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'Εκ τοΰ ανεκδότου ετι β ’. Τόμου τοϋ ’Αλεξανδρινοί

Διακόίμου τοϋ Κυρ. Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΓ.

(Συνέχεια καί τέλος)

Διά της είς το Βυζάντιον μεταστάσεως 
τής έδρας τοΰ Ρωμαϊκοΰ κράτους ύπό 
Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου δέν μετε- 
τοπίσθη μόνον άπλώς έκ δυσμών πρός 
άνατολάς το κέντρον της βαρύτητος της 
ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας, άλλά καί 
έτέθη αυτη έν μέσψ περιστάσεων νέων 
καί ύπό συνθήκας τοιαύτας, οίαι μικρόν 
μεν καί κατ’ ολίγον, άλλά βαθέως καί 
σταθερώς, έπιδράσασαι είς τον μύχιον 
της κυβερνητικής μηχανής διοργανισμόν, 
ήλλοίωσαν αυτόν ούσιωδώς καί μετέ- 
βαλον ούτως έπαισθητώς τόν χαρακτή
ρα τοΰ κράτους, ώστε τοΰτο άπό 
ακραιφνώς ρωμαϊκοΰ καί ίδιοτελώς 
δυτικοΰ καί έν καταφώρφ παρακμή 
ευρισκομένου, κατέστη έλληνοφανές, ά- 
νατολικόν, κοσμοπολιτικόν καί νέας 
προσεκτήσατο δυνάμεις καί σφρίγος δρα- 
στικώτατον, δι’ ου ύπερχιλιετές ήδυνήθη 
νά διατρέξη στάδιον ένδοξου καί λαμπράς 
πολίτικης ύπάρξεως. 'Ως δέ ή μεγαλο- 
φυΐα τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τών άξίων 
αύτοΰ διαδόχων Ααγιδών, διά της έν 
Αίγύπτφ μεταγγίσεως τοΰ τέως έν πα
ρακμή διατελούντος Ελληνισμού καί της 
αυτόθι συναναχρώσεωςκαί συγχωνεύσεως 
αύτοΰ μετά τοΰ αιγυπτιακού πολιτισμοΰ, 
παρήγαγε τόν Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ό ν  Έλ -  
λη νισμ ό ν, τόν έπί χιλιετηρίδα που δλην 
φωτίσαντα την οικουμένην καί ποδηγε-

τήσαντα τήν άνθρωπότητα είς τήν δδόν 
τοϋ πολιτισμοΰ καί τής ήμερώσεως· ουτω 
καί ή μεγαλοπράγμων διάνοια τοΰ Κων
σταντίνου καί ή συνετή δραστηριότης τών 
διαδόχων αύτοΰ, διά τής έν τψ Βυζαντίψ 
συμφορήσεως τών συντριμμάτων τοΰ ρω- 
μαϊσμοΰ, τοΰ έλληνισμοΰ καί τοΰ δλονέν 
έξημερουμένου περιοίκου βαρβαρισμοΰ, 
καί τής έν τψ χωνευτηρίψ τοΰ χριστι
ανισμού συντήξεως καί άποκαθάρσεως 
αύτών, νέον παρήγαγε πολιτικόν κράμα, 
έλληνοφανές καί χριστιανικόν, τόν Βυ
ζ α ν τ ι ν ό ν  Ε λ λ η ν ι σ μ ό ν ,  δστις έπί 
χιλιετηρίδα δλην καί αύτός προέστη τών 
άνθρωπΤνων πραγμάτων, έφελκυόμενος 
μέν καί άφομοιών έαυτψ διά τής ήμερώ
σεως πάντα τά πανταχόθεν προσπελά- 
ζοντα βαρβαρικά φύλα, γενναίως δε 
ύπερμαχώντοΰπολιτισμοΰκαίτής έλευθε- 
ρίας τής Εύρώπης κατά τοΰ πρός αύτήν 
άκατασχέτως φερομένου χειμάρρου τών 
άσιανών δρδών τοΰ βαρβαρισμοΰ. Καί 
επεσε μέν έπί τέλους ηρωικ ός καί ένδό- 
ξως,είς συνεχείς καίμυριονέκρους άγώνας 
έξαντληθείς, δ βυζαντινός 'Ελληνισμός, 
έκπορθηθέντος τοΰ μεγαλοπρεποΰς καί 
ύπερηφάνου τοΰ άνθρωπισμοΰ προπυργίου 
τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ έπεσεν, 
άφοΰ τών μέν βαρβάρων ήμέρωσεν ού- 
σιωδώς τήν άγριότητα καί έμάλαξε, 
καί έπί τό άνθρωπινώτερον διεμόρφωσε, 
τά ήθη καί τόν χαρακτήρα, είς δέ τήν 
Δύσιν παρέσχε διά τής προασπίσεώς 
του καιρόν έπαρκή, δπως ίκανώς φω- 
τισθή διά τοΰ χριστιανισμού,καί συνταχθή 
πολιτικώς έπί βάσεων αύτοτελείας έ- 
δραίων, καίσυγκροτηθή είς δύναμιν ίκανήν 
ν’ άνακόψη τελεσφόρως καί δριστικώς 
τόν πρός αύτήν άκατάσχετον ροΰν τοΰ 
βαρβαρισμοΰ. Ού μόνον δ ’ έσωσε τήν



Δύσιν ούτως ό βυζαντινός'Ελληνισμός, 
άλλα καί, πεσών !τι, έφώτισε καί εύηρ- 
γετησεν αυτήν, ώς δρΓς ύψίκομος καί 
υπερήφανος, ήτις και ίσταμένη σώζει 
τους υπ’ αύτήν κατασκηνοΰντας άπο 
τών τής άτμοφαίρας έπηρειών, και 
πεσοΰσα παρέχει αύτοΐς ξυλίαν άφθονον 
προς οικοδομήν. Τά ναυάγια τής πτώ
σεως τοΰ Βυζαντίου, έκβρασθεντα ύπό 
τής όλεθρίας λαίλαπος είς τάς άκτάς τής 
’Ιταλίας, κατέστησαν οί πυρσοί τ^ς έν 
τήΔύσει ά ν α γ ε ν ν ή σεωςτώνγραμμάτων 
και των τεχνών, καί είς τήν φωτοβόλον 
αύτών λάμψιν οφείλει ή Εύρώπη τήν 
σημερινήν σοφίαν καί εύδαιμονίαν της.

