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Τοιαϋτάτινα γράφοντες ίιπό γενικήν έποψιν, 
κα'ι ακροθιγώς τήν ΰφισταμένην διαμάχην τής 
εργασίας προς το κεφάλα’.ον ΰποδεικνύοντες, δεν 
έπιθυμοϋμεν να έκληφθώμεν οπαδός των αρχών 
τού αναρχικού κοινωνισμοϋ. ’Εκ τών σπονδών 
καί έκ τού επαγγέλματος, ανήκουν ε· εναντίας 
εις τους άνευ φανατισμού αποστόλους τής κοινω
νικής τάςεως, εις τους έπ ’.ζητοϋντας, δια μέσου 
ί,'ρου, τήν συνδιαλλαγήν τών διεστώτων, προς 
έπίτευξιν τ/,ς, δσον είναι άνθρωπίνως δυνατόν, 
ισότητος. Καθ’ α δε παρατηρεί βεβαίως ό ανα
γνώστης, ουδόλως ίίσδύομεν εις τον λαβύρινθον 
τών νέων ιδεών τάς σκέψεις ημών έπι τοϋ 
ζητήματος καθοδηγεί ό τα πάντα είπών και 
διδάξας Αριστοτέλης, ούτινος και άναγράφομεν 
τό σχετικόν δόγμα- (( "Οτι μέν οϋν εχει τινά 
«  δύναμιν εις τήν πολιτικήν κοινωνίαν ή τής 
«  ουσίας όμαλότης, και τών πάλαι τινές φ αί- 
«  νονται διεγνωκότες. . . . Κεΐται γάρ ώσπερ 
«  καί ταΐς αλλαις τέχναις' ούδέν δέ δργανον 
<( άπειρον ουδεμιας έστι τέχνης, οΰτε πλήΟει, 
(( ούτε μεγέΟει- ο δέ πλούτος οργάνων πλήθος 
V έστιν οικονομικών και πολιτικών » .

Ουδέ έννοοϋμεν να δικαιολογήσωμεν απαντα 
τα παράπονα τών εργατικών τάξεων καί τό 
υπερβολικόν κατά τοϋ κεφαλαίου μίσος, εις δ 
ωθούνται ενίοτε υπό τοϋ κοινωνισμοϋ, τοϋ μηδε
νισμού και άλλων ΰπό άλλα απαίσια ονόματα 
•καταχθονίων εταιριών. Λί έογατικα'ι τάξεις δεν

δικαιούνται προστασίας δταν τυφλώςκαί αμέσους 
τρέπωνΐαι έΐς fa  έσχατα μέσα, τα άπειλοϋντα 
γενικήν ανατροπήν ή κοινωνικόν σάλον πολύ 
πλέ ον επικίνδυνον ή τον υπάρχοντα. Ά πολαμ- 
βανουσι τών συμπαθειών τής κοινωνίας τότε 
μόνον, δταν εξανίσταται άποκλειστικώς κατά 
τής απληστίας τών κεφαλαιού-χων · κα'ι εχουσι 
προς τούτο άραοδιωτατον μέσον —  τάς ά π ε ο -^ ^» · * 1 ‘ ~-ι' <£>
γιας— δπερ είναι δικαιολογημένη έπανάστασις ι ,
τοϋ έκμεταλλευομένου κατά τοϋ έκμεταλλευτοΰ, ' · -
τοϋ δυναστευομένου εργάτου κατά τοϋ δυνάστου 
πλούτου- είναι έπανάστασις πολλάκις μέν έπι- 
τυχοϋσα τού αγαθού σκοπού, πάντοτε δέ ως 
σοβαρόν προάγγελμα προβάλλουσα κατά τών 
κυβερνήσεων, αϊτινες τή ολιγαρχία ή τοΐς προ- 
νομίοις ΰπερμαχοϋσι.

Προς τήν επιτακτικήν ταύτην δσον κα'ι άν- 
άνθρωποπρεπή διαδήλωσιν όρμάται ό εργάτης 
έκ φυσικού ολως δικαίου, έκ τής ανάγκης τοϋ 
συμβιοΐν τοΐς όμοίοις αΰτοϋ καί συμβοηθεΐσθαι, 
έκ τοϋ αισθήματος τέλος τής αύτοσυντηρήσεως.
Εκφράζει τήν άπαίτησιν τής πλειονοψηφίας 
τοϋ νά μη μένωσιν αιωνίως ανεξέλεγκτοι οί 
κατακτηταί, οί τιμαριούχοι, και νά μή προστα- 
τεύωνταί διαρκώς υπό τών νόμων οί τά ευχερή 
κέρδη διώκοντες έν ταΐς πόλεσι, κα'ι τήν περι
ουσίαν τοΰ άλλου πονήρως ή έκ τύχης έν τοΐς 
χρηματιστηρίοις νοσφιζόμενοι. ΓΙαριττα δηλαδή 
εις τον έπισωρευόμενον πλοΰτον δτι, διά νά 
άπολαμβάνιρ σεβασμού καί Τ1ΙΣ ΤΙΝΟΣ δυνάμεως 
έν τή κοινωνία, πρέπει άφ ’ ενός μέν νά απο
κτάται δι’έργασίας ή εμπορίας φανεράς, πραγ
ματικής, αμέμπτου, άφ ’έτέρου δέ νά γίνεται 
ΟΡΓΑΝίίΝ ΠΛΙΙΘΟΣ, πρός άλλην παραγωγήν κα'ι 
δή πρός βελτίωσιν τής βιωτικής καταστάσεως 
τών εργατών, αυτών δηλαδή εκείνων,οΐτινες τον



έγέννησαν. Το δίκαιον τοϋτο της έξελέγξεως 
υπάρχει έν τή συνειδήσει πάντων, καί καθ’ ά 
έχομεν εκ τοΰ Ηροδότου, ήτο καθ'.ερωμένον εις 
τάς αρχαίας πολιτείας Αιγυπτίων καί ’Αθη
ναίων, αϊτινες, σοφώτεραι τών σημερινών πε- 
πολιτισμένων ( ;) , έτιμώρουν διά τής έσχάτης 
ποινής τόν μή άποδεικνύοντα τήν εργασίαν, έκ 
τήςόποίας έκέκτητο περιουσίαν,ή προσεπορίζετο 
τά ποός τό ζ ή ν  «  Νόμον τόν δε ’Ά μασίς έστίν 
«  ό καταστιίσας' άποδεικνύναι τφ Νομάρχη 
«  πάντα τινά Αιγυπτίων δθεν βιοΰταΓ μηδέ 
«  ποιοΰντα, μηδέ άποφαίνοντα δικαίαν ζόην, 
«  ίθύνεσθαι θανάτφ' Σόλων δέ τοΰτον τόν νό- 
(( μον λαβών, ’Αθηναίοις έθετο' τφ έκείνφ ές 
«  άεί χρέονταί, έόντι άμώμφ νόμφ. »

Διότι, έν έπιλόγφ είπεΐν, εις τήν ανθρώ
πινον κοινωνίαν υπάρχει αλυσις αλληλεγγύης, 
οΰσιωδώς διαφέρουσα τής παρατηρούμενης έν 
τφ συναγελασμφ άλλων τινών ζώων. Παρ’ αύ- 
τοΐς τό άτομον είναι πολΰ πλέον έλεύθερον καί 
ανεξάρτητον ή ό'σον ό άνθρωπος έν τή κοινωνία 
αΰτοΰ' μή αίσθανόμενον καθήκοντα, καί μή εχον 
δσας ό άνθρωπος άνάγκας, δέν μεριμνά περί 
άλληλοβοηθείας, ούτε επομένως περί ίσότητος' 
διό καί δέν παρέχει υπηρεσίας εις τόν ομοΐόν 
του, δέν τρέφει διαρκή οικογενειακήν στοργή/’ 
αδιαφορεί μάλιστα έν τή καταστροφή τών 
όμοιων του. Έ νφ ό άνθρωπος, λογικός άφ’· ένός 
καί κοινωνικός έξ άναποφεύκτου ανάγκης, γίνε
ται φιλάνθρωπος, καί αν δέν τόν ΰποθέσωμεν 
φύσει τοιοΰτον παλαιών περί τής ζωής, θριαμ
βεύει έν τφ μέσφ τοϋ γενικού τής κοινωνίας 
συμφέροντος, καί δέν αποκτά υπεροχήν εΐμή 
κατά λόγον τών υπηρεσιών, τάς όποιας χορηγεί 
|ίς τοΰς όμοιους του. Άμοιβαίως καί έπί ανταλ
λαγή παρεχόμεναι αί ΰπηρεσίαι άποκαθιστώσι 
τήν ισορροπίαν, δηλαδή ισότητα άνάλογον προς 
τά έργα έκαστου" διότι δσω περισσοτέρας υπη
ρεσίας χορηγεί τό άτομον, τόσφ μάλλον αυξάνει 
τάς παραγωγικάς δυνάμεις τών όμοιων του, νοη- 
τικάς ή σωματικάς· δσω δέ περιωρισμέναι εΐσίν 
αί δυνάμεις τών άλλων, τόσω δυσ'/ερεστέρα 
είναι ή ανταλλαγή τών υπηρεσιών καί τόσφ

μάλλον έλαττοΰται ή ατομική καί έπόμένως ή 
γενική ευημερία.

Οί όροι οΰτοί εΐσίν έξόχως ζωτικοί διά τήν έν 
κοινωνία ισορροπίαν τών δικαιωμάτων καί 
καθηκόντων, ήτις άποτελεΐται έκ τής άναγκαιο- 
τάτης, κατ’ ’Αριστοτέλη, ομαλότατος τών πε
ριουσιών, τής είδικώτερον δυναμένης νά όνομα- 
σθή συμμαχίας τοΰ κεφαλαίου καί τής εργασίας..

Ά λ λ ’έμως οι ζωτικοί αΰτοι δρο,ι προσκόπτου-, 
σιν έν τή έφ αρμογή* αί διά τών λιπεργιών, 
διαμαρτυρήσεις δέν άποβ.αίνουσι πάντοτε ύπερ 
τών εργατικών τάξεων, ούδέ Φαίνεται έπιτευ- 
κτεα εκ τών ενόντων ή ριζική θεραπεία τής 
φοβερά; κοινωνικής νόσου" έξ έναντίας, κάκι
στον. σύμπτωμα αναφαίνεται έν τή νόσφ ταύτ^ 
ό πυρετός ό τάς κεφαλάί πολλών (πάσαν τέχνην, 
ή επιστήμην εργαζομένων) κυριεύσας πρός το 
χ£Ίμ*τ ίζεσ% ι οπωσδήποτε καί σχηματίσαι 
ώς τάχιστα τό σατανικόν έκατομμύριον πυρετός 
ένδημικός γενόμενος, καί ΰπομίμνήσκων τήν έπί 
τής έποχής βτών Φαραώ τελουμένην ό'ρχησιν. 
πέριξ τοΰ χρυσοΰ μόσχου, ένα δέ μόνον δαίμονα 
έξυπηρετών, τόν ύποσκάπτοντα τά θέμελια τής 
κοινωνικής τάξεως.
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(Συνέχεια·)

§  ισ τ '.  Πάντες ήλπιζον ότι οί ορθόδοξοι 
ήθελον έξακολουθή άπολαμβάνοντες τής αυτής 
προστασίας, αν ούχί πλείονος, ύπό τόν έκ τής 
χριστιανής υιόν τοΰ Ά ζ ί ζ  Έλ--Μανσοΰρ-’Αμποΰ 
"Α λη, λαβόντα μετά τήν άνάρρησίν του τό 
όνομα Έ λ  -  Χάκεμ -  μπί-άμρ -  ’Αλλάχ (Χακίμ 
Άμπρίλλε, κατά τόν Ίεροσ. Νεκτάριον). Καί 
αληθώς,οΰτος κατ’ άρχάς έδείχθη ευνους αύτοΐς, 
διατάξας νά δοθή αύτοΐς ή έν τή όδφ 'Αβούδ- 
Χουσσείν τοΰ Κάιρου υπό τών Κοπτών κατεχο- 
μένη (.1) έκκλησία τής Θεοτόκου , ήτις έκτοτε 
έχρησίμευσεν αύτοΐς ώς πατριαρχικός ναός.

(1) Μχκρίζης, § 42 8.

