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Αί σύνοδοι συνεκροτοϋντο ιδίως ΰπό τοΰ 
άνωτέοου κλήρου, ήτοι τών Επισκόπων, Μη
τροπολιτών κα! Πατοιαρχών ’ ενίοτε δμως, 
τή συναινέσει καί κατ’ έξαίρεσίν, προσελαμ- 
βάνοντο και Πρεσβύτεροι και Διάκονοι καί 
•Όμολογηταί καί Μοναχοί’ ενιαχού δέ έγίνοντο 
αί - συνεδριάσεις καί δημοσί^, παρισταμένου 
και τοϋ Λαού, δστις πολλάκις έξεδήλου τήν 
επιδοκιμασίαν η αποδοκιμασίαν του (παρβλ.
Sentencia Episcop. παρά Κυπριανψ(Ι). Εις 
ταύτας τάς συνόδους μετέβαινον καί έκ τών 
αλλαχού Έκκλησιών απεσταλμένοι, δπως, άπό 
κοινού βουλευόμενοι καί έν αγάπη συνεδριά- 
ζοντες, δογματίσωσι τή έπιπνοία τοϋ ‘Αγίου 
Πνεύματος περί του πνεύματος τής διδασκαλίας 
τής Έκκλησίας, ή θεσπίσωσι Κανόνας ανα
γκαίους εις τήν κυβέρνησιν τής Έκκλησίας. 
ΤοιαΰταI ίεραί Σύνοδοι γίνονται ήμΐν γνωσταί 
άπό τής ,3'. πεντηκονταετηρίδος τοΰ δευτέρου 
αίώνος. Ά λ λ ’ ώς διάταξις διαρκής, τηρουμένη 
κατά τεταγμένον τινα χρόνον, μνημονεύονται 
αί έπαρχιακαί Σύνοδοι, κατά πρώτον περί τό
τέλος ττφ S'. ή τάς άρχάς τής γ '. έκατον- 
ταετηρίδος καί μάλιστα έν Έ λλάδι (2 ) , ή

(1)«Cum in unum Carthagini eontenissent Episcopi 
plurim i ex proviucia cum presbiteria el diaeonis 
prescnte etiam maxima parte».

(2) Tertullianus de jejum ie e. 13. t  Aguntur per 
Grecias ilia cer*,is in locis consilia ex universis ee- 
elesiis perque et altiora queque in commune tractant 
et ipsa representatio totiua nominis Christiaui magn» 
Teueratione celebratur ».

δέ έξ αυτών ώφέλια δέν ήτο μικρά 8ιά τάς 
χρίστιανικάς κοινότητας’ διότι διά τής κοινής 
συσκέψεως αί γνώμαι έκάστου ήδύνανΤο κατά 
τινα τρόπον νά μεταποιηθώσι καί συμπληρω- 
θώσι. ’Ανάγκαι καί καταχρήσεις καί τά πα
ρόμοια έθεραπεύοντο εύκολώτερον έκ τής ιδίας 
έκάστου πείρας. Αί πρώται τών Συνόδων 
συγκροτήθησαν κατά τών Μοντανιστών καί έπί 
τή έν τή Μικρφ Ά σ ία  έριδι. Αί τό πρώτον έν 
Έλλάδι άπαντώσαι έτήσιοι Σύνοδοι μετά ταΰτα 
είσηχθησαν καθ’ άπασαν τήν ανατολήν, συγ - 
κροτούμεναι ύπό τών ’ Επισκόπων έκάστης 
έπαρχίας (έπαρχιακαί Σύνοδοι). Κατά τά μέσα 
τοϋ τρίτου αίώνος πάσαι οί ενεκα τών σχ ι
σμάτων τοϋ Νοουάτου καί Ναυατιανοϋ καί τοϋ 
βαπτίσματος τών αιρετικών έγερδεΐσαι έριδες 
διεξήχθησαν διά συνόδων. Οί επίσκοποι έκά
στης έπαρχίας συνεδέοντο πρός άλλήλους, 
άντεπεκρίνοντο δέ αί έπισκοπικαί αϋται έπαρ- 
χίαι ώς έπί τό πλεΐστον πρδς τάς τοϋ 
Ρωμαϊκού κράτους έπαρχίας' |τών σωμάτων 
τούτων φυσικώς προΐσταντο οί έπίσκοποι τών 
Μητροπόλεων τών έπαρχιών, οΐτινες διά τοϋτο 
Μητροπολΐταί ώνομάζοντο.Οί Επίσκοποι οϋτοι, 
ΰπέρ τοΰς άλλους συνήθως τιμώμενοι ένεκα 
τής Άποστολικής άοχής τής έκκλησίας αύτών, 
ένεκα τοϋ πλούτου αύτών καί ένεκα τής άνάγκης 
τής πρός άλλήλους συγκοινωνίας τών Ε π ι
σκόπων τής αύτής έπαρχίας, ήτις διά τού 
τής Μητροπόλεως Επισκόπου ήδύνατο εύχε- 
ρέστερον νά γίνηται, καθώς καί πάσα μετά 
τής πολιτικής άρχής σχέσις, άπέκτησαν κατά 
μισθόν άνωτέραν εξουσίαν τών λοιπών Ε π ι
σκόπων, λαβόντες τό δικαίωμα νά συγκαλώσι 
τάς έπαοχικάς Συνόδους, νά έπικυρώσι τήν 
έκλογήν τών έπισκόπων τής Έπαρχίας καί



νά χειροτονώσιν αύτοΰς ώ ; τρωτό1, μεταξύ 
ίσων (primi inter pares)· otfr. με!Γ |λην 
ταύτην τήν υπεροχήν πάντες οί 'Επίσχοπ^ι 
ήσαν κατά τό δίκαιον ίσοι άλλήλοις, Τό τών 
Μητροπολιτών τούτο σύστημα διεμορφώδη τέτ 
"λείως εν τί) ’ Ανατολή, 'Εν τή Sfavjpt-catvtqt κα! 
τή Νουμιδία, ρπου δεν ύπήρχον έξέχβυσαι 
μεγάλαΐ πόλεις, ή προεδρεία έν ταΐς Συνόδοις 
ανήκε τφ  ττρεσβυτέρφ τήν ηλικίαν ’Επισκόπφ 
(Senex) , βραδύτερο ν δμως έπεξέτε’.νε τά',Μ η- 
τροπολιτικάς αύτοϋ αξιώσεις ό Καρχηδόνος 
’Επίσκοπος κ-*! έπί τών έπαρ·/ιών *ο ίιτων.

Αί Σύνοδοι αύται συνεκροτρΰντο κα! άνευ 
ώρ'.σμένης τίνος αιτίας, άλλά, ώς άναφέ- 
ρεται έν τφ ι\Ζ'. Άποστολικφ Κανόνι ( οί 
Ρ ’πίσκοποι ώφείλον νά συνέρχονται δ!ς τοϋ 
έτους, δπως συσκέπτωνται κα! άνακρίνωσι 
πρός άλλήλους τά δόγματα τής εύσεβείας κα! 
τάς έμπιπτούσας ’Εκκλησιαστικάς άντιλογίας 
οιαλύωσι' συνεκροτούντο δέ ή μεν πρώτη τή 
3'. εβοομάδι τής Πεντηκοστής ή δέ έτέρα περ! 
τόν ’Οκτώβριον . Ό  κανών λέγει αυτολεξεί 
ούτως:

«  Δευτέρα τοϋ έτους σύνοδος γενέτθω τών 
Επισκόπων καί άνακρινέτωσαν άλλήλοις τά 
δόγματα τής εύσεβείας καί τάς έμπιπτούσας 
’ Εκκλησιαστικάς αντιλογίας διαλυέτωσαν * 
απαξ μέν τή δ ', έβδομάδι τής πεντηκοστής, 
δεύτερον Ύπερβερεταίου (1 ) ('Οκτωβρίου) δω - 
δεκάτι». «Ή  πρώτη όπως έν Νίκαια Οικουμενική 
Σύνοδος (Κν. ε '.)  έναλάξασα τόν χρόνον τής 
συγκροτησεως τής πρώτης έτησίου Συνόδου, 
αντί τής δ ', εβδομάδας τής πεντηκοστής, πρό 
τής τεσσαρακοστής ωρισε γενέσδ*'. καί τήν 
αιτίαν έπήγαγεν, ινα πάσα μικροψυχία περι- 
αιρηται” ιδού δέ καί ό Κανών τής Συνόδου’. 
(( Αι δε σύνοδοι γινέσθωσαν μία μέν πρό τής 
«  Τεσσαρακοστής, ϊνα πάσης μικροψυχίας 
(( αναιρούμενης τό δώρον καθαρόν προσφέρηται 
«  τώ  θεφ , δευτέρα δέ περί τόν τοΰ μετο- 
πώρου καιρόν. »

(1 )  Κ ζτα Μ ικείόνα;, 6 ’Οκτώβριος ώνοαάζετο 'Γ — 
Τί?3ίρίταΐος.

Καί ό 9'. κανών τής έν Χαλκηδόνι Οΐκ^υ-ι 
μενικής Συνόδου δ',αττάτει τό ξίς τού ενιαυτού 
έπί τφ αύτφ σύντρεχειν καδ’ έκάστην έπαρχίαν 
τούς επισκόπους, ενθα ό τής Μητροπόλεως 
’Επίσκοπος δοκιμάσει,

Καί ό η ', Κ^νών τής έν Τρρύλφ . Ο ί- 
χ ρ ον ικ ή ς  Συνόδου ταύτά περίπου διατάσσει, 
καθ’ εκα*·ταν έτος συνόδους τών έν έκάστ?·, 
έπαρχία γίνεσδαι ’Επισκόπων, ένθα αν ό τής 
Μητροπόλεφς δρκιμάσν; ’Επίσκοπος».Ή Σύνοδος 
δμως αύτη, )αμβάνουσα ύπ’ δψει τά έκ τών 
καιρικών περιστάσεων κωλύματα,περιορίζει τήν 
τοιαύτην ύπρχρέωσιν καί διατάττει γίνεσδαι 
απαξ τοϋ ενιαυτού διά τάς έπιδρομάς τών 
βαρβάρων τόν §έ χρόνον φρισεν άπό τής άγίας 
τού Παύλου εορτής μέχρι συμπληρψσεως τοΰ 
’Οκτωβρίου μηνός έκάστου έτους.

Τή Συνόδφ ταύττ) ήκολούδησεν καί ή τό 
δεύτερον έν Νικαία συγκροτηδεΐσα V . Οίκουμε·: 
νική Σύνοδος, αιτιολογούσα έπίσης τό λαμβα- 
νόμενρν μέτρον διά τ? τήν συντριβήν καί τά 
τής ό§ού κωλύματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
HTQI Δ 1Α Κ Ρ ΙΖ1Σ  Ε ΙΣ  

ΟΙΚΟΓΜΕΝΙΚΑΣ ΤΟΠΙΚΑΣ καί ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΣ

Αί ιεραί Σύνοδοι,καίτοι απασαι ιερόν έτερον 
χαρακτήρα,ούχ’ ήττον διεκρίνοντο άπ’ άλληλων 
δι’ ιδιαιτέρων ειδικών ονομάτων εκφραστικών 
τής σημασίας, τής σπουδαιότητος καί τής κυ- 
ριότητος έκάστης αύτών.

Κατά τά διάφορα τών Συνόδων πλεονεκτή
ματα, αί ίεραί Σύνοδοι διαιρούνται είς Οίκούμετ 
νικάς,ήτοι είς Συνόδους καθολικόν κύρος έχούσας, 
είς τοπικάς, ήτοι Συνόδους έκκλησιαστικό< 
κϋ,ρος έχούσας καί είς Συνόδους έπαρ/ιακάς, 
μικρόν κύρος έχούσας.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ} ΣΓΝΟ^ΟΙ 
) 1

Τά διακρίνοντα τάς Οικουμενικά? Συνόδους 
χαρακτηριστικά ιδιώματα είσί τέσσαοά τινα"· 
τούτων τά μέν τρία είσί πόρρω καί κο’,ν^

καί ταΐς τοπικαϊς συνόδοις, τό όέ τέταρτον 
έίναι προσεχέστερον καί έν γένει είπεΐν ή 
Ουσιώδης ή συστατική καί ιδιαίτατη διαφορά 
άπασών τών Οικουμενικών Συνόδων.

