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Κ Ο Α Α Κ Ε Σ

’ Εκ του ανεκδότου ϊτ ι  β '. Τόμου τού Αλεξανδρινού

Διακόσμου τού Κυρ. Δ . ΟίΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΌΓ.

Ό  άνθρωπος, φύσει φιλ&υτόξ ttaci 
Ιμάταιος·, είνε με  ̂ δ πρώτος καί
μέγιστος έαυτοΰ κόλας, άγαπ£ δέ καί 
ευνοεί πάντα, δστις γινώσκει νά περιποι*· 
ήται, καί να έποωροΐ τρόπον τινά, τήν 
Ιμφυτον ταύτην άγαθήνπερΐέουτόΰ ιδέαν» 
Τήν φυσικήν δε ΐαύτην τοΰ ανθρώπου 
αδυναμίαν έπιτη^είως καί συστηματικής 
Ικμεταλλέύεταϊ. δ κόλαξ έπ’ απολαύσει 
εύνοίας καί κέρδους παρά τοδκολακευο- 
μίνου, πάσας μέν αύτου τάξ άδυναμιας 
θωπεύων, πάσας δέ άδιακρίτως τάς ιδέας 
καί πράξεις του έπαινών, καί πάντα δμα- 
λώς τά κατ’ αύτδν ρόδινα καί εύροοΰντα 
παριστών, ώστε διαφθείρει μέν τήν ψυχήν 
καί σκοτίζειτδν νοΰν αύτοΰ πρδςΐήν άλή- 
ίθειαν, καθίσταται δ ’ out ως αίτιος πάντοτε 
συμφορών καί δυστυχημάτων τφ κολα- 
■κευομενψ.

Ή κολακία, « δ μ ι λ ί α  ο υσ α  αισχρά,  
σ υ μ φ έ ρ β υ δ α  τ φ  κ ο λ α κ ευ ο μέ ν ψ,  » 
κατά θεόφραστον, εϊνε άρχαιοτάτη τοϋ 
άνθρώπου μάστιξ, άνάγουσα τήν άρχήν 
της δίς αυτήν τήν πρώτην σύστασιν τής 
κοινωνίας·. « "Αμα φάγητε τδξύλοντής 
«  γνώσέως, είπεν δ πανουργότατος 8φις 
« προς τήν Εδαν, δπως έλκύση αυτήν 
« προς "ΐήν άμαρτίαν, θά διανοιχθώσιν οί 
■« όφθαλμοί σας, καί θά γΐίνητε δμοιοι 
*( προςτδνθεδν,γινώσκοντες,ώςέκεΐνος, 
«  τδ άγαθδν καί τδ πονηρόν·. » Καί 
ή άνθρωπίνη ματαιότης έκεντήθη Ουτωζ 
αμέσως καί έπιτυχώς, καί τδ αμάρτημα 
Φυνετελέσθη, καί έπήλθον πάραυΐα τά 
■όλέθ,ρια αύτοΰ άποτελέσματα. Έ ν τη

δυμβόλιϊΐη $έ ταύτη τήξ Παλαιαξ Γραφής 
άφηγήσει θαυμασίως συνοψίζεται πάσα ή 
Εστορία τής κολακείας μέχρι σήμερον.

* Απευθύνεται δέ ή κολακεία συνήθως 
παρά , πτωχών καί αδυνάτων, άμα δέ 
ασυνειδήτων καί άναξιόπρέπών, προς 
πλουσίους Λαί ισχυρούς, ιδίως δέ πρδς 
τους έχοντας τδ κράτος έν τοΐς δήμο- 
σίοις πράγμασι, βασιλείς, μεγιστάνας 
( α ύ λ ο κ ό λ α ξ ) ,  ή ψηφοφόρους πολί- 
τας (δ η μ Ό κ ό λ α  ξ =  δη μ α γ ω γ ό  ς ), 
καί καθίσταται πάντοτε αιτία συμφορών 
καί καταστροφής τοΰκολακευομένου καί 
τοΰ κράΐουζ' ή δέ ίστορία διδάσκει, δτι ή 
κολακεία άνεπτύχθη καί ηύδοκίμησε μά
λιστα έν ταΐς αύλαΐς τών τυράννων ή τών 
άπολύτων μοναρχών ( « πάνυ γάρ τδ 
« κτήμα τυραννικόν Ιστι», λέγει δ Πλού
ταρχος), ώς καί παρά ταΐς έν πολίτικη 
έξαχρειώσεί καί κοινωνική διαφθορά δια- 
τελούσαις έλευθέραις πολιτείαις, καί 
έξώθησε πάντοτε κατά πετρών τδ σκά
φος τής πολιτείας, μεγάλας έπενεγκοΰσα 
συμφοράς εΐς τε τάς δυναστείας καί τοί>ς 
λαούς· διότι, κατά Δίφιλον έν Γ ά μ φ 
(παρ’ Άθηναίφ <Γ', ιή'),

«  Ό  κόλας στρατηγόν, και δυνάστη·*, καί φίλους 
«  Καί ΐα ς  πόλεις άνατρέ-ίι,

« Α0γω καν.υύργω μικρόν ήδΰναι χρόνον » .

δικαίως άρα καί δ κυνικδς Διογένης ειπε 
τδ « κρεΐττόν σε είς κόρακας έμπεσεΐν ή 
είς κόλακας, ©ΐ ζώντας Ιτι τους άγαθούς 
τών άνδρών κατεσθίουσιν,

Ήτ® δέ κατά τους άρχαίους χρόνους 
ή κ&λακεία τέχνη τις αυτόχρημα, με
τ ’ εύφυΐας κάι χάριτος έξασκουμένη, 
πδλλάκις μάλιστα καί ύπδ φιλοσόφων, 
έν ταΐς αύλαΐς τών μεγιστάνων καί βασι
λέων, ώς δ κωμφδοποιδς ’Αντιφάνης



μαρτυρεί περί τούτου, λέγων έν ταΐς Λ η- 
μ ν ί α ι ς  (παρ’ Αθηναίφ, αύτόθι)·

«  Ε ϊτ ’ εστι η γένοιτ’ αν ήδίων τέχνη,
« Ή  πρόσοδος άλλη τοΰ κολακεύει'; εΰφυώς ;

«  Ό  ζωγράφος πονεΐ τι καί πικραίνεται.
« Ό  γεωργός έν ο ιο ις  έστι κινδύνοι-ς ; πάλιν 

« π ρ ό ιε τ α  πασιν έπιμέλεια καί πόνος·
«  Ή μΐν δέ μετά γέ )ω τος  ό βίος καί τρυιρης·

« O j γάρ τό μίγιστον εργον έστι παιδιά,
«  Αδρόν γελάσαι, σκώψαι τιν’, Ικπιεΐν πολΰν, 

«  O'j/ ήδύ; έμοί μέν μετά τό πλουτεΐν δεύτερον » ,

καί χαριέστατα είνε δσα περί κολάκων 
καί κολακίδων μνημονεύουν' τινες των 
αρχαίων, καί ίδίως δ Πλούταρχος ( π ώς  
ά ν τ ι ς  δ ι α κ ρ ί ν ε ι ε  τ ό ν  κ ό λ α κ α  
τ ο ΰ  φ ί λ ο υ ) ,  δ ’Αθηναίος (βιβλ.<Γ'τών 
Δ ειπ ν ο σ οφ ι στ  ών), δ Λουκιανός (πε
ρί τοΰ μ ή ρςιδίως πι στεύει ν  δ ι αβο -  
λ η ), ών τινα παρατιθέμεθα ώδε προς 
ψυχαγωγίαν τοϋ άναγνώστου.

Κλείσοφος δ ψωμοκόλαξ Φιλίππου 
τοΰ βασιλέως, δτε ουτος άπώλεσε τόν 
δεξιόν οφθαλμόν έκ τραύματος έν μάχη, 
συνεξήλθε μετ’ αύτοΰ, έχων περιδεδεμέ- 
νον καί αυτός τόν ϊδιον δφθαλμόν. "Οτε 
δέ πάλιν έπληγώθη δ Φίλιππος είς τό 
σκέλος, καί περιεπάτει χωλαίνων, συνη- 
κολούθει καί δ Κλείσοφος, χωλαίνωνκαί 
αυτός κατάτόν ’ίδιον τρόπον καί άνποτε 
ό Φίλιππος, τρώγων τι δριμύ, συνέστρεφε 
τό πρόσωπον, έποίεικαί αύτός τόν ίδιον 
μορφασμόν, ώς άν τάχανά συνέπασχε τό 
αυτό. ’Επιτιμηθείς δέ ποτε ύπό τοΰ Φι
λίππου, δτι ζητεί πάντοτε, « λησμονώ », 
άπεκρίθη· χαρίσαντος δέ ποτε τοΰ Φιλίπ
που πρός αύτόν Γππο > πληγωμένον, έπώ- 
λησεν αυτόν έρωτηθείς δέ μετά καιρόν 
παρά τοΰ βασιλέως ποΰ είνε δ Γππος, 
« έγεινε θΰμα της πληγής του έκείνης », 
είπε.

Ήγησίας δέ δ κόλαξ τοΰ ’Αλεξάνδρου 
( ά λεξ ανδρ οκ ό λ α ξ  ), ένοχλουμένου 
τούτου υπό μυιών καί άποδιώκοντος αύ- 
τάς, « αί μυΐαι αύται, είπε, θά έξουσιά- 
σωσιν δ'λας τάς άλλας, διότι έφαγον έκ 
τοΰ αίματός σου.

’Ανάξαρχος δέ δ φιλόσοφος,, συνο- 
δεύων ποτέ τόν ’Αλέξανδρον, γενομέν^ς

βροντής ίσχυράς, ήρώτησεν αυτόν, « μη τι 
σι) τοιοϋτον έποίησας, ’Αλέξανδρε, δ τοΰ 
Διός ; »

Δέξιππος δέ δ ’Αθηναίος παγκρατια- 
στής, πληγωθέντος ποτέ τοΰ Αλεξάνδρου 
καί αΓματος ρέοντος έκ της πληγης, 
άνεφώνησε μετά στόμφου τό δμηρικόν, 
έκεΐνο·

«  Ί χ ώ ρ , οΤός πέρ’ τε ρέει μακάρεσι βεοΤιι. »

Οί δέ Διονυσίου τοΰ νεωτέρου κόλακες· 
( δ ι ο ν υ σ ι ο κ ό λ α κ ε ς ) ,  μεταξύ άλλων 
εύτελών πρός αύτόν κολακειών, παρεΰ 
χον καί τά πρόσωπα, ί'ναπτύη έπ’ αύτών, 
δσάκις άπεχρέμπτετο, καί έγλυφον έπειτα 
τά πτύελά του καί αυτά τά έμέσματά του, 
προσεπιλέγοντες, οτι ή σαν γλυκύτερα 
μέλιτος.

Καί δήμων δέ καί πολιτειών δλων άνα- 
φέρονται γελοϊαι καί άηδεΐς κολακεΐαι 
πρός άρχοντας, ή ηγεμόνας, έν έποχαΐς 
πολιτικής έξαχρειώσεως καί κοινωνικής 
έκπτώσεως. Γνωσταί είνε αί πρός Δημή- 
τριον τόν Φαληρέα άπονεμηθεΐσαι κο- 
λακευτικαί τιμαί ύπό τοΰ δήμου τών 
’Αθηναίων, 365 ίδρύσαντος είς τιμήν αύ
τοΰ άνδριάντας! Δημοχάρης δέ, δ άνεψιός 
τοΰ Δημοσθένους, "έγραφεν έν τήκα'. τών 
έαυτοΰ ιστοριών (παρ’ Αθην., βιβ. ζ"', 
κεφ. ιγ'-ιστ'), έκτραγψδών τάς τερατώ
δεις καί είς άκρον έξευτελιστικάς τών 
’Αθηναίων κολακείας πρός Δημήτριον 
τόν Πολιορκητήν. « Λβαίνης μέν, λέγει, 
καί Λαμίας (τώνέταιρών αύτοΰ) ’Αφρο
δίτης ιερά, καί Βουρίχου, καί ’Αδειμάν- 
του, καί Όξυθέμιδος, τών κολάκων αύ
τοΰ, καί βωμοί, καί ήρφα, καί σπονδαί· 
τούτων έκάστφ καί παιανες ήδοντο, ώστε 
καί αύτόν τόν Δημήτριον θαυμάζειν έπί 
τοΐς γινομένοις, καί -λέγειν, δτι ούδείς 
έπ’ αύτοΰ ’Αθηναίων γέγονε μέγας καί
άδρός τήν ψυχήν   Έπανελθόντα δέ
τόν Δημήτριον άπό Λευκάδος καί τής 
Κερκύρας είς τάς ’Αθήνας, οί Αθηναίοι 
έδέχοντο, ού μόνον θυμιώντες,καί στεφα- 
νοΰντες, καί οίνοχοοΰντες, άλλά καί 
προσόδια, καί χοροί, καί ίθυφάλλφ 
μετ’ δρχήσεως καί φδ?]ς άπήντων αύτοί

καί έφιστάμενοι κατά τοΐς οχλους, ηδον 
όρχούμενοι καί -έπάδοντες, ώς ε’ίη μόνος 
θεός αληθινός* οί δέ άλλοι καθεύδουσιν, 
ή άποδημοΰσιν, ή ουκ είσιν γεγονώς 
δ’ ε’ίη έκ Ποσειδώνος καί ’Αφροδίτης, τφ 
δέ κάλλει διάφορος καί τη πρός πάντας 
φιλανθρωπία κοινός· δεόμενοι δ’ αύτοΰ, 
ίκετευον και προσηύχοντο». Αυτά δέ 
ΐαΰτα περίπου αναφέρει καί δ Δοΰρίς 
δ Σάμιος έν τη κβ'. τών ιστοριών του 
( π α ρ ’ ’Αθηναίφ , αυτόθι),  έπ.λέγων ,
« ταΰτ’ ήδον οί μαραθωνομάχοι, ού δη
μοσία μόνον, άλλά καί κατ’ οικίαν, οί 
τόν προσκυνήσαντα τόν Περδών βασιλέα 
άποκτείναντες, οί τάς άναρίθμους μυριά
δων βαρβάρων φονεύσαντες ».