Έπί τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων 
άσημάντους μέν υπέστη μεταβολάς ή 
πολιτική διοργάνωσις τής Αίγύπτου, κα- 
ταστάσης μέν έπαρχίας τοΰ Βυζαντινοΰ 
κράτους, διοικουμένης δπό ’Επάρχου, 
Α υ γ ο υ σ τ α λ ί ο υ  καλουμίνου, εκ Κων
σταντινουπόλεως έκπεμπομένου, καί 
έκ τής τάξεως τών Πατρικίων έκλεγομέτ 
νου, φρουρουμένης δε πάλιν ύπο μισθοφο.· 
ρικών στρατευμάτων, έξ 'Ελλήνων ή 
έξελληνισμένων βαρβάρων συγκροτού
μενων καί υπο τάς διαταγάς τελούντων 
άνωτάτου στρατιωτικού άρχοντος, τοΰ 
Κ ό μ η τ ο ς ,  καί όρισθείσης είς σιτοβο
λώνα τής νέας Ρώμης. Ά λ λ ' ή έπί 
τών Ελλήνων έπικρατήσασα τελεία άνε- 
ξιθρησκεία καί έλευθερία τής συνειδήσεως, 
ή κύριοντραΰμαλαβοΰσα,ώς είπομεν, έπί 
τών Ρωμαίων διά τών κατά τοΰ χριστια
νισμού διωγμών, παντελώς ήδη κατηρ- 
γήθη, μετατραπεΐσα είς αύστηράν καί 
άγρίαν καταδίωξιν παντός δ,τι μή χρι
στιανικόν, καί μάλιστα μή ορθόδοξον, 
παρά τοΰ θριαμβεύσαντος δριστικώς καί 
είς επίσημον θρησκείαν τοΰ κράτους άνα- 
κηρυχθέντος χριστιανισμοΰ. Διωγμοί λοι
πόν άπηνεΐς τών είδωλολατρών, σφαγαί 
τών ’Ιουδαίων καί έκβιασμοί αύτών πρός 
άποδοχήν τοΰΧριστιανισμοΰ,καταδρομή 
άνηλεής παντός,μή πρός τήν δρθοδοξίαν 
συνάδοντος, χριστιανικοΰ δόγματος, καί 
άποστέρησις τών μή δρθοδόξων πάσης 
συμμετοχής τών τής πολιτείας πραγμά

των, ταΰτά είσι τά συνηθίστερα δραματικά 
γεγονότα, άτινα παρουσιάζει ή πολιτική 
τής Αίγύπτου ιστορία υπό τήν βυζαντι
νήν κυριαρχίαν. Διά τοΰ βιαίου τούτου 
τρόπου έκαίαρίσΐη μέν ή Αίγυπτος άπό 
παντός μή χριστιανικού στοιχείου, άλλά 
καί διηρέθησαν οί κάτοικοι αύτής ταχέως 
είς δύο έντελώς αντιπάλους μερίδας, 
θρησκευτικά ς μέν τό κατ’ άρχάς, άλλά 
καί πολιτικάς καταστάσας έπί ΐελους, 
τήν τών ορθοδόξων, Με λ χ ι τ ώ ν  . ήτοι. 
Β α σ ι λ ι κ ώ ν  καλουμένιον, ήτις π ερι
λάμβανε τούς ορθοδόξου:, ήτοι τούς 
άσπαζομένους τά θρησκευτικά δόγματα 
τής έν Κωνσταντινουπόλει κυβερνήσεω:, 
καί περιωρίζετο είς τούς Έλληνας καί 
τούς έξελληνισμένους κατοίκους τών 
πόλεων, όλιγωτέρους μέν τόν αριθμόν, 
άλλά πανίσχυρους διά τής κυβερνητικής 
προστασίας, καί άποκλειστικώς νεμομί- 
νους πάντα τά έκ τών δημοσίων θέσεων 
ώφελήματα, καί τήν τών Ί α κ ω β ι τ ώ ν ,  
ήτοι Κοπτών ( Ινύπτοι ,  Α ι γ ύ π τ ι ο ι ) ,  
έγχωρίων Αίγυπτίων τών πλείστων, κα
τοίκων τών άγρών καί κωμοπόλεων, πο- 
λυαριθμοτέρων μέν τών ορθοδόξων, άλλ’ά- 
ποκλήρων, καταπιεζομένων καίπεριφ'ρο
νουμένων δπ’ αύτών. Ή  βαθεΐα αυτη 
διαίρεσις έπήνεγκε κατ’ όλίγον τοσοΰτον 
άμοιβαΐον μίσος, ώστε, δτε έπεφάνησαν 
οί Πέρσαι καί Ά ραβες επιδρομείς, οί 
Κόπται ούδαμώς έδίστασαν νά συνεν- 
νοηθώσι μετ’ αύτών καί νά διευκολύνωσιν 
αύτοΐς τήν κατάκτησιν τής Αίγύπτου, 
δπως άπαλλαγώσι τών κατεπιέσεων τών 
ορθοδόξων.

Έν τοιαύτη πολιτική ακοσμία δια- 
τελοΰσα ή Αίγυπτος, ούκ δλίγας υπέστη 
δυστυχίας καί συμφοράς κατά τό τρια
κόσια ετές περίπου χρονικόν διάστημα, 
καθ’ δ διετέλεσεν υπό τήν βυζαντινήν 
κυριαρχίαν. Ο κατά τής ειδωλολατρίας 
άγριος διωγμός έπήνεγκε τήν καταστρο
φήν τοΰ περιωνύμου Σαραπίου καί τής 
έν αύτφ πολυτίμου βιβλιοθήκης, τήν κα- 

. τάργησιν τοΰ άρχαίου υπέρ τοΰ Μουσείου 
θεσμού,τήν άπαγόρευσιντής διδασκαλίας 
τών Επιστημών καί τής θύραθεν έν γένει

