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οτε  α φ ο σ ιό ύ μ έ ν α ι  τ·?; Α φ ρ ο δ ί τ η ,  ά ν ή κ ο υ σ α ι δέ

ΓϊΝΑΐΚΟΑΟΓίΟΝ
(Ε κ  τοϋ ανεκδότου ετι Β'. τόμου τοϋ ’Αλεξανδρινού 

Διακόσμου τού Κυρ. Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΪ .)

(Συνέχεια  καί τ έ λ ο ς ) .

Μετά τά ; εταίρα; ηρχοντο άί ά ύ λ η τ ρ ί δε ς 
καί ορχήστρίδες, αίτινες «*ρΐβκάλν»πτ6ν κάπως 
το έκ της έκδόσεως ονέίδοζ δ'.ά τοϋ λιαν οιαφανούς 
πέπλου τής καλλιτεχνίας, παρεισαγόμενα ι μέν 
πεοί τά τέλη τών συμποσίων, ϊνα τέίψιοσ'.ν 
έπί μ'.σΟφ τοΰς δαιτυμόνας δ'.ά τών μουσ'.κών 
καί ορχηστικών χαρισμάτων των, μηδεποτε δ$ 
άπα/λασσίαενα'. έκείθεν χωρίς νά διασκεδάσωσ' 
ίπρί'καί τούς καπνούς τής άπό τοϋ οίνου μέθης 
διά τών δροσοβόλων τοϋ ερωτος πτερυγισμάτων. 
’ Ησαν ομως ούτως άπηλλαγμέναι κατά τήν έξ- 
άσκησίν τών ερωτικών έργων των άπό πάσης 
αστυνομικής έπιβλέψεως καί δημοσίου έλέγχου, 
καίτοι κατ’ούσίαν ήσαν καί αύταί γυναίκες κοι
νής χρήσεως, κατά τό Σολώνε'.ον ·

« Αυλή, τρις (αύλτ,τρίς) πεσοϋσ*ί δημοσία εστω . »  

Μετά τάς έρωτίδας ταύτα; ηρχοντο αί π έ -  
ζ  α ί λεγόμενάι έ τ α ΐ ρ α ί  ή μ ό σ χ ο ι *  α ϊ- 
τινες έφοίτων εΐ; τά συμπόσια χωρίς οργάνων. 
Ό  Ησύχιος λέγει περί τούτων (έν λ*πεζή) «τάς 
εταίρας τάς μή μουσικάς, άλλ’ άνευ οργάνων 
καί ψ'.λάς, π ε ζ ά ς καλόύσΐ.» το δέ Μέγα Ε τυ 
μολογικόν (έν σελ, 658 στ. 36) «II ε ζ ά ς μ ό 
σ χ ο υ ς '  ούτως έκάλουν τάς μίσθαρνούσας εταίρας 
χωρίς οργάνου. »  τέλος εύρίσκομεν έν τοΐς 
Σχολίοις εις Εύριπίδην (Ά κ λ . 460) .  «Π εζαί 
εταΐραι, αί χω -ίς  οργάνων εις τά συμπόσια 
φοιτώσα’.ι»

’ Εφεξής δ’ήρχοντο άί ί ε ρ ό δ ο υ λ ο  ι, κόρα', 
αργυρώνητοι ώς τά πολλά, ή καί εθελουσίωςένί-

είς ναόν αύτής καί εργον εχουσαι νά παρεχωσι 
τήν ομιλίαν παντί τφ προσερχομένψ καί κατα- 
βάλλοντι τό έπί τούτω ώρισμένον τίμημα ύ - 
7τέρ τ ο 'J ν α ου . Au«»xo’jv t o  όε υτιο ιερε'.ων Ηλλ 

εφόρων,καί ΰπέκειντο εις τάς διατάξεις κανονι
σμού,λεπτομερώς διαγράφοντοςτά καθήκοντα,τά 
δικαιώματα, τ ά ; ποινά; καί τάς άμοιβάςαύτών' 
εν δέ καθήκον, ίερόν καί απαραβίασταν, αύτών 
ήτο νά μή άρνώνταί τήν άφροδίσειον θεραπείαν 
των ποός πάντα δήποτε προσερχόμενον καί κα-* 
ταβάλλοντα τό τίμημα,έπί ποινή αύστηοοτάτης 
τιμωρίας. Συνδίτιτώντο δ’ έν οΐκίαις εύρυχώροις 
καί καταλλήλως ηύτρεπισρέναις, αϊτινες ήσαν 
παραρτήματα ναού τής ’Αφροδίτη; καί εκαλούν
το ί ε ρ ο δ ο υ λ ' ε ΐ α ,  καί διέτριβον ύπό τά 
προπύλαια καί τάς στοάς τοϋ ναού, οπως έκεΐθεν 
σαγηνεύωσι τοϋς έρωτο)ήπτους, ιδίως δέ ξένους, 
έπ’ έμπορε ία ή δπω; δήποτε άλλως επίδημούν- 
τας έν τή πόλει. Τοιαύτα δέ ί ε ρ ο δ ο υ λ ε ΐ α ,  
ήτοι ν α ο ί  π α ν δ ή μ ο υ  ’Α φ ρ ο δ ί τ η ς ,  
ΰπήρχον έν πολλαΐς τών διαπρεπών Ελληνικών 
πόλεων» καί μάλιστα έν ταΐς παραθαλασσίαις 
καί ΰπό ξένων συχναζομέναΐς' σημαντικώτερα 
δ’ έγένοντο τά έν Κορίνθψ, ’ Αθήναις, Πάφω κλπ 
Τάς πλείστας δέ τών ίεροδούλων τούτων προσ- 
έφερον εις τούς ναοΰς τής ’ Αφροδίτης εύσεβεΐς 
τοϋ Έρωτος λάτρεις έπί τή έκπληρώσει εύχής 
ή πόθου διαπύρου. «Καί οί ίδιώται δέ κατεύ- 
χονται τή θεώ, τε/εσθέντων περί ών αν ποιώνται 
τήν δέησιν, άπάξειν αύτή τακτάς εταίρας,» λέ
γει ό ’Αθηναίος (βιβλ. 11', δ '.) .

Τήν έσχάτην τών έρωτίδων τάξιν άπετέλουν 
αί λεγόμενοι δ ε ι κ τ η ρ ι ά δ ε ς *  ήσαν δέ αύ- 
ται αυτόχρημα κοιναί καί δημόσιαι γυναίκες, 
αργυρώνητοι ώς τά πολλά ή καί έκουσίω; εκδο-



τοί, διατρίβουσαι έν δημοσία'.? οίκίαις, χ  α -  
μ β ι τ υ π ε ί ο ι ς ή π ο ρ ν ε ί ο ι ς ,  άνηκούσαις 
είς τάς λεγομένας π. ρ ο σ τ ά σ α ς τ ώ ν  ο ι 
κ η μ ά τ ω ν ,  αΐτινες ένεποοεύοντο τά κάλλη 
τών γυναίων τούτων δι’ ΐδιον λογαριασμόν. Τά 
δημόσια δέ ταΰτα καταστήματα, ε’.ς αύστηράν 
έπιτ/,ρησιν ΰιτο τής πολιτείας υποκείμενα, δ ι -  
είποντο ΰπό κανονισμών, καί έπ)ήρωνον τεταγ- 
μένον εις τήν κυβέρνησιν φόρον, άνάλογον προς 
τήν διδομένην ύπό τών θαμώνων αμοιβήν, ήν 
ώοιζεν έν έ/.άστω οίκήματι επίσημος διατίμη- 
σ'.ς. ΙΙρώτος δε συνέστησε το'.αΰτα καταστή
ματα έν Άθήναις ό Σόλων, ΐνα ούτως άπαλλά- 
ξη τήν πόλ'.ν τής μοιχείας κα'ι τής πορνείας 
τών έλευΟέρων γυναικών. Οΰτος, κατά Φιλήμονα 
παρ’ ’ Αθηναίο]) Β'.βλ'. ΙΓ '. γ '. ),

«  Μεστήν ορών τήν πόλιν νεωτέρων,
Τούτους τ’  έχοντας τήν άναγκαίαν «ύσιν, 
Ά μαρτάνοντάς τ’  είς ο μή προσήκον ήν, 
Στήσαι πριάμενος γυναίκας κατά τόπους 
Κοινάς απασι καί κατεσ/.ευασμένας. »

Φαίνεται δε οτι τό έργον τής π ρ ο σ τ ά -  
σ η ς τ ώ ν  ο ι κ η μ ά τ ω ν  δέν ήτο ,ή κ$ν δέν 
έθεωρεΐτο, ατιμωτικόν τότε’ διότι και «  ’Α 
σπασία ή Σωκρατική ένεπορεύετο πλήθη γυναι
κών και έπλήθυνεν άπό τών ταύτης έταιρίδων 
ή Ε λ λ ά ς» , κατ’ ’Αδήναίον (αύτ.).

Χ α ρ ι ε σ τ ά τ η  δέ εινε ή τ ο ϋ Ά λ έ ξ ι δ ο ς  έν ’  1 σ  ο -  

σ  τ  α  σ  ί ω  (π α ρ ’ Ά θ η ν .  α ΰ τ . )  π ε ρ ιγ ρ α φ ή  τ ή ς  

ε τα ιρ ικ ή ς  π α ρ α σ κ ε υ ή ς  κ α ί τ ώ ν  δ ’ έ π ιτ ε χ ν ή σ ε ω ς  

κ ο μ ώ σ ε ω ν , άς α ί  π ρ ο τ σ ά σ α ι  έ μ η χ α ν ώ ν τ ο , δπ ω ς  

κ α θ ισ ώ σ ι  τ ά ς  ε τ α ίρ α ς  τ ω ν  ώ ρ α ιο τ έ ρ α ς . 

η Καινάς εταίρας πρωτοπείρους τ η ; τέχνης,
Εϋθΰς άναπλάττουσι τχύτχς, ώ στε  μήτε τοΰς τρόπους, 
Μήτε τάς όψεις ομοίω ς Ο'.ατελϊΐν ούσα; ’έτι· 
Τυγχάνει μικρά τις οΰσα; φελλός έν ταΤς καυκίσιν 
■Εγκεκάττυται. Μακρά τις; διάβαθρον λεπτόν φορεΤ, 
Τήντε κεφαλήν έπί τον ώμον καταβάλλουσ’έξίρχεται, 
Τοϋτο τοϋμήκου; άφετλεν. Οϋκ ’έχει τις Ισχία; 
, 1Γπε·/ίδυσ’έρρχμ'.ν’χΰτήν, ώστε τήν εϋπυγίαν 
Άναβοςίν τοΰς ίδόντας. Κοιλίαν άοράν ϊ / ι ι τις; τιτθείαις 
Ταύταισί τούτων, ών εχουσιν οί κωμικοί,
Όρ6ά προσθεΤσαι, τοιαϋτα γοΰν αύτών τχΤς κοιλίαις 
'ΐίσπερει κοντοΤσι τούτοις είς το πρόσθ'άπήγαγον.
Τάς οφρϋς πυρράς εχει τις; ζωγραφοϋσιν άσβόλψ. 
Συμβέβηκ’εΐναι μέλαιναν; κατέπλασε ψιμμυθίψ 
Λευκόχρως λίαν τίς έστι; παιδέρω τ’ έντρίβεται.

Καλόν εχει τού σώματός τι; τοϋτο γυμνόν δείκνυται, 
ΕύφυεΤς όδόντας εχει; έξ ανάγκης δει γελ^ν,
"Ινα ΟεωροΤεν ot παρόντες τό στόμ’ ώ ς  κςμψόν φορεΐ, 
’Ά ν  δϊ μή χαίρη γελώσα, δι^ιτελρΰσι τήν ημέραν ένδον , 
’Ώ σπερ τοΐς μάγειροι; α παράκειθ' έκάστοτε,
Ήνίκ’ αν πωλώσιν αιγών κρανία, ςυλήφιον 
Μυρρίνη; εχουσαι λευκόν ορθόν έν τοΐς χείλεσιν,
"Ωστε τψ χρόνωσεσηρέναι, αν τε ξούλωντχι, ά 'ντεμή , 
’Όψεις διά τούτων σκ*υοπο1ουσι τών τεχ ν ώ ν .»

Αι δ ε ι κ τ  η ρ ι ά ξε  ς , αΐτινες έκαλοΰτο καί, 
χ  α μ α ι τ ύ π α ι καί χ  α μ ε τ α ι ρ ί δ ε ς (Σ ο υ-* 
ί δ α ς  έν λ.  χ α μ α  ιτυπεΐον),καθήμεναιείς 
τά παράθυρα ή καί εις τά πρόθιιρα τής οικίας, 
.καί κλάδον μύρτου κρατούσα ι, προεκάλουν άναι- 
δώς τοΰς εν τή όδώ έπί ομιλία. ΤΗσαν δ’ΰπο- 
χρεωμέναι νά παρατάσσωνται ημίγυμνοι έν 
τή αιθούση τής οικίας , ες οΰ καί δ ε ι κ.τη τ 
ρ ι ά δ ε ς εκαλούντο, δπως έκλέγη έξ αύτών τήν 
μάλλον εύάρεστον ό προσερχόμενος (Φιλήμων 
καί ανωτέρω, παρ’ Ά θην. αύτ., καί Εύβουλος 
έν II α ν ν υ χ  ί δ ι ,  καί Ν α ν νί ω  καί Ξέναρχος 
έν II ε ν τ i  θ ^ ψ , παρ’ Ά θην, αυτόθι).

Σμήνη έρωτίδων πάντων τών είρν-μένων ει
δών καί κατηγοριών συνωστίζοντο Φυσικως καί 
έν τή μεγίστη, πλουσιωτάτη καί τρυφηλή 
κοσμοπόλε ι τής Αλεξάνδρειάς, καί πλεΐσται 
τών γυναικών τούτων έσαγήνευσαν βασιλείς αυ
τόθι καί ύπεδούλωσαν μεγιστάνας καί άρχον
τας, μεγίστην ούτω; άσκήσασαι ροπήν διά τής 
έν τοΐς άνακτόροις παρουσίας των καί τής άνχ- 
μίξεώς των είς τά τής πολιτείας, έντελή καί 
όλεθρίανέπί τέλουςεγκαθιδρύσασαι γυναικοκρα- 
τίαν έν τή αύλή τών Πτολεμαιων, άπό τού τε - 
τάρτι-υ μάλιστ’ αύτών, τού Φιλοπάτορος, καί 
έϊεξής, καί πολλών καί μεγάλων συιαφοοών 
γενόμεναι ούτως αιτιαι εις τε τήν δυναστείαν 
καί τ ή ν  χώραν.

