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(Συνεχεία)

Και το έμπόριον δέ καί ή ναυτιλία 
μεγάλως άναπτύχθησαν καί ήκμασαν 
έπι τών Πτολεμαίον, ώστε άμύθητα συ- 
νεσωρεύοντο πλούτη έν τψ βασιλικώ 
■^σαορφ, καί ή Αίγυπτος κατέστη έν 

βραχεί χώρα ευδαίμων καί πλουσιωτά- 
τη, και κέντρον του μεταξύ τών τριών 
ηπείρων τοΰ παλαιού κόσμου διαμετα- 
κομιστικοΰ έμπορίου. Πόλεις έμπορικαί, 
ΐύρυθειοαι κλημακηδόν κατά μήκος άμ- 
φοτέρων τών δχθών της Έρυθρας θα
λάσσης, καί συγκοινωνοΰσαι μετά τοΰ 
Α είΛου δι εύρειών διωρύχων καί μακρο- 
τατων εμπορικών δοών, έχρησίμευον ώς 
απέραντοι άποθηκαι, έν αί ς συνεκομίζοντο 
^  άρωματα, τά εύγενη μέταλλα, οί
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^  Αίγυπτου ναυτικοΰ, προστα

τεύοντας, ώς είκός, καί προάγοντος τήν 
έμπορικήν της χώρας ναυτιλίαν. Διότι 
έναυπηγησαν καί συνεύρουν οί Πτολε-
μαΐοιπολυπληθηκαίίσχυρότατον στόλον, 
συνιστάμενον, κατά Αππιανόν (Ρωμ! 
ίστ., προίμ., ι'.), έ κ  1 5 0 0  μέν περίπου 
πολεμικών νηών, άπό ήμιολίας μέχρι 
πεντήρους, 2000 δέ δπηρετικών πλοίων 
καί 8 0 0  χρυσοπρύμνων καί χρυσεμβόλων 
θαλαμηγών προς ίδιαν τών βασιλέων 
χρησιν, καί θαυμαζόμενον ου μόνον οιά 
τό πλήθος, άλλά καί διά τήν στερεότητα, 
τό μέγεθος καί τήν μετά πολυτελείας’ 
κομψότητα τών πλοίων, ατινα πάντα 
Ναυπηγούντο έν τοΓς νεωρίοις της Α λ ε 
ξανδρείας. Καί περί μέν τών πολεμικών 
πλοίων θά είπωμεν τά δέοντα έν οίκείψ 
τόπφ, μεταγράφοντες έκ τοΰ δειπνοσο- 
φιστοΰ Αθηναίου αξιοθαύμαστους τίνών 
έξ αυτών περιγραφάς. Περί δέ τοΰ μεγέ
θους, της μεγαλοπρεπείας καί της πολυ- 
τελείας*καί αύτών τών έν !Αλέξανδρεία 
ναυπηγουμένων έμπορικών, ή μάλλον 
σιταγωγών,πλοίων ούναται νά οώση ήμίν 
ιδέαν τι να ή παρά τψ Αουκιανψ άπαντώ- 
σα (Πλοΐον ή εύχαί, ε', καί ζ',) σύντομος 
περιγραφή τοιούτου πλοίου, δρμοΰντος 
£ν ΙΙειραιεΓ.«Όπόσον εινε μέγατόπλοίον!
° να’-)κληρος μας είπεν, οτι έχει μήκος 
μ^ν εκατόν είκοσι πήχεων (55 1(2γαλλ. 
μέτρων), πλάτος δέ πλέον τών τριάκοντα 
(14 περίπου γαλλ. μέτρων), καί βάθος 
από τοΰ καταστρώματος μέχρι τοΰ κατω- 
τατου μέρος τοΰ πυθμένος είκοσι έννέα.



Πόσον δέ μεγάλος εΐνε δ ιστός,και πόσον 
μεγάλην Ιχει τήν κεραίαν καί μετά πόσον 
μεγάλου προτόνου συνέχεται- πώς δέ ή 
πρύμνα ύψοϋται ήρέμα καμπύλη, έχουσα 
έπί της κορυφής χρυσοΰν χηνίσκονκαταν- 
τικρύ δέύψοΰται άναλόγως ή πρφρα,προ- 
εκτεινομένη προς τά έμπρός, και έχουσα 
έκατέρωθεν τήν έπώνυμοντοΰπλοίουθεάν 
ΤΙσιν. Καί δ άλλος δέ καλλωπισμός, αι 
ζωγραφίαι, καί τδ πυρόχρουν παράσειον 
τοΰίστίου,καίπρδ τούτων αί άγκυραι, τά 
στροφαΐα, οί περιαγωγείς, καί τά παρα 
τήν πρύμναν δωμάτια, πάντα μοΰ έφάνη- 
σαν θαυμάσια. Καί τδ πλήθος τών ναυτών 
δύναταί τις νά δμοιάση μέ στρατόπεδον. 
Έ λέγετο δέ καί δτι τόσον πολύν φέρει 
σίτον, δσος άρκεΐ να θρέψη παντας τους 
κατοίκους τής Αττικής έπί 'έν ολόκλη
ρον ’έτος. Καί πάντα ταΰτα έκυβέρνα μι
κρός τις άνθρωπίσκος, .γέρων ήδη, περι- 
στρέφων τά τρισμέγιστα πηδάλια τοϋ 
πλοίου διά λεπτής ράβδου! »

Τοσοϋτο δέ διαδόθη καί έρριζοβόλησε 
διά τών μέσων τούτων δ Ελληνισμός 
έν Αίγύπτψ, καί συνεχωνεύθη μετά τοΰ 
Ιγχωρίου στοιχείου, ώστε, δτε, κατα- 
λυθείσης τής έπί τρεις αιώνας διαρκεσάσης 
δυναστείας τών Λαγιδών, κατέστη η 
Αίγυπτος έπαρχία Ρωμαϊκή, έθεωρήθη 
καί έκυβερνήθη ύπδ τών Ρωμαίων ώς 
χώρα 'Ελληνική, τήν 'Ελληνικήν 'έχουσα 
γλώσσαν έπίσημον, καί ίδια 'έχουσα 
μεθ’ έλληνικών έπιγραφών νομίσματα, 
καί πάντων άπολαύσασα τών προνομίων, 
6σα έξαιρετικώς έχορηγοΰντο ύπδ τών 
Ρωμαίων είς τάς δπ’ αυτών υποδουλου
μένας έλληνικάς πόλεις καί χώρας.

Έ σχ ε  δ’δμως ή λαμπρά αυτη τής 
Αίγύπτου είκών καί πολλά τά σκοτεινά 
αυτής σημεία, τοσοΰτο μάλλον πικνότερα 
^αί μείζονα παρουσιαζόμενα, δσον μάλ

λον προέβαινεν είς χρόνους ή δυναστεία 
τών Λαγιδών καί έπλησίαζεν είς τδ 
τέλος της. Έπί τών τριών πρώτων 
Πτολεμαίων, τοΰ Σωτήρος, τοΰ Φιλα-. 
δέλφου καί τοΰ Ευεργέτου, ή Αίγυπτος 
καί έξωτερικώς έδοξάσθη διά λαμπρών 
στρατιωτικών καί ναυτικών κατορθω-i 
μάτων, ου μόνον τήν έαυτής ακεραιότητα 
διασώσασα κατά άντιζήλων ισχυρών, 
αλλά καί τδ κράτος αύτής έπεκτείνασα 
είς χώρας, κατά πολύ ύπερβαινούσας 
τά φυσικά καί άρχικά αύτής δρια, καί 
έσωτερικώς ηύδαιμόνισε διά σταθεράς 
ευνομίας καί πεφωτισμένης κυβερνητικής 
μερίμνης καί προστασίας. Ά λ λ ’ άπδ τοΰ 
δ\ Πτολεμαίου, τοΰ Φιλοπάτορος, άπο- 
νενοημένου καί ώμοΰ τυράννου, Ικδο- 
θέντος είς τάς ήδονάς καί παραιτήσαντος 
πασαν τήν κυβερνητικήν μέριμναν είς 
χεΐρας διεφθαρμένων καί άπληστων αύ- . 
λικών καί είς τήν ίδιότροπον καί 
φιλάρπαγον διάκρισιν τής εύνοουμένης 
αύτοΰ Άγαθοκλείας καί τών συγγενών 
καί φίλων αύτής, καί μέχρι τής τελευ
ταίας Κλεοπάτρας,τής διά τών θελγήτρων 
αύτής ύποδουλωσάσης τδν Μέγαν Και- 
σαρα καί τδν πολύν ’Αντώνιον, πολλά 
υπέστη ή Αίγυπτος καί φοβερά δυστη- 
χήματα, έσωτερικούς έμφυλίους σπαραγ
μούς, καί είσβολάς πολεμίων έξωθεν, καί 
καταπιέσεις τών πολιτών φοβεράς, καί 
πόλεων κατασκαφ ς, αί λογίων έκδιώ- 
ξεις, καί τών τής χώρας παραγωγικών 
πόρων παραμελήσεις- ουτω δέ, βαίνουσα 
σταθερώςπρδς τήν παρακμήν,κατήντησεν 
δρμαιον εύχερές τών Ρωμαίων, άπωλέσα- 
σα συν τή ευδαιμονία καί τήν αύτονομίαν 
της. Καί δμως τοσοΰτον είχον άναπτυχθή 
έν Αίγύπτφ τά έλληνικά φώτα καί αί 
έπιστήμαι έπί τών Πτολεμαίων, ώστε καί 
διά τούς Ρωμαίους αυτούς ή ’Αλεξάνδρειά.

ΚΕΚΡΟΨ

έξηκολούθησε νά ή τδ κέντρον τής έπι- 
στημονικής παιδεύσεως δλοκλήρου τοΰ 
ΐότε γνωστοΰ κόσμου.

( ’Ακολουθεί συνεχεία).
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Ύπό παντοίων δυσθεοαΛεύτων αναγκών ιΐέοι-‘ i k
στοιχούμενος ό άνθρωπος, ήθε)εν είσθαι δυστυ- 
χέστατον πλάσμα, εάν ήτο καταδεδικασμένος νά 
πλαναται μόνος έπ! τής γής. Άλλ’ ό τοσοΰτον 
σοφώς δ'.αταςας την αρμονίαν τοΰ σύμπαντος δέν 
ήδύνατο νά φανή ασυνεπής προς τδ κτίσμα, 
Οπερ είχε προορίσει ινα βασιλεύση έπί πάντων 
τών λοιπών δθεν μετά τοΰ λογικοΰ, δι’ ού ύπερ- 
ανεπλήρωσε τήν έλλειψιν τών φυσικών οπλών, 
ελαβεν ο άνθρωπος τδν προορισμόν νά ζή έν κοι
νωνία τών όμοίων αΰτώ, ϊνα έκ τοΰ δλου γένους 
αποτελεσθή, διά τής συνοχής τών μερικών
 ̂ / f*  ̂ I } - ·ουναμεων, εν σωμα αρκούντως ισχυρόν ιΐοος 

τε τήν συντήρησιν και τελειοποίησίν του.
'II έν κοινωνία τών όμοίων διαβίωσις παρα- 

τηρεΐται καί είς πάντα σχεδόν τά λοιπά ζώ α - 
άλλ’ ή τών ανθρώπων διακρίνεται έκ τοϋ οργα
νισμού αυτής καί τοΰ τελικοΰ αιτίου, οπερ έστίν 
ή πρόοδος, ή άνάπτυξις καί ή τελειοποίησή· 
καθ’ οσον δέ 6 οργανισμός οΰτος είναι τελειότε
ρος καί δίκαιος, κατά τοσοΰτον αί κοίνωνίαι α 
πομακρύνονται τών αρχικών,αΐτινες έπλησίαζον 
προς ταςτώ νζω ω ν . "Οθεν ούδεμίας προσοχής 
<*ςιοι εισιν οι παραβάλλοντες τάς στερεοτύπους 
κοινωνίας τών μελισσών ή τών μυρμήκων, καί 
^ικτειροντις τόν λογικόν άνθρωπον, ώς μή κατορ- 
θώσαντα εν τή ιδία; αύτοΰ κοινωνία νά άπολαμ- 
€ανΐ[ΐ τοσαύτης δικαιοσύνης καί ΐσότητος, δσης 
*χι τα υπό άπλοΰ ένστικτου οδηγούμενα έκεΐνα 
έντομα.

