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Ή  τών τελευταίων Ααγιδώνύπερπλέονά- 
σχσα κυβερνητική ακοσμία καί κοινωνική 
κατάπτωσις έν Αίγύπτφ, καί ή έκ τούτων 
έπι σκήψασα είς τήν χώραν γενική 
καχεξία και κακοδαιμονία, άλυπον κα
τέστησαν καί άδιάφορον τήν υπό τών 
Ρωμαίων κατάλυσιν της έλληνικής έν 
Αίγύπτφ δυναστείας, καί οί Αιγύπτιοι 
ειδον μετά τίνος εύαρεσκείας έπελθοΰσαν 
τήν άλλαγήν τοϋ κυρίου των, δστις, 
ξένος καί ούτος άντί ξένρυ, παρείχε 
τουλάχιστον εις αύτούς κάποιαν έλπίδα 
βελτιώσεως τής καταστάσεώς των, κά
ποιον γόητρον νεωτερισμού εύοιώνου.Καί 
αληθώς, καταλαβόντες άνευ πολλοϋ 
κόπου τήν Αίγυπτον οί Ρωμαίοι, έφι- 
λοτιμήθησαν νά δείξωσιν είς τους Αιγυ
πτίους διά συντόνουκυβερνητικής μερίμνης 
καί διοικητικής έμπειρίας καί φρονήσεως, 
οτι ευτύχημα υπήρξε διά τήν έξηντλημένην 
καί δυστυχοΰσαν πλέον ύπό τούς Πτολε- 
μαίους χώραν των ή έπελθοΰσα μοιραίως 
δυναστική μεταβολή. Ταδτα δέ ομολογεί 
ρητώς καί αυτός δ Έ λλην γεωγράφος 
Στράβων, λέγων (έν Βιβλ. ιζ'.) «τοιαΰτα' 
δ’ ήν, εί μή χείρω, τά τών ύστερον 
βασιλέων Ρωμαίοι δ ’είς δύναμιν,ώς είπεΐν, 
έπηνώρθο)σαν τά πολλά.»

Κ ατ’ ούδέν τι δέ άλλο μετεβλήθη 
\ τό πολίτευμα τής Αίγύπτού υπό τών 

Ρωμαίων* ή καθ’ δτι άντί κράτους 
βασιλευομένου καί αυτονόμου έγένετο 
έπαρχία Ρωμαϊκή καί υποτελής ή Αί
γυπτος, άπό τοΰ αύτοκράτορος άμέοως 
έξαρτωμένη, καί υπ’ αύτοΰ, άνευ παρεμ- 
βάσειος τής Συγκλήτου, κυβερνωμένη 
διά ΐοΰ βασιλικήν έν Αίγύπτφ άξίαν 
περιβεβλημένου ρωμαίου ΈπάρχουΐΡι^β- 
fectus Augustalis],τoΰ καί τοΰ Ή γ ε  μ ό
ν ος  ένίοτεκαί Σ α τ ρ ά π ο υ  καλουμένου, 
καί καθ’ δτι άντί έλληνικών μισθοφόρων 
στρατευμάτων ρωμαϊκαί λεγεώνες έτή- 
ρουν τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν τής 
χώρας, διανενεμημέναι κατά τόν αύτόν 
τρόπον καί έγκατεστημέναι έν ταΐς 
αύταΐς θέσεσιν ώς καί έπί τών Ααγιδών.

Καί δ μέν Ήγεμών ήτοι Έ παρχος, δ 
βασιλέως ’έχων τάξιν έν Αίγύπτφ, κατά 
Σράβωνα, έπέμπετο ύπό τοΰ αύτοκρά
τορος, έκλεγόμενος υπ’ αύτοΰ έκ τής 
τάξεως τών ίππέων,κατάΤάκιτονήδρευε 
δ’ έν' ’Αλεξανδρεί^ καί διφκει έκεΐθεν 
τήν Αίγυπτον πάσαν, δπίχων εύθύνας 
τής διοικήσεως του πρός τόν αύτοκρά- 
τορα, είς δν άνήκεν ή Αίγυπτος ώ ς  
β α σ ι λ ι κ ό ν  ν ό μ η μ α  [dominium rega- 
lium], καί ύφ’ ού πολλάκις αύστηρώς 
έτιμωροΰντο οί κατά καιρούς Έ παρχοι 
διά τάς καταχρήσεις τής έξ ουσίας των.

Ύπό τόν Έπαρχον έτέλει δ λεγόμενος 
Δ ι κ α ι ο δ ό τ η ς  ή ’Α ρ χ ι δ ι κ α σ τ ή ς ,  
έδρεύων καί ούτος έν Αλεξανδρείςι, καί



διέπων έκεΐθεν τα της δικαιοσύνης. Έ τι 
δέ ήδρευε παρά τφ Έ πάρχφ δ λεγό
μενος’!  δι ο ς λ ί γ ο ς  ή καί Κ α θ ο λ ι κ ό ς  
επικαλούμενος [Procurator Caesaris η 
Rationalis], δστις ήρεύνα περί τών άδε- 
σπότων κτημάτων καί περιουσιών, τών 
περιερχομένων είς τήν του Καίσσαρος 
κυριότητα [Lex V, Cod. de jure phy- 
sici ] .  Ήκολούθουν δέ τούτοις άπ  ε
λ ε ύθ ε ρ ο ι  Καίσαρος, οι Caesariani, και 
Ο ι κ ο ν ό μ ο ι ,  μείζονας η έλάσσονας 
υποθέσεις διαπεπιστευμένοι.

Ή σαν δ’ έν Αίγύπτς» και τρία στρα
τιωτικά τάγματα,ή λ ε γ ε ώ ν ε ς  ρωμα.κα:, 
ών μία μέν διέμενεν έν Άλεξανορεία έν 
τφ στρατοπέδ(|) τοΰ Καίσαρος, αί δέ 
δύο άλλαι έν τη άλλη χώρα. Πλήν δέ 
τούτων ύπήρχον και έννέα σ π ε ι ρ α ι  
ρωμαϊκαί, τρεις μέν εν Αλεξανδρεία, 
τρεις δ’ έπί τών πρός τήν Αιθιοπίαν ορίων 
έν Συήνη, ώς δροφυλακή, και τρεις έν 
τή άλλη χώρ(χ· ’έτι δέ ύπηρχον καί 
τρία ιππικά τάγματα, έγκατεστημένα 
είς έπικαίρους θέσεις.

Τών δ’ έπιχωρίων άρχόντων οί πλεΐ- 
στοι ’έμειναν ώς ήσαν καί επί τών 
ΙΙτολεμαίων κατεστημένοι έν έκάστη 
πόλει· ώς δ έ ξ η γ η τ ή ς ,  πορφύραν 
περιβαλλόμενος, έχων τιμάς πάτριους 
καί έπιμελούμενος τών πραγμάτων της 
πόλεως, άντιστοιχών δέ πρός τόν παρ’ή- 
μΐν δήμαρχον δ ύπ ο μ ν η μ α τ  ο γ ρ ά - 
φ ο ς, δ ά ρ χ ι δ ι κ α σ τ ή ς , κ α ί  τέταρτος 
ό ν υ κ τ ε ρ ι ν ό ς  σ τ ρ α τ η γ ό ς ,  ή, ώς άν 
εΐπη τις σήμερον, ά σ τ υ ν ό μ ο ς .

Οότω διοργανωθεΐσα πολιτικώς καί 
οίκονομικώς ή Αίγυπτος υπό τών 
Ρωμαίων, άπήλαυσεν ευνομίας καί ευδαι
μονίας άξιοσημειώτου ύπό τήν ρωμαϊκήν 
κυριαρχίαν, καί μάλιστα έπί τών πρώτων 
τής Ρώμης αύτοκρατόρων, ών οί πλεί- 
στοι καί έπεσκέπτοντο τήν Αίγυπτον,

καί πλείστην κατέβαλλον μέριμναν πρός 
προαγωγήν τών πόρων αυτής, δρίσαντες 
αύτήν ώς σιτοβολώνα τής Ρώμης, διατρέ-, 
φόντα τήν αίωνίαν πόλιν ύποχρεωτικώς 
έπί τέσσαρας δλους μήνας τοϋ έτους, 
κατ’ Ίώσηπον.Έτιδέκαίπερί προστασίας 
καί διαδόσεως τών φώτων καί τών έ
πιστημών μεγάλως έμερίμνησαν ουτοι, 
διατηρήσαντες καί κρατύναντες τόν περί 
τοΰ Μουσείου άρχαΐον θεσμόν, καί προ-, 
στχτεύσαντες καί δαψιλώς άνταμείψαντες 
τούς έν αύτφ λογίους. Οί πρώτοι μάλιστα 
τών αύτοκρατόρων, Τιβίριος, Κλαυοιος, 
Άδριανός, οί Άντωνίνοι, άντιφιλοτι- 
μούμενοι πρός τούς Πτολεμαιους και 
αυτοί, ’ίδια ίδρυσαν έκαστος μουσεία 
( τό Καισάριον, τό Κλαυδιεϊον κ.τ.λ. ) 
καί πολύ ήσμένιζον χορηγοΰντες πλου- 
σιοπαρόχως είς συντήρησήν τών έν αύτοϊς 
λογίων, τιμώντες αύτούς έξαιρέτως, καί 
συμφιλοσοφοΰντες μετ' αύτών, δτε διέτρι- 
βον έν Άλέξανδρεία. Ουτω δ ’ ή Αίγυπτος 
βεβαρυμένη έκ τής έπί τών τελευταίων 
ΙΙτολεμαίων κακοδιοικήσεως καί παρα
λυσίας, καί έν σχετική τινι καχεξία καί 
έξαντλήσει έκ τούτου διατελοΰσα, άνε- 
κουφίσθη πως καί νέαν έλαβε ζωην, και 
εϊδεν ημέρας τάξεως, άνέσεως καί ευ
πορίας ύπό τοί'$ πρώτους Ρωμαίους 
αύτοκράτορας.

Ά λ λ ’έπί τών μετέπειτα αύτοκρατόρων, 
παρεισδυσάσης τής διαφθοράς καί έν τοΐς 
άνακτόρ οις τής Ρώμης, καί τών Έπάρχων 
τής Αίγύπτού είκη καί ώς έτύγχανε, 
καί κατ’ εύνοιαν μάλλον,ή διά πολιτικήν 
σύνεσιν καί έμπειρίαν, έκλεγομένων, 
συχναί καί φοβέραίέγένοντο έν Αίγύπτφ 
καταχρήσεις τής έξουσίας καί αυθαδεις 
καταπιέσεις, προκαλέσασαι τόν γογγυ
σμόν, πολλάκις δέ καί τήν έξέγερσιν 
τών Αιγυπτίων κατά τής Ρωμαϊκής
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κυριαρχίας, έξ ού φοβεραί καταστροφαί 
καί τρισμέγιστα δεινά έπήλθον είς τήν 
δυστυχή ταύτην χώραν.

