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Διακόσμου τού Κυρ. Δ . OlIiONOMOIIOVAOl*. J

Τδν αύσΐηρον ϊ,ιτμ;ν ΐη ϊ μονογαμίας ενω- 
ρίτατα καίίσΟφΐσθησαν οί αρχαίο1. "Ελληνες, 
ιδίως δέ οί &υνάτβί καί ευττοιίΛ αύτών, παρα~ 
λαίόντε; ώς ivtissottfev τή ; οικιακής μονοτονία: 
καί τοϋ συζυγικοί κόρου τήν θορυβώδη καί με
θυστικήν ηδονήν, ήτις απορρέει έκ τής αμέριμνου, 
καί τών πεδών τής σεμνότητοί καί άξιοπρεπείας 
άπηλλαγμένης, άπολαύσεως τών χαρίΐων πολυ
θέλγητρων παλλακών καί ερατεινών, έρωτίδων. 
«Τ άς μέν εταίρας, Ιλεγον, ηδονής ενεκα έχομε ν' 
τάς δέ παλλχκάς τής καθ’ ημέραν παλλακείας* 
τάς δέ γυναίκας τοϋ πα'.οοποιεΐσθαι γνησίω- 
καί τών ένδον φύλακα πιστόν έχϊ'.ν (Ά θην ., 
ΙΓ', δ ') .»  Ό  έοως υπήρξε τδ κυρ’.ώτατον τών έν 
τή πυροέσση καρδία τοΰ ' Ελληνος κοχλαζόντων 
αισθημάτων.Κατ’ Άλκμανα (Hap’ Άθην.ΙΓ’ , η')

"Ερως με δ1 αυτ'ε Κύπριδος εκατι,

Γλυκύς κατείβων, καρδίαν ιαίνει .

Κατ' Εύρίπίδην δέ (παρ’ Ά θ η ν . ΙΓ ', η ',  
*αί Στοβαίω δ', I 3).

"Οστις έρωτα μή μόνον κρίνει βεόν,

"Η σκαιος έίτιν, η, καλών άπειρος ών,
Οΰκ οΤδε τόν μέγιίτον άνΟρώποις θεόν,

διόιϊερ έλάτρευσεν ό "Ελλην διαπύρως τδ καλδν 
καί ώραίον, τδ εύμορφον καί αρμονικόν, τδ 
χάριεν καί έπαγωγδν τήν οψιν , καί δυσαπαλ- 
λάκτως είλκύσθη ύπ’ αύτοϋ, καί άκαταγών.στον 

τήν επιθυμίαν τής άμεσου αύτοϋ άπο-

λαύσεως. Ήγάπησε λο'.πδν έμμανώς τήν γυναίκα 
έ έοωτομανής καί φιλήδονος Έ λλην, έλάτρευσε· 
τάς πλαστικάς καλλονάς αύτής, καί έξεθείασε 
τάς πνευματικάς χάριτας, είς μόνην την από
λαυση/ άποβλέψας, καί άδ'.αφορήσας περί τοϋ 
ήθικοϋ χαρακτήρας καί τής κοινωνικής κατα- 
στάσεώς της. Πρδ τών ποδών τής Άκραγαντίνης 
αίχμαλώτιδος Λαίδος ηρχοντο μακρόθεν είς 
Κόρινθον καί κατέθετον θησαυρούς, δόξας, τιμάς, 
οί διασημότατοι τών Ελλήνων , άρχοντες, 
στρατηγοί, φιλόσοφοι, ρήτορες καλλιτέχναι, 
ϊύγενείς καί εύποροι, μηδ’ αύτοϋ τού κυνικοϋ 
Διογένους έξα’.ρεθέντος, καί δι’ αύτήν έρρέθη, 
ώς θέλουσι τινες, τδ περιβόητον εκείνο «  ού 
π α ν τ ό ς  π λ ε ΐ ν έ ς  Κ ό ρ ι ν θ ο ν .  »  Τής 
διαβοήτου Θεσπικής καππαρολόγου Φρύνης, περί 
ής ό Τιμοκλής λέγει έν Ν ε α ί ρ α (παρ’ Άθην.,.

ιγ', γ'·)

. . . . . . . .  Ά λ λ ’ εγωγ’ ό δυστυχής
Φρύνης έρασΟείς ήνίκ’ ετι τήν κάππαριν
Συνέλεγεν, οΰ ποτ’  είχεν οσα νΰν εχει,
Πάμπολλ’ άναλίσκων ίψ' έκάστω τής θύρας,

• Άπεκλείόμην» »

τής διαβοήτου Φρύνης λοιπόν, ήτις άπδ καπ
παρολόγου τδ πριν, θησαυρούς δλους έπειτα, 
έν Κορίνθω έταιροϋσα, καταπόντισεν έν ταΐς 
άβύσσοις τών θέλγητρων της, άπηθανάτισαν τά 
φυσικά κάλλη οί περιώνυμοι καλλιτέχναι έρα- 
σταί της, Άπελλής καί ΙΙραξιτέλης, εκείνος 
μέν έν τή Ά  ν α δ υ S μ έ ν τρ , ούτος δ’έν τή 
Κ ν ι δ ί α , Αφροδίτη των (Ά θην., ΙΓ', ζ -'). 
Τής χαρίτοβρύτου καί εύπαιδεύτου ’Ασπασίας 
ακουστής μέν έγένετο ό γέρων Σωκράτης , 
εραστής δ’ ό καλός ’ Αλκιβιάδης, σύζυγος δ ’ ό 
’Ολύμπιος Περικλής, καί θαυμαστής ό θείος 
Πλάτων, ό τδν κατ’ έμπνευσιν αύτής άπαγγελ-



θέντα ύπδ τοϋ Περικλεούς διαβόητον εκείνον 
επιτάφιον άθανατίσας διά τοϋ Μ ε ν ε ξ έ  ν ο υ  
του. 'Η έκ τών ’Αθηναϊκών τριόδων άναληφθεΐ- 
σα εταίρα θαΐς έξεδικήθη μεγαλοφρόνως τάς 
’Αθήνας και τήν Ε λλάδα, είστγησομένη πρδς 
τδν διάπυρον λάτριν αυτής, ’Αλέξανδρον τδν 
Μέγαν, τδν εμπρησμόν τών περιωνύμων έν 
ΙΙερσεπόλει ανακτόρων το^ πυρπολήσαντος τάς 
’ Αθήνας Ξέρξου. Τήν αύλητρίδα Λαμίαν, τήν 
πόλεις ολας δ'·ά τών έ (ζωτικών μαγγανειών της 
υ.τοδουλώταταν, και διά τοϋτο Ή λ έ π q λ ι ν 
έπικληθεΐσαν, άπεθέωσεν ό έραττής Δημήτρίος 
ό Πολιορκητής, κα’ι λατρείαν αυτής, ώς Λαμίας 
’Αφροδίτης, συνέστησεν έν θήβαις και έν Ά θ ή - 
ναις. Τής δεικτηριάδος Πυθ ιονίνης ό τάφος 
Ιστοίχισεν εις τδν άσωτον καί εμφανή έραστήν 
της "Αρπαλον, δστις άπέσπασεν αΰτήν έκ χα τ
ρία ιτυπε ίου, ένθα τδ πρώτον τήν έγνώρισε , 
διακόσια τάλαντα, ήτοι 1, 200 , 000  δραχμάς 
τοϋκαΐροϋ έκείνου ( ’Αθήν., 1Γ', ζ ', ) .  Τής καλής 
Στρατονίκης τδ μέγα ήρωον έκεΐτο έξωθεν τής 
’ Αλεξάνδρειας έπι τής θαλάσσης περίβλεπτον, 
ύπδ τοϋ έραστοϋ Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου 
ίδρυθέν τής δε οίνοχόου κλεινούς και τής αύ- 
λητρίδος Μνήσιδος τά έκ μαρ(μά,9®̂  ομοιώματα 
ύπδ τον αύτοΰ έραστον στηθέντα, έκόσμουν τάς 
πλατείαςκαι τάς οδούς τής μεγαλοπόλεως ταύτης.

Έβριθον δε πάσαι τής Ελλάδος αί όπωσοϋν 
σημαντικαί πόλεις τών έρωτίδων τούτων, ακ
τίνες, εις πολλάς διακρινόμεναι τάξεις κατά 
τούς τρόπους και τάς αξιώσεις αύτών, καθήδυνον 
τόν βίον τών άνδρών πάσης τάξεως και κατα- 
στάσεως, άπδ τοϋ ΐσχυροτάτου και πλουσιωτά^ 
του μέχρι τοϋ άπλοϋ άστοϋ και τοϋ /ειρώνακτος. 
5 Απδ τής π α λ λ α κ ή ς ,  ήτις μόνον διά τήν 
ελλειψιν τών νομίμων γαμικών διατυπώσεων 
διέφερε τής συζύγου, μέχρι τής έν ταΐς τριόδοις 
διατριβούσης δ ε ι κ τ η ρ ι ά δ ο ς ' ,  διάφοροι 
έμεσολάβουν κατηγορίαι γυναικών,τά σωματικά 
εαυτών κάλλη εμπορευόμενων. ΤΗσαν δ’ ομως 
αί τάξει; και κατηγορίαι αύται τυχαΐαι, κα'ι 
συνήθως παροόικαί, πολλάκις τής πανδημρτάτης 
κα'ι ευτελεστάτης έρωτίδος άνυψουμένης διά 
τυχαίαν τινά ευτυχή συνάντησιν εις βαθμόν

επίζηλον πανισχύρου παλλακής, ή εις περιωπήν 
διαβοήτου και περισπούδαστου εταίρας.

Τήν πρώτην κα'ι άξιοπρεπε^τέραν θέσιν έν 
τφ συστήματι τών γυναικών, τούτων κατεΐχον 
ομολογούμε νως αί π α λ λ α κ α ί  , αϊτινες 
αργυρώνητοι πολλάκις δοϋλαι, ή και έξ εύτε- 
λεστέρων, ενίοτε κατηγοριών ίρωτίςων άναλαμ- 
βανήμεναι, δεν διάφερον, ώς προείπομεν, τών, 
συζύγων ή δ,’·ά ·$  νόθον τών εξ εαυτών τέκνων,, 
ενεκα τής έλλείψεω.ς τών νομίμων γαμικών δια
τυπώσεων, καί καθότι έν τή κατοικία αύτών 
έπεκράτει ελευθερία εντελής και χαλαρότης 
ηθική, ώστε ο άνήρ ήδύνατο νά διάγη αύτόθι έν 
εύωχίαις και οργίοις μετά φί^ων, γελωτοποιών, 
κολάκων, εταιρών, αύλητρίδων κλπ., τούθ’ δπερ 
άπηγορεύετο αύτώ ύπδ τής εύπρεπείας και 
κοσμιότητος έν τφ συζυγικφ οίκφ.

Μετά τάς παλλακάς τήν πρφτην κατεΐχον 
θέσιν αί εταίρα ι, ήτοι φίλαι ή σύντροφο1 , 
σεμνολόγως άποκαλούμεναι. Αύται, 9'= μέν 
απελεύθεροι, ότέ ρέ καί έξ αστών, συνηθέστατ^ 
τών κατωτάτων τάξεων-, καταγόμενα ι ,  καθί
σταντο έν βραχ?ΐ ί$ΐά τών φυσικών θέλγητρων, 
πνευματικών χαρίτων, και έπαγωγών τρόπων 
των, ^.ίαν περισπούδαστοι έρωτίδες, έν ιδία 
κατοικοϋσαι, μεγαλόπρεπεΐ και πολυτελώς 
ηύ-ρεπίσμένη οικία, μεγάλης εχουσαί θερα
πείαν , ζώσαι βίον ήγεμονίδων, μεγίστων 
άξιούμεναι τνμφν, κα'ι πωλούσαι’ ^ίαν άκριβά 
τήν άπδ τών θελγήτρων αύτών ήδονήν; περιου
σίας δλας έραστών καταβροχθίζονται, καί 
πλούτη αμύθητα ούτως άποθησαυοίζουσαι. ’Ε -• . t ■ . *
σπούδαζον δέ νά καλλιεργώσι καταλλήλως τήν 
διανοιάν των δι’ έκπαιδεύσεως, καί πολλαί

. : · . ι _ j  * *

αύτών διάσημοι έγέν»ντρ καί περιζήτητοι οιά 
τήν αγχίνοιαν κα'ι τήν περί τούς )όγ ου ςχ ά - 
οιν. «  Καί άλ'/αι δέ έταΐοαι μέγα έφρόνουν,I · * Γ  1 ί  I

έ<ρ’ έαυταίς, πανος{α> άντεχόιχεναι, καί τοΐς 
μαθήμασι χρόνον άπομερίζουσαί, οιόπερ και 
εύθικτοι πρός τάς απαντήσεις ήσαν » ,  λέγει ό 
’Αθηναίος (ΙΓ , ε').

’Επαγωγόταται δέ καί φοβεραί σαγηνεύτρίαι 
ήσαν αί έν ’ Αθ/,ναις έταΐραΐ. «  Φυλακτέον δέ, 
λέγει ό ε ;ς τόν Δικαίαρχον αποδιδόμενος π ε ρ ί

’ Λ

τ ώ ν  έ ν  Έ  λ λ ά δ ι  π ό λ ε ω ν  λόγος 
(Fragment. Histor. Graec. Τ .  II, p .  2 5 5 ) ,  

ώς ενι μάλιστα τάς εταίρας, μή λάθιρ τις 
ήδέως άπολόμενος* ό στίχος Λυσίππου.

Εί μή τεθέασαι τ ά ; Ά θ /,να ;, στέλεχο; 6Ϊ*
Ε’ι δέ τεθέασαι. μή τεθήρϊυσαι δ*, όνο;·
Εί δ' εΰαρεστών, άπ οτρέχει;, κανθήλιος.

(Ακολουθεί συνέχεια.)

Η ΚΟϊΜΟΓΟΝίΑ 
ΪΪΑΓΑ T01S ΑΡΧΑΙΟΙ* Α ΙΓΠ ΙΤΙΟ ΙΪ

' 1>ς απάντων τών θπ-,σκευτικών συστημάτων, ουτω 
kai τού άρχ χίου Αιγυπτιακού, άναπόίπαστον καί ουσιώ
δες μέρος ά -ετέλέι ή περί τ ή ; τοΰ κόσμου καί τών 
έντων δημιουργία; διδασκαλία.