Ό  Χακίμ ήτο μόλις ένδεκαέτης, δτε διεδέξατο 
τόν πατέρα .του, διό ταχέως περιεκυ<λώθη ύπό 
κολάκων, οϊτινες παρεκίνησαν αύτόν ν’ άπαλ- 
λαγή τού ύπό τοΰ συνετό» πατρός του όρ’-σθέντος 
άύτώ κηδεμόνας Άργκυάν, έκτοτε δέ στερούμε
νος αγαθού συμβούλου καί έπαρθείς έπί τή κα
τατροπώσει τοΰ διαμφισβητίίταντος αύτφτόν 
θρόνον διά τών οπλών έγγόνου δήθεν τοΰ ’Ά β δ -  
?λ-Μέλεκ καί υίοΰτοΰ Χεσιάμ, Χαλιφών Ό μ εί- 
αοών , εις πλεΐστά παρεξέτράπή ατοπήματα, 
ών τό μέγιστον ήν ή επιδίωξις τής ίδρύσεως 
νέας θρησκείας έπί τών ερειπίων τοΰ Χ ριστια
νισμού καί’ Ισλαμισμού, ής άύτός τό μέν πρώτον 
Ικηρύχθη προφήτης, «ΐτά δέ καί θεός 1 Καί 
κατ’ αρχάς μέ / ήρκέσθη εις τό νά έπιβάλη τοΐς 
'ίουδαίοις καί Χριστιανοΐς άτιμωτικάς ΐινας 
διακρίσεις, ΰποχρεώσας τούς μέν πρώτους νά 
φορώσιν έξερχόμενοι Λρβσωπίδα μόσχου, 
έϊς άνάμντ,σιν τής ΰπ* αύτών προσκυνήσεως 
τοΰ χρυσοΰ μόσχου, τοΰς δέ Χριστια
νούς νά ένδύωνται μέλανα ενδύματα’ ειτα 
δμως έβίασεν αύτοΰς εις τό νά έξωμώσωσιν, 
δτε καί τόν !ν  Ίεροσολύμοις ναόν τού Παναγίου 
Τάφου κατηδάφισε καί πολλούς έβασάνισε καί 
αύτόν ιόν εαυτού θειον,τόν Πατριάρχην Ίεροσο- 
σολύμων 'Ιερεμίαν, ήγαγεν είς Αίγυπτον καί 
πολυειδώς βασανίσαςάπεκεφάλισεν έν Καίρφί1), 
οΰτινος τήν μνήμην έορτάζει ή ’Εκκλησία τήν 
\ 5 ή 1 7 Μαϊου. ’Εκ τής σιωπής τών ιστορικών 
'περί τοΰ ’Αρσενίου, είκάζομεν οτι οΰτος θά είχε 
τελευτήίει ολίγον προ τής ένάρξεως τοϋ διωγμού’ 
ο 'Ιεροσολύμων Νεκτάριος γράφει εντούτοις' «  ό 
δε Πατριάρχης ό τότε ’ Αλεξάνδρειάς ήτον θεΐός 
ίου , αδελφός τής μητοός του, Διονύσιος τό όνο
μα του,ο οπβΐοςεύρισκετο είςτό Ταμιάθι,έστειλε 
γοΰν εύθύς έκεΐ καί τόν άπεκεφάλισεν »  (*Λ 
χωρίς νά λέγ$ ήμΐν ποΰ βασιζόμενος ταΰτα 
γράφει. ’Επί τοΰ δίαδεχθεντος τόν ’ Αρσένιον 
Γεωργίου καί τοΰ δίαδεχθεντος τοδτον τφ 1015 
πιθανώς Φιλόθεου ή μανία τοΰ Χακίμ ύπερέβη 
πάν οριον και Χριστιανοί καί μωαμεθανοί

(1 ) Αλοερικος, Χρον. Μ .ρ. Β\ 46 . καί άλλοι π*οά 
Λε Kiev. Γ

(21 Ν εκτάριο; 'Ιεροσολ. Ί ίροχοσμ . Ίσ τοο . Tu. Β'. 
« / . .  t S9.

έξίσου ύπέφερον έκ τής φρενοβλαβείας τοΰ 
άλλοκότου τούτου ανθρώπου, δστις ότέ μέν, 
λησμονών τάς αξιώσεις τοΰ οΐΧΟυ του έπί τής 
Χαλιφίας, διέτασσε ν’ άναδεματίζωσιν έν τοΐς 
τεμένεσν τά ονόματα τών πρώτων Χαλιφών, ότέ 
δέ κατεδίωκε ιούς πράττόντας τούτο. Χιλιάδες 
έκκλησιών τότε κατηδαφίσθησαν εν Αίγύπτφ, 
Συρία καί Παλαιστίνη χ&Ι ή τέλ,εσις τής θείας 
μυσταγωγίας έπαυσεν δλως τώ 1020 καθ’άπα- 
σαν τήν Αίγυπτον, έξαιρόυμένων δυσπροσίτων 
τινών μοναστηρίων. Ό  μέν Νεκτάριος περί τών 
κατεδαφίσθεισών εν Αίγύπτφ έκκλησιών τών 
’Ορθοδόξων γράφει’ «  Έ χάλασε καί ΐήν περί
φημο'/ έκκλησίαν τοΰ Ταμιαθίου, ή οποία ήτον 
εις ΐό  όνομα τής Θεοτόκου, σκάπτοντας τά 
μνημεία τών χριστιανών, όποΰ ήσαν είς αυτήν» 
κτλ. καί παρακατιών «εύρίσκεται ένα [ϊουνόν 
απ’ έξω άπό τό Μισήρι, κατά τό νότιον μέρος, 
λεγόμενον Μουκατάμ καί μοναστήρίον περί φημον 
τοΰ αγίου ’Αρσενίου, έστειλε γοΰν καί έχάλασέ 
το καί αυτό καί άλ) α πάμπολλα μοναστήρια 
και εχκλησιας εχάλασε. . .  Ό  άπεσταλμένος 
αύτοΰ ’Ίμπνε Γαγιάτης ήλθεν εις Σουβείζι καί 
έχάλασε καί έκεΐ έτερον μοναστήρίον , επ’ όνό- 
ματι λεγόμενον τοΰ άγ. Γεωργίου. Έ χάλασεν 
εις τό αύτό Σουβείζι καί μίαν [ΐεγάλην καί 
ώραίαν έκκλησίίν τής Π αναγίας)) (1), ό δέ 
άραψ ιστορικός Μακρίζης βέβαιο ', δτι ό αριθμός 
τών κατεδαφ ισθεισών έκκλησιών έν Αίγύπτφ 
Συρί^ καί ταΐς λοιπαΐς υπό τά σκήπτοα τοΰ 
Χακίμ έπαρχίαις άνήλθεν είς πλείονας τών 
τριάκοντα χιλιάδων! (*) Ευτύχημα διά τούς 
Χριστιανούς ήν δτι ό απεχθής τοΐς πάσιν οΰτος 
τύραννος μετέβαλε περί τά τέλη τοΰ βίου του 
γνώμην, ού μόνον έπιτρέψας τοΐς Χριστιανοΐς, 
διά διατάγματος, τήν άνέγερσιν τών κατεδα- 
φισθεΐσών έκκλ.ησιών, αλλά καί διατάξας τήν 
άπόδοσιν αύτοΐς τών άφαιρεθεισών καί τήν 
κατάργησιν τών κατ’ αύτών ατιμωτικών καί 
καταθλιπτικών διατάξεων. ΤΗτο πλήν αργά' 
ή καταστροφή ήν τοιαύτη, ώς εΐδομεν, ώστε 
έλάχιστα οί Χριστιανοί ώφελήθησαν έκ τής

(1) Νεκτάρ. 'Ήροκοσ;!.. Ί ττορ . Τ υ. Β\ 1»<(, 
) Μακρ{ζης, § 4 48.



μεταβολής τής γνώμης τοϋ Χαλί®ου, δστις έδο— 
λοφονήθη έπι τοϋ βουνού Μοχατάμ,δπουτακτικώς 
μετέβαινεν άνευ συνοδίας, δπως διαλεχθή, ώς 
άλλος Μωύσής, μετά τοϋ θεοϋ, τώ 411 
τής Έγείρας ( 1021 άπδ Χ ρ .), συνεργεία τής 
παντοδυνάμου καταστάσης τότε αδελφής του (!)■ 

ιζ'. Φεύγων ίσως τον διωγμόν τοϋ τον, εύρί- 
σκετο ό Φιλόθεος τώ 1019 έν Κωνσταντινουπόλει 
δτε έξερράγη διαμάχη απροσδόκητος μεταξύ τοϋ 
Αύτοκράτορος Βασιλείου β '. ,  τοϋ Βουλγαροκτόνου, 
και τοϋ Πατριάρχου Σέργιου τοϋ β '. Ό  Σέργιος, 
εμφορούμενος έκ τών στενών καί εώλων ιδεών 
τών προκατόχων του καί το παράδειγμα τοϋ 
Πολυεύκτου ακολουθών, ήθέλησε νά κωλύση τον 
Αΰτοκράτορα τοϋ νά έκκλησιασθή, ώς δντα δήθεν 
μεμολυσμένςν έκ τών έν τοΐς υπέρ τής σωτηρίας 
τοϋ κράτους πολέμοις φόνων" ό Αύτοκράτωρ, μή 
θελήσας νά ταπεινωθή, ύψωσεν ύπ’ οργής χεΐρα 
κατά τοϋ Πατριάρχου, δστις τότε δριμύ κατ’αύ- 
τοϋ έλάλησε. Μεταξύ τοϋ Αύτοκράτςρος καί τοϋ 
Πατριάρχου ύπήρχον καί άλλαι αίτίαι δυσα- 
οεσκείας, &ς ό διηγούμενος ταΰτα Λογοθέτης 
Έπιφάν&ιος δέν αναφέρει, έν αίς ήν καί ή έκ 
μέρους το,ϋ Πατριάρχου καί τών οπαδών του εις 
τήν έφαρμογήν τού περί είσπράςεως τών καθ υ
στερούμενων νόμου, δστις γνωστός έστιν ύπό τδ 
δνομα ά λ λ η λ έ γ γ υ ο ν  άντίδρασίς. "Οπως 
δήποτε ή διαμάχη αύτη μεγάλας έκινδύνευε 
νά λάβη διαστάσεις, άν μή ό Θεόφιλος, προσ
κληθείς δπως άποφανθη έπ’ αύτής, έφεύρισκε 
τρόπον ίκανοποιούντα άμφοτέρους, Ούτος κατα-

(1 )  ’Οπαίος τοΰ Χακίμ είσιν οί έν τψ Λιβανψ 
κατοικβϋντες Δροΰσοι, όνομχσθέντες οίίτω έκ τοΰ 
ΙΙέρσου, αίρεσιάρχου Μ ω χ άμ εδ-’Ί β ν -Ί σ μ α 'ίλ - ’έλ -Ν τα- 
ράζι, δστις τό πρώτον κχτηχησε τόν Χ ακ 'μ . Μ έχρις 
ημών σώζεται ήρειπωμίνον τό παρά τήν Β άβ-ελ - 
Νάσρ (Πύλην της Νίκης) άνεγερθέν αΰτοϋ λαμπρόν 
τ:’μενος, δπερ έθεμελιώθη κχτά την έπί τηςάνχτολικης 
θύρχς κουφικην επιγραφήν, τψ *93 της Έ γείρας 
(1 0 6 3 ά. X) καλείται καί Γκάμα-ελ-Χ ακίμ . Τό τέμενος 
τούτο μετά τών πυλών ’έ λ -Ν ά σ ρ  καί ’έλ-Φουτοϋ^ 
ώχυρώθη Οπό τοΰ στρατού τοϋ Ναπολέοντος διά πυρο
βόλων, α'ίτινχ μ y p - πρότινος εϋρίσκοντο έν ταΐς 
θέσεσιν αύτών. Τά πυροβολεία σώζουσιν ετι κεχαρα- 
γμ  να έπί τοϋ λίθου τά ύπό τΑν Γάλλων δοθέντα 
«ύτοΐς όνομχτχ.

σκευάσας δύο έκ κηρού ανδριάντας, έστησες 
αύτούς έν κοινή συνελεύσει αντίκρυ άλλήλων, 
καί, μηδέν ειπών, άπήνεγκε τήν κοίσιν , τοϋ 
μέν ένδς άνδριάντος ταμών τήν γλώσσαν, τού 
δ’ ετέρου τήν δεξιάν. Έ ξ έκείνου δέ καί αυτός 
καί οί μετ’ αυτόν ΙΙατρίάρχαι ’Αλεξάνδρειάς 
Κ ρ ι τ α ί  τ ή ς  Ο ι κ ο υ μ έ ν η ς  ά ν ε φ η μ ί -  
ζ ο ν τ α ι .  Καί ό μέν Σέργιος περιέβαλε τότε 
τον Θεόφιλον τδώμοφόριόν του, 6 δέ Αύτοκράτωρ 
έπέθηκεν έπί τής κεφαλής του το δ έφόρει, 
διάδημα, διδ καί οί τής ’Αλεξάνδρειάς Πατριάο- 
χαΐ δύω ωμοφόρια καί δύω μήτρας κατά τήν 
τέλεσίν τής λειτουργίας φοροϋσι. Νικηφόρος 
πλήν ό Κάλλιστος άξιοι, δτι ό τίτλος ούτος 
έδόθη τώ πρώτον τώ άγίω Κυρίλλω ύπδ τού 
Πάπα αγίου Κελεστίνου, ώς δικάσαντι τό\; 
Νεστόριον έν τή Γ '. Οικουμενική Συνόδφ (Βιβλ. 
Δ ', κεφ. 3 4 ·), δτε, κατά Παίσιον Πατριάρχην 
’Αλεξάνδρειάς έν προσφωνήματι αύτοϋ προς τον 
Αύτοκράτςρα τής Ρωσσίας ’Αλέξιον, δημο- 
σιευθησομένφ έν οικείοι τόπω, α τδ παλαιότατον. 
στέμμα τοϋ θρόνου μ ας. . . έλαβεν ό άγιώτατος 
Πάπας κυρ Κύριλλος άπδ τήν έν Έ φέσω ίεράν 
Τρίτην Σύνοδον, έπί τής βασιλείας Θεοδοσίου, 
τοϋ Μικρού )).

’̂Ακολουθεί συνέχεια .)
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ΤΑ ΑΓ10 ΤΗΣ ΛΓΣΣΗΣ 
ΠΡΟΦΓΑΑΚΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ.

(Συνέχεια καί τέλος).