Έπί τής ρωμαϊκής κυριαρχίας καίριον 
Ιλαβε τραύμα ή έν Αίγύπτφ τέως έπικρα- 
τήσασα θρησκευτική ανοχή καί έλευθερία 
τής συνειδήσεο>ς· διότι ή 'ταχύποπτος 
και σκαιάΡώμη, έκλαμβάνουσα τόν τότε 
αναφανέντά καί πανταχοΰ τοΰ παγκο
σμίου κράτους της άκατασχέτως διαδι- 
δόμενον χριστιανισμόν, ώς τινα πολιτικήν 
κατά τής ρωμαϊκής κυριαρχίας συνωμο
σίαν, κατεδίωξεν, ώς άλλαχοΰ, καί έν 
Αίγύπτφ, τούς χριστιανούς άπηνώς καί 
βαρβάρως. Ηχθη δέ είς τήν τοιαύτην 
πεπλανημένην υπόνοιαν ή Ρώμη έκ τής 
κατά τούς πρώτους αίώνας τοΰ χριστια
νισμού έπικρατησάσης συγχύσεως τών 
χριστιανών μετά τών ’Ιουδαίων, οιτινες 
διά τό φιλοτάραχον καί μισαλλόδοξον 
αύτών πολλά παρέσχον πράγματα τοΐς 
Ρωμαίο:ς,πολλάκις στασιάσαντες κατ’αύ- 
τών καί έν Παλαιστίνη, καί έν Συρία, 
καί έν Αίγύπτφ, καί έν Κυρηναϊκή, καί 
έν ·τή Ρώμη αυτή, καί άναγκάσαντες 
τούς Ρωμαίους νά καταστείλωσι δι’ ύπερ- 
μέτρως σκληρών καί αίματηρών μέτρων 
τάς άταξίας αύτών ένεκα δέ τής έκ 
Παλαιστίνης άφορμήσεως τοΰ χριστιανι
σμού δυσκόλου ουσης τής διακρίσεως 
τών Χριστιανών άπό τών Εβραίων παρά 
τοις ξένοις, συνεταύτίσθησαν καί οι μή 
Εβραίοι τό γένος Χριστιανοί μετά τών 
ανυπότακτων Ιουδαίων έν τή υπονοία 
τής £ωμαΐκής άρχής, καί κατεδιώχθησαν 
καί ούτοι ύπ’ αυτής ίσα έκείνοις, ώς 
δήθεν πολιτικοί ταραξίαι. Έάν δέ προσ- 
βοσωμεν είς ταΰτα καί τόν αιμοχαρή 
και άπάνθρωπον χορτακτήρα σκκιών 
τινων αύτοκρατόρων, Ιτιδέτό άπληστον, 
οχληρόν καί τόν έπ’ εύαρεσκείι^ τών

άνωτέρων των άναπτυσσόμενον άλόγως 
καί άκαίρως πολλάκις ύπέρμετρον ζήλον 
τών κατά τόπους διοικητών, Ιχομεν πλή
ρη τήν είκόνα τών αίτιων, δι’ ά τοσαΰτα 
έτελέσθησαν ούτως έν Αίγύπτφ έγκλη- 
ματικά έργα καί τοσοΰτον έχύθη άθώον 
αίμα έν Ονόματι δήθεν τοΰ θείου.

(Ακολουθεί συνέπεια.) 

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

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Δ Η  Τ Ι Ν Α  Π Ε Ρ Ι  
Ι Σ Ο Τ Η Τ Ο Σ

ΰττο τοϋ δικηγόρου

Ε . Γ Α Γ Μ Ε Ν Ο Π Ο Γ Λ Ο ί

Β\

Ή  ιδέα της απολύτου ίσότητος, γίνεται 
ευκόλως καταληπτή έκ τών μαθηματικών επι
στημών είναί τι θετικόν τοϋ οποίου πάντες 
άντιλαμβανόμεθα διά τών αισθήσεων.

Ά λ λ ά  δέν πρόκειται περί τοιαύτης υλικής 
ισοτητος, ουδέ πρέπει νά συγχύσωμεν αύτήν 
πρός τό θέμα ήμών, ήτοι ΐήν ισότητα τοϋ 
ανθρώπου, θεωρουμένου ώς υποκειμένου δικαιω
μάτων καί καθηκόντων άλλως τε μαθηματικαί 
ισότητες εν τώ ύλικφ άνθρώπω ουτε υπάρχου σιν, 
ουτε ένδιέφερε νά ΰπάρχωσιν* ας φαντασθώμεν 
πρός στιγμήν, άντί τής έντή ποικίλη αρμονίας, 
ήτις αποτελεί τό μεγαλεΐον τής φύσεως, ας 
φαντασθώμεν λέγω, τους ανθρώπους ίσους σω - 
ματικώς, όμοιοτάτους ψυχικώς, καί δράττοντας 
διά τοϋ νοός καί τών χειρών κατά τινα εντελώς 
ίσον ομοιόμορφον τρόπον τό θέαμα θά εξείχε 
κατά τήν μονοτονίαν αύτοϋ καί τό άχαρι, καί 
ό βίος θά καθίστατ® παντελώς ανωφελής καί 
άσκοπος.

Πρός άλλήλους παραβαλλόμενοι οί άνθρωποι 
εισίν οϋσιωδώς διάφοροι καί άνίσοι· ανάστημα, 
λόγος, δύναμίς, πόθοι, άνάγκαι, κράσεις, εΐσί 
τοσοΰτον διάφορα εις τους ανθρώπους, δσον καί 
τά κλίματα, εις & έτοποθεΐήθησαν, καί τά 
πράγματα, τά όποια τοΐς προωρίσθησαν. Ά π ο -  
λυτοις δέ τις ομοιότης παρατηρε'ΐται μόνον εις
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δύω περιστάσεις, τήν τής γεννήσεως και τήν 
του θανάτου, αΐτ'ινες έχουσι τοϋτο το κοινόν, 
οτι ό άνθρωπο; ερχεται και απέρχεται έν μέσω 
άπαραλλάκτων αθλιοτήτων καί ταλαιπωριών.

Τοιαύτας ήφύσις άποκαταστ ήσασα διαφοράς, 
ήννόησε βεβαίως νά υποχρέωσή τους ανθρώπους 
είς άμοιβαίαν βοήθειαν καί προστασίαν. Έν τή 
άνισότητι δέ ταύτιρ λαμβάνουσα τήν πη- ή ν της 
ή κοινωνικότης άποδεικνύει τήν έκ φύσεο>ς κα
ταγωγήν της καί ένταυτώ τήν ανάγκην τής 
ίσότητος, ήτις, ώς ειρηταί, δέν είναι είμή ή 
άπαιτουμένή έν τή συνδρομή τών άνίσων ισορ
ροπία.

Καθώς δέ δ απαράγραπτος αύτός νόμος συγ
κροτεί σχετικώς καί άναλόγως τά έξ άνίσων 
μερών συγκείμενα σώματα, ουτω θεμέλιον τών 
κοινωνιών είναι ή σ χ ε τ ι κ ή  ΐ σ ό τ η ς - έν 
άλλαΐς λέξεσι τά μέλη τής κοινωνίας διευ
θύνονται δπως καί τά έν τή φύσει σώματα ύπό 
τοΰ νόμου τής βαρύτητος κατά λόγον του δ'/κου 
καί τής θέσεως αυτών, καί επομένως έκαστον 
αύτών δέν έχει νά παραπονεθή a.iμή κατά τοΰ 
εαυτού του, έάν έλαβε τοιαύτην τινά ή άλλην 
θέσιν έν τή δράσει.

’Εντεύθεν επεται, δτι αί φαινόμεναι έν τή 
κοινωνία διακρίσεις έχουσι τήν αιτίαν των 
ούχί έν τφ φυσικφ νόμο,), δστις είναι ό αυτός 
εις δλους, άλλ’ έν ταΐς πράξεσίν έκάστου. 
Αυτη είναι ή σχετική ΐσότης, καί πέραν αύτής 
δέν δύναται νά ύπάρξβ δικαιοσύνη καί αρμονία, 
ούδέ πρέπει νά καταβιβάζηται ό κοινός αυτός 
νόμος εις άλλο σημεϊον, λ . χ . εις τό στάδιον 
τής προσωπικότητας, διότι, έάνύποθέσωμεν, δτι 
ήμεϊς τά άτομα έ/ομεν τήν έλευθερίαν νά 
έκτιμτδσωμεν έαυτοΰς καί νά τοποθετηθώμεν 
έν τή κοινωνία κατά λόγον τών προσωπικών 
άξιώσεων, αναγκών, δυνάμεωνκλπ., τότεάφ’ένός 
μέν θά ΰπάρχη ανάγκη άδιακόπου μεταβο/ής 
τών νόμων, ατε μεταβολλομένων έκάστοτε τών 
ανθρώπων έκ τής άναπτύξεως, ηλικίας, ΰγιείας 
κτλ., έπειτα δέ ποία βεβαιότης, δτι έκαστος 
δύναται νά έκτιμήσιρ δικαιότατα τήν ιδίαν 
έαυτοΰ αξίαν, καί νά άπονείμη εις τόν άλλον 
δ,τι τίό οφείλεται;

Ανάγκη ) οιπόν νόμου ενός, νόμου τοΰ αύτοϋ 
πρός δλους, διαγράφοντος έξ ισοϋΥάς έκ παραλ- 
λήλου άντικειμένας αυν3>*εις, τάς οποίας πάντες 
δίακρίνομεν ύπό τά ονόματα δ ί κ α ι ο ν  καί 
κ α θ ή κ ο ν, νόμου τέλος πάντων ίσότητος, δστις 
είναι ό φυσικός ήμών νόμος, καί δυνάμει τοΰ 
οποίου έχομεν τήν εξουσίαν, νά μεταβώμεν 
έλευθέρως εις τόν προορισμόν ήμών.

Γ .

’Αναγκαία συνέπεια τής αρχής τής ίσότητος 
είναι ή προσωπική έλευθερία, βάσίς καί αυτή 
ούσα ουσιώδης πάσης δικαιοσύνης καί επομένως 
τής άνθρω-ίνης αρμονίας.

Πάντες ανεξαιρέτως οί άνθρωποι θέλομεν, 
έπιθυμούμεν, άπαΐτοϋμεν ,ΐνα ώμεν ίσοι ένταύτώ. 
καί ελεύθεροι- άπό τών αρχαιότατων χρόνων καί 
είς πάντας τούς τόπους οί άνθρωποι ήσθάνθησαν 
τήν ανάγκην τούτην είναι αλήθεια, ήν ουδέποτε 
ή φιλαυτία ή ήπρόληψις κατώρθωσαν νά έξαλεί — 
ψωσιν έκτης συνειδήσεως τοϋ ανθρώπου- ό άπο- 
λέσας δε τήν έλευθερίαν, άπώλεσε τόημισυ τής 
ανθρώπινης αξίας του- «  ή μ ι σ υ  γ ά ρ  τ ’ ά -  
ρ εχής  ά π ο α ί ν υ τ α ι  ε ύ ρ ύ ο π α  Ζεύς  ά ν έ -  
ρος ,  ε ύ τ ’ άν μ ί ν  κ α τ ά  δ ο ύ λ ι ο ν  ή μ α ρ 
ε λ η σ ι ν , »

Έ ν τούτοις καθώς ή ί σ ό τ η  ς είναι σχετική 
καί ούχί απόλυτος, οϋτω καί ή αδελφή αύτής 
έ λ ευθε ρ ί α  περιορίζεται είς δρια,ών ή ύπέρβασίς 
απειλεί τήν διάλυσίν τοΰ κοινωνικού σώματος. 
Έ άν, κατά τό φαινόμενον, ή φύσις δεν έθεσε 
φραγμούς είς τήν θέλησίν τοϋ ανθρώπου, δέν 
επεται άναγκαίως, δτι ό άνθρωπος δύναται νά 
πράξη δ,τι θέλει- πρώτον μέν ή συνείδησίς 
του τφ απαγορεύει νά λαμβάν^ έπί τοϋ άλλου 
πλειότερα δίκαια εκείνων, ών κρίνει έαυτόν 
άξιον- έπειτα δέ, ούσιωδώς κοινωνικός ών, μόνον 
διά τής συνδρομής τών όμοίων του δύναται 
νά ζή ση- ά λ /ά  καί πάντες ούτοι, ώς έκαστος 
ΐδί$, είσίν έλεύθεροί- απαιτείται λοιπόν αμοι
βαίος σεβασμόςτής ελευθερίας τών συμβιούντων, 
ΐνα ύπάρξη ΐσ ό τ η ς  δικαίων- διότι, έάν ύποτεθή 
τις έλεύθερος νά πράξη τι προσβάλλον τό. 
δίκαιόν μου, καί έγώ έπίσης, έλεύθερος ών, 
τόν εμποδίζω, έκφράζοντες δε καί ό μεν καί

ό δέ θέλησιν
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θέλομεν συν^υσθν·,
, , ·_.  ̂ ρΤ- ό άλλοςα-ρενκτως, και τθι«. ο λ - ο

” c, "ι τ, . Λ, . Α-,-ν^ίοοσωπεύαμεν δύωειμεοα ελευθν'* > οιο.ι ^  ι , ι
Οελήσει-> αίπνες καθ> ^ τ 0 οντισταθμι-
Λ νται, κ.*^ Ουναμείς δε αντίθετοι έξουδετε-
ροΰνται κατά φυσικόν λόγον, ευθυς ω ; τεθώσιν
είς σύγκρουσιν. Τό συμπέρασμα έπομένως είναι,
δτι ή ατομική έλευθερία περιορίζεται μέχρι
τοΰ σημείου, καθ’ ο εμποόιζει όπωςδηποτε τήν
άνάπτυξιν καί ευημερίαν άλλου τινός- ούοαμού
δε άρμοδιώτερον ήδύνκτο νά παρατεθή τό εύαγ-
γελικόν«οσύ μ ι σ ε ί  ς . έ τ έρψ μ ή π ο ιή ση ς«.