ίϊζιδε'ας, καί' τό' κλείσιμον ουτω τής 
περιωνύμου ’Αλεξανδρινής Σχολής, πε- 
ριορισ^είσης είς τό εξής τής έν Αίγύπτφ 
άνωτ'ρας έκπαιδευσεως έν μόνη τή έν 
τή Κατηχητική Σχολή παρεχόμενη στοί
χε1, ώ δει καί ίερα διδασκαλία. Αί μεταξύ 
τών διηρημένων χριστιανών έριδες έ- 
πήνεγκον τήν καταστροφήν τοΰ άλλου 
Ικε!νου τής Αλεξάνδρειάς εγκαλλωπί
σματος καί τής επιστήμης καί τέχνης 
ταμείου, τοΰ Καισαρίου. Ή  γεωργία τής 
χώρας έβλάβη σημαντικώς, πολλών δι’ά- 
μ,έλειαν τών άρχών άποφραγεισών διωρύ
γων, καί κλάδων Ιτι τοΰ Νείλου μεγάλων 
μεταβαλλόντων τόν έαυτών ροΰν* τό 
έμπόριον καί ή ναυτιλία έμηδενίσθησαν, 
αί τέχναι καί ή βιομηχανία ένεκρώθησαν, 
καί απλώς ειπεΐν πάσα ή πριν λαμπρό- 
της έκείνη καί ευδαιμονία άπεχαιρέτισε 
τήν πολυπαθή χώραν τών Φαραώ, καί 
άπεσβεσ9ησαν τελεον έν αύτή καί αί 
τελευταίαι ύπολειπόμεναι τοΰ έλληνικοΰ 
φωτός άναλάμψεις δπό τοΰ άθρόου καί 
άκαθέκτου έπελθόντος πνεύματος τής 
άραβικής κατακτήσεως. Καί δμως άνε- 
δείχθησαν καί έν xq δυστυχεί ταύτη 
περιόδφ άνδρες έξοχου Ιλληνικής παι
δείας καί θύραθεν καί ίερας έπιστήμης, 
φωστήρες τής έκκλησίας γενόμενοι, διά 
τής λόγφ καί γραφή καί Ιργοις τελε
σφόρου ύπερασπίσεο>ς αύτής κατά τών 
ποικίλων τών αιρέσεων κακοδοξιών, καί 
μϋσται τής ελληνικής σοφίας καί γλώσ- 
σης διά τών συγγραφών των. Ό  Μέγας 
Αθανάσιος, δ πολύς Κύριλλος, δ 
Εύλόγιος, ’Ιωάννης ο Έλεήμων, πάντες 
Πατριάρχαι επιφανείς τής ’Αλεξανδρινής 
Εκκλησίας, δ Συνέσιος, Αντώνιος δ 

Μέγας καί πλείστοι άλλοι τής Ε κ 
κλησίας πατέρες, Ύψικλής δ φιλόσο
φος καί ή Ύπατία, δ πατήρ ταύτης 
θεών, καί'Ήρων δ νεώτερος,καί ΙΙάππος 
οί μαθηματικοί, Σευήρος δ ρήτωρ, Ά -  
■γαθιας, Εύνάπιος, Άχιλλεύς Τάτιος, Ιε 
ροκλής καί Κασσιανός οί σχολαστικοί, 
Ιωάννης Φιλόπονος καί Παλλαδάς οί 

γραμματικοί, Άέτιος καί Αδαμάντιος 
βι ιατροί. Στέφανος δ χημικός, Ησύχιος

δ λεξικογράφος, Κοσμάς δ Ίνδικοπλεύ- 
στης καί άναρίθμητοι άλλοι διακεκριμέ
νοι λόγιοι άνήκουσιν είς τήν δυστυχοΰσαν 
ταύΐην τοΰ έν Αίγύπτφ Ελληνισμού 
περίοδον. Καί δταν οί έρημοδίαιτοι καί 
απλοϊκοί Ά ραβες είσέβαλον είς τήν 
κατεστραμμένην πλέον καί παναθλίαν 
Αίγυπτον, έμβρόντητοι έμειναν πρό τής 
λαμπρότητος, μεγαλοπρεπείας καί πο
λυτελείας, ήν άνεΰρον έν Αλεξάνδρειά 
καί τή άλλη χώρα!

Ταΰτα έν συνόψει καί καθόλου περί 
τής πολιτικής καταστάσεως τής Αίγύ
πτου έπί τε τών Ααγιδών Βασιλέων καί 
έπί τών Ρωμαίων καίΒυζαντνών αύτοκρα- 
τόρων, όλίγιστα μέν έκ πλείστων, άλλ’ί- 
κανά, νομίζομεν, πάντως, δπως παρά- 
σχωσιν ιδέαν τινά σαφή τής πολιτικής 
κοινωνικής καί οικονομικής άναπτύξεως 
τής χώρας ταύτης, ύπό τήν πεφωτι- 
σμένην έπίδρασιν τοΰ Ελληνισμού έπί 
χιλιετηρίδα που δλην διατελεσάσης.

(Τ έλος;.
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Δ Η  Τ Ι Ν Α  Π Ε Ρ Ι 
Ι Σ Ο Τ Η Τ Ο Σ

Οπό τοϋ δικηγόρου 

Ε, Γ Λ V Μ Ε Ν Ο Π Ο Γ Λ Ο V

Δ '.

Ά λλ ά  καί υποθέΐοντες υπάρχοντα τον ένα καί 
κοινόν εκείνον νόμον καί πλτιρη τήν απέναντι 
αύτοϋ ισότητα, όφείλομεν ούχ ήττον νά 
ζητήσωμεν καί ίσχύν τινα δυναμένην νά τή
ρηση έμπράκτως τήν άπαιτουμένην ισορροπίαν. 
Αί θελήσεις τών μελών τής κοινωνίας τείνουσι 
μέν είς τον αύτόν σκοπόν, άλλ’ είσί πολλαί 
τόν αριθμόν' μεταξύ δέ πολλών ανθρωπίνων 
θελήσεων ή τήρησις τής τάςεως καί ή άπονομή 
τής δικαιοσύνης έχουσι τάς δυσκολίας τω ν  
ανάγκη επομένως νά υπάρχω δύναμίς τις 
ύπερτέρα τής θελήσεως έκάστου, επιβαλλόμενη, 
υπογρεοϋσα τούς πάντας καί έπανορθοϋσα τή ν