"Οπως δέ σαφέστερον τδ πράγμα δηλωθή, 
λάβωμεν τδ εξής παράδειγμα: * ϊποθέσωμεν 
δτι τδ μίκρόβιον Α , δπερ έχει τούς ώρίσμέ- 
νους μικροσκοπίκοϋς καί χημικούς αύτοϋ χ α 
ρακτήρας, εΐσερχόμενον εις τον οργανισμόν 
άνθρώπου ή άλ)ου ζώου, παράγει πάντοτε τήν 
ώρισμένην νόσον Β, τά ειδικά αύτής έχουσαν 
συμπτώματα καί άπολήγουσαν άλλοτε άλλως, 
άναλόγως τής μάλλον ή ήττον εγκαίρου θε
ραπευτικής έπεμβάσεως. Έάν ήδη τδ μικρόβιου 
Α διά τής καταλλήλου εφαρμογής τής ύπδ 
τοϋ P asteu r διδαχθείσης μεθόδου έξασθενήση.

αποβαίνει οχι μόνον άβλαβες διά τον οργα
νισμόν Β, εις τον δποΐον εισέρχεται, αλλά 
καί προφυλάττει τον τελευταΐον τούτον άπδ τής 
προσβολής ετέρου ισχυρούςμικροργανισμού Α.

Ά π δ τ-οϋ παραδείγματος τούτου μέχρι τής 
άνακαλύψεω; τής άπδ τής λύσσης προφυλα- 
κτικής μεθόδου ξέν άπομένει εΐμή μικοδν διά
στημα, δπερ ολίγη διανοητική εργασία δύναταί 
κάλλιστα.νά ύπερπηδήση. Καί ό'ντως ό εν
τριβής περί τα έπί τών μικροβίων πειράματα καί 
ευφυής νούς τού Pasteur, βλεπων σύν τοΐς 
άλ)οις καί τήν άποτρόπαίον νόσον λύσσαν, 
τήν σαφώς καθωρισμένην καί κκιθ’ ής ούδέν 
δυστυχώς ή θεραπευτική έπιστήμη δύναταί, 
έσκεαθη δτι, δπως και άλλων πολλών, ούτω 
καί τής νόσου ταύτης ή άρχή δέον νά ή μ ι- 
^ρόβιόν τι μεταδιζόμενον άπδ τού κυνδς ή 
άλλου ζώου εις τον άνθρωπον διά τής δήξεως. 
Καί είναι μέν αληθές ξτι άχρί τής ώρας ή 
μορφολογία τοϋ φοβερού τούτου μικροβίου’ δεν 
καθωρίσθη ετι, καθόσον δι’ ένα ή δι’ άλλον 
λόγον τά έν χρήσεί τά νύν έρευνητικά μέσα 
δέν κατώρίωσαν ν’ άπομονώσωσι τούτο, κατά 
τήν αρχήν δμως τών υποθέσεων τών επιστη
μονικών, ήν έσημειώσαμεν προλαβόντως έν τή 
θέσει ταύτν) καί. καθ’ ήν, τού άποτελέσματος 
σταθεοοϋ ό'ντος, ή έξ ής τούτο άποροέει ύπόθεσίς 
λαμβάνει κύρος επιστημονικού γεγονότος! μέ
χρι νεωτέρας άνακαλύψεως, ό σοφδς φυσιο
δίφης δι’ έπανειλημμένων πειραμάτων, εις ά 
τέσσαρα τής ζωής αύτοϋ κατηνάλωσεν έτη, 
κατώοθωσε ν’άνακαλύψη, δτι τδ δυσεύρετον τούτο 
τής λύσσης μίκρόβιον εδράζει κατ εξοχήν είς 
τον μυελόν τού παθόντος ζώου, διότι έκ ΰιαφό- 
ρων μερών τοϋ σώματος τού τελευταίου τούτου 
λαμβάνων ό Pasteur υλην καί δι’ αύτής έν- 
οφθαλμίζ:ον τά έφ ’ ών έπειραματίζετο ζώα, 
εύρεν δτι καί ό μυελός καί άλλα υγρά καί 
στερεά μέρη τοϋ παρόντος ζωίκοϋ οργανισμού 
μεταδίδουσι τήν νόσον, τήν ιδιότητα δμως 
ταύτην εις ϋψιστόν βαθμόν κέκτηταί ή μυε
λική ουτία' τδ μίκρόβιον άρα τής λύσσης ε
δράζει έκεϊ, καί έπειδή δέν είναι δυνατόν 
είσέτι νά άπομονωθή καί έξασθενήση, διά τοΰ

πειράματος καί πάλιν άνακαλύπτεταί, δτι καί ή 
έπί τοϋ περιέχοντος, δηλαδή τοϋ μυε/ού,έξασθε- 
νωτ',κή έτςενέργε',α δύναταί έξασθενωτικώς νά 
επενεργήσει έπί τοΰ περιεχομένου, δηλαδή τού έν 
τώ μυελώ μικροβίου.Λαμβάνει λοιπόν ό Pasteur 
τόν μυελόν άρτίω έκ λύσσης άποθανόντος κυνδς 
καί άποξη ραίνει αύτόν εντός κώδωνος, μακράν 
ής τοϋ άέρος επαφής καί τή έπιδράσει αποξηραν
τικών χημικών μέσων. Παρατηρεί δέ δτι ό μυε
λός, μόλις έξελθών έκ τού πτώματος άρτίως έκ 
λύσσης θανόντος ζώου, προκαλεΐ τήν νόσον επί 
υέτερου τοιούτου έντός 15 ημερών, έκ ταύτδ 
δέ είς τρίτον ή περίοδος τής έπωάσεως, τουτέ- 
στιν ό χρόνος άπό τοϋ ενοφθαλμισμού μέχρι 
τής άνα,λάμψεως τής νόσου, σμικρύνεταί είς 
τοιοϋτον τρόπον, ώστε μετά 25 τοιούτους δια
δοχικούς ενοφθαλμισμούς άπό ενός είς έτερον 
ζώον ό χρόνος τής έπωάσεως είς έπτά μόνον 
περιορίζεται ήμέρας. ’Ά ρα τό έν τφ  μυελφ 
ευρισκόμενον μίκρόβιον αυξάνει τήν έντασίν, 
καθ’ δσον άπό ένός είς έτερον μεταβαίνει ζώον. 
Έάν δμως ό έξ άρτίως έκ λύσσης θανόντος 
ζώου ληφθείς μυελός, αντί νά μεταβιβασθή 
αμέσως είς έτερον ζώον, άπρξηρανθή, ώς εί- 
ρηταί, άμέσως παρατηρίΐταί, δτι ή εντασις 
αύτοϋ έξασ^ενει καθόσον έπί μακρότερον διαρκεΐ 
ή άποξήρανσις’ εις τοιοϋτον τρόπον, ώστε μυ
ελός έκ λύσσης θανόντος ζώου έπί οεκατέσ^ 
σαρας ξηρανθείςήμέρας άποβαίνει δλως άβλαβής 
έπί ετέρου ύ α ώ ς  έχοντος ζώον ένςφθαλμιζό- 
μενος. Ά λλά  καί μυελός «πτά μόνον άποξη-  
ρανθείς ήμέρας, έπί ζώου ένοφΟαλμιζόμενος, 
μόλις καί μετά βίας άσθενέσ^ατα προκαλεΐ 
λύσσης φαινόμενα, Έ άν οέ ζώον, ύγιώς έχον, 
ένοφθαλμισθή διαδοχικώς διά μυελών άποξηραν- 
θέντων έπί δέκα, έννέα καί ούτω καθεξής μέχρι 
τής μιάς ήμέρας, τότε βλέπομεν, δτι τό ουτω 
προφυλακτικώς παρασκευασθέν ζώον δχι μόνον 
Απρόσβλητόν άποβαίνει έξ ένοφθαλμίσμοϋ μυε
λού άρτίως έκ λύσσης συνήθους θανόντος κυνός, 
άλλ’ · ούδεμίαν έπ·’ αύτών έπήρειαν έχει καί ό 
μυελός ζώου τήν έβδόμην τής έπωάσεως ημέ
ραν παθόντος τήν νόσον καί επομένως, κατά 
τά προειρημένα, περιέχοντος μικρόξιον μεγίστη



έντάσέως. Τό ζώον άρα τοΰτδ έτύγχανεν απρό
σβλητον υπό τής λύσσης·.

Τά σπουδαιότατα ΐαυτα πειράματα, μυριάκις 
Χα'ι ενώπιον πλείστων εξεταστικών επιτροπών 
έπαναληφθέντα,έπέτυχον πληρέστατα,δέν ίτά~  
μενε δέ ειμή ή έπί τοΰ άνθρώπου επιτυχής 
αύτών εφαρμογή. Ά λλ α  ποιος έτόλμα τοιοΰτον 
νά έπιχειρήστρ τόλμημα, δπερ πιθανόν ν’άπο- 
λήξη εις κακούργημα ; Ποιος είχε τήν πεποί- 
θησιν, δτι τά πράγματα δέν ήτο δυνατόν 
ν’άπολ^ξωσίν άλλως έπί τοΰ ανθρώπου; Μονός ο 
δημιουργός τούτων, μόνος, λέγομεν., ό Pasteur, 
περιστάσεως δοθέίσης, άποτολμα τό πράγμα 
επί του ’ Αλσ«τοΰ νεανίου,τοδ άφήσαντος εποχήν 
έν τοΐς έπιστημονικοΐς χρονικοΐς. Κανονικώς 
εκτελώ σθέντων τών προφυλαχτικών ενοφθαλ
μισμών, ό νέος σώζεται καί αποβαίνει άπρόσ- 
βλ^ηΫο; ύπό μεγίστης έντάσεωί λυσσώντος 
μικροβίου-! Έ  πολύστομος φήμη διασκεδάννυσι 
τό σωτήριον γεγονός άνά τά π έ ραία τής οικου
μένης. Σωρηδόν έκ πάντων τών μερών συρρέουσιν 
οί υπό λαισσώντων ζώων έν γένει δηχθένΐες εις 
τοΰς ΓΙαρισίους, τήν πρωτεύουσαν, κατά ιόν 
Οΰγκώ, τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, καί ιλερι- 
κώτερον εις τήν οδόν H ulm , ένθα τό έργαστή- 
ριδν του ενδόξου υπάρχει Γίλάτου, Τοΰς π ά - 
σχονταςσυνοδεύουσιν έπιστημονίκαί έπιτροπαί, 
δπως τήν μέθοδον σπουδάσωσι, ταύτας παρα- 
κολουθοϋσι τά παρά διαφόρων μοναρχών χαί 
βασιλέων παράσημα καί ταΰτα πάλιν αί 
διάφοροι έγγραφαί πρός άνέγερσιν ειδικοΰ 
ινστιτούτου Pasteur έν Παρισίοις, δπως έν 
αϋτφ καί θεραπεύωνται οί λυσσόδηκτοι καί ή 
άπό τής λύσσης προφυλ,ακτική μέθοδος όιδα- 
σκηται.

Καθ’ ήν στιγμήν τάς γραμμάς ταύτας χ α -  
ράσσβμεν, οί μέν λυσσόδηκτοι, οί τώ Pasteur 
προσελθόντες, έφθασαν τοΰς χιλίους, αί δέ 
έγγραφ&ί ύπέρ τοΰ ινστιτούτου Pasteur τό 
έκατομμύοι^ν ®ράνκων ?

t i t  * i  i

Ευτυχής ή I la ί ρ ι ς ,  ήτις τοιαΰτα διατρέφει 
τέκνα ! ευτυχής ή καθ’ ημάς άνθρωπότης, ήτις 
ρήξασα τά δεσμά τής άμαθείας καί τών ταύτιρ 
αναπόσπαστων θυγατέρων, τής προλήψεως καί

δεισιόάιμόνίάς, Λλήσίστιος βαίνει πρός τή4 
επιΐε λουμένη ν καΐά τόν αιώνα τούτον πρόοδο·* 
καί δ/ναται άνέτως καί λίαν έπωφελ^ώς νά 
θαυμάζη τά μεγαλοπρεπή καί θαυμάσια έρνά 
του πνεύματος, ΰπερθεν τών οποίων χρυσοΐί 
γράμμοισι ΰιαλάμπουσι τά ονόματα τών ευεργε
τών αυτής, έν οίς χαί τοΰ μεγάλου αύτ/,ς 
ευεργέτου Pasteur,,

ΦΙΛΟΛΑΟΣ.
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ΕΓΚνΚΛΟΙ ΙΛΙ ΑΙΚΛ
«πϊ>

*οϋ Ιατρού  * . Σ α ΡΑΝΤΗ Π. ΙΑΤΡΟΙ1.
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ΤΑ ΙίΛΟΙΙ

(Συνέχει® καί τέλος.)