Καί δ'εν διεσώθημέν ε ί ;  ή μ ά ; ειδικόν τι σύγγραμμα, 
πλήρη περιλαμβάνον κχί σαφή τήν περί τ ή ; κοσμογο
ν ία ; θεωρίαν τών αρχαίων αίγυπτίων ιερέων, ο'ίτινε; 
ήσαν οί αποκλειστικοί θεματοφύλακες πασών τώ ν θ εο - 
λογικών, φιλοσοφικών καί έπιστημονικών γνώσεων τών 
τότε χρόνων, άλλ' δ μ ω ; τό Λεν έξ αποσπασμάτων τινών 
τών σωζομένων άρχαίων 'Ελλήνων συγγραφέων, τό δ’έκ 
■διαφόρι.ιν χωρίων τ ή ; αιγυπτιακή; ν ΐ κ υ β β ί ο λ β υ ,  
τό δ’ έκ ποικίλων εκφράσεων, α'ίτινέ; άπαντώσιν έν 
αρχαίοι; αίγβπ·Λακοί; π*πΰροι; ή ίϊρβ'γλβφικαί; έπ ι- 
γραφαΐ; ν.ζί έκ παντοίων συμβολικών παρασΐάσεων, 
σωζομένων έπι τών τοίχοιν αρχαίων ναών καί τάφων 
ή  έπί τών παντοειδών περιβλημάτων τών μομιών, κ α - 
■τώρθώσαν οί νεώτερο'ι αιγυπτιολόγοι νά συναπαρτίσω-1 
otv έντελέ; τι όπωσοϋν σύστημα ιώ ν  περίκοίμογονία; 
αρχαίων αιγυπτιακών δογμάτων·.

Πάντα λοιπόν τά ο /τα  συνωστίζοντο, *ατάτήν διδα
σκαλίαν ταύτην, φύρδην μίγδην συγκεχυμένα καί 
αμορφα,έν τ φ  αρχεγόνω ώλεανώ, Ν ο ύ ,  κα'ι άπετέλουν 
τό άρχ έγονον X ά ο <· διεκοίΟησαν δέ καί απεχωρίσθησαν 
ά π ' άλλήλων ϊΰ χ ερ ώ ; καί έν άκαρέΤ διά προστάγματα; 
τ ο ϋ θ εοΰ .Ε Τ π ε  δ η λ .  κ α ί  έ γ έ ν ε τ ο - « γ ε ν ν η θ ή τ ω  
«  ή λ ι ο < ! » καί ό ή λιο ; ήρχισε νά λάμπη. Κατόπιν 
διά προσταγή; τοϋ θεοϋ ό φωτεινό; Σ χ ο ΰ  έξωμάλισε 
τήν γήν, καί διεχώρισε τά υδατα ε ί ; δύο μοίρα ;, τήν 
έπί τ ή ; γ ή ;, αποτελούσαν τού ; ποταμού; καί τ ά ; θ α - 
λάσσας, καί τήν έντώ  αίθέρι, άποτίλοϋίαν τον ουράνιον 
ωκεανόν, τόν ουράνιον θόλον, έν ω  κινούνται οί άστέρες 
και οί θεοί, ΰπό αιωνίου φερόμενοι ρεύματος. Καί 
κατ’ άλλα μέν τών αρχαίων κειμένων ό δημιουργό; 
ουτο; θεός εΤνε ό Φ θ ά ,  ον ιερογλυφική τ ι ;  έπιγρχφή 
τ«ΰ Ραμεσείου παριστάνει ώ ;  «  κυ-λίοντα τ ό  ώ ό ν  τ ο υ

« έ ν τ ο ϊ ;  ο υ ρ α ν ο ί ;  )), τούθ’ ' οπερ καί συμβολικώ ; 
είκονίζεται πολλαχού τών μνημείων διά κ α ν θ ά ρ  ου,  
ά ν τ ι β ά δ η ν  π ρ ο ω θ ο ύ ν τ ο ;  κ α ί  κ υ λ ί ο ν τ ο ;  
τ ό ν  ώ ο φ ό ρ ο ν  ά ν θ ο ν τ ο υ ,  ώ ;έ π ί  λεξει λέγουσιν 
δ τε Πλούταρχος κ ;ί  ό Ώ ραπόλλων. Καί κατ’ άλλα δέ 
πάλιν κείμενα καί κατά τόν Ευσέβιον, ο Φθά προήλθεν 
έξ ώοϋ, έζελθόντο; τοϋ στόματο; τοϋ Κ ν έ φ ( Κ ν ο ύ φ ι -  
δ ο ; ,  Χ ν ο ύ μ  ή Ν ο ΰ μ  =  κριοκεφάλου Δ ιό ;), οΰ τό 
όνομα σημαίνει, κατά Πλούταρχον (περί ” )σιδο; καί 
Ό σίριο;) π ν ε ύ μ α ,  καί ον μνί,μεΤόν τι έν β ή β α ι ; τ ή ; 
ΙΙτολεμαϊκή; επ οχή ; είκο/ίζει ώ ;  κεραμέα, περιστρέ- 
οοντα έπί τού τροχού κ , ί διαπλάσσοντα τόν πηλόν, τον 
μέλλον:α νά παραγάγη τά μέλη τού Ό σίριδο ;.

Δ /,μιουργηθεί; ό ήλιος, αντικατέστησε-/ αύτό; τόν 
δημιουργόν, ου έθεωρήθη τό σκήνωμα, καί έςηκολού- 
θησε τήν συνέχειαν καί συμπλνήρωσιν τή ;δη μ ιου ργία ;, 
ορών ώ ;  έκδήλωσι; τ ή ; δημιουργική; καί συντηρητική; 
δυνάιαεω; τού θείου, καί συγχεόμενο; μετ’ αυτού.
«  Τ ά ;α ; δέ ό αρμοστή ; τού σύμπαντο; τού; διέποντα; 
τήν παγκόσμιον άρμονίαν νόμου;, διηρέθισε τ ά ; κ ατα - 
σ :ρεπ τικά ; δυνάμει; τ ή ; φύσεω ; ών ό αρχ η γό ;, π α ρ ι- 
στάμενο; έν ταΤ; μνημείοι; ώ ;  τ ι ;  μακρό; καί 
πολυέλικτο; οφ ι;, ’ ’Α π ο φ ι ;  ( ’Ά π α π ) καλούμενος, 
έπειράθη νά έκμηδενίση τό θειον εργον. Μ άχη δ’ έκ 
τούτου έπηκολούθησε κρατερά τ ώ ν  φ ω τ ε ι ν ώ ν  κ α ί  
γ ο ν ι μ ο π ο ι ώ ν  θ ε ώ ν  πρός τούς έχ θρού; τοϋ φ ω τό ; 
καί τ ή ; ζω ή ;, υ ι ο ύ ;  τ  ή ;  ft ν τ α ρ σ ί α ; ,  ή τι; έκρίθ ,·) 
μέν οΰχί άνευ δυσχερεία; υπέρ τών φωτεινών θεών, δέν 
έπήνεγκεν ο μ » ;  καί βριστικά αποτελέσματα. Αιόπερ, 
ένόσορ ύφίσταται δ κόσμο;, τά τέρατα ήττώνται μέν, 
έξασθενίζονται, άλλά δέν καταστρέφονται έντελώ;, καί 
έξανίίττανταί «ίβ,'νίω ; κατά τ ή ; δαμαζούση; αυτά δυ- 
νάμεως, άπειλβύντα διηνεκώ; τήν τάξιν τ ή ; φύσεω ;. 
"Οθεν ό θ ε ό ; (ό  ή λιο ;), ο π ω ; ματαιών-ρ τήν άένναον 
καταστρεπτικήν αυτών έπήρειαν, οφείλει, ώ ;  ειπεΤν, 
ν’ άναδημιουργή τόν κόσμον κ α τά π α σ /ν  πρωίαν (άνα- 
τέλλων καί διασκορπίζων τά κατά τήν νύκτα έπικρα- 
τοϋντα σκότη). Ό  διηνεκή; ούτο; ανταγωνισμό; τού 
θεού π ρο ; τά πονηρά στοιχεία μετεβιβάσθη ύπό τών 
αίγυπτίων άπό τ ά ; μυστηριώοει; τ ή ; θρησκεία; χώ ρας 
ε ί;τή ν  ενυλον φύσινουτω  δέόμ έν  θ ε ό ; άφωμοιώθη τώ  
ζωοδότη Νείλψ,τό δέ πονηρόν στοιχε“ον τή πανταχόθεν 
περισφιγγούση τήν Αίγυπτον διά τών διαπύρων κυμά
των της έρήμω (Μ άσπ ερος)» . Καί δή πόλεμος ένίστα- 
ται άένναο; εή; έρήμου (προσωποποιουμένη; οιά τού 
πυρρότριχο; £ ή θ ,  ήτοι Τ υ φ ώ ν ο ς ) ,  πειρωμενη; νά 
κατακλύστ, καί καταπίιι τήν Αίγυπτον (Ί σ ιν ), π ρό ; τόν 
Νείλον ('Όσιριν), άρδεύοντα, καί σώζοντα, καί γονιμο- 
π .ιούντα αΰτήν- π όλεμ ος, κατ’ άνάγκην επαναλαμβα
νόμενος κατ’ ’έτος πρός άναδημιούργησιν τοϋ έδάφους.

Τό εργον τ ή ; δημιουργία; εμενε καί μετά τήν πε
ριστολήν τών πονηρών δυνάμεων ατελε; ετι. «  Εού*-



μιούργησε λοιπόν ό θεός τό έδαφος, τόν άργυρον, τόν 
χρυσόν, τόν κυανόν ( lapis—lazuli), τήν χλόην διά τά 
κτήνη, τά δίατρέφοντα τόν άνθρωπον φυτά, τούς ιχθύ; 
τοϋ ποταμού, τά πετεινά τού ουρανού, τά ερπετά καί 
τήν τροφήν αυτών. Πτηνά καί έρπετά εΤνε διά τόν θεόν 
ισότιμα- παρασκευάζει τήν τροφήν το,ΰ μυός εν τή οπή 
του, τήν τών πτηνών επί τών κλάδων, Τέλος εξέρχον
ται οί άνθρωποι έκ τών δύο οφθαλμών του, καί δ ια - 
σπείρονται έπί τοϋ προσώπου τής γής (Πάπυρος τ φ  
Βουλάκ),» ποίμνιον τοϋ Ρ ά ,  είς τέσσαρας διηρημένον 
φυλάς, τοΰς Α ί γ  υ π τ  ί ο υ ς (Ρ ό τ  ο υ, ήτοι κατ’ έξοχήν 
ανθρώπους), τοΰς Ν ί γ ρ η τ α ς  ( Ν α χ ά σ ι ) ,  όντας 
υπό τήν σκέπην τού "ίίρου ('Η λιου-’Απόλλωνος), τούς 
Ά  σ ι ά τ α ς ( ’Α ά μ  ο υ), καί τοΰς λ ε υ κ ο ύ ς  λαούς τού 
βορρά, οϋς προστατεύει ή λεοντοκεφαλές θεά Σ  έ χ  ε τ. 
Ό  άνθρωπος έξήλθε τών χειρών τού δημιουργού, μ η - 
δεμίαν γινώσκων τών πρός τό ζήν αναγκαίων τεχνών, 
στερούμενος λαλιάς ένάρθραυ καί ήναγκασμένος νά μ ι -  
μήται τάς κραυγάς τών ζώ ω ν. ’Αλλά κατήλθε τότε b 
θεός έπί τής γής, ένηνθρώπι^εν υπό τήν μορφήν νομο- 
θέτου καί βασιλέω,ς καί καθωδήγησεν αυτόν πρός τήν 
ήμέρωσιν καί τόν πολιτισμόν.

Τοιαύτη τις περίπου έν συντομί$ εΤνε ή κατ’ αίγυ- 
πτίους κοσμογονία καί δημιουργία τοϋ. ανθρώπου.

(Έ κ  τού ανεκδότου Γ" τόμου τού ’Αλεξανδρινού Δια
κόσμου. )

Δ . I. ΟίΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΣ, 

-------------- 1  Μ ------------------

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Ε Ι £  Τ Ή Ν  I C T O P I A N

Τ Ο Γ  ΕΝ Α Ι Γ Υ Π Τ Ω  Ε Λ Λ Η  Ν I Σ  Μ Ο ν  
υπό Γ. Γ· ΜΑΖΑΡΑΚΗ.

(Συνέχεια.)