Περί ευαρίθμων δμως τών γυναικών τούτων 
διεσώθησαν είς ήμάς βιογραφικαί ειδήσεις έν 
τοΐς άρχαίοις σύγγραμμα σι κατεσπαρμέ;αι, 
ιδία δέ περί τής περιφήμου θαΐδος, τής έοω- 
μένης μέν τό πρώτον ’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου, 
παλλακίόος δε, μετά τόν θάνατον τούτου, Πτο- 
λεμαίου τοΰ Σωτήοος- περί τών έρωμένων [Ιτο- 
λεμαίου τοΰΦ’.λαδέλφου, Στρατονίκης, ήςτόμέτ

*>Τ I I I  ---■-------------  —

γα μνημεΐον έκειτοέπί τήπρός’Ελευσΐνι θαλασ- 
«πρΒιλιστίχης, βαρβάρου έξ αγοράς γυναίου,κατά 

,Πλούταρχον(έν ’ Ερωτικψ, Θ ',) , θείων άξιωθέντος 
τιμών μετά θάνατον, Διδύμης, Μυρτίου,Μνήσι- 
δος, Ποθεινής καί Κλίνης, ών άνέκειντο αγάλ
ματα έν ταΐς διαφόροις τής πόλεως πλατείαις* 
περί τής "Ιπτιης, ερωμένης Πτολεμαίου Δ ', τοΰ 
Φιλοπάτορος, περί τής Σαμίας Άγαθοκλείας, 
παλλακίδος τοΰ ίδιου, καί τής μητρός αύτής 
Οίνάνθης, ακτίνες έγένοντο αίτιοι μεγίστων 
συμφορών περί τής Δανάης, πενθεράς τοΰ 
Τληπολέμου, σΐρατηγοΰ Πτολεμαίου τοΰ Ε ', 
ίοΰ 'Επιφανούς· περί τής Ειρήνης, παλλακίδος 
Πτολεμοέίου Ζ', τοΰ δευτέρουΕύεργέτου, καί περί 
τινων θεραπαΐνών τής περιωνύμου τελευταίας 
Κλεοπάτρας, έξ ών ή Είράς ή Νάηρα καί ή 
Χαρμιόνη ή Χάρμιον, κουρεύτρίαι, καί κομώ- 
tpiai αύτής»

--------------- — <■ ι  --------------------------

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

Τ Ο Γ  Ε Ν  Α Ι Γ Ϊ Π Τ Ω  Ε Λ Α Η Ν I Σ  Μ Ο Γ
ΰπό Γ. Γ . Μ Α Ζ Λ Ρ Α ΚΗ.

(Σ υνέχεια).

§  κο'. ’Επί τού διαδεχθένΐος Νικόλαον τόν 
ft'. Γρηγορίου τοϋ α** τώ 12 30 περίπου, δστις 
έπατριάρχησε μέχρι τοϋ 1 243  (!)  ούδέν άξιον

(1 ) Οΰκ ολίγα ; δυσκολία; άπαντώμεν ε’ι ;  τόν προσ
διορισμόν τοϋ χρόνου κχϊ τών μ^'.ά Νικόλαον τόν α ’ . 
ΪΙχτριαρχών, κχί τοι εχοντες περί τινων ασφαλείς 
χρονολογίας. Ή μ ίϊς , ώ ς  πρός τήν περίοδον ταύτην 
βειοροΰμέν όρΟοτέρχν ΐήν διαδοχήν τών πατριαρχικών 
Η'οξ'.κων τής επί τή  βάσέι τών τοϋ Λε Κιεν πληροφο
ριών έκπονηθείση; ύπό τού αΐδ. Ι.Μ . Νήλ ('Ιστορία 
τ ? ,; αγ. Ανατολ. 'Κ »κλησία;-Ιΐχτριχργεϊον  Ά λεξαν. 
ΑονβΤνον 18 4Ϊ ). α'. Διότι ουτο; διάδοχον Γρ γορίου 
Ίοϋ 0 . τίΟησιτόν επί τ ή ; Φ λωρεντινή; παροίσυνχγω- 
ν ά ; ΦιλόΟεον ( 1 4 3 θ' ,  άνχγκχζόμένος νά βέση μετά 
τούτον Αθανάσιον τόν δ ’., Μάρκον τόν γ ’,, ετερον Φ ιλό- 
θεον ή Θεόφιλον, Γρηγόριον τόν ε1. κχί τόν ’Ιωακείμ, 
ο π ω ; συμοιοάση τήν χρονολογίαν τ ή ; έν Φλωρεντία 
βυναγωγή; (1 439) μετά τ ή ; άναφερομένη; έ ν τ ή ά π ο -

λόγου συνέβη, πλήν τών έξ έμφυλίων τών τότε 
Έμιρών πολέμων μερικών κατά τών Χριστιανών- 
διωγμών, ών συνέπεια ήν ή έπί τινα χρόνον 
διακοπή τής τελέσεως τής λειτουργίας έν τή

διδόμενη τψ Φιλοθέφ ή θεοφίλω επιστολή πρός τόν 
ΙΙάπαν Άνδριανόν τόν ζ " '.  τψ 152 3, δτε έξ εγγράφων 
βεβχιούμεθα οτι Π ατριάρχη ; Αλεξάνδρειάς ήν 6 ’Ιωα
κείμ ώ ;  έν οίκείψ τόπω  άποδείξομεν· β ’.Αιότι γνωστού 
οντο; 8τι τψ 1 517 ήν Π ατριάρχη; ό Ίω χ κ είμ ,ό  αίδ. 
Νήλ τίθησι κατά τό ετο ; έκεΐνο Πατριάρ·/ην Μάρκον 
τόν γ ’ ., μετ αύτόν δέ Γρηγόριον τόν ε’ . καί εΐτα  τόν 
Ιωακείμ πρό τ ο ΰ 1 5 6 1 ,έν  ψ γνωστόν δτι οΰτο; άπέθανε 

τψ 156 4 μετά πατριαρχίαν 78 έτών, αρα άνήλθεν είς 
τόν θρόνον τψ I 486· γ ’ . Διότι ούδεί; Θεόφιλο; άλλος 
^χΡ'ιμάτισε Π ατριάρχη ; Αλεξάνδρειάς πλήν εκείνου; 
δστις άπεδοκίμασε μετά τών Πατριαρ-/ών Ιεροσολύμων 
Ίω κείμ  καί’Αντιοχε,ίας Δωροθέου ένέ'τει 14 4 3 έν'Ιερο-- 
σολύμοις τήν χαλκευθεΐσχν ε ί ; Φλωρεντία ενωσιν τών 
Έ κκλησιών καί συνήδρευσε μετά τοϋ αυτού Δωροθέου, 
τοϋ διαδεχθέντοςτόν Ίωχκείμθεοφάνους καί τού Κων
σταντινουπόλεως ’Αθανασίου έν τή ύστάτ-ρ έν τή Ά γ ια  
Σοφίφ Συνόδω τψ 1 450.  Κατά τούτο ό'μως σφάλλονται 
οί πίνακες τψν πατριαρχικών κ ω δίκ ω ν  α 1. Διότι π α -  
ρέλιπον τόν διαδεχθέντα Γρηγόριον τόν α '. Νικόλαον 
τόν β '. ,  δστις τοσούτω ύπερησπίσθη τόν άφορίσαντα 
Μ ιχαήλ τόν Παλαιολόγον,διά τόν φόνον τού δυστυχούς 
παιδός Ίωάννου τοϋ Λασκάρεως,Πατριάρχην Κωνσταν
τινουπόλεως Α ρσένιον τψ 12 61 , ώ ;  ό Π αχυμέρη; 
(Α',3 4 .) καί δ Γρήγορα; (ζ* '.1  .)διηγοϋνται,καίουτινος 
τό ονομα εύρίσκεται άναγέγραμμένον έν τψ ά ρ χ αιοτά - 
τψ πάντων, πλήν έλλείπεΤ καταλόγψ τών όρθοδόξων 
Πατριαρχών Αλεξάνδρειας- S'. Διότι αρχίζει τήν πα
τριαρχίαν τοϋ Αθανασίου τ ώ  130 0 6 S', πίναξ, έν ψ 
γνωστόν έστιν ο τ ιό  Α θανάσιο ; συνώδευσε τόν Α ύτοκρά- 
τοραείς τήν κατά Περσών εκστρατείαν τψ 1282 καί συ
νήδρευσε τψ 12 83 έν τή  κατά Βέκκου Συνόδψ· γ ’ . Διότι 
Γρηγόριος ό γ '. εγραψε τψ 138 7 πρός Θεόδωρον 
Μ εσοποταμίας περί νηστεία;· δ'· Διότι ό Νήφων ήτο 
ήδη τψ 13 67 Π ατριάρχης Α λεξάνδρειάς, άφ’ οΰ κατά 
τό ετος έκεΤνο έγραψε πρός αυτόν καί τού ; Π ατρι- 
ά ρ χ α ; Κωνσταντινουπόλίω;Φ ιλόθεον καί'  Ιεροσολύμων 
Λάζαρον δ Π άπ α; Ούρβανό; ό ε'. Έ κ  πάντων τούτων 
συμπεραίνομεν, δτι δ γ ’ . πίναξ είναι δ ορθότερο;, άιο’ ου 
διορθωθώσιν αί χρονολογίαι τών πρώτων δύο Π α- 
τριαρχών καί πρυστεθή Ν ικόλαο; δ 6 '. ώ ;  ε'πεται.—  
Ν ικόλαο;α . μέχρι 1 2 3 0 ,— Γρηγόριο; α'. άπό 1230 
12 43,— Ν ικόλαο; β '. άπό 1 2 4 3 -1 2 7 0  καί Α θανάσιος 
1 2 7 0 —1 3 0 8 , άντίδε Γρηγορίου β 1. τεθή Γρηγόριο; α*., 
ούδενο; συνωνύμου π ρογ ρηματίσαντο; Α λεξάνδρειά;, 
καίάντί Νικολάου S'. Ν ικόλαο; γ ’ . καί ούτω καθ’ έξής.



άνηκούση είς τους Κόπτας εκκλησία τής Θεο
τόκου τής Μουαλλάκχς ( Τ)>καΙ άποπείρας μεταρ- 
ρυβμίτεως τής Κοπτι.κής ’Εκκλησίας υπο Συνόδου 
ά9ρο«.τ9είσης έν Καΐρφ επί Κυρίλλου του γ '.

Γ) Μουαλλάκα σημαίνει κρεμαστή* λέγεται δ’ουχω 
ώ ν  ουσα έκτισμίνη έπί μιας τών αρχαίων πυλών 
του ρωμαϊκού στρατοπέδου. Ή  έκκλησία αυτη 
,θεοίοεΤται ώ ς  ή αρχαιότατη πασών τών σ(*ζομ*νων 
ΙνΑ ΐγύπτω,ώς t.·αρτυρεΤ επιγραφή έπί τής κυρίας εΐσό- 
δου φ ρουτα το πρώτον ετος τοϋ Διοκλητιανου ( I 8 4 
ά .Χ .)  ’Ίοε T he A ncient Coptic Churches of Egypt by 
A . J. Buttler. Oxford 1884.

Ίδου παρατίθεμεν απόσπασμα τών τεσσάρων π ι
νάκων.

c  "2

Τ= ο  
Μ Λ

<»*£. >:■ «  -o *
£  S Z 
rt ' '

' Ο  ο ? - ί

<5 O- O,  ̂Ό Ό

* S' ε ·

ω  v j  w

»  it -μ S "S 'S ,"O (O Ό  ^ c< 
< *  O '  H  O '  Z>  _

«  -* n- ωut ω  <i . 
^  o  o  . <i I .

t©

^ -Τ' - £1 «- Ό  — o w Ό Ό  Sr. ^  13if  x x -g'.-i .η -Ί ?  ^ 5o—«> S S —> 5 —j
ο  ^  O- o  5 O- 0-q' g ' O § ® ^*5*5 S Ή §

g -V O D .*

— ■&
. Ό  £ *

I *r̂  ■*·i - ce

‘ "3 2! 2  Z  *“3 ”3«- Ό  «- rP
§ £} § Ί  -1 4

' S ' ?  5 Τί ^ -o  -o
c  39 Λ Λι o ;—i ,

-3 Z
*X> « -^ Ν

l i f tc> -Λ >- ο Λ
<  Ο  . Ο -  Ο -  ,- -ο -Ο « '§' « Ό' «Q ο — Ο ·τ\ Ο ΛΛ Ο  ο■Γ\ J\

ty? ’ θ3~ί_—̂

4 > « ' « > « ' ^ < ' W W W U U c o t $ο ο ζ . " ω ( ί « ^ ι τ » · ο ϋ « ω ο »o : C - J 3 c - j K ) « j a i ^ o t i , o o ^ *
I I I I I  I ι I I I  I I

4»« τ̂-α  ο: ω  ΐ£ 05 (Ο ό  » ^ ^ C o e - J U I K C■ O t i O C J t ^ O i t O O

■=* 5;—ί c-
-g r
δ  ^/I
CO *

t© I* 
GO C .  ^ «

>H>
zB>

Ξδ
w

§κε'. Η πατριαρχίατβΰδ'.αδ?χθέντο?τδν Γρη'κ 
γόρίον τφ  124 3 περίπου Νικολάου τοϋ |ϊ!. ΰπήρξξ 
λίαν ταραχώδη·,' διότι έπ’ αϋτη; έγένετο ή ΰπό 
τόν βασιλέα τής Γαλλίας Λουδοβίκον τόν θ '., τόν 
ώς άγιον τιμώμενον ΰπό τών λατίνων, ατυχής 
Σταυροφορία, καθ’ ήν κατελήωθη μεν τό δεύτερον 
ή Ταμίαθις ΰπό τών Σταυροφόρων, άλλ’ οΰτοι 
ηχμαλωτ ί σ8η τα ν μετά τοϋ ^α-τιλέως έν τ /j 
κατά τής Μανσούρας έπ'.Οέτει των ύπό τών 
’Αράβων, οΐτ'.νες πολυειδώς έκακοποίη*7αν, άν- 
τεκδικούμενοι, τοϋς Χρισν’.ανοϋς τής Αίγυπτος 
και Συοίας. Τφ 1250 κατέλαβον όριττικώς 
τήν άρχήν qi Βαχαρΐται ή Τουρκομάνοι Μαμετ 
λοϋκοι, φονεύσαντες τόν >1 έλεκ- ’ Ιίλ- Μουαζέμ- 
Γκα ϊάθ - ’Έ  δ - Διν -  'Γουράν -  Σχιάχ, ’έσχατον τή^ 
δυναστείας τών Ίωβιδών κ*1 τοϋ οΐ’κςυ τοί} 
ενδόξου Σ α λ ά χ -Έ δ — Δίν Γ ιούσουφ άπόγονον, 
και άναβιβάσαντες έπι τοζ θρόνου τόν θροισύ- 
τερον τών φονέων του ’Ά ζ  τ "Εδ -  Δίν Τβέκ, 
άφ ’ ου έπί τινας μήνας ήνέχθτ,σαν ώς βασί
λισσαν τήν Σ χ ’.αγκαρέτ-Έ δ-Δώρ, τό γένος 
τούρκισσαν, κατά τινας μέν μητέρα τού δολο- 
φονηθέντοί, κ ατ ’ άλλους δέ άπλώς πενθεράν 
αύτοϋ, άναδείξαντες Τοποτηρητήν αύτής ( Ά τ -  
τάμπεκ) αύτόν τόν 'Τβέκ. Ό  κακούργος ούτος, 
δπως στερεωθή έπι τοϋ θρόνου, δέν έδύστασε νά 
νυμφευθή τήν Σχιαγκαρέτ , λαβών τό όνομα 
Έ λ-Μ έ/εκ  -  Έ λ  -  Μοέζ - ’Έ λ  -  Γκ]ασχεγιάρ ή 
Έλ-Τουρκομάνυ, ώς έκ Τςυρκομάνων καταγό
μενες, άλλ’ ΰπεχρεώθη ΰπό τών Μαμελούκων νά 
προσλάβη ώς συνάργοντα άπόγονόν τινα τών Ί -  
ωβιδών,τόν Μούσαν-Μουζάφερ-Έδ-Δίν,άναγο-· 
ρευθέντα ύπό τό όνομα Μέλεκ -  "Η λ-’ Α τχριάφ 
Βεν -  Γιούσουφ, -ον ομω;, οτε ΰπερίσχυσε τοϋ 
Ίωβίδου Σουλτάνου τής Δα,μασκοϋ και τών 
Αιγυπτίων Σαλεχιτών Μαμελούκων, έρριψεν 
είς φυλακήν, ένθα και άπέθανε. Ταχέως δμως 
ό 'Τβέκ έλαβε τά έπίχειρα τής κακίας του, 
δολοφονηθείς τφ 1257 ΰπ’ αυτής τής συζύγου 
του Σ·/·.αγκαρέτ , ήτις ειχε καταληφθή ΰπό 
σφοδράς ζηλοτυπίας, ενεκα τής προτιμήσεως, 
ήν έδείκνυεν ούτος πρός τήν τεκοϋσαν αύτώ 
υιόν, τόν Ν ού ρ -Έ ο- Δ", ν -  ’ Αλ ήν, έτ:?.«ς γου 
του: Και ή μεν Σχιαγκαρετ-Έ ξ-Λ ώρ έθανατώήη