Επήρεια τών παθών έπί τόΰ πεπτικο3 
συστήματος καί έπί τών έκκρίσεων έν 
γένει,

Αί κοιναί παραινετικοί καί παρήγόροι φράσεις 
πρός τοΰς θυμοείδώς,θλιβερώς ή καί κλαυΟμηρώς 
διάκειμένους ήμετέρους όμοιου;1 «  τί' κάθεσαι 
καί χα> ας τό στομάχι σου,τί χολοσκάς;»  οΰδέν 
άλλο σημαίνουσιν ή δτι τά πάθη έπιδρώσι 
κατ’ έξοχήν έπί τών οργάνων τής πέψεως καί 
τών έκκοίσεων, έπ'.φέροντα πλέον ή έλαττον 
σπουδαίας παθολογικάς αλλοιώσεις τών οργάνων 
τούτων, Είς τοΰς θυμοειδώς μετά τό φαγεΐν 
διάκειμένους καί είς τοΰς πρός συνουσίαν έρ- 
χομένους επαναστατεί ό στόμαχος, άποβάλλων 
τά περιεχόμενα,έπέρχεται δήλον δτι εμετός,τής 
αιτίας δέ συχνάκις επαναλαμβανόμενης, έπέρ- 
χεται δυσπεψία. Είς ιούς Ολιβερώς διάκειμένους 
επέρχεται ανορεξία* ή λειτουργία τοΰ στομάχου 
γίνεται βραδέως, επέρχεται είδος τι μαρασμού 
καί πολλοί καρκίνοι τοΰ στομάχου αναπτύσονται 
ύπό τών παθών, ιδία τών καταθλίψεως παθών, 
passions depressives. Παρά ταΐς νεάνισι 
πάσαι αί γάστροεντεριχαί διαταραχαί προέρ
χονται έκ πείσματος, θυμοΰ ή λύπης ένεκα τών

κοσμικών στερήσεων, Ιίς ας άναγκαίως ύπό τών 
γονέων καί διδασκάλων ΰποζάλλονται,. Παρά— 
πονοΰνται ιδία κατά αορίστων καί αγνώστου 
σειράς συμπτωμάτων,, ατινα οφείλονται μάλ.λον 
εις τήν εντεύθεν προ,κύψασαν χλ ωρο α Μα ιμ ί α ν' 
γίνονται τέλος ύποχονδριακαί, νευρικαί, ΰστε- 
ρικαί, ώς λέγομεν, ή δέ άπομάκρυνσις, τής 
αιτίας δ,ιάτήςέκπληρώσεως τών εαυτών ορέξεων., 
δύναται γά επαναφέρω αύ-γάς είς τό κατά φύ- 
σΐν. —  Έ  δ/.άρροια οφείλεσαι πολλάκις είς τά 
πάθη ' μετά ζωηρά ν διισάρεστον συγκίνησιν, έκ 
φόβου ή φρίκης, έπέρχεται τί δυσάρεστον ταΰτα 
άποτέλεσμα,μάρτυρες δ,’έσ'ςωσαν οίτό πρώτον είς 
μ ά / η ν  παραταχθεντες στρατιώται.. . — Έ  συγ- 
^έντρωσις διαφόρων παθών, εγωισμού, ζηλοτυ
πίας κτλν., ιδία κατά τήν μέσην ηλικίαν (πάσα 
ηλικία, λέγει ό Όράτιος, έχει τάς έρέξεις της, 
τάς ήδονάς της, τά ήθη της), παράγει τό έναν- 
τίον άποτέλεσμαj ήτοι καθ’ έξιν δυσκοιλιότητα, 
στύψιν τής κοιλίας, ήτις πολλάκις έπιφέρει, 
παράδοξα άποτελέσματα είς τοΰς έχοντας αυτήν 
ρΰτοι διάκεινται έν ούχί καλ^ διαθέσει πνεύ
ματος, είναι, ώς λέγουν οί Γάλλοι, de  m a u - 
va ise  hum eur.xat πολλαί πράξεις σκληρότητας 
δικαιοσύνης αΰστηράς, άκάμπτου θελήσεωςσυν- 
οέονται εις τήν διάθεσιν ταύτην τοΰ έντέρου ! ! 
Φαντασθήτε ένα αστυνόμον, ένα δ.ικασ :ήν, ένα 
ιατρόν, ένα δικηγόρον au rnauvaise hu -  
rneur, ένεκα τής δυσκοιλιότητάς ταυ, καί ταύτην 
ενεκα τών παθών του, καί εκ τούτων πάντων νά 
καταστρεφητε ή ύπόθεσίς σας ! Κάλλιον λοιπόν 
είναι νά άναμένωμεν μέχρι ου οί κύριοι οΰτοι 
διατεθώσιν έν καλή καταστάσει πνεύματςς διά 
τής έπι τό φυσιολογικώτερον τροπής τής άνω 
λειτουργίας. . . —  Τό ήπαρ δπερ κατασκευάζει 
τήν χολήν, επηρεάζεται ύπό τών παθών. Συγκί- 
νησίςτιςζωηρά, αιφνίδιος τρόμος, θυμός σφοδρός, 
έπιφερουσι πολλάκις τόν ίκτερον (κιτρινάδα) 
υπό τε όξεΐαν μορφήν καί ύπό χρονιάν. Ιίολλαί 
παθήσεις α'υτοΰ τού ήπατος, άπό τής απλής 
υπεραιμίας μέχρι τοΰ καρκίνου, οφείλονται είς 
τά παθη, ατινα άθρόως ένεργοΰσιν έπ’ αΰτοΰ, 
οία παρατεταμέναι συνεχείς θλίψεις, ήθικαί 
λνπαι, απατηλαί ελπίδες, π).εΐσται άλλα ι

έπιθυμία-ΐκαταλαμβάναυσαι τοΰς θνητούς καθ’δ -  
λας έν γένει τάς κο,ινωνικάς θέσεις καί κλίμακας! 
Οι νεφροι, οίτινες κατασκευάζουσι τά ούρα επη
ρεάζονται έπίσης ύπό τών παθών^ έκκρίνοντες 
π ο λ"/ άκις καί τάχιστα μέγα ποσόν. ovptoy s 
ανεξαρτήτο>ς τοΰ συχνού φαινομένου, οπερ μετά 
φόβον και τρόμον έπέοχεται ιδίως είς τήν, παι
δικήν ηλικίαν, όιότι τοΰτ^ είναι άποτ1),εσμα 
τής ουρο,Οοχου κύστεως,άποβαλλαύσης ταχύτατα 
tjo περιεχόμενον ο.υρον' πρόκειται περί τών 
νεφρών αυτών' ή δέ φράα;ΐς «  ελύθηκαν τά νε
φρά μου »  μαρτυρεί έναργώς τό πράγμα. Ο,ί 
δακρυοποιρί αδένες έπίσης καί ευχερέστατα 
παθαίνονταΓ κλαίει -ξης έκ θυμοΰ, πάσα δέ 
συγκίνησις έπιφέρει τά δάκρυα. Τό αυτό φ αι- 
νόμενον,πλήν σπανίως,παρατηρεΐται έπί άκρα
τη του γέλωτος. Ό  σίελος επηρεάζεται όμοίοις 
ύπό τινων παθώ.ν καί άλλοτε μέν ξηραίνεται 
τό στόμα, στεγνώνει,ώς λέγομεν, ώς ύπό λύπης, 
θλιβερών νεων, άλλοτε πληροΰται άφρών, ώς 
επι θυμου. , . Οι. ορχεις επηρεάζονται έπίσης" 
καί ύπς τινων μέν παθών (expansives),έρωτος, 
καταχρήσεως συνουσίας, επέρχεται έκκρισις 
σπέρματος, ύπό δέ τών παθών τών καλούμενων 
depressives, οιαν θυμοΰ, λύπης, έντροπής, 
επέρχεται τουναντίον φαίνόμενον, τά δέ πα
ραδείγματα άνικανότητας δέν είναι σπάνια.—  
Οί μαστοί ώσαύτως έπηρεάζονται, τό δέ γάλα 
παθαίνει κατά τε ποσόν καί ποιόν πρός βλάβην, 
μάλιστα τών βρεφών,

Τό μετριάζειν τά πάθη είναι, ώς π ρ ο ε ί π ο μ ε ν ,  

εκ των αναγκαιότερων ιατρικών φαρμάκων. Π 
Ιατρική τής καρδίας υπήοξεν αείποτε άντ'.κεί- 

μενον σοφωτάτων συγγραφέω,ν , εύφραδεστάτων 
ρητόρων. Λ λ. Λ η πείρα εοειξεν, δτι αί ήθικαί 
αυται συνταγαι ε\ναι ου σε φ α ρμοσ του καί δυσ- 
κολου χρησεως. ’Εάν ηνε δύσκολον νά γνωοίση 
τις τήν άνθρωπίνηνκαοδίαν,εΐναι.δυσκολώτϊρον, 
βεβαίως, νά κατορθώσω, ώστε νά είσακουσ&ή ή 
γλώσσα τής φρονήσεοις καί τών συμβουλών 
υπό τών ΰπό τών παθών κατεχομένων διά τοΰτο 
έκ παιδικής ηλικίας πρέπει νά έφαρμόζωμεν 
δτα προηγουμένως έξέθημεν.



Η  Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ

το ΤΕΛΟΣ Κ ΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Κ α τ ά  τ ό ν  Κ.  Φ A A M Α Ρ Ι Ω Ν .

Τό Ώϊρί γενέσεως καί τέλους τοΰ Κόσμου ζήτημα 
διήγειρεν εύλόγως /.ατά πασχν εποχήν τό ενδιαφέρον 
πχντός άρεσκομένου είς τήν έξιχνίασιν τών μυστηρίων 
τής φ ύ σεω ς. Ή  σύγχρονος πρόοδος τής επιστήμης 
επιτρέπει ήμΐν τανϋν ν’άποπειραβώμεν τής λίσεω ς 
αυτού κχί νά μελετήσωμεν, ούχί πλίον, κατά τόν 
Βοσουέτον καί τούς προ αύτοϋ καί μετ’ αύτόν εκκλη
σιαστικούς συγγραφείς, τήν Ιστορίαν ενός μόνου λαού 
ή ενός μόνου θρησκεύματος, μετά διαρκείας ες χιλιάδων 
έτώ ν ,ώ ς γενικήν ιστορίαν,άλλ’ ολόκληρον τοϋ πλανήτου 
μας τήν ιστορίαν μετ' άναλόγου πρός τό μεγαλείον τοϋ 
σύμπαντος διαρκείας.

Α'. 
Η Α Ρ Χ Η

Mr, παρασταβέντεςεΐςτήν πλάσίν τοϋΚόσμου, 
δεν δυνάμεθα άλλως νά μορφώσωμεν ιδέαν τών 
έπιτελεσθέντων συμβάντων, ή έφαομόζοντες έν 
τ/: έξερευνήσει αύτών τήν μέθοδον τής έπίστη- 
μονικής επαγωγής, τήν μόνην σπουδαίαν καί 
γόνιμον,

Στρ έφοντες περί ή μας τό βλέμμα, βλέπομεν 
δτι παμμεγέθης σφαίρα, ό "Ηλιος, έπαιωρεΐται 
εν τω κέντρω τοΰ εαυτής συστήματος, περιστρε
φόμενη περί έαυτήν εις εικοσιπέντε ήμέρας καί 
ήμίσειαν, και δτι άπαντες οί πλανήται στρέ
φονται κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν περί αυτήν, 
κατά τό αυτό περίπου σχέδιον. Παρατηροΰμεν 
ωσαύτως, δτι ή πυκνότης τών πλανητών είναι 
κατά τοσοϋτον άσθενεστέρα, δσω οϋτοί εΐσι 
μάλλον μεμακρυσμένοι άπό τοΰ Ήλιου, καί 
ταύτοχρόνως δτι αί συγκροτοΰσαι αύτούς ϋλαι 
είσί τής αυτής φύσεως τών συγκροτουσών τήν 
Γην καί τόν "Ηλιον. "Απαντες λοιπόν οΰτοί είσί 
μία μεγάλη οικογένεια, ής πασίδηλός έστιν, ή 
αρχική ένότης.

Τό σχήμα τής γηίνης σφαίρας δεικνύει έξ 
άλλου, δτι αυτη ήλθεν είς τό είναι έν ρευστή, 
χχταττάσει, δπερ ρητέον κχί περί τών λοιπών 
πλανητών. Καί τοι άπαντώσι δυσκολίαι τινές 
περί τά καθέκαστα, ή μόνη πιθανή κοσμογονι,κή 
θεωρία είναι ή δεχόμενη, δτι οί πλανήται

απεσπασθησαν άλληλοδιαδόχοκ άπό τοΰ ιση
μερινού τοΰ Ήλιου, καθ’ ήν εποχήν ήν ουτος 
μόνον σκιοφεγγής νεφελώδης εκτεινόμενος μέχρι 
τών σημερινών τών πλανητών τροχιών. Ούτω, 
επί παραδείχματι, κατά τήν εποχήν τήςγεννή- 
σεως τής Γής, ό ήλ ’ακός σκιοφεγγής νεφελώδης 
έςετεινετο μέχριςενταυθακαί περιεστρέφετο πεοί 
τόν αξονά του εντός τριακοσίων εξήκοντα πέντε 
ήμερων. Ή κεντρόφυξ δύναμις, ήτις έκ της κι- 
νήσεως ταυτης άνεπτύχθη έπί τής εξωτερικής 
περίφερείας τοϋ αχανούς τούτου νεφελώδους, 
ύπερίσχυσεν επ’ ολίγον τής ελκτικής δυνάμεως, 
και ή διαφορά αυτη έπήρκεσεν εις τό νά άπο- 
σπασθή οακτύλιος ατμώΰης έξακολουθων νά 
περιστρέφηται είς τριακοσίας εξήκοντα πέντε 
ήμέρας, έν ώ ό ήλιακός σκιοφεγγής νεφελώδης 
έξηκολούθει νά συμπυκνοϋται. Ό  δακτύλιος ουτος 
βαθμηδόν συνεπυκνώθη είς σφαίραν καί ούτω 
έγεννήθη ή Γή.