τυχόν έπελθοΰσαν διατάραξιν τοϋτο δέ δέν 
δύναται νά έπίτευχθ^, είμή εάν έκαστο; υπο
τάξω τήν ιδίαν αύτοΰ θέλησίν είς άλλην και 
π άντε ς είς μίαν κοινήν υποχρεωτικήν και άκο- 
λουθουμένην άπαρεγκλίτως· ουτω μεταβάλλεται 
είς ενότητα και συνοχήν ή παρατηρούμενη είς 
τάς κλίσεις καί τά αίσΟήματα τών ανθρώπων 
διαφορά, διευθύνονται αί πράξεις, και επέρχε
σαι εμπράκτως ή τοσοΰτον αναγκαία έν ταΐς 
κοινωνίαις αρμονία.<('Η δέ τ ώ ν  ν ό μ ω ν  ι σ χ ύ ς  
τ ί ς  έ σ τ ί ν ;  λέγει ό Δημοσθένης, ά ρ ’ εάν  τ ι ς  
υμ ών  α δ ι κ ο ύ μ ε ν ο ς  ά ν α κ ρ ά γ η ,  π ρ ο σ -  
δ ρ α μ ο ϋ ν τ α  και  π α  ρέ σο  ντα  βοη  θο.ΰ ντε ς; 
Οΰ" γ ρ ά μ μ α τ α  γ ά ρ  γ ε γ ρ α μ μ έ ν α  έ σ τ ί  
κ α ι  ο ύ χ ι  δ ύ ν α τ ’ αν τ ο ύ τ ο  π ο ι ή σ α ι .  
Τί ς  οΰν ή δ ύ ν α μ ι ς  | σ τ ί ν ;  Ύ μ ε ΐ ς ,  ε άν  
■ β ε β α ι ώ τ ε  α ύ τ ο ύ ς  κ α ί  π α ρ έ χ η τ ε  κυ 
ρ ί ους  α ε ί  τ φ  δ ε ο μ έ ν φ  » ,

Ή  κοινή αΰτη καί ΰπερτάτη βούλησις, ή 
παρά του Σενέκα προσφυώς όνομασθεΐσα έμ - 
ούσησις κοινωνικής ισχύος, είναι ή λεγομένη 
Κ υ ρ ι α ρ χ ί α ,  άποτελοϋσα τήν ουσιωδέστερα'/ 
τών βάσεων τοΰ κοινωνικού σώματος. Επειδή 
δέ άπαντές έσμεν έκ (ρύσεως ΐσοι καί ελεύ
θεροι καί ούδε'ις δύναται νά εχη έπί τοΰ άλλου 
δικαιώματα πλείονα, ή νά έπιβάλ^ πλείονα 
τών έαυτοϋ καθηκόντων, ε’πεται δτι ή κυριαρ
χία δέν είναι προνόμοιον ενός ή πολλών, 
άλλά, ώς απαύγασμα γενικής θελήσεως, ανήκει 
άδιαιρέτως είς πάντας, καί, ώς έξάσκησις 
δικαιώματος λαοΰ ελευθέρου, αποβαίνει ανα
παλλοτρίωτος. Τό δόγμα λοιπόν, δτι οί λαοί 
έγεννήθησαν τών βασιλέων χάριν, καθώς τά 
ποόβατα χάριν τών ποιμένων, είναι αφύ
σικο ν καί άποτρόπαιον, καί ό λαός ό μή εχων 
κυριαρχίαν παύει νά θεωρήται ίσος καί ε
λεύθερος.

Καθόσον δ ’ άφορα ίδίως εις τήν ισότητα, 
ενδιαφέρει ενταύθα νά ΰπομνήσωμεν, δτι ή 
κοινωνική ίσχΰς είναι γεγονός, παρατηρηθέν 
ανέκαθεν είς πάντάς τοΰς χρόνους καί τόπους· 
είναι άποκάλυψις,ήν ή άνθρωπότης μετεχειρίσθη 
καί έτροποποίησε, άλλά δέν έδημιούργησε. 
Διά τής συνδρομής, ήν παρέχει είς τού; αδυνά

τους, καί διά τής υπηρεσίας, ήν χορηγεί είς τό 
δίκαιον, άποκαθιστα τούς όρους τής έν κοινοινία 
ειρηνικής διαβιώσεως, άπομακρύνει τήν έκ- 
μετάλλευσιν τού ανθρώπου ύπό τών όμοιων 
του, γίνεται ό υπέρτατος διαιτητής τών τε 
ατομικών καί τών γενικών συμφερόντων, καί 
συντελεΐ είς πρόοδον καί πολιτισμόν τοΐς 
πάσιν έξ ίσου συμφέροντας. Σαφεστάτην δέ 
τούτων πάντων ίδέαν παρέχει ό τρόπος, καθ’ δν 
οί αρχαίοι παρίστανον τήν ( τόν κόσμον θεών 
*αί ανθρώπων έξ ίσου διέπουσαν) θέμιδα, κρα
τούσαν διά μέν τής μιας χειρός 'πλάστιγγα 
έν ισορροπία, δπερ έσήμαινεν ισότητα καί 
δικαιοσύνην, διά δέ τής άλλης, ξίφος, οπερ 
έοήλου εθνικήν βούλησιν καί δύναμιν.

Ε '.

Ή  πρός τήν κοινωνίαν τ /σ ι ς  τής άνθρωπό-· 
τητος, δ τον καί αν ήναι γενική, δέν κατώρθωσε 
νά συνενώστ, είς εν σωματεΐον πάντας τούς 
ανθρώπους. "Επρεπε τουλάχιστον τά διαμερί
σματα τοΰ ανθρωπίνου ΐΐ)ηρώματος, καθό 
μέρη της δλης μεγάλης οίκογενείας καί ΰπό 
τών αυτών φυσικών νόμων διεπόμενα, νά μή 
ώσΐ τοσοΰτον, οσον βλέπομεν, ξένα, έστίν δτε 
δε καί εχθρικά πρός άλληλα" άλλ’ άφ’ ενός 
ή γενική ενωσίς παρουσιάζει ανυπέρβλητα 
προσκόμματα, άφ ’ ετέρου δέ αί άποστάσεις 
καί ή διαφορά τών κλιμάτων έπλασαν διαφοράς 
γλωσσών, χαρακτήρων, αναγκών καί τρόπων 
άναπτύξεως,

Έ σ/ηματίσθησαν λοιπόν κατ’ ανάγκην τά 
διάφορα σωματεία ή έθνη, καί εκ τών με
ταξύ αύτών σχέσεων πραέκυψεν εν δίκαιον, 
τό ά λ λ η λ  ε 0 ν έ ς 'λεγόμενον, τό όποιον δμως 
κ α τ ’ ευφημισμόν φέρει τοιούτον όνομα, διότι, 
πράγματι ή τής ίσότητος, πλάστιγξ δεν τίθε
ται είς ενέργειαν, είμή διά τάς δευτέρου λόγου 
άξίας εθιμοτυπίας καί προσωπικάς άξιοπρε- 
πείας.