'II έλευθερία είναι δικαίωμα ένταυτώ καί κα
θήκον, τοιαύτη δε οΐα άνεπτύχθη καί όσημέραί 
αναπτύσσεται εν ταις σύγχρονοΐς κοινωνίας, 
κατ’ άντίθεσίντών ΐοεων τ. ,ς αρχαιότητας, είναι 
θησαυρός άπονεμηθείς καί επιβληθείς ύπό τής 
φύσεοις είς τόν κοινωνικόν άνθρωπον- διό και 
δεν δύναται νά άπα/.λοτριωθή, ουοε νά οιατεθή 
ύπό τοϋ κατέχοντας αύτήν, διότι ή έλευθέοα και 
δίκαια έξάσκησις τής ελευθερίας, παράγουσα 
τήν ισότητα τών δικαίων, είναι γενικόν τών 
πάντων καί έκάστου συμφέρον. Δεν πρέπει οενα 
έκπληττώμεθα βλέποντες έν τοις πράγμασιν, οτι 
ή έ®αρμογή τών αρχών τούτων παράγει αποτε
λέσματα πρός τό εύ είναι ανόμοια εις έκαστον 
ή α ώ ν  διότι ταύτα εχουσιν αναλογίαν καί άν α 
φοράν πρός τάς περιστάσεις, πρός τά μέσα, 
πρός τήν ενέργειαν- έν άλλαΐς λέξεσίν, ώς στρός 
τάς σχέσεις τών ατόμων, αί άρχαί τής έλευθε- 
ρίας καί ισότητας χρήσιμεύουσίν είς τοΰτο καί 
μόνον, νά άσφαλίσωσι τήν έξάσκησίν τοΰ τε 
καθήκοντος πρός τήν εργασίαν καί τού δικαιώ
ματος πρός διατήρησίν τοϋάποκτηθέντας κοινωνία 
δέ έχουσα κανόνα ίσον πρός ρύθμίσιν τών έν 
λόγοι δικαίου καί καθήκοντος κοινόν δε καί 
υποχρεωτικόν εις πάντας, θεωρείται σήμερον, 
ύπό οίονδήποτε πολίτευμα καί άν δίατελή, 
άπολαμβάνουσα πλήρους ίσότητος.

Μία τις πρός τά είρημένα άντίφασις ήδύνα- 
το νά έκληφθή τό τοϋ ’Αριστοτέλους, δτι 
« φ ύ σ ε ι  τ ι ν έ ς  ε ί σ ι ν  οί μέν  έ λ ε ύ θ ε ρ ο ί  
οί δέ δ οϋλο ι, οί  ς κα ί σ υ μ φ έ  ρε ι τό  δού
λε  ύειν κ α ί  δ ί κ α ι ό ν  έ σ τ ι  φ α ν ε ρ ό ν » .

Τούτου ένεκα, καί ιδίως πρός εύχερεστέραν κατα- 
νόήσίν τής έν τοΐς συγχρόνοις κοίνωνιαις 
προσωπικότητας τοϋ ανθρώπου και επομένως 
τής ίσότητος αύτοΰ ώς ύπακειμένουοικαίωμάτων,, 
ανάγκη νά ποιήσωμεν ιστορικήν τινα παρά- 
βασιν καί σύγκρισιν, τήν έξή ;-

Είς τήν αρχαιότητα ή έννοια τοΰ πολίτου 
ήτο τό άκρον άωτον τοϋ ηθικού κοινωνικού κό
σμου, ή σφαίρα πάσης τοϋ ανθρώπου δράσεως 
καί ένερ-'είας- ή έλευθερία ήτο πολιτική μάλ
λον ή ποοσωπική, καί ούδόλως ύφίστατο έν τφ 
άτομικφ βίφ - οϋτω δέ ό άνθρωπο;, άν καί διε'.ή- 
ρε ι τήν υποκειμενικήν αύτοΰ σημασίαν, έστε- 
ρείτο έν τούτοις πάσης ατομικότητας καί έμη- 
δενίζετο,ούτως ειπεΐν,πρό τής καθολικής ισχύος 
τής πολιτείας-ή ηθική τον άνθρώπου φύσις π α - 
ρεγνωρίζετα, τελείως κοινωνική ΐσότης άλλη 
τςαοά τήν πολιτικήν ούδόλως ύπήρχε, καί ή 
δουλεία, τό προϊόν τοΰτο τής φυσικής τών άν- 
θρώπων ανισότητας, άνεοιβάσθη ώς δόγμα.

Τουναντίον δμως συμβαίνει έν τή νεωτέρ^ 
πολιτεία- σήμερον ό άνθρωπος δέν άπόλλυται έν 
αύτή- είναι πρώτον άνθρωπος καί είτα πολίτης- 
τό «  π ρ ά τ τ ε  ι ν τ ά  π ολ ι τ  ι κ ί » ,  τό ιδεώδες 
τοϋτο τοϋ αρχαίου "Ελληνος, είναι σήμερον 
προαιρετικόν ό πολίτης εμμέσως είς αύτά 
συμμετέχων, θεραπεύε ι πρό πάντων τήν ατομικήν 
αύτοΰ έλευθερίαν, διότι έν αύτή αισθάνεται 
τό δίκαιον τής προσωπικότητα; πραγματοποι
ούμενο-/ καί άνευ τής αμέσου συμμετοχής του 
εις τά τής πολιτείας- όταν δέ τό συμφέρον 
τής πολιτείας άπαΐτή ύπηρεσίας, ό πολίτης 
προσφέρει αύτάς, καί ύπόκειται είς έθελοδουλείας 
τινάς καί θυσίας, άλλ’ ό βαθμός αύτών ού- 
δέποτε τίθεται ύπεράνω τών φυτικών τοΰ 
κοινωνικού άνθρώπου δικαίων. Έ ν συνάψει 
δ’ ειπεΐν, ό άνθρωπος κέκτηται σήμερον ούχί 
μόνον καθήκοντα άλλά καί δικαιώματα.

Κατά τήν αρχαιότητα δέν είχε δίαγνωσθή 
ή σπουδαιότης τής άνθρωπίνης προσωπικότητας 
καί ή ιδέα τών δικαιωμάτων τοϋ ατόμου κατ’ 
ίσον καί έκ φύσεως πάσι τοΐς άνθρώποις ύπάρ- 
χουσα- ή πολιτεία άνέτρεφε καί παρήγαγε με- 
νάλους πολίτας, ένώ τό πλεΐστον τών κατοί-



κων ησαν δούλοι. Ά φοΰ δε και ό ιδεώδης Πλά
των, έκ τών αρχών τής εποχής του έπιρρεαζό- 
μενος, ύπεστήριζε τήν δουλείαν και δεν κατεδί- 
καζε τον κατά μή Ελλήνων πόλεμον καθό γ ε - 
νόρενον κατά βαρβάρων, μή άνθοώπων, ουδόλως
ν _  ι\ r τ - r ■άπορον,, αν ο πρακτικωτατος■' Αριστοτέλης εςε- 
φρασε τό άπελπίστικόν εκείνο διά τήν άνθοοι- 
πότητα δόγμα, δικαιολογούμενος άλλως τε έκ 
τούτου, δτι εν πάσβ τή φύσει τό άνισον θεωρών, 
ευρισκε καί εν πάσι τοΐς άνθρώποις ανισότητα 
αρετής καί δυνάμεως. Δέν είμαι δμως αμφιβολία 
δτι, άν διεγίνωσκε τήν ισότητα τών φυσικών 
δικαίων τοΰ άνθρώπου, ηθελεν άποφανθή δια
φορετικά έπί τοΰ προκειμένου.

(Ακολουθεί συνέχεια.)

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

Α '
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

(Συνέγ«ια καί τέλος)

Ά λ λ ά  μήπως ό άνήρ, ώς έκ τής άνωτέρας 
αύτοΰ νοήσεως, ώς έκ τής λογικωτέρας φρο- 
ν/,σεως καί έκ τών πολλαπλών γνώσεων, δεν 
δύναταί λυσιτελέστερον νά έπαγγέληται τό 
υψηλόν τοΰ διδασκάλου εργον; Τοΰτο ανάγεται 
είς άλλην του ζητήματος έποψιν. Πρόκειται 
ήδη περί διδαχής και ούχι περί ανατροφής" 
περί μορφώσεως νοΰ καί ούχι περί διαπλάσεως 
καρδίας. Πρός λύσιν τής απορίας ταύτης εδει 
νά λάβωμεν ΰπό αναλυτικήν έξέτασιν τόν τοΰ 
άνδρός καί τόν τής γυναικός χαρακτήρα έν 
συμβολή καί άντιθέσει, τοϋθ’ δπερ άδυνατοΰμεν1 
ΐνα πράξωμεν έν τή βραχεία ταύτη καί αύ- 
τοσχεδίφ μελέτη. Άρκεΐ δμως έπί τοϋ παρόντος 
νά παρατηρήσωμεν, δτι καθώς είς τά τής οικο
γενειακής οικονομίας ή γυνή είναι πολΰ ανώτερα 
καί πρακτικωτέρα τοΰ άνδρός διδάσκαλος, καί 
περ εκείνος τάς σπουδαιοτέρας υποθέσεις γινώ- 
σκει κάλλιον αύτής νά διεςάγη, ουτω καί 
εν τή νηπιακή προκαταρκτική έκπαιδεύσει 
δείκνυσίν ή γυνή δεκτικότητα έν γένει άνωτέραν 
τής τοΰ άνδρός. καί τοι Πεσταλόζη, Λαμβρου-

σ κ ί ν η \ ί χ α ί  Σπένσερ \ ?μαζομένου. Καί
π ρ ά γ μ α τ ι^ ^ δ ιδ ά σ κ ω ν  είν^ συνθετικώτερος, 
ή γυνη άναλυτ·.·^  · ό ^  ^
τάς γενικάς άρχάς, η ^ ^ β α ί ν ε ΐ ’ ^ ν ι , Των 
είδικωτέρων καί λεπτότερων έφ αρμ -^ν . Όσάκν, 
ό άνήρ προτίθεται νά διδάξη τόν παΐδα τό 
επιστητόν, πίπτει ώς έπί τό πλεΐστον είς 
την γελοιοτέραν σχολαστικότητα, είς τήν ξη - 
ροτεραν λεπτολογίαν, έν φ ή γυνή άρύετχι 
έξ έαυτής, έκ τής πλούσιας τών αισθημάτων 
της χρωματοθήχης, τοΰς δρους, τοΰς τύπους,- 
τάς μορφάς έκείνας, αΐτινες δύνανται εύκολώ- 
τερον νά είσελθωσιν έν τή ψυχολογική τοΰ 
παιόός σφαίρ^. Θά έλεγέ τις, δτι ό άνήρ καί- 
έν τή διδαχή άρέσκεται διατηρών τήν ιδίαν 
αύτοΰ ατομικότητα, ήτις άπαξ ιοί νά έξισωθή; 
έστω καί πρός στιγμήν πρός έκείνην, τοΰ διδα
σκόμενου παιδός· ή γυνή απεναντίας, ακολου
θούσα καίένταΰθα τόν μοιραΐον αύτήςπροορίσμόν, 
μεταμορφοΰται καί δή συγχέεται πρός τήν 
τοΰ μαθητευομενου οντότητα, θεωρούσα αύτήν 
έν δυνάμει άνωτέραν τής έαυτής.