Καί πρώ-iov μέν ιδίωμα ολων ιών Οικου
μενικών Συνόδων είναι τό συναδροίζεσθαΐ διά 
ποοσταγών Βασι)έων, ούχί ενός Ποντίφικος 
τήν ύπερΐάτην έν τή Εκκλησία δέσίν καΐέχοντος 
Χαί τή ίσχύί αύτοΰ τήν Σύνοδον διευδύνοντος, 
δεύτερον τό συζηΐεϊν περί πίστεως καί έκδι- 
δοσδαί δρον δογματικόν έκάστην τών Οικου
μενικών Συνόδων, τρίτον τό είναι πάντα τά 
οογματισδέντα καί κανονισδένΐα ορθόδοξα 
εύσεβή Χαί σύμφωνα ταΐς θείαις Γραφαΐς ή 
ταΐς προλαβούσαις Οίκουμενικαΐς Συνόδοις, 
διό καί Λολυδρύλληΐον τό αξίωμα τοϋ 'Αγίου 
Μαξίμου τό είς τοιαύτην ΰπόδεσιν ρηθέν. «  τάς 
γενομένας συνόδους ή ευσεβής πίστις χυροΐ 
καί πά) ιν ή τών δογμάτων ορδότης κρίνει 
τάς Συνόδους», ΐέταρτον δέ καί τελευΐαΐον τό 
όμοφώνως άποδεχθήναι άπάσας τάς ’Εκκλησίας 
ιών δεδογματισμένων τήν ορθότητα, —  ό δρΟς 
Ουτος είναι ό μόνος ό έξασφάλίζων τή Συνόδφ 
τήν κλήσιν οικουμενική Σύνοδος' διότι ή έλ- 
λειψις τούτου υποβιβάζει τήν σύνοδον καί 
άποδεικνύει αύτήν άπό Οικουμενικής τοπικήν 
ώς τούτο συνέβη έν τε τή έν Σαρδίλή καί τή 
Φλωρεντί^ καί ταΐς έν Κω/σταντινουπόλει, ταΐς 
κατά Φώτίου έν ποώτιρ καί δευτέρα καλουμέναις 
Συνόδοις, καί τή έν τφ ναφ τής 'Α,γίας Σοφίας 
καί τή έν Βλαχέρναις έπί Κοπρωνύμου συγ- 
κροτηδείσαις Συνόδοις, αϊτινες,χαίτοι τά λοιπά 
εφερον ιδιώματα, επειδή δμως έστερούντο τοϋ 
τετάρτου υπελείφδησαν τών Οικουμενικών Συ- 
νόδοιν χαί τής κλήσεως Οικουμενικής Αστό
χησαν, μετέπεσαν δ ’ είς τάς τάξεις τών το
πικών Συνόδων. — Σημεϊον αρα ουσιαστικόν κα! 
ίδίαζον χαρακτηριστικόν τών Οικουμενικών 
Συνόδων, διακρίνον αύτάς τών λοιπών Συνόδων, 
είναι ή τών Θεσπισθέντων παραδοχή χαί ή 
άναγνώρισις αύτών ΰφ απαντων τών Επισκο
πών τής Καδολιχής Έχχλησίας. Κατά ταϋτα, 
Οικουμενική Σύνοδοί δύναται νά χληδή χαι 
σύνοδός τις μήπω τό πρότερον τόν χαρακτήρα

σχοϋσα, ήτοι Σύνοδός τις έστερημένη ένός τών 
τριών προηγουμένων ορων καί έπιτυχοϋσα τοΰ 
τετάρτου ορου' τοιοϋτον τι δέ συνέβη εις τοπικάς 
Συνόδους, ών οί Κανόνες έλαβον Οικουμενικόν 
κράτος διά τής παραδοχής αυτών ΰπό τών Οι
κουμενικών Συνόδων,δπερ έποίησε ή ί'.Οικουμε
νική Σύνοδος παραδεχδεΐσα τούς κανόνας τοπι
κών Συνόδων τής Καρχηδόνος,Γάγγρας κτλ. και 
δούσα αύτοΐς καδολικόν άξίωμα. "Οδεν σφαλερόν 
πολύ τό φρόνημα δτι ή καδολική.τών .Επισκο
πών έπί τφ αύτφ άδροισις χαρακτηρίζει τάς 
Οικουμενιχάς Συνόδους, διότι τό άξίωμα ούχί 
έκ τής πληθύος άλλ’ έκ τής ομοφωνίας δίδοται, 
ενδιαφέρει δέ τή ’Εκκλησία ούχί ή ποσότης 
τών προσώπων, άλλ’ ή ορδότης τών όογματι- 
σδέντων καί ή πρός αύτά ομοφωνία πάσης τής 
’ Εκκλησίας, τών άντιπροσώπων αύτής είτε πα
ρόντων, είτε «πόντων τυγχανόντων, είτε καί 
ΰστεροχρόνων.

Κατά ταύτα, τόν ορισμόν τής Οικουμενικής 
Συνόδου δυνάμεδα νά δώσωμεν ώς έξης :

«Οικουμενική Σύνοδος έστίν ή διά προσταγής 
βασιλικής συναχδεΐσα, ή περί πίστεως δρον 
δογματικόν έκτιθεμένη, ή εύσεβή καί ορθόδοξα 
καί σύμφωνα ταΐς *Αγίαις Γραφαΐς ή ταΐς 
προλαβούσαις Οίκουμενικαΐς Συνόδοις διορίζουσα 
ήν ή συμφωνία απάντων τών τής καδολικής 
’Εκκλησίας Πατρίαρχών καί άρχιερέων άπε- 
δέξατο, είτε δι’ αύτοπροσώπου παρουσίας, είτε 
διά τοποτηρητών, ή καί τούτων άπόντων διά
γραμμάτων καίΰπογραφών αύτών.»

(Ακολουθεί συνέχεια.)

-------  Μ  Ι> <» —  --------

Ο Γ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ
(Συνέχεια καί τέλος).

ΈπίστευΟν τότε ίίς τήν μαγικήν δύναμιν 
τόπων τινών, άλοιφών τινων, άλεξιτηρίου 
τινός λίδου, τού μανδραγόρα. Αί Λαμίαι, άλεί- 
φουσαι τό σώμα δι’ άλοιφής ύπ’ αύτών παρε- 
σκευασμένης, επιπτον είς καταλήψιαν . Οί 
Λυκάνθροίποι συνεχώς έμενον έφ ’ ολοκλήρους 
ώρας είς νεκροφανή χατάστασιν.



Ή  δαιμονόληπτος Φραγκίσκη Φέλλεβ διη- 
γήθη, οτι, τεθεΐσαέπί τοΰ ίκρίου τών βασανι
στηρίων, κατ’ άρχάς έμενεν αναίσθητος, δτι 
εΛειτα είπε πράγματα, απερ δεν ένεθυμεΐτο 
πλέον, χωρίς ν’ ακούστ; ποσώς τήν φωνήν τοϋ 
ο ’.ερωτώντος αυτήν δικαστοϋ,

Έ  δαιμονοληψία παρήγαγε φαινόμενα νευ
ρικά τυραννικότατα καί ιδίως τήν ύστερικο- 
έπιληψίαν.

Τό 1491 αί μοναχαί τής Καμβράΐ, χατα- 
/  ηφθεΐσαι ύπό τοϋ Διαβόλου, προέλεγον τό 
μέλλον χαί έμάντευον πράγματα αρχαιότατα 
καί δή καί απόκρυφα. Έ πτά έκστατικαί, δι- 
κασθεΐσαι καί πυρποληθεϊσαί ζώσαι έν Νάντες 
τής Γαλλίας τφ 1549 , έπήρθησαν, λέγει ό 
Κάλμελ, οτι εγνωσαν νά μαντεύσωσι κατά 
τήν διάρκειαν τώς δαιμονοληψίας των τί 
συνέβη άνά τήν πόλιν καί χά περίχωρα αυτής.

Εις μέγα μέρος τών σπασμωδικών τούτων 
παρετηρήθη μεγάλη εντασις τών αισθήσεων. 
Ή  άκοή των τοσοϋτον ηΰξύνθη, ώστε μοναχαί 
τινες τοϋ Αουδούν ήκουσαν ) έξεις χαμηλοφώνως 
προφερθείσας έν άποστάσει μεγάλη.

Τά λατινικά , άπερ άπήγγελον, δέν τά 
έγίνωσκον, διότι οϊιδέποτε τά έσπούδασαν, τά 
ήκουσαν όμως πολλάκις καί τά έπανελάμβανον 
οξυνθέντος τοϋ μνημονικοϋ των.

Αί δαιμονόληπτοι μονχχαί τοϋ Βερβέν, τοϋ 
Σιαλών, τοϋ Λουβιέρ, κατά τήν διάρκειαν τής 
κρίσεως,ήσαν δεκτικαί υπνωτικών υπαγορεύσεων.

Τώ 1511 καλογραία τις τής Σαλαμάνκας 
είχε συνεχώς εκστάσεις. Τότε τό πρόσωπόν 
ττςκ α ί αί χεΐρές της εχανον τό φυσικόν των 
χρώμα καί τό σώμά της καθίστατο ψυ/οόν, 
ξηρόν, ακίνητον, πτώμα.

Μεταξύ τών διάσημων εκστατικών, έν αΐς 
εφάνησαν δλα τά συμπτώματα τού ληθάονου 
καί τής καταλήψιας, άξιςμνημόνευται είσίν : 
ή Ά για  θηρεσία, ήτις ελεγεν δτι έν τή θεί$ 
έ:<στάσει της δ λ α  τ η ς  τ ά  μ έ λ η  κ α θ ί 
σ τ α ν τ ο  ψ υ χ ρ ά  κ α ί  έ σ χ λ η ο η μ έ ν α ,  
ή Ά γ ια  Μαργαρίτα, ήτις καθίστατο πνεύμα, 
ή Μαρία τής Ένσαρκώσεως, ίδούτρια τού 
τάγμ χίι; τών Κιρμηλιτανών κ^λργρχ'.ών. έ /

Γαλλίφ, ήτις κατελαμβάνετο συνεχώς ύπό 
νεκροφανείας, μενουσα 8 δλα ημερονύκτια είς 
λήθαργον παραδεδομένη , μέ τάς αισθήσεις 
ερμητικώς ούτως είπεϊν κεκλεισμένας διά -ψοΜ 
έξωτερικόν κόσμον.

’’Εχομεν ομοίως καί φαινόμενα υπνοβατικά,
Οί έξορκ'.σταί τού Λουδοϋν βεξχ'.οϋσιν, δνι 

ό διάβολος άπεκοίμιζεν ενίοτε τάς καλογραίας, 
δταν δέ αύται αφυπνίζοντο, εχανον παν ίχνος 
μνημονικοϋ παντός δ,τι είπον ή επραξαν κατά 
τήν διάρκειαν τής κχταστάσεώς των εκείνης, 
όμο'.αζούσης τήν τής μαγνίτικής υπνοβασίας.

Ή  τής ρηθείσης μονής ηγούμενη παρεδίδε-.ο 
ενίοτε είς χρησμοδοσίας έπι δυο ολας ώοας. 
"Οταν έπανήρχετο είς έαυτήν, ήγνόει τί είχεν 
εϊπεϊ .

At Όοσολίνχι μοναχαί έγκατελίμπανον 
νύκτωρ τάς κλίνας των, περιήρχοντο γυμνά ί 
και ύπνοβατοϋσαι τήν μονήν υπό πάσαν δ ι -  
εύθυνσιν, καί άνήρχοντο μέχρι τής στέγης, 
μή άναμιμνησχόμ?ναι τήν επιούσαν τί είχον 
δ*απράξει τήν νύκτα.

"Οταν α1- δεισιδαιμονία', εξέλιπον είς τήν 
πνοήν τής επιστήμης, ένεφανίσθησαν τότε οί 
άγύρται καί οί θαυματοποιοί.

Ό  Βαλεντίνος Γερτράης καί q Γάσνερ εθε- 
ράπευσαν διά τοϋ ζω'ικοΰ μαγνητισμού μέγαν 
αριθμόν άσθενών. Τούλά/ΐστ<*ν ουτω βέβαιοί ό 
Potet.

Ό  Λουδοβίκος Φιγκονέ λέγει περί του πρώτου 
(τού Βαλεντίνου), οτι δι’ απλής τών χειρών 
έπιθέσεως έθεράπευε τάς χοιράδας, τάς πληγάς, 
έλκη καί τόν ϋδρωπα(1). Τόν πόνον ό ρηθείς 
έδίωκε καί ύπεχρέου νά καταφύγϊ) είς τά 
άκρα τοϋ σώματος. (( ’Αποτέλεσμα πόλλάκ'.ς 
έπήρχετο ταχύ, καί είδον», λέγει σύγχρονος 
συγγραφεύς, »  πρόσωπα αυθωρεί θεραπευθέντα 
ώς έκ θαύματος. Αι θεραπεΐαι αύται δεν πιστεύω 
δτι προήοχοντο έξ υπερφυσικής αιτίας, άλλά 
μάλλον δτι έκ τοϋ σώματός του έξήρχετο βάλ- 
σαμόν τι υγιεινόν » .

Ό ταν οί πόνοι, λέγει έτερος συγγραφεύς, ’ 
ήσαν διαρκώς έν τή κεφαλή ή έν τοΐς

(1 ) Ίοέ : HUtoii-e du mervelleux dans Its ttmpq 
nudetnca, Paris ISSi. .

έντέρο'.ς, ούτος έξετόπιζεν αύτούς, έπιφέρων 
κρίσιν τρομεράν, ήτις έποίει τούς οικείους του 
ασθενούς νά φοβώνται περί τής ζωής του. ΤΚτο 
αϋτη ή κρίσις, ήν ό Μέσμερ έθεώρει ώς έκ 
τών ών ούκ άνευ πρός ίασιν.

"Εν* μετά ταύτα αιώνα ό Γάσνερ έπέφερε 
καί αύτός κρίσεις, άλλά διά μεθόδοβ άπλου- 
ρτέρας, ’Ών ίερεϋς αύτός, δεν ήδύνατο νά 
ποοσενεχθή ώς άπλοϋς λαϊκός. Άνέμιξεν έν 
μεγίστη δόσει τό θρησκευτικόν στοιχεϊον είς 
τάς μαγνητικάς ένεργείας του.

Άλλ’ ού μόνον έν Εύρώπιρ καί ταΐς χρι— 
στιανικαΐς κοινωνίαις άνεπτύσσοντο τού μα
γνητισμού τά αποτελέσματα. Πρό 2400  έτών 
«ί Φακΐραι καί οί Δζόγοι τών ’ Ινδών ένήργουν 
τόν ύπνωτισμόν, δπως κατορθώσωσι νά τύχωσι 
θ;ίας έκστάσεως.