Μνημονεύονται δέ καί γυναίκες, κολα- 
κεύουσαι τάς ήγεμονίδας, αί κ ο λ α κ ί 
δες ,  αί'τινες καί κλι μ  ακί  δ ε ζ  προση- 
γορεύθησαν, κατά Κλέαρχον τόν Σολέα 
( π α ρ ’ ’Αθηναίφ, αύτόθι), διότι, λέγει, 
« ταΐς άνάσσαις άρεσκευόμεναι, κλίμακα 
κατεσκεύαζον έξ έαυτών ούτως, ώς έπί 
τοΐς νώτοις αύτών τήν άνάβασιν γίγνε
σθαι καί τήν κατάβασιν ταΐς έπί τών άμα- 
ξων όχουμέναις ».

Καί αί αύλαί τών Λαγιδών καί τών 
κατ’ αύτούς μεγιστάνων Ιβριθον κολάκων 
διασήμων καί κολακίδων δλιγίστων δμως 
τούτων σώζονται βιογραφικαί πληροφο- 
ρίαι, έν τισι τών άρχαίων συγγραμμάτων 
ΐυχαίως πως καί άτελώς έρριμέναι.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙ£ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
Τ Ο Γ Ε Ν Α Ι Γ Υ Π Τ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

&πό Γ. Γ. ιΜΑΖΑΡΑΚΗ.

(Συνέχεια .)

§  '.τ’ . 'Υπό τόν ανήλικον υιόν τοϋ Χακί μ 
Τάχερ, ή μάλλον τήν άντιβασίλεύουσάν μεγά- 
λόφρονα γυναίκα Σ ίτ - ελ -  Μελούκα καί τόν 
μετ’ αυτήν κυβερνήσαντα βεζίρην Μογκίβ-εδ- 
Δοϋλετ,οί Χριστιανοί έξηκολούθουν ν’άπολαύωσι 
τής περί τα έσχατα τοΰ βίου τοϋ Χακίμ χόρη-  
γηΟείσης αύτοίς προστασίας, πατριάρχου οντος

τότε τών ήμετέρων τοϋ Λεοντίου, οϋ ά.γνοείται 
ή ακριβής χρονολογία τής άναρρήσεως καί 
ή διάρκεια τής πατριαρχίας. Τούτου π α - 
τριαρχοϋντος και βασιλεύοντος τοϋ υιού τοϋ 
Τάχερ, δστις άναδείχθη ελευθέριος και ευ - 
σπλαγχνος ήγεμών, Μάαδ -  Ά μπού-Τ εμΙμ  ή 
Μοστάνσεο-β’ - ’Ιλλάχ, ή μέν Αίγυπτοςύπέστη 
ανυπολογίστους καταστροιράς εκ θεομηνιών, οίον 
λιμοϋ, καταιγίδων, σεισμών και πλημμυρών, ή 
δέ ’Εκκλησία τοΰ Χριστού εχωρίσθη όριστικώς 
είς ’Ανατολικήν και Δυτικήν ενεκα τής εμμονής 
τών Επισκόπων Ρώμης είς τάς περί τά δόγματα 
καινοτομίας ιών προκατόχων των καί τών 
υπερφιάλων καί άντιχριστιανικών άξιώσεων 
αυτών, ίδίως Λέοντος τοΰ θ '., οΰ οί λεγάτοι 
έτόλμησαν νά έπιθέσωσι τή 1 6ιρ ’ Ιουλίου τοϋ 
1054 έπί τής αγίας τραπέζης τοΰ ναού τής 'Α γί
ας Σοφίας τόν π&λύκροτον τού Πάπα άφορισμόν 
κατά τοΰ Πατριάρχου Μιχαήλ Κηρουλάρίου καί 
τών λοιπών κληρικών τής ’Ανατολής, καί τοί 
τό γεγονός τοΰτο παρά τών ήμετέρων θεωρείται 
ώς μύθος. ’Εκ τής άλληλογραφίας τοΰ Λέοντος 
μετά τοΰ Κηρουλάρίου και τοΰ Αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου πληροφορούμεθα, 
οτι θά ΰφίστατο διένεξίς τις τότε μεταξύ τών Π α- 
τριαρχών ’Αλεξάνδρειάςκαί Ά ντιοχείαςάφ ’ένός 
καί τοΰ Κωνσταντινουπόλεως άφ’ ετέρου, τού
του προσπαθοΰντος, κατά τήν υπό τοϋ Βαρωνίΐιυ 
σωθεΐσαν επιστολήν τοϋ Πάπα πρός τόν Αύτο- 
κράτορα, νά υπαγάγω ύπό τόν θρόνον τής 
Κωνσταντινουπόλεως τούς -δύο τούτους άποστο- 
λικούς θρόνους.Ή σιωπή τών ήμετέρων ιστορικών 
έπί τοιούτου αντικειμένου καί ή εχθρική στάσις 
Πέτρου τοΰ τότε ’ Αντιόχειας πρός τόν Πάπαν 
Λέοντα άποδεικνύουσίν,οτι καί αν υπήρξε διένεξίς 
τις, αυΐη θά ήτο άσήμαντος καί άναξία τοΰ νά 
συγκαταλέχθή έν ταΐς κατά τοϋ Κηρουλάρίου 
κατηνορίαις πρός τόν Αύτοκράτορα Κωνσταντί
νον τοϋ Πάπα. Κατά τά  τελευταία έτη τής ζωής 
αύτοϋ ό Λεόνηος, ή ό διαδεχθείς αύτόν ’ Ιωάννης 
η '., ό Κωδωνα-ϊος, είδε τήν έπισυμβάσαν τώ 
1057 καταστροφήν τής Δεμρούας (ίσως Έ ρ - 
μουπόλεως Μικράς τών αρχαίων), ήτις είχε 
τοΰ γρόνου προϊόντος χατασταθή τό κέντρον τής



Εκκλησίας τών Κοπτών, περιέχουσα δέκα επτά 
να<?ΰς καί πχτρ',χρχεΐα, τήν έκδοσίν αυστηρών 
διαταγμάτων κατά τών Χριστιανών, ών αί μέν 
νεωστ'ι άνεγερθεΐσαι έκκλησίαι κατηδαφίσθησαν 
«ΰθις, αί δέ άρπαζα ι καθ’ απασαν τήν Αίγυπτον 
καί αύτήν τήν ’Αλεξάνδρειαν έκλείσθησαν, καί 
τήν επιβολήν τοΐς έν Άλεξανδρεί^ Χριστιανοΐς 
εισφοράς 14000 χρυσών, ?ξ ών χάρις τή πρδς 
αύ-^ϋς εύνοια τοΰ δ ’.οικητ-οϋ τής πόλεως κατέ
βαλαν μόνον 4 0 0 0 , ών τά ήμίση οί ήμέτεροι, 
δπερ άποδεικνύειδτιοί ήμέτεροι ήσαν, έν ’Αλε
ξάνδρειά τουλάχιστον, ισάριθμοι τοΐς Κόπταις. 
Τήςεύμενείας ταύτης τοΰδιοικητοΰ’ Αλεξανδρείας 
έπωφεληθείς ό μεγάλα διά τής σίμωνίας άθροί- 
σας πλούτη Πατριάρχης τών Κοπτών ’Ά β δ -ε λ - 
Μεσσίαχ, κατώρθωσε νά λάβη ύπό τήν κατοχήν 
του τότε τήν ώς τήν άρχαιοτάτην τών έκκλη
σιών θεωρουμένην τοΰ άγιου Γεωργίου και τήν 
οικίαν τοΰ άγιου Άνιανοΰ διαδόχου τοΰ Α π ο
στόλου Μάρκου(1)-Τά προκαλέσαντα τον διωγμόν 
τούτον αίτια λέγεται δτι ήσαν ή άρνησίς τοΰ 
βασίλέως τής χριστιανικής έτι Νουβίας τοΰ νά 
πληρώ τλ, τον ετήσιον φόρον, ής ό Χαλίφης 
υπόλογον κατέστησα τδν Κόπτην Πατριάρχην, 
καί ή έν γένει τών Κοπτών ευημερία, ιδίως τών 
κατοίκων τής Δεμρούας, ήτις έξήγειρετδν χόλον 
Καδή τίνος έπισκεφθέντος αυτήν. Μόλις ό 
διωγμδς οΰτος έκόπασε καί ίδοΰ νέαι συμφοραί 
ένέσκηψαν έπί τήν Αίγυπτον·, σεισμδς θάψας 
ΰπδ τά ερείπια τής Ράμλας είκοσι πέντε χ ι
λιάδας, λοίμδς έρημώσας τήν ^άνιν, έκ τών 
κατοίκων τής όποιας μόλις εκατοντάδες τινές 
έσώθησαν, ανταρσία τφ  1069 τών Τούρκων 
και Κούροων σωματοφυλάκων τοΰ Χαλίφου, είς 
πέντε χιλιάδας απερχομένων, οιτινες πανταχοΰ 
τής κάτω Αίγύπτου έφερον τδ ’πΰρ καί τδν 
σίδηρον, καί τέλος λιμός, οΐον ουδέποτε άλλοτε 
ειδεν ή Αίγυπτος, ήραίωσαν έπαίσθητώς τδν 
πληθυσμόν τής χώρας. Τοιοΰτος ήν ό λίμδς 
οΰτος, ώστε, καθά γράφει ό Μωχούβ, ό Βεζίρης 
μεταβαίνων ποτε ινα έπισκεφθή τδν Μοστάνσερ, 
ύφ ενος μόνου συνωδεύθη θεράποντος, τών λοιπών 
μή ουνηθέντων νά παρακολουθήσωσιν ενεκα τής

(1 ) Μ ωχούβ, παρά Ρενωδ. αελ. 4 3 1 -4 3 2 ,

έκ τής πείνης έξασθενήσεως τών δυνάμεών των, 
Ό  ίππος αύτοΰ, προσδεθείς εις τδν πυλώνα 
τών ανακτόρων κατε,3ροχθίσθη ύπδ τριών 
λιμοττοντων, οϋς διέταξε νά σταυρώσωσι καί 
ων την επαύριον μόνα τά αστα εύρέθησαν, τών. 
σαρκών αυτών 'χρησιμέυσασών τήν νύκτα ώς 
τροφή τοΐς όμοίαις των } Έκ τών δεκακισχιλίων 
κτηνών τοϋ Μοστάνσερ μόνοι τρεις ίπποι τφ  
άπέμεινον , ήναγκάσθ,η δ’οΰτος δπως τηρή εις 
πειθαρχίαν τοΰς σωματοφύλακάς του νά εκποίησή 
απαντα τά πολύτιμα σκεύη του καί αύτά τά 
κοσμήματα τών γυναικών του,άφε\ς τοΰς λοιπούς 
στρ^τιώταςν’άρπάζωσι γυναίκας καί τρέφωνται 
εκ τώιι σαρκών τω ν ! Ταΰ̂ τος ισως εξηγοΰσιν ήμΐν 
δίατι Ιωάννης ο η’ ., ο Κωδωνάτος, προετίμησε 
τοϋ πατριαρχικού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς τήν, 
αρχιεπισκοπήν Τύρου, εις ήν μετετέθη « ού κατά 
προεδρειαν, άλλα κατά μετάθεσιν αληθινήν. »  

§  ιθ·. Φονευθ,έντος τφ 1073 τοΰ αρχηγός 
τών Τούρκων ανταρτών Νάσερ -  έδ -  Δούλα ύπδ 
τοΰ πενθεροϋ του Ίλδεκοΰζ, ή μέν τάξις άπεκα- 
τεστάθη κάπως έν Αίγύπτφ, άλλ ’ απασα ή 
έξουσία περιήλθεν είς χεΐρας τών Βεζιρών, 
οιτινες άνεδεικνύοντο τοΰλοιποΰ ύπδτοΰστρατοΰ. 
Έ κ τής ΰπδ τών Κοπτών, πρδς επίλυσιν τής 
μεταξύ τοΰ πατρίαρχου αυτών Κυρίλλου καί τών. 
επισκόπων του άναφυείσης δίενέξεως,άθροίσθεί- 
σης τφ ^086 Συνόδου έν M ^p? έν αύτή τ^ 
εξοχική o.ixiqt τοΰ διάσημου. Βέδρ-ελ-Γκεμάλ, 
δν ο Χαλίφης ανεδειξε τφ  1074 άρχίστράτηγόν, 
του (Έμίρ-ελτΓκίούς), καί τοΰ άκρου ένδιαφέ- 
φέροντος, δπερ έφάνη οΰτος δείκνύων πρδς 
άποκατάστασίν τής όμονοίας μεταξύ τών Κοπτών, 
συμπεραίνομεν, οτι κατά τά τελευταία εϊκοσιν 
έτη τής βασιλείας τοϋ Μοστάνσερ οί Χριστιανοί 
δέν ΰφίσταν-fo πολλάς καταδιώξεις , ήσαν δ’έτι 
αρκούντως πολυάριθμοι, άφ ’ ου έν τή συνόδφ 
ταύτη συνήδρευσαν πεντήκοντα δύο ' Κόπται 
’Επίσκοποι (* )· Περί τής ήμετέρας Εκκλησίας 
ούδέν είδικώς γινφσκομεν, πλήν τοΰ δτι κατά 
ταύτην περίπου τήν εποχήν έκυβερνάτο ύπδ 
Σάββα τοΰ β '. , εικάζομεν όμως οτι θά ύπέστη 
καταπιέσεις τινάς, ενεκα τής έν ’Αλεξάνδρειά

(1) Μωχούβ, παρί Ρίνιοδότω, ?ελ. 43 7.