Ή Σελήνη έσχηματίσθη έκ τής Γής, καθ’ ήν 
εποχήν αϋτη έξετείνετο μέχρις εκείνης καί 
περιεστρέφετο έντός είκοσι επτά ήμερών καί 
επτά ωρών, χρόνον άπαιτούμενον πρός ίσοστά- 
θμίσιν τής κεντρόφυγος δυνάμεως πρός τήν 
βαρύτητα. Είτα, άπό αίώνος είς αιώνα, ή γηίνη 
σφαίρα συνεπυκνώθη, περιστρεφόμενη ταχύ- 
τερον κατά τινα γνωστόν νόμον τής μηχανικής. 
Τήν σήμερον ό γήινος ισημερινός διανύει 465 
μέτρα άνά δευτερόλεπτον καί αναπτύσσει κεν- 
τρόφυγα δύναμιν, οϋσαν πρός τό βάρος τής Γής 
ώς 1 πρός 2 8 9 . Ά ν  ή Γή περιεστρέφετο δεκα- 
επτάκις ταχύτερον, ή κεντρόφυξ αυτη δύναμις 
θά ήτο ίση μέ αύτό τοϋτο τό βάρος, τά δέ άντι- 
κειμένα ούδέν πλέον βάρος ήθελον έχει έν ταΐς 
ύπό τόν ισημερινόν χώραΐς μας. ’Ο κάτοικος τοΰ 
Κουίτου, δστις ήθελε πηδήσει ύφεκατόμετρά 
τινα, ουδόλως θά κατέπιπτε ! αλλά τί λέγω; 
ούδείς θά συνείχετο τότε μετά τοϋ έδάφους ! 
Ούδέν έμψυχον δν, ούδέν πράγμα, ούδε τό 
έλάχιστον άντικείμενον ήθελον πλέον ΰποστη- 
ρίζεσθαι διά τής ιδίας αυτών βαρύτητος. Ό  
ελάχιστος άνεμος θά συμπαρέφερε τά πάντα. 
Ούδευία πόλις θά ήτο δυνατόν νά κτισθή. Ή 
ΐσημερίνή ζώνη ήθελε μένει ακατοίκητος. Ύ δά-

τίνος δακτύλιος άποσπασΟείς άπό τής θαλάσσης, 
λίθοι άποκοπέντες άπό τών όρέων, κόνις άπό τοϋ 
έδάφους, παντοίου είδους άντικείμενα ήθελον 
δεικνύει τόν ισημερινόν. Καί άν ή Γή ήτο άερώ- 
δης καί έξηκολούθε ι νά συμπυκνοϋνται ετι-, ό 
*ϋτω σχηματισθείς ΰπό τής κεντρόφυγδς δυνά
μεως δακτύλιος δέν ήθελε βραδύνει νά συμπυ
κνωθώ καυτός είς νέαν Σε)ήνην,περίστρεφομένην 
περί ήμάς έν τν, βραχυτάτη περιόδω μιας ώρας 
καί είκοσι τεσσάρων λεπτών·.

Δέν άρκεΐ πλέον νά άπαριθμήσωμεν ετη ή 
αιώνας, δπως όρίσωμεν τόν ανυπολόγιστον χρό- 
Vov, δν ή φύσις έδίπάνησεν έν τώ εργφ τής 
γενέσεως τοϋ κοσμικού συστήματος. Μόλις δύ- 
νάνται εκατομμύρια προστιθέμενα είς εκατομ
μύρια νά πάραστήσωσι τά δευτερόλεπτα τοϋ 
αιωνίου τούτου ωρολογίου·. Ό  νόϋς πλήν ήμών, 
δστις συλλαμβάνει κάί εμπερικλείει τήν ιδέαν 
τοϋ χρόνου, ώς καί τήν τής έκτάσεως, βλέπίΐ 
ύλονέν γεννωμένους τούς κόσμους, βλέπει αύτούς 
λάμποντας, κατ’ άρχάς μέν με ιό άσθενές νεφε
λώδες σκιόφως,ειτά δε άκΐινοβολοϋντα ώς ήλιους, 
ψυχραινόμενους, καλυπτομένούς ύπό κηλίδών, 
είτα ύπό στερεόΰ φλοιόϋ, ύφίστίμένους άνατρο- 
πάς καί φοβερούς κατακλυσμούς, ενεκα τών 

% συχνών καταπτώσεων τοϋ φλοιοΰ έντός τής 
καμίνου , καταστιζομένους ύπό πολυαρίθμων 
ούλών , στερεοποίουμένους βαθμηδόν καθ’ δσον 
ψύχονται, κάθισταμένους κατοικίας εργωδών αν
θρωπίνων κοινωνιών, α'ίτινες κάί αϋται συν- 
τελοϋσιν εις τήν μεταμόρφωσιν τής έπΐιοανέίας 
των, είτα χάνοντας βραδέως τήν γονιμότητά 
των, φθειρόμενους άνεπαισθτίτως, ώς αύτά τά 
έμψυχα δντα, φθάνοντας είς γήρα?, είς παρα- 
κμήν, είς τόν θάνατον, καί τού λο'.ποϋ κυλιν- 
δουμένους,ώς κινητούς τάφους,έν ταΐς σιωπηλαΐς 
έοήμοις τής αιωνίου νυκτός.

Έ πί χιλιάδας αιώνων ή γηΐνή σφαίρα πε- 
ρίστρεφετο έν τώ ά πει ρω έν καταστάσει άχανοϋς 
χημ'.κοϋ εργαστηρίου. ’Αδιάκοπος κατακλυσμός 
ζέοντος ϋδατος κατέπιπτεν έκ τών νεφελών έπί 
ίοϋ φλέγοντος έδάφους καί αδθις ώς άτμός άννίρ- 
χετο προς τήν άτμοσφαΐραν, δπως καί πάλιν 
καταπεστ). Οτχν ή θερμοκρασία κατέστη κα-

τωτέρα τής τοϋ ζέοντος ΰδάτος-, ό υδάτινοί 
εκείνος άτμός έρρευστοποιήθη καί κατεκρημνί- 
σθη. Έ ν τώ μέσω ιών φοβερών τούτων άνατρο- 
πώνΓ ό γήινος φλοιός, μυριάκις συντρίβεις έκ 
τών σπασμών τοϋ κεντρικού πυρός, έξήμει φλό
γας και έστερεοποιείτο’ ήφαίστειά άνύψουν τάς 
εξοιδήσεις των ύπεράνω τής έπιφανείας τών 
θίρμώ-) ύδάταΐν άί πρώτα ι νήσοι άνέκυπΐον καί 
αί πρώτα ι ήμίρρευστο ι συνθέσεις τού άνθρακος 
άπετέλουν τά πρώτα άξεστα δοκίμια τής ζωής, 
όι’ουσιας μόλις άξίχς τού ονόματος οργανικής; 
ήτις μή οΰσα πλέον άπλώς ορυκτή, δέν ήτο 
δμως ετι ούτε φυτική, ούτε ζωική; Τά πρω
τογενή φυτά τ ά  φ ύ κ η ,  άτινα έπιπλέουσιν 
άδρανή έν τώ ώκεανείώ στοιχείω, άπετέλουν 
τότε τήν πρόοδον. Τά πρωτογενή ζώα, τά ζφ ό - 
φυτα, τά στοιχειώδη μα)άκία, τά κοράλλια, 
αί [ίέδουσαί ήσαν ή πρόοδος.’Ανεπαισθήτως,άπό 
αίώνος εις αιώνα, ό πλανήτης άπέβαλε τήν 
τραχύτητά του’ οί δροι τής ύπάρξεως έτελειο- 
ποιήθησάν * τά δντα έπολυπλασιάσθησαν , 
απομακρυνόμενα καί ποικίλλοντα τοΰ άρχικοϋ 
στελέχους καί άποκτώντα όργανα κατ’ άρχάς 
μέν άμβλύα κάί στοίχε ιώδη; κατόπιν δέ ανε
πτυγμένα καί τελειοποιημένα·.

Ή άρχέγονοί ήλικία, κάθ’ήν ή γέννωμένη ζωή 
παρίστατο μόνον ΰπό φυκών, οστρακόδερμων καί 
ένσπονδύλων έστερημένων έτι κεφαλής , αϋτη 
καί μόνη φαίνεται δτι έμπέριλαμβάνει τά 53 
έκατοστά τού χρόνου, δστις παρήλθεν άφ’ού 
χρόνου ή Γή κατεστάθη οικήσιμος μέχρι τών 
ήμερών μας·.

Ή  πρωτογενής περίοδος ή διαδεχθείσα ταύτην 
έχε ι ώς τύπον τήν σύστασιν τής λιθανθρακί- 
τιδος φυτείας καί τού βασιλείου τών ιχθύων καί 
φαίνεται κατέχουσα τών 31 επόμενα έκατοστά. 
Ή δευτερογενής περίοδος, καθ’ ήν τά λαμπρά 
κωνοφόρα φυτά έδέσποζον τοϋ φυτικοΰ κόσμου, 
έν ώ τά παμμεγέθη σαυροειδή έρπετά έδέσποζον 
τοϋ ζωικού, διήρκεσε κατά τά επόμενα 12 εκα
τοστά. Έ  Γή κατψκεΐτο τότε ύπό παραδόξων 
ζψων, εύρισκομένων είς άδιακόπους έν τφ αέσφ 
τών άχαλινώτων έτι στοιχείων πρός άλλη λ α 
πο)έμουςι



Ούτω, ιδού, κατά-τό σχετικόν πάχος τών 
στρωμάτων, ατινα έπεσωρεύθησαν κατά τάς 
αλληλοδιαδόχους ταύτας έποχάς, ιδού, λέγω, 
τά 96 εκατοστά τοϋ παρελθόντος χρόνου κατε- 
χόμενα ύπό ζώσης φύσεως ολως διαφόρου τής 
ώραϊζούσης τήν σήμερον τήν σφαίραν ημών, 
φύσεως σχετικώς φοβέρας και βαναύσου, τοσού
τω διαφόρου άπό τής σημερινής, ώς αν ήτο 
άλλου κόσμου. Τίς ήθελε τότε τολμήσει ν’άνυ- 
ψώση τόν μυστηριώδη τοϋ μέλλοντος πέπλον 
καί νά μαντεύση τήν άγνωστον μέλλαυσαν 
περίοδον, καθ’ ήν ό άνθρωπος ’έμελλε νά εμ- 
φανισθή έπί του αύθις μεταμορφωθησομενου 
πλανήτου;

Έ  τριτογενής περίοδος, καθ’ ήν βλέπομεν τό 
πρώτον παρουσιαζόμενα τά μαστοφόρα και τά 
ζωικά είδη τά παρουσιάζοντα κατά τό μάλλον 
ή ήττον ομοιότητάς τινας πρός τό άνθρώπινον 
είδος, ’έρχεται όπως καταλάβη μέν τήν κληρονο
μιάν τών άοχιγόνων ηλικιών, άντικατασταθή 
δέ ύπό τής παρούσης. Ή  διάρκεια ταύτης υπο
λογίζεται μόλις είς 3 εκατοστά τού όλικοΰ 
χρονικού διαστήματος.

Ή  τεταρτογενής τέλος περίοδος είδε τήν 
γέννησιν τού ανθρωπίνου γένους καί τήν τών 
καλλιεργησίμων δένδρων. Αυτή παρίστησι τό 
εκατοστόν μόνον έν τή κλίμακι τοϋ χρόνου.

Πόσον αί μεγαλοπρεπείς αύται μελέται δέν 
μεγεθύνουσι τάς ιδέας, ας συνήθως σχηματί- 
ζομεν περί τής φύσεως !

Ή μεΐς φανταζόμεθα οτι τό ειδός μας ανέρ
χεται πολύ έν τώ παρελθόντι, έκτης θέας τών 
όρθιων ετί έν τοΐς πεδίοις τής Αιγύπτου πυ
ραμίδων , τών διά μυστικών ιερογλυφικών 
γεγλυμμένων οβελίσκων , τών άφώνων τής 
’ Ασσυρίας ναών, τών παναρχαίων παγοδών τών 
’ Ινδιών, τών ειδώλων τού Μεξικού και Περού, 
τών προαιωνίων παραδόσεων τάς Ασίας καί 
τών ’ Αρυών προγόνων μας, τών εργαλείων τής 
λιθίνης εποχής, τών έκ πυρίτου λίθου όπλων, 
τών βελών, τών λογχών, τών μαχαιρών, τών 
ψηκτρών, τών σφενδονιτών λίθων τώς αρχικής 
ήμών βαρβαρότητος τεκμαιρόμενοι τούτο. . . . 
Μόλις τολμώμεν νά όμιλώμεν περί δέκα χ ι

λιάδων έτών, περι είκοσι χιλιάδων ετών. . , 
’Αλλά καί αν εκατόν χιλιάδας έτών εδίδομεν είς 
νό είδος ήμών, τό τοσούτω βραδέως προοδεϋον, 
τί θά ήτο ή ποσότης αύτη παραβαλ) ομένη πρός 
τήν μυθώδη σωρείαν τών αιώνων, οιτινες πα~. 
οήλθον ποό ήμών έν τή ιστορία τοϋ πλανήτου», 4  1 * 4  **. I -· * *

;
Καί άν μόνον εκατόν χιλιάδάς έτών δώσωμεν 

είς τήν τετάρτην περίοδον, ηλικίαν τής παρού^
f Λ'*, f» r f f >σης φυσεως, ελομεν ιοει οτι ή τρίτη περιοοος 

διήρκεσε τριακοσίας χιλιάδας έτών, ή δευτέρα 
περίοδος εν εκατομμύριον καί διακοσίας χιλιά
δας έτών, ή πεώτη πλέον των τριών εκατομμυ
ρίων έτών, ή δε άρχέγονος πλέον τών πέντε 
εκατομμυρίων έτών. 'Α παντα ' δέκα εκατομμύ
ρια έτώ ν! Καί αύτη δέ ή ολική ιστορία τού 
κόσμου τί είναι, άφ’ ού έδέησε νά παρέλθωσίν 
ώσεί τριακόσια πεντήκοντα, 350,  εκατομμύρια 
έτών, μέχρις ού κατασταθή ή Γή στερεά, κατερ- 
χομένης τής έξωτερικής αυτής θερμοκρασίας 
είς 200 βαθμούς; Πόσα δέ εκατομμύρια πρέπει 
νά προσθέσωμεν είς ταΰτα, οπωςπαραστήσωμεν 
τόν χρόνον, όστις παρήλθε μεταξύ τής θερμο
κρασίας ταύτης τών 200  βαθμών καί εκείνης 
τών 70 βαθμών, ό'στις ήναι ό άνώτατος πιθανός 
ορος τοϋ δυνατού τής οργανικής ζωής.