Η κοινωνικότης είναι είς τόν άνθρωπον £ν 
ΐων πρωτίστων χαρακτηριστικών τής λογικής

αύτοΰ φύσεως· άμεσος δε αύτής συνέπεια ή αλ
ληλεγγύη, δι’ ης άποκαθίσταται, μεταξύ τών 
καθ' εκαστα μελών τής κοινωνίας, εδραία βάσις 
προς επίτευξιν τής σκοτίουμένης ευημερίας. 
Κατα τον Πλατωνα, οιαν σχεσιν καί αναφοράν 
εχει τό ανθρώπινον σώμα πρός τά μέλη καί όρ
γανα αύτοΰ, τοιαύτην εχει καί ή κοινωνία πρός 
τά μέλη αυτής διό καί παρίσταται, ή μέν 
κοινωνία, ως ζώον μέ πολλάς κεφαλάς, ή δέ 
πολιτεία ως άνθρωπος έν μεγαλογραφί^ι. 'Ο δέ 
Ρουσσώ έχαρακτή ρι*·εν αύτήν έκφραστικώτερον, 
παρομοιωσας την μέν κεφαλήν πρός τήν κυρι
αρχίαν* τόν ό εγκεφαλον πρός τούς νόμους καί 
τα έθιμα, τάς δ’ αισθήσεις πρός τούς δικαστάς, 
το στόμα και τον στόμαχόν πρός τήν γεωργίαν, 
βιομηχανίαν και εμπορίαν, τό όέ αίμα καί τήν 
καρδίαν πρός τά οικονομικά, καί τά μέλη πρός 
τους πολίτας τούς κινοΰντας τήν μηχανήν.

Ουτω λοιπόν τήν άναγκαίαν βάσιν τής 
ύπάρςεως ημών αποτελεί ο έν κοινωνί^ συνεται
ρισμός μετά τής αλληλεγγύης. Ή συγκέντρωσις 
άφ’ ενός άναπληροΐ ’τήν φυσικήν ανεπάρκειαν 
τών προσωπικών δυνάμεων,ό σύνδεσμος δ’άφ ’ε
τέρου καί ή κοινότης τών συμφερόντων αποτελεί 
τήν ηθικήν ενότητα, Καθώς δέ εν υύνολον έκ 
πολλών σωμάτων συγκείμενον, π . χ . τό 
πλανητικόν σύστημα., δέν δύναται νά υπάρςη 
άνευ κέντρου βαρύτητος, ουτω καί ή ανθρώπινος 
κοινωνία προϋποθέτει παρόμοιόν τινα νόμον συγ- 
κρατοΰντα ίο  έκ πολλών μελών συγκείμενον 
?λον αύτή-4%

Ό  κοινός ούτος -ϊής αρμονικής κινήσεως παν
τός πολυμελούς σώματος θεμελιώδης νόμος είναι 
είς τήν κοινωνίαν ή ΐ σ ό τ η  ς τ ώ ν  δ ικ α ι-ω- 
μ ά τ ω ν  κ α ί  κ α θ η κ ό ν τ ω ν ,  δπεο έστίν ή 
δικαιοσύνη, ήτις πρέπει νά έπικρατή είς τάς 
σχέσεις τών ατόμων πρός άλληλα καί έκάστου 
πρός τό δλον. Έάν ύποθέσωμέν συνάθροισιν 
ανθρώπων άνευ δικαιοσύνης, ήτοι άνευ νόμου 
βαρύτητος, έκαστος αύτών, ύπό τήν έπήρείαν 
τής ιδίας δυνάμεως ή έγωϊστικής θελησϊως, 
ήθελε τρέπέσθαι πρός τήν έκλεχθεΐσαν διάφορον 
ήαύθαίρετον διεύθυνσίν,καί τότε, παυσάσης τής 
ένότητος καί τής κανονικής κινήσεως, τά μέλη,
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ως ξένα προς άλληλα καί ανεξάρτητα έκ τοϋ 
νόμου τής βαρύτητος, η κατά παράβασιν αύτοΰ 
οράττοντα, ήθελεν επιφέρει άναποφεύκτως τήν 
διατάραξήν καί διάλυσιν τοϋ ολου.

’Εντεύθεν έ'πεταί, δτι ό άνθρωπος δεν δύναται 
νά συμπλήρωσή τον έκ φύσεως προορισμόν του, 
είμή έάν συμβιοΐ έν κοινωνία διεπομέν^ ΰπο 
ισορροπίας τών καθηκόντων και δικαιωμάτων. 
"Αλλως τε δέ τάς αύτάς εχοντες άνάγκας, έκ τοϋ 
αύτοϋ χοός παραχθέντες, και έκτών αύτών λόγων 
έν κοινωνία συνελθόντες, δικαιούμεθα και οφεί
λομε ν νά ζώμεν ϊσοι ένώπιον τών κοινών είς 
πάντας νόμων τής φύσεως. (( 'θ μ ο λ ογ ο υ μ έ -  
ν ω ς  τή  φ ύ σ ε ι  ζ ήν ,  λέγει Ζήνων ό Κίτιεύς, 
τ ο ΰ τ ό  έ σ τ ι  κ α τ ’ ά ρ ε τ ή ν ζ η ν ,  ο ύ δ ε ν 
έ ν ε ρ γ ο ν ν τ α ς  ών ε ΐ ω θ ε ν * ά π α γ ο ρ ε ύ ε ι ν  
ό κ ο ι ν ό ς  ν ό μ ο ς ,  δπερ  έ σ τ ί ν  ό ο ρ θ ο ί  
λ ό γ ο ς .  »

Είναι δέ τοσοΰτον φυσική ή ιδέα τής ίσότη- 
τος, ώστε αποτελεί εν τών συστατικών στοι
χείων τής νπάρξεως ημών- διό καί παρετηρήθη 
οτι ή άνθρωπότης πάντοτε έπενφήμησεν είς τήν 

προστασίαν τοΰ αδυνάτου κατά τού ισχυρού, τού 
δικαίου κατά τών προνομίων. Και αυτοί δέ οί 
θετοί νόμοι, αν καί εργον τών μή άλανθάστων 
ανθρώπων, εχονσί τι ιερόν καί γίνονται σε
βαστοί ονχί τόσον διά τής βίας, δσον διότι 
τείνουσιν είς άποκατάστασιν τής ίσότητος, ητις 
είναι δίκαιον φυσικόν.

( ’Ακολουθεί συνέχεια).
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Έγένετο έν ’Ιταλία πρό τίνος χρόνου πείρα
μά τι ΰπέο παραχωρήτεως ταΐς γυναιξί διδα- 
σκάλοις ού μόνον τών Φρεοελιανών νηπιαγω
γείων, άλλα καί αύτοΰ τοΰ πρώτου έτους τής 
προκαταρκτικής προπαιδείας.

Πρός διευκρινησιν τοΰ ζητήματος σπεύδε μεν 
ννά υπενθυμίσωμεν τω "Ελληνι υμών άναγνώ-

f t  "> j-r *\ /   ̂ f/·. >  ,  „  ,στη,  οτι εν Ιταλία το ολ ον οημοτικόν της έκ- 
παιΟεύσεως σύστημα σύγκειται : α '.)  έκ τών 
νηπιαγωγείων, β '. έκ τών κατωτέρων στοιχει
ωδών ή προκαταρκτικών τάξεων, α ', β ' καί γ '. καί 
γ '·)  εκ τήςό ' ανω·έρας καί έκ τριών, άςπερ ώνό- 
μασαν τεχνικάς, συμπεριλαμβανούσας τήν 
πρός τάςτέχναςκαί τά επιτηδεύματα συντελε- 
στικήν έκπαίδευσιν.

Κατόπιν πΛτάσεων έκ μέρους τών περί τά 
παιδαγωγικά δεινών, έθεωρνΠη εύλογον διάτα 
τών ορφανών νηπιαγωγεία, ΐνα καί αί τρεις κα-

' t *" ’ > ιτο)τεραι ταςεις εμπιστευωνται εις πτυχιουχους 
διδασκαλίσσας ύπό τήν διεύθυνσιν καθηγητών 
Αυκείων ή Γυμνασίων. Καί μολονότι τά πρώτα 
ταΰτα τής γυναΐκοδιδαχής πειράματα δέν άντε- 
πεκριθησαν εις τας τών θιασωτών προσδοκίας, 
ούτε ή κοινή τών νοημόνων γνώμη άπεθαρρύνθη, 
ούδ’ ημείς αύτοί θεωροϋμεν τό ζή τημα θεο^ρητ'.- 
κώςή πρακτικώς έξηντλημένον.

Ούδείς θά άντείπιρ ήμΐν διατεινομένοις, ότι' 
ή μητρική ανατροφή καί μέθοδος είναι πασών 
ή φυσίκωτέρα καί δτι ή καί ούχί ό διδάσκαλος 
είναι ή άμεσος τ ή : μητρός διάδοχος.

'Ο άνϊίρ, φύσει σκαιοτερος, ίσχυρώτεοος καί 
μάλλον τής γυναικός οίηματίας, δυσκόλως δύνα- 
ται νά ύποβληθη είς τήν άβράν καί πλή „η αύ- 
ταπαρνήσεως θέσιν, ήν ή πρώτη παιδεία απαι
τεί. Υπάρχει τι τό γελοιότερον άνδρός άναλι- 
κνίζοντρς καί βαυκαλίζοντος τεκνίον ;

Μετά τήν φυσικήν γαλουχίαν επέρχεται ή 
ηθική- άμφοτέρων δέ μόνη ή γυνή κέκτηται τό 
μονοπώλειον.

Εννοείται δ’ οϊκοθεν, δτι ό λόγος περί νηπίων 
καί παίδων μηκέτι τό εκτον τής ηλικίας αυτών 
έτος ΰπερβάντων. Καί τοΰτο κατά μέσον δοον, 
διότι αί φυσίολογικαί καί ψυχολογ’.καί εξαίρε
σης είναι πλεΐσται δσαι.

Έ  γυνή παρά τής φύσεως έτέχθη πρώτη τοΰ 
ανθρώπου διδάσκαλος, ημείς δε, ύποβοηθοϋντες 
καί ουόέποτε άπο τασσόμενο', αυτή, ςφείλομεν 
τήν πρώτην τών παίδων άμφοτέρων τών φύλων 

. έ.παίδε/σιν ΐνα έμπιστευώμεθα τή κατά φύσιν 
καί άρχετύπψ εκείνη διδασκάλψ.

Ό  Μισελέτ λέγει' «  ’ Αφαιρουμένου τον πα ι-

ΚΕΚΡΟΨ

οος εκ τ/;ς μητρος προς εκπα’.Οευσιν, η μητη.ρ
κλαίει μή ά,ποοώσητε τά δάκρυα εκείνα εις
άδυναμίαν. Έάν προσέξητε, θά νοήσητε, δτι ή 
αιτία τών δακρύων εκείνων είναι ισχυρωτέρα’ 
ό υ ί ο ς τ η ς  ε χε  ι ε ί σέ τ ι τ ή ν  α ν ά γ κ η ν  
της.

Έ  γαλουχία δέν άπετελέσθη' έν αυτη τή τής 
ζωής άπαρχή, ή νοερά, ώς ή φυσική τροφή, 
οφείλει νά περιβληθή τήν μορφήν τοϋ γ. λν,κτος· 
δέον τούτέστι νά η ρευστή, χλιαρά, γλυκεία, 
ζ ώ  σ α . Μόνη ή γυνή δύναται νά παράσχω αυ
τήν. Οί άνδοες απεναντίας άπαιτοϋσΐ, μόλις 
ουομέων δύο όδόντων, όπως ό παΐς τρώγη άρτον 
καί τύπτουσίν αύτόν μή δάκνοντα. Δότε αύτώ 
ετι γάλα, πρός Θεού, καί μετ' άφάτου χαράς 
θά τό π ίη . »

Ό  άνήρ, χειριζόμενος τό παιδίον, πολλάκι. 
κινδυνεύεΐ νά τό θραύση, ώς κηπουρός αδέξιος 
τρυφερόν άνθύλιον.

Ή  τής γυναικός ήπια συμπεριφορά τά 
μέγιστα συμβάλλεται πρός τήν μόρφωσιν τοΰ 
αισθηματικού καί ιδεώδους τού τεκνίου χαρα- 
κτήρος,

Μή λησμονώμεν, δτι ή ανατροφή δέον νά 
προηγήται πάση; έκπαιδεύσεως, ούσα ό θεμέλιος 
καί άκρογωνιαΐος αύτής λίθος.

'Οσάκις άναμνησθή τις, δτι ή υπομονή καί 
τό ευπροσήγορον, ή ευαισθησία, ή πραότης 
τοϋ τρόπου είναι τής γυναικός χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα καί δτι ταΰτα πάντα συντελοΰσιν 
είς πάσαν ατομικήν ηθικότητα, δέν δυνάμεθα 
νά μή παραδεχθώμεν, δτι αύτη τή γυναικί 
ανήκει ή προκαταρκτική τών παίδων ημών 
έκπαίδευσίς.

Οί τοϋ φυσιολογικού κόσμον νόμοι αντα
νακλώνται ώς ειπεΐν καί είς αύτήν την ηθικήν. 
Θήλη ή έμβρυολογία μάς παρουσιάζει μέχρι 
τινός τόν άγέννητον άνθρωπον, τοιοΰτον λοιπόν 
δέον νά τόν θεωρώμεν καί ήμε'ς, πριν ή 
είσέλθη είς τόν πνιγηρόν τής κοινωνίας ημών 
κύκλον.