Φαίνεται δτι τρεις είσίν αί σχολά ί τού 
Δζόγ. Ή μία παρά τήν δχθην τοϋ Γάγγου, 
ή άλλη έν τή ακτή τής Ό ρίσσης καί ή τρίτη 
προς μεσημβρίαν τής χερσοννήσου, αϊτινες 
συγκοινωνώϋσι πρός άλλήλας δ'.ά τοϋ υπνωτι
σμού. Τό άποκοίμασθαι, τό μένειν έν τώ ϋπνω 
,έ φ’ ήμέρας καί εβδομάδας ολοκλήρους έν ά - 
κινησία ώς οί στηλΐται, τό ύποτάσσεσθαι έκ- 
μηδενιζόμενοι οϋτοις είπεΐν είς άνωτέραν 
θέλησιν, τό άνταλάσσειν μετ’ άλλων ύπνωτ- 
τόντων είς πολλών μιλίων άπόστασιν έντι- 
πώσεις καί ιδέας.είναι παίγνίδιον άπλούστατον 
διά τούς οπαδούς τον Δζόγ.

Οί μοναχοί τού Άθωνος, ο&τινες μιμούνται 
έν πολλοΐς τούς Φακίρας, καταλαμβάνονται 
ύπό καταλήψιας μετά μακράν περίοδον έκ- 
οτάσεως ( ! ; ) ,

Οι μαραβούτοι τού Μαρόκκου θέτουσιν έπί 
τραπέζης κα)·υπτομέν·ης ΰπό λευκού υφάσματος, 
φιάλην πλήρη ϋ&χτος, όπισθεν ής τίνος καίει 
λαμπάς. Τό άτομον τοποθετείται είς βημάτων 
τινών άπόστασιν καί παραγγέλλετα'. νά άτενίζτ, 
διαρκώς τό φωτεινόν έκεΐνο σημεΐον. Μετ’ ού 
πολύ άποκοιμίζεταί καί μένει βεβυθισμένον είς 
πλήρη άναισθησίαν.

Ούτος έστίν ό άπλούστερος τού ύπνωτισμού 
•τύπος, παραγόμενος διά τής συγκε ντρώσεως

. τόΰ βλέμματος έπί σημείου άκινήτου καί 
φωτεινού.

Μετά τό ταχύ τοϋτο βλέμμα έπί τοϋ μα
γνητισμού τής παραδόσεως, θέλομεν άλλοτε 
έπ ΰ η ίθή  έν τώ  φίλω «  Κέκροπι »  τού ζη
τήματος, δπερ απασχολεί τόσον τοϋς πεπαι
δευμένους καί τάς άποκρύφους έπιη^μχς.

Έ ν ’Λλες«ν3ρ*ί^, 1887 ,
ΑΒΕΛ

------------------------ .φ.------- ------------------

ΣΥΜΒΟΛΗ Ε1£ ΤΗΝ IC T O P IA N  
ΤΟΓ ΕΝ Α Ι Γ Γ Π Τ α  Ε Α  Λ Η ΝI Σ  Μ Ο Γ 

ΰ -ό  Γ. Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΒ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(Συνέχεια  και τέλος.)

§  λ\ Πατρ'.αρχοϋντος Γρηγορίου τοϋ ε'. τό 
μέν αξίωμα τών άπό πολλού έν Αίγύπτ^ τάς 
διατρίβάς πονουμένων Χαλιφών είχε τέλεον 
καταστραφή ύπό τών φιλοταράχω; Μαμλούκων, 
ή δέ εξουσία καί ισχύς τών έφημέρως μόνον 
έπί τοϋ θρόνου καθεζομένων Σουλτάνων κατά 
πολϋ είχεν έλαττωθή, ώστε αναρχία τά πολλά 
έπεκοάτει έν Αίγύπτω. Εύτυχώς διά τοϋς 
ήμετέρους τόν Σιααβάν - Έ δ  -  Δίν -  “Αχμετ, 
τούπίκλην Ά βου  -  λ -  Φετάχ , τόν μόνον 
μήνας τέσσαρας βασιλεύσαντα ύπό τό όνομα 
’Έλ-Μ έλεκ-Έλ-Μ ουίεδ, διεδέξατο τψ 1466 
ό Έ λλην τό γένος Σ ε ίφ -’Έ δ -Δ ίν - Χοκάδαμ 
ή Έ λ-Ν άσρι, ό επικαλούμενος Έ λ-Ρούμ,λαβών 
τό δνομα Έ /-Μ έλ εκ -’Έ λ-Δάχερ (ένδοξος). 
Καθ’ άπαντα τόν χρόνον τής ύπερεξαετοϋς 
βασιλείας τούτου άκρα ασφάλεια καί ειρήνη 
έβασίλευεν έν Αίγύπτψ, ής οί κάτοικοι ήδυνή- 
θησαν νά έπιδοθώσνν άνενοχλήτως εις τά  εργα 
των, κυβερνώμενοι ύπό έναρέτων άνδρών, ύφ’ών 
ήρέσκετο νά περιστοιχίζηται ό αγαθός ούτος 
ήγεμών, ού τήν στέρησιν έθρήνησαν, ώς φιλό- 
στόργου πατρός, απαντες οί κάτοικοι τής Αί
γυπτου τφ 1467 . Οί δύο άμεσοι διάδοχοί του, 
πάντ-Tj διάφοροι τό ήθος, έβασίλευσαν ευτυχώς 
βρα'χύν χρόνον, ό μέν Μ έλεκ-Έ λ-Ν τάχερ- 
Γιελβάϊ μόνον 5C ήμέρας, ό δέ τούτην διαδεχθείς



Μ έλεκ-Έλ-Ντάχερ-Ταμάρ-Βόγκα δύο μόνον 
μήνας, δτε άνήλθεν έπ! τοδ θρό/ου ό κλεϊσθείς 
εν τώ κατά ιού Τούρκου Σουλτάνου της Κων
σταντινουπόλεως Βαγιαζίτου πολέμφ Μέλίκ- 
‘Έ λ -Ά σρά φ -Κ α ιδ  Βά’.ς, βασιλεύσας άπό του 
1-4 67 jxsypt τοϋ 1495 (1 ). Ούδείς κατά to 
χρονικόν τοϋτο διάστημα άναφέρεται ΰπό τών 
ιστορικών διωγμός κατά τών Χριστιανών, 
ώστε ΰποθέτομεν, δτι ούτοι, είτε ενεκα τής 
ευθυδικίας τών άνω δύο ήγεμόνων, ών ό είς 
έδοξάσθη διά τής ειρήνης, ό δ’ έ'τερος διά τοϋ 
πολέμου,εΐτί διότι ό αριθμός αύτών άπαίσθητώς 
s l/εν  έλαττωθή κα! περιήλθον εις κακοδαιμονίαν 
τοιαύτην , ώστε νά μή διεγείρηται πλέον ό 
(ίθόνος τοϋ δχλου κα! ή υπόνοια τών κρατούν 
των πρός αύτούς, διέμενον σχεδόν ανενόχλητοι.

§  λα'. Διηγηθέντες δσον τό δυνατόν συντόμω; 
ααα τε κα! ακριβώς τάς περιπετείας τοϋ Ό ρ -i l l  »
θοδόξου έν Αίγύπτφ πληρώματος άπό τής 
αποφράδος ημέρας τής άλώσίως τής πρωτευ- 
ούσης τής Αίγυπτου υέχρι τού έτους 1486 , 
άναγκαΐον θεωρούμε ν νά έξετάσωμεν τί ειχεν 
άπομείνει έκ τοϋ πάλαι άκμάσαντος Ε λληνι
σμού έν τή χώρ? ταύτη κα! έκ τής τοσούτους 
θεοπνεύστους Πατέρας άναδειξάσης Εκκλησίας 
τών Άλεξανδρέων, καθ’ ήν έποχήν άρχόμεθα 
τής τή βάσει επισήμων εγγράφων έξιστορήσεως 
τών αγώνων τών άο'.δίμων Πατριαρχών τοϋ ιζ"'. 
ιζ '. κα! ιη'. αΐώνος πρός διάσωσιν τών άπο- 
λειφθέντων.

Χίλια ετη έδέησί νά παρελθωσ’.ν , 8πως 
παντελώς έξαλειφθή άπό προσώπου τής Α ί- 
γύπτου ό Ε λληνισμός, δστις κα! πρό τών

(1 )  Ό  τάφος τοϋ διάσημου τούτου άνδρος σώζεται 
μ έχ  pt τής σήμερον έν ~τ\ ο—ι $θ ε ν του Κάιρου 
νεκροπόλεΐ, τή  γνωστή ύπό to  όνομα Τάφοι τών 
Χαλιφών. Δια τήν χομψότη-ία κ*ί τό έλαφρόν τοϋ 
θδλού καν τών μιναρέδων καί τό στερεόν της οι
κοδομής θεωρείται δικαίιβς ώ ς  εν τών άριστων μνη
μείων τής άρ*βιΧής αρχιτεκτονικής. Το δνομα Τάφοι 
τών Χαλιφών καταχρηστικώς δίδοται εις τήν νεκρο- 
πολιν ταύτην τών Μάμλούκων* διότι άμφότεραι αί 
δΰναστεΐαι τών Μαμλούκων Σουλτάνων, η τε τών 
Βαχαριτών καί ή τών Κιρκασιών, άνεγνώριζον την 
επικυριαρχίαν, ϊσ τ ω  καί ονομαστικήν, τών Χαλιφών.

Πτολεμαίων ΰφίστατο, άλλ’ έπ’ αύτοΰς έρρι- 
ζοβόλησε βαθέως καί, διατηρήσας τήν άκμή'/ 
αΰτοϋ κα! ύπό τοΰς Ρωμαίους κα! Βυζαντινούς, 
άνέδειξε τοΰς μεγάλους εκείνους εκκλησιαστικούς 
άνδρας, οιτινες ύφ’ άπασών τών χριστιανικών 
’Εκκλησιών τιμώνται καί φωστήρες τής Οίκου- 
μέν.,ς έπΑρημ%ϋνται. Είς τήν έςαφάνισιν αύτοϋ 
τε κα! τοϋ ορθοδόξου - Χριστιανισμού συνέτεινον 
ιιέν κα! οί διωγμοί, ο&ς άφηγήθημεν, άλλά 
τά μέγιστα συνετελεσεν ή έξασθένησις τής 
Εκκλησίας έκ τής άποσκιρτήσεως τών ιθαγενών, 
οιτινες προύτίμησαν νά ΰποδουλώσωσί. τήν 
έαυτών πατρίδα είς άλλοθρήσκους κα! διώκταΐ 
τού Χριστιανισμού ή νά διατελώτιν ΰπό ομο
θρήσκους μέν πλήν άλλογλώσσους κυβερνήτας. 
Έ π ! τής πατριαρχίας Γρηγορίου τοϋ ε '. ό 
Χριστιανισμός, έν γένει, ιδία δέ ή ’Ορθόδοξοί 
’Εκκλησία έν Αίγύπτφ, είχε φθάσει είς τό 
εσ '/ατον  σημεϊον τής παρακμής. Έ π ! τών χρό
νων τοϋ ’Αθανασίου έν μέν ταΐς συγκροτου- 
μέναις έν ’Αλεξάνδρειά Συνόδοις συνήδρευον 
εκατόν περίπου Αιγύπτιοι ’Επίσκοποι, έν οϊ 
ταΐς έκτος αύτής πλείονες τών τριάκοντα, ως· 
έν τή έν Χαλκηδόνι τριάκοντα έξ κα! έν τή 
έν Έ φεσφ Γ*. Οικουμενική πεντήκοντα, νύν 
δέ οί μέν ’Ορθόδοξοι ένα κα! μόνον ειχον, τόν 
κα! Πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς, οί δέ Ί α -  
κωβΐται μόλις δωδεκάδα τινά χωρεπισκόπων 
άγνοούντων κα! αύτήν έτι τήν γλώσσαν, εν 
ή ήσαν γεγραμμένα τά έαυτών έκκλησιαστικ-ά 
βιβλία ! Τήν παρακμήν τής ’Εκκλησίας π α - 
ρηκολούθησεν, ώς είκός, κα! ή γλώσσα, η τε 
ελληνική κα! ή αιγυπτιακή ή κοπτική. Έκ 
τούτων ή μέν πρώτη ήτο διαδεδομενη έν τή Κάτω 
Αίγύπτφ ιδίως, ή δέ έτέρα έν τή ’Ά νω · 
αποδείξεις δέ περ! μέν τοΰ πρώτου είσ’ιν οί 
σωζόμενοι πάπυροι τών μέχρι τής άλώσεως· 
’Αλεξάνδρειάς χρόνων, έν οίς παρά τό κοπτικόν 
κείμενον εΰρηται πάντοτε ή έλληνική αύτού 
μετάφρασις, περ! δέ τοϋ δευτέρου τά ιστο
ρούμενα, δτι ό μέγας Αντώνιος παντελώς ήγνόει 
την Ελληνικήν, ή βεβαίωσις τοϋ Παλλαδίου, 
ότι ήκροάσθη ολοκλήρων άκολουθιών είς τήν 
αιγυπτιακήν γλώσσαν, κα! τό ιστορικόν γε