Ή  μελέτη τών κόσμων διανοίγει ήμΐν, 'ώς 
πρός τόν χρόνον, τοσούτω άπειρους ορίζοντας, 
δσω εΐσίν έ κείνοι, ούς μάς παρουσιάζει ως πρός 
τήν εκτασιν. Κάμνει ημάς νά αίσθανώμεθα τήν 
άθανασίαν,ώς κάμνει ή μάς νά αίσθανώμεθα τό 
άπειρον,

( Ακολουθεί! συνέχεια.)

----------------  — Μ< Φ >>■ —  ---------------

Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α .

Η Φ Α Λ Α Ι Ν Α .

Έ ξ απάντων τών ό'ντων τά μέγιστα καί τά 
ελάχιστα διεγείρουσι τόν θαυμασμόν του άνθρώ
που, διότι έν αύτοΐς διαφαίνεται τό πάνσοφον

I v t i K i W ϊ - 2 3

τοj Λημιουργοϋ . Καί αληθώς, τίς δέν μένει 
έ'θαμβό; έν τή θέά τών μεγάλων εκείνων τεράτων 
τώς θαλάσσης, τών Φαλαινών, ή τής ξηράς, 
τών Ελεφάντων ; -τίς δύναται νά μείνη άπαθής 
^βλέπων μικροσκοπικά όντα, τά Ζωόφυτα, άνέ- 
γείροντα έργα μεγ'αλείτερά πολύ τών τοϋ αν- 
θοώπου, νήσους δλας καί σβρπλέγματα νήσων·;

Τά Κ/,τη , καί τοι ζώντα έν τοΐς ύδασιν 
υπάγονται είς τήν κλάσιν τών Μαστοφόρων, 
’διότι καί ταΰτα εχουσιν έουθοόν καί θερμόν αίμα 
•καί γέννώσι τέκνα, άτινα γαλακτοτροφούσιν 
έπί τινα χρόνον·. Ή  διαρκής χρήσιςτών προσθίων 
«αί οπισθίων ποδών εις τό νήχεσθαι, τούς μέν 
π;ώτους μετέβαλεν είς πτερύγια βραχέα,έχοντα 
4 -5  δακτύλους περικεκλεισμένους έντός νηκτικής 
πτυχής δέρματος, τούς δε οπισθίους συνήνωσεν 
είς οριζόντιον ούραΐον πτερύγΊον, έφ ’ ού τά ζώα 
'ταΰτα στηριζόμενα δύνανται ν ’ άνο,ρθωθώσιν 
έπί τού ύοατος. ΤΙ τάξις τών Κητών περιέχει 

,'τέσσαρα γένη · α ’ . τούς Δ ε λ φ ι ν α ς ,  ών
γνωστά ήμΐν είδη είσίν ό Δελφίν τοϋ Άρίωνοξ 
έν τφ Αίγαίο) καί Ίονίω, ό Δελφίν ή φώκη έν 
τοΐς ύδασι τής Κρήτης καί ό Δελφίν ή φώκαινα 
έν τφ λιμένι ιδίως τής Κωνσταντινουπόλεως, 
β '. , Μ ο ν ώ δ ο υ ν  τ ό ν  μ ο ν ό κ ε ρ ω ,  καί γ ’ . 
τάς Φ α λ α ί ν α ς, αϊτινες διαιρούνται είς δύο 
είδη , είς τάς κυρίως Φαλαίνας καί είς τούς 
Μακροκε φ άλους Φυσητήρας .

Έ  Φ ά λ α ι ν α  είναι ύπερμέγεθες κήτος, 
εχον γυμνόν καί παχύ τό δέρμα, τούς ρώθωνας 
έπί τής κορυφής, χρησιμεύοντας ού μόνον δπως 
άναπνέη, άλλά καί δπως έκρίπτη τάς μεγάλας 
ποσότητας τού ύδατος, δπερ είσροφ^. Είναι ή 
εντελώς μέλαΐνα καί λευκή είς τάκάτω, ή κατά 
τά άνω μέν μέλαινα καί λευκή είς τά κάτω. Στε
ρείται οδόντων, ή άνω πλήν σιαγώναυτής είναι 
ώπλισμένη διά κεράτωδών ελασμάτων, έν ειδει 
'γενείων, άτινα χρησίμεύουσιν εις περίσφυγξιν 
ταΰ στήθους το» ώραίου φύλου καί είς άλλας 
πολλάς χρήσεις καί είσί γνωστά ύπό τό όνομα 
, μπαλέναν. Έ  γλώσσα τής Φαλαίνης είναι χον
δρή καί σαρκώδης, ό δέ λάρυγξ έχει πλάτος 
τό πολ-ι τεσσάρων δακτύλων, όπερ εις μυρίους 
«ν&υασμοϋς «εμβάλλει τους πιστεύοντας ότι ό

προφήτης ’Ιωνάς ήδυνήθη νά καταποθή ύπό 
Φαλαίνης καί νά μείνη έντός τής κοιλίας αυτής 
τρεις ή μέρας. Τό στενόν του λάρυγκος καί ή 
ελλειψις όδόντων δέν έπιτρέπει τή Φαλαίνη νά 
τρέφηται διά μεγάλων ζώων, διό άρκεΐται είς 
μικρά μαλάκια καί οστρακόδερμα, ατινα εμπλέ
κονται έντός τών γενείων της. Τό τέρας τούτο 
έχει μήκος έβόδμήκοντα ποδών, μόνη δέ ή κε
φαλή του έχει μήκος μέν είκοσι ποδών, πλάτος 
δέ δώδεκα! Ό  φάρυγξ αυτής είναι τοσούτω ευρύς, 
ώστε δύναται κάλλιστα αρκούντως μεγάλη λέμ
βος νά χωρήσ-Λ, έντός. Ή  ουρά, διατεθειμένη έν 
ειδει οριζοντίου πτερυγίου, έχει 5 ή 6 πόδας 
μήκος έπί 18 μέχρις 24 πλάτους, είναι δε το
σούτω ισχυρά, ώστε δι’ ένός κτυπήματος δύναται 
ν’άνατινάξη είς τόν άέρα λέμβον μετά τών έν 
αυτή. Ή  Φάλαινα έχει βάρος 2 0 0 , 0 0 0  λιτρών. 
Εύρί σκέτα ι είς άπάσας τάς θαλάσσας, ίδίως δέ 
έίς τήν Βορείαν Θάλασσαν·. Έ  θήλεια μετά τόν 
τβκεΐόν κρατεί τό νεογνόν, 10- 1  4 μήκους, διά 
τών εμπρόσθιων πτερυγίων της καί δεικνύει 
μεγίστην πρός αύτό φιλοστοργίαν. Πολλαί 
έκατοντάδες πλοίων μεταβαίνουσι κατ’ ετος είς 
τάς ύπό τών Φαλαινών συχναζομένας θαλάσσας 
πρός αλιείαν αύτών άλιεύοντα.ι δέ αύται διά 
τοϋ κάμακος, είδους ακοντίου, δεδεαένου είς 
μακρύ σχοινίον ■ τό άκόντιον τούτο δταν α ί- 
σθανθή τό ζώον έντός τού σώματός του, βυθίζεται 
μετά ταχύτητας βέλους, ά λ ) ’ ήναγ'κασμένον 
ν’ άναπνεύση, ανέρχεται αύθις είς τήν έπιφά- 
νειαν, ενθα άκοντίζεταί καί πάλιν μέχρις ού 
άποθάνη. Τότε προσδενουσι τό πτώμα εις τό 
πλοΐον καί άρχοντα ι τής εξαγωγής τής πιμελής 
(λίπους), ήτις εύρηται ύπό τό δέρμα . Είτα 
λαμβάνουσι τήν γλώσσαν καί τάς μπαλένας 
καί άποορίπτούσΐ τά λοιπά. Τήν πιμελήν άνα- 
λύουσιν, οπως έξαγάγωσι τό ελαιον. Μία μόνη 
φάλαινα δύναται νά παραγάγ'η 120 τόνων τοΰ 
έλαίος τούτου, αξίας 5 , 000  π^ίπου πρωσικών 
ταλήρων!

Ό  Μ α κ ρ ο κ ε φ ά λ ο ς  Φ υ σ η τ ή  ρ (Κ α- 
σχ 'αλότ) είναι ύποκύανος κατά τό άνω καί 
υπόλευκος είς τά κάτω, εχων μήκος 70 ποδών 
καί κ ε φ α λ ή ν  άποτελούταν τό τρίτον τού όλο#



σώματος. Το άνω μέρος τής παμμεγίστης τούτου 
κεφαλής άποτελεΐται έξ εύρέων κοιλωμάτων 
πεπληρωμένων ελαίου, δπερ διά τής ψύξεως 
πήγννται καί καλείται λ ε υ κ ό ν  τ ή ς  Φ α λ α  ί -  
ν η ς  ή σ π έ ρ μ α  Κήτους  (sperma ceti)1 
τοΰτο καθαρίσΟεν καθίσταται λε υκό ν, χρη σ '.μεΰον 
προς κατασκευήν κηρίων, παχυμύρβυ καί σά - 
πωνος. Το κήτος τοΰτο δεν έχει ούτε οδόντας, 
ούτε γένεια είς τήν κάτω σ 1.αγώνα, εχ$ι δμως είς 
τήν άνω ισχυρούς όδόντας. Είναι εν τών μάλλον 
σαρκοβόρων ζψων , τρεφόμενον έκ δελφίνων , 
φωκών καί καταπίνον δργυιαίους καρχαρίας. 
Ό  θαλάσσιος ουτος γίγας εύρίσκεται είς άπάσας 
τάς θαλάσσας, ένθα καί ούτος καταδιώκεται διά. 
τήν πιμελήν του, διά τδ σπέρμα τού κήτους καί 
τδν φαιόν ήλεκτρον, δ'στι,ς aaivstat, δτι είναι 
ζψίκόν σύγκριμα (ώς οί λίθοι τής κύστεως), 
σχηματιζόνενον έντδς τών έντοσθίων τού Φυ- 
σητήρος, οσάκις τδ ζώον τούτο προσβάλλεται 
ΰπό τίνος ασθένειας. Τδν φαιδν ήλεκτρον μετα- 
•/ειρίζονται εις τήν μυρεψίαν νυν, τδ πάλαι 
δέ καί είς τήν φαρμακοποιίαν.

 , ■ ■ > * » ■ ■  ---------

Σ Γ Μ Μ Ι Κ Τ Α

Πολλάκις, πραγματευύμενοι περί τής κατα- 
στάσεως πολλών έτο'.μοθανάτων κρατών, μετε- 
χειρίσθησαν οί δημοσιογράφοι τήν διά πύρινων 
γραμμάτων ΰπ’ άοράτΟυ χειρδς χαραχθεΐσαν 
έπί τού τοίχου τής αιθούσης τών άνακτόρων 
τού Βαλτάσαρ επιγραφήν Μ α ν ? ,  Θ ε κ έ λ ,  
Φ α ρ έ ς , δίδοντες αυτή τήν ύπδ ~ού προφήτου 
Δανιήλ δοθεϊσαν ερμηνείαν πρός τδν ταραχθέντα 
έκ τοΰ θαύματος βασιλέα' «  Ό  Κύριος έμέτρησε 
τάς ήμέρας τής βασιλείας σου =  Μανέ' έζυγί- 
σθης καί εΰρέθης λίαν κούφος =  βεκέλ * τδ 
κράτος σου θέλει διαιρεθή καί δοθή τοΐς Πέρ— 
σαις =  Φαρές.