κατά διαταγήν του Ν ούρ-Έ δ-Δίν, ή άληθέστε- 
ρον τοϋ είς άντιβασιλέα άναδειχθέντος Κόπτου 
<τό γένος Χ εμπάτ-’Αλλάχ (Θεοφίλου), ιατρού, 
-τοϋ μεταλλάξαντος τό όνομά του' είς Σχιάρφ- 
'Έ δ-Δ ίν (δόξα τής θρησκείας), δτε διωρίσθη 
ύπότοϋΜέλεκ-’Έ λ-Γκάμετ-Β έν-’Αδέλ Βεζίρης, 
άλλ’ οί θησαυροί αύτής άπώλοντο' διότι ή \ 
φοβερά γυνή προ τοϋ θανάτου της συνέτρ'.φεν , 
αύτούς, άποτελουμένους τό πλεΐστον έκ πολυ- j 
•τίμων λίθων, έντός ίγδίου, ϊνα μή περιέλθωσίν \ 
είς 'ψείρας τών έχθρών της. Φανερόν είναι δτι 
εν τώ μέσφ τών έμφυλίων τούτων σπαραγμών 
τών κρατουντών οί Χριστιανοί θά έπασχον τά 
τνάνδεινα. Είπομεν άνωτέρω δτι ή ΰπό Λου
δοβίκου τοΰ Θ', τής Γαλλίας έπιχείρίσθεΐσα 
εκστρατεία έδείνωσε τήν θέσιν τών Χριστιανών 
Λυδείς άληθώς άναφέρεται.διωγμός κατ’ αύτών, 
ενεκα ίσως έλλείψεως κατά τήν εποχήν ταύτην 
Κοπτών ιστορικών, τοΰ τελευταίου τούτων 
ΰπάρξαντος Δαυίδ, τοϋ μετά ταύτα Κόπτου 
Πατριάρχου άναδειχθέντος ύπό τό όνομα Κύ
ριλλος , δστις έξεμέτρησε τό ζην τήν 14 
Φεβρουάριου τοϋ 1234,  δέν επεται δμως εκ 
■τούτου δτι και ούδένα ύπέστησαν, άφ ’ ου μά
λιστα έπήλθε συγχρόνως τή Σταυροφορία καί 
ή κατάλυσίς τής δυναστείας τών Ίωβιδών ή 
■Άγιουβιτών. Περί τά τέλη τής πατριαρχίας τού 
Νικολάου αί πρός τόν Οικουμενικόν θρόνον 
άδελφικαι σγέσεις τής ’Εκκλησίας ’ Αλεξαν
δρείας έψυχράνθησαν, ενεκα τής καθαιρέσεως 
καί έξορίας τού Κωνσταντινουπόλεως Αρσενίου 
ύπό τοϋ Αύτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου 
διά συνόδου έν Κωνσταντινουπόλει άθροισθείση; 
τφ 1 2 67 , έν ή συνήορευσε μεν καί ό Νικόλαος, 
μεταβάς ισως πρός τούτο είς τήν βασιλεύουσαν, 
άλλά δέν άνεγνώρισε τά ΰπ’ αύτής άποφασί- 
σθέντα, ώς ό ’ Αντιόχειας Ευθύμιος, άπεναντίας 
δέν εδύστασε νά άναθεματίση σύν τοΐς διώκταΐς 
τοϋ ’Αρσενίου καί αύτόν τόν Αύτοκράτορα *̂· 

(’Ακολουθεί »uv:yeta.)
r · —■ ------------------------------

( ι ) Πα^υμέρη. Ιστ. Β'.βλ· β ’. και γ '.

ΠΙΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ.
ΰπό Φ Ι Λ Ο Λ Α Ο Ί Γ

(Σ ννί/εια . και τέλος.)

’Ερ'/όμεθα ήδη, άφ ’ού και άναψυχήί και π ε- 
ριεργείας, άλλά καί θέσεως τού ζητήματος ένε- 
κςν έξέθημεν τ ’άνωτέρω, είς το δεύτερον, τό καί 
λεπτότερον τούτου μέρος, καί ενταύθα τήν σύν
τονον τού φιλομαθούς καί εύμενοϋς ήμών άνα- 
γνώστου προσοχήν έπικαλούμεθα, διότι προ- 
τιθεμεθα νά πελαγοδρομήσωμεν ολίγον είς τούς 
επιστημονικούς λειμώνας, δπου πάντα δέν είναι 
ρόδα. ’Ά λλως τε φρονούμεν δτι μεγάλως ήθελο- 
μεν καταβ’,βάσεί τήν άξίαν τών άναγνώσεως ά -  
ξΐούντων τάς γραμμάς ταύτης καί ήμών,έάν καί 
άπλώς μόνον ΰπεθέτομεν, δτι παν οΰτοι άνάγνω- 
σμα αύτών πρός άναψυχήν καί μόνον έπιδιώ- 
κουσιν.

Τούτων άπαξ διά παντός γραφέντων, ελθω- 
μεν έπί τήν σειράν τού λόγου ήμών και ίδωμεν 
τίνι τρόπφ τήν κατά τό μάλλον καί ήττον κατά 
προσέγγισιν έπιτυχή τών άνωτέρο) περιέργων 
φαινομένων έξήγησιν δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν,

Καί πρώτον δέον νά μή λησμονώμεν, δτι οί 
εις μακροχρόνιον ύποπιπτοντες ύπνον είσίν, ως 
τά πολλά, ϊνα μή εΐπωμεν πάντοτε, νευροπαθεΐς, 
καί μερικώτερον, αίγυναΐκες ιδία, καί ύστερικαί’ 
τί δέ διά τών δρων τούτων έννοούμενέξηγήσα- 
μεν άλλοτε. Δέν άρκεΐ δμως ή γενικωτάτη αϋτη 
γνώσις, ώς δέν άρκεΐ καί ή γενικωτάτη γνώσις, 
δτι οί ’Ά γγλοι εύρηνται έν Αίγύπτφ άπλώς καί 
μόνον πρός τό καλόν τής Αίγύπτου αύτής καί 
τών Αιγυπτίων. Ά λ λ ’ δπως έν τφ έκλε'/θέντ; 
παραδείγματί ήμών, ϊνα αί άληθεΐς άγγλι- 
καί κατανοηθώσι βλέψεις, άνάγκη νά διά
σχιση τις τόν μετά μεγάλης έπιμε)είας τεθέντα 
περί τό αιγυπτιακόν ζήτημα χρυσούν πέπλον 
ύπό των στρατιωτικών άντιπροσώπων τής χ α -  
ρΐτοβρύτου άνάσσης, ούτως, ϊνα δσον ο ιόν τε καί 
τό άπασχολχοϋν ήμάς ζήτημα έμβαθύνωμεν, ά 
νάγκη νά διέλθωμεν τής γενικότητος τά όρια 
καί, έν τώ κύκλφ τής είδ·,κότητος ε.ίσελθόντες, 
νά έςετάσωμεν δι’δσον οίόν τε άπλουτέρου τρόπου 
τίνι τρόπφ έκφαίνεται ό υστερισμός, οϋ μερική 
αυτη έκδήλωσις τών νευροπ-χβειών καθίλο >.



Λέγοντες υστερισμόν ολίγο1. άναμφιβόλως 
βισίν οί άγνοούντες, δτι διά τής λέξεως ταύτης 
εννοείται είδος νευροπάθειάς, κοινήςέτι καί παρ’ 
ήμ ΐ ν καταστάσης, χάρις είς τάς προόδους τοΰ 
κακώς έννοουμένου πολιτισμού ίδια, καί καθ’ήν 
β παθών, γυνή ώς τα πολλά, παθαίνεται τά 
νεύρα επ’, τοσοϋτον, ώστε άπόλλυσι τάς αισθή
σεις, πίπτει χαμαί, εκβάλλει κραυγάς πολλά- 
κ'.ς άσυναρτήτους καί τέλος έκτελεΐ τάς μάλλον 
παραδόξους τών κινήσεων ο'.’ολοκλήρου πολλά-  
κ'.ς τού σώματος. Ινα’. απλούς μέν υστερικούς 
παροξυσμούς, ως άποκαλοϋμεν τάς εκδηλώσεις 
τής νευρικής ταύτης διαθέσεως, ο)ίγοι βεβαίως

~ ■> — f -  >\ Τ Ο 5· ,  /των αναγνωστων ημων ο-ν ειοον, οιοτι τίς οεν 
ενθυμείται νά μή είδεν έν τή ζωή αύτοΰ νεάνιδα, ή 
και ύπανδρον κυρίαν καταλαμβανομένην αίφνης 
ύπό κλονισμών ολοκλήρου τοϋ σώματος, ζτίπτου- 
σαν χαμαί, έκβάλλουσαν κραυγάς και ταΰτα 
καλώς εχόντων τών πραγμάτων και έν άληθεΐ 
παθολογική καταστάσει, χωρίς δήλον δτι νά 
συμβαίνωσι ταΰτα άπό σκοπού,— δπερ δχι σπά
νιον παρά τώ  ώραίω φύλω— ,πρός επιτυχίαν 
τοΰ ποθουμένου παρά τού πατρός ή τοΰ συζύγου. 
Παροξυσμόν δμως τοΰ μεγάλου καλουμένου ύστε- 
ρισμοΰ ή τής ύστερο-έπιληψίας, ώς άποκαλεΐ 
κύτήν ό δεινός νευροπαθολόγος Charcot, φρο- 
νούμεν οτι όλίγιστοι ειδον πλήν τών ιατρών, 
οιτινες βεβαίως ούδέν εχουσι νά διδαχθώσιν 
έκ τών γραμμών τούτων, χαραχθεισών άπλώς 
και μόνον χάριν τών πολλών. Ά λ λ ’ επειδή 
πρός κατανόησιν τών περαιτέρω, μεγάλως 
θέλει χρησιμεύσει ήμΐν ή γνώσις τών περιό
δων παροςυσμοΰ ύστερο-έπιληψίας, δέν νομί- 
ζομεν ανωφελές νά συνοψίσωμεν ταύτας, π α - 
ρέχοντες διά τήςεύκαιρίας και εικόνα επιστημο
νικού φαινομένου, δπερ έν τοΐς .χρόνοι?τής άμα- 
θείας κα’ι τών προλήψεων έξελαμβάνετο ώς ποο- 
εοχόμενον έκ τής έν τώ άνθρωπίνφ οργανισμού 
εισβολής δαιμόνων κ .τ .λ .

Έ  ύττερο-έπιληπτική τυγχάνει ώς τά πολ
λά, καί ώς πολλά/ις εΐδομεν, γυνή καλώς εχου- 
σα, καταλαμβανόμενη άπό καιοου είς καιρόν 
ΰπό τών παροξυσμών αύτής, ών προαισθάνεται 
πολλάκις τήν εισβολήν, 'ί,ίς πρός τούτο μάλιστα

ενθυμούμεθα ζωηρότατα νεαράς κόρης ύποτρό·» 
φου τής Σαλπετριέρας καί εύρισκομένης έν τή 
κλινική τοΰκαθηγητοϋ κ. Charcot, ήτις,ΰστε-* 
ροεπιληπτική ούσα, προησθάνετο πάντοτε τήν 
εισβολήν τοϋ παροξυσμού αύτής καί εφρόντιζί 
τά κατάλληλα νά λαμβάν$ προφυλαχτικά μέτρα ί 
'Ημέραν δέ τινα, καθ’ήν ό κ. Charcot καί μετ’ 
άλλων Ιατρών περιήρχετο τάς κλίνας τώ-/ 
ασθενών αύτοΰ, αίφνης ή περί ής ήμΐν ό λόγος 
ύστεροί π ιληπτ ική κόρ», πλησιάζει αύτώ καί-' 
«  Κύριε καθηγητά, λέγει , αισθάνομαι δτι θά 
μοί έπέλθη ό παροξυσμός»- (( Καλώς, άπαντά ό 
καθηγητής, καί, θέλων νά παράσχτρ τοΐς παρευ- 
ρισκομένοις τελείαν εικόνα ύστερο-έπιληπτικοί> 
παροξυσμού, βιατάσσει νά τεθή ή νεάνις έν τή 
κλίνη αύτής, άφ’ού πρώτον, έκδυθεΐσα, περι- 
βληθή μακρότατον χιτώνα μετά μακροτάτων 
χειρίοων, δπως μή έν ταΐς άνωμάλοις τοΰ σώ 
ματος αύτής κινήσεσι κατά τόν παροξυσμό'/ 
άπομείνη γυμνή έντελώς καί κατασχίζη τά ίμά- 
τια αύτής. ’Επειδή δέ, ώς είρηται, κατά τόν 
κ. Charcot, έν Ttj> παροξυσμψ τής νεάνιδοί 
ταύτης ύπήρχε καί ό τύπος ύστερο-έπιληπτικοΰ 
ποροξυσμοΰ καί ημείς τού σκοπού ήμών έπιτυγ- 
χάνομεν περιγράφοντες τούτον, ού άλλως τε καν 
μάρτυρες αύτόπται παρέστημεν.