αποστασίας τοΰ υίοΰ του Βεδρ-ελ-Γκεμαλ, ης 
συνέπεια ήν ή πολιορκία τής πόλεως καί ή μετά 
τήν παράοοσιν αυτής επιβρλη είς τοιις κατοίκους 
τ η ς  προστίμου 2 4 0 , 0 0 0  χρυσών, ών μέγα μέρος 
θά κατέβαλον βεβαίως οί ήμέτεροι καί ό πα
τριάρχης αύτών, έκτός άν καί τής ήμετέρας 
Εκκλησίας ώρίσθη έπίσημςς εδρα η

έπράy0Tj ί/τζ6 τών Κρπτών επι ζτ^ζ πατρίαρ^ 
χ ίας, κατά Ούάνα·ε6, tq j ’ Αβό-6λτΜ|3·3·ΐΛ^5 
Λρ^κατόχου w j  fv Aoyco Κυρίλλου,

('Ακολουθεί συνέχεια.)

.  ■  : -

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΑ ΤΡΟ Ι,

Τήν φοράν ταύτην τών αναγνωστών ήμών 
«τινες— διότι κολακευόμεθα ΰπδ τής παρηγόρου 
ελπίδος οτι άςιούμεθα ένίων τοιούτων— , ίσως 
ίύρωσίν δτι ό τίτλος τοΰ σημερινού ήμών λόγου 
μαίνεται δχι πρδς κοινωφελή τινα άνταποκρι- 
.νόμενος σκοπδν κ»ί συνεπώς κάπως παρεκκλίνων 
τής άρχής ήμών έν τη αναγραφή επιστήμονα 
κών γεγονότων έν τή παραχωρρυμένη ήμΐν έν 
ταΐς στήλαις τοΰ Κ εκ ρ οπ  ο ς θεσει.

Αίτοΰμεν συγγνώμην ταπεινώς, έάν είς τήν 
δικαίαν ταύτην παρατήοησιν τολμώμεν ν αντι- 
τάξωμεν τήν δχι έλ'-γώτερον δικαίαν άπάντησιν 
ήμών, συνοψιζομένην είί τά εξής. Κϊί ή γ ε - 
νειάς καί ό μύσταξ δεν φαίνονται πλασθέντα 
ΰπδ ταΰ μεγάλου Σαβαώθ πρός τινα κοινωφελή
σκοπδν-έκτδς αν ώς το'.οΰτονπαραδεχθώμεν,κα- 
,τά τινα άστεΐον, τδ πρδς τάς πλυντρίας φ ’-λε- 
λεήμον τοΰ έπουρανίου Πατρδς, δημ^υργήσαν- 
τες τδ γένειον δπως τάχιστα ρυπαινωνται τα 
ύποκάμισα κατά τδν τράχηλον— ,και εν τουτοις 
πόσοι καί ποιηται και πεζογραφοι εξύμνησαν 
καί ένεκ^μίασαν τά δύο ταΰτα περιττά τοΰ αν
θρωπίνου σώματος μερη Kat οεν εννοοΰμεν, 
ταΰτα γράφοντες, δτι αι γυναίκες-ιατροί ε.ισιν

t ι \ \ ' ν ' ,νως οι μυστακες και τα γενεια ον.τα περιττά, o'j-  
τε δτι αί άτεχνοι ήμών γραμμαί ^ύνανταί και 
κατά ρίαν ετι βαθμίδα ν’άνέλθωσι τήν κλίμακα 
τού άρειμανίρυ, έκ τοδ ύψους "ής οποίας «  το

παλληκάρι στρίφει τδ μουστάκι του)). Διότι 
έν μέν τή πρώτη τών περιστάσεων α ιπ α μ π λ η - 

)εΐς δοκτο ρ έ σ σ  α ι λ.άβροι θέλουσι,ν επιπεσει 
καθ’ ήμών, έπισείουσαί τά διδακτορικά αΰτών 
πτυχία, απερ έν τφ άγώνι επιστημονικής έργα-’ 
σίας ώς τρόπαια νίκης ήραντο, έν δέ τή δεύτεροι 
φίλος καί συνάδελφος δέν θέλει λείψει νά έπι·= 
δείξη ήμΐν τήν ώραίαν εικόνα, καθ’ ήν τδ παλ
ληκάρι ό Ά λβανδς, «  στρέφων τδν άρειμάνιον 
μύστακά του);, διέτασσε τήν φίλην αυτού νά 
παρασκευάση τήν όποιαν έστοαγγάλισεν όρνιθα 
«  κιμπάπι, μωρή, κιμπάπι » .  Καί έπί τέλους 
γράφομεν τά περί γυναικών ιατρών διότι. . . 
διότι. . . Q νοήμων αναγνώστης θά έννο/,ση 
διατί.

Καί είναι μέν όμολογούμενον δτι ή πτωχή 
καί έν τφ γίγνεσθαι φιλολογία ήμών δεν ευ- 
μοιρεΐ επιχειρημάτων αυθεντικών ΰπέρ ή κατά 
τής χειραφετήσεως καί επιστημονικής μορφών 
σεως τοΰ ώραίου ήμίσεως τής άνθρωπότητος, 
τοΰθ’ δπερ καί είς δύσκολον εμβάλλει θέσιν τδν 
σοφόν.(;), δστις, κατά τδν Μολιέοον, δ·’άλλο- 
τοίων μέτρων κοί σταθμών άναμετρών , ίδιαν 
έπιδείκνυται ικανότητα, άφ ’ ετέρου δμως δέν 
δυνάαεθα ν’ άρνηθώμεν, δτι διά τδν άπλώς 
χρονογραφούντα καί χωλφ τφ  ποδι την ανελιξιν 
τών γεγονότων παρακολουθοΰντα ή αναγραφή 
ονομάτων, οΐα τδ τοΰ ήμετέρου Μελά καί τδ τοΰ 
Γαλάτου φιλοσόφου Jules S im on, ε’.σίνάρκετά 
έφόδια, δπως διακηρύξωμεν, εύθύς άρχομενοι, 
δτι ή τά νΰν τδν πεπολιτισμένον κόσμον κατα- 
τακλύζουσα κοινωνική έπανάστασίς; ή τήν 
χείραφέτησιν έπιξιώκουσα τοϋ ώραίου φύλου 
καί ζητούσα νά έξ’.σώση τούτο τά τε δικαιώματα
καί τά καθήκοντα πρδς τ δ ................ασχημον, ει
μή καθολοκληρίαν, τδ π)εΐστον δμως άποτυγ- 
χάνιι τοΰ δήθεν κοινωφελούς αύτής σκοπού, 
άνοίγουσα χάσμα καί ΰπονομεύουσα τά θεμελια 
χοΰ κοινωνικόϋ οικοδομήματος.

’Ήθελεν εισθαι άντίκρυς παραφροσύνη νά 
άονηθή τις , δτι ή ΰγιής εγκυκλοπαιδική μόρ- 
φωσις τής γυναικός άποτελεΐ τήν βάσιν τής 
άνααοοφώσεως τής άνθρωπότητος, τοϋ μεγίστου 
τούτου κοινωνικού προβλήματος, τοϋ μή λύομε-



vo'J, ουτε διά τών φυλακών, ουτε διά τής 
λαιμητομου, οσας και αν αυτη ύποστή τροπο- 
ποπο'.ησεις, αλλ’ ουδέ δ'.ά τών βουλευτικών 
εκλογών τό νά διισχυρίζηταί τις όμως, οτι ή 
γυνή ανάγκη νά έγκαταλίπ$ τό τόσον ένδοξον, 
οσον και επίζηλον έν τώ κόσμω μέρος αύτής, 
οπως μεταβή εις τήν έτέραν τοΰ κοινωνικού 
στρατοπέδου πτέρυγα, διά τήν όποιαν αν όχι 
αί πνευματικαί, αί σωματικαί δμως δυνάμεις 
αυτής εισιν άναντιρρήτως ανεπαρκείς, δεν δύ- 
ναται παρά νά λογισθή ύπέρβασις τού μέτρου, 
οπερ κατά τους προπάτορας ημών τυγχάνει 
πάντοτε τό άριστον. Και πράγματι, πρός έπίρ- 
ρωσιν τοϋ όιίσχυρισμοϋ ημών λάβωμεν ώς 
παράδειγμα τήν γυναίκα -  ιατρόν , διότι καί ή 
μερική αυτη περιπτωσις έγένετο αφορμή τοϋ 
σημερινού ημών λόγου. Ύποθέσωμεν συνοΐκέσιον 
αποτελούμενον έξ άνδρός έμπορου και γυναικός- 
ίατροϋ, διότι έπειδή ή γυνή είναι ιατρός δέν 
επεται δτι δέν είναι καί γυννί, καί συνεπώς έχει 
ανάγκην εις τόν οικογενειακόν νά είσέλθ^) βίον. 
Αλλα ποτε τά δύο μέρη τών τοϋ συνοικεσίου 

θ’ άπολαύσωσιν ήδυτήτων ; Ό  σύζυγος πελαγο
δρομεί δι ’ ήμέρας άνά τάς δυσχερείας τοϋ 
καθ ημέραν βίου, ή δε σύζυγος, καθό ιατρός, 
και τήν νύκτα ακόμη τρέχει άνά τούς πελάτας 
αυτής, μόλις δε εις τό γραφεΐον αύτής είσελ- 
θοϋσα, εχει ανάγκην καί νά μελετήση καί νά 
διατοέξη τά διάφορα επιστημονικά φύλλα καί 
τάς σημειώσεις αύτής νά κατατάξιρ καί τέλος νά 
κανονίσνρ τό πρόγραμμα τών έργασιών τής 
επαύριον. ’Αλλά τότε πότε Οά φροντίσ/j περί 
τοϋ οικογενειακού αύτής βίου, ή περί τής ανα
τροφής τών τέκνων αύτής ; διότι έν τή υποθέσει 
ήμών παραδεχόμενα δτι ή γυνή-ιατρός έν τφ 
πολυκυμαντω αυτής σταόιω , ύπανδρευοαένη , 
ευρίσκει τον καιρόν νά ριψιρ εις τόν κόσμον αν
θρωπίνους τ'.νάς υπάρςεις. Και αί υπηρέτρια’. ; 
και άι τροφοί ; και αι διδάσκαλοι; θ’άνακρά- 
ξωσι βεβαίως οι υπερμαχοι τής δήθεν εντελούς 
χειραφετήσεως τών γυναικών, ώς ήκούσαμεν 
τούτο παρ αμερικανίδος ιατρού, μεθ’ής ποτε τό 
πραγμα συνεζητήσαμεν . Κάλλ’.στα ! Η αντί -  
καταστι,σ^ λοιπόν παρά τόν μέλλοντα χρηστόν

πολίτην, ΐΐαρ ουτοτε έθνος καί ή άνθρωπότη! 
ιόν αναμορφωτήν εαυτών άπεκδέχονται, τήν 
π=.φωτισμενην και ανεκτίμητο/ ποδηγέτησιν τοϋ 
μεμορφωμένου μητρικού φίλτρου τό μίσθαρνον 
οργανον. . . Πλήν δσω καί άν κατά τάς δημο
κρατικά ς άρχάς τοϋ αίώνος παραδεχθώμεν τό 
οργανον τοϋτο κατά βαθμίδας άνερχόμενον είς 
τον ανθρωπισμόν, ούδέπότε δύναταί ν’άντικα- 
ταστηση την μ η τ έ ρ α ,  ήτις εντούτοις άναγ- 
καζεταί ως εκ τοϋ έπικρατοϋντος γεύματος τοϋ 
πολιτισμού νά έγκαταλίπη τό εύγενές καί υψη
λόν εν τώ κοσμώ τούτω εργον αύτής. Ή  μικοά 
αγγελική μορφή μάτην ζη ΐεΐ είς τήν ψυχράν 
ςενην αγκάλην τά φιλήματα καί τάς θωπείας, 
απερ οχι εκ τοϋ μάλλον ή ήττον πλήρουί 
βαλαντίου, αλλ εκ τής καρδίας άπορρέουσιν ή 
πρώτη έκ τών ρόδινων χειλέων έξερχομένη 
ηοεϊα λεξις «  μήτερ »  άπόλλυται είς τό κενόν 
της μίσθαρνου καρδίας, διότι ή πρός ήν άπΐυ- 
θυνεται ευρίσκει αι μακράν, ύπό τοϋ κοινωνικού 
παρασυρομένη σάλου καί μή έχουσα τόν άπαι- 
τούμεν&ν χρόνον, δπως τόσον τά φυσικά, δσον 
και τα ηθικά καθοδηγήσει βήματα τής ασθενούς 
εκείνης υπαρξεως, είς ήν εντούτοις έδωκε τό 
είναι καί ήν έπί μακρόν έν τοΐς σπλάγχνοις 
αύτής έφερε ν. “Ωχοντο πλέον άπασαι αί περί 
μακράς τραπέζας οίκογένει,ακαί εστιάσεις, 
καθ’ άς ύπό τό ιλαρόν τοϋ πατρός βλέμμα καί 
το γλυκυ τής μητρος μειδίαμα οί άγγελόμορφοι 
νεοσσοί λησμόνοϋνταί είς διαχύσεις καί μετά 
τώ  / θρεπτικών τροφών υγειών αρχών άποοοο-* 
φώσι τά νάματα. Μετ’ ού πολύ θά έκλείψωσιν 
έντελώς πλέον καί αύτοί οί καί είς τά ζώα 
ανεπτυγμένοι οικογενειακοί δεσμοί καί ή γυνή- 
ιατρός, συναντώσα τόν σύζυγον αύτής έμπορον, 
°7 }  περί τής οικογενείας, α)^.ά περί τών 
συμφερόντων αυτών θά συνομιλώσιν ό δέ είς 
τήν έξοχήν άνατρεφόμενος υιός ή ή παρά ψυ- 
χραιμόνων καλογραιών έκπαιδευομένη κόρη 
μετ’ άπορίας θ’ άκούσωσιν, δτι ή έφ ’ άμάξης 
διερχομένη ^υνή-ιατρός είναι μήτηρ καί ό δυ
σάρεστος εκείνος κύριος, ο άπορροφώμενος ύπό 
τής άναγνώσεως τοϋ έμπορικοϋ τής έφημερίδος 
δελτίου, είναι πατήρ αύτών. Εις δέ τόν δυνά-