Δέν είναι αυτόχρημα αντιλογία τό παρα- 
δέχεσθαι μέν, δτι αί γυναΐκές είσι περί τά 
λεπτά, τα άβρά καί καλά, δεξιώτεραι καί

τό θεωρεΐν αύτάς άναρμοδ.'ους, προκειμένου περί 
τοΰ λεπτοτάτου καί καλλίστου πάντων, οΐα ή 
ψυχολογική τοΰ παιδός δ'.άπλασις ;

Α λλα, ειποι τις αν, ή γυνή ού κέκτηται έπί 
.ου πα ’-οος t/ jV αυτήν του άνόρος σθεναρά ν καί 
σταθεράν έξουσίαν. Άπόδειξις δέ τούτου δτι καί 
αι μητερες, ώς επι το πολύ, αναγκάζονται νά 
επικαλώνται τήν τοΰ πατρός άρω -ήν —ρός τον 
σωφρονισμόν τών τέκνων. Πλήν άλλά τούτο καί 
παραοϊχομενον ούοεν άλλο άποδεικνύει, ή ό-ι 
μητερες τινες, εκ τού συνεχούς καί αδυνάτου με
τά τών τέκνων συσχετισμού, άπ.όλε/αν τήν ύ,τό 
τής φύσεως διαπεπιστευμένην αύταΐς επιρροήν. 
’Ά λλως τε ή πείρα καί ή ιστορία μάς διδάσκει, 
δτι καί πλεΐστοι δσοι πατέρες ήσαν, είσι καί θά
Υ ' *1 j _είναι το'.αυτης τυλτ,ΐΛ̂ ελους ί. ο ίο τυ γκρ κ τ £ ας.

Αλλοι πάλιν θά άντείπωσιν ήμΐν, ίσχυρί- 
ζομενοι ότι κάλλίον ό διδάσκαλος τής διδασκά
λου δύναται νά διαπλάση τόν πολιτικόν τού άν- 
δρί>ςχαρακτήρα' δτιό παΐς, δστιςτόπάν πηθικί- 
ζων απομιμείται, ευρίσκει μέν έν τώ διδασκάλω, 
ουχί δέ εν τή όιοασκαλίσση τρόπουςκαί έξεις άπο- 
μίμητεας. Έ μεις οε θέλομεν διά μιας καί μόνης 
ερωτησεως απαντήσει ; Νομ’ ζ-:τε δτι τό καλόν 
γαλα οεν στερεοποιεί τάς. τού π α ιοίου σάρκας 
πλέον τοΰ μάλλον συγκεκεντρωμένουέκχυλίσμα- 
τος τοΰ φημιζομένου Λεβε τιού κρέατος ; Καί ού 
μόνον τό καλόν γάλα είναι προτιμότερο'/ πρός 
σύστασιν ισχυρών έν τψ παιδί μυώνων καί 
συμπαγών οστεων, άλλ ’ οιαδήποτε ούσιωοεστέ- 
ρα τροφή, ούσα δυσπεπτοτέρα, θά καθίστα τό 
σώμα αδύνατον καί νοσηρόν. Πλήν άλλά οί τής 
φυσικής άφομοιώσεως νόμοι έφαρμόζονται καί 
έπί τής ήθικής άφομοιώσεως- οί δέ ήποιι καί 
πραεΐς τής διδασκάλου τρόποι θά μεταβληθώσιν 
είς τρόπους καί εξεις τοσούτω μάλλον άνδρικάς 
έν τφ παιδί, καθόσον θέλουσιν έντελεστέρως ύπό 
τής άγωγής άφομοιωθή.

Καί άν ό παΐς ένώπιον τοϋ διδασκάλου κοα- 
τεΐταί έκ φόβου, πρό τής δίδασκα)ίσσης συνέ
χεται έξ αγάπης καί συμπαθείας’ ένώπιον τοϋ 
πρώτου ΐσταται ώς στρατιώτης, πρό τής άλλης 
φέρεται ώς ιππότης. Ή φωνή τοΰ παιδαγωγού 
είναι κρουσίς τυμπάνου, ποιούσα τόν μαθητήν



ν ανασκιρτά, ή τής διδασκάλου φωνή είναι μη
τρική μελφδια καταθελγουσα και καταγοητεύου- 
σα αύτόν.

Τίς έξ ήμών, άνατρέχων είς τήν νηπιακήν 
αυτου ηλικίαν, δέν αναπολεί μετ’ άφατου συγκι- 
νήσεως τάς πρώτας τής διδασκ'αλίσσης παραι
νέσεις ; ο) ιγιστοι δμως οί μετ’ ευγνωμοσύνης 
άναμιμνησκόμενοι τάς τών διδασκάλων τραχείας 
και ξηράς νουθεσίας.

Φ. Φ. Ό Δ Δ ^ ε ,
Δ. ψ.

Ακολουθεί συνέχεια).

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Ε Ι £  Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ν
TOV ΕΝ ΑΙΓΠΊΤΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΓ 

ύ π ό  Γ .  Γ .  Μ Α Ζ Α Ρ Α Κ Π .

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

(Συνέχεια)

§ ? ·  Μ εγίσΐη επικρατεί σύγχυσις και άσυμ- 
ίρωνί* ώς προς τοΰς διαδόχους τοϋ Πολιτιανοΰ 
και τον χρόνον τής πατριαρχίας έκάστου (Ο , 
προσε)0οΰσα έκ τοϋ δτι οί μέν βυζαντινοί 
χρονογράφοι τότε μόνον έποιοϋντο λόγον περί 
τών Πατριαρχών ’Αλεξάνδρειάς, οσάκις οΰτοι 
ανεμιγνύοντο είς τάς θρησκευτικάς διενέξεις, 
ών ήν τότε θέατρον ή βασιλεύουσα, οί δέ 
Κόπταί καί ’Άραβες έλαχίστην κατέβαλλον 
φροντίδα προς έξακρίβωσίν γεγονότων μετρίως 
αυτους ενοιαφεροντων, δι’ δ καί ό ήμέτερος 
Ευτυχιος, και περ ων, ώς έκ τής θέσεώς του, ό 
μόνος δυνάμενος νά έξακριβώσ/) τήν αλήθειαν, 
πολλακίς απεπλανηθη. Καί κατά μέν τον πίνακα 
τής διαδοχής τών Πατριαρχών τον άντιγραφέντα 
ες αρχαιοτερου,εν Κωνσταντινουπόλει ευρεθέντος 
υπδ τοϋ Πατριάρχου Κυπριανοϋ τφ  1770,  
διάδοχος τοϋ Πολιτιανοΰ έγένετο Άπολλινάριος 
ο γ '. τφ 779 ,  οστις έπατριάρχησεν είκοσι δύο

(1) Ιδου άποσπασμα τών έν τοΐς κώδηζι τοϋ 
Πατριαρχείου πινάκων τής διαδοχής τών Π ατρι- 
αρχών.

έτη, μετ’ αύτδν δέ Χριστόδουλός τις τώ 812* 
πατριαρχήτας έτη είκοσι τέσσσαρα, καίεΐτα 
ο Ευστάθιος τφ 835 ,  πατριαρ'χή -ας μόνον 
τέσσαρα έτη. κατά δέ τον Εύτύχιον, τόν ΙΙολι-
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'Ότι οί πίνακες ούτο είσίν εσφαλμένοι, πλήν 
τοΰ πρώτου* δστις δυστυχώς περιορίζεται είς άπλήν 
Ονομάτων άναγραφήν,άποδεικνύεται έκ τών επομένων!

(I

*

ι

τιανδν διεδέξατβ ό Ευστάθιος καί τούτον ό 
Χριστόφορος, ου έχομεν βεβαίας χρονολογίας. 
Ήυεϊς εΰρίσκοντες τον Εύτύχιον μάλλον συμ
φωνούσα προς τοΰς βυζαντινούς ιστορικούς, 
έπόμεθα αύτφ, έξοβελίζοντες τ ’ ονομα τοϋ Α - 
πολλιναρίου ή Βαλεντιανού, ώς θεωρουντες 
τοΰτο, καθώς καί το έν τφ άρχαιοτατφ πίνακι 
Ίουλιανός, παραφθοράν τοϋ ονοματος Βαλαδιαν, 
οι’ου ώνόμασε τον Παλιτιανόν ό Ευτύχιος. Ό  
Εύτύχιος, καθ’ ήμάς, ήθέλησε νά έςαραβίστι 
τδ ονομα τοϋ Πολιτιανοΰ, ως περι του εαυτοϋ 
καί τοΰ προκατόχου του Χριστοδούλου επρας=.ν,

α '. ,  δ Χριστόφορος ϊγραψεν επιστολήν περί το 8 30 
πρός τόν Αυτοκράτορα Θεόφιλον υπέρ προσκυνησεως 
τών άγιων εικόνων άπό κοινού μετά τών Πατριαρχών 
Ί ώ β  ’Αντιόχειας καί Βασιλείου Ιεροσολύμων, μεΟ ων 
προήδρευσε τής έν ετει κόσμου 6344,  άπό ̂ Χρίστου 
δε 836 , άθροισθείσης εν Ίεροσολύμοις Συνοοου, περ- 
i j ;  γράφει δ πολύς Δοσίθεος (Περί τών έν Ίεροσολ.
π α τ ρ ι α ρ χ ε υ σ ά ν τ ω ν ,  Β ι β λ .  Ζ ·  * εφ ·  ® ·  § ’·'■)■ Κ ^

(( αραβικήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν λεγομένην ευρο- 
« μ ε ν ,  δ τ ι  συνήλθον είς 'Ιεροσόλυμα X ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο  ς 
Κ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι ά ς  καί Ιώ β  Αντιόχειας, ύ ν τ ο ,

(( 'Ιεροσολύμων τού Βασιλείου, συνήλθον  ̂ δέ αύτοΤς 
«  καί ’ Επίσκοποι εκατόν όγδοή*ρντα καί πέντε, ήγού- 
« μενοι εκατόν όγδοήκοντό^καί μονχχοι χ ίλιοι εκατόν 
«  πεντήκοντα καί τρεις, οί πάντες χίλιοι πεντακοσιοι 
«  καί έννέα, έν μηνί ’ Απριλίψ, Ινο. δέκατης τέταρτες,
« έτους έξακισχιλιοστοΰ τριακοσιοστού τεσσαρακοστού 
« τετάρτου, κατά τών είκονομάχων κτλ. » .  — 6 '., 
ό Σωφρόνιος ’έγραψε π ροτού  8 42 επιστολήν πρός 
Θεόφιλον τόν Αύτοκράτορα ύπέρ προσκυνήσεως τών 
εικόνων, 6 αυτός δέ τ ώ  8 58 κατέκρινε τόν Φώτιον 
ώ ς  είσπηδήσαντα έπί τού Οικουμενικού Θρόνου καί έ -  
ξώσαντατόν 'Ιγνάτιον, ώςέμφαίνεται έν τοΐς πρακτικούς 
τής τψ 8 69 συνελθούσης κατά Φωτίου Συνόοου. -γ 
Μ ιχαήλ δ α'. επεμψε Τοποτηρητήν είς τήν κατά 
Φωτίου άθροισθεΤίσαν έν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδον

Η · ^  5 ‘Οκτωβρίου τοΰ 8 6 |, οστις μόλις άφίκετο 
έκεΐσε ,τόν  Φεβρουάριον τού 8 7 0 . — ο .  Μ ιχαήλ δ 
β ’ . άπέστειλε Τοποτηρητήν του είς τήν τ ώ  8 79 
υπέρ Φωτίου άθροισθε'σαν Σύνοδον τόν Ά β β ά  Κοσμάν, 
κομιστήν έπιστολών πρός τε τόν Φώτιον καί τόν 
Αύτοκράτορα. Αλλ’ ή κορωνίς τήςάνακριβείας ευρηται 
έν τψ καθορισμώ τής πατριαρχίας τών διαδεχθέντων 
Μ ιχαήλ τόν β*. Χριστοδούλου και Ευτυχίου διότι, 
και τοι έν τψ χρονικψ του δ Πατριάρχης Ευτυχιος 
ρητώς λέγει, δτι δ Ιεροσολύμων Ή λίας έχειροτόνησεν 
έν 'Ιεροσολύμοις τόν προκάτοχον του Χρισιοδουλον

έαυτδν μέν κα^έσας Σαιο (Ευτυχή), τον 6c. 
Χριστόδουλον Ά β δ -Έ λ -Μ εσ ίεχ  (Δούλον του 
Μεσίου, Χριστοϋ)' π α ρ α γ ιώ ν  δε αύτδ εις τού 
π ο λ ι τ ε ί α ,  βάλαδ ή βελεο αραβιστι, εσχη - 
μάτίσε τ ’ ονομα Βαλαδιαν.