γονός, οτι ό μέγας Παχώμιος μετέφρασεν έκ 
τού ελληνικού κειμένου τοΰς Ψαλμοΰς τφ 300 
μ . X ., καί το'» ούδόλως γινώσκομεν, άν τά 
άνω μνημονευόμενα βιβλία έγράφησαν διά 
ελληνικών χαρακτήρων ή δημοίΐκών αιγυ
πτιακών. Ή Ελληνική φαίνεται δτι έπαυσεν 
£λως 7θϋ νά όμιλήται άπό τοΰ δεκάτου αΐώνος, 
μπερισχυσάσηί τής ’ Αραβικής, ητις κατέστη 
?«οινή απασι τοΐς κατοίκοις τής Αίγύπτου 
γλώσσα, ώς δύναται τις νά συμπεράνη εκ τε 
τών κανόνων τοϋ Κόπτου Πατριάοχου Γαβριήλ 
τοϋ β '.τοϋ ΐ 140 κα! τών έκκλησιαστικών κωδί
κων τον ’•γ*· αιώνος,όντων γεγραμμένων κοπτιστ! 
κα! άραβιστί πρός πλείονα ΰπό τών Κοπτών 
/.ατάληψιν, ώς συμβαίνει κα! μέχρι σήμερον. 
Αποδείξεις άκαταμαχήτους περ! τούτουέχομεν, 
πλήν τών άνω, κα! τά συγγράμματα τον Πατρι- 
άρχου τών ’Ορθοδόξων Κύτυχίου κα! τό τον Κό
πτου Επισκόπου τού Άσμοΰν Σευήρου' διότι ό 
μέν πρώτος,γεννηθείς έν Καίρφ τφ  87 6 κα! άνα- 
οειχθείς Πατριάρχης τφ 933 , άπαντα τά σύγ- 
γράμματα αΰτοϋ έγραψε ν άραβιστί, όδέ σύγ
χρονος αύτφ Κόπτης Επίσκοπος συγγράψας. 
τήν ιστορίαν τών Πατριαρχών ’ Αλεξάνδρειάς 
άπό έλληνικών κα! κοπτικών ύπομνημάτων 
άραβιστί, δικαιολογείται περ! τούτου, λέγων, 
εν τφ  προλόγφ, δτι έπραξε τοϋτο, διότι αυτη 
γενικώς ώμιλεΐτο, τού κοινού άγνοονντος εξίσου 
τήν Ελληνικήν καί τήν Κ οπτικήν. "Οτι 
καθ’ήν έποχήν άρχόμεθα τής ήμετέρας πραγ
ματείας ίτό ορθόδοξον εν Αίγύπτφ πλήρωμα 
άπετελεΐτο έξ άραβοφώνων εγχωρίων κα! 
Σύρων, άπρδεικνύουσιν άλλως τε κα! ρί έν 
τή ένταϋθα Πατριαρχική Βιβλιοθήκη άπο- 
^είμενοι λειτουργικοί κώδικες τοϋ διαδεχθέντος 
τόν Γρηγόριον ’Ιωακείμ, γεγγραμμένοι έλλη- 
νιστ! καί άραβιστί, άν καί ό αοίδιμος ούτος 
Πατριάρχης ήν "Ελλην τό γένος καί δή 
Αθηναίος καί ζηλωτής τής προγονικής παι
δείας, ώς θά ίδωμεν, κα! τά πρακτικά τών 
γάμων έπ! τοϋ διαδόχου τού Ιωακείμ Σιλβέστρου 
όντα τά πλεΐστα άραβιστί γεγραμμένα, Μόνα 

.̂είψανα λοιπόν τοϋ μέν έλληνικού ορθοδόξου 
^λτ,θυσμού έν Αίγύπτφ ειχον μείνει κατά τφ

1486 ολίγαι τινές χιλιάδες άραβοφώνων, 
κυβερνώμέναι ΰφ’ ενός μόνον Άρχιερέως, τοϋ 
Πατοιάρχου ’ Αλεξάνδρειάς, καί έκτελοϋσαι τά 
θρησκευτικά αύτών καθήκοντα έν επτά Έκκλη- 
σίαις (1 ), αΐτινες καί μέχρις ήμών έσώθησαν, 
άνακαινισθεΐσαι πολλάκις, τής δέ έλληνικής 
γλώσσης αί έν μέρει ελληνιστί τελούμενα’, 
άκολουθίαι παρά τοΐς Όρθοοόξοις, παρά δέ τοΐς 
ΐθαγενέσι ϊόπταις φράσεις τινές έν ταΐς άκο- 
λουθίαις, οιαι : Κύριε έλέησον, —  Άσπάζεσθε 
άλλήλους έν φιλήματι άγίφ, — Εις άνατολήν 
βλέψατε, —  Ό  Κύριος μετά πάντων ή υιών, —  
Κα! μετά τού πνεύματός σου, —  Δόξα Πατρί 
καί Τίφ καί Ά γ ίφ  Πνεύματι, —  Ά γιος  ό θεός, 
Ά γ ιο ς  ’ Ισχυρός, "Αγιος Αθάνατος ό σταυρο)- 
θείς δι’ ήμάς, καί αί λέξεις; Παράδεισος,
—  Προφήτης, —  Παρθένος, —  Κόσμος, —  
Ά νάστασις, —  Ό  Ά γγελος, —  Παντοκράτωρ,
—  ’ Αμνός, -— IC X C  Ν ΙΚ Α , —  Ά ξιος —  
Δίσκος. —  Κοχλιάριον,—  Προσφορά,—-ΙΙΐλος 
(κοπτ. Πιλόγιον),—.’ Επιτοαχήλιον,— Έπωμίς 
καί άλλαι τινές, καί παρ’ άπασι τοΐς κατοίκοις 
τής Αίγύπτου,πλήν πολλών ναυτικών λέξεων, 
οΐον Δουλφίν (Δελφίν, ΐδε Γκεσχούαρην), —- 
Συφίγγε (Σπόγγος), —  Γ αλή νη ,— Σκαρμός 
καί ά)λων, αί έπόμεναι Κόπρ'.ς (ό έκ Κύπρου 
χαλκός), -  Βιτάκα (Πιττάκιον), Κερμίδ, πλ. 
Καραμίδ(Κέραμος Κεραμίς),—-Τιριάκ(θηριακή), 
—, Κιρτάς, Κορτάς κα! Κάρτας ή Κάρτης (χάρ
της), —  Καΐτοΰν (Κοιτών), —  Κανοϋν (Κανών 
ή Νόμος) και Κανάνα ρήμα, κανονίζω), —  
Νάργκις (Νάρκισσος), Φκ)!μ (κλήμα), —  Ό -  
κιανοΰς (Ωκεανός), —  Έθτίρ (Αιθήρ), —  Ίβ /.ίί 
(Διάβολος), Ταοΰς (ό Ταώς), —  Κάλαμ 
(Κάλαμος, γραφίς (2 ) , Κουρούμπ (Κράμβη),

(1 )  "Ιδε ήμετέραν πραγματείαν “ ,Μητροφάντ,ς 6 
Κ ριτόπουλος”  σελ. 6 5.

(2 )  Βερί τής κ αταγω γή ; πολλών λέξεων συνεοον- 
λεύθημεν καί τόν δεινόν παρ' ήμΤν άρχβιστήν κ. Ό 2, 
Χριστιανόν, ίδί? δέ περί τ ή ; λ έξεω ; Παράδεισο;, ον 
Φερδοϋ; καί Φεραδής πλ. καλοϋσιν οί 'Ά ρ α β ε ;. Κκτά 
τόν κ. Χριστιανόν, ή λέξις αίίτη παρελήφθη έκ τ ή ; 
Ελληνικής (ή τις ώ ;  γνωστόν παρέλαβε ταύτην έκ τή ; 
περσικής), ώ ς  δ θ ια λ έβη  ,έν τψ Φ ίκχ-Οΰλ-Αόγα 
βεβχιοΐ; διότι τό φ εραδή ; έσ :ι  πληθυντικόν τή ; ’Αρ»,-



—  Σάλκ (Σεύτλον), —  Φανούς (Φανό;), —  
Έ φ αα  (Ό φ ις), Χύδρα (Υδρία),κα! τά έπιφω- 
νήματα: Γιά Σάτερ(ώ Σώτερ(;) κα! ώ  Φαλλέ(;), 
ινα παραλείψωμεν τούς εκ τής ελληνικής παρα- 
ληφθέντας επιστημονικούς δρους,άφ’ ής ήρξαντο 
οί "Αραβες σπουδάζοντες τήν τοΰ Κλ. Πτολε
μαίου (( Μεγίστην» « ’Έ λ-Μ αγκέστα».

’ Εν τέλε'. παρατηροϋμεν, δτι εί; τήν έξ*— 
φάνισιν τοϋ Ελληνισμού κα! τής ’Ορθοδοξίας 
εξ Αίγύπτου θά συνετέλεσε κα! τό ύπό πολλών 
δοκίμων ιατρών παρατηρηθέν φυσιολογικόν έν 
Αίγύπτψ φαινόμενον, τής έν τή τρίτβ γενεά 
άποσβέσεως τών έξωθεν έν Αίγύπτψ έγχαθί- 
στο>μένων , οσοι δέν άφομοιώνται πρός τοϋς 
ιθαγενείς, άλλά τηροϋσι τά τής άφ ’ ής έλκουσι 
τό γένος χώρας ήθη κα! έθιμα. Γνωστόν , δτι 
είς τήν συντήρησιν έν Αίγύπτψ τού Ε λληνι
σμού συνετέλει κατά μέγα μέοος κα! ή αδιά
κοπος έξ ελληνικών χωρών μετανάστευσίς είς 
ταύτην νέων στοιχείων ακμαίων, ατινα κα! 
τά κενά άνεπλήρουν κα! νέαν έκάστοτε ζωήν 
ένέχεον τοΐς έν αύτή έγκατεστημένοις Έλλησι* 
άλωθείσης δμως τής ’Αλεξανδρείας και πολλών 
ένεκα τών διωγμών έγκαταλιπόντων τήν χώραν, 
ή μέν έξ Ελλάδος μετανάστευες έπαυσεν, 
ώς είκός, οί δέ άπομείναντες είτε σύν τψ 
χρόνψ έξηφανίσθησαν,είτε άφωμοιώθησαν πρός 
τοϋς λοιπούς τής Αίγύπτου κατοίκους , άπολέ- 
σαντες κα! τήν γλώσσαν κα! τήν συναίσθησιν 
τής ελληνικής αύτών καταγωγής.

Τ Ε Λ Ο Σ .

βικής καί ούχί τής Περσικής καί είς οΰδένα τών αρ
χ α ίω ν ’ Αράβων συγγραφέων είίρηται.Έ κ τ ώ ν ’Αράβων 
λογίων μόνος 6 Φέρρα θέλει αύτήν γνησίαν αραβικήν.
—  'Ό τι ή λέξις Κάρτις έλ/,ιρθη Ικ τοϋ Ε λληνικές 
οΰδεμία υπάρχει αμφιβολία, διό καί Κιρτας Ϊς -Σ ά μ ι 
(δαμασκηνός χ άρτη ς) καλείται, τ ώ ν  ’Αράβων έκεΐ τύ 
πρώτον γνωρισάντων τούτον (δρα Τάραιρα, « λ .  44. 
Ό  Τάραφα ηκμαζεν έπί τοϋ ’Ά μ ρ -βεν -Χ ίνδ , β^ τιλέω , 
τών 'Αράβων, είς  τάς άρχάς τής βασιλείας τοΰ όποιου 
έγεννήθη 6 Μ ωάμεθ). —  Κατά τόν κ. Χριστιανόν ή 
λέ;εις Κάλαμος πα^ελήφθη έκ τής Ελληνικής έν τή 
σημασία τής γραφίδας- διότι παρ’ ’Άραψιν ουδέποτε 
εσχε τήν σημασίαν τής καλάμης ή τής γραιρίδος. Έ ν  
τή  δεύτερα σημασία παρελήφθη περί τάς άρχάς τοΰ ζ '. 
αίώνος, δτε μόλις είχεν είσαχθή είς Χιδζάζ τό έν " Α μ -  
βαρ παριληφθέν τψ 550 μ . Χ .  σημμητικόν άλιράβητον.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ν  Ζ Η Τ Η Μ Α

Ό  σύζυγος δύναταί να άνοιγα τάς προς 
τήν γυναίκα αύτοϋ άπευθυνομένας 
έπ’.στολάς;

Τό συνέδρ'.ον τών δικηγ'όοων έν Παρισίοιί» 
συζητήσαν κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέρας 
τό σπουδαΐον τοϋτο ζή τη μ α : (( αν δηλ. ο 
σύζυγος δύναταί, χρήσιν ποιούμενος της συ
ζυγικής έξουσίας, νά άνοίγη τάς ιδιαιτέρας 
τής συζύγ'ου του έπιστολάς,ήτοι τάς προς αύτήν 
άπευθυνομένας ή τάς ύπ’ αύτής στελλομένας » ,  
άνεγνώρισε τψ συζύγψ τό δικαίωμα τούτο.

Είς δέ τών συντακτών τοϋκΠαρισινοϋ Χρόνου;> 
μή άρκεσθε'ις είς τήν λύσιν ταύτην, ήθέλησε 
νά υάθιρ τήν έπ! τού ζητήματος τούτου γνώμην 
τών κκ. ’Αλεξάνδρου Δουμά, Πρεσσανσώ, ενός 
ίερέως μιας παροικίας τών Παρισίων, κα! τέλος 
τών κυριών Juliette Adam, κα! τής Georges 
Peyrebrune.