μενον νά παοατηρήσϊι,δτι έν Ευρώπη, καί μερ<·- 
κώτερον έν Γαλλία, άμφότερα τά είς γάμον 
κοινωνίαν συμβαλλόμενα μέρη εργαζονται είς 
ίδια εογα έκάτεοον καί έν τούτο'.ς δέν χ  α λ  α ό 
κ ό σ μ ο ς ,  άπαντώμεν διά στατιστικών, εςε- 
λεγχθεισών ΰπό μακρών συζητήσεων εν τή 
’Ακαδημία τής ιατρικής έν Παρισίοις, οτι ένεκα 
τής ύπό μισθίων καί μακράν τών οικογενειών α 
νατροφής τών νηπίων ή θνησιμότης τούτων α 
νέρχεται είς τόν καταπληκτικόν άρΑ .όν τών 70 
έπί τοΐς εκατόν, μεθ’ δλον τόν προστατευτικόν 
τών νηπίων νόμον τοϋ R oussel. Εαν οε το α 
ξιοθρήνητο'/ τοΰτο γεγονός, δπερ εις τοσούτου, 
εμβάλλει φόβους τούς ιθύνοντας τάς τύχας του 
γαλλικού έθνους περί έλλατώσεως αντί αυξή- 
σεως τού πληθυσμού τής Γαλλίας, δύναταί νά 
θεωρηθή έπιχείρημα ύπέρ τής ένασχολήσεως 
τής γυναΐκός καί είς άλλα πλήν τής ανατροφής 
τών τέκνων ’έργα, τό έφ ’ ήμΐν θεωρούμεν τούτο 
ώς μέσον καταστρεπτικόν τής υπερβολικής αυ- 
ξ-ήσεως τής ανθρωπότητας καί επομένως αποτε
λούν έν έκ τών στοιχείων τοΰ μοιραίου νόμου 
τοΰ Μάλθου. Έ άν δε πάλιν τήν ηθικήν τοϋ ζη 
τήματος λάβωμεν άποψιν καί κρινωμεν ταυτην 
κατά τάς ευσυνείδητους παρατηρήσεις των κοι 
νωνιολόγων, εύρίσκομεν, οτι κατά τάς τελευταί
ας δεκαετηρίδας ή κακώς έννοουμένη χειραφέ- 
τησις τών γυναικών όλεθρ’,ώτατα έπέδοασεν επ', 
τοΰ ηθικού τής παρούσης γενεάς, ιδίως έν ταις 
χώραις, αϊτινες υπολαμβάνονται ώς πρόδρομοι 

του πολιτισμού.
(ΆκολουθεΤ συνέχεια.)

Ή  Γ Ε Ν Ε Σ I Σ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ II ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΝ

K a x i  τ ο ν  Κ.  Φ Λ Α Μ Α Ρ Ι Ω Ν .

ΤΟ  Τ Ε Λ Ο Σ .

(Σ υνέχ εια .)

θαυμάζομεν απαντες σήμερον τά κάλη τής 
γτίνης φύσεως, τους χλοερούς λόφους, τους ευ
ώδεις λειμώνας, τά ψιθυρίζοντα ρυάκια, τά

σκιερά δάση , τά ΰπο αναρίθμητου πλήθους 
αδόντων πτηνών κατωκημε να αλση , τα υπο 
παγώνων εστεμμένα όρη, τό αχανές τών θα
λασσών, τάς θερμάς δύσεις τού ΙΙλιου εντός 
περιχρύσων πορφυρών νεφών και το λαμπρόν 
πρωινόν φώς τοΰ Ήλιου έπί τών κορυφών τών 
ορέων, δταν αί πρώται άκτΐνες τάς πρωίας 
τρέμουσιν έν ταΐς φα'.αΐς άναθυμιάσεσι τής 

πεδιάδος.
Θαυιιάζομεν τά ανθρώπινα έργα, ατινα έπι- 

στέφουσι νΰν τά τής φυσεως, τας τολμηρας 
όδαγωγοΰς τάς άπό δρους εις ορος ανυψωθεί σας, 
έφ’ ών τρέχει ό άτμός, τά πλοία, θαυμασία 
οικοδομήματα διερχόμενα τον Ωκεανόν,τάς λαμ - 
πράς καί πλήρεις κατοίκων πόλεις, τά ανάκτορα, 
τούς ναούς, τάς βιβλιοθήκας, μουσεία τού πνεύ
ματος, τάς τέχνας τής γλυπτικής καί τής 
ζωγραφικής, αϊτινες ιδανικοποιοΰσι τήν ποαγ- 

I ματικότητα, τάς μουσικας εμπνεύσεις, αϊτινες 
μάς κάμνουσι νά λησμονώμεν το χυδαΐον τών 
πραγμάτων, τά εργα τής διανοιας, ητις 
άνιχνεύει τά μυστήρια τών κόσμων και μας 
μεταβιβάζει είς τό άπειρον, καί ζώμεν ευδαΐ- 
μόνως έν τώ μέσψτής τοσουτω ακτινοβολουσης 
ταύτης ζω ής, ής ήμεΐς αυτοί έσμεν μέλος 
ενεργόν. ’ Α λλ ’ άπασα η ωραίοτης αυτη, απαντα 
τά άνθη ταυτα και οι καρποί παρελευσονταΐ.

Έ  Γή έγεννήθη, επομένως θά άποθάνη. 
θά ά π ο θ ά ν η , είτε έκ γήρως. δταν τά ζωτικά 

στοιχειά της φθαρώσιν, είτε έ'νεκα τής απο- 
σβέσεως τού Έλίου , έκ τών ακτινών τοΰ όποιου 
ή ζωή αυτής έξαρτάται. Ήδύνατο έπίσης ν α -  
ποθάνη έκ τυχαίου συμβάντος, έκ συγκρούσεως 
ούρανίου τινός σώματος, δπερ θά την συνηντα 
έν τ ή ; πορεία του, τό τέλος δμως τούτο τού 
κόσμου είναι το άπ'.θανωτερον παντω/.

Δύναταί, λέγομεν, ν’ άποθάνη εκ φυσικού 
θανάτου διά τής βραδείας άπορροφήσεως τών 
ζωτικών αύτής στοιχείων. Είναι πράγματι 
πιθανόν δτι ό αήρ καί τό ύδωρ έλαττοϋνται. Ο 
’Ωκεανός ώς καί ή ατμόσφαιρα φαίνεται δτι 
ήσαν άλλοτε περιτσότερα ή σήμερον. Ό  γήινος 
φλοιός διαιιερναταί ύ·κό χών ΰδάτων, ατινα συν
τίθενται χημικώς εις )ιδους, είναι δε σ.^ιοόν



βέβαιον , δτι ή εσωτερική θερμοκρασία τής 
σφαίρας πλησιάζει τήν τον βράζοντος ϋδατος 
εις δέκα χιλιομέτρων βάθος κα'ι εμποδίζει δΰτω 
τό ϋόωρ νά εισδύσγ, βαθύτεροι* ή άΐίβρρόφησις 
όμωςθελει εξακολουθήσει μετά τής άποψύςεως 
τής σφαίρας. Τδ οςυγόνον, to άζωτον καί τδ 
ανθρακικόν όςύ, άτινα άποτελοϋσιν τήν άτυ.ό- 
σφαΐράν μας, φαίνονται επίσης ΰφίσταμένκ 
βραδυτέραν πως άπορρόφησιν, Ό  μελετών δύνα- 
ται νά πρΟΐοη, Οιά μέσου τής ομίχλης ιών έπε- 
λευσομενων αιώνων, τήν Χίαν άπομεμακρυσμένην 
εποχήν, καθ’ ήν ή Γή, στερηθεϊσα τοϋ υδατίνου 
άτμοϋ τής ατμόσφαιρας, δστις ΐήν υπερασπίζει 
απο τοϋ παγερού ψύχους τόϋ χάους, διά τής συγ-  
κεντρωσεως περί αυτήν ηλιακών άκτίνων, ώς 
έντός θερμοκήπου, θέλειάποψυγή ΰπδ ϊοϋ ύπνου 
ιού θανάτου. ’Εκ ιών κορυφών τών δρέων, τδ 
σάβανον τών χιόνων θέλει καΐέλθει έπί τά ορο
πέδια καί τάς κοιλάδας, άποδιώκον ενώπιον αύ= 
τού τήν ζωήν καί τδν πολιτισμόν καί καλύπτον 
διά παντδς τάς πόλεις καί τά έθνη, ατινα θέλει 
συναντήσει κατά ΐήν πορείαν του.Ή ανθρώπινος 
ζωή καί ένεργητικότης θέλουσΐ περιορισθή άνε- 
παισθήτως έντδς τής μεταξύ τών τροπικών ζώ 
νης. Ή  Πετρούπολις, τδ Βερολϊνον, τδ Αονδϊνον, 
οι Παρίσιοι, ή Βιέννη, ή Κωνσταντινούπολή,ή 
Ρώμη θέλουσι κοίμηθή ή μία μεΐά τήν άλλην 
ύπδ τδ αιώνιον αύτών σάβανον. ’Επί πολλούς 
αιώνας ή ίσημερινή άνθρωπότης θέλει έπιχείρί- 
ζεσθαι ματαίως αρκτικάς έχδρομάς, δπως έπα- 
νεύρν) ύπδ τούς πάγους τήν τοποθεσίαν τών 11α  ̂
ρισίων, τής Λυονος, τών Βορδιγάλλων, -ή ς 
Μασσαλίας. Τά παράλια θέλουσιν άλλοιωθή 
καί ό γεωγραφικός χάρτης τής γής μεταβληθή. 
Δεν θελουσι ζή πλέον, δέν θέλουσιν αναπνέει 
πλέον είμή έν τή ΐσημερινή ζώνιρ, μέχρι τής 
ημέρας καθ’ ήν ή τελευταία ανθρώπινη οικογέ
νεια θέλει ελθει νά καθήση, νενεκρωμένη έκ τοΰ 
ψύχους καί τής πείνης, έπί τών οχθών τής τε- 
τευταίας θαλάσσης απέναντι τών άκτίνων τοϋ 

'Ηλιου, δστις δεν θέλει τοϋ λοιπού φωτίζει έδφ 
κατω ε ι μή κινούμενον τάφον, πε ρ ι στρέ φ ομέ VO V 
αλογως περί ανωφελές φώς καί άγονον θερμό
τητα. ■

Φαί Vital δτι ή γείτων ήμών Σελήνη, νεωτέροί 
τή4 Γής, διότι είναι θυγάΐηρ της, αλλά μικρό-· 

τέρα, ελαφρότερα καί άσθενεττέρα, άπώλεσέ 
~λεό > ΐο μέγιστο / μέρος τών υγρών της καί τών 
αέριων της· διότι οι απειράριθμοι xsaτήοες οί- 
τινες διά τών χαινόντων φαρύγγων των διετού- 
πησαν αύτήν, δέν θά ή δύ να ντο ν* έμέσωσι τά 
πε φλογισμένα σπλάγχνα της, έ ί  μή έν εποχή 
καθ' ην ή σεληνϊτις ατμόσφαιρα θά ήτον ά σ υ γ - 1  

κριτως πυκνοτέρα τής σημεοινής,
’Ίσως παριστάμεθοί εντεύθεν, χωρίς νά φαν-- 

ίαζώμεθα τούτο, εις τήν αγωνίαν τών τελευ
ταίων φυλών τής σεληνίτιδος άνθρωπότητος, 
παλαιουσης κατα της εισβολής τΟυ ψυχοϊίς καί· 
τού θαίνάτου. "Ω ! αν οί ουράνιοι ούτόι γείτονες 
ήμών ήδύνανΐο νά μάς όμιλήσωϊι τηλεγραφι- 
κώς καί μας διηγηθώσι ίήν ίίΐορίαν των !

Ό  πλανήΐής ’Άρης, προγενέστερος τής Γής, 
είναι μικρότερος καί φαίνεται πλέον προκεχω-- 
ρημένος η μ ώ ν  διότι αί Οάλασσαι του δέν κα^ 
τέχουσίν ώς αί ήμέτεραί τά τρία τέταρτα τής 
σφαίρας, και εισι ιΐεριωρίσμέναΐ είς μακράς 
καί στενάς μεσογείους. Ή  άρέιος άνθρωπότης 
άναμφιβόλως εφθασεν ήδη εις τό άπόγαιόν της( 
εν φ ήμεΐς μόλις έξήλθομεν έκ τής παιδικής κα- 
ταστάσεως καί τής βαρβάροτητος.