§  Οί τών πατριαρχικών κωδίκων πίνακες 
τής διαδοχής τών πατριαρχών διάδοχον τοΰ 
Μάρκου θέλουσι τδν Ελευθέριον, φ δΐδουσι 
πατριαρχίαν τεσσαράκοντα εξ έτών,εν φ ό Νλή,

■ βασιζόμενος είς τδν ούτω λεγόμενον Κατάλογον 
Καΐρου, jov ’Ελευθέριον, ου τ ’ δνομα ΰπδ τών 
συνταξάγτων τόν κατάλογον εκείνον έξηραβίσθη 
είς ’ Κλφτέρ, τίθησι προ τοϋ Μάρκου, δν επιτάσ
σει βασιζόμενος εις τδν Λέ Κιέν, Ήλία τινός. 
Βέβαιον έν τούτοι? είναι δτι τώ 1200 περίπου 
Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας ήν Νικόλαος ό α '., 
ώς τρανώς πιστοΰται έκ τής μετά τών Παπών 
Ρώμης αλληλογραφίας αύτοΰ. Τά τή$ ’Ανατο

λικής ’Εκκλησίας ξΰρίσκοντο κατά τήν εποχήν 
ταύτην έπί, ξυρού άκμής· διότι έκ τών τεσσάρων 
ανατολικών πατριαρχών, μόνος ό ’Αλεξάνδρειάς 
ό έπί ψιλφ ρνόματι πατριάρχης, εύρίσκ?;το έν 
τ?ί έδρα αΰτοΰ, τοΰ Κωνσταν:ΐνουπόλεως μετά 
τοΰ ’Αντιόχειας εΰρισκομένων έν Νίκα ία ένεκα 
τή? ΰπδ τών Φράγκων κατακτησϊως άμφοτέρων 
τούτων τών πόλεων, 'Ιεροσολύμων δε μή ΰττάρ- 
χοντος, άλλ’ άντ* αύτοΰ έν Π·?ολεμα,ίδι διατρί- 
βοντος Λατίνου ψευδό—ατριάρχου, φεροντος τδν 
τίτλον εκείνου, Ούζεν δθεν το τςαράδοξον, αν Νι
κόλαος ό α '. , νομίσα? τά πάντα άπολεσθέν-α, 
άπάσας τάς έλπίδαςτου έξήρτησεν άπό τοΰ Πάπα, 
Ρώμης καί τών Φράγκων, ών ηγούμενος Ιωάννης 
ό Βρι.έννιος, εις δν π^ριήλθε, διά τοΰ γάμου του 
μετά Μαρίας τής Ουγατρδς τής βασιλίσσης 
Ίσαβέλαςκαί Κορράδου τοΰ Μομφερρατικ.οΰ, το 
βασίλειον τής Πτολεμαίδο?, έπετέθη,. άπόντος 
τοΰ Σουλτάνου “Α δελ , κατά τής Ταμιάθεως 
καί,  κατά την. συνήθειαν τών Λατίνων , έκακο- 
ποίησε τοΰς κατοίκους τών πέριξ,. αδιακρίτως 
Χριστιανούς καί μή, καί επίτρεψε ν» ληστευθή 
καί μοναστήρίον τι τών ήμετέρων, κείμενον 
παρά τήν Ταμί,αθιν (!)· Ό  Νικόλαο? κατ/,ρξατο 
τή? αλληλογραφία? αύτοΰ μετά; ’ Ιννοκεντίου 
τοΰ γ '. διά παρακλήσεως πρδς «ύτόν, δπως 
μεσιτεύση παρά τοΐς Ναίταις καί Νοσοκόμοις* 
ΐνα ούτοι έξαγοράσωσι τοΰς έν Καιροί καί ’Αλε
ξάνδρειά Χριστιανούς αιχμαλώτους, ώ? πλη~- 
ροφορούμεθα έκ τής πρδς αύτόν στάλε, ί.σης τώ  
I 2 I 2 άπαντησεως τοΰ. Πάπα ’ καί δευτέραν 
δ’έπιστολήν, έγραψε προ? Ίννοκέντιον, προκει- 
μένου περί χειροτονίας, είς ιερέα λατίνου τινδς 
διακόνου,, ευρισκομένου, τότε έν Αίγύπτω, άπαι- 
τησάντων τούτο τών, έν Αίγύπτφ φράγκων; 
αιχμαλώτων (2)· Ό  Νικόλαος λίαν πιθανόν, 
τηοών Φιλικήν μετά τού,Πάπα Ρώμης αλληλο
γραφίαν,, ν.ά ένεφορεΐ,το, άπλώς ΰπδ ύψηλών, περί 
χριστιανικής ανοχής αισθημάτων, ώς ήδύνατό, 
τις νά συμπεράνη έκ τοΰ δτι τδν Πατριάρχην 
τών Κοπτών Ίωάννην τδν C ' . έκηδευσε μόνον»

(1 ) Τινές θίτουσι τό γεγονός τοϋτο προ τού 120 9 
άλλοι δέ μετά ταύτα.

(2 ) ’ Ιννοκεντίου Έ πιστολαί 14, 146.

επίσκοπος ’Ορθόδοξος, καί δτι έν τή συγκροτη- 
θείση τφ 1226 συνόοφ ύπδ τών Κοπτών πρδς 
εκ) ογην νέου Πατριάρχου , προσεκλήθη καί 
ούτος (*)· Ό  Πάπας δμως ά)λέως έξελάμβανε 
τούτο, διδ καί προσεκάλεσεν αύτδν είς τήν 
τετάρτην έν Αατερανφ συγκροτηθεΐσαν τφ 
1215 σύνοδον , είς ήν δμως άβέβαιον είναι,αν 
επεμψεν ούτος Τοποτηρητήν του όιάκονόν τινα 
Γερμανόν,ώς οί δυτικοί ισχυρίζονται (2)· ’ Εν τή 
Συνόδφ ταύττ) συν άλλοίς άπεφασίσθη καί νέα 
Σταυροφορία πρδς άνάκτησιν τού Παναγίου 
Τάφου, ήτις καί έγένετο τφ 12 17 έπί τοΰ 
δίαδεχθεντος τδν Ίννοκέντιον Όνωρίου του γ '. ,  
ηγουμένων τοΰ τε Βασίλέω? τή? Οΰγκαρία? καί 
τοΰ Δουκδ? τή? Αύστρία?. Οί Σταυροφόροι τώ 
1219,  τί) 29 Μαίου, έπολιόρκησαν τήν Τ α- 
μίαθιν(3) καί, μετά πολλά? περί αρχηγία? 
διενέξει? μεταξύ τοΰ βασίλέω? τή? Πτολεμαίδο? 
καί τοΰ. Τοποτηρητοΰ τοΰ Πάπα , εκυρίευσαν 
«αύτήν Σουλτάνου δντο? τηνικαΰτα τοΰ 
υιού τοΰ' ’Άδελ Κάμελ, τήν 5 Νοεμβρίου τοΰ 
1 2 1 9 ,  καί, άφ ’ ού διήρπασαν αύτήν καί 
τούς κατοίκους της έπώλησαν, εδωκαν αύτήν 
’ Ιωάννη τφ Βριεννίφ, δπως άποτελέση μέρος 
τοΰ βασιλείου τής Ιερουσαλήμ. Καί κατά τήν 
παρούσαν περίπτωσίν άπεδείχθη , χιλιοστήν 
ταύτην φοράν,ή πλεονεξία ή καί πρδς τούς ιερούς 
κανόνας περίφρόνησις τής Ρωμαϊκής Έδρας· 
διότι τότε διώρισε Μητροπολίτην έν Ταμιάθει, 
δστις έλαβε μετά ταύτα καί τδν τίτλον Πα
τριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ( 4)> συνευδοκοΰντος

(1 ) Σευήρου συνέχ. παρά Ρενωδ. σελ. 57 3 .
(2 ) Ίννοκ. Έ π ισ τ . 15 . 34 .  ’Ίδε Δοσίθεον. Περί τών 

έν Ίεροσ. Ιΐατρ. Βι£λ. Η’, κεφ. ιζ'.
(3 )  Ίάκ . δέ Βιτρύ, σελ. 1 1 41 . Ά γ .  Βοναβεντούρα, 

■βίος 'Αγ· Φραγκίσκου, κεφ. ια'. Ο&ίλκεν, ζ"'. 183 —  
289.  Ρενωδότος, ~ V -■ 5 7 2 .  Ό λιβέριος, κεφ . ζ '. 
’Αβουλφεδας, Χρρν. σελ. 26 4.

( ί )  Τοιοϋτοι ψευδοπατριάρχαι ’ Αλεξανδρείας άνα - 
•φέρονται ύπό τών λατίνων ιστορικών δεκατέσσαρες. 
α .  "Α γ. ’Αθανάσιος Κλαρομοντάνος τψ 1219, β '. 
Γ ίλης, Δομενικανός ίερεύς, τψ 1310,  γ '. ’Όδος Δε 
Σάλα, ΙΙισανός, τψ 1 322 , δ'. "Ιωάννης υιός ’ Ιακώβ ,υ β '. 
τής ’Αραγώνης, άπό τής ’Αρχιεπισκοπής Τολέδου, τψ 
13 28 , ε'. Ούιλλιέλμος Δέ Σιανάκ, Ε π ίσκοπ ος ΙΙαρι- 
σίων, τψ 13-42, ζ - '. Οΰμβέρτος, Δελφίνος Βιένντς, τψ

βεβαίως είς τούτο καί τού παρά λατίνοις ’ Αγίου 
Φραγκίσκου, δστις διαρκούσης τής πολιορκίας 
είχεν έπισκεφθή τήν Αίγυπτον. Ή άλωσιςτής 
Ταμιάθεως συνετέλεσεν εί? τδ νά ΰποστώσΐ 
πλεΐστα δσα δεινά οί χριστιανοί τή? Αίγύπτου, 
διότι ύπεχρεώθησαν νά καταβάλωσι μεγάλα 
χρηματικά ποσά πρδ? καταρτισμόν τού έκ- 
στρατεύσοντος πρδς άνάκτησιν τής πόλεως 
ταύτης σώυατος. Καί οί μεν ’Ορθόδοξοι τού 
Κάιρου ύπεσχέθησαν τέσσαρας χιλιάδα? χρυσά 
νομίσματα , οί δέ Κόπται , πολυαριθμότεροι 
έκείνων δντες, εικοσιν , έξ δμως κατέβαλον 
μόνον τάς έξ. Ό  δαπάνα,ις τών Χριστιανών 
καταρτίσθείς ούτω στρατδς κατά τήν πρδς τήν 
Ταμίαθιν πορείαν του κατηδάφιζεν άπάσας 
τά? έκκλησίας, άς άπήντα, έν δέ τοΐς προ- 
αστείο'.ς τής ’ Αλεξάνδρειάς κατηδάφισε καί τήν 
τοΰ 'Αγίου Μάρκου έκκλησίαν, έκ φόβου μή οί 
Σταυροφόροι χρησίμοποιήσωσιν αυτήν ώς 
οχύρωμα έν ένδεχομενη κατά τής πόλεω; 
έκείνης έπιθέσει. Ή  Ταμίαθις ολίγον χρόνον 
εμεινεν είς τάς χεΐρας τών Φράγκων, οιτινες, 
μετά τήν άναχώρησίν τοΰ Μεγάλου Μαγίστρου 
τών Να ίτών, τοΰ ψευδοπατριάρχου 'Ιεροσολύμων 
καί τών Γάλλων ιπποτών, είς τοιαύτην αθλιό
τητα περιέστησαν, ώστε νά ζώσι διά τής 
έπαιτίας καί αρπαγής. Τέλος, λαβόντες έπι- 
κουρίας καί ένθαρρυνθέντες ύπδ τοΰ Πελάγιου, 
Καρδινάλεως Επισκόπου τοΰ Άλβάνου καί 
Λεγάτου τού Πάπα, έξεστράτευσαν κατά τοΰ 
Καίρου,άλλά ήναγκάσθησαν, περικυκλωθέντες έν 
τή κορυφή τοΰ Δέλτα, νά συνθηκολογήσωσι 
πρδς τδν Κάμελ, είς δν παράτησαν τήν Ταμιά- 
θιν, ύπδ τδν δρον νά έπιτρέψη αύτοΐ? ν’ άπέλ- 
θωσιν ανενόχλητοι είς Πτολεμαΐδα.’ Εξ επιστολή? 
τοΰ Νικολάου πρδ? τδν Όνώριον ύπδ χρονολο
γία ν 8 Σεπτεμβρίου 1221 πληροφορούμενα 
περί τή? καταστάσεω? τών χριστιανών τά

13 51, ζ ’. Άρνόλδος ΔΙ Μόντε Μαγιόρε, οστις άνεδείχήη 
Καρδινάλις τψ 13 68 , η'. ’Ιωάννης τψ 1 37 1, θ . Πέτρος 
^  Βοένακο προ τού 1388,  ι’. Πέτρος Αλεςανορος τώ 
140 0, ια'. Λεονάρδος ΔελφΤνος, ’Αρχιεπίσκοπος Κρή
της, τψ 1 40 1, ιβ'. Ουγος Δέ Ροβέρτος Τριπόλϋ.ις τψ
1 402. ιγ'. Σίμων Εέ Κρεμιώ, ’Αρχιεπίσκοπος Ρί,μών, 
τψ 1 40 7 καί ιδ’. Γαϊετανος τψ 15 47.



επόμενα, δτι συνεπεία τής κατά τήςΤαμίάθεως 
έπιθέσεως εκατόν πεντήκοντα εκκλησία'. κατε- 
στράφησαν καί άπηγορεύθη τοΐς Χρίστίανοΐς 
εν τφ μέλλοντι ή άνέγερσις τών εκ τυχαίων 
συμβάντων κρημνιζομένων, δτι κατά τά τελευ
ταία δεκατέσσαρα έτη έπεβλήθη εις πάντα 
Χριστιανόν ή έτησία πληρωμή ένδς βυζαντινού 
καί δεκατεσσάρων κ α ρ α β β α καί δτι το - 
σοϋ:οι ήσαν οί Χριστιανοί, ώστε εΐσεπράττετο 
ετησίως τδ ποσόν έκατοντακισχιλίων βυζαν
τινών. Ό  Νικόλαος, μή άρκεσθείς εις ικεσίας 
πρδς άπολύτρωσιν, ένόμισε καλδν νά συμβου
λεύσω τδν ετοιμάζομε νον τότε νά όδηγήσ$ 
νεαν Σταυροφορίαν Αύτοκράτορα Φριδερΐκον , 
όπως άναπλεύση τδν Νείλον διά τοϋ Ραχιτικού 
βρα/ίονος καί οΰ /ί διά τοϋ τής Ταμιάθεω;, 
επέζησε δχ δπως '.δ/, τήν έκβασιν καί τής 
απόπειρα, ταύτης, δηλαδή τήν διά συνθήκης 
ύπδ τού Κάμελ παράδοσιν τής 'Ιερουσαλήμ, 
Βηθλεέμ, Ναζαρέτ καί Σιδώνος πρδς τδν Φρι- 
δερΐκον, δστις έγκατέλιπε πάσαν πρδς κυρίευσιν 
τής Αίγύπτου έπιχείρησιν, απίθανε δέ περί 
τδ 1230.

(’Ακολουθεί συνέχεια.)

--------------  ■ ι· ι « < ι ι  — . ------------- — -

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΓΡΑΦΟΙ

Ί δ ο υ  π ώ ς  δ Α ιμ ύλιος Κ α σ τ ε λ ά ρ , δ 
μ ίγ α ς  τη ς Ι σ π α ν ία ς  ρ ή τω ρ , λ α λ ε ΐ  περί 
έφ ημερίδω ν και δη μ ο σ ιο γ ρ ά φ ω ν .