Καί άς μή φαντασθή τις, δτι τά είρημένα 
είναι ξηρών θεωριών αποκυήματα' δυνάμεθα 
ν' άποδείξωμεν είς δν τινα βούλεται, δτι αί 
σκέψεις ήμών αΰται είναι απόρροια μακρας 
πείρας μελέτης έπί τοΰ περισπουδάστου τούτου 
άντικειμένου.

Καί πολλά μεν ήδυνάμεθα νά έπισωρεύσωμεν 
έπιχειρήμχτχπρόςέπίρρωσιν τώνπρολεχθέντων, 
άρκούμεθα δμως χάριν συντομίας είς τό επό
μενον, δπερ θεωροϋμεν άκαταμάχητον.

Παραστάντες πολλάκις είς γραμματικά, 
ιστορικά καί γεωγραφικά πειράματα άρρένων 
τε καί θηλέων, εύρομεν σχεδόν πάντοτε τά τελευ
ταία ταΰτα κάλλιον μεμαθημένα καί νενοημένα, 
πρακτικώτερον δέ καί λυσιτελέστερον έκτε- 
θειμένα.

Συμπεραίνοντες λέγομεν, δτι εύχής εργον 
θά ήτο, ϊνα ή έκπαίδευσις τών γυναικών, 
καί μάλιστα τών ύποδυομένοιν είς τόν αγώνα 
τής παιδαγωγίας, διαρρυθμισθή καί είρμοσθή 
κατά τό πνεΰμα τής έποχής καί τάς τών 
διαφόρων εθνών απαιτήσεις. "Οταν δέ καταρτί-

σωμεν άγαθάς καί πεπαΐδευμένας διδασκάλους, 
δυνάμεθα νά έμπίστευθώμεν αύταΐς ού μόνον 
τήν τών θηλέων ολόκληρον άγω-ήν, άλλά 
καί τήν προκαταρτικήν τών άρρένων. Ά λλοτε 
ίσως Οά έξετάσωμεν έκτενέστερον τά περί 
τής διδακτικής τών γυναικών δεκτικότητας έν 
γένει καί έν ταΐς ανώτεραις τών επιστητών 
σφαίραις,

Φ. Φ. ΟΔΔΗΣ.
Δ. Φ.
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TOV ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΕΛΛΠΝΊΣΜΟΓ 

ύπό Γ. Γ. Μ Λ Ζ Α Ρ Λ Κ Ι Ι .

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

§  ι'. ΓΙατριαοχοϋντος τοΰ τφ 859 δίαδε- 
•χθέντοςτόν Σωφρόνιον Μ ιχαήλη,κατ’βύτύχιον, 
Σ^αήλ ί1) , οί ορθόδοξοι άπελάμβανον σχετικής 
εύημερίας, καί διότι ό ύπό τοΰ Έμίρου Γιεζίδ- 
Β εν-Ά βδ- Αλλάχ κινηθείς όγδοος διωγμός, βρα- 
χΰν άλλως τε χρόνον διαρκέσας, περίωρίσθη 
κατά μόνων τών Κοπτών, οιτινες έν τελεί, τή 
παρεμβάσει δύο τών εαυτών προυχόντων, κα- 
τώρθωσαν νά λάβωσι παρά τοϋ Χαλί φ ου 
Μοσταϊν-Β’—Ίλλάχ ορισμούς πρός τόν έν Αίγύπτφ 
Έμίρην, δπως άποδοθώσι τοΐς Χριστιανοΐς 
απαντα τά αδίκως πχρ’ αύτών ληφθέντα καί 
αφεθή έλευθέρα ή λατρεία, καί διότι, τής 
ισχύος τών Χαλιφών έκ τών περί διαδοχής 
συνεχών έμφυλιων σπαραγμών έξασθενισάσης 
(i )>oi Τούρκοι κατώρθωσαν ν’ άναδειχθώσιν Έ -  
μΐραι εν Αίγύπτφ, οιτινες είχον συμφέρον,

(1) Ευτύχιος, Β’. 455.

(2 ) Τόν Μουτουάκελ διεοέζ ατο & δολοφονήσας αυτόν 
υΐος του Μοντασίρ, δστις μόνον ες μήνας έβασίλευσε, 
τούτον οέ 6 θετός του ’Ά χ μ ε τ  δ έπικληθείς Μ οσταίν,
οστις εβασιλευσε μόνον τέσσαρα ετη, ΰποστάς βίαιο ν 
θάνατον, καί τούτον ό αδελφός του ’Έ λ -Μ οτάζ-Β ’-  
Ίλ λ ά χ .

πρός παγίωσίν τής ίσχύο; των, ΐνα διατελώσιν 
είς φΐλικάς πρός τοΰς Βυζαντινούς σχέσεις. 
Πρός τόν τέταρτον τών παντοδυνάμων τούτων 
’Εμιρών, τόν διάσημον Άχμετ-Βέν-Τουλούν, 
(3) , τόν άποσείσαντα τέλεον τόν ασθενή τών 
Χαλιφών ζυγόν καί κυβερνήσαντα τήν Αίγυπτον 
αύταρχικώς, έγραψε Βασίλειος ό Μακεοών, ε -  
ξαιτούμενος. ΐνα έπιτραπή παρ’ αύτοΰ Μιχαήλ 
τώ α '. νά πέμψη Τοποτηρητήν του είς τήν 
συγκροτηθεΐσαν έν Κωνσταντινουπόλει τφ 869 
κατά Φωτίου Σύνοδον. Συναινέσαντος εύγα- 
ρίστως τοΰ Έμίρου είς τοΰτο, ό Μιχαήλ 
έπεμψεν ώς Τοποτηρητήν τόν εαυτού αρχιδιά
κονον Ιω σή φ , δστις δμως έφθασεν είς Κων- 
σταντινούπολιν μόνον περί τά τέλη τής Συνόδου 
και παρουσίάσθη τήν i 2 Φεβρουάριου τοϋ 870,  
δτε καί άνεγνώσθησαν αί τον Μιχαήλ έπ ισιο - 
λαί. Τότε έξηλέγχΟη ώς άπαταιών ό ώς 
Τοποτηοητής δήθεν τον ’ Αλεξάνδρειάς παρακα- 
θήτας, κατά προτροπήν ίσως τών οπαδών τοΰ 
Φωτίου, έν τή συνόδφ ταύτη Αεόντίος, δν 
είχε πέμψει είς Κωνσταντίνούπολιν ό Μιχαήλ 
πρός συλλογήν βοηθημάτων, Τά γεγονότα 
ταΰταάνεφέραμεν ώςχέοντα άμυδρόν τι φώς έπί 
τής καταστάσεως κατά τοΰς χρόνους τούτους τής 
Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς- διότι έκ τούτων έξά- 
γεται,δτιή Εκκλησία’Αλεξανδρείας εύρίσκετομέν 
έν δυσχερείαις, άφ’ οΰ ήναγκάζετο νά έκπέμπίβ 
άλλαχοΰ κληρικούς πρός συλλογήν βοηθημάτων, 
έσωζεν δμως έτι τό πρότεοον αξίωμα αύτής, 
άφ οΰ οί έν Βυζαντίφ περί πολλού έποΐοΰντο 
τής συμμετοχής αύτής είς τά άφορώντα τήν 
διευθέτησιν τών τής εαυτών Εκκλησίας. Έ πί 
τής πατριαρχίας τοΰ Μιχαήλ τούτου θά είσήχθη 
ή είς Μητροπόλεις καί Έπισκοπάς διαίρεσίς 
τοΰ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς, δπερ ά φ ω - 
μοιώθη ουτω πρός τό τής Κωνσταντινουπόλεως.

(3 ) Πρώτος Τούρκος ’ Εμίρης διώρίσθη δ Μ ουζάχεμ, 
οστις καί στρατόν έκ Τοίρκων συνεκρότησε. Ουτος 
έκυβ ρνησε τήν χώραν δικαίως έπί δύο ετη, καταλι- 
πών τήν αρχήν είς τόν υιόν του, δστις δμω ς μόλις 
δυο μήνας έπέζησε. Μετά τούτον κατέλαβε τήν έςου- 
σίαν δ ’Αργούζ, δν διεδέξατο δ ”Αχμετ-Β1ν-Τουλούν. 
“ Ε̂ προς Trjt:ρα Ρενωδό-φ, σελ. 3 0 9 - 3 1 1 .

! ν Θ



Έ ν τή ’ Εκκλησία ’ Αλεξάνδρειά'. εΰρίσκομεν το 
πρώτον άναφερομένους Μητροπολιτας επ’, τοϋ 
διαδόχου τον Μιχαήλ α '. Μιχαήλ τοΰ β '. ,  μόνου 
άπό τή ; ίδρύσεως τής Εκκλησίας ταύτης μέχρι 
τής εποχή;, περί ής πραγματευόμεθα. Μητρο
πολίτου δντος τοϋ Πατριάρχου Ά λεξαν- 
J-είας. τώ·> δε λοιπών οντων άπλώς ’Επισκοπών, 
άαέσως απ’ αυτού ε ςα ρ τ ω μ ε ν ω ν . Ποτε ακριβώ, 
εΐσήχθη ό θεσμός οϋτος έν τή ’Εκκλησία 
’ Αλεξανδρείας άγνοϋμεν καθόσον εκ τών Ουο 
υπαρχόντων έν τοΐς κώδηξι τοϋ Πατριαρχείου 
καταλόγων των Μητροπόλεων και Επισκοπών 
ατελή τινα διδασκόμεθα και αντιφατικά, τοϋ μεν 
ποώτου, «μεταγραφέντος άπό παλαιοτάτου κω
δικός και σεσαθρωμένου τώ 1681 »  αρκουμενου 
είς τό «  πρό τής άλώσεως τής Αίγύπτου ΰπό 
τών ’Οθωμανών » ,  τοϋ δέ δευτέρου, άντιγρα- . 
φεντος κελεύσει τοϋ Πατριάρχου 'Ιεροθέου ΰπό 
τίνος ’ Ανθίμου τώ 1834 «  έξ άρχαιοτάτου 
και άκριβεστάτου κώδηκος τής ιεράς Βιβλιο
θήκης» ('Ιεροσολύμων),δρίζοντος, ότιήσύστασις 
τών Μητροπόλεων και έπισκοπών τής Αίγύπτου 
«  ε γ ε γ ό ν ε ι  έν ετε  ι ζ ’ ,τ κ α '.  επ ι τ ή ς  β α 
σ ι λ ε ί α ς  ζ' .  Α έ ο ν τ ο ς  τοϋ Σ ο φ ο ύ  καί  
« Φ ω τ ί ο υ  Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ » ,  έν φ γνωστόν 
έστιν, οτι έν ετει 6321 ,  ή 813 άπό Χρ. 
έβασίλευεν ούχί Λέων ό ζ ' . ,  οστις άνή)θεν 
έπί τιρϋ θρόνου τώ 6396 ,  ή 886 άπό Χ ρ., 
άλλά Λέων ε'. ό ’Αρμένιος, ό δέ Φώτιός 
άνεδείχθη Πατριάρχης τώ 858 καί άπεβιώσεν 
έν έξορίςι κατά τό τρίτον έτος τή ; βασιλείας 
Λέοντος ζ '.  τοϋ Σοφού. Έ μεΐς, εχοντες ύπ’ό'ψει 
τάς ένσκηψάσας έπί τής Αίγύπτου συμφοράς, 
πατριαρχούντων τοϋ Χριστοφόρου καί Σωφρο
νίου, φρονούμεν, οτι δέν ήτο δυνατόν νά είσαχθή 
έπ’ αύτών ό νέος ούτος διά τήν Εκκλησίαν 
τής ’Αλεξάνδρειάς θεσμός, καί δτι εΐσήχθη 
μέν ΰπό Μιχαήλ τοϋ α '. ,  ένεκρίθη δέ ύπό 
Λέοντος τού ζ ' . ,  τή αιτήσει ίσως Μιχαήλ τού 
β '., δστις είς λίαν στενάς, ώς θά ίδωμεν, εΰ- 
ρίσκετο πρός τούς έν Βυζαντίω σχέσεις. ’ Ιδού
οί έν λόγω κατάλογοι.