Τδοϋ τά πρώτα αποτελέσματα τών έρευ- 
νών του '■

« Κατά τόν ’Αλέξανδρον Δουμάν, ούδείί 
δισταγμός περι τούτον υπάρχει. Οί δικηγόροι 
είπόντες ναί, ώδηγώθησαν υπό τής άπλου- 
στάτης ορθοφροσύνης. Ποια είναι, παρακαλώ, 
ή άρχαιοτάτη παράδοσις τής άνθρωπότητος ; 
"Οτι ό άνήρ κα! ή γυνή έτοποθετήθησαν έντός 
παραδείσου κα! θά μένωσιν έκεΐ , ένόσω θα 
άκούωσι τοϋ λόγου τού Θεού.Τό πρώτον πράγμα, 
δπερ·πράττει ό άνήρ είναι νά άκολουθήστ( τάς 
συμβουλάς τής γυναικός. Τούτου ένεκα διώκεται 
έκ τής μακαρίας έκείνης κατοικίας. "Ινα δέ 
έπανέλθωσι τά πράγματα είς τήν προτέραν 
κατάστασίν, ανάγκη αύτός ό Θεός νά κατέλθη 
έπ! τής γής. Τί δέ πράττει ή μόνη γυνή ή 
προσπελάζουσα τψ θεανθρώπψ, ή μόνη γυνή, 
μεθ’ ής σύνδεσμος συνδέει αύτόν, ή Παρθένος ; 
Πειράζει τόν ανδρα κα! δευτέραν φοράν. Είς 
τόν έν Κανά γάμον τού ζητεί νά μεταβάλ^ 
τό ϋδωρ είς οίνον I

—  Γύναι, τή αποκρίνεται εκείνος, ούδέν 
κοινόν μεταξύ έμού καί σοϋ.

Έ  ΙΙαρθένος εννοεί, χαμηλώνει τήν κεφαλήν 
κα! ψιθυρίζει.

— Κάμετε δ,τι σας ειπη.
Από τής στιγμής δέ ταύτης ή Παρθένος, έν 

όνόματι δλων τών γυναικών, παραδέχεται τήν 
αιώνιον τήν απόλυτον τψ  άνδρ! υποταγήν. Ή 
γυνή είναι και οφείλει νά είναι καθ’ δλον 
αύτής τόν βίον ύποδεεστέοα τού άνδρός- είναι 
θυγάτηρ του, σάρξ έκ τής σαρκός του κα! οϋτοζ 
πάλιν είναι κύριος αύτής, κύριος τοϋ σώματός 
της, τών μυστικών της, τών σκέψεών της. 
ΜΙ γυνή εχει είς τήν διάθεσίν της αρκετά 
μέσα,οιΐως κρύπτη τάς σκέψεις της ταύτας, 
έχει αρκετούς τρόπους απάτης, —  ήτις απάτη,

' εν παρόδψ είρήσθω, άγει ώς έπ! τό πλεΐστονείς 
άτοπον, —  ώστε καλόν νά /αμβανωνται πάσαι 
αί δυνατα! προφυλάξεις κα! έπαγρυπνήσεις 
έπ’ αύτής. Σύζυγος δέ έχων ύπονοίας περ! 
τής πίστεως τής συζύγου του κα! οιστάζων 
νά ανοίγω τάς έπιστολάς, άς αϋτη λαμβάνει 
πρός φωτισμόν του, είναι ή λ ι θ ί ο ς .  »  Ό  κ. 
Πρεσανσώ εκ πρώτης δψεως, είναι τής γνώμης, 
δτι ό σύζυγος πρέπει νά σέβηται τά μυστικά 
τής γυναικός του : «  Κρίναντες δπως έκριναν 
οί δικηγόροι, είπεν, άκολουθοϋσιτήν παράδοσή 
τών Λατίνων, τήν παράδοσιν τών Ρωμαίων. 
Ούδόλως έλαβον υπ’ δψι» τήν ροπήν τής κοινής 
γνώμης , παραχθείσης ΰπέρ τής γυναικός τόσψ 
παρ’ ήμΐν έξευτελιζομένης κα! περιφρονουμένης. 
Φρονώ δμως, δτι ή οικογένεια έχει άνάγκην 
ενός άρχηγού κα! δτι ό αρχηγός ούτος οφείλει 
νά είναι ό σύζυγος. Κα! έν τούτοις πόσαι 
παραβλέψεις κα! συμβιβασμοί εί'/at αναγκαίοι 
είς τήν πράξιν ! ........... »

’ Ιδού δέ ό καθολικός ίερεϋς τί περ! τούτου 
γράφ ει:

«  Κύριε, γράφει, τό δόγμα τής Έκκλησίας 
είναι απόλυτον έπ! τού ζητήματος, δπερ μο! 
καθυποβάλλετε. Ό  σύζυγος είναι κύριος έν τή 
οικία. Ό  πνευματικός, οστις, έν παρόδψ είρή
σθω, δέν είναι έχθρός, ώς τινες πιστεύουσιν ή 
προσποιούνται τούλάχιστον πιστεύοντες, άλλά

τό έρεισμα,ό ύπέρμαχοςτής συζυγικής έξουσίας, 
θά απεκρίνατο πρός τήν εξομολογούμενην, ήτις 
θά παρεπονεΐτο διά την έπί τών έπιστο)ών 
της παραβίασιν ; «  Τέκνον μου, ό σύζυγός σας 
έχει τό δικαίωμα νά αποσφραγίζω τό παν έν 
τή oixitf σας. »  θά  προσέθετε δέ έν τέλει '. 
«  ά / δέ νομίζετε προσβεβλημένην διά τούτο την 
υπερηφάνειαν σας,προσπαθήσατε νά έπιτύχητί 
παρά τού θεού ανταμοιβήν αξίαν τής θυσίας 
σα ς . »

*Ηδέ κυρία Juliette A d a m  ώς έξής εκφράζει 
τήν περί τούτου ιδέαν αύτής.

* Έάν οί κκ. δικηγόροι άπεκρίθησαν ναί, 
είμαι πλέον ή πεπεισμένη, δτι πάντες οί ευ 
ήγμένοι άνθρωποι θά άποκριθώσιν οχι. Ό  
σύζυγος, ανώτατος αρχηγός τής οίκογενείας , 
έταξε τάς συζυγικάς σχέσει; ώς αύτψ έδοξε κα! 
καθ’ ολοκληρίαν προ; τό συμφέρον του. Παρε- 
χώρησεν έαυτώ παν δ,τι ήδυνήθη νά λάβη, 
κα! τά δικαιώματά του βαίνουσιν άπό τής 
αρχηγίας είς τήν δολοφονίαν.

«  Τά ήθη κα! τό ηθικόν συμφέρον τοϋ συζύγου 
διορθούσι πάντοτε σχεδόν τόν νόμον συνηθέ- 
στατα δέ ή άξιοπρέπεια τής συζύγου είναι 
σεβαστή' διατηρεί ταύτην απέναντι τών γονέων 
κα! συγγενών της, τών φίλων της, τών τέκνων 
απέναντι αύτής τέλος. Ή προσωπικότης, ήν 
κέκτηται, παρά τόν νόμον, έν τώ  γάμψ επιβάλ
λει αύτή εύθύνας, ώς άλλως έπ! ούδεν! δ ι- 
κα'.ώματι ήδύναντο νά έπιβάλλωσ'.ν είς πλάσμα 
τυφλώς ύποτασσόμενον. Έ χ ει άρα ή γυνή τό 
αύτεξούσιον νά σκέπτηται καί νά συγκοινωνή 
ρετά τής μητρός της, τής άδελφής, τών θυ
γατέρων, τών φίλων της. ’Έ χει, λέγω, τήν 
ελευθερίαν νά γράφιρ κα! νά δέχηται τάς έπι
στολάς, &ς θά άνοιγα μόντ, κα! ας,άν θέλτρ, δίδει 
είς τόν σύζυγόν της πρός άνάγνωσιν. ”Ανευ δέ 
τής έλευθερίας ταύτης θά ήτο ήναγκασμένιτ, 
νά ποιήται χρήσιν, δι’ έντιμα μυστικά, τού 
ταχυδρομεί ου, κα! τής ύποπτου κα! σκανδαλώδους 
καλωσύνης τών κομιστών καί τών υπηρετών.

Οίκκ. δικηγόροι θά άποκριθώσιν, δτι ό νόμος 
άποβλέπει διά τά μή έντιμα μυστικά. Trj 
άληθεία, έάν πρόκειται περ! τής' πίστεως τής



συζύγου, εΰρίσκο) δτι,αί μόναι άληθώς άσφαλεΐς 
εγγυήσεις είναι άπλούστατα τό σαράγιον κχ! 6 
ευνούχος. . . . »

"Οσον άφορα δέ τήν γνώμην της κυρίας 
peorges de Peyrebrune ιδού αυτη :

«Το συνεδρίαν τών δικηγόρων έπραξε λογικώς 
αναγνώρισαν τψ βυζύγψ τό δ'.καίωμα τού ά
νοιγε ιν τάς πρός τήν γυναίκα αύτού άπευθυ- 
νομένας έπιστολάς. 'Η άπόφασις αυτη είνα’- 
-συνέπεια τών νόμων, οΐτινες περίορίζουσι τήν 
ηθικήν τής γυναικός ελευθερίαν έν τώ νάμψ. 
Είναι Ιν έπ'.πλέον μέσον απόπειρας, όπως δια- 
τηρήσωσιν αΰτήν έν τή ΰπακοή τή ΰπό τών 
ήμετέρων νόμων έπιβαλλομένη αΰτή, Τό συν
έδρων άρα τών δικηγόρων σοφών άπεφήνατο.

«  Κα! έπειτα ; .  . . . χαρακτηρίζετε, κύριε, 
τό μέτρον τούτο παράνομον, κα! δυσανασχετείτε 
διά τόν καταδυναστικόν νόμον, έξ ού τούτο 
προέρχεται . Σάς συγχαίρω . Έ ν τούτοις 
όμως θαρρείτε. ’Ίσα, ί?α , αΰτή ή νόμιμος 
άναγνώρισίς τού ίερ^ξεταστ'.κού τούτου δι
καιώματος δέν θά δυσχεραίνει πολύ τάς γυ
ναίκας , όπως δέχωνται κα! άποστέλλωσιν 
άνταπόκρισιν, ήτις οφείλει νά διαλανθάν/ι τήν 
συζυγικήν άδιακρισίαν. "Εκαστος εΐξεύρει, οτι 
τοιαύται ειδικά! έπεστολαι δεν κυκλοφορούσ'. 
μόνον διά τού μεγάλου ταχυδρομείου, Α φήσατε 
λοιπόν τούς κυρίους συζύγους νά χαίρωσιν έπ! 
τφ θριάμβψ των κα! νά καμαρώνωσιν, έάν ε^ναι 
άρκετά άδέξ'.οι κα! κακώς άνατεθραμένοι, ώστε 
νά άποσφραγίζωσ'.ν έπιστολάς μή πρός αύτούς 
άπευθυνομένας. »

θεωρονμεν καλόν νά άρκεσθώμεν άπλώς, 
παραθέτοντες ένταϋθα τάς γ /ώ μας ταύτας άνευ 
σχολίων, ατινα άφίνομεν είς τάς Έλληνίδας 
συζύγους, μή θέλοντες νά τά βάλψμεν κατά τό 
δή λεγόμενον, μέ αΰτάς, φοβούμενοι μή συν- 
τασσόμενοι μετά ταύτης ή εκείνης τών γνωμών, 
XivVj τωμεν καθ'ήμών τήν μήνιν τών ενάρετων 
τούτων κα! πιστών μας Πηνελόπών.

Σ τ α π ό ς  Χ ωνος

ΤΟ ΝΑΓΤΙΚΟΝ ΤΟΓ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
!Κ VI TQ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

'Vito τοϋ ’Αντιναυάρχου τού γαλλικού στόλου 
Κ . JURIKN DE LA  G R A  VIERE
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(Σ υνέχεια .)

Τό σπουδαιότερον ήτο νά εκλέξωσι τόν 
κατάλληλον χώρον, ενθα έμελλον ν’ άντιστα- 
θώσιν. Ή  άκτή ήτο τότε υποχρεωτική βάσι^ 
πάσης πολεμικής παρατάξεως- έμάχοντο όσον 
τψ δυνατόν έντός άποστάτεως βολής βέλους 
άπό τής ξηράς. ’-Αν ή τριήρης συνετρίβετο, 
οί ναυαγό! εφθανον νηχόμενοι τόν πλησιέστερον 
βράχον, τόν εγγύτερον αίγιαλόν. Οί Έλληνες, 
ήττώμενοιένώπιον τής Σαλαμΐνος, δέν θά είχον 
ώς καταφύγιο'/ ε ’-μή νήσον, έν ή εύκολον θά 
ήτο είς τόν νικητήν νά τους άποκλείστρ' ή τ- 
τώμενοι δμως παρά τόν ισθμόν; τόν χωρίζοντα 
τόν Κορινθιακόν άπό τού Σαρωνικού, είχον 
άπασαν τήν Πελοπόννησον όπισθέν το ίν (Ι ). 
Πρός τόν ’Ισθμόν δθεν άπέκλινον άπα/τα τά 
περ! ύποχωρήσεως σχέδια* οί Αθηναίοι έδύ- 
σταζον νά καταλίπωσι τήν ’Αττικήν. ’Α λλ’ ή 
’ Αττική δέν είχεν άνεπανορθώτως άπολεσθή ; 
Καταστραφεΐσα διά πυρός κα! σιδήρου, οΰδεν 
έτερον πλέον παριστα ή άμορφον σωρόν έρει- 
πίων. Κα! αΰτα! δε αί Άθήναΐ,καταλειφθεΐσαι 
άνευ υπερασπιστών, είχον κυριενθή (2 ) , Πρός 
τί νά έπιμένωσι νά μένωτιν ύπό τά τείχη 
των ; Οί τής Πελοπον νήσου στρατηγό! μετά 
πολλού κότσου συνεΐχον τά πληρώματά των, 
Έ π ! τών πλοίων τούτων, έν έκάστψ τών όποιων 
συνωστίζοντο πλείους τών 200 άνδρών, έ^έταί, ,.‘s * 4 ■ ,4 >
κα! όπλΐταί, θά έπεκράτει, ώς εΰκόλως δύναταί 
π?ς τις νά ύποθέττ,, μεγίστη στενοχώρια- 
διά τούτο διήρχοντο τήν νύκτα εις τήν ξηράν,