'Όταν λαμβάνω άνά χεΐρας εφημερίδα, δταν δια
τρέχω  τάς στήλας της, οταν παρατηρώ τό ποικίλον 
τής "λης της και την αφθονίαν τών ειδήσεων τ η ς , 
δεν δύναμαι νά μή αισθανθώ υπερηφάνειαν διά τόν α ι
ωνά μου καί οίκτον διά τούς αιώνας, οΐτινες ήγνόησαν 
τό προϊόν τοΰτο τής ανθρώπινης ευφυΐας, τήν μάλλον 
έκτακτον μεταξύ πασών τών εφευρέσεων.

Ε ννοώ  καί νΰν έτι κοινωνίαν άνευ μηχανών, άνίυ 
τηλέγραφων, άνευ μυρίων άλλων θαυμασίων τής νεω - 
τέρας βιομηχανίας, δι’ών αΰτη κατεσπειρε τήν θριαμ
βευτικήν οδόν τής προόδου, ώραίσθετσαν ύπό τοσούτων 
άθανατων μνημείων, αλλά δεν εννοώ κοινωνίαν άνευ 
τοΰ απέραντου βιβλίου τής καθημερινής εφημερίδας, έν 
■ή Αναγράφονται υπό λεγεώνος συντακτών,' ο''τινες έδει

νά θεωρώνται ώ ς  ιεροί παρά τοΰ λαοΰ, αί ήμέτεραί 
αμφιβολιαι, αι θλίψεις μας, οι πόθοι μας, οί φόβοι 
μας καί οί βαθμοί τής τελειότητας ούς κεκτήμεθα έν 
τώ  έρ γω τή ς πραγματώσεως ιδανικού δικαιοσύνης έπι 
προσώπου τής γής.

Λ έγω λοιπόν δτι οί νεώτεροι λαοί δέον νά τιμ ώ σί 
τούς δημοσιογράφους των. Έ κ  τών εκτάκτων τούτων 
κεφαλών έξέρχονται άκ-Τνες φ ω τός , α'ίτινές διασταυ- 
ρούνται άνά τόν ορ ίζοντα -χ άρις ταΐς κεφαλαϊς ΐαύταις, 
οί λαοί κατορθοΰσι νά σχηματίζωσι κρίσιν τής άν - 
θρωπίνης συνειδήσεως έν παντί γεγονότι.

’Ολίγον μ έ ενδιαφέρει τό κομματικόν πάθος, άνευ 
τοΰ οποίου ίσω ς θα καθίστατο δυσκατάληπτον τό κ ο -  
λοσσιαΐον αυτο εργον, δπερ ώ ς  άπαντα τά άνθρώπινα! 
ΡΥΧ» εχ ει ανάγκην δπως κινηθή τής θέρμ ς τού πά

θους. Ολίγον μ ’ ένδιαφέρει ή έν τινί δεδομένη π ερ ί- 
στάσει λελογισμένη τήρησις σιγής, ή έν άλλη π ερ ι- 
πτώστ, μεροληψία, καί τέλος καί αυτό τό ψεύδος. 
Καθόσον εκ τού πολέμου τούτου τών διανοητικών δυ— 
ναμεων εςερχεται ο καΟολου βιος, ώ ς  έκ τών σκιών 
έξέρχεται ή αρμονία είκόνος τίνος,

θ ά  ήτο προτιμότερον άν μή ύπήρχον έν τψ τύπψ> 
τα κακα ταϋτα, ω ς  θά ητο προτιμοτίρον αν μη υπήρ
χαν φυσικαί άσθένειαι, ουδέ ατομικά δυστυχήματα.· 
Ά λ λ ’  είναι τόσω  δύσκολον νά διορθώσωμεν τήν κοινω
νίαν, δσω  καί νά διορθώσωμεν τήν φύσιν καί τούς 
μηχανικούς τοϋ σύμπαντος νόμους της, τούς π λειστά - 
κις τόσω  μοιραίους.

Έ άν εκαλούντο είς δίκην ποτέ δλα τά ιδρύματα- δι’ ί  
επαιρεται σήμερον ή άνθρωπότης, καί άν ταύτα εφερον 
έν τή μια χειρί τά κακά άπερ έπήνεγκον, καί έν τή  
ετερα τά άγαθά, ίσ ω ς  ούδέν τούτων θά έξήρχέτο τής 
δίκης τόσω  άγνύν, ώ ς  ό  τύπος, καί ούδέν θά ήτο άξιον 
τών ευλογιών τής άνθρωπότητος, δσον αύτός.

Έ ξ  αιώνες κατηναλήΟηταν, δπ ως περατωθή 6 καθε
δρικός ναός τής Κολωνίας, καί δμ ω ς μία μόνη ήμέρχ 
άρκεΐ οπως άχθή είς πέρας τό- μέγ-α εργον μιας εφη
μερίδας !

’Αναρίθμητοι είσιν οί πόροι τής ζωή ς καί τής: 
προόδου, οί περιεχόμενο', έν έκάιττω φύλλω τοϋ αθα
νάτου χοροϋ τοϋ άποτίλοϋντος τήν δημοσιογραφίαν, 
άπό τών άσημάντων ειδήσεων τών άφορσών 'π~χ 
άγνωστα, μέχρι τού λόγου έξοχου ρήτορος συγκινοϋν- 
τος τάς διανοίας· άπό τής περιγραφής χοροϋ μέχρι 
τών περιγραφών έργων τής τέχνης κατακτώντων τήν 
άθανασίαν ! Τό εξοχον φύλλον τό καλούμενον έφημερίς. 
είναι ή έγκυκλοπαιδεία τής εποχής μας, έγκυκλοπαιδδία 
έχουσα ανάγκην ισχύος άκαταλογίστου· είναι επιστή
μη, ής ή ισχύς είναι άπεριόριστος έν τή εποχή μας, 
ουναμένη νά θεωρηθή ώ ς  συστολή τοΰ πνεύματος Ολο
κλήρου αίώνος

"Οταν άναλογίζωμαι τάς ’Αθήνας μέ τάς εκκλησίας, 
τού λαοΰ, έν αΤς πάσα δημηγορία ήτο εΓς ϋμνος, μέ
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•τούς ψ άλτ ας της. με τό θέατρόν της, δπερ εΤχεν ώ ς  
βάθος τήν Μεσόγειον,μέ τάς λιτανείας της έν αΤς μέρος 
έλάμβανον έλληνίδες παρθένοι έστεμμέναι δι’ άνθέων 
καί όρχούμεναι έν τψ ή χ ω  κιθάρας, μέ τε άγάλματά 
της, ατινα άνύψουν τό ιδανικόν ώραϊον τής πλαστικής 
τελειότητας, μέ τςύς ολυμπιακούς άγώνάς της, έν οις 
α\ ίπποι έσυρον έπί χρυσού άρματος τούς άγωνιστας 
μ έ τάς λόγχας των, ώ ς  Αίας τού κεραυνού, με τά λύ
κειά της, έν ο ϊς  έδιδάσκετο συγχρόνως ή μεταφυσική, 
ή γυμναστική, ή μουσική ία ί ή γεωμετρία, μέ δλην 
.της τήν ζω ',ν , μέ τήν λατρείαν της πρός τό ώραϊον 
.καί τήν τ  χ ν η ν ... . . .  ώ !  άπολήγω θλιβόμενος προ τού
έξοχου έκείνου πολιτισμού τού στερουμένου έφημερι- 
Λο ς ! διότι χάρις τή έφημερίδι π»ύομεγ οντες μελη 
μ ιά ς  π όλεις, δπως κχταστώμεν πολίται τού κόσμου.

Έ ργάται τού τύπου! "Ανθρωποι μετριιίφρονες καί 
ιάφανεΐς ! ούδέποτε άναμετρήσατε τήν ?πουδαιότητα 
_τόΰ έργου σας, διότι γεννηθέντες έν αύτψ, τό θεωρείτε 
ώ ς  μέρος τού Ιδιου 7 ας εαυτοί). Ά λ λ ’ δμω ς άνευ ύμών 
/α ί  οί διασημότατοι άνθρωποι θά έξηφανίζοντο, αί 
ί)αυμα<?ιώτεραι δέ δόξαι θά ήσαν ώ ς  κώδωνες ήχούντες 
έν τψ κενψ. Αί γραφίδες ύμών είσιν ώ ς  τά ηλεκτρικά 
σύρματα τά Ινούντα τάς διαφόρους χ ώ ρας τής γής. Αί 
ίδέαι σάς είσιν ώ ς  τά άτομα τής ατμόσφαιρας, απερ 
είσπνέοσιν αί ψυχαί μας· είσιν ώ ς  ήθική τις τού κό
σμου άτμόσφαιρα.

Α νάγκη ν^ήσιρ τις ί'παν τό μεγαλεϊον τοϋ έργου 
τού δημοσιογράφου, δπως δυνηθή νά μετέλθη αύτό 
μετ’  άξιοπρεπείας, διότι είναι εν τών υψηλότερων 
έργων άπερ ή άνθρωπίνη διάνοια δύναταί νά μετέλθ-ρ.

Έ ν Αλέξανδρε!?.
ΑΒΕΑ.

  -- *  , » «  -------------

ΓΠΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ,
υ~ο Φ Ι Λ Ο Λ Α Ο  Γ

(Συνέχεια)

Έάν δέ ήδη εις έτερον οΰ·χ ήττον περίεργον 
ελΟωμεν περιστατικδν καί τοϋ οποίου αύτόπται 
μάρτυρες εγενόμεθα, άναγράψαντες έν καιρφ 
καί έν άλλη θέσει*1) τά δέοντα, εύρίσκομεν 
ύλην, ήτις μεγάλως θά χρησιμεύσει ήμΐν ό·,ά 
τδ δεύτερον μέρος τής παρούσης πραγματείας.

"Οπως δέ καί τού περιστατικού τούτου έν

(1 ) « "Γπνος πεντηκονθήμεοος » .  « 'Ο Κόσμος » , 
έτος δεύτερον, τόμος Β’ . τεύχος ιδ1. καί σελ. 2 1 1 ,  Έν
Κωνσταντινουπόλει, l g S 4 .

σχετική λεπτομερείς σαφή ιδέαν παράσχωμεν, 
νομίζομεν σκόπιμον νά έπαναλάβωμεν ενταύθα 
δ,τι έν τή προμνησθείσει θέσει άνεγράφομεν 
άλλοτε. Έλέγομεν λοιπδν τότε, δτι έν τψ γη^ 
ροκομείφ τής Σαλι??τριέρας (έν Παρισίοις), έν 
ώ διαιτώνται περί τάς |πτά χιλιάδας άτόμων 
καί έν φ παρά τήν εκκλησίαν, τάς οδούς, τάς 
πλατείας, τοΰς κήποιις κ .τ ,λ ., ύπάρχουσι καί 
διάφοροι αίθουσα1, ασθενών καί φρενοβλαβών, 
εϊσήλθεν, ορθότερον δ’εϊπεΐν έκομίσθη γυνή 
ΰπνώττουτα καί έτέθη έν τώ τμήματι τών ασθε
νών , τών διατελούν^ων ύπδ τήν έπίβλεψιν καί 
θεραπείαν τον φρενολόγου Legrand de Sau
les. Ή γυνή αϋτη άρςαμένη, κατά τήν ίιήγησιν 
τών κομισάντων αυτήν, τοϋ υπνου αύτής ολίγας 
ήμέρας πρδ τής εις τδ γηροκομείου εισόδου, 
έςηκολούθησε κοιμωμένη και έν αύτφ έπι πεν- 
τήκοντα καί πέντε ημέρα.ς. Κατά τδ διάστημα 
δε τούτο παρά τδν θεραπεύοντα ιατρόν έπεσκέ- 
φθησαν αύτήν καί άλλοι, έν οίς καί ό έξοχος 
νευρο/.όγος Charcot, οστις μάλιστα καί πολ
λάκις κομισάμενος έπέδειξεν αύτήν τοΐς άκροα- 
ταΐς αύτοϋ.

'Η γυνή λοιπδν αυτη έκο’,μδτο νυχθημερόν 
καί ούδέν μέσον, ουτε διαπάρσεις τού δέρματος, 
ούτε ηλεκτρισμός, ούτε κρότος κυμβάλου παρά 
τδ ούς αύτής, ουτε άλλο τι ήδυνήθη νά έξυπνίση 
αύτήν. ’ Επειδή δέ υπήρχε φόβος μή άποθάντ) 
τής πείνης, διανοίγοντες τά χείλη είσήγον 
εΐςτδ στόμα γάλα, ζωμδν καί οίνον, &περ κοι- 
μωμένη κατέπινεν ευκόλως. Έ  αναπνοή έτελεΐτο 
κανονικώς, τά μέλη τού σώματος άνεγειρόμενα 
κατέπιπτον ώς παραλελυμ· να καί μόνον τά βλέ- 
φαοα είς διηνεκή σπασμωδικήν διετέλουν κίνη- 
σιν. Αί φυσν.αί άνάγκαι έτελοϋντο κανονικώς, 
άλλ’ άσυνειδήτως καί συνεπώς άπήτουν τήν 
λήψιν ειδικών μέτρων χάριν καθαριότητος. 
’Ολίγας δ’ ήμέρας πρδ τής έξεγέρσεως ή κοι- 
μωμένη ήρξατο τούς λεγομένους χαιρετισμούς, 
δηλ. έν ω έξηκολούθει αϋτη ύπνώττουσα. κατά 
κανονικά χρονικά διαστήματα τεσσάρων καί, 
πέντε λεπτών, άνεκάθητο τρις ή τετράκις ·πί 
τής κλίνης, κλίνουσα τδ σώμα πρδς τά εμπρός, 
βαίέως εϊσπνέουσα καί παρουσιάζουσα σίελον



περί τα χείλη αφρώδη, με θ’ ί  έπανεκλίνετο δ«ως 
μετά τήν πάροδον τοϋ ώρισμένου χρόνου έπανα- 
λάβγ) καί πάλιν τά αυτά’ τήν πεντηκοστήν δε 
ημέραν τοΰς χαιρετισμούς τούτους διεδέξατο 
γέλως διηνεκής, πέντε ημέρας διαρκέσας, καΟ’δν 
ή ύπνώττουσα, εξακολουθούσα τόν ύπνον αύτής, 
ελεγεν δτι αιτία τοϋ γέλωτος τούτου ΰπήρχον 
δ'.άφορα ευάρεστα πράγματα, άπερ διηνεκώς 
έβλεπε και τά όποια ήσαν άγγελοι ορχούμενοι 
έν κήποίς μυροβόλοίς, διάφοροι μορφαί ωραίων 
ανθρώπων και τά τοιαύτα. Μετά δε το πέρας 
και του γέλωτος τούτου ή περί ής ό λόγος ήμΐν 
ΰπνώττουσα άφυπνίσθη τέλος τήν πεντηκοστήν 
πέμπτην τού ύπνου αυτής ημέραν, ούδέν αίσθα- 
νου.ενη το έκτακτον δ'.’ αΰτήν έκ τοϋ μακοοϋ4 ‘ * t I
τούτου ύπνου, ούδ’ ένθυμουμένη τα έξ όσ ον συ- 
νίβησαν περι αύτήν κατά τό μακρόν τούτο τού 
υπνου αύτής διάστημα.