Έ  νεάνις έν τή προσημειωθείση περι βολή τί
θεται έπί τής κλίνηςαύτής καίμετ’ού πολύ άρχε- 
ται τό περίεργον έν τρισί πράξεσι δράμα .'Η νεάνις 
κλείει καί άνοίγείμετά μεγάλης ταχύτητος τούς 
οφθαλμούς, ταράσσεται σπασμωδικώς έπί τή ί 
κλίνης αύτής, ωσεί διετέλει ύπό τό κοάτος ηλεκ
τρικού ρεύματος λίαν ισχυρού, άλλ’αίφνης, 
ώσεί αόρατος χειρ έκράτει καί έτάρασσεν αύτήν 
ύπό τήν όσφΰν, άρχεται κινούμενη σπασαωδι- 
κώς, άσυναρτήτους κραυγάς έκβάλλουσα καί τέλοί 
διαγράφουσα διά τοΰ μήκους τού σώματος αύτής 
καυπύλας έν τώ κενώ μετά καταπληκτικής τ?.- 
χύτητος, δπως έπί τέλους λάβη θέσιν δλως 
παράδοξον, συνισταμένην είς θέσιν ::αμπύλης 
γραμμής διά τού σώματος καί καθ’ήν τούτο στη
ρίζεται έπί τής κλίνης μόνον διά τής κορυφής 
τής κεφαλής ή καί τοΰ προσώπου, Ανεστραμμέ
νου έν τώ προσκεφαλαίω, καί διά τών πτερνών.

‘ Ενταύθα λήγει τόν δεύτερον τοϋ παροξυσμού 
βττάδίον, τού πρώτου λήξαντος μετά τό πέρας 
τών έ / αρχή σπασμωδικών κινήσεων, καί αρχε
ίο  τρίτον συνιστάμενρν ε’’ ς τό εξής παράδοξον 
έν ώ ή υστερική διατηρεί τήν προδ'.αγραφεΐσαν 
-.καμπύλην στάσ',ν τού σώματος, γογγύζουσα 
-πάντοτε, αίφνης όρμά μανιωδώςπρός τ'· σημίΐον 
/.αί, λύσσης κραυγήν έμπέμπουσα, δάκνεί παν τό 
προστυχόν. ΊΙ θ?α τής ν^άνιδος κατά τήν στιγ
μήν ταύτην εχει τι τό φρικτόν. Οί βολβοί στίλ - 
,βοντες καί οίονεί προέχοντες τών κογχών προ- 
σηλούντο πρός τ', σημεϊον, έν ψ έκ τών άφριζόν- 
/τιον χειλέων έξήρχοντο μετ'άσυναρτήτων φρά
σεων καί ύβρεις, ώ$ cochon, animal καί τά 
τοιαϋτα. 'Η περίοδος δέ αυτη τού ΰστερο-έπιλη- 
πτικοϋ παροξυσμού, ήτις, κατά τόν Charcot, 
καλείται καί έρωτική, διότι κατά ταύτην ή 
γυνή υβρίζει τό άντικείμενον τοϋ ερωτος αύτής, 
παρ’ού αδυνατεί ν’άπολαύση τού ποθουμένου, 
λήγει έπαναπιπτούσης καί πάλιν τής υστερικής 
.έπί τής κλίνης έξηντλημένης έκ τον καμάτου, 
δπως έναρναρχίση καί πάλιν τής σειράς τοΰ πα
ροξυσμού αύτής , εί μή τά κατάλληλα πρόςκατά- 
παυσιν αύτοΰ έπέμβωσι μέσα. Τήν έν σχετική 
λεπτομερείς περιγραφεΐσαν ταύτην εικόνα έχον- 
τες ύπ’ δψιν, ευκόλως δυνάμεθα, παρακολουθοΰν- 
τες μετά προσοχής τάς όποιας αύτη ξύνα^αι νά 
ύποστή μεταβολάς καί τροποποιήσεις, τ ’άναγ- 
καΐα πρός τόν σκοπόν ήμών νά συναγάγωμεν 
συμπεράσματα. Εΐνε λοιπόν δυνατόν νά λείψη 
μία ή καί δύο ακόμη περίοδοι τού ύστέρο-έπίλη- 
πτικοϋ παροξυσμού" δύναται ή μόνη άπο- 
μείνασα περίοδο? τούτου, παραμορφοϋσα έν
τελώς τήν συνήθη εικόνα, νά παραταθή έπί 
μακρόν, ώς άνθισταμένη έπιμόνως κατά πάσης 
πρός κατάπαυσιν αύτής έν ερ γ ου μ ενη ς θεραπευτι
κής έπεμβάσεως, καί ιδού έχομεν, κατά τήν 
γνώμην τού κ. Charcot πάντοτε, τόν μακροχρό
νιον ύπνον.

Καί όντως· ύποθέσωμεν πρός στιγμήν, δτι έκ 
τής προπεριγραφείσης είκόνος τού ύστερο-έπι- 
ληπτικοΰ παροξυσμού ελλείπουσιν αί μεγώλαι 
και ατακτοικινήσεις,ώςκαί ολόκληρος ή ερωτική 
καλούμενη περ’.οοος, και δτιό παροξυσμός σν*ί-

σταται έκ τής αρχής μόνον τής πρώτης περι- 
όοου, ήτοι τής άνασθησίας καί τής άνοιγο- 
κλείσεως τών οφθαλμών, ώς είς τήν όποιαν 
εΐδομεν καί πεντηκονταπενθήμερον ύπνώσασαν 
υστερικήν συνέβαινεν" ύποθέσωμεν συνάμα οτι 
τή καταστάσει ταύτη, έπί μακρόν διαρκούση, 
προστίθενται γέλως παρατεταμένος ή καί οί 
καλούμενοι χαιρετισμοί ή καί τά δύο όμού, 
πληρέστατα ούτω θέλει άποτελεσθή ή είκών 
μακροχρονίου ύπνου.

Βεβαίως πόρρω άπέχομεν τοϋ νά ®αντασθώ-> 
μεν, δτι τά έν συντομίς προσεπιγραφόμενα 
ούνανται νά ίκανοπο'.ήσωσι τήν περιέργειαν τοϋ 
φιλομαθούς αναγνώστου" φρονοΰμεν δμως, δτι 
δεν σφάλλομεν πολύ παραδεχόμενοι, δτι διά τών 
άνωτέρω γρα;7ΐαών δίδοται αφορμή πρός περαι
τέρω ερευνάν καί μελέτην καί δτι καί άνευ ταύτης 
ακόμη ό νοήμων αναγνώστης έννοεΐ κάλλίστα 
δτι πρόκειται άπλούστατα περί βιολογικού φαι
νομένου, ύπαγομένου εις τήν μερικωτέραν έρευ
ναν γής παθολογίας.

Δέν πρόκειται λοιπόν περί δ ι α β ο λ ι κ ή ς  
π ε ί ρ ά ξ ε ω ς - δέν πρόκειται περί δαιμόνων, 
οιτινες δεν άναμένουσιν είμή άνωτέραν διαταγήν 
δπως έξέλθωσι τοϋ ανθρώπου καί είσέλθωσιν 
είς τούς χοίρους. Πρόκειται άπλούστατα περί 
βιολογικού φαινομένου, δπερ χάρις είς τάς 
προόδους τής νεωτέρας επιστήμης έξήλθεν έκ 
τής εύρωτιώσης αποθήκης τών προλήψεων καί 
έλαβε θέσιν μεταξύ τών έπιστημονικών γεγονό
των. Εύτυχεΐς δε πρέπει νά λογίζωνται καί 
οί εις μακροχρόνιον υποκείμενοι ύπνον, ώ ςζώ ν - 
τες εν τώ α ’.ώνι τούτω τών φώτων καί τής 
προόδου, άλλως, άν ειχον τό ατύχημα νά ζώσΐ 
κατά ιούς χρόνους τών ιεροεξεταστών, έστωσαν 
βέβαιοι, δ"'* θά έτελεύτων έπί τής πυοάς, δπως 
σϋν αύτοΐς καώσι καί οί έν αύτοΐς υποτιθέμενοι 
δαίμονες, πρός μεγάλην άγαλλίασιν Τορκουεμάδ* 
τινός.
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Τό ναυτικόν τού μέλλοντος εσεταί λίαν -'.9α - 
νώς, δσω  ολίγον καί αν εξακολουθήσωσιν ύπο- 
β:>/,θούσαι πρδςτούτο αί πρόοδοι τής έπισΐ/,μης, 
λίαν ξενοφανής έπάνοδος πρός το τών αρχαίων. 
Παρά τον; κολοσσοί; εύρεθήσετα1, θέσις καί οιά 
τούς άπείρως σμικρούς. Και οί μέν κολοσσοί 
θέλουσιν εχει ώς σκοπόν τήν κυριαρχίαν τών 
θαλασσών, τήν περιφρούρησιν τών θαλασσίων 
οδών, τήν άπόκρουσιν εχθρικών επεμβάσεων, οί 
δέ στολίσκοι θέλουσιν ενεργεί κατά τών εχθρι
κών παραλιών. Οί στολίσκοι ο! ο ντο1, θέλουσιν 
Ιχει δύο τρόπους ένεργείας, η δι’αιφνηδίων επι
θέσεων η δι’έπιθέσε'ων εκ τού συστάιην, κατά 
τήν τακτικήν τών πεντηκοντόρων καί Των δρα- 
καινών ή κατά τήν τών Τρίηρών τών δρομώνων, 
των έπακτροκελήτων(γαλερών)καί τών τρίκατάρ- 
των ένετικών κατέργων. Ή  τών θαλασσών κα- 
τ ο /ή  έδωκε τοΐς "Α γ/λοις τά πλουττη καί έπέ- 
τοεψεν αΰτοΐς νά έξασκήσωσι βαθμηδόν αληθή 
ποντοκρατορίαν· άφ ’ής πλήν ή ηπειρωτική Εύ- 
ρώπη έκαλύφθη ύπό σιδηροδρομικών γραμμών, 
άφ ’ής ή ούδετέρα ναυτηλία ήδυνήθη νά έμπε- 
δώση τά δικαιώματά της, ή ναυτική υπεροχή 
μ έ ν ε ι  τρόπον τινά ώσανεί αφοπλισμένη, καί 
το’.αύτη έσεΐαι έν δσψ δέν θά δύνηΐαι νά έξα- 
σκή τδ κράτος της ,  έΐμή έντδς τών κυανών

(1 ) Τήν προ πενταετίας δημοσιέυθε'σαν εν τή 
R evue des Deux M ondes έμβριΟεστάτην ταύτην 
πραγματείαν τοϋ κ. Jui-ien de La Graviere μ ετη - 
γ λω ττίσ ϊμεν  εκτο-ίε δια τήν άμίμητον περιγραφήν ιών  
όοχαίω ν  ίλληνι'/.ών ναυμαχιών, δτ,μοσιϊΰομέν οέ σή
μερον μετά παραθισεως τών χω ρίω ν  τών αρχαίων 
Συγγραφέων, ά'β’ ών ήρύσβη τάς πληροφορίας 6 αντι
ναύαρχος, και διά τον ά.νω λόγον καί διότι αί εκτοτέ 
παρά τοΐς ναυτικοΤς κράτέϊι τής Ευρώπης διέξαχθεΐ- 
βι·. δοκιμαί απέδειξαν ίρΟοϋς τοϋς Ισχυρισμούς τού 
πεπαιδέομένου αντιναυάρχου καί εβικαιωσαν τάς 

προρρήσεις του.

ύδάτων. ’ Ιδού διατί τά πρόσφατα συμβάνΐοί 
εθηκαν έν άμφιβόλφ τδ λυσιτελές τής προορι
σμένης "να αμέσως καί διά τών μέσων αύτής- 
μόνων συντελέση είς τήν έθνικήν άμυνα·/ 
ναυτικής δυνάμεως^ Ά ς  σκεφθή τις πλήν 
τούτων τάς ώφελείας, ας ήθελεν άρυσθή με- 
γαλοφυία, οΐα ή τού Α ', Ναπολέοντος, έκ 
στολίσκου όμοιου τού τής Βουλόγνης, έν τοίς: 
διαφόροις πολέμο'.ς, οΐτινες άπησχόλησαν τδ'/ 
αιώνα τούτον, α-ν αί έπί τών οχθών τής Μάγχης* 
πηχθεΐσαι κανονιοφόροι ήσαν προμηθευμέν'αν 
δι’ ατμομηχανών, αντί νά κινώνται, ώς κατά 
τούς χρόνους τής Σεμιράμιδος καί τού ’ Αγαμέ-  
μνονος, διά τής προσωστικής τών βραχιόνων 
ένεργείας; Ό  κόσμος εμεινεν έπί πολύ ακίνητος-' 
ή γή κινείται τήν σνίυερον ταχέως, μολονότι· 
δέ δύστροπά τινα πνεύματα δυνατόν νά έμπέσωσΐ'/ 
είς πειρασμόν, πιστεύοντα δτι αυτη κινείται- 
άντιστρόφως, έντούτοις έσμέν ύποχρεωμένοι νά 
συμμερίσθώμεν ΐήν ταχύτητα τής πορείας της/ 

’ Εν αρχή ύπήρξε κωπήλατον μόνον ναυτικόν 
μετά τ ινων ά σημάντων τροποπο ιήσεων * τδ ναυτ ι -  
κδν δέ τούτο διήρκεσεν έπίτέσσαρας ή πέντε χ ι 
λιετηρίδας· διότι καί αυτή μόνη ή έφεύρεσίςτής 
κ όπης ήτο μέγα βήμα πρδς τήν τελειοποίησι·/ 
τής ναυτικής τέχνης.Μετά τοιαύτας προόδους ή 
ανθρώπινη φαντασία, ώ ςέπ ίτδ  πλεΐστον, άνα" 
παύεται,άν μή δέ νέα άνάκγη παραυσιασθή,δπως 
ώθηση αύτήν βιαίως είς νέας προσπαθείας, έξα- 
κολουθεϊ αναπαυόμενη εΰαρέστως έπί τού άπο^ 
κτήματός της. Οί αρχαίοι έσχον, ώς ό μεσαίων 
τάς κοίλας καί μακράς ναύς των, τά ιστιοφόρα- 
καί κωπήλατα πλοΐά των . Διά τήν έμπορίαν 
ήρκέσθησαν είςτι άναλόγον πρδς τήν σινικήν 
βαριν" διά τήν πειρατείαν πλήν καί τδν πόλεμον 
συνιρσθάνθησαν τήν ανάγκην νά εχωσι πλοία 
ίϋστροφώτερα, ήττον έξαρτώμενα άπ-ό τών τθ - 
τούτω συχνών άτοπων ιδιοτροπιών τών ανέμων, 
Τότών λαών ένστικτον συνηντήθη, χωρίς ούτοί 
νά συνεννοηθώσΐ πρδς άλλήλοιις’ οί Πελασγόν 
έναυπήγησαν τάς πεντηκοντόρους Τ6>ν, οί Πολυ-» 
νήσιοι τά μονόςυλάτων. Οί ΙΙολυνήσιοι πλεο- 
νεκΤούσΐ τών λοιπών λαών, προκειμένου περί 
χρησιμοποιήσεως τής ναυσιπόμπου αύρας' οί

μεγάλοι σκύφοι των ιπτανται άληθώς έπί τών 
ύδάτων,τα) αντευόμενοι έπ’αύτών μετ’άσφαλείας

Έ ν Καί ί*ί- 2ft' 1.1 Ιανουαείου ISST

Πρός τούς άξιοτίμοος τοΰ 
ϊυνδρομητάς.