Ό  έξοχος έβραιολόγος κ. Κλερμών-Γκανώ, 
μελετήσας τήν παράφρασιν ταύτην του Δανιήλ, 
άπεφάνθη, οτι, δπως έχ$ έννοιαν τινα, δέον ή

μέν πρώτη λέξις Μανέ νά έπαναληφθή, μεταξί» 
δέ τών ούο επομένων νά προστεθή ή ού, ώττξ 
κατ’ αυτόν ή ύπ,δ τςύ Δανιήλ έρμηνευθεΐσα. 
επιγραφή ή ν

Μανε Μανέ θεκ:λ οΟ Φαρές,

ήτις αντιστοιχεί πρός τδ παρ’ ήμΐν ρητόν. 
«  Δυδ καί Δυο κάνουν τέσσερα » ,  Ό  Δανιήλ, 
δπως καταστήση καταληπτήν τήν Ινν,οιαν τής 
παροιμίας, ή τού ρητού τούτου, μετεχειρίσθη 
αντίστοιχόν τι βητοΜ άσσ^ριακόν, καταλλήλως 
εφαρμόζαμενον είς τά τελούμενα ύπό τού Βα) -  
τάσαρ όργια «  Μνα έπί μνάν, ίσοδυναμούν μέ 
δύο παρσίν » , καί έπωφελήθη τής διπλής συ- 
μασίας τής λέξεως π α ρ σ ί ν ,  σημαινούσης 
μέτροχ συνάμα καί ΓΙέρσας, είς τήν ερμηνείας 
ήν έδωκε,

Δ ά σ η  μ υ δ ί ω ν . —  Τά μύδια, οσάκις 
άναπτυχθώσι παρά τούς οστρεοφόρους ύφαλους, 
έντδς βραχέως άποδεκατίζουσι τά οστρεα. διδ 
οί καλλ'.εργηταί τών οστρέων μετα'/ε ιρίζοντα ι 
ποός έξολόθρευσιν τών μυδίων τδ γνωστόν άστρα-  
κόδερμον αστερίαν, άδιάλλακτον δντα έχθρδν 
αύτών.

Έ ν τή βορείφ θαλάσση τδ μύσιον είναι άπε- 
ναντίας άντικείμενον σπουδαίας βιομηχανίας, 
έξισουμένης πρδς τήν καλλιέργειαν τών δστρέων. 
Ίδοΰ τίνι τρόπφ καλλιεργείται έν τώ  κόλπψ τού 
Κιέλ.

Οί άλιεΐς φυτεύουσι παρά τάς όχθας αληθή 
δάση δένδρων, άφαιρεθεντων τούς μικροτέρους 
κλάδους. Τά δένδρα ταΰτα βυθίζονται είς βάθος 
τριών ή τεσσάρων μέτρων έντδς τοΰ έδάφους 
τοιουτοτρόπως, ώστε ουδέποτε ν’ άποκαλύπτων- 
ται, καί κατ’αύτάς ετι τάς μεγίστας άμπώτιδας- 
ταύτα συνδέονται-μετά άκινήτων έπί τής ξηράς 
σημαντήρων, οΐτινες καθορίζουσίν ακριβώς τήν 
θέσιν αύτών. Τά μύδια προσκολλώνται έπί τών 
έστερημένων κλάδων κορμών τούτων, άναπτύτ- 
σονται τάχιστα καί έν καιρψ χειμώνος έπιτρέ- 
πουσι λίαν προσοδοφόρους περιοδικάς άγρας.

Ή  γενική άγρα γίνεται μετά τρία ή πέντε 
έτη . Πρδς τούτο άποσπώνταί τά δένδρα διά 
καμήλου προσδεδεμένης είς εργάτην. Ό  τρόπος

ούτος τής καλλιεργείας είναι αξιοσημείωτος διά 
τε το μεγεθος και την ποιότητα τών όστοακοδέο- 
μων τούτων, εί ναι δε καί λίαν επικερδής. Έ ν τώ 
κόλπψ τού Κιέλ, έν τοιοϋτον δένδρον τιμάταί 
1 φρ. 2 5 , δίδει δέ ώς παραγωγήν 2ο χιλιό- 

γραμμα, τιμώμενα αντί 13 φρ. κατά μέσον 
έ’ρον.

Εις τ νας άκτάς τής Μεσογείου, ή καλλιέρ
γεια των μυδίων γίνεται έπί πασσάλων ηνω
μένων οιά βρυοπλέκτων σχοινιών καί δεμάτων 
έξ φυκών.

Ν ο θ ε υ σ ί ς  τ ο ΰ  ’ Α λ κ ο ό λ .  —  Τά έξ 
Λίνου αλκοόλ ο:ν  δύνανται πλέον σήμερον νά 
άνταγωνίσθωσι πρδς τά τεχνητά αλκοόλ.Ταΰτα, 
προερχόμενα έκ τής άποστάσεω; υγρών έν κα- 
ταστάσει ζυμώσεως έκ διαφόρων ουσιών, οίον 
γαιομήλων * σιτηρών , κοκκινογουλίων κ τ λ .  
κατωρθώθη νά έξά/ωνται αντί έλαχίστης δα
πάνης , σχεδδν άπιστεύτου, καί διά τινων 
αρωμάτων νά μεταβάλλωνται είς οινοπνεύματα 
Κονιάκ τών γνωστοτέρων έπιγραφών, άοκεΐ 
πρδς τούτο νά καταλείπηταί τδ κράμα τοΰτο 
έπι τινα χρόνον έν ταΐς άποθήκαις, ή, αν έπεί- 
γηται ο κατασκευαστής, νά ποοστίθηνται έντδς 
σταγώνες τινες άμμωνιακοΰ καί ολίγη τις πο- 
σότης ζακχάοεως.

Αι εν τώ κράματι τοΰτο μεταχειριζόμεναι 
ως επι τδ πλήστον ούσίαι είσί’ τδ ελβετικόν 
τείον. η κένις τής ίριδος, τά άνθη τοΰ σπάρτου, 
τδ γλυκόρριζον , ή σησαφροδάφνη, τδ πολυχρίτ- 
χον κτλ.

Γα τεχνητά αλκοόλ άπεδείχθη δτι είσίν 
επτάκις μεθυστικώτερα τοΰ έκ τού οίνου αλκοόλ. 
Τά τεχνητά λοιπόν Κονιάκ είσιν κατά πολύ 
επιβλαβέστερα τών φυσικών. Έν Γαλλία δυ- 
στυχώς μόλις κατά 1 0/θ τδ αληθές οινόπνευμα 
εισέρχεται έν τή καταναλώσει, άφ ! ου μόνον έν 
Παρίσιοις καταναλίσκονται έτησίως πλέον τών 
4 50 χιλιάδων έκατολίτρων άλκοόλ, έ\ <j> ή πα
ραγωγή τού οινοπνεύματος καθ’ άπασαν την 
Ιαλλιαν μόλις ανέρχεται είς 25 χιλιάδας έκα
τολίτρων έτησίως.

Γ Ι α τ μ ι α κ δ ν  Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ν .  —  Έν 
τφ φυλλαόΐψ τοΰ Τανουαρίου τοΰ περιοδικού 
Expositor ό καθηγητής Stokes τοΰ Δουβλί
νου πραγματεύεται περί αρχαίου χειρογράφου 
τών Ευαγγελίων, άνήκοντός ποτε είς Μονα- 
στηριόν τι τής Πάτμου, Νά ύποθέσωμεν δτι 
ύπεξ/,ρεΟη τούτο εκ τής Πατμιακής Βιβλίο- 
θήκης;

Η ’/.ρήσ '·ί τών μ ε τ α λ λ ι κ ώ ν  γ ρ α φ ί δ ω ν  
φαίνεται οτι εισ^χθη εν Γαλλία κατά τδν δέ- 
κατον εοόομον αιοινα . Η έφεύρεσις αυτών 
αποόιδοται εις τδ Μοναστήριον τού Πόρτ- Ροα- 
γίαλ. οπερ διετήρει σχολεία άρρένων καί θηλέων 
απο τού 1643 μέχρι του 1660.  Η καινοτομία 
λοιπόν αυτη θα έγενετο εν τώ μεταξύ χρόνω,

Τ ό 'Γη λ έ φ ω ν ο ν . —  "Ε/οντες ΰπ- οψει 
το βραχύ απ > τής εφευρεσεως τοΰ τηλεφώνου 
μέχρις σήμερον χρονικόν διάστημα, βλέπομεν 
δτι ουΟεμία αλλη εφεύρεσις έποιήσατο τοσούτω 
ταχείας προόδους. Ό  αριθμός τών έν ταΐς Ήν. 
Πολιτείας |ν χοή σε ι τηλεφώνων κατά τώ 1 877 
ησαν μονον 7 80 , εν ω κατά Φεβρουάριον τοΰ 
1880 άνήλθον είς 6 0 , 800 .  κατά τό 1883 είς 
2 4 9 ,7 0 0 , κατά τό 4884 είς 307 , 010  καί 
τόν Φεβρουάριον τοΰ 1885 είς 3 2 5 ,5 7 4 . Έν 
Καναδή λειτουογοΰσι 18, 000 τηλεφώνα, έν 
τή Με;άλη δέ Βρεττανία μόνον 13, 000.

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Τ Ο  Ο Ρ Φ Α Ν Ο

Βογκάει εξω έ Βόρειας, 
φρικτά φρικιά σφυρίζει, 

Κ ι όλογυ|λνο το όρφανο, 
στα χίόνχα τοο γυρίζει.

—  Βοήθεια, χριστιανοί, 
στο όρφϊνό παιδάκι, 

ΙΙωχει καιρό γ ;ά  νά ISr„ 
σι'ο μάτι τό ψωμάκι I



ΕΤχα κι’ εγώ μίχ φορά,
XXI μάννα κχί πχτέρχ·

Μά πέταξαν κ'οί δυο μαζή 
ψηλά είς τόν αιθέρα.

Ιίετάξχνε #βν τά πουλιά, 
χαί είς τό πέταμά των·

Νά ‘βγαίν’ ηχουβ' άπό βχθνα 
φ ω τιά , τό στεναγμό των.

Με φίλησαν γλυκά γλυκά, 
μού σφίξαν τό χεράκι,

Κ'.’ ώ ς  πού νά πάρω τό φιλί, 
τί φρίκη ! τί φαρμάκι !

Μόλις έπρόφΟχσαν νά 'π ου ν  
<( Κωστάκη, ϊχ ε  ’γεία,
« εχε ελπίδα στο θεό 
<( καί κχθχρά καρδία.

<( 'Εκείνον πάντοτε κι’ήμεΐς 
«  9ε νά πχρακχλοϋμε,
« οτχν έλθής κχί σϋ έκε” , 
ο καθάρ-ον νά σε δοΰμε. »

Κ ε ϋ θ ΰ ς  ξεψύχησαν κ’ οί δυο 
κ’είς τά  ουράνια πανε !

Κ αρά γε καμμχά φορά, 
τό όρφχνο κυττάνε !

«  Μη κλαΐς, παιδάκι μου, μη κλαΐς 
ο διότι δποθαίνω ·
« άν κχί θά ήμαι όψηλά,
«  πάντα μ’  έσε θά μένω » .

Μοϋ είπε μ ’ άναστεναγμό 
ή δύστυχη μαννούλχ·

Μά ολα φυγαν στο λεπτό, 
καπνός γενήκαν οΰλα.

"Αν καί γυρίζω τ’ ορφανό,
(ο τω /ό  κι’ έρημασμένο>

&ί καί γυρίζω νηστικό, 
καί κ χταμισημένο,

Γ χά ’δες ! γχά ’δες ! ά.δχαφοροϋνΐ 
διόλου δέν τοΰς νοιάζει,

Τ αγαπητό καί μοναχό, 
naioi των άν στενάζη !

Γχα ‘ δές ! γιά ’δές, με τό βορε;α 
π ώ ς ρίγτουνε τό χ^όνι !

Στχθήτε πλχά ! Σ -χθήτε π λ ;ά  1 
ό γυχός σχς, νά 1 π αγώ νει1.

*Αλλ" αρά γε τόσο σκληρά 
αυτοί με λησμόνησαν;

"Oyi ! δέν εΤνχι δυνατό, 
κάπου έκεΐ τοΰς κ λεΐσν'*.

Τι1 σείς, κχλοί χριστιανοί-, 
τώρχ ποϋναι κλεισμένο^

Δέν ε'.μπορεί άπό έσάς, 
π^οστάττ,ς μου νά γ .νη  ;

•
Δέν θα ?βρεθ?ι ήχρηγορχά^ 

κχί του ’ δικού μου βίου ·
Νά μ,ε σκεπαστή δεν ’ απορεί 

ή στέγη του σχολείου ;

Γ. Β ο γ ι λ 2 η &

Θ εσσαλόί.

 :  ■■ ■ —

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΣ Κ Ο Ι*
ύπο

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΑΤ 

Β'.

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ
—

(Σ υ ν έχ εια .)

Ή  δυσμενής πλήν τύχη βάλλει τά ολέθρια 
αυτής βέλη κατά πασάν διεύθυνσιν, ώς ό κε
ραυνός, ο στις εξαφανίζει τό t  ρυφερόν χόρτου 
καθ’ ον τρόπον καί τήν ΰψίκομον δρύν.

Ό  πάππος κατέστη πέρίφροντις· το στόμα 
αύτοΰ ήνοίγεΐο σπανιώτερον καί ή τέως στερεά 
πολιά κεφαλή του ήρξατο ολίγον τι νά ταλαν- 
τεύηται.

Πρωίαν τινα, εύθϋς ώς άνεχώρησάν τά τρία 
παιδάκια διά το σχολεΐον, προσεκά)εσε τήν 
αδελφήν του·.

Αυτη προσήλθε κρατούσα τήν ήλακάτην ττ<ς.
—  Πτωχή μου Μαργαρίτα, εΐμεθα κατε

στραμμένοι ειπεν άνευ προοιμίων μετά
ύποκώφου φωνής.