Πλήν ίσως ή Γή ζήση πολύ έτι, οπως μή 
άποθάνη είμή δίαν σβέσθή ό "Ήλιος. Ή τύχη 
ήμών θά ήτο ή αύτή, τή άληθεία, θά ήτο πάν
τοτε ό έκ ψύχους θάνατος’ άλλά θά άνεβάλλετο 
εις μακροτέραν λήξιν. ’Εν τή πρώτη περίπτώσει 
ή φύσις |,»3ς έπιφυλάττει βεβαίως εκατομμύριά 
τινα έτι έτών υπάρςεως,έντή οευτέρα μόνον δι’έ -  
καΐομμυρίων α ι ώ ν ω ν  πρέπει ν’άπάριθμώμεν 
τά στάδια τοϋ μέλλοντος. Ή  άνθρωπότης θέλει 
μεταμορφωθή φυσικώς τε καί ηθικώς πολύν χρό
νον πριν ή φθάση είς τό· άπόγαιόν της, πολύν 
χρόνον πριν ή παρακμάση ι

Ό  "Ηλιος θέλει σβεσθή. ’Απόλλυσι διαρκώς 
μέρος τής θερμότητός του, διότι ή ένέργεία ήν 
δαπανά είς τήν άχΐινοβόλησίν τΟυ είναι, ”να 
ούτως είπωμέν, ακατάληπτος. Ή  έκδιδο* 
μένη θερμότης ύπδ τοΰ άστέρός -ίούτου ήθελε 
βράσει, καθ’ ώραν, 2900  έκατομμύρια κυβικών

μ υ ρ ια μ έτρ ω ν  υοατος εν τή θερμοκρασία του πά
γου ευρισκομένου. "Απασα σχεδόν η θερμότης 
αυτη χάνεται έν τή έκτάσε'.. Έ  ποσότης, ήν οι 
πλανήτάΐ άναχαιτίζουσι κατά τήν τίορείαν της 
καί χοησίμοποιοϋσίν ΰπέρ τής ζωής των, είναι 
ασήμαντος σχετικώς πρός τήν χανομένην. Δυ- 
νάυ,εθα, φέρ’ είπεϊν, νά ΰπολβγίσωμεν ότϊοΐον 
είναι τό κλάσμά τής θερμότητός δπερ η Γή δε- 
χεται. Θέλει μας άρκέσει πρδς τούτο νά φαν- 
τασθώμεν μίαν ύπερμεγέθη κοίλην σφαίραν πε- 
ρίκυκλοϋσαν τδν "Ηλιον,εχουσαν τδ κέντρον της 
είς τδ κέντρον τοϋ Έλίου, καί ής ή επιφάνεια να 
κεΐται είς τήν άπόστασιν είς ήν εύρισκόμεθα, 
δηλαδή είς 37 εκατομμύρια λευγών άπόστασιν. 
Ό  δίσκος τής Γής είναι πρδς τήν ολικήν έπιφά- 
νειαν τής αχανούς ταύτης ιδεώδους σφαίρας 
ώς 1 πρδς 2 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  Ή άπολλυμένη 
όθεν ηλιακή θερμότης παρά τήν Γήν, έν τφ ά -  
πείρω, είναι κατά δύο δισεκατομμύρια μεγαλει- 
'τέρα εκείνης, ή ν  ή σφαΐρά μας συναντά καθ’ ο
δόν καί χρησιμοποιεί ! "Απαντες οι ιΐλανήταί 
ηνωμένοι δέν κρατοϋσίν είμή μέρος έλαχίστό- 
τατον τής άπειρου ταύτης ακτινοβολίας.

’Ά ν ό "Ηλιος συμπυκνοϋται έτι καί νϋν μετά 
ΐαχύτητος έπαρκούσης δπως αντισταθμίζω τοι- 
αύτην απώλειαν, ή αν ό ύετδς τών άερολιθων, 
δστις πρέπει άδιακόπως νά καταπίπτη έπί τής 
έπιφανείας του, άρκεΐ νά άναπληρώση τήν δι
αφοράν, ό "Ηλιος οέν άποψύχεται έτι’ άλλ’ έν 
τή έναντι^ περίπτώσει, ή τής αΛοψύξέως περί
οδός του ήρξατο ήδη. Τούτο δέ είναι πιθα- 
νώτερον, διότι αί κηλίδες, αϊηνες περίοδικώς 
καλυπτουσιν αυτόν,δέν δύνανταιή νά θεωρώνται 
ώς εκδηλώσεις άποψύξεως. Έλεύσεται ημέρα, 
καθ’ ήν αί κηλίδες αύται έσονταί πολυαρίθμό- 
τεραι ή έπί τών ημερών ήμών καί καθ’ ήν 
θέλουσιν αρχίσει νά άποκρύπτωσι σημαντικόν 
μέρος τής ηλιακής σφαίρας. ’Από αίώνςς είς 
αιώνα,ή έπισκέτισις θέλει βαθμηδόν έπαυςάνει, 
άλλ’ ούχί κανονικώς, διόΐι τά «ρώτα τμήματα 
τού φλοιού, άτινα θέλουσι καλύψει τήν διάπυρον 
ρευστήν επιφάνειαν, δέν θά βραδύνωσι νά κα- 
τακρημνισθώσι καί άντικατασταθώσιν ύπδ νέ- 
wv σχηματισμών.

Οί μέλλοντες αιώνες θέλουσιν ΐδει τδν'Ήλιον 
πολλάκις σβεννύμενον καί αύθις φωτιζόμενον, 
μέχρι τής άπωτάτης ημέρας, καθ’ ήν ή άπό- 
ψυξις θέλει όριστικώς καταλάβει ολόκληρον τήν 
επιφάνειαν, οτε αί τελευταία’, ακτίνες, διαλεί- 
πουσαι καί άμυδραί, θέλουσι διά παντός ά φ α- 
νισθή, δτε ό ύπερμεγέθης όιάπυρος μύδρος θελεΐ 
έπισκοτισθή, δπως μή έπανέλθη πλέον ΐνα 
φάιδρύνη τήν φύσιν διά τής γλυκείας ευεργεσίας 
τοϋ φωτός. Είναι τδ πλήρωμα του χρόνου, δπέρ 
έψαλεν έπί στιγμήν έπί τής έλαφρας λύρας 
του έ φοιδδς τού Ρόλλα.

Τδ μηδέν! τδ μηδέν! Βλέπεις τήν αχανή 
σκιάν του,

'Ήτιςδιαβιβρώσκέι τδν 'Ήλ.ιον έπί τοϋ πεπυ
ρωμέ \ ου άξονός του ;

Ή  σκιά έφαπλοϋται καί διαδίδεται. . . .  ή 
αίωνιότης όίρχεται ! .  .

Ειοο;λεν ήδη έν τφ ούρανφ είκοσι πέντε 
αστέρας λάμποντάς μετά σπασμωδικοϋ φωτός 
καί μεταπίπτοντας είς άπόσβεσίν πρόδρομον τοΰ 
θανάτου’ λαμπροί αστέρες χαιρετίσθέντες ύπδ 
τών πατέρων 'μας έξηφανίσθησαν ήδη έκ τοϋ 
χάοτου τοϋ ουρανού- ό 'Ήλιος δέν είναι η 
άστήρ· θέλει επομένως ύποστή τήν τύχην τών 
αδελφών του- οΐ ήλιοι, ώς οί κόσμοι, δέν γεν- 
νώνται ή δπως άποθάνωσι, καί έν τή αίωνιότητί 
ό μακροχρόνιος βίος των δέν διήρκεσεν είμή 
δσον «μία πρωία .»

Ό 'Ή λιοςτότε, άστήρ σκοτεινός, άλ)ά  θερμός 
έτι, ήλεκτρώδης καί άναμφιβόλως άμυδρώς 
φωτιζόμενος ύπό τών κυματωδών φώτων τοϋ 
μαγνητικοϋ σέλαος, έσεται παμμεγέθης κόσμος 
κατοικούμενος ΰπδ παραδόξων όντων.Πέρί αυτόν 
θέλουσιν έςακολουθεΐ περιστρεφόμενοι οί τών 
πλανητών τάφοι, μέχρις ού ολόκληρος ή ηλιακή 
δημοκρατία θέλει έςαλειφθή άπό τής βίβλου τή ; 
ζωής, οπως καταλίπη τήν Οέσιν της εις άλλα 
συστήματα κόσμων, εις άλλους ήλιους,ειςαλλας 
Γαίας, είς άλλας άνθρωπότητας, είς άλλας ψυ- 
χάς-διαδόχους μας έν τή παγκοσμίφ καί α ίω - 
νίφ ιστορία.

(Άκολου6εΐ συνέχει».)
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’ Απότομος διακοπή περιηγήσεων διά σλί
τ α ς . — Ά θ λ ο ’- τοΰ λοχαγού Γιεμενόφ. —  
Ά νδρες, γυναίκες ή σκάφανδρα. —  Φο§ερά 
διαταγή . —  Σανοδία καταδίκων . —  Οί είς 
Σιβηρίαν εξόριστοι. —  ’Αθλιότητες τής εξο
ρίας . —  Το Μέλο σερδν.άία ή τό άσμα τών 
ρώσσων καταδίκων. —  Έ ν τφ ξενοδοχείφ . —  
Άνάκρίο-ις. —  Ένθα γίνεται λόγος περί τών 
χωρών τοϋ ισημερινού έν τφ μέσω τών ύπερ- 
βορείων χωρών.—  Περιηγηταίή συνομώται.—  
Ρώσσοι ή Γάλλος.

—  Ά λ τ  ! διέταξε προστακτικώς φωνή άν- 
τηχήσασα ώς ο ξηρός κρότος μάστιγος.

—  Τί άλλο τρέχει; ήρώτησεν έντρομος έτέρα 
φωνή, φαίνομένη δτι εξέρχεται έκ σλίτας μετά 
μεγίστης ταχύτητος ολίσθαινούσης.

—  Ν ιτσέβο, —  τίποτε. —  άπεκρίθη ό 
γ ι έ μ σ τ σ ι κ  (ταχυδρόμος), μαστίζων ΐσχυρώς 
τους ίππους,

«  Χά ! χελιδόνια μου. . . Χά !
—  Ά λ τ  ! .  . . έπανέλαβε μεθ’ υβούς μή 

έπιτρέποντος αντιρρήσεις ή φωνή τοϋ πρώτου 
λαλήσαντος.

—  ’Ε μπ ρός!.... ώρύετο ό γέμστσικ, θέλων 
νά διέλθη. ' '

Ό  κρότος πολλών οπλών πληρωμένων 
εσπευσμένος ήκούσθη έν τφ μέσω τών πυκνών 
νιφάδων τής χιόνος, και άμυδρά χαλύβων ανα
λαμπή διεκρίθη διά τής πυκνής ομίχλης.

Ή  σλίτα ’έμελλε νά φθάση ώς βέλος έν τφ 
μέσφ έπικινδύνου ήμικυκλίου προτεταμένων 
λογχών. Ό  αμαξηλάτης, τρομάξας, άπεπείράθη 
ν'άναχαιτίση τους 'ίππους δ.ά τοϋ άλλοκότου 
εκείνου τών χειλέων τραυλισμοϋ, οστις είναι 
ίδ'.άζων εις τούς ρώσσους άμαξηλάτας άλλά δέν 
το κατώρθωσε.

Κατά δυστυχίαν καί τ.ό σχρινίον, δπερ, αντί 
ήνίων χρήσιμεύον, έχαλιναγώγει διά δυνάμεως, 
διπλασίας ύπό τοϋ φόβου καθισταμένης, τούς 
ίππους, έκόπη αίφνης.

Καταστροφή έπέκειτο, δτε ή μορφή ύψηλο- - 
σώμου άνδρός, ήμφιεσμένου μακράν σισύραν 
καί εχοντος τήν κεφαλήν κξχωσμένην έντός 
σισυοωτοϋ καλύμματος, ενεφανίσθη ενώπιον 
τής τ ρ ό ι κ α ς . '

Γνωστόν έστ'.ν, δτι τά ρωσσικά έλκηθρα ή 
σλί ται σύρονται ώς έπί τό πλεΐστον ύπό τριών 
'ίππων. ’Εν τφ μέσφ, μεταξύ τών αξόνων, ζεύ- 
γνυταί ξλαφρός καί ρωμαλαΐος ίππος, δστις 
προβαίνει τρίποδίζων, είς δε τ.ά πλάγια άνά 
εις ελαφρότερος 'ίππος, άδίακόπως καλπάζων. 
Τά άκρα τών αξόνων ένοϋνταί ύπό τής ν τ ο ύ 
γ ι α ς ,  έχούσης σχήμα ήμικυκλίου ή ύπερμε- 
γέθους πετάλου, έκ τής κορυφής τοϋ οποίου 
ξίναι άνηρτημένος μίγας κώδων, ό ήχος ούτινος,
ακούεται είς άπόστασιν ιχεγαλεΐτέράν τής τοϋ

■ · · *χιλιομέτρου.