Α'.
Σελίς 509 Γ '. Κώδηκος (τοΰ Μεγάλου 

λεγομένου).

«  ^χπ α '. έν μηνί Φεβρουαρίφ, Ίνδικτιώ- 
νος... Έξεβλήθη άπό παλαιοτάτου κ,υύηκος· 
καί σεσαθρωμένου ό κατάλογος '.ΰτος τών Μητρο
πόλεων καί Επισκοπών τών ύποκειμενων τώ  
άγιωτάτω άποστολικώ καί πατριαρχικό) τουτ·.·> 
θοόνω τής μεγαλοπόλεως Άλεξανορειας προ 
τής άλώσεως τής Αίγύπτου ΰπό τών ’Οθωμανών 
καί κατεστρώθη εν τώ παροντί ιερώ κωοηκι εις 
μνήμην διηνεκή.»

Ή  Λιβύη. Ό  Μητροπολίτης Ύπέρτιμος καί 
Έξαρχος πάσης ’Αφρικής. Λύτη προετιμηΟη 
τών λοιπών Μητροπόλεων ως πρώτος θρονος,- 
μετά τό γεγενήσται τήν Καρχηδόνα αυτόνομον 
άρχιεπισκοπήν διά τήν τοπικήν Σύνοδον.

Ό  Μέμφεως, 'Υπέρτιμος καί Έξαρχος πάσης 

’Αραβίας.
Ό  Πενταπόλεως, 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος 

πάσης Βαρβαρίας (ίσως Αιθιοπίας).
Ό  Θηβαΐδος, 'Γπέρτιμος καί Έ ξαρχος παν

τός Παρανείλου.
Ό  Πηλουσίου, 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος πά

σης Μεσημβρίας.
Ό  Όξυρίγχου, 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος πά

σης ’Αρκαδίας.
Ό  Τριπάλεως, 'Γπέρτιμος καί ’Έξαρχος Αι

θιοπίας (ίσως Βαρβαρίας),
Ό  Καισαρείας τής ’Αφρικής, 'Γπέρτιμος καί 

’Έξαρχος πάσης Ινδίας.
Ό  Λεωνΐώ, ή Λεοντοπόλεως, Ύπέρτιμος- 

καί Έξαρχος πάσης Λύγουσταμενικής.
Ό  Καβάσου, 'Γπέρτιμος καί ’Έξαρχος πάσης 

Μαρμαρικής.
Ό  Νούβων, 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος πάσης 

Μεσογαίας Θαλάσσης.
Ό  Θτ,βης, 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος πάσης 

Μελαίνης Γής<
Ό  Δάρνης, 'Γπέρτιμος καί ’Έξαρχος πάσης

Όστρακηνής.
' Ο  , 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος 'Ηρα

κλείων Στηλών.
Ό  Σουβεΐσίου, 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος πά

σης Έρυθράς Θαλασσις.
Ό  Κυρήνης, 'Γπέρτιμος καί Έξαρχος Πόντου 

Βαρβαρικού.

A t  Έ π ε σ κ ο π * ΐ  ε ί κ ο σ ι  π έ ν τ ε

Ό  Άνδροπόλεως, ό Έρμουπό)εως, ό Νείλου -  
πόλεως, ό ’Αρσινόης, ό Ηλιουπόλεως, όΜαρεω- 
(νί)τιδος, ό Τάνεο^ς,ό Διοπόλεως, ό Θεοδοσιανής 
ή Οεοοοσίουπόλεως, ό Άντινόής, ό Βερενικής, ό 
Νικοπό/εως, ό Λήτωπόλεω;, ό Ρασίδος ή Ρα- 
μεσσή, ό Μαξιμιανουπόλεως, ό Σικελίας, ό 
'Ηρακλεουπόλεως, ό Πομπήίουπόλεως, ό Σ ε- 
βενύτου, έ Κλεοπάτριδος, ό Φαιουμίου, ό 
Ναυκοάτιδος, ό Άντιπύργου, ο Βαβυλώνος, 
έ Ρικοκουρούρων.

(Ακολουθεί συνέχεια.)
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ΕΛΛΑΣ, ΤΟΓΡΚΙΑ, ΙΣΤΡΟΣ
υπό

C H A R L E S  BIG O T·.
ΜετάφρζΊΐς δπό φ***

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β’ .

Α Θ Η Ν Α Ι

(Συνέχεια)

Δυστυχώς δέν πρόκειται μόνον περί τής 
έςαφανισεως τής ενδυμασίας, άλλά καί τίνος 
πλέον. Τό Παλληκάρι ήτο τύπος είδους άν
θρωπον, ό τύπος τοϋ Έλληνος άλλης γενεάς, 
ήν άντικαθίστησι γενεά νεωτέρα.

Γό Παλληκάρι ήτο ό άρματωλός τής ηρωι
κής εποχής, η ό υιός τού άρματωλοϋ. Έπί 
πολλά ετη περιήλθε τά όρη μέ τό μακρόν του 
κ α ρ υ ο φ ύ λ λ ι  έπ’ ώμου καί τό πλατύ σ ε λ ά χ ι  
περι τήν ζώνην, δπερ έφερεν ολόκληρον όπλο- 
στάσιον πιστολών καί μαχαιριών. Τά πιστόλια 
ηο-αν αρά γε γεαάτα; Δέν το ήξεύρω' τά 
μαχαίρια όμως είς ούδέν έτερον σχεδόν έ -  
χρησίμευον, ή είς to νά κόπτωσι τόν* άρτον, 
ώςτά φιλησύχου άστοϋ, καί έστιν ότε τετάρτίον 
αρνιού’ τό Ιία)ληκάρι εντούτοις δι’όλον τόν 
κόσμο/ δ ; / ήθελε στερξει νά παραιτηθή τοϋ 
πολεμικού τούτου οπλισμού του. Άπήλαυε 
^ ς ,  αποκττιθείσης ελευθερίας του· έβάδιζε 
μετά θριαμβευτικού ύφους, σοβαρόν καί άγέρω- 
X > ·?- τών οοών, προτφέρων εαυτό είς τόν

θαυμασμόν τών άλλων καί δή καί είς τόν 
έαυτοΰ.

Τί έκαμνε τό Παλληκάρι; Τίποτε. ’Ήθελε 
θεωρήσει ώ ; κατώτερον έαυτοΰ, άνάξιον άνδρός 
ελευθέρου, παν έργόχείρον, παν βιοποριστικόν 
εργον ή έπάγγελμα. ’Ελεύθερός άνήο είναι 
ο περίό'.αβάζων ΰπό τόν ήλιον, μόνον κύριον 
έχων τήν φαντασίαν του, αληθής βασιλεύς 
τού κόσμου* Τό Παλληκάρι ήτο ώραΐον μετά 
τοϋ ευθυτενούς καί χαρίεντος άναστηματός του, 
τής πλούσιας του ενδυμασίας, τής λευκής του 
φουστανέλλας, τοϋ μακροϋ μέ)ανος μύστακός του 
και τού επιμελώς πάντοτε έξυρίσμένου πώγωνος. 
Οΰδεν τών προτερημάτων του ήγνόει* έφ αί- 
νετο πρόβαΐνον ώς άνθρωπος αισθανόμενος ότι 
απαντες ατενιζουσίν αυτόν. γΗτο ΰπερήφανον 
διά τό ύψηλόν του άνάστημα καί τήν κομψήν 
καί άρειμάνιον περιβολήν τΟυ, έγαυρία δι’ό,τι 
επραξέ, ή καί δι’δ,τι οί πατέρες ειχον πράξει. 
Έ  φ ιλαρέσκε ια έν Έλλάδι δέν ήτο τό ίδιάζον 
ταΐς γυναιξίν, άείπο.τε κεκλεΐσμέναΐς έντός 
τών οικιών, άλλ’άποκλεΐστικόν είς τούς άνδρας. 
Τό Παλληκάρι ήτο ό πετεινός.

Mi τί εζη τό Παλληκάρι; Τούτο ήτο μέγα 
μυστήριον. Κατά τήν πέμπτην τής πρωίας 
συνηντάτο περι τήν ’Αγοράν, ένοπλον ήδη, 
περιβεβλημένον τήν αύτήν πάντοτε στολήν, 
καθαρώτατον, ώς άν είχεν έξέλθει μόλις έξ 
έμπορικοϋ καταστήματος, περιτυλίσσον to μ α 
κρόν καί χονδρόν ώς ό λιχανός σιγάρον του. 
ΕΙτα άνευρίσκετο παρά τήν είσοδον καφενείου, 
είίτπνέον τόν καπνόν ναργιλέ μετά ΐινων φίλων, 
παρ εαυτό έχον μέγα ποτήριον ύδατος καί 
κυαθισκον καφε. Έπελθούσης τής θερμότητος, 
καθίστατο αφανές, μεταβαίνον άγνωστόν που, 
οπως εκ νεου επιφανή κατά τήν τετάρτην 
ωραν εν τή οδώ Έρμοϋ ή τή τοϋ Αιόλου, όπου 
έξηκολούθει περιφερόμενον μέχρι νυκτός»

Περιαβάζειν, καπνίζειν όμιλε ϊν, όμιλεΐν 
πρό πάντων, ιδού άπασα ή ζωή του- τό κύριον 
δέ άντικείμενον τής ομιλίας του ήσαν πάντοτε 
τα πολιτικά. Τό Παλληκάρι άνεβίβαζε καίέκρή- 
μνιζε δεκάκις τής ημέρας τά υπουργεία, έκρινε 
μετ’ αύττηρότητος τους βουλευτάς, ούδ’ αύτοϋ



τοϋ βασιλέως έφείδετο. Ή  μ ε γ ά λ η  ι δ έ α ,  
ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως και 
ή άνασύστασις τή ς ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας, 
ταΰτα άπησχόλουν αύτό. Ά '/έκτα τήν Θεσσα- 
λ ίαν, τήν Ήπε ιρον και τήνΜακεδον ί αν ,'ήλευθέρου 
τήν Κρήτην, έξεδίωκε τους Τούρκους έκεΐθεν 
τοϋ Βοσπόρου" άλλά δεν ήρκεΐτο είς ταύτα, 
τοΰς έξεδίωκεν ωσαύτως άπό τής Μικρδς ’ Ασίας, 
ήτις είναι ωσαύτως επαρχία ελληνική. Έ μεμ- 
φετο έκ περιτροπής τήν Γαλλίαν, ’Αγγλίαν και 
Ρωσσίαν, αΐτινεςήμέλουν τοϋ κυριωτέρου τωνκα- 
θήκοντος, τών τής'Ελλάδος, τοΰμεγάλου”Ε θ νους.