Καί ό λόγος είναι άπλούστατος. Προκειμένου 
νά ρυθμισθώσιν αί σχέσεις τών εθνών πρός 
άλληλα. ελλείπει ή δυναμένη νά έπιβληθ-Q 
ίσ /ύ ς , ήτις ύπό τό όνομα κυριαρχία, εθνική

βούλησις, διέπει τά εσωτερικά εκάστου έθνους’ 
δθεν τά έθνη έν ταΐς μεταξύ αύτών σχέσεσι 
μειονέκτούσι τών άτόμων ώρισμένης τινός κοι
νωνίας κατά τούτο, δτι στερούνται του ισχυρού 
καί σεβαστού διαιτητοΰ" έντεϋθεν δέ έπέρ- 
•/εταί τό ολέθρίον φαινόμενον τούτο, δτι καί 
αύτά τά πεπολιτισμένα έθνη δέν δύνανταί νά 
ρυθμίσωσιν είρηνικως καί δικαίως τάς σχέ
σεις των.

Τό δίκαιον παρά τοΐς έθνεσι δέν γίνεται 
σεβαστόν είμή διά τής βίας, καί άλλοίμονον 
είς τό έθνος, δπερ δέν δύναται νά καταφύγτ) 
είς τόν πόλεμον, μοναδικόν γνωστόν μέσον 
διά νά άπολαύστ, δικαιοσύνης, "ΐνα τά έθνη 
διατηρώσι μεταξύ των καλάς σχέσεις καί 
ζώσιν έν ειρήνη, οφείλουσι νά έτοιμάζωνταί 
πρός πόλεμον ή μόνη δέ όπωσούν υποφερτή 
έν τώ λεγομένφ δικαίφ τοϋ πολέμου αρχή 
συνίσταται είς τό ποιεΐν δσον ενεστιν όλιγώ- 
τερον κακόν, καί τοϋτο πάλιν άνευ βλάβης τών 
συμφερόντων.

Έ  πρό τοϋ οργανισμού τών έθνών έποχή 
είχε βεβαίως τάς ελλείψεις της, ώς λ . χ  τάς 
άρπαγάς, τήν αύτοδικίαν άλλά διατί τά'/α  
νά όνομάζωμεν αύτας ελλείψεις; καί κατά τί 
διαφέρει είς τήν ούσίαν ή παλαιά δύναμις 
τού ισχυρότερου άπό τής σημερινής έπ’.στη - 
μονικώς έξασκουμένης; Ά ν  παραδεχώμεθα τό 
έκ φύσεως αγαθόν τοϋ άνθρώπου, πρέπει νά 
οικτείρωμεν αύτόν, έξε/θόντα καταστάσεως, ήτις 
υπεκειτο ολιγώτερον ή σήμερον είς έθνικάς 
αδικίας καί ανισότητας. Καί ήδη, περιμένοντες 
πάντοτε νά εύρεθή ό διαιτητής τών έθνών, 
οιατελοϋμεν τά έθνη είς εν είδος άγριας 
καταστάσεως, έν μέσφ τοσούτου πολιτισμού’ 
διότι έσυνειθίσαμεν νά μή φρικιώμεν, δταν ά -  
κουωμεν, οτι μεταξύ τών πρωτίστων αρετών 
κατατάσσεται ή ίκανότης καί ή έπιτηδειότης 
πρός χύσιν τού άνθρωπίνου αίματος.

( ’Ακολουθεί: συνέχει*,)
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Ε Π Α Ρ Χ Ι Α  Α Ι Γ Π Ι Τ ο ν

Πατριαρχία, διά τής Αιγυπτιακής διοική- 
σεο ς̂ υπό Δούκα καί Αύγουστάλιον.

Αλεξάνδρεια, Έρμούπολις, Μίλεως (Μέ- 
τηλις) , Κόστος (Β οΰτος), Ψάνεως Κώμη, 
Κοπρίδεω; Κώμη, Σάΐς, Αεοντούπολις, Ναυ - 
κράτεια , Άνδρονικίους ( Ά ν δ ρ ώ , — Νικίου 
Κώμη ) , Ζηνωνούπολις , Πάφνα , Όνούφης 
(Οΰνφω), Σάνε (Ταύα), Κλεοπατρίς, Μαρεώτι;, 
Μανελαΐτών, Σχεδίά, Τερνούθης (Θέρμουθις), 
Σόνδρα.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΙΓΟΓΣΤΑΜ ΝΙΚΗΣ λ '.

Πηλούσιον Μητρότίολις, Σεθρονίτις ( Σ ε- 
θρωιτης),Τάνις,θμούίς, Ρινοκούρουρα, Ό στρα - 
κηνκί . Πεντάσχοινόν , Κάσιον , Άφθαΐον 
(Άφνεΐον) ,' "Ηφαιστος , Πανέφουσος (Πανέ- 
φυσίς), Γέρος (Γέρρα), Ίτάγερος, θένησος.

ΙΊΙΛΡΧ1Α ΛΓΓΟνΧΤΑΜ ΝΙΚΗΣ β '.

Λεοντώ Μητρόπολις, Άθρήκης (Ά θριβις), 
Ήλιους, Βούβαστος, Κάρβεθος (Φάρβαιθος), 
Άραβιούς.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΙΓΓΠΤΟΤ β '.

Κ άβατα, Φραγόνης ( Φρύγωνες ), Παχνέ- 
μονις, .Διόσπολις, Σεβέννυτα, Καύω (Κυνώ·), 
Βούσιρις, Έλεαρχία, Ρέγεον ( Ρηγεών ), Πά- 
ραλος, Κώμη Παριάνη, Κύμη, Ρηκομήριον, 
Ξόεως (Ξόίς).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ξύριγχος Μητρόπολις, Ήρακλέους, Κμά 
(Κυνώ),Νείλου Πόλις, Άρσηνοήτης (καί Θεοδο- 
σιούπολις καί Ά φροδιτώ), Ά φ  ροδιτών, Μεμ-

(1)  *0 κατάλογος οΰτος εΤναι πιστόν άντίγραιρον 
τού σταλέντος άπό Ιεροσολύμων πρός Ιερόθεον, οπερ 
εϋρομεν μεταξύ τής αλληλογραφίας αυτού. Προΰτιμή-, 
σ α μ εν ' τούτον τοΰ έν τ ώ  κο’)δί,κι αντιγράφου του, 
ώ ς  περιέχοντα όλιγώτερα λάθη. Έ ν παρενθύο^ι τίθεν
ται τά ονόματα οιωρ.θωμενχ.



φίλότους, .(Μεμφις, Λητώ). (Στόματα τοϋΝείλου 
Έ πτά, ’Αλεξάνδρεια, Κολαύθη, "Αγνού, ΙΙαρά- 
λου, Θάσματος, Ταμιάθη, ΐενέση ).

ΕΠΑΡΧΙΑ θΗΒΑΙΛυΣ ΠΡϋΤΗΣ 
Ά ντινώ Μητρόπολις, Έρμούπολις, θεοδο- 

σιούπολις, Κάσο;, Αυκώ,'Γψηλή, 'Απολλώνιος, 
Άντεού (Ανταίου), Πάνας.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΗΒΑΙΛΟΣ AEVTEPA 
Πτολεμαις Μητρόπολις, Κοντ'ο ·( Κοπτώ) 

ήτοι ’ Ιουστινιανούπολ'.ς, Δ'.οκλητιανούπολις, 
Διόσπολις. Τέντυρα, Μαξίμίανούπολις, Ηηδαίς, 
Λητώ (Λάτων), ’Ίαμβον (’Όμβον), Έρμόνθης 
( Έρμωνθίς ), ’Απόλλωνος, Κώμη Ά νάσσης 
(Μεγάλης), θηβαίδος (Ά ν ω ), Ίβεοις, Μαθών, 
Τ ο ιυιοΰνθων, 'Κομών,1 1  7 V »

ΕΠΑΡΧΙΑΣ AVBIHS Η ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΙίΣ 
Σώζουσα, Κυρήνη, Πτολεμαίς, Τεύχειρα, 

Ά δοιανή, Βερενίκη.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΙίΣ 
Το Σέβων (Τοσίβων), Αεπτίδος, Ύ ών, διά 

της ’ Ανατολικής διοικήτεως.

ΕΠΑΡΧΙΑ AIBVHS 
Δρανιέων Μητρόπολις, Παρατώίον (Πάρει- 

τώνιον), Τρανζάλης ( Ζώγρα και Ζάγυλις ) , 
Άμμωνιακή, ’Αντίπυργος, "Αντιφρον (’Αντί- 
φραι), Έδωνία (Πηδωνία), Μαρμαρικής.

if Ή  παρόνταέκθεσιςέγεγόνει ένετει ζ ”τκα'. 
«  έπ ι της βασιλείας ζ '.  Λέοντος τον Σοφού και 
«  Φωτίου Πατριάρχου, αντέγραψε δε ό πνευ- 
«  ματικος αύτής υίός, ό ταπεινός ’Άνθιμος, 
ν έξ αρχαίου, άκρίβεστάτου οε κωδικός της 
«  Ίερας Βιβλιοθήκης. Άμειψαιτό με ταΐς 
«  πατρώαις θεσπεσιώΐάταις μοι αύτής εύχαΐς. 
(( Α ωλδ'. Μαίου Ια'. »

Έκ τής προσεκτικής άναγνώσεως και συμ- 
παραβολής τών ο jo τούτων καταλόγων πάς τις 
πείθεται, οτι μόνος ό πρώτος πραγματεύεται 
περι έκκλησ'.αστικής τής '/ώ ρας όιαίρεσεως, 
τοϋ δευτέρου πραγματευόμενου περί τής έπί 
Βυζαντινών, έπι ’Αρκαοίου ίσως, γε'νόμένης 
διοικητική' τής '/ώ ρας διαιρέσεως εις Νομούς 
και Ε παρχίας, περί ής πραγματεύεται Κωόινός 
ό Κουροπαλάτης. Κατά τόν πρώτον κατάλογον, ή

’Εκκλησία ’ Αλεξάνδρειάς εί/εν  έπι τής πα J 
τριαρχίας Μιχαήλ τού α'. και Μηχαήλ τοϋ 
β '. ,  έκτός τοϋ Πατριάρ/ου ’Αλεξανδρείας, δέκα 
ε: Μ/-ροπολίτας και είκοσι πέντε Επισκόπους. 
Ήσαν άρά γε αί εδραι αϋται πραγματικαί. 
εν/ον δηλαδή Μητοοπολίτας καί Επισκόπους 
και ποίμνιον, ή ήσαν, ο>ς κατα τούς χρόνους 
ήμών, ψιλοί τίτλοι; Οί αλλεπάλληλοι οιωγμαΐ 
τών ήμετέρων και ή άποδεικνύουσα έλλειψιν 
Επισκόπων αποστολή εις Κωνσταντινούπολ'.ν 
ώς Τοποτηρητών ιερέων, και δή και διακόνων, 
άναγκάζουσ'.ν ήμάς εις τό νά πχραόε/θώμεν 
τό δεύτερον. Ή ’Εκκλησία ’Αλεξάνδρειάς κατά 
τούς χρόνους, περί ών γράφομεν, κατέβαλε 
πιθανόν τήν έσχάτην προσπάθειαν, όπω ςάνα- 
κ-.ήσΛ, τήν προτέραν αύτής σπουδαιότητα διά τής 
συστάσεως Μητροπόλεων. Ό  νεωτερισμός πλήν 
ούτος, δν παρεδέξατο και ή Κοπτική ’Εκκλησία, 
ούδέν ώφέλησεν, ούδ’ ήδυνήθη νά προλάβη 
τήν καταστροφήν, εις ήν ούκ όλίγον συνετέ- 
λεσε και ή παρακμή καί πτώσις τοΰ ήμετέρου 
κράτους. Όπωςόήποτε ή προσπάθεια αυτη με
γάλως τιμά τόν Μιχαήλ, δστις έπέζησε τής 
έπανόδου τοϋ Τοποτηρητοϋ του έκ Κωνσταντι
νουπόλεως, οϋ τάς πράξεις ένέκρινεν, άποβιώσαί 
τώ 871  ή 8 7 2 .