Κ ε κ ρ ο ι ι ο ς :

Λαμβάνομεν την- τιμήν ν’ άνακοινώσωμεν υμϊν, 

Sit άρΟέντων τών ΙριςοδίωνΤ έξ (W τψοήλΟΞν ή, -ε,οί 

τήν εκδοσ:ν τοδ περι&δαεοϋ ήρων αταξία, τοΰτα ΟΙλξγ 

έκΒ’δοσθαι τοδ λοιποδ τακτικώς κατα τήν ίψ  καί 

16vjv Ικάστοΰ» μη,νδς ν^μεραν.

Έλτϊίζοντες δέ δτι θέλομε ν τύχει αο^γνώμης 

διά τήν ακούσιον ταύτην ελλειψιν, διαβεβαιοΰμεν τοΰς 

τιμήσαντας υμας διά τής δποστι^ξεώς το)ν, οτι 

ούδενος θέλομε ν φεισθή , οπως ^ελτι^:»>μεν τό 

περιοδικόν ήμΰ»ν κατά τε τήν υ?.ην καί τό σχήμα.

I I  AinrevNVi i . .

μυρήσας έκ τών ύετών ό ποταμδς κατέφερεν ά
μορφους σωρείας ΐκριζωθέντων κορμών, αληθείς

νήσους δυ>αμένας νάβάστάσωσίν όλόκληρον τήν 
φυλήν’ ούδέν άπλούστερον τής άντικαταστάσεως 

'**“ ” Λ · μένων κλάδων διά
δεσμού, διάλύσγων 
:ών βρύων.Τδ έπι- 
ι/ανται άκόπως νά 
αι εις τδ νά έγκα- 
ύθυνσιν τοϋ ρεύμα-  
ζωσι διά τού άκρου 
Ιών ή τδν πυθμένα. 
ποταμού" τδ πρό- 
t άκανθωδέστ ερον. 
ποτών βαθέων ύδά- 
γωγος* τίνι τρόπω 
ς τήν διεύθυνσιν,
*; Οί ναυαγοί τής 
!ιτου. Πολύ πρδ τής 
ί άγριοι παρόχθιοι 
θησαν τούτου μετά 
κ α τ ί μ α ρ ά ν  τών 
τχεδίαι οξεΐαι κατά 
ίπημα διά τής κώπης 
; όδδΰ των, ούδέν δέ 
,είονος χάριτος καί 
'Γπδ πολλάς επόψεις 
:ροτιμητέαν τήν κα- 
Ιιπηρετικών μας. Ή 
λανδίου, δπερ άλλως 
ϊια, έν μέγα προτέ- - 
δυνον παρουσιάζουσι 
:ήν σχεδίαν έν τή 
ίφεύρωσι τήν π α γ  -  
πλέον νά μεταχειρί- 
»ν δέ τής χρήσιν τής 
,δός Tt πτύου βραχυ- 
'ειρών χειριζομένου, 
λιβάνου, ώς ή τοϋ 
:ρός πτύον α)ωος.
; κορμδς δένδρου εκοι- 
τής νυκτδς τών α ί- 
νά ύποθέσωμεν δτι 

ϊοΐς κόλποις της πολ
λάς γενεάς ανθρώπων, δτε ή σπουδαία αυτη 
πρόοδος έπετεΰχθη. Τδ νά κοίλανθή κορμδς δέν-
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Τδ ναυτικόν τοϋ μέλλι 
νώς, δσω ολίγον καί άν 
βν/,θοϋσαί πρδςτούτο αί 
λίαν ξενοΦανής έπάνοδο 
ΙΙαοά τοϋς κολοσσοΐς ευ; 
τούς άπείρως σμικρούς 
θέλουσιν εχει ώς σκοπ 
θαλασσών, τήν περιφρο 
όόών, τήν άπόκρουσιν ε· 
δέ στολίσκο’, θέλουσιν s 
κών παραλιών. Οί στο 
’έχε', δύο τρόπους ενεργι 
θέσεων ί, δι’έπιθέσε'ων 
τήν τακτικήν τών πεν 
καινών ή κατά τήν τώ· 
των έπακτροκελήτων(*) 
των ένετικών κατέργι 
τ ο /ή  έδωκε τοΐς "Αγ/  
τοεψεν αύτοΐς νά έξα 
ποντοκρατορί αν' άφ ’: 
ρώπη έκαλύφθη ΰπό · 
άφ’ής ή οϋδετέρα νο 
δώση τά δίκαιώματι 
μένειτρόπον τινά < 
τοιαύτη εσεται έν 
σκή τό κράτος τη:

(1 )  Τήν πρό πεντ:
Hevue des Deux λ
πραγματείαν τοϋ κ.
γλωττίσιμεν  εκτοΐε c
i c y * ! ων ελληνικών '
μερον μετά παραβίσ!
συγγραφέων, αφ ' ών τ
ναύαρχος, κα'ι δ ’.ά τόν g l v u i  . .

ιτζρά τοΐς ναυτικο'ς κράτέσι τής Εύρώπης διέξαχθεΐ-
S ii δοκιμαί απέδειξαν όρβοΰς τοΰς ’ισχυρισμούς τοϋ
πεπαιδέομένου αντιναυάρχου και εόικαιωσαν τας
προρρήσεις του.

ΰδάτων. ’ Ιδού διατί τά πρόσφατα συμβάνΐοί 
’ - λυ-τ’-τελές τής προώρι-*

νήσιοι τά μονόξυλά των. ιι» .,.. ------
νεκτούσι τών λοιπών λαών, προκειμένου περί

• ·’■ — ι V ίχρησιαοποιήσεως ττ̂ ς ναυσιποαπου αυοας ο&

μεγάλοι σκύφοι των "πτανται άληθώς έπί τών 
ΰδάτων,τα) αντευόμενοι έπ’αύτών μετ’άσφαλείας 
καί εύχερείας δλως αγνώστου εις τά πλοΐα τής 
άρ'/αιότητος, ουδόλως δε ύποδουλοϋνται, ώς αί 
τού βορρά δοάκαΐναι, είς τους συμπαρα σύροντας 
αυτούς ανέμους. Τδ ίστίον αύτών προσβαλλόμε- 
νον έκ τοϋ πλαγίου ύπδ τοΰ ανέμου, διασώζει 
τήν ένέργειάν του, ή μόλις μέρος τιάπόλλυσιτής 
ισχύος της. Ό  άγριος πλήν τής Ωκεανίας φ ω - 
ράται αμέσως υποδεέστερος, δταν αποπειραθώ 
νά προχωρήσει διά τής δυνάμεως τών βραχιόνων 
έπί άκινητούσης θαλάσσης.Έ  κώπη, ή ς ποιείται 
χρήσιν, τίπτει τήν θάλασσαν δι’ έσπευσμένων 
έμβυθίσεων ή κώπη, λαμβάνουσα ερεισμα τήν 
θάλασσαν, ωθεί πρδς τά πρόσω τδν σκύφον 
μεθ’ άπάσης τής δυνάμεως τοϋ μοχλοϋ.

Ή  ποταμοπλοΐα θά προηγήθη κατά πολλούς 
αιώνας τής θαλασσοπλοΐας.Τά άθλια άποκεκλη
ρωμένα οντα, τά περιπλανώμενα παρά τάς άκτάς 
τής Αυστραλίας καί τής Γής τοϋ Πυρδς, δέν ε ι- 
χον ετι τολμήσει ν’άντιμετωπίσωσι τήν οργήν 
τοϋ ωκεανού- ήρκοϋντο είς τδ νά συλλέγωσι τά 
ΰπδ τών τρικυμιών έκριπτόμενα οστρακόδερμα 
έπί τής παραλίας, η ν’άποσπώσιν αύτά άπδ 
τών βράχων, έφ’ώ ντά  μαλάκια προσκολλ^ώνταΐ. 
Αί παραλίμνιοι φυλαί καί αί παραποτάμιοι 
εύρον έν τφ έξοκείλαντι έπί τών κυμάτων κορ- 
μφ μέσον εύκολου μεταφοράς, έν δέ τφ πυκνο- 
φύλλφ κλάδφ τδ πρώτον εις τδν άνεμον άνα- 
πετασθέν ίστίον.Καί μήπως δέν βλέπομεν ετι 
τούς σκύφους τ ή ς ’ Ωκεανίας ολισθαίνοντας ούτω 
καθ’έκάστην διά μέσου τών κοραλίων; Τδ δάσος 
του Δουνσινάς έκινήΟη ’ αόρατος δύναμις άποσπς 
αύτδ άπδ τής ακτής. Οί κλάδοι τών δένδρων, 
οί φορμοί, α ί τ α π ά ς ,  τά λελεπτυσμένα δέρ
ματα προηγήθησαν πολύ πιθανώς τών εύχει- 
ριστοτέρων έκ λίνου καί κανάβου υφασμάτων. 
Ή  δυσκολία δέν ένέκειτο λοιπδν είς τδ ν’άνα- 
πτύξωσΐ τάς πτέρυγας τού ’ Ικάρου, άλλ’είς τδ 
νά τολμήσωσι ν’άναπτύξωσι ταύτας έν άναπε- 
πταμένιρ θαλάσσιρ. Ά π δ  τού κορμού τοΰ δένδρου 
είς τήν σχεδίαν ή άπόστασις είναι μικρά. Πλημ- 
μυρήσας έκ τών ύετών ό ποταμδς κατέφερεν ά 
μορφους σωρείας έκριζωθέντων κορμών, αληθείς

νήσους δυ/αμένας νάβαστάσωσίν ολόκληρον τήν 
φυλήν'ούδέν άπλούστερον τής άντικαταστάσεως 
τών ριζών τών συμπεπλεγμένων κλάδων διά 
τοΰ προχείροτέρου έλαχίστου δεσμού, διάλύσγων 
η κληματίδων, δι’αΰτώνετι τών βρύων.Τδ έπι- 
πλέον τοϋτο ανάχωμα δύνανται άκόπως νά 
διευθύνωσίν, ένόσφ άρκοΰνται είς τδ νά έγκα- 
ταλείπωσι τοΰτο είς τήν διεύθυνσίν τού ρεύμα
τος, ένόσφ δύνανται νά έγγίζωσι διά τοϋ άκρου 
σκόλοπος μίαν τών δύο οχθών ή τδν πυθμένα. 
'Γπερβήτε τάς έκβολάς τού ποταμού- τδ πρό
βλημα καθίσταται πάραυτα άκανθωδέστερον. 
'Η σχεδία ύποστηρίζομένη ύπδ τών βαθέων ύδά- 
των άποκαθίσταται δυνανάγωγος* τίνι τρόπφ 
θελομεν τήν διατηρήσει πρδς τήν διεύθυνσίν, 
ην θέλομεν νά τιρ δώσωμεν; Οί ναυαγοί τής 
Μ ε δ ο ύ σ η ς  άπέστησαν τούτου. Πολύ πρδ τής 
άνακαλύψεως τοΰ Καβράλ οί άγριοι παρό'/θιοι 
τοϋ Νέου Κόσμου άπεπειράθησαν τούτου μετά 
πλείονος επιτυχίας. Αί κ α τ  ι μ α ρ ά ν τών 
ακτών τής Βρασιλίας είσί σχεδίαι οξεΐαι κατά 
τά δύο πέρατα- έν μόνον κτύπημα διά τής κώπης 
έπαναφέρει ταύτας έπί τής όδόυ των, ούδέν δέ 
πλοιάριον ρίπτεται μετά πλείονος χάριτος καί 
άσφαλείας έπί τής ήίόνος. 'Γπδ πολλά ς έπόψεις 
ήδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ποοτιμητέαντήν κα- 
ταμαράν τών χαλανδίων υπηρετικών μας. Ή  
σχεδία κέκτηταί έπί τοΰχαλανδίου, δπερ άλλως 
τε είναι άπλώς κοίλη σχέδια, έν μέγα προτέ
ρημα, αί ρηγμΐνες ούδένα κίδυνον παρουσιάζουσι 
δι’αύτήν. "Οπως ώθήσωσι τήν σχεδίαν έν τή 
άνοικτ^ θαλάσγ, έδέησε νά έφεύρωσι τήν π α γ  -  
κ α ί , διότι δέν ήδύναντο πλέον νά μεταχειρί- 
ζωνταί τδν σκόλοπα,ήγνόουν δέ τής χρήσιν τής 
κώπης. Ή  παγκαί είναι είδός τι πτύου βραχυ- 
λάβου, δι’άμφοτέρων τών χειρών χειρίζομένου, 
ομοιάζει δέ πρδς πτύον κλιβάνου, ώς ή τοϋ 
Όδυσσέως κώπη ώμοίαζε πρός πτύον α)ωος.

Ήήμέρα καθ’ήν ό πρώτος κορμδς δένδρου έκοι- 
λάνθη περικαλύπτεται ύπδ τής νυκτδς τών αι
ώνων" εντούτοις δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι 
ή γή ειχεν ηδη δεχθή έν τοΐς κόλποις τη ςπ ολ - 
λάς γενεάς ανθρώπων, δτε ή σπουδαία αυτη 
πρόοδος έπετεύχθη. Τδ νά κοιλανθή κορμδς δέν



δρου διά θραύσματος λίθου δέν είναι μικρήν 
εργον’ αυτό; ό χαλκό.ί, αυτός β σίδηρος δέν κα- 
τορθούσιτοΰτο χω ρί;ν ’άμβλυνθώσι.Γνωστόν έστι 
μεθ’όποία; έμφάσεω; ό "Ομηρος απαγγέλλει τάς 
λέξεις κ ο ίλ α ', ν ή ε ; '  εν αύταί; ένυπάρχε\ 
ώς τν; ̂ εμακρυσμένη άπήχησ ι;τή ; συγκινήσεως, 
ήνένεποίησεν ή έμφάνισις τοΰ πρώτου μονόξυλου. 
Αί διά δερμάτων π$ρικεκαλυμμέναι ίτέ'ίναι κά
λαθο'., αϊτινες κατέπλεον, κατά τοΰς χρόνους τοΰ 
‘Ηροδότου (1 ) , τόν Ευφράτην, αί εκ βαμβού 
σχεδίας ΰφ’ών προσεβλήθησαν εν τφ  ’Ινδφ τά 
πλβΐα της Σεμιράμιδος, ουδέποτε ήθελον ανοί
ξει εις τοΰς άνυπομονοΰντας λαούς τόν άπείρονα 
πόντον. Έ πι τοΰ κοίλου κορμοΰ δύναταί τις νά 
μεταβή άπό τών τής ’Ελλάδος άκτών εις τάς 
παραλία; τής Φοινίκης, άπό τών αίγιαλών τής 
Δανίμαρκίας εις τά ; πηγά; τοΰ Σηκοάνα, άπό 
τών ’Ιαπωνικών νήσων εΐ; τήν Νέαν Ζηλανδίαν.