(1 )  Έ πιλέγοντες τόν λόγον (οί ΙΙελοπ ,), ώ ;  ήν 
νικηθέωσι τ$  ναυμαχίτι, έν Σ<(λχμΐνι μεν έόντες^ 
πολιορκήσονται έν νήσω, "να σφι τιμωρίη  ούδεμίη 
έπιφανήσεται· πρός δέ τψ 'Ισ β μ ώ , ε’.ς  τούς έωψτώ^ 

έξοίσονται. Ή ρ. Βιβλ. VIII» 4 ®·
( ί )  Ή ροδ. Βιβλ. ΥΗΙι

Ινθα και έτρωγον. "Αμα οί ναύται τοϋ συμμα
χικού στόλου έπληροφορήθησαν, δτι ή Ά κρό- 
πυλις εΰρίσκετο είς χεΐρας τών πολεμίων, 
εδραμον πρός ιόν αίγιαλόν, έπέβησαν τών 
ηλοίων των καί, δπως καταφανέστερον έκδη- 
λώσωσι πρός τούς άρχηγούς των τάς όιαθεσεις 
ίω ν, σπεύδουσι, πρ'ιν ετι άνασπάσωσι τάς 
άγκύρας, χωρ!< νά χαλάσωσι τά πρός τήν 
ακτήν προσδένοντα τάς τριήρεις πρυμνήσια, 
ν’ άναπετάσωσι τά ιστία. Τοιουτοτρόπως κα! 
οί τών Σινών στόλοι άποφαίνονταΓ ούτω όέ 
δύναταί τις ν* αρίθμηση τάς ψήφους. Πάσα 
βάρ’.ς, άναπετώσα τό ίστίον, άποφαίνεται ΰπέρ 
τής άναχωρήσεως, πάσα δέ διατηρούσα συν
εσταλμένα τά ιστία άποφαίνεται , όπως ό 
στάλος έξακολουθή άγκυροβολών* Μάτην οι 
Πελοποννήσιοι έπολυπλασίαζον τάς στασια- 
στικάς ταύτας διαδηλώσεις των* ό θεμίστοκ/ής 
έπέμενε πάντοτε νά μή ληφθώσίν αύται ΰπ’ δ~ 
ψει. ’Ά ν  ήτο είς τήν θέσιν τού Μοράρδ Δέ 
Γκάλλες δέν ήθελε τοσούτω εΰκόλως άφήσει 
ΐά  τον μετακινήσωσι ι έκ τού δ’ρμου τού Κ ι- 
βερών. Οΰδέν τόν έκλόνιζεν, ουτε αί πάνδημοι 
αύται έπιδείξεις, ουτε αί υβρέις, άς οί ουνά- 
δελφοί του άφειδώς τψ άπηύθυνον (1 ). Αί συζη
τήσεις τών Ελλήνων ήσαν πάντοτε θυελλώδεις. 
*0 Κολοκοτρώνης, άν πρέπει νά πιστεύσωμεν 
τούς χρονογράφους τού ΰπέρ άνεξαρτησιας 
άγώνος, ερριπτεν έν παραπλησίαις περιστάσεσι 
φλοιούς λέμωνίων είς τά πρόσωπα τών άντι- 
λενόντων αΰτψ. Ό  τών Κορινθίων στρατηγός 
Άδείμαντος ήπείλησε, λέγουσι, διά τής ράβδου 
τόν Θεμιστοκλέα (2 ). Ό  ναύαρχος δμως τών 
’ Αθηναίων ώμιλει έκ μέρους πληρο,μάτων 180 
πλοίων. Ήδύναντο μέν οί Πελοπονήσιοι νά πο- 
ρευθώσιν είς τόν Ισθμόν, άν τούτοτίαλόν τοΐς 
έφαίνετο' οί ’Αθηναίοι πλήν δέν ήθελον τούς 
άκολουθήσει (3 ). Τά πάντα ήσαν ετι άναπο-

( 1 ) Ή ρόδ. Β'.βλ. νΐΙΙ> 5 9 - 6 1 .
( 1 ;  Ή ρόδ. Βιβλ. VIII» 6 1 · ϊ έΡοντ«

Πλούταρχον 8μ ως, 6 τήν βακτηρίαν έπαραμένος ί,ν 
ούχί δ Ά δείμαντος, άλλ’ αύτός ό τών Σπαρτιατών 
βασιλεύς και άπαντος τού στόλου ναύαρχος, διά τό 
άξίω μ α  τής Σπάρτης, Εύριβιάδης. Πλούτ. θεμ ιττ.

( ϊ )  Ή ρόδ. Βιβλ. VIII, «*■

φάσίστα, συγκεχυμένα, έν ταραχή, δταν οί 
ΓΙέρσαι ένεφανίσθησαν. Ό  ναυτικός στρατός 
τών Περσών είχε διέλθει τόν Εΰρίπον., δν ο 
Ελληνικός στόλος δέν ΰπερήσπιζε πλέον τρεις 
δέ μετέπειτα ήμέρας παρετάσσετο έντός τού 
κολπίσκου τού Φαλήρου.

Αύτός ό Εέρξης κατήλθεν άπό τών όρέων 
πρός συνάντησιν τού στόλου του (1 ) . Πέντε 
εκατομμύρια ανθρώπων είχον καταλίπει τήν 
’ Ασίαν' ό ώραιότερος πάντων τούτων , έκεΐνος , 
δν τό υψηλόν άνάστημα κα! τό μεγάλε ιον τών 
χαρακτηριστικών ήθελον άρκέσει ν’άναδείξωσίν 
ήγεμόνα τοσούτων εθνών, ήν, κατ’ αΰτήν τήν 
ομολογίαν τοΰ 'Ηροδότου, ό υιός τού Δαρείου, 
Έκαθέσθη πάοά τόν αίγιαλόν κα! συνεκάλεσε 
περ! εαυτόν τούς βασιλείς κα! ήγεμόνας τού 
στόλου του. Έκαστος έκαθέστη είς ήν τώ ώρί- 
σθη έπίτιμον θέσιν. Έκεΐ συνηντήθησαν, πρω
τεύοντες , ό βασιλεύς τής Τύρου κα! ό τής 
Σιδόνος, παρ’ αΰτοΐς δέ ή βασίλισσα τής 
'Αλικαρνασσού. Ό  Ξέρξης έπεθύμει νά μάθ$, 
άν επρεπε νά συγκροτήσωσι μάχην. «  Πρό 
τής ημέρας τής μάχης » ,  θά εΐπη χίλια τετρα
κόσια έτη άργότερον είς τούς στρατιωτικούς 
νόμους ό Αύτοκράτωρ Αεων, <( συναθροίζετε τους 
λοχαγούς σας , δπως μετ’ αυτών συσκεπτεσθε 
κα! άκολουθήτε ο,τι ΰπό τής πλειονότητος ήθελε 
θεωρηθή καλλίτερον (1 ). »  Τοιαύτη δέν ήτο 
πλήν τψ 1571 ή γνώμη τού Δουκός τής Ά λβη ς: 
«Θ έλετε συναντήσει παρά πολλούς,» εγραφε 
πρός τόν Δον Ζουάν τής Αΰστρίας, «  ο'ίτινες 
θέλουσι θεωρήσει ώς τιμήν των νά σας άπευ- 
θύνωσι πομπώδεις λόγους. ’Ά ν  ή Έξοχότης 
σας δέν όπλισθή έκ τών προτέρων κατά τών 
παρορμήσεων τούτων, θά εΰρεθή είς δυσάρεστον 
θέσιν. Τήν προειδοποιώ. Ά ς  εχττ) ΰπ’ δψει ή 
Έξοχότης ύμών, δτι οί πρώτοι έχθροί, πρός ούς 
θά δεήσιρ ν’ άγωνισθή , είσιν οί ίδιοι αύτής 
στρατιώται, πάντοτε έτοιμοι προκειμένου νά 
συμβουλεύσωσι νά πολεμήση έν ού δεόντι. "Οσω 
ολίγον κα! άν φανή δυστάζων τότε ν’άκολου- 
θήση τήν γνώμην των, άς έτοιμασθή ν’ άντι-

( ϊ )  Ή ρόδ. Βιβλ. ν π ,  ®7.
(1 ) Λέοντος Αύτοκράτορος,Τακτικά ^ Στρατιωτικά.



μετωπίστ; τού; γογγυσμούς -ο>ν, ν’ άκούν) αότοΰς 
κραυγάζοντας μετά πικρίας : oVt ά φ  ί ν ε ι  νά 
χ ά ν ω ν τ α ν  a ί ε ΰ κ α ι, ρ ί α : Μεθ’ δ οί
πλεΐστοι θέλουσιν αποχωρήσει, έπαναλαμβά- 
νοντες; ε φ ρ ο ν ο ύ ν  δ τ ', ε π ρ ε π ε ν ά  δ ώ 
σ ω μ ε ν  μ ά χ  η ν , σ υ ν ε β ο ύ λ ε υ σ α νά μ ή 
α φ ή ι τ ω μ ε ν  να  μ α ς  δ ι α φ ύγ τρ εΰκα Ιοί α, 
η τ ς οέν 8α π α ρ ο ν σ α σ θ ή ί σ ω ς  ή μ ΐ ν  
π λ έ ο ν .  'Ομολογώ δτ'. ή Ύμετέρα Έξοχότης 
φαίνεται μοι πολΰ νεαρός,δπως δυνηθή θ ανβές5 
εις το'.αυτας εφόόους, άφ ’ ου ήμεΐς αύτο! οί 
παλαίμαχοι έμπίπτομεν πολλάκις εις άμ η χο- 
νίαν περι τοϋ πρακτέου’ άλλ ’ ας άναμιμνή- 
σκηται η Υμετέρα Έξοχότης, δτι κατάγεται 
εκ πατρος, Οοντος αυτη, συν τή υπάρξει, 
καρδιαν στρατιώτου και όι%αίωμα νά ΐστατα» 
ύπεράνω τών συκοφαντιών » .  Μεταξύ τών δ ι- 
Οασκαλιών Αεοντος τοΰ Σοφού καί τών τοσούτω 
αντικείμενων προς ταύτας συμβουλών τοΰ 
γέροντος σιδηροΰ Δουκδς ήδύνατό τις νά εύρεθή 
εν αμηχανία. Τα έκ τής ιστορίας μαθήματα 
?εν είναι άνωφελή πρδς διαφώτισιν τοΰ ζη 
τήματος.

Τδ συμβούλων συνεκροτήθη κατά τήν αύ- 
στηράν τής πρωτοκαθεδρίας τάξιν. Ό  Μαρδόνιος 
μεταβαίνει απο του ενος προς τδν άλλον, 
συλλέγων , ώς τψ έπετάχθη , τάς γνώμας, 
ποοσερχεται δέ εΐτα καί άνακο'.νοΐ τψ Βασιλεϊ
δ,τι ήκουσε. Τδ μεγάλεϊον τοΰ Ξέοξου δέν
’ : ’ - < \ , , επετρεπεν αυτψ να ερώτησή αυτοπροσώπως
τους αρχηγούς. Η συνέλευσις άπεωάνθη όμο- 
φώνως σχεδόν; «  πρέπει άνευ αργοπορίας νά 
προσβάλωσι τοΰς Έ λληνας (1 ) » .  Μόνη σχεδόν 
η Αρτεμίσια εσχε τήν τόλμην νά εκφράστ; 
αντίθετον γνώμην; «διατί νά έκτιθώμεν είς τάς 
πα/τοτε αβεοαίους περιπετείας μά-/ης, εν ψ 
αρκεί νά π-ρίμεινωμεν μόνον ήμέρας χινάς, 
δπως ίδωμεν δίαλυόμενον τδν στόλον ; Μάς 
παρ’.στώσι τά πλοία ταΰτα ώς λείαν δλως 
έτοψην, εφ ής αρκεϊ ν’ άπλώσώμίν τήν χεΐρα, 
όταν θελήσωμεν ωφειλον πλήν νά ένθυμώνται, 
οτι τοΰτο δέν ΰπήρξεν ήμΐν είκολον έν τοΐς 
ΰδασι τής Ευβοίας. Άγνοοΰσιν άρα, δτι τά 

(!_; Rjii. Βιβλ. yin, 6?.

τρόφιμα τών Ελλήνων , μακράν τής ξηρα^ 
ευρισκομένων, εξαντλούνται, δτι οί ηγεμόνες 
αυτών, πλέρ/ ή πρτ? δίτ,ρημένοι, άφοιμήν 
μόνον ζητούσιν, δπως δ',αρρήξωσι τάς συν- 
Οεςύσας τοΰς στόλους των ςτυνθήκας ; Ό  Βασι
λεύς κρατεί τών ’Αθηνών, δύναται δέ άπ» 
τοΰδε νά διαχειμάσω; έν α ^ α ΐς  καί ν’ άναβά/η 
Οι άλλην εκστρατείαν τήν κατάκτησιν τής 
Πελοποννήσου (1 ) » .  Ή  τολμηρά ειλικρίνεια, 
ήν ή ’Αρτεμίσια έν τή εύκαιρί* ταύτ$ έπε- 
δειςατο, Οεν προεκάλεσε τήν δυσμένειαν, ώς οί 
τή , βασιλίσσης εχθροί ειχον ελπίσει (2 ), τού 
νεαρού και παντοδύναμου τών Περσών μονάοχου: 
απεναντίας ουτος θελχθεις, οτι εϋρισκε τοι— 
αύτην φρόνησιν ήνωμίνην μετά τηλίκαύτης 
γένναιότητος, άνεκήρυξε τήν βασίλισσαν τής 
Αλικαρνασσού πλέον ή ποτέ άξίαν τής ύπο- 

λήψεώς του. Έπήνεσε μέν αυτήν, άλλ’ ή -j 
κολουθησε τήν γνώμην τών άλλω ν « οί 
πομπωΡεις λόγοι » , περί ών άναφέρει ό Δούξ 
τής ’Ά λβης, παρέσυρον τδν Εέοξην είς τδν 
όλεθρόν του,

(Ά κολουβεΤ  σ^ νέχεια .^  

  ; · · ^  ■ »  ^ -----------------
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(Σ υνέχεια)

ς·'.
Τελωνοφύλαξ τις τής έν Ά γίψ  ’ Ιωάννη ( I ) 

τελωνοφυλακής, νύκτα τινά προσκαλέσας τδν 
τελώνην Ταμουχάρεως (2 ) Ά λ ή  έφένδην ·.