—  Ή  γραία ώχρίασε και άφέθη νά κατα- 
τ.'.'ϊύ, επί εορας.

Έχουσα πλήρη εμπιστοσύνην είς τόν αδελ
φόν της, πρεσβύτερον αυτής κατά δώδεκα έτη, 
μετά τοΰ σεβασμού, ον εχει χωρική πρός τόν 
άνδρα, τόν κύριον, είχε προ έτους συγκατανεύσει 
τυφλώς νά ύποθηκευθώσιν οι έκ κληρονομιάς 
άγροί της, όπως άγορασθώσι μετοχαί τινες 
ζακ/αροπο ιε ί ου, δπερ άνιορύετο έν τοΐς πέριξ, 
και εξ ών μυθώδη κέοδη ήλπιζεν ό Γιλβέρτος.

Μετά έν έτος τό κατάστημα εύρισκετο έν 
καταστάσει πτω/εύσεως.

—  ......... Κατεστραμμένοι ! άδ;λφέ μου,
κατεστραμμένοι !

Τότε ουτος άνακοίνωσεν είς αυτήν δ,τι άπό 
τίνος τ/j έκρυπτε.

Έμεινον επί τινας στιγμάς τεταπεινωμένοι 
ώς δύο ένοχοι, ειτα ή θξΐά Μαργαρίτα έψι- 
θύρισε.

—  Μάς μένουσι τά εννεακόσι.α τής συντά
ξεως φράγκα και ή οικία, διά τούτων και τής 
εργασίας τοϋ Στεφάνου, δστις μετ’ οΰ πολύ θά 
δύναται νά έργάζηταί, θά ζώμεν.

Φεϋ ! τά έννεακόσια φράγκα τής συντάξεως 
ειχον ένεχυριασθή υπό τοΰ πάππου απέναντι 

,. δανείου έκ χιλίων πεντακοσίων, συνομολογη- 
θέντος τελευταίως έκ μυστικότητι , συνεπεία 
έπ ανειλημμένων παρακλήσεων τοϋ διευθυντου 
τοΰ ζακχαροποιείου. ’Έπρεπε λοιπόν νά πλη- 
ρωΟή το χρέος τοϋτς, είτε διά κρατήσεως τής 
συντάξεως, είτε διά έκποιήσεως τής οικίας.

Είς τήν ιδέαν ενδεχόμενης έκποιήσεως τής 
οικίας ή θεία ολιγοψύχει. ’Εν αύτή είχεν αϋτη 
γεννηθή καί έν αυτή ειχον ζήσει τρεις γενεά! 
τών Γιλβέρτων.

—  ’Ανάγκη νά σωθή ή οικία! είπε ζωηρώς. 
”11 Θηρεσία, ή ατυχής κόρη, δέν θά πορευθή 
πλέον είς τό σχολεΐον- αυτη μέν θά καταγί- 
νηται είς τά τής οικίας, έγώ δέ θέλω έργάζεσθαι 
έπ'ι μισθώ.

Τά παιδία έπανή)θον κατά τήν συνήθη 
ώραν.

Δίαρκοϋντος τοϋ γεύματος δέν εκαμον μέγαν 
θόρυβον έ Γιλβέρτος καί ή θεία έγεύοντο ακροις

χείλεσι. § Ό  Στέφανος έυάλωσεν,είπεν αίφνης 
ό ’Ιάκωβος, διακόπτων τήν σιωπήν ο Μαρτινώ, 
εις τών μεγάλων, κατά τό διάλειμμα ήθελε νά. 
με κτυπ/(σ7) διότι τόν έκέρδιζο-ν είς τήν σφαΐ-* 
ραν' μοϋ εφώναξε- Κατεστραμμένε! κατεστραμ- 
τραμμένε ! θ’άναγκασθής νά έπαιτ^ς με τό 
δισάκκιον είς τόν ώμον ί Τότε ό Στέφανος τόν 
εκτύπησε.

IΙαρετήρησε δε τόν αδελφόν του,δστιςεκλινεν 
ολίγον τήν κεφαλήν. Τότε ή μικρά Θηρεσία, 
άποτεινομένη πρός τήν θείαν, ήρώτησε χαμηλή 
τή φωνή.

—  Καί διατί ό Μαρτινώ άπεκάλεσε τόν 
Ιάκωβον κατεστραμμένον ;

—  Ό  Μαρτινώ, τέκνα μου, είναι μοχθηρόν 
παιδίον, είπεν δμω; τήν αλήθειαν.

Καί τα έπληροφόρησε περί τής έπικειμένης 
πτωχεύσεως τοϋ ζακχαροποιείου.

'11 Θηρεσία ήκροατο κάτωχρος- ό Ιάκωβος 
έξερράγη είς δάκρυα- τώ  έφαίνετο δτι έβλεπεν 
εαυτόν γυμνόπουν, μέ τό δυσάκκιον έπ’ ώμου, 
έπαΐτοϋντα κομμάτιον άρτου άπό θύρας είς θύ- 
ραν, ώς τόν ειχεν απειλήσει ό Μαρτινώ, καί 
ώς έπραττον τά ρακένδυτα καί βεβορβορωμένα 
παιδία,

—  Έ γώ  δεν θέλω νά ζητήσω ελεημοσύνην! 
ειπε κύπτων πρός τόν πρεσβύτερον αδελφόν.

Οϋτας, ατάραχος τήν δψιν, τόν έθώπευσεν
\ \  I  Τ  Τολίγον, ειτα ει,πε

—  Μή φοβοϋ· οϋδξίς έξ ήμών θά ζητήση 
ελεημοσύνην ίδέ τοΰς βραχίονας μου!

Ό  πάππος εμειδίασε θλιβερώςείς τούς λόγους 
τούτους τοϋ παιδός, οιτινες ήσαν πολΰ υψηλό
τεροι τοϋ αναστήματος του, άφ ’ού δ ’ έρριψε 
βλέμμα έπί τοΰ ωρολογίου ’

—  Έπανέλθετξ, αγαπητά μου, είς τό σχ ο - 
λεϊον, τοΐς ειπε.

'Γπήκουσαν- μετά τινα πλήν λεπτά ό Στέ
φανος έπανήλθε.

—  Παππούλη, ειπε πρός τόν γέροντα, δστις 
δεν εΐ·/ε νοήτει αυτόν είσελθόντα, θέλεις νά 
υπάγω αυριον είς τόν 'Άγιον Κουίντΐνον δπως 
ζητήσω εργασίαν ;



—  Π αίαν εργασίαν ; Ivor, τί ήξεύρεις νά 
xdc.tAVTjς; ήρώτησεν ό πάππος άνυψών τούς ώμους.

Ό  Στέφανος έσίγησε. Ούδέν πράγματι έγί— 
νωσκε.

—  θά  μάθω, άπήντησε μετ’ ολίγον,
—  Είσαι γενναίος, άνδρωπάκη μου, άλλα 

κ«ί είς τήν οικίαν μας δυνασαι νά μάδιτ,ς νά έρ- 
γάζησαι. ’Άκουτον * ό δυστυχής πατήρ σου 
μετέβη είς τήν πόλιν, ήθέλησε ν’άνέλδτι πολύ 
υψηλά, άπέδανε πλήν εξαντληθεί; έκ τών κό
πων. ’ Εγώ καΐώρθωσά τι, μένων δμως έν τώ 
χωρίω. ’Εδώ ψωμοζή τις, άλλ’ δπως δήποτε 
συντηρείται. Μή μου άναφέρης λοιπδν πλέον 
περί άναχωρήσεως. Μετά τό Πάσχα θά άφήστ,ς 
τό Σχολεΐον- θά σου 'ετοιμάσω έργαλεΐον καί θά 
μάθιρς τήν υφαντικήν.

—  Προ ήμερών δμως ελεγες οτι ή βιομηχανία 
τοΰ τόπου μας κατεστραφη καί οί έργάταί ούδέ 
τά πρός τό ζην κερδίζουσι !

—  Καλώς πλήν γινώσκεις, τέκνόν μου, δτι 
αν ήμην ελεύθερος νά έκλέξω, ήθελόν σέ αφήσει 
είς τό σχολεΐον ! Βραδύτερο'/, ώς εγώ, ήθελες 
είσέλθει είς τήν υπηρεσίαν τής δίευθύνσεως τών 
γεφυρών καί όοών καί καταστή εργοδηγός' έπί 
τού παρόντος δμως άνάγκη είναι νά έςεύρωμεν 
τά μέσα τής συντηρήσεώς μας.

Ή  Θειά Μαργαρίτα ήκρόάτο άπό τίνος' ^ 
καρδια της άνίσκίρτα σφοδρώς διαρκούσης τής 
συνομιλίας ταύτης. Ούδέ ποτε έσκέφδη δτι τά 
παιδάκια ήδύναντο νά καταλείψωσι ΐή ι φωλεάν, 
ετρεμε δέ μήπως ό γέρων ένδώτ/,.

—  Πείσθητι, είπε χαμηλοφώνως πρός τόν 
Στέφανον' σύ μέν 6ά ύφαίνης, εγώ δέ 6ά έργά^ 
ζωμαι έπί μισθώ.

—  Σύ, έ'.ς αυτήν τήν ηλικίαν, νά έργάζησαι 
μέ ήμερομίσδιον ! άνέκραξεν έ άνδρωπάκης κά
πως οργίλως.

Καί έξήλθε.

—- ”Ω ! τί παιδί, εψιδύρισεν ή δειά Μαο- 
γαρίτα .

—  Κεφά'.ι αγύριστο, ώς τό ιού πατρός του.
Ήοξαντο αί στενοχωρίαΐ' ή θερμάστρα δέν

ελαμπυριζεν ώς άλλοτε, τά δέ φαγητά ή σαν 
ανούσια ένεκα τής έλλείψεως τού λίπους. Ή

θηρεσία καί ή θεία καταλήφθησαν ΰπό τοιαύτης 
άποστροφής πρός τόν οίνον, τόν ζύθον, τό κρέας, 
πρός ιΐάντα, πλήν τών γεωμήλων, τού άρτου 
καί τού ΰδατος,ώσΐε ή άποστροφή αϋτη μετεδόθη 
είς απασαν τήν οικογένειαν. Μόνον ή πολυτέλεια 
τής καδαριότητος τοΐς άπέμεινε.· 'Η αξία Μαρ
γαρίτα, έκαθάριζε, περιεποιεΐτο τά μαγειρικά 
.σκεύη, έπλυνεν, ετριβεν μετά πλείονος ή άλλοτε 
ζήλου, ώσανεί ή ίάξις καί ή καθαριότης έπρό- 
κειτο ν’άναπληρώσωσι τήν προτέραν ευπορίαν.· 

Ό  χειμών παρήλθεν έπανήλθεν ή άνοιξις. 
—  "Οταν μου έρχεται είς τόν νοΰν, είπεν 

ήμέραν τινα ή θεία πρός τήν θηρεσίαν, έν ώ 
συνέλεγε τά άσπρόρρουχα, άτιναείχεν άπλώσεί 
δπως στεγνώσωσιν έπί τών ήνδ'.σμένων φυτών 
τών φραγκοσταφυλεών, δταν μου έρχηται είς- 
τόν νούν, δτι ήμπόρεσα νά διατηρήσω ,-οσοϋτον 
χρόνον τούς άχρηστους τούτους δάμνόυς, έν ώ 
ήδυνάμην νά σπείρω πετροσέλινα, σκάνδικας, 
νά φυτεύω κρομνδάκια καί ώραΐα λαχανικά < 
Δέν έπράξαμεν καλώς έκριζώσαντες δλα έκεΐνοί 
τά άσχημα δένδρα, τά όποια έπνιγον καί έστε- 
νωχώρουν τόν κήπον; ’ Ιδέ, νά ! αί ώραΐαι 
εκεΐναι κράμβαι δέν αξίζουν περισσότερον ; ’Ά ,  
είς πόσα ώραΐα φαγητά δά μας χρησιμεύσωσι.- 

—- ’Εν τούτοις κρίμα είναι, άπέκρίνατο ή 
θηρεσία, κινοΰσα τήν ώραίαν μικράν της κε-1 
φαλήν, δτι δέν κατασκευάζουσι τάς φωλεάς των 
αί άκανδίδες καί οί σπίνοι μεταξύ τών κράμβών;

(Ακόλουθε”  συνέχεια).·

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Στοιχειώ δη τινα περί Ίσότητος, 6^6 του δικηγόροι) 
Ε. Γλυμενοπούλου (συνέχεια και τέλ ος}.—  Συμ
βολή ε ίςτήνΙστορίαν τοϋ ένΑιγύπτω Ελληνισμού* 
ύπ& Γ. Γ . Μαζαράκη (συνέχεια).—  Τά άπο τής 
λύσσης προφυλακτικά πειράματα , ύπο Φιλο
λάου (συνέχεια κ χι τέλος). — Εγκυκλοπαιδικά, 
υπο του ίατροϋ κ. Σαράντη Π .Ίατροϋ, (συνέχεια 
και τέλος). —  Ή Γενεσις το Τ λος καί ή Ά ν ά -  
στασις τών κόσμων, κχτά τον Κ. Φ λχμαριών.—  
Ζωολογία, ή Φάλαίνορ*—-  Σύμμικτα. — Γίοίησις. 
Το Όρφχνό, δπο Γ. Βογιαζή.—  Ιστορ ία  Ά νθρω - 
πίσκου υπο Μαρίας Ρόβερτ Χάλν (συνέχ'εια)*