Τοιοϋτον ήτο τδ Παλληκάρι. Όλονεν εκλείπει, 
ώς δέ εγώ φρονώ, έπ’ ώφελεία τής 'Ελλάδος. 
’Ηθελεν εξακολουθήσει έπί πολύ νάπαραοιαβάζβ, 
νά καπνίζη νά συζητή, χωρίς διά τούτων 
νά συντελή τδ παράπαν εις τήν προαγωγήν 
τής πατρίδος του. Ά ν  απαντες ήσαν ώς αυτό, ί 
ή 'Ελλάς'δέν θά ειχεν ετι οδούς και σιδη
ροδρόμους· άντί τούτων δμως πολύ φοβούμαι 
θά ειχε πάντοτε τήν επάρατον ληστείαν. Τδ 
Παλληκάρι ηθελεν έπι γενεάς γενεών κατά 
φαντασίαν κόπτει Τούρκους, μή συντελούν ουδέ 
καθ’ ώραν είς τήν έπίσπευσιν του τέλους 
τού α σ θ ε ν ο ύ ς .

Ό  αληθώς ωφέλιμος είς τήν πατρίδα του 
‘Έλλην, είς χεΐρας τοϋ οποίου έγκειται τδ 
μέλλον, είναι ό απαλλαγείς τοΰ αλβανικού 
ενδύματος και παραδεχθείς τδ ευρωπαϊκόν, συμ- 
π α ρ α λ α β ώ ν  μετ’ αυτού και τά ήθη τής δύσεως(;). 
’ Εκείνος δστις άπεδύθη εύτόλμως είς τό εργον, 
ό έπιδοθεις είς τδ εμπόριον, είς τήν γεωργίαν 
είς τήν βιομηχανίαν δστις, άν και αναγ
κάζομαι νά ομολογήσω, ήττάται τοΰ παλαιού 
Παλληκαρίου κατά τε τήν έγκράτειαν και τήν 
αγνότητα τών ηθών, ϊσα ίσα διότι έχει 
πλείονας έκείνου άνάγκας επιδίδεται μετά με- 
γαλειτέρου ζήλου είς τήν έργασίαν. Όμιλεΐ 
σπανιώτερον περ'ι Τούρκων, καί τοι καί ούτος 
ουδόλως σχεδόν «τούς αγαπά- ένασχολεΐται 
ολιγώτερον περί τών πολιτικών καί μετρίως 
μάλιστα σέβεται τούς πολιτικούς του- άλλά 
πλούτε ΐ  καί πλουτίζει τήν χώραν. Πολλά 
μέχρι τοΰδε κατώρθωσε, άλλά καί πολλά τφ

μένουσι νά πράξη. Είς αύτόν θά οφείλει ή 
Ε λλάς τήν θέσιν, ήν θέλει πριν ή παρέλθη 
τριακονταετία καθέξει έν τή Α νατολή.

’Εντούτοις τδ λυποΰμαί τδ άρχαΐον ΓΙάλ
λη κά οι, μεθ’ δλας του τάς έλλειψεις ! Εχανες 
βασίλικώς, είναι αληθές τάς ημέρας σου- είχες 
περί τής Ευρώπης καί τού κόσμου λίαν ά λ - 
λοκότους ιδέας- συνεζήτεις καί παραλογίζεσο 
παραδόξως έπί παντδς αντικειμένου- έλεγες 
κατά τάς τρίακοσίας εξήκοντα πεντε ημέρας τού 
έτους πολλά έπεα πτερόεντα" —  πρέπει δμως 
νά σοι αποδώσω δικαιοσύνην- ναί, ήσο ώραΐον !

Εύχάριστον ήτο νά σε συναντά τις άνα 
τάς οδούς, σοβαρόν καί υπερήφανο;/, φέρον έν 
έαυτφ τοσούτω'/ αιώνων εθνικήν Οοςαν και 
καλούμενο'/ Θεμιστοκλής, Δημοσθένης η Σο
φοκλής. Σύ είχες ίδιάζουσαν φυσιογνωμίαν" 
σύ δέν ήσο ό άνθρωπος, δν έχει τις συναντήσει 
τήν παρελθοϋσαν ημέραν, δν θά συνάντηση 
τήν έπαύριον είς Παρισίους, Λονδινον ή Νεά- 
πολιν. Καί σήμερον έτι, οιμοι! οταν ενίοτε 
άνευρίσκω σε ενταύθα, μόλις σε άναγνωρίζω! 
Ά ν  καί δέν τρέφεις άπαν τδ γένειον ή δέν 
άφίνεις παραγναθίδας, ώς ο νεος Ελλην, 
άν καί έπιμένεις νά φέρης τδν άρειμάνιον 
μύστακα, άν καί έμεινας πιστδν εις το επι- 
χιτώνιον, τήν φουστανέλλαν καί τάς κνημιδας, 
άν καί πάντοτε κομψεύεσαί μεγαλοπρεπώς, 
παρητήθης δμως τού ώραίου θυσανοφορου φεσίου 
σου, καλυπτόμενο'/ νϋν δια τοϋ ανουσίου αχυ- 
ρίνου πιλιδίου. Καί ετι πλέον ιδού έγκατέλιπες 
τ ή ν  πανοπλίαν, ής ουόεποτε εχωρι^εσο. Μα.η/  
άναζητώ είς τδ τοσελλ^άχιόν σου τάς άρχαίκάς 
πιστόλας καί τά μακρά μαχαίρια . . .

Καί σύ, Παλληκάρι μου !■ παρητήθης πριν 

άποθάνης.
^Ακολουθεί συνέχεια.)

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΓΠΝΩΤΙΣΜΟΓ

Α'.
Οί φίλοι τοϋ Κ έ κ ρ ο π ο ς  άναγνώσταί ανε- 

γνωσαν πιθανώς, ή τουλάχιστον ήκουσαν άνα- 
φερόμενον τδ όνομα υπνωτισμός, ώς και παν

.   #

6',τι άφορα τά πεοίεογα καί ώ ; τά πολλά άνεξή- 
νττα αύτου φαινόμενα. Έν τούτοις ή δημώδης 
τοϋ πράγματος γνώσις ύπδ τοιούτου έτι πέπλου 
άνακριβείας περιβάλλεται, ώστε τά παραλογώ- 
τερα επί του αντικειμένου δύναταί τις νά 
ακούσει, άρκέΐ νά ί / /, τήν ύπομονήν νά μή 
έπαναστή κατά τής κατά Θουκυδίδη-/ θ ρ α σ ύ -  
τ η τ ο ς  τ rt ς ά μ α  θ ε ί α ς .  Ό  μεν συγχίζει 
τά άγυρτικά τού Κουμβερλέν πειράματα μετά 
των επίστη μονικών τοϋ υπνωτισμού φαινομένων" 
ό οί, καί τούτου αύτη<οοι έγενόμεθα, ύποτίθησί 
μεθ’ όλου τοϋ άγερώχου όγκου, δν δίδωσιν ή κωμική 
χρησιμοποίησις άλλοτρίων ιδεών, μηδόλως 
κατανοηθεΐσών καί διάλογους, δτι ή λ ε κ τ ρ ι -  
κόν καί μ α γ ν η τ ι κ δ ν  ( ήρκέσθη, βλέπετε, 
μονον εις δύο)ρευστόν διέρχεταιέκτώνόφθαλμών 
τοϋ πειραματίζοντας καί μεταβαίνει είς τούς τοΰ 
πειραματιζομενου (; !)· τρίτος διά λόγους εύ- 
νοητους προσομοιάζει τό φαινόμενον πρός τδ 
τών κινουμένων τραπεζών, καί τέταρτος λέγει... 
μα τα καρδαμα, δ,τι πλέον φαντασθήτε.

Καί δίατί πάντα ταύτα; Διότι παρ’ ήμΐν 
δεν ενεκλίματίσθη έτι, δπως έν τή Εσπερία, 
η σωτηρία συνήθεια τοϋ δημώδους ιών ε
πιστημονικών αληθειών, προσιτών γινομένων 
τοΐς πολλοΐς όιά τών έφημερίδων καί περιο
δικών συγγραμμάτων. Έάν τό ώφέλιμον τούτο 
μέσον καινόν καθίστατο καί παρ’ήμΐν, φρο- 
νοϋμεν δτι μεγάλως θά ε) αφρύνετο ό ύπό 
τόν όποιον στενάζομε'/ ζυγός πολλών προλή- 
φεων καί δεισιδαιμονιών, χοιρίς νά θέλωμεν 
να ίδωμεν οτι ουχί μακράν ήμών γίγαντες 
.ώ / έπιστημών δαψιλώς ά'/ά τόν κόσμον τά 
φώτα δίασκορπίζουσι τής γνώσεως.

Έ '/α  λοιπόν καί τούτον έκ τών τοϋ «Κ έ
κροπος» ύπολαμβάνοντες σκοπόν, ευχαρίστως 
άναλαμβάνομεν νά πληρώμεν τήν έν * αύτφ 
παραχωρουμένην ήμΐν θέσιν δι’ επιστημονι
κής υλης, ωφέλιμον σύν τφ τερπνώ, κατά 
τον ποιητήν, άπεργαζόμενοι ταύτην, καθόσον 
πλέον δυναμεθα, και λογιζόμενοι εύτυ·/εΐς αν 
καί ώθησις μόνον έπιτύχωμεν νά 5αθή πρός τόν 
Κοινωφελή τούτον σκοπόν καί παρ’ ήμΐν.

Το-ιτων τ ε ν τ ώ ν , ελθωμεν έπί τό σημερ',νόν

τοϋ λόγου ήμών θέμα καί πειραθώμεν 'όσον τό 
δυνατόν εύλήπτως νά διερμηνεύσωμεν τοϋτο.

Ούτε λοιπόν δ ι α β ο λ ι κ ή  π ε ί ρ α ξ ι ς ,  ούτε 
μαγνητικδν ή ηλεκτρικόν ρευστόν, ούτε πνεϋ- 
μά τι εξ εκείνων, άπερ ουχίέν ισορροπία δίατε- 
λούντες εγκέφαλοι έπικαλοϋ'ται πρός πρόρρησιν 
μελλόντων, άλλ’ ούτε καί είδος κινούμενης 
τραπέζης είναι ό ύπνωτίσμός, άλλά, κατά τόν 
πολυν Chercot, τον μεγάλως τελειοποιώσαντα 
καί έπιστημονικώ; διερευνήσαντα τά τοϋ υ
πνωτισμού φαινόμενα έν Σαλπετριέρα, τώ 
γηροκομείφ τών Παρισίων, είδος νευρώσεως.