Μένει ήδη τό τελευταίου περιστατικόν, περί 
οΰ έλέγομεν και άρχόμενοι, τό τής Ευδοξίας 
Έλουήν, ήτις κατά τάς τελευταίας τών έφημε- 
ρίδων πληροφορίας,έξύπνησε τέλος τήν δεκάτην 
όγδόην τοϋ ύπνου αύτής ημέραν και περί τής 
όποίαι, δέν νομίζομεν ασκοπον ν’ άναγράψωμεν 
λεπτομερείας τινάς χάριν τών περιέργων ήμών 
αναγνωστών.

Καί ή γυνή αύτη, ηλικίας τεσσαράκοντα 
έπτά έτών καί κεκτημένη βάρος 200 λιβρών 
εύρίσκεται έν τή Σαλπετριέρα άπό είκοσι πέντε 
έτών έ'νεκα ημιπληγίας. Είναι αρκούντως εύ- 
τραφής καί ή εύτραφία αυτη δέν καταστρέφει 
τό σχετικώς ευειδές αύτής, δπερ μάλιστα καί 
αυξάνει ένεκα τών φροντίδων, ας περί τοϋ 
καλλωπισμού αυτής λαμβάνε'. ή πάσχουσα, 
καθαριζομένη μετ’ άκρας μερίμνης καί π ο υ- 
δ ρ α ρ ι ζ ο μ έ ν η  μάλιστα. Ή  γυνή αύτη τυγ
χάνει ΰστερική χωρίς δμως νά ύποφέρη έκ τής 
νευρικής ταύτης διαθέσεως, περί ής είπομεν 
άλλοτε τινά ενταύθα , τού λόγου περί ύπνω- 
τισμοϋ δντος, Πρό εξαετίας ό'υως κατελήφθη 
ΰπό ύπνου είκοσι τρεις διαρκέσαντος ημέρας , 
πρό μηνός δε περίπου κατελήφθη καί πάλιν 
ύπό τού φαινομένου τούτου, έξ ού μόλις πρό 
ολίγων άπηλλάγη ημερών, άνακράξασα άμα τή

έξεγέρσίΐ αύτής, μετά δεκαοκτώ ημερών σιωπήν 
καί ΰπνον: «  Καλημέρα, μητέρα* τί κάμνης ; »  
Αί λέξεις αύται ήσαν αί μόναι, ας τήν πρώτη ν 
τή ς έ ξεγε ρ σεω ς αύτή ς έ πρό φ ε ρε ν ή με ρα ν ά φ ’ οΰ πρό 
τούτου έπί ωραν εις γέλωτα έπεδόθη άκοάτητον, 
ως καί ή προμνησθεΐσα ΰστερική, ήν καί ημείς, 
ώς είρηται, είδομεν. Ώ ς δε ή τελευταία αύτη, 
καί ή Εύδοξία Έλουήν κατά τό μακρόν τοϋ ύπνου 
αύτής διάστημα, είς οΰδένα άντίδρα έξωτερικόν 
ερεθισμόν, έτέλει δμως πά -αςτάς φυσικάς αύτής 
άνάγκας καί έτρέφετο δ’ ύγρών τροφών, ας κα- 
τέπινεν εύχερώς. Ό  δε καθηγητής κ. V o  i s in , 
εις τήν κλινικήν τοϋ όποιου εΰρίσκετο ή Εύδοξία, 
μετά καί άλλων καθηγητών καί ενώπιον π ο - 
πληθούς ακροατηρίου έτέλεσε πειράματα σ'/έσιν 
έχοντα πρός δσα είπομεν ίίς τά περί '1" π ν’ω -  
τ ΐ σ μ ο ύ  περί τών καθ’ ΰ.ποβολήν (par 
sugestion) ιδεών ούτως, έν ω ή Εύδοξία έκρι- 
μάτο ετι,ό καθηγητής λαμβάνει τεμάχια χάρτου 
επιμελώς περιτετυλιγμένου καί προς τού; άκρο- 
ατάς αύτοϋ απευθυνόμενος λέγει γεγονυία τή 
φωνή· «  Κύριοι, εν τώ χάρτη τούτω εΰρηται 
φάρμακον έμετικόν (δπερ πράγματι δέν ΰπήρχε)* 
θά θέσω τούτο έπί τοϋ στήθους τής κοιμωμένης 
καί θά ιοήτε δτι αύτη μετά πέντε λεπτών* 
τής ώρας παρέλευσιν θά άρχίση νά έμή » ,  
Πράγματι δε ούτω καί έγένετο,έξ οϋάποδείκνυται 
δτι ή κοιμωμένη ΰπήκουσεν είς τήν έμμέσως 
δοθεϊσαν διαταγήν, ήν βεβαίως ήκουσεν, ώς 
συμβαίνει είς τάς ύπνοβατικάς τάς ΰφιστάμένας 
παθητικώτατα τήν έπίδρασιν τοΰ δίατάσσοντος. 
Καί έτερον δέ ούχ ήττον περίεργον φαίνόμενον 
έπαρουσίασεν ή Εύδοξία έν καιρψ τοϋ ύπνου 
αύτής. Προσεγγίζεται εις τά χείλη αύτής πο- 
τήριον κενόν καί ύποβάλλεται αύτή ή ιδέα δτι 
τοϋτο περιέχει καμπανίτην . ’Η κοιμωμένη 
πίνει άπλήστως, τό πράγμα επαναλαμβάνεται 
τρις καί οί παριστάμενοι έκ τών ακανόνιστων 
τοϋ σώματος τής κοιμωμένης κινήσεων πείθοντα ι, 
δτι αυτη ΰπολαμβάνει έαυτήν διατελοϋσαν ΰπό 
τό κράτος μέθης.

Καί άλλα πολλά περίεργα έπί τής Ευδοξίας 
έξετελέσθησαν πειράματα, άπερ δμως , ώς μή 
τείνοντα πρός τόν σκοπόν ήμών καί συντομίας

ίνεκα παραλείπομεν , άρκούμενοι μόνον νά 
σημειώσωμεν, δτι ή Εύδοξία Έλουήν έξύπνησέν, 
έχει πολΰ καλώς τήν ΰγείαν, ουδέ γραμμάριον 
άπώλεσεν έκ τοϋ βάρους τού σώμαίος αύτής 
JcSt , δπερ καί περιεργότερον, ενθυμείται τά 
πλεΐστα τών ίελεσθέντων καί συμβάντων περί 
αύτήν κατά ιόν δεκαοκταήμερον αύτής ύπνον.

(’Ακολουθεί συνέχεια.)
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ΛΕΣΧΗ ΝΕΙΑΙ.

Κύριε Συντάκτα,

Είμαι γνήσια Τις Έλληνίς έκ Κραβασαρά, 
εκεί γεννηθείσα έκεΐ άνατραφεισα,καί τό σπου
δαιότερου δι’ ΰμάς βεβαίως, έκεΐ ίδοϋσα κατά 
Πρώτον τό ώραίον περιοδικό^ καί έγγραφεΐσα 
συνδρομήτρια, ή πρώτη ί-.ω χαί ή τελευταία. 
Έγκατέλειψα Λρό δύο μηνών τά βουνά έκεΐνα 
ΐής Λατρίδος μου, δπως έπισκεφθώ τ ά ς ’ Αθήνας, 
μετά τού γέροντος καί σεβαστού πατρός μου , ό 
οποίος το προ>τον εςηρχετο απο τον τοπον του, 
Χαί τοϋτο χάριν έμοϋ.

Φαντάζομαι βεβαίως,κ. Συντάκτα, πόσην θά 
αισθανθήτε έκπληξιν, άναγινώσκοντες τόν πρό
λογον τούτον επιστολής μιας έπαρχιώτιδος,ή 
όποια δέν έχε ι τήν εύχαρίστησίν νά σάς γνω- 
ρίζη , καί τήν όποιαν ούδ’ ΰμεΐ; γνωρίζετε , 
έπαρχιώτιδος μάλιστα έλθούσης έκ Κραβασαρά, 
τόν όποιον ούδε έφαντάσθητε βεβαίως, ουδέ θά 
έπροφέρατε ίσως ποτέ, καί συνάμα έχούσης τό 
θάρρος νά άπευθύνγ] πρός ΰμάς διατριβήν έπι- 
στολιμαίαν πρός καταχώρισιν έν τφ περιοδιχψ 
σας. Έ π ί τέλους θά είπητε καθ’ εαυτόν τί 
ζητεί ή δεσποσύνη αυτη, διά νά μή δέ σάς 
χρατώ έπί πολΰ έν τή άυφιβολία, έπιτρέψατέ 
μοι νά έξηγηθώ, άνευ ετέρου προλόγου.

Ό  πατήρ μου,κ. Συντάκτα,μέ έφερεν ενταύθα 
εχων έν τώ νώ σχέδιον. Είναι βεβαίως περιττόν 
ν /.σάς ειπωόποΐον είναι πάντοτε τ ' χ  δ·.ον?νός 
Τϊατρός έπαρχιώτοΰ παραλαμβάνοντος μεθ’ έαν-

■ΐού τήν μόνην του θυγατέρα καί ερχομένου 
κατ’ εύθεΐαν είς τάς ’ Αθήνας. "Οσον άφορα είς 
ίμέ, άμέσως ήννόησα τό σχέδιον τοϋτο, διότι 
πρέπει νά γνωρίζητε,δτι ημείς αί μίκραί Εύαι, 
ίννοοϋμεν πολΰ χαλά δλ.α ταύτα τά πράγματα, 
χαί μάλιστα δταν προτποιώμεθα δτι ούδέν 
έννοοϋμεν άλλοίμονον! c irr i νά τό χρύπτωμεν, 
ό γάμος είναι τόσον εύχάριστόν πράγμα, άμα 
δέ καί τόσον άγνωστον διά μίαν νεάνιδα, ώστε 
άμφιβάλλω, άν ήναι δυνατόν νά εΰρεθή μία 
μεταξύ ήμών, ή οποία νά μή έδιδε τά ήμισυ 
ύπολϊΐπόμενα αύτή έτη, άν δχι άπαντα, δπως 
μάΟη αύτόν, άκόμη κάί δταν φαίνηται δτι δεν 
έπιθυμεΐ νά τόν μάθιτ,. "Ολα ταΰτα σάς λέγω, 
ϊνα έννοήσητε πόσον υπήρξα δυστυχής προχθές, 
δτε ό πατήρ μου μέ είπεν «  έτοιμάσου ν’ άνα- 
χωρήσώμεν». Ό  δυστυχής, άποτυχών είς όλα 
του τά ώραΐα σχέδια, μέ παρελάμβανε νά 
έπανέλθωμεν είς τήν πατρίδα , ιδων δτι είναι 
μωρόν νά φαντάζηται πατήρ τις, δτι δύναται 
νά άποκαταστήση τήν θυγατέρα του, δταν ή 
θυγάτηρ του αυτη δέν έχ« 10, 000 δρ. ώς 
προίκα.Ή άγγελία αυτη μ ’ έτάραξε, κ.Συντάκτα, 
επανέρχομαι δέ είς Κραβασαράν άπηλπισμένη 
διά τ ά ς ’ Αθήνας, ήδυνάμην δέ έν συνειοήσει νά 
είπω περί αύτών είς τόν τόπον μου, δτι ούδέν 
άλλο είναι ή άπειρος συλλογή πεντελικών 
μαρμάρων, εκ τών όποιων άλλα είναι προσκε- 
κολημένα εις τάς θύρας καί τάς οικοδομάς, 
καί άλλα περιπατούν καί τρώγουν, ΰπό μορφήν 
άνθρώπων.