§  η '. Ύπό τον διαδεχθέντα τοϋτον Ευστάθιον, 
οττίζ έπτρίάρ^τ^ε [χονον εττ̂  τεσ·<τ&ρ&, 
’Εκκλησία ’ Αλεξάνδρειάς έζημιώθη μεγάλως 
έκ τής ένισ/ύσεως τής αντιπάλου Κοπτικής, 
είς 'ήν προσήλθον οί γνωστοί υπο τδ ονομα 
Βαοσανουοιανοί αιρετικοί. Είς τοΰτο θα συνετε-i * »
λεσεν ούκ ολίγον καί ή τοΰ Ευστάθιου ανικανοτης 
διότι, κατά τον Ευτύχιον ^ ) ,  ουτος ην το 
πρώτον ΰφάντης, έγένετο δέ μοναχός οτε ευρε 
θησαυρόν, δν μετεχειρίσθη προς άνέργερσίν 
έκ βάθρων τής εκκλησίας τής μονής Έ λ  
Κοσαίρ (2) , ής έγένετο βραδύτερον ηγούμενος- 
ήτο επομένως άνθρωπος άπλοΰς καί άναπαρκής 
είς τάς τοσαύτας τής ’Εκκλησίας αναγκας. 
Ευτυχώς ο τούτον διαδεχθείς τφ 805 Χριστό
φορος ήτο άνήρ πεπαιοευμένος, ως φανεροΰται

τόν Χαλεπλή, τίθησι δε δ ιοιος ττιν εαυτού άνοδον 
έπί τόν πατριαρχικόν θρόνον τψ 9 3 3 , δ μεν γ .  
πίναξ τίΟησε τόν Εύτύχιον άπό τού 91 4— 9f  j ,  γραφών / 
δτι έχειροτον /,0 ΰπό τ ο ύ  Ιεροσολύμων Ηλία, όιαοοχον 
δ'αυτού τίθησι τόν^Χριστόδουλον άπό τού 9 2 1 — 939, 
δν θέλει χειροτονηθέντα ΰπ’αΰτού τού Ευτυχίου· ό 
δέ δ', πίναξ τόν μέν Εύτύχιον αναγράφει Πατριάρχην 
άπό τοΰ 914— 921 καί, τούτου παραιτηθέντος, τίθησι 
διάδοχον αύτού τόν ύπαύτού χειροτονηθέντα Χ ριστό- · 
δΛ λον άπό τίι?921 μέχρι τού 937 ! Ή μεΐς φρονούμεν 
δτι δέον μετά τού Ά π ολλ/τ^ρίου νά διαγραφή καί δ 
ώ ς  διάδοχος αυτού φερόμενος Χριστόδουλος, οστις 
είναι αύτός *δ προκάτοχος τού Ευτυχίου, άφ’ού καί 
ή συνοδεύουσα τ ’ όνομά του σημείωσις λέγει, δτι έχ ε ι- 
ροτονήθη ΰπό τού Ή λία, μεταβάς είς Ιεροσόλυμα τψ 
787 έν φ  άπό τού Εύτυχίου γνωστόν έστιν δτι δ 
Ή λίάς άνήλθεν έπί τοϋ θρόνου τψ 8 7 3 !

( 1 ) Εύτύχιος, Β'.. 411 .
( 2 ) Ή  Κ οσαιρ αυτη κεΐται παρά τήν Έρυθράν 

άνεγερθε-ΐσα έπί τού Λευκού Αιμένος τών Π τολεμαίο».
‘Η νεωτέρα πόλις, ήν ώχύρωσεν δ Σουλτάνος Σελίμ 
κατά τήν ιζ" '· εκατονταετηρίδα καί ήτις μέχρι τής 
κατασκευής τού σιδηροδρόμου έπί τού ’Ισθμού τού 
Σουέζ 'θεωρείτο ώ ς  έπίνειον τής "Ανω Αίγυπτου, 
κεΤται 5 μίλια νοτιώτερον έκείνης, άσήμαντος σή
μερον καί μόλις ύπό 1 2 0 0  ψυχών οικουμένη.·
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εκ τε τής προαναφερθείσης πραγματείας αύτοΰ 
«  I ινι όμοία ή ζωή τοΰ ανθρώπου/) και έτέρας 
πραγματείας ΰπο τήν περίεργον έπιγοαφήν 
■« Λόγος εις τήν παραβολήν τοΰ οφεως και 
τοΰ πλούσιοι» » , άποδιδομενην άύτώ, ήτις 
άπόκειται έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Ούατικα- 
νοΰ, ως επίσης έκ τής μετά Θεοδώρου τοΰ 
Στουδίτου περί τών άγιων εικόνων άλληλο- 
γρχφίας αυτοΰ και της προς τον Αυτοκράτορα 
Θεόφιλον επ'ι τοΰ ιοίου αντικειμένου κοινής' 
αυτού τε καί τών Πατριαρχών ’Ιώβ .’Αντιόχειας 
καί Βασιλείου 'Ιεροσολύμων έπιστολής, ής ή 
συνταςις αποοιοοται αυτιρ. Τοιουτος ανήρ πολλά 
ήδύνατο νά κατορθώση, άν μή μετά τήν άνάροη- 
σιν του προσεβαλετο υπο παραλυσίας, ένεκα 
τής οποίας άνέθηκε τήν κυβέρνησιν τοΰ Θρόνου 
εις τινα ’Επίσκοπον Πέτρον, καί άν ή Αίγυπτος 
μή ύπ^φερεν εκ τε τοϋ μεταξύ τών τού μεγάλου 
Άαρούν -  έρ -  Ρασχίδ υιών Ά β ο ϋ -Ά β δ -Ά )λ ά χ  
και Ελ-Μαμουν εμφυλίου περί διαδοχής τής 
Χαλιφίας πολέμου καί έκ τής επιδρομής τών 
έν 'Ισπανία Όμείαδών κατά τής Αίνύπτου (1). 
'Η επιδρομή αυτη τών Όμείαδών έγένετο με
γίστων συμφορών πρόξενος είς τούς δυστυχείς 
Χριστιανούς, ιδία δέ τούς έν ’Αλεξανδρεία, ένθα 
και οιετρίβον φαίνεται τότε άμφότεροι οί ΙΙα- 
τ Ρ'*άρ'/α ι, κακοπο ιτ,θέντας ύπότε τοΰ Τοποτηρητοϋ 
τών Αβοασιοων Εμιρου )Αμρου καί ύπό τών 
Ισπανών Ομείαδών. μεΟ ων εiy ον ένωθή οί 

ε / τή πολει, οπως απαλλαγώσι τού ύπερασπι- 
τού τ ω ν  διότι οί άποκρουσθέντες είσήλασαν 
μανιώοεις εις τήν πόλιν, ήν έλεηλάτησαν, κατέ
στρεψαν τόν διά μεγάλης δαπάνης έπισκευασθέντα 
ναον τού Σωτήρος, κατέσφαξαν άνευ διακρίσεως 
πολλούς Χριστιανούς, ’Ιουδαίους καί δή καί 
Μωαμεθανούς καί εθηκαν πΰρ εις διάφορα τής 
πόλεως μέρη. 'Ως νά μή ήρκουν τά δεινά, άτινα 
ύφίσταντο οί Χριστιανοί έκ τών έπιδρομών 
τούτων, καί’ ας, διαρκεσάσας έπί τινα ετη, 
πολλαί έκκλησίαι καί μοναστήρια πολλαχοϋ 
τής χωράς κατεστράφησαν, προσετέθησαν τά 
εκ τής καταΟυναστεΐας τοΰ προαναφερθέντος 
Α β δ - ’Έ λ -Ά ζ ί ζ ,  δστις, έπωφεληθείς τής έπι-

( 1)  Ρενοδώτος, σελ. 2 51 καί έπόμ.

κρατούσης αναρχίας, κατέστη άπονητί κύριος 
μεγίστου μέρους τής Αίγύπτου τφ 82ο καί 
ηλπίσεν, οτι ήθελε δυνηθή νά έκδιώξ/, τούς 
Ισπανούς Οΐά τού λιμού, άφ ’ φ καί έπυρπόλησεν 
απαντας τούς σιτοβολώνας, έξ ού μέγας έπήλθε / 
καθ’ άπασαν τήν Αίγυπτον λιμός (Ο . Οίκτρά 
ήν αληθώς ή κατάστασις τής Αίγύπτου, δτε 
κατέλαβε τήν άρχήν ό φϋόμουσος Έ λ  Μαμούν. 
Πρώτον εργον αύτού ήν ό διορισμός ώς Έμίρου 
έν Αίγύπτφ τού "Α β δ -Ά λ λ ά ·/ <>), άνδρός έ -
ξόχου ίκανότητος, δστις ήουνήΊη έντός βοανέος ■
7 ’ ' ' *1 ' > 1  ̂ αναγκαστ] τους Ισπανούς εις υποχώρησιν

και επροστατευεν ουκ ολίγον τους Χριστιανούς;

Ή δίκαια τοΰ ’Ά β ο -Α λ λ ά χ  κυβέρνησις καί
έκτακτος ευφορία τής ytopac άνεκούίρισαν ό -
πωσοΰν τάς εκ του εμφυλίου πο/έριου και τών
έξωθεν έπιδρουώ-^έπε/Οούσας συμφοράς.Ούδεμία
Ο αμφιβολία υπάρχει, οτι οι ήμέτεροι έτύγ—
χανον μέν έξαιρετικής προστασίας βασιλεύοντος
τού Ελ Μαμουν, χάρις τοΰ πρός τήν ελληνικήν

5* / ν ί _ ,παιοείαν ερωτος αυτου και των προσπαθειών τοι) 
προς οιάδοσιν αυτή; μεταξύ τών υπηκόων του 
οιά μεταφράσεως τών κυριωτέρων έργων τών. 
Ελλήνων συγγραφέων, οΐον τοΰ Άριστοτέλους,· 
Γαληνού, Ιπποκρατους, ΕυκλειΟου, Άρχιμήδους 
Πτολεμαίου και άλλων, μεγίστας δέ ώφελείας 
ήθελον προσπορίσει είς εαυτούς έκ τής ευμενούς 
ΐαυτης τού Χαλίφου διαθέσεως, άν ειχον 
Πατριάρχην ρέκτην, οιος ό Κοσμάς, ή έπιστή- 
μονα, οιος ό Πολιτίανός. Περί Χριστοφόρου 
ουδέν έτερον άναφέρεται έν τή ιστορία, εί μή 
δτι κατά τό 836 προήϊρευσε μετά τών 
Πατριαρχών Ίώβ Αντιόχειας καί Βασιλείου 
'Ιεροσολύμων τής έν 'Ιερουσαλήμ άθροίσθείσης 
ύπέρ τής προσκυνή τεως τών ιερών ε ι/όνων 
Συνόδου, είς ήν συνήδρευσαν, καθά λέγει ο 
Δοσίθεος, έκατόν όγδοήκοντα πέντε Επίσκοποι, 
εκατόν όγδοήκοντα καί είς ηγούμενοι καί χίλιοι 
εκατόν πεντήκοντα καί τρεις μοναχοί ί.3).

