστεύθησαν 
εις άλλον άκόλουθον, ου ώφειλε νά παρακο-



λουθ$ τάς έλαχίστας κινήσεις· ό ακόλουθοί 
-λή ν  ούτος ήτο παιδάριον παμπόνηρου, ο-.’ δ 
εκινήθη ώς αν ήθελε νά διέλθη ενώπιον τής 
βασιλισσης, δπερ ιδών ό Στέφανος, επόμενος 
*'·ς ” α? ληφθεισας οοηγίας καί εύ·χαριστηθείς 
δτι τώ έπαρουσιάζετο ευκαιρία, οπως δείςγ, 
ότι δύναται νά πράξη τι, αναχαιτίζει τήν πρδς 
τά πρόσω πορείαν τής Αύτής Μεγαλειότητας.

Τδ δνμόσιον γελά,οί ακόλουθοι, ή ήγερονίς, 
οί ηγεμόνες, αί δέσποιναι τής αύλής, άπατα 
ή συνοδία ταράσσεται. Τραχεία τότε βασιλική 
χειρ λαμβάνει τδν άνθρωπάκην άπδ τοΰ ώμου 
και έναποτίθησι τούτον μεταξύ τών ακολούθων.

Ο Στέφανος καταπίρφυρος ητο έξ αισχύνης 
διά τδ πάθημα δίαρκούσης τής παρελάσεως.

Έν τοΐς παρασκηνίοις απασα ή αυλή, έπί 
κεφαλής εχουσα τδ έξαπατήσαν αύτδν μείράκιον 
τδν πειραζουσι. Τδν προτρέπουσι νά εισελθ») 
εν τή σκηνή, δπως έλευθέρως δίασκεδάση, 
βηματίζων ώσανεί εΰρίσκετο έν τή ιδία οικία’ 
τώ προσφερουσι δίοπτρα, ράβδον άρχιτυμπα- 
νιστού καί χονδρήν καπνοσύριγγα, δπως κάμη 
μεγάλειτέραν έπίδειξιν.

Επροστιμήθης ! ανακράζει μελανείμων 
και μετά λευκού λαιμοδέτου κύριος, ού τά 
άγρια όμματα έφαίνοντο, δτι ηθελον νά τον 
κεραυνοβολή σω σ ι.

Τδ ατυχές παιοάκι έτρεμεν ώς φύλλον 
δενορου. Ευτυχώς υψώθη ή αυλαία και το λοιπον 
της παραστάσεως διεξήχθη ανευ ετέρου έπει- 
σοοίου .

Τήν ημισεΐαν μετά τδ μεσονύκτιον έπα- 
νήλθεν εις τδ εν οθώ Τέμπλου κατάλυμά του.

’ΑνέμεL'/εν έπί τινα χρόνον ορθιον τδν 
κύριον Σοφοκλή, δπώς παρηγορηθη ολίγον διά 
τδ ατύχημά του, δ ’.ηγούμενον τούτο πρδς αύτόν, 
είτα άπεκοιμήθη έπ'ι μιας έδρας.

Ιήν επιούσαν παρετήρησεν έξυπνήσαν, οτι 
ο κύριος Σοφοκλής δε είχεν έπανέλθει. Ό  
Στέφανος έπείνα κα’ι ήτο άνευ λεπτοί 1 μεταξύ 
εντούτοις τών εννεα και τών δέκα έμελλε 
νά εισπραςη εν τφ θεάτρφ την αμοιβήν τής 
συμμετοχής του εις τήν παράστασιν τής Β α -

σ ι λ ί σ σ η ς Μ α ρ γ  α ρ ί τ  α ς, δύο φράγκα,
εξ ων αφιρρεΐτο τδ πρόστιμον !

Κατήλθεν δπως περίπατήση, μέχρι ου ελθη 
η ποθητή ώρα. Περί τήν έννάτην και ήμίσειαν 
εΰρίσκετο απέναντι τοϋ θεάτρου.

Μειράκιόν τι υψηλού καί λεπτού άναστή- 
ματος, ωχρόν, ύπερδεκαεξαετές, μέ εκφραστικής 
φυσιογνωμίας, έφθασε ταύτοχρόνως έκεΐ1 εφεοε 
δι αναγωγέως μικρόν τετράγωνον κιβώτιον, 
δπερ άνεκίνει διά τής άριστεράς, έν ώ διά 
των δύο δακτύλων τής δεξιάς έντδς τού στό
ματος απεμιμεϊτο τδν θόρυβον ολοκλήρου συν
αυλίας.

Ό  Στέφανος τδ παρετήρησε κα'ι έξεπλάγη, 
άναγνωρίσας μετά τρόμου τδν βασιλικόν άκό- 
λουθον, εις δν ώφειλε τδ δυστύχημά του κατά 
τήν παρελθοϋσαν νύκτα.

—  Φαίνεται, οτι ποτέ δεν είδες τίποτε ; 
ηρωτησεν αίφνης ο μελομανή;,πλησίασας πολύ 
πρδς αύτόν. Έ γ ώ  εϊμΐ ό Ζίζικας. Έ γώ  είμ'ι 
ό καθ’ έκάστην έσπέραν δολοφονών τδν Κολιγνΰ 
καί συνοδεύων τήν ήγεμονίδα ! —  ’Ηρξατο δέ 
νά γελα. —  Υπεβλήθης εντούτοις εις πρόστιμον 

Αεν είναι εντούτοις δίκαιον ! Αύτοί 
όά παρά πολύ καταχρώνται τής άθωότητος. 
Ιίίλθε και θα με ακούσης ! καί έγώ ύπάνω 

οπω; τ:ληρω9ώ.
( Ακολουθεί crjvsyEia.)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  '

Μελέτη έπί τής ψυχής τοϋ άνθριόπου καί τοϋ ζώου, 
ΰπό τοϋ Μ. Α ρχιμανδρίτου Ν. Κεφαλά, (συνέ- 

6  χειά  και τέλος). —  Συμβολή είς τήν Ιστορίαν 
τοϋ εν Λιγΰπτω 'Ελληνισμού, ΰπό Γ .Γ . Μαζαράκη 
(σ υ ν ε χ ε ία ) . —  ̂ Νόμοι προς περιστολήν τί,; 
μέθης, υπό Ν. Α. Πίστη. —  Τό ναυτικόν τοϋ 
μιλλοντος και τό τών αρχαίων, ΰπό Jurien de 
la θΓανΐβΓβ(συνέχεια).— Το ανθρώπινον σ ώ μ α .—  
'Ο Τρομάρας,διήγημα πρωτότυπον,ΰπδ Γ, Βογιαζτ,, 
(συνεχεία ).—  Μητρική στοργή παρά τοΤς ζώοις 
(συνεχεία). —  Ά π ό  Παρισίων εις Βρασιλίαν διά 
ςηρας, («υνεχ εια ).—  Ιστορ ία  Άνθρωπίσκου, ΰπό 
Μαρίας Ροβερτ Χάλτ (συνέχεια).