EiooV δλους σχεδόν τοΰς νέους τών ’Αθηνών 
καί έγνώρισα σχεδόν τοΰς πλείστους. Μοί έφά- 
νησαν άρκούντως καλοκαμωμένοι καί αρκούντως 
άνεπτυγμένοι, άν θέλητε άντελήφθην καί τινας 
ευφυείς μεταξύ αύτών, τό όποιον μοί έφάνη 
παρήγορον ούχ ολίγον διά τό μέλλον τής 
Ελλάδος. Εΰρον δμως δτι έχουσίν εν μέγιστον 
ελάττωμα, τό όποιον δέν θά δυστάσω νά σάς 
τό άναφέρω άνευ περιστροφών , άφοϋ άνευ 
περιστροφών οί ίδιο μοί τό άνέφερον οί πλείονες 
τούτων είναι πτωχοί,άεργοι,ώς μόνον δέ πλου
τισμόν καί μόνον προορισμόν αύτών θεωροϋσι 
τήν ποοίκα. Δέν είξεύρω.τήν άλυσιν τών ιυλ.-



λογισμών,οί όποιο', τοϋ ί έκαμαν νά φθάσωσινεΐς 
το συμπέρασμα τοϋτο, νομ ίζω δμως δτι ή ιδέα αυτη 
άφίσταται τής ηθικής, ώς πάσα άλλη, δι’ ής 
έγκαθιδρυόμενα δωρεάν εις τήν περιουσίαν τοϋ 
άλλου. Βεβαίως ή κοινωνία δέν ε’/ε ι  τήν αΰτήν 
ιδέαν οϊαν έγώ, και συμφωνεί μ,έ τοϋς κυρίους 
τούτους, επικροτεί δέ δταν τις κατωρθώση δ,τι 
ζητεί. Ή  κοινωνία πάντοτε ϊνει θ ε τ ι κ ή ν  
ηθικήν, πολύ άπέχουσαν τής απολύτου ηθικής, 
ώς έχει θετικόν δίκαιον, πολϋ άπεχον τοϋ άπο- 
λύτου δικαίου. Έ γ ώ  δμως ευρίσκω δτι άν 
ήμην άνήρ, δέν θά εκυπτον ύπό τήν μετρίαν 
ταύτην ηθικήν. Δέν είξεύρω διά τί θεωρεί τις 
αισχρόν νά τρέφηται και νά ένδύηταί ύπδ τής 
ερωμένης του, δλως δέ ηθικόν νά τρέφηται 
καί ένδύηταί ύπδ τής γυναικός του . "Οταν τις 
έχ/, έρωμένην, υποτίθεται βεβαίως δτι τήν 
άγαπφ,μέχρις άποδείξεως τοϋ εναντίου,άλλ’δταν 
εχιτ) σύζυγον, τοιαύτη ύπόθεσις είναι σπανία, 
κατά τήν εποχήν ήμών' έν τή πρώτιρ δθεν 
περιπτώσει ό άνήρ δύναταί νά εΰρη τήν συγ
γνώμην αΰτοϋ έν τψ αίσθήματι, τδ όποιον, 
δταν ή ναι αληθές, εξευγενίζει πάσαν αΰτοϋ 
πράξιν, άλλ’ έν τή δευτίρα, ένθα ώ ; έπί τδ 
πολϋ ελλείπει τοΰτο,πόθεν δύναταί ή συγγνώμη 
V άρρυσθή ; Έκτος τούτου ή άποκεκαλυμμένη 
διακήουξις τής υπανδρείας ΰπδ τδν δρον μόνον 
τής προ'.κός, παρακολαυθουμένη ύπδ τής παντε
λούς αδιαφορίας περί τών πλεονεκτημάτων τής 
γυναικός, ιδία δέ περι τής μορφής της, μοι 
έπροξένησε τήν λυπηροτέραν έντύπωσιν. Νο
μίζει. τις, δτι έντελώς άπεπτη τδ αίσθημα του 
καλοϋ, έκ τής κατ’ εξοχήν καλλιτεχνικής 
ταύτης χώρας. Τδ κάλλος πλέον οΰδεμίαν έντύ- 
πωσιν προξενεί· παρηγορούνται φαίνεται ύπδ 
τής ιδέας, δτι προκειμένου περι συζύγου ή καλ
λονή συνηθίζεται., και δτι έν τώ συζυγικώ 
έρωτι είναι πάντι περιττόν άχθος τδ προσόν 
τούτο, Ά λ λ ’ έάν ανταύγειά τις τοϋ αλη
θούς και αιωνίου ερωτος δύναταί νά ύπάρξτ) 
έν τώ κόσμψ, τήν ανταύγειαν ταύτην τοϋ 
αιωνίου ερωτος δύναταί νά την εμπνεύστ, μό
νον ή καλλονή,ήτις προκαλεΐ εις έαυτήν τόν θαυ
μασμόν, και επιβάλλει, ένψ τό ύπδ άσχ/,μου

γυναικός έμπνεόμενον πάθος σχεδόν πάντοτε, 
μόνον τήν αΐσθησιν συγκινεΐ. Ή  φιλαργυρία 
βεβαίως τοΐς ψιθυρίζει νά συμβιβασθώσι, 
διότι έπί τέλος και ή άί'/ημος είναι γυνή, 
άλλ’ άς μή τό είπωσι ποτέ, άς μή τολμήσωσι 
νά τό εΐπωσιν , δτι. τό πρός τόν άργυρον πάθος 
αυτών , δέν όδηγεΐ αύτούς εις τον [ϊωμόν τοϋ 
γάμου, έν τώ όποίψ, έν ώ ή σύζυγο; καταθέτει 
και άποξίνούται τής περιουσίας της, χωρίς νά 
άπολαύση αύτής, οΰτοι σιγκαταθέτουσι και 
συναποξενοϋνται επίσης παντόί" ανθρωπίνου 
έγωίσμοϋ , μέχρις αύτής ακόμη τής τιμής 
των.

Θά φανή πολϋ ά συνήθης βεβαίως ή παρα- 
τήρησίς μου, άλλά επιτρέψατε μοι νά σάς. 
γράψω αΰτήν. 'Ημέραν τινά κύριός τις μοί 
διηγείτο μετά φρίκης, άνωρθωμένας έχων τάς 
τρί'/ας έκ τής συγκινήσεως, δτι γνωστός αύτψ 
νέος, τόν όποιον έχαιρέτα διερχόμενον προ 
ολίγου έκ τής οικίας, είχεν ερωμένην, ή όποια 
έπλήρωνεν αΰτψ τά χρέη του, τά γεύματά του, 
τόν ράπτην του καί τόν υποδηματοποιόν. Ό  
κύριος μάλιστα ούτος έν τώ ένθουσιασμώ τής 
όμ'.λίας του προέβη εις τό νά άποκαλέσ^ σχεδόν 
άτιαον τήν διαγωγήν τού ννωστοϋ νέου, καίι 1 I I *  4 7

δμως, κύριε Συντάκτα, δεκαπέντε ήμέρας μετά 
τής συνομιλίαν ταύτην, ό ίπποτικός εκε ίνος 
κύριος ΰπανδρεύετο πλουσιωτάτην νεάνιδα άσχη
μο ν- και χωλήν τόν άριστερόν πόδα,μετά τινας 
δέ κατόπιν ήμέρας ει/ε τήν άνοησίαν νά μοί 
άποτείνγ, χαριέστατον χαιρετισμόν, έκ τοϋ βά
θους μεγαλοπρεπούς άμάςης , έν τή όποια 
έκυλίετο έξηπλωμένος, και τήν όποιαν έπλή- 
ρωνεν ή κυρία του...

Καταλήγουσα ενταύθα τήν επιστολήν μου 
ταύτην, παρακαλώ νά οε/θήτε τήν ειλικρινή 
βεβαίωσι,ν τής βαθείας πρίς ύμάς ύπολήψεώς 
μου.

AIMVAIA ΑΜΒΡΑΚΙΑΔΟΤ.

'.<ί>r

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ,

Β'.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ!’  ΜΑΙΤΟΚΟΡΛΑΤΟΓ.

Τό παρόν γράμμα εστειλεν 6 μέγας Δραγουμάνος 
π ρο ; τόν ’Αρχιεπίσκοπον Σινά ό'ρου? άπό Ά ίρια νου - 
πόλεως εις Κωναταντινούπολιν, οτε τ,λΟε δια νά 
είρηνεύστι μετά τοΰ 'Ιεροσολύμων.

Τώ Θεοφιλ.εστάτψ καί αΐδεσίμωτάτψ Ε π ί
σκοπο» πασης Παραβούνου καί Έγουμένψ 
τής άγιωτάτης Μονής τής όσιομ,άρτυρος Αικα
τερίνης, τής έν τψ Θεοβαδίστψ δρει, έμοί δε 
πατρί σεβασμ,ίψ τήν όφειλομένην αιδώ καί 
τόν πρέποντα ασπασμόν.

Επαινώ τήν ΰπέρ ειρήνης αύτής διάπυρον 
ζέσιν, επαινώ οέ καί τήν καρτερίαν καί τούς 
μόχθους τοϋς ΰπέρ αύτής, στέργω τήν πρός 
έμέ καλήν διάθεσίν καί κλίσιν καί δτι ώς κα
ταφυγή τις παρ’ αύτής νομ,ίζομαι καί καλούμαι, 
καί αντί τών εύχών χάριτας ομολογώ, ών ούδέ— 
ποτ’ άν άποτύχοιμι τής ήμετέρας μακοοβιότητος* 
προσαγορεύουσοι δέ αύτήν καί οί περί έμ,έ, 
καί ΰπέρ αύτής, δπως ύγιαίνοι καί εύτυχοίη, 
τάςάνηκούσας καί δυνατάς ικεσίας προσφέρομεν. 
'Ώμίλησα τοΐς ένταϋθα πρεσβυτέροις αύτής καί 
δή καί τψ κομιστή τών ιερών γραμμάτων , 
οΐτινες οΰκ όκνήσουσι παραδηλώσαι περί ών 
αΰτοΐς εύνοίκώς διελέχθημεν άλλ,’ έπειδή μηδέν 
έκαρπωσάμεθ’ ένδόσιμον^ ούδε ξυμβατικόν ικα
νόν εις καταλλ,αγάς μεταρρύθμισα·, τήν εριν καί 
λϋσαί τό νεΐκος καί τό άχθος τής διαιτήσεως , 
οΰκ έπί τή έμή γε δυνάμει, οΰκ έφάνη μοι 
καίριον, μή καλώς εΐδότι τήν γνώμην αύτής, 
άπό κοινού τίνος εϊρηναίου λογίου κινήσα'. τήν 
αΐτησιν πρός τόν μ,ακαριώτατον Πατριάρχην 
'Ιεροσολύμων* όπότε δέ διασαφήση ή ύμετέρα 
θεοφιλία τά κατά τήν άγαθήν αύτής περί 
ειρήνης γνώμην,προβάλει δέ καί εϊ τι πραύναι 
καί κατεύνασα ι τήν ΰπάρχουσαν ταραχήν έπί- 
φορον καί αρμόδιον έπέρχοιτο αΰτή, εξει κάμε

συμπονήσοντα κατά δύναμιΐν Καί πάλιν τών 
ιερών αύτής ευχών καί γραμμάτων άπολαύοιμί. 
"Εροωστε έπί μήκιστον. 1694,  Δεκεμ. 2 8 .

Τής ΰμετέρας αΐδεσίμου Θεοφιλίας κατά 
πάντα.

J Α *\ ft* £Αλεςανορος.

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

ΰ π ό

Λ Ο Γ Δ Ο ΒIΚ  Ο V Β Ο Ϊ Σ Ε Ν Α Ρ Δ  

ΚΕΦΑΑ. Α '.

(Συνέχεια).

Αί τε).ευταΐαΐ αύται λέξεις , ρηθεΐσαί μετά 
τής άνέτου εύπροσηγορίας παρισινού, προύκά- 
λεσαν τήν αΐφνιδίαν εκρηξιν τής φοβεράς 
οργής, ήτις άπό τινων στιγμών συνεσωρεύετο 
έντός τού κρανίου τού λοχαγού.

Έ  έκρηξις δέν έβράδυνε.
—  Άοκεΐ ! . . .  Βρωμόσκυλα. ’Ά ν ένιοτε 

εύχαριστοϋμαί νά γελώ, παίζω ώς ή άρκτος. . . 
μέ τάς άκρας τών ονύχων καί τών όδόντων.

«  Δέν άνέχομαι δμως νά με χλ^ευάζωσι.
«  ’Αρκεί τόσον !
«  Κάτω τό προσωπεΐον. Σύ, δστις άξιοΐς 

νά καλείσαι Ίουλιανός Δέ Κλεναί, ονομάζεσαι 
’Αλέξιος Βογδανόφ, φοιτητης τοϋ Πανεπιστη- 
μείου τής Ρίγας.

«  Καί σϋ ό αύτοκαλούμενος ’ Ιάκωβος Ά ρνώ , 
σύ είσαι ό Νικόλαος Βιτζίνσκης, φοιτητής 
έν Μόσχα.

«  Άμφότεροι ανήκετε εις τήν άτιμον εται
ρίαν τών νιχιλιστών.

«  Συνωμώσατε κατά τού πατρός μας , τοϋ 
Τσάρου !

«  Κατεδικάσθητε εις τά μεταλλεία έφ’ ορού 
ζωής, εδραπετεύσατε δε προ όκτώ ημερών άπό 
Τόμσκ. . .



(( Έ  ! δον είμαι κχλώς πληροφορημένοςπερί 
υμών ;

Ό  ύπαξ ιωματικός ,άκούσας εκ τού προθαλάμου 
τάς βροντώδεις φωνάς, ήμιανέωξε τήν θύραν, 
δπως τ, έτοιμος, έν ανάγκη, νά παρέξη συν
δρομήν είς τδν προϊστάμενον του.

—  Σΰ είσαι, Μιχαήλ, έπανέλαβεν ό λοχα
γός, γενόμενος αύθις κύριος εαυτού.

Παράλαβε τούς ανθρώπους τούτους. Φέρε του; 
ίΐς τδν σταθμόν, δέσε τους καλώς διά σχοι
νιών, άφ ’ ου δεν εχομεν ούτε άλύσεις, ούτε 
χαλκέα,

«  θέλουσι δεσμευθή φθάνοντες εις Κρασ-
νοιαρσκ.

«  Ειδοποιήσου τδν σ τ α ρ ό σ τ α ν ,  δτι 
θέλει μού άποκριθή περί αύτών διά τής χεφαλής 
του.

ΚΕΦΑΛ. Β'.

Δεινά τής εις Σιβηρίαν εξορίας. —· Δύο 
ετη καθ’ οδόν. —  'Οδοιπορία δ’.σχιλίων λευγών 
πεζή διεξαγομένη ύπδ σιδηροδέσμιων άνδρών.—> 
Τίν. τρόπω ή ρωσσική κυβέρνησ',ς εννοεί τήν 
βελτίωσιν τής τύχης τών καταδίκων . —  Ή 
έκδίκησις τού λοχαγαν* Γιεμενόφ.—»’Εν τώσταθ·· 
μώ -— Μία γωνία τής σίβηρικής κο) άσεως. —  
Ό  σ  τ α ρ ό α τ α ς . *Q ταγματάρχης Σέργιος 
Μιχαηλόφ, —  ’Αλληλεγγύη τών δυστυχών,—  
Τδ κεφ άλα ιον τής δυστυχίας, Τίν. τρόπω οί
ήνέται τών συνοδιών τών εξόριστων συμπλη·= 
ροΰσίτά προκύπτοντα έκ τών άποδράσεων κενά'-’ -  
Ά κτίς έλπίδος,

Ούδόλως προτ'.θέμεθα νά γράψωμεν τήν θλι- 
βεράγ εκείνην εξοδον, ήτις καλείται εξορία εις 
Σιβηρίαν, ούδέ νά, έπεκταθώμεν έπί τών παθη
μάτων, ατινα καί σήμερον ετι εΐσίν αί οικτραί 
ταύτης συνέπεια'..