(1 ) Σεβήρος παρά Ρενωδ. σελ. 256  καί 268.
(2 ) ’Έλ ΜαΧΐνος, σελ. 13 6 .
(3 ) Λίαν υπερβολικοί φαίνονται ήμΤν οί άριθμοί 

οΰτοι. ‘Η αθροισις εντούτοις Συνόδου ΰπερ τών ει
κόνων έν ‘ Ιεροσολύμοις άποδεικνύει τήν άνοχήν τοϋ 
διαδεχθέντος τον ’Έ λ Μαμούν Χαλίφου Μ ωχαμεδ-’Έ λ -

§ θ'. Έ πί τοϋ διαδεχθέντος τ<ΐ> 836 τόν 
Χοιστόψορον Σο>φρονιού, άνδρός,κατά τόν Ευτύ
χιον,πεπαιδευμένου καί φιλοσόφου,οί συνδέοντες 
τάς Εκκλησίας τής Νουβίας καί Αιθιοπίας 
μετά τής Κοπτικής δεσμοί ετι μάλλον συνε- 
σφίγ'/θησαν διά τής συνετής κυβερνησεω-, του 
Κόπτου Πατριάρχου Ίουσάβ καί τής εύνοιας 
τοϋ Έμίρου άλλοτε έν Αίγύπτφ χ ρ η μ α τίσ α ν ε  
άδελφοϋ τοϋ Μαμούν νέου Χαλίφου Μοττασέμ 
Β ' - Ι λ / ά χ  πρός τούς έν Αίγύπτω καί Ά ντοχεία 
Κόπτας Ιΐατριάρχας Ίουσάβ καί Διονύσιον. 
Ή  πρός τούς Κόπτας πλήν εύνοια αυτη τών 
κοατούντων ουδολως απεοη, ως άλλοτε, επι
βλαβής τοΐς ήμετέροις, τοϋ Σωφρονίου είς λίαν 

**’ φιλικάς διατελοΰ/τος μετα τοϋ Ιουσάβ σχεσεις 
καί άπολαύοντος τοϋ σεβασμού πάντων, μάλι
στα δέ τών έν Βυζαντίω ήμετέρω*, οιτινες 
τήν έπιδειχθεΐσαν υπό τοΰ Θεοφίλου κατα 
τά τελευταία έτη τής βασιλείας του ψυχρό
τητα πρός τούς είκονομάχους έθεώρησαν ως 
αποτέλεσμα έπιστολής στάλε ίσης προς αυτόν 
ύπό τοΰ Σωφρονίου πρό τοΰ 842.  Η σχετική 
ομως αυτη τών Χριστιανών ευημερία έστάθη 
ολιγοχρόνιος, άνακηρυχθέντος, μετά τόν θάνατον 
τοΰ Άαρούν -  ’ Αβου-Ζίαφαρ -  ’ Ελ -  Ούοεκ -  Β -  
Ίλλάχ , υιού έξ Έλληνίδος δούλης καί διαδόχου 
τοΰ Μοττάσεμ, Χαλίφου του Ζιαφαο- Ε λ-Μ ο- 

< τουάκελ -  ’Ά λ α  -  Α λ λ ά χ , άνδρός φιλήδονου, 
σκληρού καί φανατικού, μόνην άρετήν έχοντος 
τήν περί τά στρατιωτικά ικανότητα ί1). 
Ούτος δεινόν έκίνησε κατά τών Χριστιανών 
διωγμόν, έβδομον τούτον άπό άλωσεως Α λε- 
ξα /δοείας άναγραφόμενον, τορ 8 5 0 , οστις παντας

Μοττάσεμ-Β’-Ίλλάχ. Περί του Ίώβ μ,̂ νΟάνο̂ εν παρά 
τοϋ Εΰτυχίου, οτι άνήλθεν έπί τον άποστολικόν θρόνον 
νΫ-ϊ nrnnirt; το α'. ετος τη; Χαλιφίας τού Μαμούν, 

or,λαδή τψ 818, καί έπατρ.άρχησεν ετη 30. Καί 
' - έι τ?, διαδοχή τών Πατριαρχών ’Αντιόχειας έπικρατεί 
. ή α&τή σύγχυσις, ήν εϊδομεν καί είς τήν τής’Εκκλησίας 

Άλεξανδ,,είας. ’Ίδε The Patriarchate of Anti
och ΰπο τού αίδ. I. Μ. Neal μετά παραρτημάτων 
κχί σ μειοισεων τοϋ έκδοτου αίδ G. Williams 
•καί τϊ> περί τών Πατριαρχών ’Αντιόχειας τού α
οιδίμου Κωνσταντίου Κωνσια^τινοπόλεως τού απο 
2ϊιναίου.

(1) Ευτύχιος, Β'. 447 Ρενωδότος, σ«λ. 293 .

τούς προηγουμένους ύπερέβη, αφορμήν λαβών 
έκ βλάβης,ήν έφαντάσθη οτι ιατρός τις χρι
στιανός έπροξένησεν είς αύτόν ! Τοτε οι εις 
τό κράτος του έμβιούντες Χριστιανοί ύπεχρεώ- 
θησαν νά φορώσιν ώς σημειον άτιμωσεως ρακη 
ή θυσάνούς.ποικιλοχρόους έπί τών ένδυμάτων 
τοιν, νά μεταχειρίζωνταί σχοινί α αντί χα) ινών 
καί νά άπεκονίζωσιν έπί τών άνωφλιιων 
τοιν θυρων το>ν οικων των πίθηκους, κυνας και 
διαβόλους' ή χρήσις τών ίππων άπηγορεύθη 
αύτοΐς καί έπεβλήθη εις μόνους τους ανδρας να 
φορώσι ζώνας, ών ή χρήσις άπηγορεύθη ταΐς 
γυναιξί (ι ). Α ί νεωστί άνεγηγερμέναι έκκλησίαι 
καίοί τάφοι κατηδαφίσθησαν' αί λιτανεΐαικαί 
αί λαμπάδες άπηγορεύθησαν, ούδενί δέ Χ ρί- 
σ τ ια ν ώ  έπετρέπετο τοΰ λοιπού νά καταλάβ·/) 
δημόσιόν τι υπούργημα. Οί κανονισμοί ούτοι 
πολλάκις έκτοτε έτέθησαν έν ίσχύϊ, άλλά 
δέν φαίνεται οτι συνετέλεσαν μεγάλως, ως 
ηλπίσεν ό νομοθετήσας αυτού;, εις το ν α -  
σπασθώσίν οι Χριστιανοί τον ισλαμισμόν. Ο 
διωγμός ούτος έπεξετάθη καθ’ άπαν το κράτος, 
ιδία δε έν Βαγδάτη, ενθα καί ’ Ιουδαίοι και 
Νεστοριανοί καί Ίακωβίται καί ’Ορθόδοξοι ές 
ίσου ύπέφερον. Ό  έν Αιγύπτψ Εμίρης, όν 
έσφαλμένωςοι ιστορικοί,άντι Γιεζιδ-Βεν- Α βδ- 
’Αλλάχ, ’Ά β δ -Έ λ -Μ εσ ίεχ  καλοϋτίν, άπεφά- 
σισε καί αύτό τό όνομα τοΰ χριστιανισμού 
να έξαλείψ-J άπό τής Αίγύπτου’ άπηγόρευσεν 
δθεν τάς κηδείας, τήν κροΰσίν τών ιερών 
κωδώνων (-), τάς γεγονυία τή φωνή γινομένας

(1 )  Οί Κόπται όλίγον έλυπήθησαν διά τήν ΰπ ο- 
χρέωβιν ταύτην, ώ ς  θεωρούντες έκπαλαι τον ζωστήρα 
ώ ς  τιμητικόν τι καί άποδίδοντες αυτώ μυστικήν 

σημασίαν.

(2 ) ‘Η χρήσις τών κωδοίνων !ν  Αιγυπτψ είναι 
αρχαιότατη, αν πιστεύσωμεν τον ' Ελ-Μακριζην, όστις 
διηγείται, οτι ότε άφ ’κετο είς Αλεξάνδρειαν ό άπε— 
σταλμένος τού ’ Ιουστινιανού Ά πολλιναριος, εκρουσαν 
τούς κώδωνας, δπως συνέλθη ο λαος και ακροασΟή 
τής έπιστολής τοϋ ’Λύτοκρατορος. Μετα την απαγό
ρευσή αΰτών ε’ισήχθη ή χρήσις τών σημάντρων, 
ά’τινα ομω ς άπηγορεύθησαν τών 13 52 . ‘Η χρήσις 
τών κωδοίνων έν τή  ήμετερα Έ κ κ λη σί?  είσήχθη 
περί τό 90  0 , παραληφθεΐσα, ώ ς  λέγεται, παρά τών 

’ Ενετών.



ποοσευχάς καί αύτήν τήν τέλεσίν τής θείας 
Μυστανωγίας! Προς επιτυχίαν τοϋ τελευταίου 
μέτρου άπηγόρευσεν αύστηρώς τήν αγοράν ή 
πώλησίν οίνου,ιδία ?ν Καίρψ, ώστε οί Χριστια
νοί, αδυνάτου καταστάσης τής προμήθειας 
τούτου, ήναγκάσθησαν νά συνθλίβωσι σταφίΟας 
έντός ύδατος καί τό εξαγόμενον υγρόν νά 
μεταχειρίζωνται έν τή τελέσει τής άναιμάκτου 
θυσίας ί1). Έ τ ι  μάλλον έδεινώθη if θέσις τών 
Χριστιανών έκ τής άποτυχούσης απόπειρας 
τών Βυζαντινών, βασιλεύοντος Μιχαήλ τοϋ 
Οίνόφλυγος, τού ν’ άνακτήτωσΐ τήν Αίγυπτον 
τώ  8 52 , οτε ήδυνή^ησαν νά καταλάβωσι τήν 
Ταμιάθιν. Ό  Σωφρόνιος πλήρης έτών καί 
κεκορεσμένος πικριών, άπέδωκε τό κοινόν χρέος 
έξ υδρωπος τών 859,  άφ ’ ου εν έτος πρότερον 
κατεδίκασε τήν είσπήδησιν τοϋ Φωτίου επι τού 
Οικουμενικού θρόνου καί τήν έξορίαν τού 
’ Ιγνατίου (2) .

(1 ) ‘Ο Μακρίζης λέγει, oxt δ διωγμός οΰτος 
ήρξατο τό τελευταΐον ετος τής πατριαρχίας τοϋ 
Ίουσάβ, δ Ρενωδότος δμ ω ς θεωρεί αυτόν σφαλλόμενον, 
σελ. 296.  ‘ΗμεΤς φρονούμεν, δτι ό διωγμός οΰτος 
θά ήρξατο τψ 850 ετει, δτε ήν ’ Εμίρης έν Α ίγύπτφ 
ό υιός τοϋ Χαλίφου δ "Ελ Μοντάσερ καί παρετάθη  
μέχρι τοϋ 8 6 2 , οτε άπε&ίωσεν οίκτρώς δ πατροκτόνος 
οΰτος. ‘Ο Ίουσάβ, κατά τοΰς Κόπτας Ιστορικούς, 
άπεβίωσε τψ 2 42 τής Έ γείρας, τ  τψ 856 άπό 
Χριστοϋ καί 5 72 τής εποχής τών Μαρτύρων.

( 2 ) Λανθάνεταιδ Ευτύχιος,δρίζων ώ ς  ετος τού θανά
του τοϋ Σωφρονίου τό 8 47,διότι έν τοΐς πρακτικούς,της 
κατά Φωτίου άθροισθείσης έν Κωνσταντινουπόλει Συ
νόδου τψ 8 69 άναφέρεται, δτι και δ Αλεξάνδρειάς 
Σωφρόνιος είχε καταδικάσει τήν άνάρρησιν τοΰ Φωτίου, 
έξ οΰ συνάγεται δτι τ ώ  8 58 εζη ετι δ Σωφρόνιος.

( ’Ακολουθεί συνέχεια)
------------------------------ .φ.----------------------------

ΕΛ Λ Α Σ, ΤΟΓΡΚΙΑ, ΙΣΤΡΟΣ
ΰπό

C H A R L E S  B I G O T .  *
Μετάφρασις ύπό Φ***

5 ί Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  Β ' .

Α 0 II Ν A I

(Συνέχεια)

Αυτός ό. τών τάφων των πλούτος άποδεικνύει 
αρκούντως τούτο. "Απαντες οϋτοις, οταν ΰπηγον 
νά τους έξεγε(ρωσ:ιν άπό τοϋ νηδύμου ΰπνου 
των, είχον έστεμμένα διά χρυσών φύλλων 
τά μέτωπα’ απαντες σχεδόν εφερον έπί τοϋ

στήθους πλάκας χρυσάς καί απάντων είχον 
εκτυπώσει μετά θάνατον τήν προσωπιοα 
έπί φύλλου χρυσού. Χρυσά κοσμήματα έπί 
τών ενδυμάτων των, δακτύλιοι χρυσοί, σφρα- 
γΐστήρες, χρυσαΐ μυροδόχοι, εισί πράγματα 
ουδέποτε ύπάρξαντα κοινά, άτ'.να κατά τήν 
εποχήν μάλιστα εκείνην καί δέν ήτο δυνατόν 
νά ώσι τοίαϋτα. Πολλά συντούτοις αγγεία 
αργυρά καί χαλκά' ταύτα δμω; λίαν έπαθον.
Ό  χρυσός είναι ού μόνον τό πολυτιμότατου 
τών μετάλλων, άλλά καί τό μάλλον άντεχον 
εις τήν φθοράν.

Ή  εις άπαντα ταΰτα τά εργα ελληνική 
τέχνη πολύ ήττάται τής μετά τίνας αιώνας. 
Ή  χειρ τών εργατών είναι ακόμη πολλάπις 
αδέξιος, ή ά δεξιό της δ’ αύτη ετι μάλλον γίνεται 
καταφανής προκειμένου περί παραστάσεως τής 
ανθρώπινης μορφής ή τής άπεικονίσεως καί 
αύτών τών ζψων. Έ ν τούτο ις έκδηλοϋται άπό 
τούδε τό ένστικτον εκείνο τής άπομιμήσεως, 
δπερ είναι ή πηγή πάσης τέχνης. Μιμούνται, 
τά φύλλα τών άνθέων' ιδού καί ψυχαί, 
σηπίαΐ καί πολύποδες λίαν ευδιάκριτοι. Ή 
τέχνη τής έγκολλήσεως τών μετάλλων είναι 
ήδη γνωστή'δύο κολεοί εγχειριδίων δεικνύουσιν 
αληθείς εικόνας, έκτελεσθείσας διά τής έγκολ- 
λήσεως χρυσού καί αργύρου εντός τοϋ χαλκού, 
θαυμασίας αληθώς διά τήν εποχήν εις ήν 
έξετελέσθησαν. Ή  μία τών εικόνων τούτων π α - 
ρίστησί πολεμιστάς θηρεύοντας λέοντας, έν δε 
τή έτέοαι φαίνεται )έων διώκων αγέλην έλάφων, 
ών μίανκατασπαράσσει. Μεγάλως ηθελεν άναμ- 
φιβόλως έκπλαγή ό Βενβενοΰτος Κελλίνης, ά> 
έβλεπε τίνος ησαν ικανοί οι τρεις χιλιάδες 
περίπου πρό αύτού ετη ζήσαντες πρόκατοχοί 
του έν τή τέχνη, (1) .