Στ,ε.ρεώς συνεχόμενος ύπό τών λωρίων ένθα
ένοϋται ή ντούγκα μετά τών αξόνων ό μεσαίος
ίππος, δστις αναγκάζεται ώς έκ περισσού ύπό 
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τών ηνίων νά κρατή πάντοτε ανωρθωμένην τήν
κεφαλήν καί νά βλέπη πρός τά εμπρός, δεν δύ-
ναται ν’άπουακρυνθή έκ "ής μεσαίας τής σλίτας
γραμμής, έν φ οί δύο σύντροφοί του δύνανται
νά καλπάζωσιν έλευθέρως καί νά στρέφωσι τήν
κεφαλήν καί πρός αύτόν τόν ήνίοχον.

Ό  άγνωσ-ζος, ώς άνήρ γι/ώσκων τήν λεπτο
μέρειαν ταύτην καί ήξεύρων νά έπωφεληθή τής 
φυσικής αύ,τοϋ ρώμης, ούδέ στιγμήν έδύστασε.

Συνέλαβε διά τής μιας χειρός άπό τών 
μυκτήοων τόν ρεσαΐον ίππον, συνέσφιγξε διά 
τών δακτύλων του τό λίαν εύαίσθητον τούτο 
ό’ργανον καί έβίασε τό τρέμον έκ τοΰ πόνου ζώον 
ν^ γονατίση, ταυτα δε πάντα έπετέλεσεν είς 
διάστημα μόνον ενός λεπτού.

Ή  σλίτα, διακοπείσης αίφνιδίως τής πρός τά 
πρόσω κινήσεώς της, άνετράπη, μεθ’ δλα τά είς 
τά πλάγια κυρτά μακρά ξύλα, ατινα χρησι- 
μεύουσΐ είς τό έξασφαλίζωσιν άπό ανατροπής 
αύτήν. . '
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Ό  αμαξηλάτης, δστις έκάθητο ού /ί άνέτως 
έπί τοϋ καλύπτοντας τούς πόοας τών έποχου- 
μένων στέγασμα, έξερρίχθη ταυτοχρόνως έν 
τώ μέσω τών νοόνων.

t I * / Ί ι

—- Και λοιπόν! παλληκάρια μου, έπάνέλαβε 
μετά του δεσποτίκού ύφους του, δπερ κατέστησεν 
ελαφρώς ειρωνικόν, ό δοϋς τοιοϋτό δείγμα σω
ματικής ρώμης άνήρ, είχατε άπόφασιν μέ τήν 
αλήθειαν νά περιπάίξητε τόν αγαθόν λοχαγόν 
Γιεμενόφ;

W Είσθε πολύ νέόι ακόμη ! φίλτατοι, πολύ 
νέοι ώστε νά δυνηθήτε νά έξαπατήσητε γραίαν 
άρκτον τής Σιβηρίας, όποια έγώ.

(( Τόρα ανάγκη νά έξέλθητε τής κρύπτης σας 
καί τάχιστα μάλιστα.

(( ’Εμπρός ! .  » .  άς τελειώνωμενι
Πεπνιγμένα παράπονα έςήρχοντο έν τοϋ ελ

κήθρου, ήτο δε χαλεπόν, άν ούχί δλως αδύνα
τος, εις τούς έν αύτώ οδοιπόρους νά ύπακίύσωσιν 
είς τάς προσταγάς τοϋ φοβερού λοχαγού Γιε- 
μενώφ.

—  ’Έ ! σείς, είπε πρός τούς περιστοιχίζον
τας αύτόν στρατιώτας, ανορθώσατε τοΰτο τό 
πράγμα, αντί νά κάθησθε νά με βλέΛητέ μέ,μά- 
τΐα  όμοια παγωμένων ψαριών, καί άποσύ.ατε 
μετά τής άπα’.τουμένης έίςτήν κατάστασίν των 
προφυλάξεως τούς έν αύτώ ευρισκομένους.

Οί στρατιώταί, κοζάκοι τοϋ πεζικοϋ, δέν ά -  
φήκαν νά το’.ς έπαναληφθή ή πρόσΐαγή. Χωρίς 
τό παράπαν νά σκεφθώσιν ούτε περί τοϋ περιέ
χοντος, ούτε περί τοϋ περιεχομένου, έρρίφθησάν 
έπί τής σλίτας, συνέτρνψαν τό κιβώτιον διάπ ε- 
λέκεων καί κτυπημάτων διά τών άκτήρίδων ιών 
τουφεκίωντων,έξήρθρωσαν τά μέ)η της,έσχισαν 
τό έσωτερικώς καλύπτον αύτήν δερμάτινον επί
στρωμα, είτα έν ροπή οφθαλμού διεσκόρπισαν 
ένθεν κακεϊσε τά περιεχόμενα έπί τοϋ έκ χιόνος 
τάπητος·.

Τοϋτο ανάμφιβόλως ήτο ή μέθοδος τοϋ <( ά -  
νορθοϋν τι

Ό  λοχαγός Γιεμένώφ έθεάτο απαθώς τήν 
γραφικήν αλλά καί θλιβεράν αμα σύγχυσιν τών 
πολυπληθών αντικειμένων, άτινα έιχον συλ- 
-λεχθή C-ω ς χρτσιμεύσωσιν είς μακρυνήν οδοι

πορίαν διά μέσου τής άχανοϋςχώρας τού ψύχους. 
Τροφαί συμπεπηγμέναι, σάκκοι παντός είδους, 
άλλαντες, κιβώτια, φιάλαι ρακιού, σχοινιά, 
κηριά, δίπυρα, πελέκεις καί άλλα άπετέλουν 
παράξενον κλίνην άφ’ ής έκειντο ακίνητοι οί 
δύο οδοιπόροι.

Αέγομεν οδοιπόροι χωρίς ν’ άναφέρωμέν τί 
περί τοϋ γένους τών δύο τούτων ό'ντων, διότι 
ήσαν τόσω ξενοτρόπως καί ερμητικώς περιτε- 
ΐυλί γμένοι έντός παχε ιών κάί μεγάλων μηλωτών, 
αϊτινες εΟίπλασιαζον τόν δγκον τού σώματός 
των, ώστε ώμοίαζόν πως πρός δύτας έν δε δυ
μένους σκάφανδρα.

—  Δέν κινούν ούτε χεΐρας ούτε πόδας, 
έψιθύρισεν ό λοχαγός μετά τίνος ανησυχίας^

«  Οί βλάκες, θά εκαμον τήν άνοησίαν καί 
άφήκαν νά τους φόνεύσωσι.

Οί φόβοι τοϋ λοχαγού δέν έπηλήθευσαν 
εύτυχώς, διότι οί δύο συνοδοιπόροι , ά » ’ ού 
έκαστος συνελήφθη ύπό δύο κοζάκων, άφηρέθη 
μέρους τών ένδυμάτων καί ΐσχυρώς προσετρίβη 
διά χιόνος είς τάς χεΐρας καί τό πρόσωπον, 
ή ν έως αν τούς οφθαλμούς καί όμοχρόνως έπτάρ- 
θησαν ΐσχυρώς, δπερ ήτο ενδειξις δτι έπανελή-r 
φθησαν αί φυσιολογικά', λειτουργία'..

—  Πού διάβολο εί'μεθα καί τί έτρεξε ; άνέ- 
κραξέν ό έις αύτών γαλλιστί.

—  Μά τόν Θεόν, ούτε έγώ ήξεύρω, άπεκρίθη 
ό ετερος είς τήν αύΐήν γλώσσαν·.

Είτα, στρέψαντες τδ βλέμμα, ειδο> τό έλκη- 
θρον συντετριμμένον, τούς ίππους τρέμοντας 
έτι, τά πράγματά των διεσκορπίσμένα έπί τής 
χιόνος. Τότε ό πρώτος έπανέλαβε μετά κλαυθ- 
μηράς σχεδόν φωνής*

—  Καί άλλο δυστύχημα!
(( Τί άθλιος τόπος! Πού δαίμονα δμως εγεινέν 

ό αδέξιος Αμαξηλάτης μ α ς ;
(( θάπαραπονεθώ κατ’αύΐοϋ είς τάς άρχάς.. > 

θέλω νά ίδω τόν σταθμάρχην. Νά μου δώση τό 
βιβλ ίον τών παραπόνων.. .

~  Σιώπα ! διέκοψεν άποτόμως καί χρώμενοί 
ωσαύτως τής γαλλικής ό λοχαγός Γιεμενόφ , 
δστις έφαίνετο δτι οιεσκέδαζεν είς τήν σκηνήν 
ταύτην, μεθ’ δλον τό αυστηρόν τού ήθους ίου.



Ε ΐτα , στραφείς πρός τούς στρατιώτας , 
προσέθηκεν —  Φέρετε αυτούς τοΰς δύο εις τό 
ξενοδοχεΐον.

«  θά  μου άποκριθήτε διά τής κεφαλής σας, 
έννοήσατε ;

«  ’Ά ν άποπειοαθώσι νά δραπετεύσωσιν η νά 
συγκοινωνήσο)σ>. μετά τών φυλακισμένων πριν 
ίδωσιν εμέ, εύθΰς τουφεκίσατέ τους.

«  θά  λάβητε τήν ανταμοιβήν.
(( ’Εμπρός !
Εΐτα, χωρίς νά περιμείν,^ λέξιν έξηγήσεως 

μετά τό φοβερόν εκείνο τ ε λ ε σ ί γ ρ α φ ο ν ,  ό 
λοχαγός εστρεψε τά νώτα καί άνεχώρησε συνο- 
δευόμενος υπό τής κλαγγής τοΰ ξίφους του κτυ- 
^ιώντος έπί τών μεγάλων υποδημάτων του.

Ή  χιών έξηκολρύθει νά καταπίπτω,' ήρχιζε 
νά νυκτώνη.

Οί κρατ^θέντε:, μόλις συ'^ελθόντες έκ τής 
πτώσεώς των, ήρξαντο νά σκέπτονται περί τής 
κρατήσεώς των, ής ήγνόουν τό αίτιον, «αί τών 
συνεπειών αυτής, άιτινες, εν ή χώρα εΰρίσκον- 
τ ο , ήδύναντο νά ωσι λίαν δυσάρίστρι, ζιό 
Ιπροχώρουν βραδέως καί περιφρόντιδ^ς έν τφ 
μέσφ ούλαμοΰ στρατιωτών.

Διά τών τυπτουσών τό πρόσωπόν των νιφά
δων έβλεπον κατά διαστήματα ΰψουμένους 
πασσάλους, οιτινες έχρησίμευον νά δεικνύωσι 
τήν οδόν. Έ  οδός αυτη, εις τινα μέρη κατε
στραμμένη, κατεσκαμμένη ύπό βαθέων ιχνών 
τροχών, ατινα, άπεσκληρημένα έκ τοΰπϊγετοΰ, 
καθίστων τήν έπ’ «ύτής πορείαν επίπονον, 
άπέληγεν εις τινας οίκίσκους αθλίου εξωτερικού 
καί κατε σκευασμένους έκ ξύλου κατά τόν ίδίάζον^α 
εις τάς κατοικίας τής Σιβηοίας ρυθμόν.

Ή  πεπατημένη χιών έτήρει πολυάριθμα ίχνη 
φανεροΰντα τήν έκεΐθεν πρό ολίγου δίοδον πο
λυαρίθμου ομίλου.

Οί Κοζάκοι σπεύδουσι τό βήμα, στρέφονται 
πρός τά δεξιά, εισέρχονται είς πλαγίαν όοόν 
πλήρη βαράθρων καί μετά παρέλευσιν μόλις 
τετάρτου τής ώρας εΰρίσκονχαι έντό; μεγάλης 
π)ατείας, εις τήν εσχατιάν τής οποίας ΰψοΰται, 
απέναντι ήμιηρε’.πωμένης εκκλησίας, οικοδομή 
άπαισίου εξωτερικού.

(Α κόλουθε! συνέχεια.)
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ΤΑ ΖΩΟΦΤΤΑ

Έ ν τφ προηγουμένφ φυλλαξίφ διά βραχέων 
έπραγματεύθημεν περί τού μεγίστου τών έν τοΐς 
υδασιν ένδιαιτωμένων ζφων, τού Κήτους, τοΰ 
Λεβιάθαν τής Γραφής? σήμερον δέ θέλομεν ειπει 
τινά περί τών έλαχίστων μεν πλήν τά μέγιστα 
συντελοΰντων δι’άενάου εργασίας εις τήν άλλοι- 
ωσιν τής Ιπιφανείας τού πλανήτου μας ζφων, 
ατινα, μετέχοντα τής φύσεως τού ζφου άμα καί 
τοΰ φυτού, Ζφόφυτα μέν καλούνται, δύνανται 
δέ καί είς τό βασίλειον των ορυκτών ούχί 
παραλόγως νά καταταχθώσι. Περί τών έλαχι- 
στοτάτων καί μόλις διά τού μικροσκοπίου ορατών, 
οργάνισμών, άτινα Έγχυματικά ζφύφια κα
λούνται, Θέλομεν πραγματευθή άλλοτε.