Τί" Βλεκξίς, τψ ειπε, τδ παρά τήν παραλίαν 
μικρδν έκεΐνο ίστιοφόρον ;

—  Ναι, άπϊκρίθη ουτρς, καί τί μέ τού-,ο (

( Ι ) 'Η ρ ό δ . Βιβλ. ν ΐΙΙ, 6 8 - 1 - ϊ - ί .
' (®) Ήρόδ. Βιβλ. VIII) 89 .

(1 )  Έπίνειον τ ή ; χωμοπόλεω ς Κισσού, '
( i )  "Επ ’νειβν M jpejtw v.

y r j · —-—  -

—  ΙΙρδ μιας ώρας, τρις άνήψε καί έσβυσε 
φανόν έρυθρόχρουν * έκ τούτου ΰποψιασθείς, 
ϊπλησίασα αύτδ προ φ υλακτ ικώς, και μετ’ ολί
γον είδον τδν πλοίαρχον θοδω^ήν συνομιλουντα 
μ,ετί τινρς όπισθεν τών βράχω ν  καί τί μέν 
έλεγρν, δ φλοίσβος τών κυμάτων οεν με αφήκε 
νά άκούσω, δν καί πολύ πλησίον ημην κεκρυμ- 
μένος· έν μόνον διέκρίνα, τδν άγνωστον, δηλ. 
ίδν ένχειρίζοντα αύτψ επιστολήν τινα.

—  Καί έπειτα ; ήρώτησεν δργίλως δ Ά λ ή ς .
—  Ό  μεν άγνωστος εφυγε σπουδή πρδς τδ 

€ουνόν, ό δέ Θοδωρής άνήλθεν είς τδ πλοΐον του 
καί ετοιμάζεται νά αναχώρησή, ώς έδήλωσεν, 
ίίς Θεσσαλονίκην.

—  ’Άθλιε ! καί διατί δέν μέ προειδοποιείς;
—  Κατώπτευον τά κινήματα του.
—  Τί δέ άξιοσημείωτρν εύρες ; ήρώτησε 

χαταπραΰνόμενος.
—  Ούδέν]
—  Μήπως ά/.λη ντινά μυστικήν συνομιλίαν;
—  ’Ό χι ! άφ’ ήμέρας τδν ειδον είς τδ 

καφενεΐρν ’ συνωμίλει, ήστειεύετο μετά τών 
οίλων του,μάλιστα δέ συνέπιον και έγώ, ευχη- 
,θείς αύτψ κατεψόδιον έν τψ διαστήματι τούτψ 
τώ ένε/είρίτθησαν δλίγαι τινές έπιστολαί παρά 
τών φίλων του διά τούς έν Θεσσαλονίκη 
φίλους των ή άνταποκοίτάς των, άλλ εν αυταις 
ούδεμία έκδήλωσις επαναστατικών κινημάτων 
ένεκρύπτετο. ώς τουλάχιστον έγώ συμπεραίνω.

—  Πράγματι ! καί έξ αύτοΰ δυνάμεθα νά 
πεισθώμεν, δτι ή παρά τοΰ αγνώστου εγχειρί- 
σθεΐσα έπιστολή είναι σπουδαιοτάτη δι’ ημάς' 
διότι, αν ήτο τουναντίον, δέν ήτο ανάγκη έν 
καιρψ νυκτδς νά έγχειρισθή, ονδέ καν νά άνα- 
φθή δ φανδς, περί οΰ μοί άνέφερας- άλλά, δέν 
μοι λέγεις, έξηκολούθησεν έοωτών, αύτδν τδν 
όποιον έκάλεσας άγνωστον, οέν τδν είδες ποτέ
έδώ  :

—  Δέν είναι δυνατόν, Ά λ ή  έφένδη, με 
αύτδ τδ σκότος νά διακρίν^ τις ουτε γνωστούς του 
οπωσδήποτε δμως, δταν συλληφθή ο καπιταν 
Θόδωρος, νά άναγκασθή νά φανέρωση εκείνον ;

—  Καί πρέπει νά συλληφθή. επειδή πρδ
ήμερών εμαθον καί παρ’ άλλων, δτι νέα διαβή-
Ί

ματα έπαναστάσεως υποκινούνται μοί υπέοειςαν 
ώς ύποπτον αύτδν τδν θοδωρήν αλλα οεν η- 
δυνάμην νά άπωδώσω αύτψ τοιαύτην πραξ'.ν, 
ποίν ή λάβω θετ'.κάς πληροφορίας.

—  Τί λέγετε ; δέν ήδύνασθε ; είπε γελών ό 
Τελωνοφύλαξ' μήπως δέν δυνάμεθα νά μετα- 
χειρ',στώμεν αύτούς δπως θέλομεν ',

—  Έ χετε δίκαιον άναλόγως τών περιστά
σεων’ λοιπδν τώρα άκουσον τίνι τρόπψ πρέπει να 
τδν συλλάβωμεν. Έ άν ΰπάγωμεν άποτόμως.......

—  Ώ  ! τοΰτο, ειπεν ό Τελώνοφύλαξ,Οιακο- 
πτων αυτόν, είναι αδύνατον διότι ούδεμίαν 
βοήθειαν εχομεν καί επόμενον είναι νά μας 
έπιτεθώσι.

—  Βαιβαίως ! τούτο καί έγώ σκέπτομαι, 
έκτος δέ τής έπιθέσεως, σκέφθητε,δτι τδ κίνημα 
τούτο θά έξερεθίση τά πνεύματα τοΰ λαού καί 
τότε, δ,τι προτίθί,νται νά πράξωσι, θά το π οά - 
ξωσιν ένωρίτερον,έν ψήμεΐς εχομεν μικράν τινα 
έλπίδα καταστολής τού μελετημένου κινήμα

τος .
—  Έκτδς τούτου κινδυνεύει τότε νά χαθή 

ή επιστολή, έξ ής δυνάμεθα άνυπερθέτως νά 
μάθωμεν πολλά.

—  Δέν μοί είπες- είδες πού ’έθεσε τήν επι
στολήν αύτήν ;

—  Να(· έντός τίνος χαρτοφυλακείου, τδ 
όποιον φέρει πάντοτε είς τδν κόλπον του.

Μετά τινων στιγμών σκέψιν ;
—  Έσκέφθην καί εν άλλο, άνεφώνησεν ό

Τελώνης,
—  Όποιον ;
—  ’Άκουσον είναι κάλλιον καί άσφαλέστερον 

νά τον. άνακρίνη ό έν Βυλψ Καϊμακάμης' θά 
μεταχειρισθώμεν άλωπεκήν’ μεταξύ δέ τών ουο 

οδών, τής ξηράς καί τής θαλάσσης, προτιμητέα 
μοί είναι ή δευϊέρα’ καί άν μέν φανή πρόθυμος 
εις τήν «αράκλησίν μας, ήν, ως θα ιδήτε, θά 
μεταχειρισθώμεν χάριν έπιτυχίας τοΰ σκοπού 
μας, τότε άκυρώ τδ σχέδιον

  Δέν τδ έννοώ αύτό, είπεν ό Τιλωνοφύλαξ
διακόπτων αύτόν.

—  Πρέπει έν πρώτοις νά πληοοφορηθώμεν, 
αν ήκουσε τίπ οτε,-ισω ς αύτήνϊήν στιγμήν μάς



βλέπε'/ ισως κεκρυμμένον δντα σέ έσΐοχάσθη 
κα! πλεΐσΐα άλλα ίσως, -  αν δε δεν είσακου- 
σθώμεν κατά πρώτον, τότε βεβαιούμεθα, δτι 
ούδέν ύπωπτεύθη κα! έπομένως δέν μας μένει 
άλλο η νά πείσωμεν αύτόν.

—  Π ράγματι!
—  Λοιπόν, προκάλεσον κα! τόν αστυνομικόν 

κλητήρα κα! άκολουθήτέ μοι.
Ό τε ή “ Σαλαμίς,”  (ούτως ώνομάζετο τό 

πλοΐον) ήτοιμάζετο νά άρη τήν άγκυραν, 
άνήλθεν ό Τεύώνης μετά τού Τελωνοφύλακοςκα! 
τοΰ άστυνομικοΰ κλητήρος.

—  Ποϋ είναι ό καπετάνιος ; ήρώτησεν ενα 
ιών ναυτών.

—  Κάτω είναι' τώρα άναβαίνει.
’Εν τώ μεταξύ τούτψ, ό πλοίαρχος άνήλθεν.
—  Έ δώ είμαι, τί με θέλετε, είπε, χαιρετών 

«ύτούς διά τοΰ συνήθους παρ’ ΌΟωμανοΐςτεμενά.
—  ”Ω ! τίποτε, καπετάν Θόδωρε, είπεν 6 

Τελώνη ς,ήλθομεν μόνον νά τα·, παρακαλέσωμεν, 
άν είναι δυναΐόν, νά μάς κάμητε μίαν μικράν 
μέν διά σέ, μεγάλην δέ δι’ ήμάς, χάριν κα! 
εύελπισΐοΰμεν, οτι ή αϊτησίς μας δέν θά ά -  
«ορρίφθή.

—  Νά άκούσωμεν, Ά λ ή  έφένδη.

—  Οί δύο αύτο! κύριοι είναι έξάδελφοι’ 
σήμερον εμάθομεν, δτι άπεβίωσεν ό έν Βόλψ 
διαμένων θείος των Χάσαν Βέης κα! μόνοι 
κληρονόμοι του είναι αύτοί" επειδή δέ παρου- 

• σίάσθησάν τινες, ζητοΰντες έπιμόνως νά άνα- 
γνωρίσθώσίν ύπό τών αρχών ώς μόνοι κληρονομοι 
τοΰ άποΟανόντος, καΟ’ό πλησιέστεροι συγγενείς, 
cv φ ούδεμία συγγένεια μεταξύ αύτών κα! εκείνου 
ΰφίσταται, διά τοΰτο είναι μεγίστη ανάγκη νά 
παρευρεθώσιν έντός τής έβδομάδος εις τό έν 
Βόλψ δικαστήριον, δπου θά συζητηθή ή ύπόθεσις 
αϋτη· επειδή ομως κα! πάλιν οί δυστυχείς αύτο! 
(δεικνύων τοϋς ακολούθους του) φοβούνται νά 
μεταβώσι διά ξηράς,μήπως έν τή όδψ οί ψευδείς 
αύτο! κληρονόμοι τοΐς άνοίξωσι τάς θύρας τοΰ 
"Λδου, διά τοΰτο μέ παρεκάλεσαν, άν ήναι 
δυνατόν, νά σάς πείσω κα! άναβάλητε τό εις 
Θεσσαλονίκην ταξείδιόν σας πρός χάριν τ ω ν  
μάθετε συντούτοις, δτι θά άμειφθήτε γενναιως,

μεταβιβάζοντες αύτούς είς Βόλον σά ; προλέγω 
συνάμα; δτι άν θέληΐε μετά ταύτα νά προσεγ-* 
γίσητέ πάλιν έδώ κα! επειτα νά διευθυνθήτε εί ί 
Θεσσαλονίκην, δύνασθί νά μεταφέρητε νέα τινα 
έπιπλα τοΰ ΐελωνέίου,άπ’ έκεΐ είς Ταμούχαριν, 
κα! όϋτως ώφελεΐσθε διττώς- είμαι βεβαιότατος 
οτι θά είσακουσθή ή παράκλησίς μου.

—  Λυπούμαι πολύ, φίλτατε, δπου δέν θά 
δυνηθώ νά σάς εύχαοιστήσω* τίρέπει σήμερον 
νά αναχωρήσω- άλλως τε τά έμπορεύματά μου 
σήπονται.

Έπετύχα;Αεν, είπε Χαθ’ έαυτόν ό Ά λή ς , δέν 
ήνόησαν τίποτε- είτα :

—  Σκέφθητι, φίλε Θόδωρε - εν πρώτο ις 
μέν οΐι δέν ύπάρχει άλλο πλοΐον, ουτε έδώ} 
ουτε εις Ταμούχαριν.κα! δεύτερον δτι τήν χάριν 
αύτήν θά κάμητε πρός έμέ, τδν Τελώνην,παρ’ού, 
ίσως ποτέ ίδής ώφέλειάν τινα- έπ! τέλους σάς 
άποζημιούμεν.

—  Τότε λοιτϊόν ευχαρίστως- άς φέρουν τά 
πράγματά των κα! άναχωροΰμεν αμέσως.

—  Δέν είναι ανάγκη φορεμάτων- αύτο! 
κυΐΐάζουν, τίνι ΐρόπω νά φθάσωσι μίαν ώραν 
άρχήτερον.

—- Θά σάς είμαι διά παντός ευγνώμων, 
καπετάν θοδωρή, είπε κατερχόμενος.

—  Ναί ! θά εύγνωμονώμεν διά παντός, 
είπεν ό κλητή ρ χαιράμενος.