Πληθύς οπλών έν τοΐς τάφοις, πληθύς ξιφών 
καί έγχειριδίων. Οί βασιλείς ούτοι τών Μυ
κηνών θά ήσαν βεβαίως μεγάλοι θηρευταί 
ανθρώπων. Τά ξίφη ταύτα, ατινα μικρόν 
διαφέρουσι τότε μήκος καί τό σχήμα τών

(1) Benvenuto Cellini ήν περίφημος Φ λω
ρεντινός γλύπτης και χρυσοχόος, άκμάσας άπό τού 
150 0— 15 71.

ώραιοτάτων νεωτέρων ξιφών, πλέον ή άπαξ 
θά έβάφησαν βεβαίως είς αίμα, οί δε κτήτορες 
αύτών, οσάκις έσκέπτοντο περί έτέρας μετά 
ταύτην ζωής, άνάμφιβόλως θά έφαντάζοντο, 
οτι καί εκεί θά οιεξήγον λαμπρούς πολέμους 
αί σκιαί των χειριζόμεναι τά ξίφη ταύτα.

Ίδωμεν ήδη τίνα χρονολογίαν δυν:’μ:θα. νά 
δύσωμεν εις τά λείψανα ταύτα του παρελθόντος. 
Μακρά διεξήχθη επί τούτου συζήτησις πρό 
ες ή επτά έτών εν ’Αθή/αις, έν Γερμανί^, 
έν τψ Ίνστιτούτψ τής Γαλλίας καί έν ’Α γ 
γλία. Ή  έπικρατεστέρα δμως -ίήν σήμερον 
γνώμη είναι, οτι καί εν Μυκήναις ό κ. Σχλήμαν 
άνήλθεν είς άρχαιοτεραν τοΰ Άγαμέμνονος 
εποχήν, ως εν Τρωάδι είς άρχαιοτέραν τοϋ 
Πριάμου. Παραβαλλόμενα τά ευρήματα ταΰτα 
τών Μυκηνών πρός άλλα γνωστά, φαίνονται 
όμοιάζοντα μάλλον πρός τά τής λυδίας τέχνης. 
Ούδέν ίχνος φαίνεται ετι τής έπιδράσεως τής 
Φοινίκης καί τής Αίγύπτού' οοδέν τό δυνά- 
μενον ν’ άνακαλέστι τήν ιδέαν τών Ίώνων η 
τών Δωριέων. Έ ν τή θέα τών κειμηλίων τούτων 
■επανέρχονται είς τήν μνήμην οί αρχαίοι ελληνι
κοί μύθοι, οί πραγματευόμενοι περί τής έκ Λυδίας 
καί Καρίας άφίξεως άνδρών οίος ό Βελλεροφών. 
Αίαν πιθανόν επιδρομή τ'.ς άπό τοϋ νοτίου 
τής Μικράς ’Ασίας νά άφίχθη διά του Α ι
γαίου μέχρι τών μερών τούτων τής Πελοπον -  
νήσου καί τής διαβάσεως ταύτης τά ίχνη νά 
κήνται σήμερον ενώπιον τών οφθαλμών μας.

"Αν ή έξήγησίς αύτη είναι ορθή, διότι δέν 
έχω τήν άξίωσιν νά λύσω τοσούτω σπουδαίον 
ζή ιημα, ο ί τάφοι τών Μυκηνών δέν ανέρχον
ται μόνον μέχρι τών χρόνων τοϋ Τρωικού 
πολέμου, άλλά καί ενα ή δύο αιώνας άρχαιό- 
τερον. Ούδέν έκ τών μνημείων τής Ελληνικής 
ιστορίας μάς έπέτρεπε μέχρι τής σήμερον νά 
άνέλθωμεν είς τοσούτω μεμακρυσμένήν έποχήν.

Καί ταύτα μέν άρκοδπν, δπως καταδείξωσι 
τήν άνεκτίμητον σπουδαιότητα τής συλλογής 
ταύτης. Αύτη είναι, ώς πρός τήν γνώσιν τής 
αρχαίας Ελλάδος, δ,τι έπί παραδείγματί είσιν, 
'ως προς τον βιον τών Ρωμαίων τοϋ πρώτου άπό 
Χ,ο ιστού αιώνος, τά ευρήματα τής Πομπηίας,

Είς τού θαυμώζοντος τά κειμήλια ταύτα τήν 
μνήμην επανέρχονται οί στίχοι τής Ίλιάδος 
και Οουσσείας. "Απαντα σχεδόν τά διά τής 
γλωσσης τοϋ 'Ομήρου ονομαζόμενα αντικεί
μενα όρώμεν ένταύθα δ’ αύτών τών οφθαλμών 
μας. Τά καλλιτεχνήματα έκεΐνα, τά εργα 
έκεϊνα τής χρυσοχοΐας, τά κοσμήματα, τά 
αγγεία, τά ψέλλία, τά δπλα εκείνα, ατινα 
ό γέρων άοιδός ύμνησε μετά τοσαύτης εύχα- 
ριστήσεως, αν δέν δυνάμεθα νά τα θίξωμεν, 
απαγορευοντος τούτο του κανονισμού καί κωλυ- 
όντων άλλως τε ήμάς τών ΰέλων, δυνάμεθα 
νά τα ιΟωμεν, νά τα θαυμάσωμεν. Ουτω λοιπόν 
ο,τι επι τοσοϋτον χρόνον εθεωρείτο ώς πλάσμα 
άοιδου, θαυμάσιον γένημα τής φαντασίας, 
υπήρχε πραγματι περί αύτόν καί οϋτος ούδέν 
έτερον επραξεν ή νά περιγράψ-r,, μετ’ άξιο— 
θασμαστου ακρίβειας δ,τι εκειτΟ ενώπιον τών 
οφθαλμών του. Καί αύτοί οί άγαν σκληρο- 
τράχήλοι τών πυορων ιστών ανάγκη έπί τέλους 
νά πιστεύσωσιν είς τήν ύπαρξιν τοϋ Όμήρου. 
ΙΙόσον ενδιαφέρουσα θά ήτο, πόσον ζώσα καί 
νεαζουσα, η υπο ευφυούς τίνος έκδοτου εκδοσις 
τής ’Ιλιάδος καί ’Οδύσσειας μετ’ εικόνων έν 
έκάσττ} σελίδι, γεγραμμένων τή βάσει τών 
μυκηναίων ευρημάτων, έν αίς θά έβλέπομεν 
τους ηρωας οποίοι πράγματι ήσαν μετά τών 
πανοπλιών καί κοσμημάτων αύτών!

7 ’ Ιουνίου.
Ό  έπιθυμών νά ίδγ| τά τελευταία Παλληκά- 

Ρ’ α  δέον νά σπεύσ·/). Παλληκάρι άποκαλώ τόν 
"Ελληνα, δστις φορεΐ ετι τό εθνικόν φόιευια, 
ή ορθότερον το άλβανικόν, οπερ εφερον οί 
μαχηταί τού περί άνεξαρτησίας άγώνος, τό 
ένδυμα έκείνο, δπερ τοσάκις έγράφη ύπό τών 
ρωμαντικών ζωγράφων ήμών καί δπερ φέρει ό 
γκιάούρ,  τού Λακρουά έν τή λαμπρά είκόνι ή 
Π ά λ η  τ ο ϋ  γ κ ι α ο ύ ρ κ α τ ά τ ο ϋ  πα σ σ ά 'έπ ι- 
χιτώνιον έρυθρούν χρυσοκέντητον, λευκή καί 
πολύπτυχος φ ο υ σ τ α  ν έ λ λ α ,  σκάλτσαι έρυθοαί 
καί χρυσοκέντητοιέμπερικλείουσαι τήν κνήμην, 
ώς α ϊ τών ήρώων κνημίδες, τ σ α ρ ο ύ χ ι α  είς 
τούς πόδας καί έπί τής κεφαλής τό έρυθρούν 
φ έ σ ι ο ν  μετά τού έκ χρυσής βαλάνου έξαρ-



χωμένου θυσάνου. Έστ'.ν οτε τό έπιχιτώνιον 
είναι κυανοϋν καί τότε αί_ περικνημίδες είσίν 
έπίσης κυαναΐ.

Τά Παλλικάρία ησαν πρό τ'.νων μόλις έτών 
πολυάριθμα- έν αύταΐς ταΐς Άθήλχις ησαν 
yiXia διακόσια μέχρι χιλίων πεντακοσίων- 
σήμερον θαύμα είναι αν σώζηται έκατοντάς 
αύτών. Τό άρχαΐον ένδυμα άμύνεται ετι φαίνε
ται έν -ταΐς έπαρχίαις- άλλ’ έν Άθιίναις 
θεωρείται σήμερον ώς αναχρονισμός. Μόνον 
επίμονοι γέροντες τινες μένουσιν ετι πιστο’ι 
εις αυτό- πλήν οί υιοί τιον τό έγκατέλιπον· 
δέν θά παρέλθ·/} πολύς καιρός καί ή ένδυμασία 
τοϋ Παλληκαρίοϋθέλεικαταλάβειτήν άνήκουσαν 
θέσιν μεταξύ τών ιστορικών περιέργων εν τοΐς 
μουσείο ις.

Ή  έξαφάνισις τής ενδυμασίας ταύτης ά -  
ποδοτέα είς τό πολυδάπανον αυτής. Μήνες, 
ετη μάλιστα, άπητοϋ/το όπως κεντηθώσι τό 
έπιχιτώνιον και αί έπικνημίδες, έν ώ διά 
τά φραγκικά ήμών ένδύματα άρκοΰσΐ μέτρα 
τινά έριούχου καί καί έργασία τό πολύ εί- 
κοσιτεσσάρων ωρών. "Οπως απόκτησή τις 
ώραΐον τοιούτον ένδυμα έδει νά ή πλούσιος, 
έκτος άν είχε τό ευτύχημα νά περιέλθτ, αύτώ 
τούτο έκ κληρονομιάς. Τό φραγκικόν ένδυμα, 
έκτός τοϋ εύώνου, εχει τό πλεονέκτημα δτι 
άναδείκνυσι τούς φορούντας αύτό σγεδόν ίσους- 
άν δ ΰπάρχβ χώρα άγαπώσα τήν ισότητα, 
τουλάχιστον δσον ή Γαλλία, αύτη είναι ή 
'Ελλάς. Είς ταΰτα προσθετέον, ο ί  ή ένδυμασία 
αύτη είναι βαρεία καί ένοχλητική είς τούς 
φέροντας αύτήν, έν κα'.ρψ μάλιστα θέρους.

(Ακολουθεί συνέχεια*)

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

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΝ KAAAVP1.JL

ΑΛΒΑΝΟΙ ?

"Απασα ή πέοιξ φύσις έμειδία, άπό δε τών 
άγρών άνεδίδοντο οξέα άοώματα, έξεγερτικά- ό 
'ούρανος καί ή γή έφαίνοντο ώς άν ήθελον ν’ά 
πολ»αύσωσι πλέον του συνήθους τής υπερβολικής

έκείνης ζωτικότητας, ήτις έμελλε μετά τοΰ 
προσεχούς Νοεμβρίου νά έκλειψή.

Έν τώ κέντρω εύρέος άλωνίου ύψουτο σωρός 
στάχυων αραβοσίτου, περί δν έκάθηντο κυ- 
κλικώς αί οίκο 'ένειαι άπάντων τών ύπηρετούντων 
τόν βαρώνον Ρουγγέρη χωρικών, κάταγινόμεναι 
είς τήν έκφύλλυσιν τών στάχυων.

Ώραίοτάτην εικόνα παρίστα ή άλως- άπό 
του γέροντος κεκυφότος καί άταράχου γεωργού 
μέχρι τοϋρωμαλαίου,χαλκόχροοςκαί σφριγώντας 
νέου' άπό τής μάμμης, σπευσάσης παρά τό 
σύνηθες είς τήν άγροτικήν ταύτην τελετήν, 
μέχρι τής χαριτοβρύτου κυανοκόμου καί βοω- 
πιδος νεάνιδος καί τών μετά τής μάμμης έλθόν— 
των παιδιών, απαντες έςεδήλουν άδολονχαράν.