ί συμβήσεται δε καθ’ήν ημέραν τό μονόξυλον, 
σχηματιζόμενον έκ συνηρμοσμένων σανίδων, θέ
λει διπλασιασθή, τριπλασιασθή, τετραπλασια- 
σθή τά ; διαστάσει;! Ό ταν τήν ημέραν έκείνην ό 
ναύτη;, κα,θήμενοςέπί τοΰ έδω/ίου του,δεν ύπο- 
χρεώται πλέον νά σκάπτει τό υδωρ, ώ ; άγονον 
άνασκαπτομένην γή ν , δταν, όσάκι; τό σώμα 
του ΰπτιάζη, βλέπη τήν λέμβον του ολισθαί- 
νουσαν και φεύγουσαν διά τ ή ; ένεργεία; τών νευ
ρωδών του βραχιόνων,είναι άδύνατον νά μή συλ- 
?,άβ·Λ( άμέσω; τό αίσθημα τ ή ; δυνάμεως, ήν 
χεκτηται,Τό γένος τού ’ Ιάφεθ έκράτησε τής γής. 
«Πήξατε κ ώ π η ν  επ', τοΰ τάφου μου, ϊνα οί έπε- 
λευσόμενοι μέμνηνταί μου» (2 )! ίδοΰ ευχή ναΰ?

(1 ) To δέ απάντων θωύμα μέγιστόν μοί έστι τών 
ταϋτ-Q, μετά γε τήν πόλιν αύτήν, ερ-/ομαι ωράσων· τά 
πλοία αΰτο'σί έστι, τά κατά τον ποταμόν πορευόμενα 
ές τήν Βαβυλώνα έόντα κυκλοτερέα, πάντα σκύτινη- 
έπεάν γάρ έν τοΐσι ’Λρμενίοισι,τοΤσι κατύπερθε Ά σ σ υ -  
ρίων οΐκημένοισι,νομέας ίτέί,ς ταμώμενοι ποιήσωνται, 
περίτείνουσι τούτοισι διφθέρας στεγαστρίδας ’έξωθεν, 
έοάιρεος τρόπον, ουτε πρύμνην άποκρί^οντες, ουτε π ρ ώ - 
ρην συνάγοντες, άλλ’άσπίδος τρόπον κυκλοτερέα π ο ι- 
ήσαντες (Η ροδότου Α ’. 19 4).
( 2 )  Σήμα τ’ έμοϊ χεϋσαι πολιής έπ! θινί θαλάσσες 
Ά νδρος δυστήνοιο καί έσσομένοισι πυθέσθαι.
Ταύτα τέ μοι τελέσαι, πήξαιτ’ έπί τύμβω έρετμόν,
Τ ώ  καί ,ζωός ερεσσον έών μετ’ έμοΐς έτάροισιν.
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του, θαλασσοπόρου άπαλλαγέντο; τή ; δουλεία; 
του ανέμου, έπισταμένου 8τι εχων καλήν έκ 
μελία; η φηγοΰ κώπην, δέν έξαρτάται τοΰ 
λοιηςύ είμή έκ τή ; ΐσχύο; τών μυώνων του καί 
το3 βαθμού τή ; μεγαλοψυχίας του. Όποία έντο- 
σούτφ #<ιγ»ίνησι; άπό τή ; μια; άκρα; τ ή ; πα
ραλία; εΐ; τήν έτέραν! Έ  Ί ώ  οΐστροδίνητο; 
δέν παρεφέρθη μετά μείζονο; μανία;, Διά τοϋ 
περιφρονουμένου ^ίχθου τών κυμάτων πανταχό-  
θεν ώρμουν «αρπαγε;, ίκέτιαεςχ) (I J ,Ό ί  μεν 
ρεταβαίνουσι προ; επιδίωξιν λεία;, αί οέ προ; 
ευρεσιν άσυλου. Αί έρημοι παραλίαι κατοικί
ζοντας αί άκμάζουται πόλεις άπομακρύνονται' 
ή παραλία δέν είναι άσφαλή; δι’αΰτά;. Ή πει-t. 
ρατεία περιτρέχει ώ ; δέσποινα, έπεκτείνουσα τό 
κράτο; τη ; μέχρι τών εσχατιών τών τότε γνω
στών ώκεανών. Οί ναΰταί εκείνοι, « οί ΰπό τοΰ; 
λευκού; χιτώνά; των μελανόχροοι» (2 ) , οΐτινε; 
σχίζουσι τά κύματα, διασπείροντε;τήν αγωνί
αν και τόν τρόμον ενώπιον των, δέν είσιν, ώ ; 
θά ένόμιζέ τ ι ;, οί πολεμιστα'ι τών Βίτι; ποιρΰν- 
τ » ; επιδρομήν έπί τών άκυμάντων ύδάτων τών 
Τογκόξ;· είναι ή κτηνώδη; καί κατηραμένη γε
νεά τών υιών τοΰ Αίγύπτου' «Έ π ί τών σκοτει
νών πλοίων των, ιδού του; φερομένου; ύπό τής 
θαλάσση; προ; έκδικησίν του» (3 ) . ’Ελεύσεται 
καί τών Πελασγών ή σειρά. ΙΙλέον τή ; μιά; α ι
ματηρά; ναυμαχία; συνεκροτήθη παρά τ ά ; άκ- 
τάς τή ; Συρία; , πρίν ή ό στόλο; τοΰ Ά γα μ έ-  
μνονο; εκκίνηση κατά τή ; Τρφάοο;,

Ή  Ε λλάς έσιδηροφόρει τότε,οί κάτοικοί τη ; 
ένησχολοΰντο ένοπλοι εί; τά έργα. των, διότι αΐ 
κατοικίαι ήσαν άνευ ΰπερασπίσεω; καί αί συγ
κοινωνία ι ολίγον άσφαλεΐ; (3 ). Πρώτον τά ήθη

(1  Ούδείς κάλλιον τοΰ Αισχύλου, έν τή τραγωδία 
του Ί  κ έ τ  ι δ ε ς παρέστήσε τήν συγκ’νησιν τών 
πολυταράνων εκείνων χρόνων.

(2 )  Ά ν δρες  νάϊοι μελαγχίμοις γυίοισι λευκώΥ *κ 
πεπλωμάτων (Αισχύλου Ίκετιδες).

(3 )  ’ Ey οντες κυανώπιδας νήας. Έ ξώ λ ές  έστι μ ά ρ - 
γον Αίγύπτου γένος, μάχης τ'ά'πληστον (ιΰτόΟεν.)

(4 )  Πάσα γάρ ή 'Ε λ λ ά ς  έσιδηροφόρει, διά τάς άιρρά- 
κτους τε οικήσεις, κα! ούκ ασφαλείς πρός άλλήλους 
έφόδους Θουκυδίδης, Προοίμιον.) .

•οών Αθηναίων ήμερώθησαν’ ή δικαιοίύνή τοϋ 
Μίνωο; συνετέλεσεν έν μέρει εΐ; τούτο’ παρεδέ- 
ξαντο οΰτοι τόν λινόν χιτώνα «αί τόν έπί τ η ; 
κόμη; τέττιγα (1 ),gaoioi δλω;πρό; τοΰ; νήσΐώ^
<:α; εκείνους τών Λοϋ-Τσχοΰ, ων η αταραχο, 
μ α κ α ρ ι ό τ η ; άπέσπα ί φ  4  820 δάκρυα κατανύξεω; 
άπό τών 'οφθαλμών τ δ ΰ  πλοιάρχου Βασιλείου 
Χάλλ. Οί Αοκροί Όζόλαι,οί Α ίτωλεϊς,οι’ Ακαρ- 
νάνε; έξηκολούθουν νά ώσίν ο? Μαυροβούνιο-, τή ; 
έποχή; εκείνη;. Ούοόλω; άπέθετόν τά όπλα των , 
ούτε δπω; κατακλιθώσιν, ούτε δπω; εύχηθώ- 
σι (2 ). Ό  κόσμο; καθ’ άπάσα; τά ; έποχά; πα ·̂
ρουσίάζει ήμΐν λαοΰ; έν τή νηπιότητα αυτών, 
«θνη ήδη έφοιβα καί πολιτισμούς παρηκμακότα;. 
Χωρί; νά άνασκάψωμεν τοΰ; τάφου;, χω ρί; νά 
έκ·/ώσωμεν τά κεχωσμένα υπόγεια, δυνάμεθα νά 
Ιρωτήσωμεν τήν Πολυνησίαν περί τή ; ιστορία; 
τών Ελλήνων, Νορμανδών, Σκυθών η Σαρακη- 
νών πειρατών* αϋτη δέ θέλει μα; παρουσιάσει 
πάντα; τούτου; ζώντας.Οί Σαρακ/,νοί εντουτοι;, 
«ατχ τό λέγει·» τοΰ Αύτοκράτορο; Λέοντος, έ -  
χρώντο με/άλοι; πλοίοι;, βαρέσι καί βραδύσιν, 
■οί δε Σκύθαι μίκροτέροί; καί έλαφροτέροι;,δι’ών 
χατήρχοντο τοΰ; ποταμού;, δπω; εισέλθωσίν εΐ; 
τόν Εΰξεινον, Εις τοΰτο κείται ϋπασα ή διαφο
ρά. Ή  ιστορία τής πειρατεία;, είτε κεχαραγμέ- 
νη έπί τών βράχων τ ή ; Νορβεγια; η έπι τοΰ 
αιγυπτιακού γρανίτου εί; τά άμμύδη τοΰ Νεί
λου στόματα (3 ), είτε συνειλεγμένη υπό των
β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν  ιστορικών, είτε οιασωθεϊσα εί; τά ; 
Πολυνησίακά; παραδόσει;, είναι πανταχοϋ ή 

αυτή.
(Ακολουθεί σινέχεια.)

(1 )  Έ ν  τοίς π ρώ ίοις  δε 'Αθηναίοι τόν τε σίδηρον 
κατέθεντο, και άνειμέντ, τή  διαίττ,ές το τρυοερωτερον 
μ ετέστησανκα ! οί πρεσβύτεροι α ύ τ ο Τ ς  τών ευδαιμόνων) 
το άβροδίαιτον, οϋ πολύς χ ρόνο;, έπειδή χ ιτω νάς τε 
λινούς έπαύσαντο φορούντες καί χρυσών τεττίγων εν 
•έρσει κρωβύλωνάναδούμϊ^οι τών έν τή  κεφαλή τριχών.

(θ ου κ . Προοϊμ·%
( 2 )  Καί συνήθη τήν δίαιταν Ιποιήίαντο, &ς περ

ό!  βάρβαροι '{θ ο υ κ . Ι ϊρ ο ο ιμ .) .
( 3 )  ’Από προστομίων λεπτοψαμάθων Νείλου (Ίκ ετ .

Αισχύλου).

η θ ι κ ο λ ο γ ι κ α

Π Ε Ρ ί  Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ
τ ο δ  Διλτ,γάροΟ Ε* ΓΑ ΙΜ Ε Ν Ο Π Ο ΓΛΟ Ι
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Τήν ποό; τό ευ είναι άπληστίαν τού ανθρώ
που κατελόγισαν ηθικολόγοι τινε; μεταςυ τώ^ 
-χαρακτηριστικών πονηρά; αΰτοϋ μάλλον ή 

άγαθή; φύτεω;.
Καθ’ δσον έκφερεταί κατά τών μελών τής 

κοινωνία; ή αυστηρά έκείνη κρίσι;, δυσκόλως 
δύναταί τ ι; νά τήν άναΐρέση’ διότι ή υπερβολική 
προ; υλικήν ευημερίαν δίψα είναι τψόντι ή χ ο 
ρηγούσα πάσαν σχεδόν τήν ενασχόλησιν τών 
ποινικών δικαστηρίων, προφανέ; δέ τό έξ αυτή; 
προξενούμενον κακόν εί; τών κοινωνιών τήν αγα
θήν σύνταξιν καί συντήρησίν.

Γ ι ν ώ σ κ ο μ ε ν  Ο’ά'  ̂ ετερου εκ τη ; ιστορία;, οτι 
ΰπήοξαν πολλοί μή άρκεϊθέντε; οϋδ’ εί; αΰτό τό 
ύπατον άξίωμα τοϋ Βασίλεω; ή Τυράννου, καί 
επιδιώξαντε; τά ; δάφνα; τοΰ Κοσμοκράτορα;, 
καί τά ; τιμά; τών Ημιθέων καί δή αύτοΰ τον 

Θεού*
Και ήμεί; αυτοί δέ, πραγματευθέντε; εν 

ποοηγουμένοι; φυλλαδίοι; τά περί ίσότητο; έν 
τή κοινωνία καί ένώπιον τοΰ νόμου, κατεφέρθη- 
μεν έν έπιλόγφ πολΰ κατά τοΰ κυριεύοντο; πυ
ρετού προ; τό χρηματίζϊσθαι ΰπέρ τό δέον καί 
όπω;δήποτε , πυρετού κολλητικού, ΰπομιμνή- 
σκοντο; τήν έπί τή ; εποχή; τών Φαραώ τελου- 
μένην όρχησιν πέριξ τοΰ χρυσού Μόσχου, καί 
ενα μόνον Δαίμονα έξυπηρετοϋντο;, τόν ΰποσκά- 
πτοντα τά θεμέλια τή ; κοινωνική; τάξεω;.

*
*  *

Ά λ λ ’ δμω; δσον κατακριτέα ΰπό τήν εποψιν 
ταύτην, τοσοΰτον χρήσιμο; καί σπουδαιοτάτη 
άποβαίνει ή τάσι; έκείνη τοΰ άνθρώπου,ΰπό άλ
λην ύψηλοτέραν έποψιν διερευνομένη.

Ό  άνθρωπο; δέν είναι μόνον μέλο; τή ; κοι
νωνίας άλληλέγγυον δέν Ιχει καθήκοντα καί 
δικαιώματα πρός μόνην τήν πατρίδα καί πρός 
τόν πλησίον του. Ώ ;  τέκνον τή ; φύσεω;, έχει



προπάντων ατομικότητα, προικισθείς μέ βούλη- 
σιν καί έλευθερίαν, δι’ών διακρίνεται πάντων 
τών άλλων ζώων, χαί μέ δόσιν μεγάλην εγωι
σμού, όδηγούντος προς τήν αύτοσυντήρησιν’ τα 
εξοχα δέ ταΰτα δώρα τφ έδόθησαν ΰπδ ενα δρον: 
τδν τής άεννάου δράσεως.

Καθώς τά λοιπά κτίσματα, εχει και ό άνθρω
πος, ώς άτομον, τήν διαγεγραμμένην τροχιάν 
του περι Εν κέντρον, τδ τής ισορροπίας— συνώ
νυμον τής απολύτου τελειότητας.

Έλκυόμενος άκαταπαύστως πρός τδ κέντρον 
και άπωθούμυνος απ’ αύτοΰ έξ ίσου, κατά τοΰς 
άπαραγράπτους νόμους τών δντων, είκονίζει 
ζωηρότατα τήν πάλην περί τής ζωής, τήν οι
κονομίαν έν γένει τής φύσεως, ήτις συνίσταται 
είς τοϋτο, δτι έπιβάλλεταί έπί ποινή θανάτου 
ή οράσις πρός Ιν τέλειον απρόσιτον,

Έγκειται λοιπόν έν τή φύσει τού ανθρώπου 
νά μή θεωρή ποτέ εαυτόν τελείως ευτυχή’ 
άν παρασταθή είς πλειοτέρας τών μέχρι τοΰδε 
επιστημονικών ανακαλύψεων’ άν ΐδη εαυτόν 
καί τοΰς όμοιους του πλουσιωτάτους ΰλικώς καί 
ϊύημεροϋντας ηθικώς, θά ζητή πάντοτε τελεί- 
έτερόν τι.