Τά θαυμάσια ακούσματα, δι’ ων έβαυκαλήθη 
ή φαντασία ήμών παίδων όντων ? αί έν τή 
μυθολογία τών προγόνων ήμών άπαντώσαι έκ- 
πληκτικαί μεταμορφώσεις ανθρώπων είς πτηνά 
καί φυτά καί ορυκτά, τά θαύματα τών αραβικών 
μύθων, άπαντα ταΰτα πραγματοποιούνται έν 
ταΐς άβύσοίςτών θαλασσών καί ωκεανών. Έκεΐ 
τά ζφα άκτινοβολοΰσΐ, κατακεραυνοβολούσιν 
απ ’ άτ^οστάσεως μεγάλης έπιφόβον έχθ.ρούς , 
τέλους άπολιθοΰνται, Ζωύφια , μό)ι ορατά, 
συνέρχονται εις άποικίας καί ,  δι’ άδιακόπου 
εργασίας χρησιμοποιούντα τάς έν τφ  ΰδατι 
τοΰ ωκεανού άνοργάνους ουσίας, * άπολιθοΰνται 
καί άποτελοϋσιν υφάλους μεγίστης έκτάσεως. 
αΐτινες, έν τφ  Είρηνικφ ’Ωκεανφ ιδίως, άνυ- 
ψούμεναι ύπό σεισμικών αιτίων, καλύπτονται 
^αδμηδόν υπό πλούσιας φυτείας, ής τά σπέρματα 
μεταφέρει άπό μεγάλων άποστάσεων έπί τών 
πτερύγων της ή καταΐγίς, καί καθίστανται 
εύδαίμονες κατοικίαι τού ανθρώπου. Πολλάκις 
ούτος εξαλείφεται έκ τού προσώπου αύτών, 
αύται πλήν μένουσι, μαρτυρούσα’, τό πάνσοφον 
τού Δημιουργού καί τήν σμικρότητα τοΰ άνθρώ - 
που, ού τά έργα ήττώνται ύπό τών Ιργών. 
όντων άπείρως κατωτέρων αύτοΰ κατά τόν ορ
γανισμόν.

Ή  θερμότης εύνοεΐ τά μέγιστα τήν άνάπτυξιν 
τών ζψοφύτων, διά τούτο οΰδαμοΰ παριστώσι 
τοσαύτην θαύμασίαν ποικιλίαν, δσην έν τφ 
Μεγάλφ Ώκεανώ καί έν τή θαλάσση τών ’ Ινδιών. 
Έκεΐ βλέπομεν λίθινους θάμνους κεκαλυμμένους 
ΰπ’ άνθέων ζώντων * τά άστροειδή καί τά 
μεάνδρια έκπλήττουσιν ήμάς διά τής παραδόξου 
μορφές των, δλως δ ’.αφέροντα τών δίκην κομψών 
δενδρυλλίων άπλουσών τοΰς χαρίεντας κλάδους 
των μαργαρίταρορριζών. Τά ώραιότατα τών 
χρωμάτων θέλγουσι τήν δρασίν, ευρισκόμενα 
έν άφάτφ αρμονία πρός τό περιέχον αυτά 
στοιχεΐον. Διά μέσρυ τής παραδόξου ταύτης 
ζώσης φυτείας τών ύδρών, τών γοργονίων, 
τών πτεριδίων, τών άστροειδων,τών κοραλλίων, 
μυριάδες ιχθύων ποικΐλοχρώμων , φωσφορί- 
ζόντων , πληθΰς όστρακοδερμων άλλοκότων 
μυρμηκια. "Απας οΰτος ό κόσμος ένκα’.ρφ νυκτός 
παρουσιάζει έξαίσιον θέαμα. Αί μέδουσα’, καί 
τά ρικροσκοπικά οστρακόδερμα, όμοια πρός 
πυγολαμπίδας, φέγγρυσίν έν τφ  σκότει. Τά 
πτερίδια, άτινα τήν ημέραν εχουσι χρώμα 
ερυθρόν κινναδάρεως, πλέουσι τήν νύκτα έντός 
φωσφορικού φωτός . Τά πάντα λάμπουσιν, 
άλλάττοντα χρό>ματα έν τφ μέσφ τής γενικής 
ταύτης φωταύγειας, μάλιστα όταν ό πλατύς 
£ίσκος τής θάλασσίας σελήνης (Ol’thagoriscus 
mola) ^ ρ χ η τ α ί  μεγαλοπρεπώς διά μέσου τής 
πληθυοίταύτης τών μικρών αστέρων. Έ  πλ.ου- 
σίωτέρα φυτεία τών χωρών τοΰ ισημερινού δεν 
^δύναται νά συγκριθή πρός τοΰς μεγα) οπρεπεΐς 
τούτους κήπους τοΰ ΙΙοσ^ιδώνος καί της ’Αμφι
τρίτης.

Τά ζφόφυτα υπάγονται είς τήν κλάσίν τών 
•Άκαληφοειδών, αποτελούνται ιδίαν τάξιν. Έτ- 
χουσι τό σώμα μαλακόν, πηκτώδες ή μεμβρα
νώδες , σχιίματος σωληνοειδοΰς. Έντός τοΰ 
σωλήνος, δστις διά τού κάτω άκρου του προσ- 
φύεται εις τό έδαφος, υπάρχει ό σακκοειδής 
στόμαχος, δστις πρός τό άνω μέν μέρος περί- 
χυκλοΰται ύπό στεφάνου πλοκαμίων, έν είδη 
πετάλων άνθους, όπισθεν δ ’ ανοίγεται κατά 
Τίτυχάς, αΐτινες ξίς τήν κρ’,λότητα τον στόματος

διανοίγουσιν είσοδον είς τό υδωρ καί τήν μετά 
τούτου συγχαταπινύμένην τροφήν.

Τά πλεΐστα τών πολυπόδων τούτων συζώσι 
κοινωνικώς προσκεκολλημένα έπί βράχων, έφ ’ών 
παράγρυσι τιτανώδεις, σπανίως δέ κερατίνας 
καταθέσεις, κ ο ρ ά λ λ ι α ,  αίτινες χρησιμεύουσιν 
αύτοΐς ώς κοινή κατοικία. Έχουσιν , οΰτως 
είπεΐν, φυτικήν ζωήν, τών κινήσεων των ούο-ών 
έλαχίστων, βαθμηδόν δέ, τού σώματος αύτών 
περιβαλλομένου ύπό τιτανωδών ουσιών , χά̂ = 
νουσι καί ταύτην, μεταβαλλόμενα άπό ζφων 
εις ορυκτά.

Τά γνωστότερα τών ζφοφύτων είσί τά 
κοράλλια, χρησιμεύσζντα ώς πολύτιμος γυ
ναικείος κόσμος καί ατι*α ρύδέν έτερον είναι ή 
ή κατοικία άπολιθωθείσης άποικίας ζφοφύτων. 
Οί σκηνϊταί τής σινα ίτικής χερσονήσου κομί- 
ζ ο υ σ ΐ  καθεκάστην ένταΰθα συντοίρματα κοραλ.- 
λίων,ών τά μάλλον περίεργα διά τήν κατασκευήν 
είσι τό μουσικόν συρίγγιον (Tubipore m u s i-  
que), όμοιάζον Τήν τού Πανός σύριγγα , ή 
μαργαριταρόρρίζα, καί τό μυκητοειδές, έκ τών 
πτυχών τού όποιου, ζώντος, άπειράριθμοι προ
βοσκίδες (προσακτρίδες) έξέρχοντα,ι, εμποιούσα’, 
είς τόν θεατήν τήν έντύπωπωσίν, ήν ήθελε 
προξενήσει ή κεφαλή τής Μεδούσης.

Ό  μάλλον ένδιαφέρων ημάς έκ τών πολυπόδων 
ειν*ι τό Γ.οράλλ’.ον, διότι τοΰτο μόνον έν τ7| 
Μεσογείφ μας απαντάται, ευρισκόμενον πολυ
πληθές παρά τήν Μασσαλίαν, είς τάς άκτάς 
τής Κορσικής, Σαρδινίας, Σικελίας, τών Βαλεα- 
ρίοων καί παρά τήν Τύν.δα.

Οί αρχαίοι έγίνώσκον αυτό, άλλ’ έθεώροι» 
τούτο είτε λίθον, ε’.τε στερεόν στέλεχος Θαλασ- 
σίον φυτού. Ό  Δίοσκορίδης έφρόνεί, ότι ήτο 
θαλάσσιος θάμνος σκληρυνόμενος άμα ώς εξήγετο 
άπό τής θαλάσσης, έβίβαίου δέ,δτΐ καί άν έντός 
τής θαλάσσης ήγγιζέ τις διά τής χειρός αΰτό, 
πάραυτα άπελιθούτρ. Αί περί τοΰ ζφοφύτον 
τούτου δοξασίαι τών άρχαίών έπεκράτησαν μέ -  
χρί τού δέκατου ογδόου αίώνος, δτε ό Μαρσίλλης 
(Marsigli) άνεκάλυψεν έπί τής έπιφανείας του 
μικρά λευκά σώματα άνθεσι προσόμο’.α και τήν 
άνακάλυψίν του ταύτην άνεκοίνωσ?ν έν ετει,



1706 εις τήν έν Ιϊαρισίοις ’Ακαδημίαν τδν 
’Επιστημών, Ό  Μχρσίλλης εντούτοις άπετΐλα- 
νήθη, έκλαβίν το κοράλλιον ως φυτόν, ay Or,·; 
έις τοϋτο εκ τής ομοιότατος τών πολυπόδων 
προς τά άνθη , ατινα έν οσω χό κοράλλιον 
έμενεν έντός τοϋ ΰδατος ήνόιγον, δτε δέ εςή- 
γέτο έκλεΐον. Ό  πρώτος δστις άνεκάλυψε τήν 
άληθή τοϋ κοραλλιού φύσιν είναι έ Γάλλος 
Πεύσσονέλ, βότανολόγος ιατρός τοϋ βασιλέως, 
οστις έπι πολλά έτη. έμελέτησε τό είδος τής 
ζωής τών κοραλλίων είς τά παράλια τής Προ- 
βιγγίας καί Βάρβαρίας. Οϋτος άπέδέιξεν, ότι 
τό κοράλλιον ήν κοινωνία πολυαρίθμων ζφων, 
ατινα έξωμοίώσε πρός τάς γνωστάς θαλασσίους 
έκαλήφας (τσούκτρας, κολλιτσίδας). «  Είδον 
μετ’ εύχαριστήσεως, λέγει,· κινούμενους τούς 
πλοκάμους ή πόδας τής άκαλνήφης ταύτης, ής,. 
δτε έθηκα τό κοράλλιον έντός ΰδατος καί πρό- 
σήγγίσα τοϋτο είς τό πϋρ, ήνάγκασά άπαντα 
τά μικρά ζωύφια ν’άνοίξωσι. Ταύτα διετηρή- 
θησαν ανοικτά, βοάσαντος τόϋ ΰόατός, ώς 
συμβαίνει είς απαντα τά οστρακόδερμα, τόσο'·- 
τής ξηράς, δσον καί τών ΰδάτων )),

Τό κοράλλιον δέν εΰρίσκεται είς μέγα βάθος* 
οί άλιεΐς ουδέποτε ήδυνήθησαν νά ευρωσι τοι- 
αϋτο πέραν ιών 200 ή 350 μέτρων. Τό σύνηθες 
χρώμα αΰτοϋ είναι ώραϊον κόκκινον, δύναταί 
δμως νά είναι άνοικτότερον και καταντά μέχρ'ι 
τοϋ λευκού, δπερ στερείται αξίας. Ώ ς έκ τοΰ 
χρώματός αί διάφοροι ποικιλίαι τοϋ κοραλλιού 
έχουσιν εις τό έμπόριον τά ονόματα ((Κοράλλιον 
άφρός αίμαΐος, άνθος αίματος, πρώτον, δεύτε
ρον, τρίτον αίμα κτλ. »

Είς τήν αλιείαν τοϋ κοραλλιού καταγίνονται 
προ πάντων οι Μελιταΐοι, μεταχειριζόμενοι 
ττρός τόϋτο έργαλεΐον έν εϊδει ξύλινου σταυροϋ, 
η πολυακτινου άστέρος, άφ ’ έκάστης άκτΐνος 
'ού οποίου έξαρταται δίκΐυον, έν ψ συλλέγεται

κοράλλιον. Εις τό κέντρον αΰτοϋ προσδένετα* 
ιτμήμα λίθου ή σιδήρου, δπίος τό έργαλειον 
ί-ΐυθισθή μέχρι τοϋ πυθμένος . "Ελκεταί είτα 
το,υτο επί τών κοραλλιοφόρων υφάλων διά σχοι- 
ν.ου και αποσπά τά έν τφ διχτύφ εμπλεκόμενα 
χοράλ' ιχ,.

’Εκτός τοϋ έρυθροϋ έχομεν καί το μέλαν' 
κοράλλιον,τούτο δμως είναι προϊόν άλλου είδους 
πολύποδος, τοΰ ά ν τ ι  π α θ ο ύ ς . Το είδος :ούτο 
εχεδ άξέίν τινά ένεκα τής- μεγάλης εΰκολίας, 
μεθ’ ής άφαιρεΐται τό φλοιώδες περικάλυμμά 
καί τά έπ’ αΰτόύ όντα άπό τού κεντρικό δ στερεοί/ 
κορμού ί
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Ο ΑΙΧΜΑΑΩΤΙΣθΕίΣ ε γ ζ ω ν ,

Γιατί, γιατί, μανοϋλα μου* 
ΐ(!σω  βαρυά στενάζει?; 
ΐΐοϋ είναι το χαμόγελό ; 
γΐατί μ ’ αγριοκοιτάζεις;-

Βλ έπ$ις τή φουστανέλα μοιί 
που εχ ω  μαορισμέντ;
’ ΕΧ£'·’  ,α εγάλο δίκα.ο, 
νά ^σε λυπημένη !

Μα κάθε αναστεναγμοί,■ 
ττοϋ άπ’ τά στήθχα βγαίνε ty YJ 
Κ*6’ ενα πικρό δάκρυο, 
π  ώ ς άνθος μέ μ apaietv.

'Στο  α ίμ α  τοϋ πατέρα μου^ 
καιρός δεν 6ά άργ/'στι,
’ Απ’ τους εχθρούς κατάκαρδα 
μυρίους νά τρυπήστ^!