Οί μέν έφλυάρουν εύθύμως, οί δέ έγέλων, έν 
φ  οί νεανίαΐ συγνά άντήλλασσον βλέμματα 
μετά τών νεανίδων.

Ό  άπάντων λαλίστατος ή ν ό Γαβριήλ.
ΤΗτο ούτος εύρωστον παλληκάρι, ειλικρινές 

καί πεπροΐκισμένον μετ’ εύφυϊας, ώστε οί λοι
ποί γεωργοί έθεώρουν αύτόν άνώτερον αύτών, 
άφ ’ ότου μάλιστα έπανήλθεν έκ τοϋ στρατοϋ· 
μετά τοϋ έρυθροθυσάνου πιλίου του, καί έκά- 
λουν αύτόν έτι ό ε ύ ζ ω ν ο ς .

Ό  γέρω Θωμάς ήρξατο νά διηγήται πα
λαιόν τι διήγημα, έν φ άπηρίθμει όπόσας 
ώραίας είχε ποτε φιλήσει έν τή νεότητί του, 
δταν ηύτύχησε νά εύργι τό κόκκινο άστάχυ.

ΙΙάς τις μετά τον γέρω θωμάν διηγείτο τι 
τών περασμένων χρόνων.

Ό  Γαβριήλ έν τούτοις κατεφλέγετο ύπό τής 
επιθυμίας νά εύρβ τόν έρυθραϋν στάχυν καί 
άποφυλλίζων μετ’ έκτάκτου ταχύτητος ήτένιζε 
τήν μελάγχρουν Μαριάνναν μετ’ έξαστραπτόν- 
των οφθαλμών πραδήλως λεγόντων αυτή- ((’Ά ν  
εύρο) τόν έρυθροϋν στάχυν, τί φίλημα θά σου 
δώσω ! Λ

—  Τόν εύ-ον , τόν εϋρον ! —- άνακράζει 
αΐ-νης ό Κυριάκος, άυίός του μεγαλνοκτηματίου.

"Απαντες εύθύμως άνεφημοϋσι τόν ευτυχή 
εύρέτην, δστις εγείρεται, σπεύδει πρός τν,ν 
μελαχροινήν Μαριάνναν καί άπ'6θέτει ηχηρόν 
φίλημα έπί τού μετώπου της.

—  Ό  οιάβολος νά με πάριρ ! ! ! —  άνέ- 
κραςεν ό Γαβριήλ μεθ’ αίμοχρόων οφθαλμών —  
καί ήτο έτοιμος νά έπιτεθή κατά τοϋ Κυριάκου- 
εκρατ-',θη δμως έξ ίχνους φρονήσεως- άλλως 
τε δεν επεθύμει νά δίαταράξτ, τήν εορτήν διά 
θλ’.βερας πράξεως.

Ούδείς- έπρόσεξεν είς τό κίνημα τούτο, ό δε 
Κυριάκος, έπιστρέψας είς τήν θέσιν του, 
τον παρετήρησε μεθ’ ύφους θριαμβευτικού άμα 
καί χλ.ευαστικοϋ.

Ό  Γαβριήλ, δήξα ς τά χείλη μέχρι; αίματος, 
ειπεκαθ’ εαυτόν. Θά μοί το πλήρωσής, σκυλό- 
θρεμμα.— Και έγερθείςείτα αίφνης, άπεμακρύνθη 
εσπευσμένως διά μέσου τών στελεχών τοϋ άρα- 
βοσίτου καί είσεχώρησεν έντός τού πέραν τών 
άγρών δάσους.

Γά ασματα επαυον κατά διαλείμματα καί 
ήρχετομετά φοβεροϋ θορύβου καί ισχυρών χειρο
κροτημάτων καί παρατεταμένων Ό χ  ! ”0 /  ! ή 
Τ α ρ α ντέ λλ  α , ό έπιχώριος χωράς.

Φρυάττων, σχεδόν μανιώδης έξ άγανακτή- 
σεως, ό Γαβριήλ διήρχετο βραδέως τήν παρα
κείμενη ν οδόν, έν φ δε έσυρεν άπό τής ζώνης 
τόν πέλεκυν —  Μνηστή έκείνου ! . . . λοιπόν 
μ ’έπρόδωσε; ώς είναι ό Θεός αληθινός,
θ’ ανοίξω καί τών δύο τήν κεφαλήν —  τοίαϋτα 
καθ εαυτόν έσκέπτετο.

Ε ι/ε  σχεόον φτάσει εις τήν καμπήν τής 
όδού, δτε ήκνυσε νά τον καλή ή γνωστή αύτφ 
τής Μαριάννης φωνή.

Τρέμούσα διά τόν πεφιλημένον της Γαβριήλ, 
δν μόνον ήγάπα έξ όλης καρδίας, καί οϋτινος 
έγίνωσκε καλώς τόν χαρακτήρα, λαθούχα τήν 
έπιτηρησιν τών γονέων της, είχε παραμονεύσει 
τήν άφιξίν του, ότε μεν διά τής οπής τοΰ 
κλείθρου, ότε δε άπό τοϋ πρός τήν όδόν 
παραθύρου, βεβαία δτι ούτος θά ήρχετο, έν 
ώ έν τώ μέσω τής νυκτός ήδον καί έχόρευον, 
να Ο'.απεά’ τ; τόλμημά τι.

Ό  Γαβριήλ έδύστχσε πρός στιγμήν, άν 
επρετε νά έφορμήί7| έπί τοϋ γαυριώντος άντε- 
ραστού ταυ με τόν πέλεκυν, Ζ> ήδη επα)λεν, ή 
ν ακροασθή πρότερον τής άπιστου έκείνης νυ- 
Va./.r,;, ητ’.ς τοσουτοι ανα'.δως τόν π;οέδιδε.

Οπωςοηποτε εκείνος δέν θά μοι δ^αϊύγη 
απόψε —  είπε* στρεφόμενος καί μένων ΰπό τό 
παράθυρον, φοβερός τήν θέαν καί δυνάμενας 
ν’ άπολιθώσιρ τήν Μαριάννην, άν τό σκότος τής 
νυκτός δεν ενεπόδιζεν αύτήν νά τον ior,.

Γαβριήλ^ μου, σοί ορκίζομαι καί πάλιν 
εις τήν Παναγίαν Παρθένον, δτι θά είμαι πάν
τοτε ιδικνί σου. Αΰριαν κατά τό δειλινόν εΰρέθητι 
εις την ((Παλαιάν Ορυν»,3πως συνομιλήσωμεν. 
Γορα όμως αποσύρθητι ήσύχως, άν μέ αγαπάς.

Δεν η to λοιπόν αληθές ότι τόν ε ! /ε  προδώ- 
σε ι> Η ητο τούτο προμεμελετημένον ψεύ- 
όος, απως σώσ/, τήν ζωήν του προτίμηθέντος άν- 
τεραστού του;

"Ερμαιον μυρίων σκοτεινών σκέψεων έμεινεν 
επι τινας στιγμάς, εν ω φοβερά έμαίνετο έν τή 
καρδίο: του τρικυμία.

—  Θά ίδωμεν, θά ίδωμεν, είπε τέλος, έπα- 
ναθετων εις τήν ζώνην τόν πέλεκυν.

Παρήλθε τήν όδόν καί,τόν πίλον έχων κεκλι- 
μένον έπί τού αριστερού ώτός, διήλθε περιφρο- 
νητικώς οιά μέσου του ομίλου τών άδόντων και 
άπεμακρύνθη βραδέως.

** *
ΊΙτο μία τών Κυριακών τοϋ Ίανουαρίου,πλήν 

άφίνετο ώς μία τών ώρα'.οτέρων τοϋ Άποιλίου.
’Επρόκειτ^ νά τελεσθώσι κατ’ αύτήν οί 

γάμοι τοϋ υιού τοϋ μεγαλοκτηματίου μετά τής 
ώραιοτάτης τών νεανίδων -οϋ χωρίου —  τής 
Μαριάννης—  μεθ’ άπίσης έκείνης τής πομπής, 
ήτις παρά τοΐς' ’Αλβανοΐς συνειθίζεται καί 
παρ’ αυτή τή μεσαία τάξει.

Σμήνος πα ιδίων θορυβούνταν παιέαενόν έ -* 1 » t
νώπιον τής οικίας τοϋ νυμφίου, καίπαίζοντα, 
ώθούμενα, κυλινδούμενα, άνέμενον άνυπόμονα 
τήν βροχήν τών ζακχαρ'.κών κατά τήν έξοδον 
τοϋ γαμηλ,ίου ποαπής.

Ό  Κυρ'.ά'.ος εν τω μέσω ομίλου αγάμων 
προηγει .ο της πομπής, η .ις απετελ*ειτο εκ πολν— 
λών γυναικών, ένδεδυμένων τά πολυτελή εθνικά 
αύτών άργυροκέντητα καί χρυσοκέντητα φο
ρέματα, καί τών άπό τής χειρός κρατούντων 
α -τ /ς  συζύγων. ’Έσπευδεν άφρο/τις πρός τήν 
εύδαΐμονία/, ής έμελλε νά άπολαύσ·/), γινόμενος 
κάτοχο; τής Μ ίριάν/η;.

( Λ Χ θλ ';υΟ ί7V/i / 1'.y..)
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ΤΗ ΧΑΡΙΤΟΒΡΤΤΩ ΔΕΣΙΙΟΣΪΜ,Ι 

Μ. X. Κ.

’’Αγγελοί είσκί στό χορό*
Α ηδόνι στο τραγούδι.
Τό προσωπόν σου τ ’ άνδηρό, 
Μαγιάτικο λουλούδι.

"Εχει·; χαμόγελο γλυκό,
Μά πλείά γλυκερά ή ματ^ά σου. 
Τά ρόδα τά τριαντάφυλλα, 
Μαραίνοντ’ έμπροστά σου.

’Έχεις μαγίσσης γόητρον,
Κ' ήγεμονίδος χάρ*.,
Παρθενική αγνότητα,
Σάν τό μαργαρητάρι.

Σου εύχομαι άπό ψυχής,
"Οσον στον κόσμον ζήσης,
Νά ήσαι πάντοτ’ ευτυχής,
Ποτέ νά μή δακρύσης.

Έ ν  Κεοζλλτ,νί2 .
Κ. Τ. Πρετεντέρης.

ΕΙΣ ΣΑΤΑΝ ΑΝ

Pape Satan, pape Satan 
—  δ α ν τ η ς  —

( Σ υ ν έ χ ε ι α )

"Ω ! χαϊρε Σατανά, σΰ δς εξαιρείς 
Τόν βόρβορον τής γής, είς κονιορτόν, 
Καί πάσαν αρετήν οίκτρώς έκδέρεις.

Σέ μόνον οί πολλοί έχουν θεάν,
Αί άμοιβαί αί σαι είνε ταχεία ι,
Και εις τόν κόσμον φαίνονται αύτόν.

Τών θνητών αί λοιπαί θρησκομανίαι 
Ύπόσχοντ’ αγαθά προβληματώδη, 
Δυσνόητοι είν’αί πλεΐσται κα! γελοία·..·

Ά λ λ ά  και συ παρέχεις ουσιώδη 
Χρήματα, διακρίσεις και τιμάς 
Είς τούτον μας τόν βίαν τόν εργώδη.

Σύ τάς τέχνας εμπνέεις τάς καλάς,
Σΰ εφευρίσκεις, σύ ανακαλύπτει;
Ό σ α  τοϋ κόσμου κρύπτει ή κοιλάς.

Ούδέποτ’ εκ τοϋ θρόνου σου δέν πίπτεις’’
Σέ ειδον και σέ βλέπουν οί αιώνες'
Πρό τής σκληοάς ’ Ανάγκης σύ δέν κύπτεις?

Εμπρός σοΰ τών ανθρώπων οί αγώνες
, r  ν - »  *  υ  ■» J  , ~Κα'. αοικοι αν εινε ευοοκιιχουν,
Και δίδονται σταυροί ίσοι άγχόναΐς.

Δικαίως ούν σ ’ οί πλεΐστοι ποοσκυνοϋν5 
Ό τ ’ είσαι τής προόδου ό προστάτης,
Τό στήριγμα τών δσοι άθυμούν.

’Αδίκως σ ’ αίτιώνται τής απάτης,
"Ην τή μητρί μας Ευα ύπεκίνεις,
Τό μόνον αΰτη ήτο καύχημά της<

’Άνευ τής αμαρτίας της εκείνης 
Τήςγνώσεως τό δένδρον περιττώς 
Θά έθαλλεν έν μέσω τής αισχύνης;

Ό  άνθρωπος κωφάλαλος, τυφλός 
Θά έβοσκεν όμοϋ μέ τ ’ άλλα κτήνη,
Πάντ’ άγνοών τό πότε, πού και πώς.