'Ομοιάζει κατά τούτο πρός τάς πλατώνικάς 
ψυχάς, αίτινες στρεφόμεναι ΰπέρ τά κύπελλα 
αθανατων ιοεών ,βυθίζουσι τά βλέμματά των 
εις ΰψηλότερα τοΰ ούρανοΰ στρώματα, πρός 
συναπάντησιν θειοτέρων ούσιών,

*  #
Τό περιέργον καί σταθερόν τούτο φαινόμενον 

είναι τό ίσχυρώτερον τών έλατηρίων, είς τά 
οποία όφείλομεντήν όσημέραι αυξουσαν πρόοδον 
τών επιστημών καί τήν ελπίδα μεγαλϊΐτέρας 
αύτών άναπτύξεως.

Γνωστόν δέ δτι ή μάλλον τών άλλων ενδιαφέ
ρουσα τό άτομον έπισττίμη είναι ή περί τό δίκαι- 
ον ασχολουμένη· διότι ή δικαιοσύνη,συγκεφα- 
λαίούσα οια τόν άνθρωπον τάς άρετάς πάσας, 
είναι δ,τι .διά τά άλλα κτίσματα ό νόμος τής 
βαρύτητος, ή ακριβής τήρησις τοϋ οποίου συγ- 
κρατει τήν ζωήν, τήν αρμονίαν τοΰ σύμπαντος.

Σπουδαιόταταί είσιν αίέπιστήμαι καί χ ρη σί- 
μώταται αίτεχνα·. πάτα,ι’ αποκτώνται δμως διά

τής ανατροφής καί τής παιδεύσεως, καί ούχί 
ΰπό πάντων.

Τερπνόν καί χρήσιμον τδ συντέμειντάς απο
στάσεις τοΰ ούρανοΰ διά τοΰ τηλεσκοπίου, 
καί τάς τής γής διά τού άτμοΰκαίτοΰ τηλεφώνου’ 
άλλ’ώφελιμώτερον καί άναπόφευκτον τό ϊσ τα - 
σθαι έν ισορροπία; έπί τής κινητικής μηχανής.

Πάντες έπιθυμοϊμεν άτομικώς τήν ευδαιμονί
αν καί τείνομε ν άπαύστως πρός τό κέντρον τοϋτο 
τής έ'λξεως, τοΰ οποίου αί ακτίνες έχουσι πολΰ 
τό παρεμφερές πρός τάς ακτίνας τοϋ ήλιου έπί 
τής γής' άλλ’αύτότόάκρον άωτον τής ευδαιμονί
ας,ή άρμονική αύτη καί πλήρης ίκανοποίησιςτών 
φυσικών καί πνευματικών αναγκών δέν δύναται 
νά έπιτευχθή είμή, εάν διατελώμεν έν αρμόδια 
θέσει είς τήν πλάστιγγα τής δικαιοσύνης, δη
λαδή έν ίση στάσεικαί άποστάσει άπό τοϋ κέν
τρου τής βαρύτητος.

Ούτω δέ δρών ό άνθρωπος δικαιούται νά ΰπολο- 
γίζττ) θετικώτερον τάτήςεύημερίαςτου καί νά σκέ- 
πτηται άπληστότερον περί προόδου’ όφει’λων δέ 
νά κανονίζω πρό παντός άλλου πράγματος τά πε
ρί δικαιοσύνης, ούδέν άλλο πράττει ή ικανοποιεί 
φυσικόν ένστικτον' δ',ό καί έξ^νίσταται,φυσικά 
δλως καί δίκαια πνέων μέν$7, κοιτά τοϋ αδικούν-· 
τος, εκείνου δηλονότι,οστις διαταράτ~ίΐ τήν έπί 
τά πρόσω πορείαν δι’άνοΐκείου έπί τής ηλάστιγ-» 
γος θέσ?ως.

*
# #

Τούτου ένεκα ή περί τό δίκαιον επιστήμη 
πρώτη έχειραφετήθη τών προλήψεων καί βαί-> 
νει όλονέν είς τεΧειοποίησιν' εντεύθεν δ’έπίσης 
εξηγείται, διατι αί θρησκεΐαι δέν άρκούσι πλέον 
μόνα', είς τήνδιοίκησιν ^ών / αων,ώ^ συ'*ίβαινεν 
είς τάς άρχνκάς κοινωνίας,

’Αμετάβλητον καί δογματικόν τό ΰπ’αύτών 
καθίερούμενον δίκαιον έπληττε τόν άνθρωπον διά 
στασιμότητας, ήτις τφ είναι αφόρητος κατά 
τούς,είρημένους νόμους τής άεννάου δράσεως.

Άποκλί'.όμενος πάσης διερμηνεύσεως τοϋ 
δικαίου εκείνου καί στερούμενος τής έλευθερας 
χρήσεως τών δικαιωμάτων του,διετελει είς αδρά
νειαν άφύσικον, καί ώφειλεν έπί τέλους νά.

έννοήσιρ δτι τοιαύτην έπί τών πραγμάτων τής 
γής ατέλειαν δέν ανέχεται ή σοφή δημιουργία.

Διό αρκετά ένωρίς βλέπομεν τόν άνθρωπον 
τραπένταείς άπλουστέραν, δλως φυσικήν καί 
ανεξάρτητον μέθοδον πρός άποκατάστασιν τών 
ανθρωπίνων δικαίων’ καί αύτη δέ ή ιστορία τών 
άρχαιοτέρων νουοθετών παραδίδει ήμΐν βαθμι- 
αίαν άλλ’άπρόσκοπτοντήν τάσιν πρός τόέξομοι- 
ώσαί τοΰς πολιτικούς καί φυσικούς νόμους.

*0 ύπό τών Αιγυπτίων ιερέων διαχειριζόμενος 
νόμος, ό είς τοΰς Εβραίους συγχρόνως σχε
δόν άποκαλυφθείς, καί τήν θρησκείαν μετά 
τής πο)ιτικής ταυτίζων,λαμβάνει αμέσως, διά 
μέν τοϋ Χριστιανισμού ώς βάσιν τήν ισότητα, 
παρ’ Έ λλη σι δέ ώς δικαιολόγησιν τήν ισορρο
πίαν τών ανθρωπίνων συμφερόντων, καί εξέρ
χεται κατόπιν παρά Ρωμαίοιςκαί Βυζαντίνοΐς 
ίσχυρώτατοςδιά τής έπωνυμίας Ratio profecta 
a natura rerum: Lex naturae congruens: 
παράφρασις τού Κικέρωνος έκ τοϋ Ζηνωνείου 
« ‘ Ομολογουμένως τή φύσει ζήν, τοϋτό έστι 
κατ’άρετήν ζήν.

Ή τοιαύτη δέ τού δικαίου καταγωγή έξετι- 
μήθη παρά Ρωμαίοις τοσουτον ασφαλώς, ώστε 
ή πνευματική δύναμις ολοκλήρου τού έθνους 
(j-υνεκεντρούτο περί τό δίκαιον αύτών, και κα- 
τέστησεν αύτό θεμέλιον πάσης έθνικής καί 
πρότυπον Εσωτερικής λογικής αλληλουχίας.

(’Ακολουθεί συνέχεια.)

---------------  m  »»■— <■ ^  ----------

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

ύ π ό
A O V A O B l K O r  B O V S  Ε Ν Α Ρ  Λ 

ΚΕΦΑΛ. Α '.

(ϊυνέχει*).

Ό  Μαξιμόφ αρκούντως καλώς έζωγράφισε 
τό τμήμα τής οδοιπορίας, δπερ διεξάγεται έπί 
?μαξίων ή β ό ζ κ  '.. Διηγήθη πώς κατάδικο'., ϊί< 
?ην εκτίμησιν τών οποίων ύπεβλήθη εν τών 
Μ.?7αψορικών τούτων, άπεφάνθησαν δμοφώνως,

δτι ήτο τό καταλληλότατο* τών μέσων πρός 
διαιώνισιν τής βασάνου καί τών ανθρώπων καί 
τών υποζυγίων.

Περί τών β α ρ γ κ ώ ν  ,ή  πλωτών ειρκτών, 
ρυμουλκουμένων ΰπό άτμοπλοίων, έν αΐς οί κα- 
τάδικοι δίανύουσι τό άπό Τιούμεν είς Τόμσκ 
διάστημα, δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, δτι δέν 
είσι βεβαίως άνετώτεραι τών βόζκι.

"Οσω έξαίρετος καί αν ή ά)ηθώς, ώς αρχή, 
ή ιδέα τής συντομεύσεως τής δίαρκείας τής οδοι
πορίας, ή έκτέλεσις αύτής ούδέν δυστυχώς άξιον 
λόγου άποτέλεσμα έπαρουσίασεν,ύπότήν έποψιν 
τούλάχιστον τής ύγιεινής, τοσούτω αί βάργκαι, 
άληθεΐς κλωβοί γαλβανισμένου σιδήρου, κατέ
στησαν φρικώδεις εστία', μιασμάτων, έκ τής 
ύπερβολικής συσσωρεύσεως άνθρωπίνης σαρκός 
έν τοΐς έγκάτοις αύτών.

"Οπως ποτ’ άν ή , ίδούάφίκετο ή συνοδία τών 
καταδίκων είς Τόμσκ, ενθα παραμένει ήμέρας 
τινάς. Οί κατάδικοι έγκαθείργνυνται έν ταΐς 
φυλακαΐς καί μετά ταχύτητος διεξάγεται ή δ ι- 
α' ομή αύτών είς κατάτό μάλλον ή ήττον άπε- 
χούσας επαρχίας. Έκτοτε άρχεται αληθώς ή 
τρομακτική εκείνη πεζοπορία, ήτις δυνατόν νά 
διαρκέση δύο ολόκληρα έτη.

Μία τών συνοδιών τούτων, έμπίστευθείσα είς 
τάς φροντίδας τού λοχαγού Γιεμενόφ, έμπεφο- 
ρημένου μάλλον ΰπό ζήλου ύπερβολικοϋ πρός 
τήν ύπηρεσίαν ή πεφωτισμένης ΰπέρ τών είς 
αύτόν έμπιστευθέντων μερίμνης, έξεκίνησε τήν 
πρωίαν τής 25 Νοεμβρίου τοΰ 1878 διευθυνο- 
μένη είς Γιακούστ.

Ό  λοχαγός, γέρων στρατιώτης, τραχυνθείς 
έκ τής διαρκούς θέας τών φρικαλεωτήτων τής 
έξορίας. ήτο, τήν ημέραν έκείνην ιδίως, πλέον 
τοΰ συνήθους δύστροπος.

Τούτο προήλθεν έκ τού δτι πρό τριών ήμερων 
δύο φυλακισμένοι, δυνηθέντες νά διαλάθωσι τήν 
προσοχήν του, κατώρθωσαν νά δραπετεύσωσιν 
*< τών wυλακών τοϋ Τόμσκ καί νά ματα’.ώσωσιν 
μέχρι τότε άπάσας τάς πρός άνεύρεσιν αύτών 
προσπάθειας του.

Οί δραπέταί ήσαν δύο κ α τ ο ρ γ ί ν ι ε ,καταδε- 
δικασμένοιείς κατ α ν αγκα στ ικά έργ α δια βίου,οι-



τινες ήταν ενοχοποιημένοι είςνιχιλιβτικήν συ
νωμοσίαν τρομάξασαν καί αύτδν τδνΤσάροντ' οϋτο 
δ'έπηύξανεν ετι μάλλον τήν μανίαν τοΰ αξιω
ματικού.

Έακών άκων ό λοχαγδς έδέησε να έκκινήση, 
καταλιπών είς τον αρχηγόν τής αστυνομίας, 
είς τον παντοδύναμον ί σ π ρ α β ν ί κ , τήν φρον
τίδα τής συλλήψεως τών δραπετών

'II συνοδία, άπολαύσασα τής έν τφ πρώτφ 
σταθμφ, οστις καλείται Σεμιλοϋξνοκ, κεκανονι- 
σμένης άναπαύλας, διηυθύνθη πρδς τον δεύτερον, 
καλούμενον’Ισχίμσκοε, δτε απεσταλμένος κατέ- 
φθασεναύτήν καί ενεχείρισε τφάξιωματικφ ογ
κώδη φάκελον, ού ή άνάγνωσις έφάνη έμπλή- 
σασα αύτδν άγαλλιάσεως.

Έ  έπιστολή, ήτις έστέλλετο ύπδ τοϋ ίσπρα- 
βνίκ, άφεώρα είς τούς δύο ύποπτου διαγωγής 
οδοιπόρους, ών ή έμφάνισιςέν Τόμσκ συνέπιπτεν 
ακριβώς μετά τής δραπεπεύσεως τών καταδίκων

Τά έγγραφα αύτών ήσαν άλλως τε εν τάξει, 
ήσαν μάλιστα οϋτοι προμηθευμένοι μετά π»δα- 
ροζνάία τοϋ στέμματος. .  ( I)

’Επειδή πλήν οί δραπέται συμφέρον εχουσι 
ν ’άποφεύγωσι τήν άνάμιξιν τής δικαιοσύνης 
εις τά εαυτών, ούτω είσί γενικώς προμηθευμένοι 
μετά τών κανονικών εγγράφων.

Τέλος τά διαβατήρια τών δύο τούτων οδοι
πόρων, οιτινες παρίστων εαυτούς ώς Γάλλους, 
έφανέρουν, δτι οί κάτοχοι αύτών κατέβαινον είς 
τήν βορειοανατολικήν εσχατιάν τής Σιβηρίας.

Τοϋτο δέ ήν πλέον ή παράδοξον!. . . Γάλλοι, 
δντα κυρίως οίκόβια, νά διέλθωσι τήν αχανή 
ήπειρον. . .έν καιρφ μάλιστα χειμώνος!

Οϋτοι εμελλον νά φθάσωσιν έντδς σλίτας με
τά τινας ώρας, διότι ή συνοόία ολίγον τι είχε 
προπορευθή αύτών.

(( Ό  λοχαγός άς φροντίσιρ, »  ούτω κατέ
ληγε τδ έμπιστευτικδν εγραφον τοϋ άρχηγού τής 
αστυνομίας.

—  Ναι μά τδν Θεδν! έγώ θά φροντίσω, 
έβρυχτίθη ό γέρων στρατιώτης, δστις, ώς ήδη

(1 ) ’Έγγραφον φέρον την αΰτοκρατορικήν σφραγίδα, 
δι’ οΰ Πατάσσονται οί ίταθμάρχαι να παρέχωσι τοΐς 
'4όοιποροΰ*ι τοΰ; αναγκαίους 'ίππους.

είδομεν, δέν άπώλεσε τδν καιρόν του καί ενήρ- 
γησεν άνευ πολλών διατυπώσεων τήν σύλληψιν 
τών δύο αγνώστων, καθ’ήν στιγμήν ή άλυσις 
είσήρχετο έν τή κεντρική άδώ τόϋ ’ ίσχιμσκόέ,

'Ο άνθρωπος πιστεύει πάντοτε είς δ,τι έπι* 
θυμεΐ" ό διοικητής επομένως τής άλύσεως, με
τά τήν προανάκρισίν είς ήν ύ-έβαλε τούς φυλα
κισμένους, είχεν αρκετά τεκμήρια περί τής 
ταύτότητός των,δπως καταπνίξη τούς τυ-/όν 
παρουσιασθέντας δυσταγμούςέν τή ούχί τοσού* 
τω εύΟίκτφ συνειδήσει του.