Βεβαίως οί μή είς έπιστημονικάς έγκύψάντες 
μελέτας έκ τών αναγνωστών ήμών θά εύρωσι, 
καί δέν άπατώμεθα πρός τοϋτο, δτι δεν 
ειμεθα, οσον έπεθυμούμεν εύληπτοι, διότι έπί 
τέλους θά εΐπωσιν ούτοι καθ’ εαυτούς" καί τί 
σημαίνει νεύρωσις;

Γνωρίζομεν δτι ενταύθα ι/ακρά απαιτείται 
εξήγησις, αλλ’ ό περίεργος αναγνώστης έσε- 
ται άρκούντως παρεσκευασμένος ποός κατανό- 
ησι τών εφεξής,εάν περιληπτικώτατα παραδεχθή 
οτι νέυρωσις είναι άπλούστατα ποιά τις 
διάθεσίς τού νευρικού συστήματος τοϋ οργανι
σμού, καθ’ ήν τοϋτο έπηρεάζεται ούτως ή άλλως 
ες ειδικού ερεθισμού. 'Οπως, έπί παραδείγματι, 
εκ πολλών άτόμων, ευρισκομένων ενώπιον 
τραυμάτίου, τινά μόνον λιποθυμοϋσιν έκ τής 
θέας τού τραύματος καί τού αίματος, διότι 
τοιαύτη είναι ή τοϋ νευρικού αύτών συστή
ματος δίοργάνωσις, οϋτω καί έκ πολλών πάλιν 
άλλων είς ειδικούς έκτεθειμένων έρεθίσμούς, 
ενεκα τής ειδικής τοϋ νευρικοϋ αύτών συστή
ματος διωργάνώσεως, τινά παθαίνονται κατά 
τροπον διάφορον, ήτοι, άντί νά λιποθυμώσι, 
καταλαμβάνονται ύπό ύπνου.

Βεβαίως ή έξήγησις αύτη δέν δίδει τόν 
ενδόμυχον τοΰ πράγματος λόγον, ούχ ήττον 
δμως τό πράγμα καθ’ έαυτό ύφίσταται, ύπο- 
πίπτον είς τάς αισθήσεις τοϋ γνωρίζοντας νά 
διερευνά τοϋτο παρατηρητοΰ καί δυνάμενον 
έπομένως νά η επιδεκτικόν ύποθέσεως έν τφ 
λόγψ τής ύπάρξεως αύτοΰ. ’Ά λλως τά π λεΐ- 
στα, εί μή πάντα τά φυσικά φαινόμενα



καθ’ ύπόθεσιν τήν αρχήν αύτήν εχουσιν' ουτω 
λ. χ . ό ηλεκτρισμός και ό μαγνητισμός' 
και μόλα ταΰτα πόσας καρπούμεθα ωφέλειας 
έκτων φυσικών τούτων φαινομένων, ούμήν άλλά 
και πόσον μέρος τής τόν αιώνα τούτον τών 
φώτων πληρωσάσης δόξης οφείλεται αύτοΐς;

Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει και ώς πρός τόν 
υπνωτισμόν τό φυσιολογικόν φαινόμενον ΰφί- 
σταταί, πολλά και ποικίλα έξ αύτοϋ συνάγονται 
πορίσματα, τό τε ηθικόν καί σωματικόν τοΰ 
άνδοώπου άφορώντ α μέρος, μία υπόδεσις 
πιθανή έπικρατεΐ τής άρχής τοΰ φαινομένου1 
επομένως ούδεν κωλύει νά σπουδάσωμεν τα κατά 
τόν υπνωτισμόν, άναμένοντες τήν ικανοποιητι-

-  ,  ~  t  '  *  '  -  ' I *  /κωτεραν του λογου της υπαρςεως αυτου εςη- 
νησ ιν.

Έξετάθημεν όμως πλέον τοΰ οεοντος επι την 
γενικότητα, διό και τήν ούσίαν τοΰ ζητήματος 
ήμών θέλομεν σπουδάσει εις δεύτερον μέρος.

(Ακολουθεί συνέχεια.)
ΦΙΛΟΛΑΟΣ.

Ο ΙΟΓΔΑΣ

Τ φ  1860 έξεδόθη έν Βελγίφ ύπδ τοϋ 
κ. Petruccelli della Gattina βιβλίον έπι- 
γραφόμενον «δ  ’Ιούδας». Πρώτην ήδη 
φοράν εΐδομεν το βίβλιον τοΰτο. Ό  συγ
γραφείς είναι Σ ίελ ός . Διατείνεται δε έν 
τφ ρηθέντι συγγράμματί του, δτι δ ’Ιούδας 
ήτο πλούσιος Εβραίος, χαίρων μεγίστην 
ύπόληψιν έν Ιερουσαλήμ. Ή το δέ προ
πάντων μέγας πατριώτης, όνειροπολών 
τήν Ανεξαρτησίαν τής πατρίδος του, κυ- 
πτούσης ύπδ τδν ρωμαΐκδν ζυγόν.

Ό  ’Ιούδας,παρατηρήσας, δτι δ Ίησοΰς 
μεγίστην έξήσκει έπιρροήν έπί τοΰ λαοΰ, 
και βλέπων δτι πάντες ήκροώντο τδν 
διδαχών του μετ’ άκρου ένθουσιασμοΰ, 
έσκέφθη, δτι δ Ναζωραίος ήδύνατο άξιό- 
λογα νά τφ φανη χρήσιμος, έάν τήν 
έπιρροήν του έξήσκει προς έπιτυχίαν 
μιας έπαναστάσεως. Διά τοΰτο έγένετο 
μαθητής του. Ήκολούθησεν αύτφ παν- 
ταχοΰ, τδν συνώδευσεν είς τά ταξείδιά

του, καί μετά χαράς παρετήρει, δτι ή 
έπιρροή τοΰ Ίησοΰ αιωνίως ηδξανεν.

Ό  ’Ιούδας τότε άρχεται συνομνύων, 
διερεθίζων τδν λαδν καί λαλών κρυφίως 
περί έλευθερίας.

Κατά τήν ώραν έκείνην τοΰ ’έτους 
προσήρχοντο είς Ιερουσαλήμ έκ τών 
περάτων τής Ίουδαίας προσκυνηταί δ
πως τελέσωσι τδ Πάσχα. Ό  Ιούδας 
έθεώρησε κατάλληλον τήν στιγμήν διά 
τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως.

Ίδών τδν Ίησοΰν περιστοιχιζόμενον. 
ύπδ λαοΰ άναριθμήτου, έκοινοποίησεν 
αύτφ τήν ιδέαν του..

— « Είπε μίαν μόνην λέξιν, εϊπεν αύτφ, 
δ ’Ιούδας, καί σοί δίδω ένα λα όν  ποίη- 
σον ’έν μόνον νεΰμα, καί Ιση βασιλεύς».

Ό  Ίησοΰς έμειδίασεν ήδέως καί ειπεν:
—  << Ή  βασιλεία μου δέν είναι έκ τοΰ 

κόσμου τούτου.»
Καί άντί νά έπιβή τοΰ θριαμβευτικού 

άρματος, δπερ τφ προδτεινεν δ ’Ιούδας, 
έπέβη όναρίου, άντί βασιλικοΰ στέμμα- 
το, έξελέξατο άπδ τής στιγμής έκείνης 
στέφανον έξ άκανθων, άντί δέ θρόνου, 
τήν λαιμητόμον (Θέλει νά εΐπη ίσως τδν 
σταυρόν, δπερ τδ αυτό).

Όταν δ Ιούδας είδε τδν Διδάσκαλον 
διερχόμενον έν μέσφ τοΰ λαοΰ, περι- 
κυκλούμενον ύπδ γυναικών καί παιδιών, 
κραυγαζόντων « Ώσανά έν τοΐς ύψίστοις»! 
καί ραινόντων τήν γην δι’ άνθέων καί 
βαίων, ριπτόντων δέ τά ένδύματά των 
πρδ τών ποδώ:ν τοΰ ταπεινοτέρου, 
τών ζώων, ώργίσθη σφόδρα, καί άπδ 
τής στιγμής έκείνης άπεφάσισε νά 
θραύση τδ δργανον, ούτινος,ήλπισέ ποτε 
νά ποιήσηται χρήσιν πρδς άπελευθέρω- 
σιν τής πατρίδος.

’Ιδού διατί, κατά τδν συγγραφέα τοΰ 
περί ου ό λόγος βιβλίου, δ ’Ιούδας- 
προυδωκε τδν διδάσκαλον του. Έ κ 
φιλοπατρίας!!!

Δέν νομίζετε, δτι δ ’Ιούδας δμοιάζει 
κάπως τδν Βελέντζα, δστις άφήρεσεν έν 
έκατομμύριον έκ τοΰ ταμείου θηβών 
χάριν φιλοπατρίας καί αυτός;

ΚΕΚΡΟΨ

Περι τοΰ Ίησοΰ τι φρονεί δ συγγρα- 
φεύς τοΰ βιβλίου μας;

Ο Ιησοΰς ήτο νεανίας εύμορφος, μέ 
φωνήν ήδεΐαν, μέ τρόπους ύποχρεωτι- 
κούς, πρδς ον έδείκνυον συμπάθειαν ιδίως 
αί γυναίκες. Κατά τδν συγγραφέα μάς δέν 
ήτο δ Ίησοΰς δ μέγας έκεΐνος φιλό
σοφος, Τίρο τοΰ δποίου έκλινον τδ γόνυ 
οί άπιστοι.

Εν πράγμα δέν έξηγεΐται. Πώς δ 
Ιούδας, πλούσιος ών, έδέχθη30 άργύρια, 
ήτοι 70 φράγκα, άντίτιμον τής προδο- 
σ.ας του, ποσδν λίαν ευτελές. ’Εκτδς

άν ύποθέσωμεν, δτι είς τδ διάστημα τοΰτο 
έπτώχευσεν δ Ιούδας, έξοδεύσας ’ τήν 
περιουσίαν του δλην ύπέρ πατρίδος.

Και άλλα πολλά περί Χριστού καί 
Ιούδα γράφει δ συγγραφεύς, τά δποΐα 
είναι άξιοπερίεργα.

, *'Ε\  μ<5νον δέν μ&ς λέγει δ έκ Σικε
λίας κύριος ούτος, ποΰ εύρε τήν διήγησιν 
του, και ποθεν ήντλησε τάς πληροφο
ρίας του,

Αλξςανορεία.

ΑΒΕΑ.

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
Χ Τ Ι Σ Τ Ι Σ ,

L A  F0I ,
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εΛληνικοις σχολειοις.

li 1 Σ Τ I Σ

Ψυχήν όταν χειμάζ/,
Φρικώόης καταιγίς 
Ίών συμφορών του κόσαου,
Είς ήν δέν είν’ ελπίς,

Ά στή ρ  έξ ύψους αίφνης 
’Αστράπτει έπί γής, 
Δυνάμεως άφράστου, 
Λαμπρότερος αύγής

Ά στήρ δέ ούτος είναι 
Ή φαεινή λαμπάς 
Τής ίεράς θρησκείας,
Φωτίζουσα ημάς.

Φωνή τρανή έλπίδος 
Καί μέγας οδηγός, 
Προάγων, οπου είναι
Ό  βίος ό φαιδρός.

L A F Ο I

Quand Fame aux jours d’orage, 
Qui viennent l’assaillir,
Sans force et sans courage 
Se sent prete a faillir,

Soudain un phare eclaire 
Les bords de l’horizon, 
Plus vif que la lumiere, 
Plus fort que la raison.

Ce phare qui vient luire,
Ce phare cest la Foi;
C’est Dieu qui vient nous dire: 
Fidele crois en n;oi.

Sa voix fait fuir le doute 
Et son doigt nous fait voir, 
Au bout de notre route,
La fete d’uh beau soir.



Ε Λ Π Ι Σ L ’ E S P E R A N C E

Έλπις άγια 
ΒοήΟει, θεία, 
Τή άθυμία- 
Κλΐνον τδ οΰ;.

Sainte Esperance,· 
PrSte assistance 
A la souffranqe, 
Entends nos voeux.