Κ’ ή επιστήμη, ήτις τόσας χύνει
Φωτός ακτίνας έπί τής άγνοιας
Καί τάς προλήψεις τών ανθρώπων σβυνει,

Θά έκοιμάτο είς τάς αιώνιας 
Τοϋ Μηδενός άγκάλας τάς νεκράς,
Καί ερμαιον τό παν θά ήν τής βιας.

Πάσας τοϋ κόσμου τάς μεταβολάς, 
Στάσεις, επαναστάσεις, εκθρονίσεις, 
Αυτός τάς καθιστεί ό Σατανάς.

i

β

Πάσης καρδίας ούν αί διαχύσεις 
’Οφείλονται αύτψ τώ Προμηθεϊ,
Αύτώ παντός εμψύχου αί δε/,σεις.

Ε ίν ’ ώρα πλέον νά φανερωθή 
Ή  μυστική λατρεία του Ίδιου,4 · i

Νά γίντ, αναφανδόν παντού δεκτή.

Δεύτε προσκυνηταί τοϋ αργυρίου, 
Μεταπράται τιμής, άπαταΐώνες,
Ρέκταί παντός αισχρού, παντός όθνείου,

Δεύτε τών αγυρτών αί λεγεώνες,
"Οσοι δολοφονείτε τάς ψυχάς,
"Οτ’ αίσχους καί τιμής κροτοΰν τ ’άγώνες.

Σάς πάντας προσκαλεΐ ό Σατανάς,
Νά κλίνητε πρό τού βωμοΰ του γόνυ, 
Έξαίροντες αύτοϋ τάς άρετάς,

Κλοπαί, συκοφαντί’ , άπάταί, φόνοι, 
Έξεμπολήσεις καί αίσχροπραγίαι,
Πάσης υμών ήμέρας ειν’ .οί πόνοι.

Τά λοιπά πάντα είναι φαντασίαΐ, 
Θάρρους ελλείψεις, σπάνις χαρακτήρος 
Καί πρός τό θεαθήν’ ύποκρισίαι.

Ό  πατριωτισμός κουφότης, λήρος'
Τό πρός τό Θειον σέβας μορφασμός'
Ή  ηθική, φενάκη χώρις κύρος.

Λογικός π/,θιξ ό βροτός αύτός,
Τής ύλης αποκύημα γελοϊον,
‘Ως σκώληξ οίοςδήποτε φθαρτός.

Καθώς δε μετατρέπεταί είς πΰον 
Παν αίμα εύγενές ή άγενές,
Τοΰ έαρος ώς φθείρεται τό ίον,

Ουτω καί τοϋ νοός παν τ ’ αληθές,
Πάσης ψυχής γενναίας είκασμός 
Είναι χρήμα σαπρόν, θνησιγενές.

Άφθαρτος μόνος ό Θεός χρυσός'

Φ. Φ. ΌΔΔΙ1Σ.

Κάϊρον, ’Απρίλιος 1880.

Σ Γ Μ Μ Ι Κ Τ Α .

Π1ΓΡΙΦΛΕΓΕΘ3Ν. — Οί αρχαίοι, ώς γνωστόν, 
ενα τών ποταμών τοϋ Ά δου ώνόμασαν Π υ ρ ί -  
φ λ ε γ έ θ ο ν τ α  έκ τοϋ παρατηοηθέντος ύπ’α ύ ώ ν  
έν Μολοσσία τής ’Ηπείρου φενομένου τή ; αυτο
μάτου άναφλέξεως ελωδών άναθυμιάσεων. Τό 
φαινόμενον τοϋτο καί ή φοβερά άμα καί 
μεγαλοπρεπής τών περί τό Σούλιον τόπων 
θέα ήγαγον αυτούς νά θέσωσίν έκεϊσε τόν 
Ά δη ν , δόντες εις τούς ποταμούς τής χώρας 
τά έν τώ  κατω κόσμφ ονόματα Ά χέρων καί 
Κωκυτός. Τό φαίνομεΐον τοϋτο καί αλλαχού 
παρατηρεΐται, ώςένΒακκοϋ παρά τήν Κασπίαν, 
ενθα άφθονον εξάγεται νυν πετρέλαιον, καί 
οή καί έν Σκωτία;, ής ό ποταμός Κλύδης κα
λύπτεται ενίοτε ύπό άτμών, οιτινες δύνανται 
ν’ άναφλεγώσιν ερχόμενοι είς επαφήν πρός τό 
πϋρ, ώς εσχάτως συνέβη, δτε αλιεύς τις 
έρρίψε μεταξύ αυτών φωσφορικόν πυρεΐον. Τό 
φαινόμενον τοϋτο άποδίδουσιν είς τό επιπλέον 
έπί τού ποταμού αέριον, δπερ προέρχεται έκ τοϋ 
έν τή κοίτ/ι. τοΰ ποταμού πλουσίου στρώματος 
λιθάνθρακος.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΟΝ TO r ΔΗΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝΟΦΕΩΝ.—  

Πολλαί έγένοντο 1 καί μεγάλαι ανακαλύψεις 
κατά τόν παρόντα αιώνα καί μεγάλη έπετεύ- 
χθη έν παντί κλάδω τών έπιστημών καί τεχνών 
πρόοδος' αί άπό τίνος δμως γινόμεναι έν τή 
ιατρική πρόοδοι, αιτινες σκοπόν εχουσι τήνπρο- 
φύλαξιν τής ζωής μας άπό άνιάτων θεωρουμένων 
τέως νοσημάτων καί τήν παράτασιν ταύτης, 
άπάσαςτάς άλλας ήμαύρωσαν,ώςενδιαφέρουσα’, 
αμέσως ημάς. Άνεκαλύφθη τό άπό τής χολέρας 
καίτήςλύσσης προφυλακτικόν, άντάξιοντούάπό 
τής εύφλογίας, ήδη δ ’ άναγγέλλεταί έκ Βρα
ζιλίας, δτι ό διευθυντής τού εθνικού Μουσείου 
τοϋ Ρίου Ίανείρου δ'.δάκτωρ Lazerda άνεκά- 
λνψεν δτι τό περμαγγανικόν οξύ τής ποτάσης 
είναι άλάθητον φάρμακον τοϋ δήγματος τών 
δηλητηριωδών δφεων. Τό αποτέλεσμα τοϋ φαρ- ' 
μάκου τούτου ε.>αι *οσο^τ.υ ασφαλές, ί>κτϊ

L
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σήμερον έν Βραζιλία το δή -Λ Γ  τοΰ φοβερω- 
τερου τών οφεων ούδεμίαν πρ^ενεΐ ανησυχίαν.
Άναφέρεται ώς παράδειγμα μαύρη ι ',ς δηχθεϊσα 
ΰπο τοΰ οηλητηριωδεστάτου τών οφεων, της 
Jai'araca pregosa, ητις μολονότι μετά δύο 
ώρας προσήλθεν είς τον ιατρόν, έσώθη εντούτοις 
δ ’ ένέσεως ΰπο τδ δέρμα άμφοτέρων τών βρα
χιόνων 2 γοαμμαριων τοΰ περμαγγανικοΰ τής 
ποτάσης οξέος.

Εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος πολλοί είσιν 
οί γινώσκοντες ειδικά φάρμακα τής λύσσης, τοϋ 
ά/θρακος, του δη 'ματος τών δφεωνκαι αύτής τής 
διφθερίτιδας. 'Ημείς αύτοί ήκούσαμεν καί ε ϊ- 
δομεν τοιαύτας θεραπείας ύποδύο έν ’Ακαρνανία 
γ'.νωσκόντων το'.αυτα φάρμακα ( βοτάνας ) του 
άνθρακος και τής λύσσης, παρ’ άνδρδς δ’ άξίο- 
πίστου ήκούσαμεν εσχάτως, οτι έν Τσαγκαράδα 
υπάρχει γυνή τις σώσωσα πολλούς παΐδας άπό 
τής διαφθερίτιδος. Καλόν θά ήτο αν οί ήμέτεροι 
άσκλήπιάόαι οεν περιφρόνουν τά τοιαυτα ΰπό 
πείρας «ΐώνων ασφαλή άποδειχθέντα φάρμακα, 
καί αν κατεγίνοντο είς τήνάνάλυσίν καί χρησι- 
μοποίησίν αυτών.

ΙΛΙΟΤΡΟΠΙΛΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Πόσον οφείλομεν νά ειμεθα έπιεικεΐς είς τάς 
αδυναμίας ή ιδιοτροπίας τών άλλων διδάσκου- 
σιν ημάς οί μεγάλοι άνδρες. Ουτω ό αύτοκράτωρ 
Αύγουστος ήδύνετο νά περιστοιχίζηται υπό 
ψιττακών. Ό  Όνώριος έπίστευεν οτι ή τύχη 
του έξήρτ/το έκ τής ύπάρξεως δρνιθος καλου- 
μένης Ρώμης. Ό  Καλιγούλας ήγανάκτει διά 
τ ή ν  φαλάκραν του, είς θηρίον δέ μετεβάλλετο 
οσάκις ήννίει ότ . τ'.ς προσήλου έπ’ αύτής τό 
βλέμμα τοϋ. Ό  άγιος Συμεών ό Στυλήτης 
διήλθε μέρος τής ζωής του έφ ’ ενός στύλου. Ό  
Καισαο εφρικία άκούων τον κρωγμόν τών κορά
κων. Ό  ’Έρασμος ώρκίζετο οτι ή οσμή τοϋ 
ιχθύος τώ έπροςένει πυρετόν.

Ίοου δε καί άλλαι περιεργότεοαί. Ό  Βάκων 
ελιποθύμει κατά πασαν εκλειψιν /ελήνης' ό 
Σκχλιγερος ετρεμεν εις τήν θέαν του καρδάμου'

ό Ά^ιόστος ωχρία είς τήν θέαν λουτοώνος' ό 
Β,άϋΛος κατελαμβάνετο ύπό σπασμ,ών άκούων 
τον κελαρυσμόν τοϋ ϋδατος’ Ερρίκος ό γ '. τ.',ς 
Γαλλίας έτρόμαζε βλέπων αίλουρον- Μαρία ή 
άπό Μεδίκων καί ό καρδινάλις Καοδόνας ήσθέ- 
νουν είσπνέοντες τό άρωμα τού ρόδου- Λουδοβί
κος ο ιό', έγκατέλιπε τό άνάκτοοον τοϋ Α γίου1 4 1
Γερμανού δπως μή βλέπτι τόν πύργον του 
ναου του 'Αγίου Διονυσίου' ό βασιλεύς τής Πο
λωνίας Λαδίσλαος δεν ήδύνατο νά υποφέρω τήν 
θέαν τών μήλων ’Ιάκωβος ό α '. ετοεμεν είς τήν 
θέαν ξίφους.

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΙΧΘΓΩΝ. — Α ί εοϊΐαεοίδες τοϋ* wi
Βερολίνου άναφέρουσίν, δτι κατ’αύτάς ήγρεύθη 
έν τώ Σπρέα κυπρίνος (γρεβάδι) ηλικίας 268  
έτών.

Καί αληθώς ΰπό τό στόμα τοϋ ιχθύος ήτο 
προσηρμοσμένος δακτύλιος μετ’ επιγραφής μαρ- 
τυρούσης, δτι ό ιχθύς ειχε ριφθή έντός τού 
ποταμού έν έτει 1618.  Ό  σεβάσμιος οϋτος 
του Σπρέα κάτοικος έζύγιζε τριάκοντα έξλίτρας, 
ειχε μήκος ενός μέτρου καί περιφέρειαν έξή- 
κοντj. οκτώ ύφεκατομίτρων,

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

— Ή  Αίγυπτος έπί τών Πτολεμαίων (συνέπ εια), 
δπό Δ . Οίκονομοπούλου. —  Σ τοιχ ειώ δη  τινά 
περί Ίσότητος, ΰπό τοϋ δικηγόρου Ε. Γλυμε- 

νοπούλου. —  Παιδαγωγικά, 6πδ Φ. Φ. ’Ό δ- 

δτ . —  Συμβολή είς τήν 'Ιστορίαν τοϋ έν 

Αίγύπτω 'Ελληνισμού (συνέ'/εια), ΰπό Γ. Γ. 

Μαζαράκη. —  'Ελλάς, Τουρκία, ΤΙστρος, ΰπο 
Κ. Βιγκώτ. —  Παρά τοΐς έν Καλαύριο Ά λ -  

βανοΐς. —  Ποίησις. Ί ν, Δεσποσύνη Μ. X. Κ ., 
ΰπό Κ. Τ. ΙΙ^τεντέρη. Είς Σατανάν, ·,πό 

Φ. Φ. Ό δδη . —  Σύμμικτα.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ. —  Έ ν σελ. 3 2 .  

γ'ρ. 2 τού ποιήματος είς Σ ατ αν - ά ν  άντί Π ά σ ι  
π ά ν τ ω ν  ά ν δ ρ ώ ν  τοΐς βουλομένοις, γράφε 
Πάσ ι  π α ν τ ο ύ  ά δ ρ ω ς  τοις βουλομένοις.