§ ΐα'. Αί προσπάθεια1, τών ήμετερων τού 
νά σώσ(·>σι τον έν Αίγύπτω Χριστιανισμόν ού 
μόνον δεν έπεβοηθούντο ύπό τών Κ οπτών, 
άλλά και καταπολεμούντο, καταγγελλόμενα ι 
τοΐς κρατούσιν ύπ’ αύτών, ως γινόμενα1, τή 
είσηγήσει τών έν Βυζαντίω και τήν πραγμα- 
τοποίησ'.ν πολιτικών σκοπών Ιχουσαι. Αί 
καταγγελία’, αύται και ή έκ τής αφροσύνης 
τών Κοπτών προκαλουμένη κατά πάσαν έκλογήν 
πατριάρχου των έπέμβασις τών Έμιρών (1 )ί 
προύκάλουν συχνούς διωγμούς και καταπιέσεις, 
αποτέλεσμα τών όποιων ήν ή ένεκα έςωμωσιών 
άραίωσις τοϋ χριστιανικού πληθυσμού και 
ή παρακμή άμφοτέρων τών Εκκλησιών. Έν 
τούτο ις ό τώ 8 7 2  Μιχαήλ τόν α . διαδεχθείς 
Μηχαήλ ό β'. δεν έλειψεν, ύπακούσα'·. είς τήν 
πρόσκλησιν τού Αύτοκράτορος Βασιλείου καί

(2 ) Μ / / / χήλ Τ *ν*ω ; παρά Ρεν<ι?ότω, ®ελ. '&±\.

τοΰ Πατριάρχου Φωτίου, νά πεμψιτ, Τοποτηρητήν 
του είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει, έν τώ 
π:ρΐβλέπτω τής τού θεού Σοφίας ναώ, άθροι- 
σθεΐσαν έν ετει 879 Σύνοδον, Κοσμάν τόν 
Ηρεσβύτερον, κομιστήν, κατά τό σύνηθες, 
γραμμάτων του πρός τε τόν Αύτοκράτορα καί 
τόν Φώτιον, ατινα άνεγνώσθησαν έν τή β ’. 
συνεδρία, ήτις συνεκροτήθη τή I 7 0 Νοεμβρίου. 
Διά τών επιστολών τούτων ό Μηχαήλ κατε- 
κ.εΐνε τήν κατά Φωτίου άθροισθεϊσαν Σύνοδον, 
βεβαιών, δτι παρ’ αυτού τού προκατόχου καί 
συνωνύμου του Μη'/αήλ είχε πληροφορηθή 
όποΐός τις ήν ό Φώτιος, καί άνεγνώριζε 
τόν Φώτιον ώς νόμιμον Πατριάρχην Κων
σταντινουπόλεως^- συνομολογούντων καί τών 
συνυπογραφομένων Μητροπολιτών του, Ζαχαρίου 
Ταμιάνθου (ίσως Ταμιάθεως), ’Ιακώβου Βαβυ- 
λώνος, Στεφάνου Βηβών καί Θεοφίλου Βάρεως 
( ίσως Μάρεως jT(l). Έ  έπιστολή αϋτη είναι 
όμολογουμένως σπουδαιοτάτ/|’ διότι έκ ταύτης 
τό πρώτον μανθάνομεν τήν ΰπαρξιν Μητροπο
λιτών έν Αίγύπτω. Καί άν ετι ήθελεν άποδειχθή 
πλαστή καί /αλκευθείσα, ώς τινες θέλουσίν, 
ύπό τοϋ Φωτίου, ούδίλως άπόλλυσι τήν αξίαν 
της, δσον άφορα τούς Μητροπολίτας, μή 
δυναιχένου τού Φωτίου ν’άναφέρη αύτούς, άν 
μή ύπήρχον. Οί ψέγοντες τόν Μηχαήλ, δτι 
κατηγόρησε τον άντιπροσωπενσαντα τόν προ- 
κ/.το'/όν του έν τή προηγουμ,ένη Συνόδιο Ίωσ/,φ, 
ώς μή όντα τοιοϋτον, όφείλουσι νά έχωσίν ύπ’όψει 
οτι καί ό νεωστί άναδειχθείς Πατριάρχης 
Ίεοοσολύμων ΊΙλιας, εν τοΐς γράμμασιν αύτοϋ, 
ών κομιστής ήν ό ώς Τοποτηρητής του εκπεμ- 
φθείς καί έν τή δ ', συνεδρία (τή 24 Δεκεμβρίου) 
έμφανίσθείς Επίσκοπος Μαρτυρουπόλεως Βασί
λειος, ρητώς λέγει, οτι οί νομισθέντες ώς 
ΐοποτηρηταί τών άποστολικών Ηρόνων έν τή 
προηγούμενη Συνόδω ήσαν πρέσβεις τών Σαρα- 
κηνών, τοϋθ’ δπερ φαίνεται μετέχον πιθανότητάς 
τίνος, άφ’ οϋ καί τό άναγνωσθέν Κομμωνιτόριον 
αναγνωρίζει ώς γεγονός τοϋτο. Άλλά ταύ-α

(1 ) Σημειωτέα ή άσυμφ'Λνίϊ τών ονομάτων τών 
Μητροπόλεων τούτων πρός τά τών έν τψ ϊν ω  οημοσιε^- 
Οέντι χ’ , ΆχτχλογΜ.