Παραμυθία
Έ σο  γλυκεία
Ε ί; τοΰ; κλαυθμούς,

Viens par tes chariries 
Tarir nos larmes 
Dans tous les yeux.·

Πάντα ικέτην, 
Ά γγελε, όδήγει 
'Ώ ; φωτδ; στήλη 
Ε ί; τήν χαράν.

Chacun t’ implore, ’ j ,  

Brillant aurore,
Fais nous eclore 
Des jours heureux.

>

Έ λπις άγία,
Κλΐνον τδ οΰς, 
Βοήθει, θεία,
'Σ τοΰς στεναγμούς.

Sainte Esperance,
Entends nos vceux,
Pr6te assistance 
Aux malheureux

* ' i

Παραμυθία 
"Εσο γλυκεία, 
Βοήθει, θεία,
Σ τοΰ; στεναγμού;.

Viens par tes charmes 
Tarir nos larmes,
Pr6te assistance 
Aux malheureux.

Α Γ Α Π Η L A  C H A R I T E

ΤΩ τής Α γάπης θεί’ άρετή, 
Πάντα; θερμαίνει ή σή φωνή.

Force de Fame, ό Charite,
Ta voix enflamme I’humanite.

Σΰ μα; συνδέει; ώ ; αδελφού;, 
Δίδεις βραχίονας σοΰς ισχυρούς.

Tu nous rends freres et dans nos miseres 
Ton divin bras soutient nos pas;

Αποκαλύπτεται διά Σοΰ Θεός, 
Πάντων πενήτων Σ ’ είσαι τροφός.

Par ta presence, Dieu se fait voir, 
A l’indigence tu rends 1’espoir.

Πλήρη; καρδία τοϋ σοΰ πυρδς 
Πάντας φωτίζει θείου φωτός.

Le coeur qu’inonde ton noble feu, 
Porte en ce monde le souffle de Dieu

"Οταν φωνή σου ή σεβαστή, 
Έριδες παύουσι και ή σφαγή.

Lorsque la terre suivra tes lois 
Les cris de guerre mouront a ta voix*

Ήττώνται οΐησις καί 6 θυμός, 
"Οταν αγάπης ήναι δεσμός.

L’orgueil, la haine dans ce saint jour 
Auront pour chalne ton pur amour.

Η Χ Ω ΡΑ  ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

Kennst du das Land 
W o die Citronen bliihn? 

Im diinkeln Laub 
Die Goldorangengluhn? 

Dahin! Dahin!
- r  Κ Α Π Ο Γ Θ Ε .  —

Γνωρίζει; τή χώρα 
Π’ άγκάθχα δέν έχε',; 
Έκεΐ ποϋ καθ’ ώρα 
Ροδόσταμο βρέχει;
'Κ~εΐ που οφείλεται; 
Ποτέ δέν πληρώνουν ; 
Έκεΐ ποϋ ή γαζέταί; 
'Αλήθεΐαι; υαζόνουν ; 
Έκεΐ π ’ άγαπιώντα,ι 
0 ί σύζυγοι δλοι ; 
Έκεΐ, ποΰ μισιώνται 
Ά π άτα ι; και δόλο ι ; . . .  
Έκεΐ, αν ήξέριρ;,
Ώ  Μοΰσά μου, έκεΐ, 
Έκεΐ*νά με οέρν,ς,
Να νερώσω ζωή ! ! ,,

*
*  #

Γνωρίζει; τον τόπο 
Ποΰ ψέμμα δεν ξέρει;
Ποΰ ό πλούτος ’ στον κόπο 
Τδ χέρι προσφέρει;
Έκεΐ ποΰ ή κόραις 
Ειν’δλαις παρθέναΐς;

* Έκεΐ ποΰ ή ώραις 
Πετοϋν φτερωμένα'.; ; 
Έκεΐ ποϋ έντιμότη;
Δέν είναι βλακία;
Έ κεΐ, ποΰ ή άγνότη; 
Δέν κάνει αηδία ; . . .  
Έκεΐ άν ήξέρεις,
Τίϊ Μοΰσά μο ι, έκεΐ, 
Έκεΐ νά με φέρ-β;,
Νά νερώσω ζω ή ! ! . .

#
*  #

Γνωρίζει; τήν πάλι 
Ποΰ δίκαι; δέν εχ ει; 
Ποΰ ίσοι ειν’ δλοι,

. Ποΰ τόκο; δέν τρέχει; 
ΙΙοϋ φθόνο; καί ζήλεια 
Ειν’ άγνωστο πράμμα; 
ΓΙ’ αλήθεια τά χείλια 
Νά λέν δέν ειν θάμμα ; 
Ποΰ γράμματα ξέρουν 
Κι’ αΰτοι οί δασκάλοι;. 
Ποΰ δώρα προσφέρουν 
Μικροί και μεγάλοι; 
Έ κεΐ, αν ήξέρ{,ς,
7Ώ Μοΰσά μου, έκεΐ,

• ̂ Εκεΐ νά με φέρη;,
Νά νερώσω ζω ή ! !

#
*  *

Γνωρίζεις τδ κλίμα 
ΓΙ’ ασθένεια καμμία 
Δέν έχει, ουτε κρίμα 
Βαρεΐ τήν καρδία;
Ποΰ θέρμαι; δέν έχει, 
Δέν έχει χολέραί;, 
Γιατρού; δέν κατέχει, 
Μιάσματα, λέοαΐ;; 
Έκεΐ ποϋ ή φιλία 
Ποτέ δέν τελειόνει; 
Ποϋν ok’ ευωδία 
Και μάλαμ’ ή σκόνη ;. 
Έ κεΐ, άν ήξέρτ);,
*0 Μοΰσά μου, έκεΐ, 
Έκεΐ νά μέ φέρη;
Νά νερώσω ζω ή !!

Γνωρίζει; τή χώρα 
Ποΰ δποιο; πεθαίνει 
Τοΰ έπαίνου τήν ψώρα 
Νά φύγγι προφθαίνει;
J]’ άπάνου ’ στοΰ; τάφου; 
ΆλήΟείαι; χαράζουν; 
Ποΰ μέ πλαστογράφου; 
Ποτέ δέν τερίάζουν ;



ΙΙού κλέφταις μεγάλους 
Στενά φυλακόνουν,
Κα·. δλους τους άλλους 
Με μιας άθωόνουν ;
Έ κεΐ, άν ήξέρεις,
ΤΩ Μούσά μου, έκεΐ,
Έκεΐ νά με φέρττ,ς 
Νά νείώσοί ζωή ! ! .«

*# *

Γνωρίζεις τή '/ώρα,
Όπου ή άγυρτία 
Επίσημη γνώρα 
Δέν ε /ε κ α μ μ ία  ;
Που όλοι ’ναι νέοι,
Κανείς δέν πεθαίνει;
II’ ό ήλιος δέν καίει,
Π’ ό πάγος θερμαίνει;
Όποϋν’ ή κυράδες 
Πισταΐς σάν τριγόν'ια;
Ποΰ ψάλλουν παππάοες 
'Ωσάν τά άηδόνία;
Έκεΐ, αν ήξέρης,
Ώ  Μούσά μου, εκεί,
Έκεΐ νά με φέριτ,ς 
Νά νείώσω ζωή.

Φ. Φ. ΟΔΔΗΣ.

 ■·>------------------

ΠΑΡΑ TOIS ΕΝ ΚΑΑΑΠΜΛ 

Α Λ Β Λ Ν Ο I Σ

(Συνέχεια και τέλος.)

’Αφίκοντο είς τήν οικίαν τοΰ γαμβρού, ενθα 
μετά τής πρώτης συνοδίας ένοϋται έτέρα και 
αί δύο όμού διευθύνονται πρδς τήν δημαρχίαν 
και τήν εκκλησίαν.

Όπόσον πλήν διάφορος είναι ή διάθε/ις 
τής νύμφης!

Είς αύτήν, ήτις μόνον τδν Γαβριήλ της 
ήγάπα, ήτις άνιλεώς έθυσιάζετο ύπδ τής 
άκάμπτου τών γονέων Θελήσεως, έφαίνετο δτι 
μετέβαΐνεν είς τδν αδην ! —  Θεέ μου, όποιον 
τδ μέλλον αύτής καί τδ τοΰ Γαβριήλ της ;

ΤΗτο τουλάχιστον ούτος πεπεισμένος, δτίτ 
ουδέποτε αυτη τδν είχεποοδώσει έν τ?) καρδία της;

Ό λω ς ξένη είς τήν περικυκλοϋσαν αύτήν 
χαράν, είς παν δ,τι περί αύτήν συνέβαινεν, 
άφέθη νά άχθή πανταχού, ώστε αί γαμήλιοι- 
τελεταί διεξήχθησαν έν τάξει.

Έν τφ μέσω τού κρδτου τών πυροβολισμών, 
έν τφ μεσφ τών εύθύμων άσμάτοιν τών εύθύμων 
παρανύμφων, ή παρθένος ήγετο πρδς τήν τοϋ 
νυμφίου οικίαν,

<( Έ σο  αγνή ώς ή περιστερά, συνετή ώς 
ό μύρμηξ, ίσο πάντοτε πιστή πρδς τδν άνδρα, 
οστις καθιστά σε βασίλισσαν τοΰ οίκου», 
έψαλλον άλβανιστί !

Πλήν φεΰ! όπόσον αί εύχαί αϋταί κατε- 
σπάρασσον τήν καοδίαν τής δυστυχούς νύμφης!

’Ό , διατί ή Δέσποινα Θεοτόκος νά μή της 
δώση ώς άνδρα τδν Γαβριήλ της;  !

Έφθασαν σχεδδν είς τήν νέαν κατοικίαν 
τής Μαριάννης, ενθα ή μήτηρ τοϋ Κυριάκου1 
περιμένει τά προσφιλή της τέκνα, κρατούσα είς 
χεϊρας τδ μεταξωτόν μανδύλιον, δι’ ού εμελλε- 
κατά τήν συνήθειαν, νά συσφίγξιρ άμφοτέρων 
τούς τράχηλους, δπωςδώστι ταύτοχρόνως αύτοΐς 
τδ άγνδν μητρικόν φίλημα.

Αίφνης νέος, φοβερός τήν θέαν, διασχίζει 
τδ π)ήθος τών περιέργων, άνυψοΐ πέλεκυν . . . 
καί ό Κυριάκος πίπτει εκτάδην, εχων τδ κρανίον 
φρικωδώς ήνεφγμένον !

Ό  νέος εκείνος ήν ό Γαβριήλ.

Α .  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

--------------------  ΙΜ III »  > I ί Μι -----------------------

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

'Η ’Αιγυπτος δπο τούς Ρωμαίους, ΰπο Δ . Οίκονομοπού-- 
λου (συνέχει*). —  Στοιχειώ δη τινά περί 
Ίσότητος, ύπδ τοϋ δικηγόρου Ε. Γλυμενο- 
πούλου (συνέχεια). — Παιδαγωγικά, ύπδ 

Φ. Φ. ’Όδδτ, Δ . Φ. (συνέχεια καί τέλος). 
—  Συμβολή ε’ις τήν ‘Ιστορίαν τοϋ έν 
Αΐγύπτω 'Ελληνισμού, ύπδ Γ . Γ. Μαζαράκη 
(συνέχεια). — 'Ελλάς, Τουρκία, ΤΙστρος, ίιπο 
Κ. Βιγκώτ (συνέχεια). —  Ποιησις. II 
στις, ’Ελπίς, ’Αγάπη, μεταψρ. Π. Γριτσάνη.—  
*Η χώ ρα  τών ονείρων, δπδ Φ. Φ. ’Όδδη. —  
Παρά τοΐς έν Καλαυρί^ ’Αλβανοΐς, ύπί> Α. 
Στρατηγού (συνέχεια καί τέλος).