—  Τίποτε, τίποτε, Ά ) ή  έφένδη, τίποτε 
παιδιά μου.

Κα-ίερχόμενον τόν ήκολούθησεν ό Τελωνο-* 
φύλαξ,μεθ’ού κα! συνδιελέχθη έπί τινας στιγμάί 
μυστικώς.

—  Καθώς σοι είπον, δταν φθάσητε, μέ ενα 
πυροβολισμόν είναι καλώς ειδοποιημένοι, τψ 
είπε κρυφίως εις ιό  ούς-επειτα δέ ϊνα ύποκρυφθή 
Ιτι περισότερον: —  Μείνατε ήσυχοι κα! είμαι 
ύπερβέβαίος, δτι μετ’ολίγον δέν θά καταδέχεσθί 
νά μάς λέγετε ούτε μίαν καλημέραν · δέν είναι 
ετσι Θόδωρε, τψ άπηύθυνε γε).ών.

('Ακολουθεί 9υ νέ-/ε ιι.)

. \ "

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΚΟΓ
υπό

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΙίΡΤ ΧΑΛΤ 

ί ' .
Ν Ε Ο Σ  Φ Ι Λ Ο ?

(Ανέχεια.)
Ό  Στέφανος, ύπερηυχαριστημένος , συνή’ί ε 

/Γ/εσεις μετά τινων συναδέλφων κα! μετά τοΰ 
.δημίου τών κ. κ, Λά Μόλ κα! Κίκωνάς, οστι ? 
άφ ’ ού άφηρει τήν έρυθράν γενειάδα κα! τάς 
τρομακτικάς έφρΰς, είχε τό έξοιτερικόν άγαθοΰ 
νίου. ΤΗτο σιδηρουργός, στήριγμα πολυμελούς 
ΰϊκογενείας· τής συζύγου του, ούσης άπό δύο 
μηνών ασθενές έν τή οικία τών γονέων του 
έν τή έξοχή, .ούτος έπορεύετο καθ’ έκάστην 
έσπέραν κα! έκαρατόμει τούς δύο ίππότας, 
δπως αύξήση κατά τι τό ανεπαρκές ήμερομί»- 
σθιόν του. ’ Εφάνη οτι συνεκινήθη διά τήν 
απλοϊκότητα τού Στεφάνου καί, πληροφορηθείς 
δτι ήτο μόνος εν Παρισίοις, τόν προσεγ άλεσε 
νά ύπάγη νά τον εϋοιρ εις τήν αδιέξοδον τών 
Φιλυρών, ’ Αρ. 17, είς Μπελβιλ.

Έξήλθον όμού* ό Στέφανος ήτοιμάζετο νά 
έπανέλθη μόνος είς τό κατάλυμά του, λίαν 
ανήσυχος περ! τής τύχης τοΰ συντρόφου του 
Σοφοκλέους, δστις έξηκολούθει ν’ άπουσιάζη, 
δτε είς τήν γωνίαν τού Βουλεβάρδου συνήντησε 
τόν Ζίζικ*ν.

—  Θέλεις νά |λθης νά δειπνήσωμεν ; τψ 
είπεν ούτος.

—  Ευχαριστώ, ’πάγω νά κοιμηθώ.
—  ’Έ λα δά ! μόλις είναι μεσάνυκτα- έδψ 

κα! αύτα! αί όρνιθες μόλις κατά τάς δύο τής 
πρωίας κουρνιάζουν.

Ό  Στέφανος άφέθη νά παρασυρθή κα! ούτω 
£φθασαν είς οίνοπωλεΐόν τι τού Βουλεβάρδου 
τού Τέμπλου.

Μετά δύο ποτήρια οίνου ό Ζίζικας, δστις 
εύθύμως έκάπνιζεν άφ ’ ής είχον είσέλθει, προ- 
σέφερεν είς τόν Στέφανον εν σίγαρον.

Ο παΐς τής Μαρλέττης ούδέποτε ί ΐ γ ι  

καπνίσει, άλλ’ έν τή ήλιχίαι δεκατεσσάρων 
ίτών εί<αι πταίσμα άνεξομολόγητον. Έ δίχθη.

Ό  7ίζικας έκίρνα πάντοτε κα! οί δύο φίλοι 
έξηκολούθουν νά πίνωσίν, ώστε, δτε ό Στέφανος 
ήθέλησε νά έγερθή, δπως λάβη έν φωσφόρον, 
αί κνήμαι του δέν ήδύναντο νά στηρίξωσι τό 
λοιπόν σώμα, δπερ κατέπεσεν έπ! τής έδρας, 
μεγάλου άναδόντος τού Στεφάνου καγχασμού.

ΤΗλθεν ή ώρα νά κλεισθή τό κατάστημα 
κα! οί δύο μας φίλοι έξεβλήθησαν,

'Ιδού τους έπ! τού Βουλεβάρδου. Ό  Ζίζικας, 
μεθυσμένος ώσαύτως, ύποστηρίζει τόν Στέ
φανον, παραπαίοντα κα! έξακολουθοΰντα νά 
γελ?.

—  "Αν τον άφήσω έδψ, έσκέφθη ό έτεροί 
ε ύ σπλάχνως, είνε ικανός νά γελά τοιουτοτρόπως 
ενώπιον τών άστυνομικών κλητήρων κα! νά 
καταντήση είς τό πλημμελειοδικεΐον.

Εύτυχώς ένεθυμήθη τό ξενοοοχεΐον τού Δελ- 
φινάτου, δπερ βήματά τινα μόλις άφίστατο, 
Έσύρθη μέχρις αύτοΰ καί τον έρριψεν, ψί 
ήτο ένδεδυμένον; έπ! τής κλίνης, _

Ό  Στέφανοςέρρεγχεν ήδη.
Έ ν  τψ φωτ! τοϋ κι.ρίου, δπερ είχεν.ανάψει, 

ό καλός σύντροφος περίήλΟξν έπί τινα λεπτά 
τό δωμάτιόν.

Οί βεβαρυμένοί οφθαλμοί του, οΐτινες. κατ’ 
άρχάς περιεπλανώντο έπ! τών γυμνών τοίχων, 
προσηλώθησαν βαθμηδόν έπ! τού κοιμωμένου, 
είτα έπ! τού τεμαχίου άλύσεως άργυρας, έξερ— 
χομένου έκ τού ύπό τό ήι/ιηνεψγμένον έπιχιτώ- 
νΐον αύτού θυλακίου.

Τό άλυσίδιον έλαμπε, προσβαλλόμενον ύπό 
τ$ν φωτός. Έκ τών οφθαλμών τού Ζίζικα έ - 
ξήλθεν άπαισία λάμψις. Έπλησίασε τάς χεΐρας 
τα '/έω ς κα! άφτ',ρεσε τό ώρολόγιον.

Τότε , κρατών τήν αναπνοήν του, ήνέωξε 
μετά προσοχής τήν θύραν κα! έξήλθεν ά<οοτ 
ποδητί.

I I ' .

{  Ί Ή Α Η  Π Ρ Ο X Τ Α Σ ί Α

Ό εοία  ‘  άνάνηψις ύπήρξεν ή τού Στεφάνου !
Εξηντλημένος, αδιάθετο.', Χαρηβαρών, άυινή·» 

μων, μόλις ήδυνήθη ν’ άνεγερθτ,. Τό ΰδωρ,δι’ ςδ



ι
 . * .

κατίβρεξε τήν κεφαλήν, συνετέλεσεν δπως έπα- 
νέλθη κατά τ', εί; εαντόν

Ό  ήλιος έπλήρου τό δωμάτιον. Τί ώρα 
θά ήτο ;

Ήθέλησε να lor; τό ώρολόγιον τό ώρολόγιον 
δέν υπήρχε ! Έζήτησε τοΰτο είς τό έσωκάρδ'.όν 
του, έπί τής έ'δρας, επ', τής κλίνης, ούδέν 
ΰπό τήν κλίνην, έπί τοΰ δαπέδου, οΰδέν ! 
Τί έγένετο τό ώρολόγ'.όν του, τό προσφιλές του 
ώοολόγιον ; τίνος ένεκα είχε κατακλιθή εν- / 
δε δυμένος ;

Βαθμηδόν έπανήλθεν εις τήν μνήμην του 
τό δεΐπνον τής προτεραίας έν τώοίνοπωλείω 
μετά τοΰ ακολούθου.

’ Αλλά τίν. τρόπω έπανήλθεν είς τήν οικίαν;.. 
ΤΑ ! ό οίνος... τό σ'.γαρέττον... Είχε λοιπόν 
μεθυσθή;. . .  Ναί, είχε μεθύσει!

Ήσθανθη εαυτόν καταλαμβανόμενο'/ ΰπό 
ναυτίας.

θε* ! αν ή θηρεσία, αν ή θεία Μαργαρίτα, 
αν ό πάππος, αν ό Ιάκωβος τό έμάνθανον! 
Έ  θωμαθΐνα τοΰ Σονεγκοΰρτ τό είχε προείπει! 
Καί τό ώοολόγιον, τό ιερόν ένθύμ'.ον τοΰ πατρός 
του, τό ώρολόγιον εκείνο, δπερ τφ παρεδόθη 
ΰπό τής θείας κ)αιούσης, τι έγένετο ;

ΤΙ θά άπεκρίνετο,δτε βραδύτερον θά άνέφερον 
εις αύτόν περί τούτοι είς Μαρλέττην ;

Ή  παιδική του συνείδησις κατελαμβάνετο 
ΰπό άπελπισμοΰ.

Κρατών τήν κεφαλήν έντός τών χειρών, 
έθρήνησε πικρώς'

—  Τόρα, έλεγεν, είμαι δυστυχής , διότι 
έπραξα τό κακόν καί προξενώ καί είς έμέ αυτόν
> J  Λ Iονειοος ;

Συνέλαβε τήν ιδέαν νά έλαφρώση τήν συνεί- 
δησιν, εξομολογούμενος τό έγκλημά του, καί 
ηρξατο γράφων επιστολήν πρός τήν θηρεσίαν.

« θηρεσία , άδελφοΰλλά μου, είμί μέγας 
εγκληματίας! Θηρεσίας προσφιλεστάτη, είμί 
πολΰ δυστυχής.. . »

’Απέρριψε τό χαρτίον.
—  "Οχι, θά έπροξένουν μεγάλην λύπην! 

άρκούντως είσί τεθλιμμένοι διά τήν άναχώ- 
ρησίν μου- μόνον δπως τοΰς παρηγορώ πρέπει 
νά τους γράφω.

Καί άφ ’ οΰ έκ νέου αναζήτησε τό ώρο
λόγ ιον ;

—  Έχάθη ; έκλάπη ;
Δέν έτόλμησε, δέν ήθέλησε νά κατηγορήίιή 

τούτου τόν Ζίζικαν άπεφάσισεν όμως νά μή 
έπανίδη πλέον τόν δόντα εις αύτόν τό κακόν 
παράδειγμα νεανίσκον καί πρός τούτο νά μή 
μεταβή πλέον είς τό θέατρον τής θύρας τοΰ 
'Αγίου Μαρτίνου.

Τί αλλο δμως νά κάμη ; Τί νά μετέλθτ,;
Τό ήλθεν έν τή μνήμη, ό αξιόλογος σ ι

δηρουργός, ό δήμιος τών δύο ιπποτών.
Άνεχώρησεν αμέσως καί μόλις ένώπιον τοΰ 

άριβ. 17 τής αδιεξόδου τών Φιλυρών έσκέφθη 
δτι τήν ώραν εκείνην ό σιδηρουργός θά ήτο 
είς τό έργαστήριον.

—  Ό  κύριος Δανδρής ; ήρώτησεν εντούτοις 
τήν θυρωρόν.

—  Είς τό έκτον πάτωμα πρός τά δεξιά. 
Άναβάτε.

Ό  δήμιος εΰρίσκετο είς τήν οικίαν έκπληρών 
καθήκοντα νοσοκόμου. Έ  μικρά εξαετής ανε
ψιά του, αξιέραστος κόρη, θε)ήσασά νά το; 
κάμη εύάρεστον εκπληξιν, ένώ ήτο εκείνος 
εις τό θέατρον προσεπάθησε νά’πλύνη τά π ι
νάκια καί έχυσε τό ζέον ύδωρ έπί τών ποδών 
της. ’ Ιδοΰ ·τί ό πτωχός άνθρωπος εΰοε τήν 
προηγουμένην ημέραν,έπανελθών είς τήν οικίαν.

(Ακολουθεί συνέχει* . )

 ------------------

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ιίερί τής συγκρίσεως τών 'Ιερών Συνόδων κ ι! τών 
πρός άλλήλας διαφόρων αυτών, ΰπο τοϋ ’ Αρ
χιμανδρίτου Ν. Κεφχλά (σ υ ν έ χ ε ια ) —  Ό  Υ 
πνωτισμός, ΰπό ’'Αβελ. (συνέπεια καί τέλος) —  
Συμβολή είς τήν ιστορίαν τοϋ έν Αίγύπτψ 'Ε λ
ληνισμού ΰπό Γ. Γ . Μαζαράκη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στ. 
(συνέχεια καί τ έλ ος).— Κοινωνικόν ζήτημα, ΰπό 
Χωνού —  Τό ναυτικόν τοΰ μέλλοντος καί τό 
τών άρχαίων, ΰπό Jurien de la GraTiere (συνέ
χεια ). — Ό  Τρομάρας, διήγημα πρωτότυπον ΰπό 
Γ. Βογιαζή, (συνέχ εια ).— 'Ιστορία Άνθρωπισκου, 
ΰπό Μ αρίας Ροβερτ Χάλτ (συνέχεια).