Τεταραγμένοι ετι έκ τής παραδόξου άλληλου* 
χίας τών συμβάντων, ένοχλούμενοι έκ τών άπο- 
τόμων μεταβιβάσεων άπδ τής θερμότητος είί 
τδ ψύχος, βασανιζόμενοι ύπδ θανασίινου ανησυ
χίας περί τοϋ μέλλοντος, ώδηγήθησαν οί δύο 
άνδρες είς τον σταθμόν.

Οί σταθμοί είσιν οίκίσκοι ξύλινοι, περικ/ειό- 
όμενοι ύπδ υψηλών πασσαλωτών. Κείμενοι είς 
άπόστασιν 30 χιλιομέτρων ό είς άπδ τοϋ άλλου 
έπί τής ύπδ τών εξόριστων άκολουθουμένης οδού, 
χρησιμεύουσιν ώςκαταφύγιον τών ατυχών έκεί- 
νο>ν έν καιρφ νυκτός.

Ό  τοϋ Ίσχιμοσκόε, άνεγερθείς πρδ τοια- 
κονταετίας, άφ ’ού άντέστη έπί μακρδν κατάτί 
τής δυσκρασίας τών εποχών καί τής χρήσεως μυ
ριάδων έξορίστων, κατεσαθρώθη άπδ τής στέγης 
μέχρι τών βάθρων. Ή  καλύπτουσα τήν στέγην 
χιών πανταχόθεν κατασταλάζει έπί τοϋ δαπέ
δου δπερ τοιουτοτρόπως μετεβλήθη είς πράγμα- 
τικδν τέλμα, έντός τοϋ οποίου συνθλίβονταί 
πεντακόσιοι δυστυχείς, άν καί αί διαστάσεις 
νής ελεεινής έκείνης κατοικίας ήσαν προωρι- 
σμέναΐδπως νόνον πεντήκοντα δέχωνται.

Κρυσοθείσης ίσγυρώς τής θύρας, αυτη ήνοί- 
Χθη καί μεγαγόσωμος γέρων ήμίγυμνος ένε- 
φανίσθη.

—  Σύ ε ίσ α ι ' ό σ τ α ρ ό σ τ α ς ;  (1) ήρώτη
σεν ό λοχίας.

—  Ναί!
'Ο λοχαγδς πέμπει σοί τοϋς δύο τούτους 

ανθρώπους. ’Επαγρύπνει έπ’αύτών προσεκτ’ικώς.
Πρδ πάντων πρόσεχε νά μή δοαπετεύσωσί.

(Ακολουθεί ϊυνέχεια.)

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Α Θ Ρ Ω Π ΙΣ Κ Ο Γ
ΰ·πο

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΛΤ

Δ ', 

ΑΕΙΠΝΟΝ ΚΑΛΟΝ, KATAAVMA ΚΑΛΟΝ

(Σ υ ν έχ εια .)

Χωρίς νά προφέρη λέξιν, ό Τρεχάκης ήρπασε 
fov Στέφανον άπδ τών ώμων, άμα ώς τον είδε, 
έρριψεν αύτδν έπί τοϋ άμαξίου, δπερ έκλονίσθη, 
άνεπήδησε καί ούτος καί κατέπεσεν έπί τού 
εδωλίου. ’Εξεκίνησαν !

—  Τδ όχημα εκριζε πενθίμως, ώς άν έκάλει 
πρδς βοήθειαν, τδ δε ζώον ετρεχεν ώς άπ τλπ ι- 
σμένον, ώς πλάσμα βαρυνθέν τήν ϋπαρξιν καί 
σπεύδον πρδς τδν θάνατον,

Μόλι$ δμως έξήλθε τοϋ χωρίου, έστάθη καί 
έδέησε νά τεθή είς ενέργειαν ^δ μαστίγιον,

Τά πάντα πλήν είς μ άτη ν  ή Ψαρή έπί τρία 
λεπτά έμενεν άκίνητος. Αίφνης όΤρεχάκηςάνετ 
πήδησε πάλιν, άλλά τήν φοράν ταύτην έπί τής 
γής, έτρεξε καλπάζων πρδς τά εμπρός, δπως 
καταισχύνη άναμφιβόλως τήν Ψαρήν, ή ίσως 
,παραφερόμενος ύπδ φαντασιώδους τινδς ίππου, 
δν έφαντάσθη δτι ίππευσεν έν ταΐς όνειροπολή- 
σεσιν αύτοϋ, έν φ  τδ έξηντλημένον ζώον καί τδ 
μελαγχολικδν άμάξιον έμενον ακίνητα, δπως 
κάλλιον θϊ.υμάσωσι τδ θέαμα έκεΐνο.

Πάντοτε τροχάδην έπέστρεψε, παρήλθε τδ 
άμάξιον, ώς άν εφευγε πρδς τήν άντίθετον διεύ- 
.θυνσιν,καί αίφνης άνεγείρας τδ κάλυμμα, άνήλ- 
,θεν έπί τού έίω) ίου πρδς μεγίστην έκπληξιντοϋ 
Στεφάνου, δστις, ένοκλάζων έπί σάκκου γεω- 
μήλοιν, μεθ’ ενδς βαρελιού μεταξύ τών ποοών 
του παραπαίοντος, άνέμενε τήν έκβασίν τοϋ 
άγώνος.

—  Χ ά ! / ά !  Ψαρή μου ! χά !
Έκινήθη τέλος, άλλ’ αμέσως έστάθη, ό δέ 

Τρεχάκης ήναγκάσθη είκοσάκις νά προσφυγή 
είς τ'· γνωστδν μέσον του, μέχρις ού φθάσ/j είς 
Κρμπιένην,

Ό τε πλήν άπέζευξαν είς τδ ξενοδο'/εΐον τοϋ 
Χρυσού Λέοντος, έμαθον δτιπρδπολλοΰ ό φίλος, 
δ καρραγωγεύς τοϋ Σαντ’,λλύ, είχεν άναχω- 
ρήσει.

Έ ν τή έλπίδι βεβαίως δτι ήθελε καταφθάσει 
αύτδν, άνεχώρησεν ό ταχυδρόμος ώς βέλος πρδς 
τδ μέρος τής πλατείας, καταλιπών τδν Στέφα
νον άκίνητον έν τφ μέσφ τής αύλής τού ξενοοο- 
χείου.

■Ήτο ημέρα άγοράς· αμαξαι διαφόρων ειδών 
άδιακόπως είσήρχοντο καί έξήρχοντο, πολλοί 
δ’ ιπποκόμοι ένησχολοϋντο περί αύτάς.

Ή  φιλοξενία τής γραίας θωμασαίν καί ή 
βραδύτης τής Ψαρής εΐχον συντελέσει είς τδ 
ν’ άναλάβ/ι έκ τοϋ κόπου ό άνθρωπάκης μας. 
Έμελλε ν’ άρχίσιρ τήν οδοιπορίαν του, δτε ή 
βροχή, ήτις άπδ τής πρωίας έπεκρέματο, ηρξατρ 
νά καταπίπτη.

—  Πά, είπεν έν εαυτφ, πλήττων έπί τοϋ 
θυλακίου του, άν περάσω μίαν νύκτα είς τδ ξε- 
νοδοχεΐον δεν θά χαλάση ό κόσμος· αύριον θά 
περιπατήσω κάλλιον.

’Ανάγκη πλήν νά είσέλθη έντδς κεχρυσωμέ- 
νης αιθούσης, ήν διέβλεπε διά τής κρυσταλλο
φράκτου θύρας, τοϋτο δε 'ούκ ολίγον έτάραττεν 
αύτόν.

Διερχομένη τις υπηρέτρια, ίδοϋσααύτδν άκί~ 
νητον, τδν ήρώτησεν άποτόμως.

—  Τί θέλεις ;
—  Θέλω νά είσέλθω.
—r Εϊσελθε ! Δέν θά σε φ άγουν,
Καί ήνέφξε τήν θύραν,
Είσήλθεν ούτος, νομίσας δτι ή υπηρέτρια θά 

τδν ήκολούθϊΐ χ,αί θά ώμίλει ύπέρ αύτοϋ.
'Όταν δμως είδεν έαυτδν μόνον έντδς τής 

πολυτελούς αιθούσης, έν τφ μέσφ τραπεζών 
παρ’ αίς έκάθηντο κύριοι, καί ενώπιον ώραΐα; 
γυναικός κεκαλυμμένης ύπδ μαργαριτών, δακτυ- 
λ ’.δίων καί ταινιών, ήτις καθημένη άνεργος 
όπισθεν τραπέζης, ήν ήθελε νομίσει τις έξ άρ- 
γύρου, έφαίνετο ως ή βασίλισσα τής χώρας, 
έταράχθη.

’Εντούτοις προχωρήσας, εζήτησε μετά φω
νής ύποτ;ε·Λονσης ενα κοιτώνα,* ι »  '



Μετά βλέμματος άνάσσης, ή βασίλισσα κα- 
τεμέτρησε τον άνθρωπάκην, καί, χωρίς ν’άπο- 
κριθή,επιεσεν επι κωύωνισκου τον μάλλον κεκα- 
λυμμένων ύπό δακτυλίων δάκτυλόν της.

Παιδίσκη ερυθροπάρειος,. άποστάζουσα ίδρώ- 
τος, προσέδραμε.

Έ χομε ν κανέν ύπερφον ελεύθερον, Εύ
δοξία ;

—  Έ ν , κυρία.

'Η βασίλισσα παρετήρησε τόν Στέφανον, 
ωσάν ήθελε νά τφ ειπιρ. Ή κούσατε; Σάς κά-
μνει ;

—  Πόσον τήν νύκτα ; ηρώτησεν ό Στέ
φανος.

Πεντήκοντα εκατοστά προπληρωτέα.

Επληρωσε, καί, αμέριμνος περι τοϋ καταλύ- 
ματός του, έπανήλθεν είς τήν αύλήν δπως δει- 
πνήσ^ έκ τών προμηθειών τής γραίας Θωμα- 
σαίν.

Έπελθούσης τής νυκτός, έπορεύθη νά κατα- 
κλιθή, χωρίς νά ίοιρ τόν Τρεχάκην, δστις θά 
ετρεχεν ακόμη.

Τό πεντηκονταλεπτον υπερώον ύπερέκειτο 
σταύλου· άνήρχετό τις δέ δ-.ά κλίμακος έκ τών 
εις τους μυλους εν χρήσει, παρ’ ήν έςετείνετο 
σχοινίον λιπαρόν έκ τής μεγάλης χρήσεως. Τό 
υπερώον ήτο τόσω χαμηλόν, ώστε ό άνθρωπά- 
κης ήγγιζε σχεδόν τήν στέγην διά τής χειρός. 
Μελανά αραβουργήματα, ονόματα οδοιπόρων 
δι’ άλλοκότων γραμμάτων, ζωγραφηθέντα διά 
τοϋ καπνοΰ τοϋ κηρίου, έκόσμουν τούς διερρω- 
γότας τοίχους του.

Ως προς την κλίνην, αυτη θά ήτοέστρωμένη 
δι’άπασών τών πλίνθων, αΐτινες ελειπον έκ τοϋ 
εοαφους. Και δεν ηρκει τοϋτο" έκατοστύες εν
τόμων έσπευσαν νά κάμωσιν είς αύτόν συντρο
φιάν και εν τώ υπνφ και εν τή αγρυπνία.

Τήν έπιοϋσαν πρωί διήλθεν, δπως άναχωρή- 
ση, τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Χρυσοΰ Λέοντος. 
Αυτη, αποζούσα καπνοΰ καί ποτών τφ έφάνη, 
ήττον ωραία ή κατά τήνπροτεραίαν.'Η βασίλισ
σα μετά τών μαργαριτών καί τών ταινιών της 
ίυρισκετο ηδη επί τοΰ θρόνου της.

Έκέρνα έπί τής τραπέζης ποτήριον ρακίου 
εις άνθρωπον υψηλόν, ισχνόν, έρρυτιδωμένον, 
μετα μετώπου γυμνοϋ τριχών, γλυκέως άλλως 
τε και μελαγχολικοΰ τήν εκφρασιν.

Ό  Στέφανος παρήλθε χαίρετήσας, χωρίς 
ν αντιχαίρετηθή, καί, άφ’ οΰ έπληροφορήθη 
περι τής εις Παρισίους άγούσης, έξήλθε τής 
πόλεως.

Εις τον ανοικτον αερα ησθάνθη διεγέρθεΐσαν 
την ορεξιν,διο εκαθεσθηυπό τήν σκιάν πτελέας, 
και εςαγαγων εκ του οισακκίου του κομμάτιον 
άρτου και εν ωον προεγευμάτισεν ως εκατομμυ
ριούχος.

Τό έστίατόριον είχεν ώς όρια πρόςτ’άριστερά 
δάσος, όριζόμενον διά γραμμής βαθέος πρασί- 
νου χρώματος έπί τοΰ γλαυκού ούρανοΰ, αντίκρυ 
τόν άρχαΐον πύργον τοΰ Πιερρεφόν, είς δέ τά 
λοιπά μέρη χλοάζοντας άγρούς καί ωραίους 
κήπους.

Ή  εν τή θέσει ταύτη άνάπαυσις ήτο ευχά
ριστος.

Αήξαντος τοΰ προγεύματος , διέκρινενέπεκ- 
τεινόμενον έπί τής κεφαλής του έλαφρόν εύθϋν 
κλάδον, άξιόλογον ράβδον" αμέσως εκοψεν αύτόν 
καί άπέσπασε τόν φλοιόν διά τοΰ μαχαιριδίου 
του, συνοδεύων τήν έργασίαν ταύτην δι’ εύθύ- 
μου συρίσματος.

Αίφνης φοβεραί κραυγαί. «  Πιάστε τόν κλέ
πτην ! κλέπτης ! κλέπτης ! »  αντήχησαν εκεί 
που πλησίον.

(’Ακολουθεί συνέχεια).

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Γυναικολογιον, ΰπο Λ. Οικονομοπούλου, (συ ν έ /ε ια  κα’ 
τέλος). —  Συμβολή ε!ς τήν Ιστορίαν τοϋ Ιν 
Αιγύπτιο 'Ελληνισμού, ύπό Γ .Γ . Μαζαράκη (σ υ - 
ν^Χε ι ϊ ·) —  “Υπνος μακροχρόνιος, υπό Φιλολάου 
(συνέχεια καί τέλος.) —  Τό ναυτικόν τού μέλ
λοντος καί τό τ ώ ν ά ρ /α ί ω ν .— Ήθικολογικά πεοί* 
δικαιοσύνης, ΰπό τού δικηγόρου Ε. Γλυμενοπου- 
λου. —  ’Από Παρισίων ε’ις Βρασιλίαν διά ξηράς. 
(συνεχεία .)— 'Ιστορία ΆνΟρωπίσκου ΰπό Μαρίας 
Ροβίρτ Χάλτ (συνέχεια).