θέλομεν περιορισθή είς τδ ν’άναφέρωμεν παν 
δ,τι απαιτείται απολύτως πρδς διαφώτισιν το ύ 
διηγήματος μας, τή βάσει πάντοτε εγγράφων 
ιίλημμένων έξ αύθεντιχών πηγών.

Πρδ είκοσιν έτών οί ρώσσοι έξόριστοί δ'.ήνυον 
πεζή τήν μεγάλην άπόστασιν, ήτις χωρίζει 
τήν Μόσχαν άπδ τού τοΰ έν τή Σιβηρία τόπου 
τής οριστικής έγκαθείρξεώς των. Δέν προεκειτο 
δέ περί μικρού τίνος, αλλά περί άποστάσεως 
δ'.σχίλίων λευγών, διότι τοσαύτη έστίν ή 
άπόστασις μέχρι ".ών ορυχείων τής πέραν τής 
Βαίκάλης χώρας· ή μέχρι τής Γιακούστης 
άτ,όστατ'.ς ύπολογίζεται είς δ'.σχ'.λίας· καί 
δ'.ακοσίας λεύγας.

Ήννοήσατε ' δ'.σχίλιαι καί διακόσια’, λεύ- 
γ α ι ! Ό κτύ χιλιάδες οκτακόσια χιλιόμετρα ! 
τδ τέταρτον σχεδόν τής π:ρ'.φερείας τής γηΐνης 
σφαίρας !

Δύο έτών πεζοπρί δ.ά τού; '  ρώτους· 
δύο καί ήμισυ έτών οιά τους δευτέρους !

Βελτίωσίς τις, δυστυχώς μάλλον φαινομε
νική ή πραγματική, έπεχειρίσθη εκτοτε ύπδ 

• τής κυβ$ρνήσεως. Αυτη δμως ούδ’ώς άποτέλεσμα 
εσχε τήν έλάττωσιν τών δαπανών τής μεταφο
ράς, τοΰθ’ δπερ μαρτυρεί αρκούντως περί τής 
άξίας αύτής !

Οί εξόριστοι αθροίζονται έξ άπασών τών 
χωρών τοΰ κράτους είτε είς Μόσχαν, είτε είς 
Νίζν.-Νοβγορόδ,

Περατωθείσης τής πρώτης ταύτης χινήσεως 
τής συγκεντρώσεως, μεταφερονται ούτοι είς 
Πέρμ, έπί πλοιαρίων άναπλεόντων τδν Κάμαν, 
εν τών παραποτάμιων τού Βόλγα. Ό  σιδη
ρόδρομος μεταφέρει εΐτα αύτοΰς άπδ Πέρμ, διά 
τών Ούραλίων μέχρι τής Αίκατερινουπόλεως, 
δθϊν έπί οχημάτων τούς μεταφέρουσιν είς 
Γιούμ, ενθα αί βάργκαι —* είδός τι πλοίων— ■ 
δέχονται »ύτούς δπως αποβιβάσω τίν είς Τόμσκ 
μετά ατελεύτητου ποταμοπλοΐαν, είτε έπί τοΰ 
Γκοβδλ— arto Τιοΰμεν είς Τοβόλσκην, είτε έπί 
τοΰ Ίρτύχς -w  άπδ Τοβόλσκης είς Σαμαρόσβοκ, 
ενθα ό Ίρτύχς χύνεται έντδς τοΰ ’Όβιος —  
είτε έπ’ αύτοΰ τοΰ Ό βιος, δτε άνέρχονται μέχρι 
τοΰ Τόμσκ.

ΉΟελέ τις άχθή νά π-στείσ'ΐ , λαμβάνων 
ύπ’ δ’ΐει τήν σπουδαίαν ταύτην τροποποίησίν, 
δτι οί εξόριστοι άπηλάγησαν μεγάλου μέρους 
τοΰ κόπου, άφ ’ ου τοίουτοτρύηως έβραχύνβη ή

*

χωρίζουσα αύτοΰς άπδ τοΰ τόπου τοΰ προορισμού 
των άπόστασις.

Έ  άπόστασις αύτη ύπελογίσθη πράγματι είς 
τρισχίλια δγδοήκοντα χιλιόμετρα μέχρι τής 
σο>φρονιστικής αποικίας τής Σιάρας, ήτις άπαι- 
τεΐ εννέα μηνών πεζοπορίαν. ’Ά ν δ κα
τάδικος είναι προορισμένος διά τδ Γιακούστ, 
ανάγκη νά πορ:υθή προσέτι πεζή τέσσαρας χ ι 
λιάδας έξακόσι* δγδοήκοντα χιλιόμετρα.

Ό  δγκος τού ρωσσικοΰ κολοσσού έν παντί 
παρουσιάζει τοιαύτας εκπλήξεις.

Αλλ’ επειδή ή κυβέρνησις ευρίσκει δτι τδ 
Γιακούστ είναι πολύ πλησίον άκόμη τήςΠετρου- 
πόλεως, ιδίως δσον άφορα τούς πολιτικούς 
καταδίκους, επειδή σήμερον τούς πέμπει είς 
Βερχοζάνσκ καί Νίζνι-Κολύμσκ, πλησίον τών 
χωρών έν αίς διεχείμασεν ό Νορδενσκόλδ, 
άνάγκη νά προστεθώσιν έτι εις τάς τέσσαρας 
χιλιάδας καί εξακόσια δγδοήκοντα χιλιόμετρα, 
τά χωρίζοντα άπδ τδ Γιακούστ, αί δύο χιλιάδες 
καί τριακόσια είκοσι χιλιόμετρα, άτινα διή - 
κουσιν άπδ Γιακούστ μέχρι τής Νίζνι-Κολύμσκ.

Ό  άριθμδς 4680  προστιθέμενος είς τδν 
2 .3 2 0  μάς δίδει τδν άριθμδν 7 , 000  χιλιομέ
τρων. Ή  στοιχειώδης αύτη άρ'.θμητική πράξ'.ς 
αποκαθιστώ,σι, σχεδόν καθολοκληρία ,τδν άρ- 
χαΐον μοιραΐον άριθμδν τών δισχιλίων λευγών, 
αί τ ι ες  άπαιτούσ'. δ ύ ο  έ τ ώ ν  π ε ζ ο π ο 
ρ ί α ν !

Δεν είχομεν δίκαιον είπόντες, δτι ή είσα- 
χθεΐσα β.λτίωσις ήν φαινομενική μάλλον ή 
πραγματική ;

’Ά λλως τε δύναται τις νά δώση τδ δνομα 
τή : βελτιώσεως εις τδ σύστημα τής μεταφοράς 
μεταξύ Μόσχας καί Τόμσκ, άναγινώσκων τάς 
έπομένας γραμμάς, ληφθείσας έκ ρώσσου συγ- 
γραφέω;, τοΰ κ. Μαξιμόφ, ού οί τρεις τόμοι, 
πραγματευόμενοι μόνον περί τής έ’ ορίας εις 
Σιβηρίαν, είναι έπί τοΰ π>ρΐντος π ρ α /μ α τι- 
κίτης άληθής, καί τοί δ συγγραφεύς δέν ένό- 
μισε συνετόν ή μέρος μόνον τοΰ καλύπτοντος 
τήν πραγματικότητα πέπλου ν’ άνασύρτ; ;

(‘Ακολουθεί συνίχεια.)

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Η Κ Α ΤΑ Π Λ Α Κ Ω Θ Ε ΙΪΑ  ΜΑΝΑ.

Γλυκά-γλυκά ένανούριζε ’ στή μητρικήν άγκάλη 
Μ .ά μάνα μ’ ομμα θαλλερό 
*Ενα λουλόυδι δροσερό 

Καί με φιλιά τού ’πότιζε τό βρεφικό κιφάλι

—  β ’Αστέρι μου μυρ;ιόφ οτο, δροσάτο μου λουλούδι, 
Τή? γ ή ; μοσκχά καμαρωτή,
Τοϋ Μ ίι χ άρις  ζηλευτή,

Κοιμήσου, φ ώ ; μ ου , « —  τουλεγε —  « κοιμήσου
[αγγελούδι.

«Κάμε νανά σου, άρνάκιμου, μικρή μου πεταρούδα,—  
Τά μάτια σου τά γαλανά 
Γύρε τα, φώς μου, σιγανά 

Καί κάμε νάνι-νάνι σου, μικρή μου πεταλούδα.

«  θ ’ άρχίση ό ζέφυρο; σιγά τά ρόδα νά τινάζτ-,,
Νά πέρντί τή μ οσ /οβ ολ ϊά ,
Νά τήν ποτίζτι μέ φιλιά 

Κ αί’στή μικρή μυτούλα σου γλυκά νά τήν σωρειάζτι·

« θ ά  μαζευθούν’ ή πίρδικες καί τό χρυσό τριγόνι, 
θ ά  πλέξουνε μικρό χορό 
'Ολόγυρά σου, ώ  μωρό, 

θε νά χορεύτι ή π ίρδ.κα καί θά λαλάτι τ’ άί,δόνι.

«  Καί μ έσ ' σε τέτοχαις εύμορφιαΤς καί ζηλεμέναις
[χάραις

θά  σε στολίζω άγκαλ;ά 
Καί θά σέ βρέχουνε φιλ^ά 

Τ ή ; μ ά ν α ;,’ πού σ’ έγέννησε μέ πόνου; κχί λαχ τάραι;.

«  Κοιμήσου, ηλϊε μου —  Σ ιω π ή  —  ν ά τ ο ; ’ ποϋ
[τά σφαλνάει

‘Ο ϊγ γ ελ ο ; με τά φτερά ...
”U τί αμέτρητη χ  -ρά ! 

θεέ μου, (if,π ιο; όνειρο τ ά ; φρένα; μου πλανάει;

«  ΙΙλήν ο '/ ι, είν’  δ ηλιό; μου, εΤν’ τό λαμπρό μου
[αστέρι.

Να τά σγουρά του τά μαλλιά,
Νά κ’ ή μαγιόλικη έλτ,ά 

’ Πού ζ π ΐ Ί Ο )  ε’ ;  τό μάγουλο με νοστιμάδα φέρει.

V .  Λ

*



«  θεε {ίου, τότε θα τυ loro κ 'έγώ να μεγαλώτη ; 
’ Σαν 'Έ λληνας να πολεμή 
Να άτ:ο6ντ'σκτ, για  τιμή 

Και νά σκορπιζ^ ελευθερίά ο π ου ‘ Ελληνάκχα ζώ σι ;

«  Νά μάχεται οπου^πχτρί; καί δόςα -.'ο ι γυρεύουν, 
’ Σάν Γ^αταγάνας νά όρμα 
Κα! ό»σάν Λώρής· νά περναί 

Τα στιθ;α οπού ανανορα τ' άδ~ρφ;.α του δεσμεύουν;»

Αυτά :λεγεν, ή δυστυχή, γεμάτη άπό ελπίδα 
Κ ί ! τό νανούρισμα αυτό 
ΤΙIτο καθάριο έλλτ,νικό 

Γχατ’  είχεν  Έ λληνα α γ κ α λ ιά  καί ήτον 'Ελληνίδα.

Πλήν ο ί μ ο ι ! τ! της έκρυπτε-» ή δολερή ή μοΤ ρα!... 
Σ ε τέτοχα όνειρα γλυκά,
’ Ανέκφραστα, αγγελικά,

Σ ε ισ μ ό ; τοϋ ; τοίχους ςεσπχλφ καί πέφτει Οϋμα ή

W f-*·

Κ εκε' ποϋ τέτοιο σύμπλεγμα παρίστατο, τί μένει; 
—  ’ Ερείπια καί φρικτή σιγή- 
Πόσον η τύχη φθονερή !

Πόσον ματαία ή ζω ή  κ’ εί'ρων ή ειμαρμένη !

’ Εν Σουέζ, τήν 17 Σεπτεμβρίου 1 886.

ΓΕΡ. Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ.

Β Γ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Α .

Πώς εχανον τόν καιρόν των οί Βυζαντινοί; 
Χάρ’.ν περιεργείας καταχωρίζομεν τοϋς καρ
κίνους Λέοντος τοΰ Φιλοσόφου, στίχους δηλαδή 
άναγινωσκο μένους άδ’.αφόρως άπό δεξιών καί 
άπ’ αριστερών. Κύριος οίδε πόσαςό ευλογημένος 
ήγρύπνησε νύκτας πρός συναρμολόγησιν τών 
πολλάκις κενών δλως σημασίας στίχων τούτων ! 
Εντούτοις ο Λέων ουτος, ζών έπί Θεοφίλου

του εικονομάχου, άπήλαυε φ/,μης τοιαύτης , 
ωστε ο Έλ-Μ αμούν,ό φιλόμουσος υιός τοΰ μεγά
λου Χαλιφου Ά αροΰν-ερ-Ρασχίδ, προσέφερε 
τώ θεοφίλω εκατόν κεντηνάρια χρυσίου καί 
φιλίαν παντοτινήν,αν τώεπεμπε τόν φιλόσοφον. 
Ο βασιλεύς οεν εοεχθη τή ι ανταλλαγήν ταύτην' 

και τον τεως ημελημένον λόγιο ν μεγάλως π ε- 
ριεποίηθη και Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης 
άνεδειξε.

ΛΕΟΝΤΟΣ TOV ΦΙΛ0Σ0Φ01Γ ΚΑΡΚΙΝΟΙ.

Σοφός εγω γε ήδη ών άνω. χαρά τών άνω, 
γελώ τά κάτω λέγων, άνω ταραχών αν φ , ήδη 
εγω γε σοφός.

"Ω! σόν, άναρχε, νόμον ε/ρανα νόσω.
Σοί τώ φωτί σοφός ίτω Φώτιος.
Νω έλατά μή όνητά σοφός άτη νοήματα,

[Λέων.
Νοσώ, συ δς ιαμα, ’ [ησου σώσον.
Νίψον άνομήματα, μή μόνον όψιν.
Ιερά σά παρά χείλη, "Ηλιε, χαρά πάτα όεϊ. 
Νομον, ο κοινός, εχε σον οίκ^νόμον.
Ίτε τάφω, σΰ δ ’ έους, ώ φατέ τί.
Αμώς, ίασαι νόσον, ίασαι σώμα.