Μακράν δέν έΤν" ή μοΐρά μας,· 
ίδέτην! θά άρχίστι 
Νά πέλκτ^ πάλιν στέφ^να, 
πάλιν νά μας τιμήστε

Γ. Βογιαζηγ* 

θ ε σ σ α λ ό ς .

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΚΟΓ
J  . . ,  1 ,- 1 Ρ 1 . * «  -  »

ύπο
ΙΚΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΑΤ 

Βί.

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ

'Η θεία έστέναξε. ’ Εκείνα τά δένδρα, περί 
ών μετά τοιαύτης περιφρονήσεως ώμίλησεν , 
άπετέλουν έτι προ τρ'.ών μηνών ώραϊον μικρόν 
άλσος, ένθα ή θεία ήρέσκετο άττό τής νεότητάς 
,της νά πλ>έ*η κνημΐδας κατά τάς ώραίας ήμέρας, 
δπως άκούτ) τό κελάδημα τών πτηνών.

"Οσιο γενναίο* και άν ήτο καί μεθ’δλην τήν 
καλήν του Οελησ'.ν, τό αγαθόν γεροντοκόριτσον 
ρχρία  ώς καί ή Θηρεσία,

' Ό  Στέφανος τς παρεχ/,ρει.
Μετά τήν συνομιλίαν μετά τού πάππου, 

>̂ΰδέν πλέον άνέφερε περί τών σκοπών του , 
φαίνόμενος δτι π^ριρτήθη αυτών.

Τό Πάσχα προσήγγιζε καί μετ-’ αΰτοϋ ή 
στιγμή τής άπό ιής σχολής άποχιορήσεώς 
του' οσάκις τούτο τφ έπανήρχετο xaja νοϋν, ή 
καοδία του κατεσπαοάσσετο.

ΤΙΙτο ήναγκασμένος νά καταλ(^ΐ[1 τό σχολεΐον 
άκοιβώς δτε όσημέραι άνεπτύσσετο ή διάνοιά 
του καί Ί^ν^νεν ό πόθος του πρός μάθησιν, δπως 
έγκλεΐο-Ci^ ?·ός πένθιμου*δωματίου καί έκεΐ 
έντός τ^πς/αραιών στημό\ων τού ΰφαντηρίου 
παρεισαγτ) τήν άχαρίν κερκίδα, ζών άθλίως 
έν τώ μέσφ τοϋ οικτροϋ εκείνου θορύβου καί έν 
τφ μελαγχολ'^ώ έκέίνφ τόπι.) έφ’ δρρυ ζωής, 
ώς οί ωχροί έργάταί ούς έβλεπε!

'II άποστροφή ήν ήσθάνετο πρός τό σκοτεινόν 
έκεΐνο δωμάτιον ήτο τοιαύτη, ώστε άπό τίνος ό 
,νούς του περιεπλανάτο άνά τάς φωτεινάς τής 
φαντασίας χώρας.

Ό  διδάσκαλος, άγαθώτατος άνήρ, λίαν λυ- 
πούμενος έπί ~Τ) προσεχεΐ αποχωρήσει αΰτοϋ, 
τφ έδάνειζε διάφοοα βιβλία, έν τών οποίων 
είχε μεταρσιώσει μέχρι τών νεφών τόν άνθρω- 
πάκην, ήτο δέ τούτο (( Τά επιφανή παιδία. .))

Ά φ ’ ής άνέγνω τό βιβλίον τοϋτοΐό Στέφανος 
μόνον μετά περιφανών παιδιών συνέδεε φιλίας’ 
ήκολούθει τόν παΐδα Δύ Γκεσλ,έν είς τούς ίππο-

τικούς αγώνας, τόν νεανίαν Τυρένν,ον είς τήν 
μάχην, τό παιδί ον Αινναΐον έν τώ μεταξύ 
φυτών καί άνθέων π/ανήτη βίφ του, τό μει- 
ράκιον ’Αμυότ έν τή πρός τοίις ΙΙαρισίους καί 
τήν δόξαν όδφ. ’Ά  ! καί έκεΐνος είχε γεννηθή 
πτωχός, άλλά διά τής φιλοπονίας του κατέκτη- 
σε τά πάντα. Ό  άνθρωπάκης ήσθάνετο έαυτόν 
φίλεργον έβλεπεν εαυτόν άλληλοδιαδόχως μέ- 
γαν , πεπαιδευμένον , διάσημον στρατηγόν , 
μέγοςν ποιητήν, δ,χι δήπςτε. Κατετρόπου τόν 
εχθρόν κατά γήν τε καί θάλασσαν καί έν τή 
κονίστρα απαντας τούς σιδηροφράκτους ίππότας- 
εφεύρισκε , συνέγραφε βιβλία ” είτα , φθάσας; 
είς τό άπόγαιςν τής οόξης του, έξηγόραζε τά 
έλίγα στρέμματα τών πατρικών άγρών, έστέ- 
γαζε διά νέων κεράμφν τήν οικίαν; έπλήρου διά 
τουοκικοϋ ταμβάκου τήν ταμβακοθήκην τοϋ 
πάππου, έκόσμει τήν θείαν καί τήν Θηρεσίαν 
δι’ ωραίων καί έκλεκτών υφασμάτων , έπεμπε 
τόν Ιάκωβον είς γυμνάσιον, είτα έξεπαίδευεν 
αΰτόν έν τή Σχολή τών 'Ωραίων Τεχνών. Ούτω 
δέ άπαντες ήσαν εΰτυχεΐς !

—  Τί κάθησαι έκεΐ καί αεροβατείς μέ κρε- 
μαμένας χεϊραί·. ; άνέκραζεν ή θειά Μαργαρίτα, 
δίακόπτουσα έξ άπήνηςτάς ώραίας έκείνας ονει
ροπολήσεις. ’Εμπρός, πότε θά σκαλίσης τάς 
κράμβας ; ’Έπειτα τό χόρτον διά τούς κονίκλους ! 
Κ άαε ! Κ ί ·Α~. !

ΈΆτέραν τ',νά, δτε έν τώ λαχανοκήπφ, ένώ- 
πιον τών κράμβών, ό Στέφανος διέκοψε τήν ερ
γασίαν, δπως άνακονφισθή συλλογιζόμε.νος τούς 
ήρωάς του, είδε δίς τόν πάππον του έκβάλλοντ^ 
έκ τού θυλακίου τςυ τήν ταμβακοθήκην, άνοί- 
γοντα αΰτήν. έμβυθίζοντα έντός τούς δακτύλους 
καί είτα, εΰρόντα αΰτήν κενήν, έμξάλλοντα τα 
χέως έντός τού θηλακίου μετά κινήσεως τών 
ώμων, ώσανεί έλεγε'

—  ’Έ χασα τόρα τόν νοϋν μου ;

Ό  νέος ήσθάνθη έαυτόν λ'.ποψυχούντα.

Έν καιρφ τού δείπνου ή θεία καί ή θηρεσία 
τφ έφάνησαν ώχρότεραι ό δέ πάππος πλέογ 
καταβεβλημένος.

Μόλις κατεκλίθη'



Καί λοιπόν ! είπ: καθ' εαυτόν, αν εγώ τού; 
υπακούσω, 6’ άποθάνωσιν απαντες. Καί οί γο
νείς τοϋ ’Ιακώβου Άμυότ δέν ηθελον νά τον 
άφήσωσι ν’ άναχωρήση· εκείνος όμως άνεχώ- 
ρη-τε καί βραδύτερου ηύχαρίστήθησαν οί γονείς 
διά τούτο' θά φύγω! θά μάθω καλήν τινα τέχνην 
καί θά στείλω έοω ΐά  άναγκαιούντα χρή
ματα . . . . .

Ώμίλει χαμηλοφώνως, πλήν μετά τόνου, 
δπως καταπνίςη τήν συναίσθησιν, δτΐ·έμελέ-ία 
νά παραβή Το καθήκον Του προς τήν ηλικίαν, 
τήν αγάπην καί Την θέλησιν εκείνων, οιτινες 
ειχον δικαίωμα νά τόν διατάττωσί.

—  Ούχί j ούχί, δέν θά τους άφήσω εις τήν 
αθλιότητα ταύτην ! θά ήμην σχληροκάρδιος ! 
θά με συγχωρήσωσι.

Καί άπεφάσισε ν’ άναχωρήση τήν έτί'.οΰσαν.

Γ '. ' :
'λ

ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ.

Ή έπιοϋσα ήν ή πρώτη Πέμπτή τοϋ μηνός, 
ημέρα πλήρους σχόλης’ είχεν άπόφασισθή ΐνα 
β Στέφανος χρησιμοποιήσει Τα-ύτην πρός φύ- 
τευσιν γεωμήλων εις τινα γωνιάν αγρού έσχά- 
τίίΐς έκμισθωθέντος, ή δέ Θηρεσία βοηθήση, 
αύτόν είς τοϋτο τό έργον.

Μετά τό πρόγευμα, ό'πέρ παρετίθετο ενωρίς, 
κατέγειναν εις τό νά κόψωσιν είς χομμίτια τέ 
γεο>μηλα >tal έγκλ%ίσωσιν είς μικρούς σάκχους, 
μ ε θ ’ δ , θέντεςταύτα έντός χειραμάξης μετά τών 
άπαιτουμένων εργαλείων, ά ' εχώρησαν

Ό  καιρός ήτο ώραΐος, ό αήρ δροσερός. Εις 
Τούς άγροβς τό άρτίως άνασκαφέν χώμα 
έκάπνιζεν εις Τας πρώτας Τοϋ ήλίου ακτίνας. 
Ό  Στέφανος, διά τήί δ’.Χελης τδυ έκαμνε τάς 
ώπάς, έν αίς ή θηρεσία ένέβαλλε τ »  γεώμηλά 
καί έχάλυπτεν αύτά διά χώματος.

Ούτος εσίγα καί ήτρ σοβαρός. 'II θηρεσία, 
ής οί οφθαλμοί ουδέποτε άπεμακρύνοντο τοϋ 
-π.-.οσοιπου τού «ρίσβυτέρου άοελφοϋ της, ηρξατο 
νά κ α τ χ λ α μ β ά ν η Τ ε  ύπ’ άνησυχίάςι Τόν ήτενησε 
κ α ί/

—  Τί σκέπτεται; ήρώτ^ΐϊ;
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—  Θηρεσία.. . .  νά ! θέλω ν’ αναχωρήσω.. ι 
δπως μάθω καλήν τινα τέχνην θά κατασταθώ 
προϊστάμενός, ίσως επιτύχω! . . .  Έν τούτοι? 
σεις θά εχητε εν στόμα όλιγώτερον οπως 
τρέφητε και δε? θά ύποβάλλησθε είς τοσαύτας 
στερήσεις. Διότι άναμφιβόλως εδώ σήμερον ή 
αϋριον δέν θά εχωμεν ούτε τί νά φ άγομε ν, 
ούτε τί νά πίωμεν.

—  ”Ω ! είπεν ή νέάνις μετά τεθλιμμένου 
ύφ&υς χαί κλαυθμηράς φωνής, θέλεις νά φύγης ;· 
νά μας άφ ’,σης ;

—  θηρεσία, έπανέλαοεν εκείνος μετά θω
πευτικής φωνής, άν το λέγω πρός σε, πράττοί 
τούτο διότι σύ δύνασαι νά με νόησης, συ μ ’ α 
γαπάς καί θά σιωπήσης" δέν θ’άνέχώρουν άν 
πρώτον δέν σοι ένεπιστευόμην τό μυστικόν μου.' 
Άκουσον" έγώ είμαι ό μεγαλείτερος, αντικα
θιστώ τόν πάτερά μλς. Ά ν  μείνω έόώ, φοβερά 
πενία αναμένει απαντάς ήμάς" ή θεία θέλει 
ύποχρεωθή νά έργάζηται μέ ημερομίσθιον, καί 
σύ έτι* ό ’Ιάκωβος θά έγίνετό ύφάντης ώς 
έγώ, δπερ δέν είνάΐ κάλόν, διότι ούτος είναι 
λίαν λεπτοφυής , λίαν^ύαίσθήτος , θά είναι 
πεπροικισμένος διά τής ευφυΐας τοϋ πατρόί 
μας.

—  Λοιπόν i συμπαράλάβέ με" θά σύνεργα-» 
ζώμεθα, είπε κλαί υσα.

Οϋτος ηρξατο νά γελα, εΐτα δέ\οοσ;.θηκε'
—  Τ« κοράσια μένουσιν οϊκδι, οΚ.ς φρον= 

•τίζώσι πέρ\ τών γερόντων γονέων. «
(’Ακολουθεί συνέχεια.)
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Κόλακες, όπό Δ . ΟιΧονομοπούλου. —  Συμβολή είς τήν 
Ιστορίαν τοΰ έν Α ίγύπτφ Ελληνισμού, ΰπό Γ. Γ. 
Μαζαράχη (συνέχεια). —  Αί γυναίκες -  ιατροί, 
υπό Φιλολάου. —  Ή  Γένεσις τδ Τ λος καί ή 
Ά ν ά ίτα σ ις  τών κόσμων, κατά τον Κ. Φλαμαριών. 
(συνέχεια). —  ‘ Από Παριίίων είς Βρασιλίαν διοί 
ξτ,ρας- —  Ζωολογία, τά Ζωόφυτα. —  ίΓοίησις. 
Ό  αίχμαλωτισθείς ευζωνος, ύπό Γ ; Βογιαζή. —- 
‘ Ιστορία Άνθρωπίσκου υπό Μαρίας Ρόβερτ Χάλι 
(συνέχεια);