Σαρκας άς ειλες, ανας, εσω ωςέξαναςέλείσας

[άκρας.
Σός εΐμί, τίμιε, σός.
Αβά, φάγε μέγα φάβα.

’Ώ  γένος έμόν, έν φ (υέσον έγώ. 
Άναβάσατε τά σάβανα.
Νοσώ, Σώτερ, ΰπό πυρετώ, σώσον.
Έρεΐς ό έν Σάμω θω μ ά ; νέος ίερέ.
Ανας, ετάκη, αττα ή κατέξανε.

Νομικώς άββάς εξέλεξε Σάββας ώκιμον.
Είπέ, σόν αίμα Δαμιανός έπιε;
Σοφάτε καί μή, γή μία κ3ίί τάφος.
Είπεν άφρων, ορφανέ, πιε.
Είς δλα καλώς εί.
ΤΩ Πόρτηε, πρέδευε δέρπεη τρόπω ( ;)
Νοτις εβαλε, σοφός έλαβε σίτον.
"Ελε έμέ, σοφέ, νέφος έμέ έ'λε.

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΚΟΓ
ύπό

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΛΤ 

Δ '.

ΔΕΙΠΝΟΝ ΚΑΛΟΝ, ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΚΑΛΟΝ.

(Σ υνέχεια .)

Τό παιδίον έξερρά .'η είς λυγμούς. Ή  γραία 
έκάμφΟη.

—  Καλά, μή κλαΐε* ευτύχημα δτι με εΰρε; 
καθ’ όδόν. θά  μείνγ-,ς νά δείπνησες μετ’ εμοΰ* 
εχω καλήν κλίνην είι, ούδέν χρησιμεύουσαν, 
6ά κοιμηθί,ς επ’ αύτής καί αΰριον π.ο»ί θ’ άνα- 
χωρήσης οπω; μεταβάς ζητήστ,ς συγχώρησιν 
παρά τοΰ πατρός σου !

’ΗγέρΟη τότε καί έν ω άνήπτε τόν λύχνον-
—  Καί τί κάμνει ό πατήρ σου ;
—  Δέν έχω πλέον ούτε πατέρα, ουτε μητέρα, 

είπεν ό Στέφανος.
Καί διηγήΟη τήν ιστορίαν του, ήτις έκαι/ε 

τήν γραίαν χωρικήν ν’άπομάσστρ πολλάκις τά 
άπό τών οφθαλμών της άναβλύσαντα δάκρυα.

—  Βλέπω δτι είσαι καλόν παιδίον, είπεν,οτε 
eτελείωσε' άλλά δέν πρέπει νά μεταβής είς 
ΙΙαοισίους ! Άκουσον* είχον έγγονον , οΰ οί 
γονείς άπέθανον, ώς οί ίδικοί σου. καί δν 
άνέθρεψα ώς ό πάππος σου, ώραϊον παιδίον, 
ευφυές καί ικανόν ώς ούδέν άλλο τής ήλικίας 
του. Δεκατριέτη μοί τον άπέσπασαν, δπως τόν 
πέμψωσιν εις ΙΙαρισίους νά μάΟ/; τήν τέχνην 
τ·»ΰ χουσοχόου * τό παιδίον έδραπέτευσεν έκ 
τοΰ καταστήματος τοΰ προϊσταμένου του καί 
Κύριος οίδε τί άπέγεινε ! Ά πό τριών ετών ούδέν 
ευαθον πειί αύτοΰ.ι ι

Κατέπνιξε λυγμόν καί εσιώπησεν επι τινα 
χρόνον, έ/ουσα κεκλιμένη ν τήν κεφαλήν καί 
άτενεΐς τοΰς οφθαλμούς.

—  θά  πεινάς άναμφιοόλως,είπεν αΰθις ώσεί 
άφυπνισΟεΐσα, σοΰ άρέσκει ό τ ρ α χ α ν ά ς ;

—  Ά  ! καί πώς είναι δυνατόν νά μή άρέσκ·/) 
είς τόν γεννηθέντα έν Μαρλέττιτ, ;

Έ  αγαθή γραία, άφ ’ οΰ άνήψε τό πυρ, έ ;ή ρ- 
τησεν έκ τής κρεμασταλύσεως τήν χύτραν 
πλήρη καλοΰ αίγείου γάλακτος, καί έν ώ τό 
γάλα έθερμαίνετο, έκαθάρισε τόν είς δύο συν- 
τετριμμένον σίτον.

"Οταν τό γάλα άνέβρασεν, ερριψε τούτον 
έντός, ό δέ Στέφανος μετά μεγάλου ξυλίνου 
κοχλιαρίου άνέλαβε τήν φροντίδα νά περιστρέφω 
τόν χυλόν, δπως μή προσκοληθή είς τόν πυθ
μένα.

θεέ μου ! όπόσον ώραίαν οσμήν άνέδ'.δε ! 
όποιον άνέλπιστον δεΐπνον ! ολίγον έλειπε νά 
λιποθυμήστ, έκ τής εύχαριστήσεως.

Ή αγαθή γυνή, καταπραΰνθεΐσα, διηυθέτει 
τά τής τραπέζης. "Ήτο γραία πλήρης μέν ρυ- 
τίδων,άλλ’είχε ούο οφθαλμούς μέλανας,ζωηρούς 
πλήρεις ά ; αθότητος· άπό τοΰ έκ βαμβακερού 
πολυχρώμου υφάσματος κεκρυφάλου της έξήρ- 
χοντο σχεδόν μετά χάριτος έπί τών κροτάφωυ, 
δύο μικροί βρόστρυχοι, μείναντες μέλανες, οί 
μόνοι ο'ΐτινες έφαίνοντο.

Ύπό τήν επήρειαν τοΰ τ ρ α χ α ν ά  ό Στέ
φανος άπεκατέστη αΰθις άνήρ, διό δτε ή χωρική 
τόν συνεβούλευσεν έκ νέου νά έπιστρέψ·/; είς 
Μαρλέττην.

—  Δέν άνεχώρησ» άνευ άποχρώντος λόγου, 
τή άπεκρίθη, καί καλώ; γινώσκω δτι ώς παιδίον 
δέν έπρεπεν αύτοβούλως νά καταλείψω τοΰς 
γονείς μου" άλλ’ ό πάππος μου είναι γέρων, 
ή δέ άδελφή μου καί ό άδελφός μου παιδία, 
ώφειλον λοιπόν ν’άναχωρήσω, δπω; εύρω δσον 
τό δυνατόν ταχύτατα έργασίαν.

Αϋτη έσκέφδη έπ’ ολίγον, είτα *
—  Ήδυνάμην νά τους ειδοποιήσω" άλλά 

σΰ θά είχες ήδη άναχωρήτει εντεύθεν καί τρέ/α  
γύρευε ! Έ σ τ ω  I προσπάθησαν νά διαμείνης 
τίμιος. "Αν ποτε προσπαθήστ, τις νά σε παρα
σύρω είς τό κακόν, ένθυμήθητι τήν γραίαν 
Αίκατερίναν θωμασαίν τοΰ Σονεγκοΰρ καί δ,τι 
περί τοΰ εγ/όνου της σοί διηγήθη’ μή δυ- 
σαρΐστήσιτ,ί τόν γέροντα πάπττον σου. . .

—  Σοί το υπόσχομαι. . .

”Εδη ήνε αργά- έλαβε τήν λυχνίαν, ώδή - 
γησεν αύτόν εις κοιτώνα καθαρώτατον καί δή



επετρωμένον διά φαιού άνθεσιν εγκατεσπαρμέ
νου χάρτου.

—  Κ'.να'. ο κοιτώ> τοϋ Πέτρου μου, εΐπεν 
οϋοεις εχοιμ/,θη εντός αύτοΰ άφ ’ ής έκε'νος 
άνεχώρησε.

Ξυπολύθητι.
Και μητρικώς έτριψε 5'.'ελαίου και περιετύ- 

λιξε διά καθαρών ταινιών πα/ίου τοϋ; μεμωλο- 
πίσμένου; πύδχς τοϋ πα’.δός.

—  Καλήν νύκτα, υιέ μου, είπε.
Ό  Στέφανο;, συγχινηθείς. έ'/,γκαλίσθη 

αύτήν.
’ Εντό; ο ο σ.ν δό /ων καΛαρ>ν επί στρώματος 

πλήρους λεπτού άχυρου άνεπλήοωσε τά ; στεοή- 
σεις τών ούο προλαβουσών νυκτών καί μόλις 
άφυπνίσθη έκ τών φωνών τ  χωρικής έρωτού- 
σ  ,ς αυτόν μήτοι άπέθανε.

—  Είναι ή ενάτη’ ε*οιμήθης ώς χρυτοκάν- 
ρο;' ένδΛητι ταχέως, διότι εύρον σοι ευκαιρίαν 
νά μεταβης έφ ’ άμ ’ ης μέχρι τ ’,ς Κομπ.έν,,ς.

’ Ακμαίος και ενδιάθετος ήγέρθη ό Στέφανος 
και ν ροπή όφθα)μ ϋ έτοΐμασθ:ί;, ε ίσ 'λθε > ε ’ ς 
τήν αίθουσαν.

Τά πάντα εΰρίσκοντο ηδη εν τάξει και επι 
Ο'.σκου άχνίζον κύ.τελον πλήρες γάλακτος 

μετά τριών τεμαχίων άρτου τόν άνέμενε.
'Όταν εφαγε-
—  ’Ά ν  συναντηθ^ς εις Παριτίους νετά τοΰ 

έ /γίνου μου Πέτρου θωμασαίν, στ:ΐλέ μοΰ υον, 
τω είπεν ·ή γραΐα Αικατερίνη μετά δεοα<ρυσ- 
μένων οφθαλμών, έναγκαλιζομένη αύτόν.

—  Ναί,ναί, θά σοί τον πέμψω, κυρία, άπε- 
κρίθ/| ζωηρώς ό Στέφανος δστις περί ούδενός 
αμφέβαλλε" θά σοί τον πέμψω, κυρία. Έ χετε 
ευγενή καρδίαν.

—  Προσπάθησον νά δίατηρήσης τήν ίδι- 
κ > j-ου όποια είναι. Και τόρα ας μή χρονο- 
τρ.βώμεν! ό έξάδελφος Τριχάκης δέν εύχαρι- 
σ :;ΐτα '. νά περίμέντ,- μοί ΰπεσχέθη νά σε 
συτ-.ιίσΛ, πρός τινα φίλον του αμαξηλάτην, 
όττ',ς μεταβαί/ει καθεκάστην εις Σιαντιλλύ. Ά ν  
φΟάχητε εγκαίρως, θά δυνηθ^ς ν’ αναχώρησές 
μετά τοϋ αμαξηλάτου, δπερ θά συντάμη τόν 
δρόμον σου κατά μίαν λεύγαν.

’Εξήλθον ή γραΐα1 Αικατερίνη εφερε τό έκ 
κυανού πανίου δισάκκιόν του, δπερ είχε πλη
ρώσει προσφάτου άρτου, έψημένων ώών καί 
καρύων μετά νομίσματος δέκα σολδίων έντός 
χάρτου τετυλιγμένου.

Ε '.

Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ.

Ό  έξάδελφος Τρεχάκ/,ς κατεγίνετο είς τήν 
έξάρτησιν τοϋ άμαξίου του, άξιοσημειώτου διά 
τό πολύστικτου έξ έμβαλωμάτων επικάλυμ
μά του.

ΤΗτο ισχνότατος ώς κέλυφος καρύου, έτα - 
ράτσετο δέ παραδόξως άπό κεφαλής μέχρι πο
δών ενεκα νευρικού παθήματος.

Ταχυδρόμος, αρτοποιός, παντοπώλης, ξενο- 
δίχος καί έξάδελφος πάντων, τό παν ητο είς 
Σονεγκούρ, καί έταράσσετο εις τά πολυάριθμα 
εργα του χωρίς νά καταλήγη είς ούδέν άπο- 
τ λεσυα, ως σκίουρος έντός τοϋ κινουμένου 
τροχοειδούς κλωβ,ϋ του.

Παρ’ αύτόν ή κατεσκληκυΐα Ψαρή φορβάς 
του, ως στέλεχος έπί τεσσάρων πασσάλων, 
ακίνητος ώς νεκρά, άπετέλει αληθή avr θεσιν. 
Καί αΰτό τό άμάξιον, μετά τών έξηρθρωμένων 
αξόνων του, παμπάλαιον, δεν έβαίνετο π ιο- 
θυμότερον τοϋ ίππου ν’άρχίση τήν πρός τήν 
Κομπιένην πορείαν του.

(ΆκολουθεΤ συν χ ε ιχ .)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Γυνχικολόγιον, ΰπ j Δ . Ο κ υ ομ οπ ού λου .— Κοσμογονία, 
ΰπό Α. Οίκονομοπούλου. —  Συμβολή ε ί ; τήν 
'Ιστορίαν τοϋ έν Α ’.-,ύ.ιτω 'Ελληνισμού, ύπό Γ .Γ .
Μαζαράκη (συνέχεια .)— Έ φημερίδ»; καί 'E srr  

μεριδογράφοι, ΰπό ’Α β ε λ .— 'Ύπνος μακροχρόνιο;, 
ΰπό Φ ιλολάου. — Λεσχτ,νεΤ-ι, ΰπό Αίμυλία; 
’ Αμβρακιάδου. — ’Ανέκδοτοι έπιστολαί έπισάμων 
άνιρών, Β’. Ά λ εξ . Μ :υ·>οκορδάτου. —  Ά π ό  Π α- 
ρισίων ε ί ; Β α ιλίαν διά ςηρα;. (συνέχεια .)—  
Η οίί,σι; . Ή  ΚαταπλακωΟείσα Μ ίνα, υπό Γερ. 
Π. Κοσμάτου. —  Β,ιζαντινά, Καρκίνο;, Λέοντο; 
ιλοσόφου. — 'Ιστορία Αν&ρωπίσκου, ύπό Μ χ?ΐ;χ  

Ρυβερτ Χ ίλτ (συνέχει*).