άλλοι; άπόκειταί ίνα δ ιε υκρ ι ν ί σωσ ί^ Ε  ίπομε ν 
άνωτέρω, δτι άμφότεραί αί Έκκλησίαι ειχον ίΛ/
παρακμάσει- άπόδειξιν τής παρακμής ταύτης ' , .
καί τής άραιώσεοις τού χριστιανικού π)ηθυσμοϋ ^  °
έν Αίγύπτω εχομεν τά γενόμενα έπί τής π a -  'X zxw 'ko
τριαρχίας τού Κόπτου Πατριάρχου Σ2αήλ τοϋ f, , /
γ '. Ό  δυστυχής ούτος, καταγγελθείς ύπό τοϋ °  ^
μο/θηρού Επισκόπου Ξόιος Σάκκα ώς κάτοχο ς α& η> |

ίΑ^>γ̂ ΰλ/ C1ef>

ujjhJ

0 T J Y i c j r a s v  
λ I r 'y c j-t-i Jii-*/ or^a f-ero.

μεγάλου θησαυρού πρός τόν Σουλτάνον ήδη 
άνακηρυχθέντα ’Ά '/μετ-Βεν-Τουλούν, άνάγκην 
r/οντα  χρημάτων προς έπιχείρησιν τής κατά 
τού διοικητού τής Συρίας Ά λη-Β εν-Ά μαγκοϋρ 
έκστρατείας, κατίδικάσθη ύπ’ αύτοϋ εις τήν 
καταβολήν είκοσι χιλιάδων χρυσών ( 300,  
000 δραχμών). Μάτην ό Σ^αήλμετεχειρίσθη καί 
αύτήν τήν σιμωνίαν καί πολυειδώς κατεπίεσε 
τούς κληρικούς, δπως συλλέςη τό άνω ποσόν 
τό ποίμνιον αύτοϋ, τό όποιον είς απλήν τών 
προκατόχων του αίτησιν ή περιοδίαν κατέβαλε 
πολύ άνώτερον τοϋ ύπό τού Ά χ μ ετ  αιτηθέντος 
ποσού, δεν ήδυνήθη νά καταβάλει νϋν ολόκληρον 
τό ύπ’ αύτοϋ αίτούμενον, διότι είχεν έλαττωθή 
έπαισθητώς ήδη καί έδυστύ'/ει. Ό  Σΐαήλ 
έβλήθη είς ο  υλακήν, όπνθεν έξήγαγεν αύτόν 
ό διαδεχθείς τόν πατέρα του Χομαρουίας. Ό  
Σουλτάνος ούτος δεν διέκειτο, φαίνεται, φιλίως 
πρός τούς ήμετέρους, ούς καί έκακοποίησε, 
κατηγορηθέντας ύπό τού Κόπτου Επισκόπου 

Σά/,κα Παχωμίον, δτι συνηννοούντο μετά 
Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, καί τοι ό - 

λως άπίθανον θεωροϋμεν τήν άφήγησιν τοϋ 
Σευήρου, κοζθ’ ή / , -  συνέπεια τής άνω κατη
γορίας, σννελήϊρθη έν ’Αλεξάνδρεια ό των 
’Ορθοδόξων Πατριάρχης κ«ί άπεκόπη τούς 
δακτύλους τής εύλογούσης χειρός, ώς ού- 
δεν περί τούτου άναφέροντος τοϋ Εύτυχίου, 
Mi'/α ή λ  ό β '. έκυβέρνησε τήν Εκκλησίαν έπί 
τριακονταετίαν ό’λην, άποθανών τώ  90 3, 
δίαρκούντος ίσως διωγμού, ώς δυνάμεθα νά 
ύποθέσωυ,εν έχ, τής έπακολουθησάσης χηρείας 
έν άμφοτέραις ταΐς Έκκλησίαις.

(Άκ'/λουΟε: συνέχεια.)
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ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΓΠΝΩΤΙΣΜΟΓ

(Συνέχεια)
Β'.

Μεθ’ όσα άρχόμενοι άνεγράψαμεν, νομίζομεν, 
ότι ουνάμεθα νά προβώμεν έπί τήν ούσίαν 
του θέματος ήμών, χωρίς ό φίλο; αναγνώ
στη ; να λάβιρ αφορμήν να Οψοϊ τοΰ; ώμου; 
ενώπιον υποτιθεμένων θαυμάτων.

Κα1. λοιπόν, ΐνα ευθύ; έπί τά γεγονότα 
έλθωμεν, έάν γυνή ή καί άνιίρ, διότι καί έπι 
άνδρών τά περίεργα τού ύπνωτίσμοϋ άπαντώσι 
φαινόμενα, τήν ποός υπνωτισμόν νευρικήν 
διάθεσιν κεκτημένοι, ύποβληθώσιν εΐ; συνήθεις, 
πλήν άλλοτε βίαιους και άλλοτε παοατετα-I
μενού; εξωτερικού; ερεθισμούς,οίον τήν έπί στίλ
βοντας αντικειμένου έπί τινα λεπτά τή ; ώρα; 
προσ/,λωτιν, κρότον αΐφνίδιον, πρόστριψιν διά 
μέσου τών βλεφάρων τών βολβών τών οφθαλ
μών η και τή ; κορυφή; τή ; κεφαλή;, πάραυτα 
ει; περιέργου; σωματικά; καί πνευματικά; 
περιέρχονται καταστάσει; οί έφ’ ών τά πει- 
ραματα επιτελούνται,καί αί καταστάσει; αύται, 
αποκαλουμεναι, κατά τά κοινή ήδη παραδε
δεγμένα, κ α τ α λ η π τ ι κ ή ,  λ η θ α ρ γ ι κ ή  καί 
υπνο β α τ  ική,έκπλήττουσιπολλάκιςκαίαύτού; 
του; μετά τών φαινομένων τούτων συνωκε'.ωμέ-  
νου;. Ουτω;, έάν διατάξωμεν προδιατεθειμένων 
ει; τόν ύπνωτισμόν γυναίκα νά προσήλωσή 
το βλέμμα έπί τή ; σφαίρα; θερμομέτρου ή 
τού άκρου γραφίδο;, ή καί άπλώ; έάν αΐφνίδιον 
ποιήσωμεν κρότον παρά τόούςτής περίήςό λόγο; 
γυναικο;, πάραυτα αύτη μεταβάλλεται εί; είδος 
αυτομάτου, καί ή εκφρασι; δεν είναι ποσώ; 
ύπερβολικη· οιοτι η ουτω; ύπνωτισθεΐσα καί 
ευρισκόμενη εΐ: τήν κατάστασιν τήν καλού
μενη ν καταληπτικήν, καί είδομεν τό πράγμα 
πολλάκι; επαναλαμβανόμενον, μένει αίφνης εΐ; 
την οποίαν εύρέθη θέσιν, τού; οφθαλμού; 
προσηλωμένου; πρός τινα δ'.εύθυνσιν εχουσα, 
χωρίς παντάπασι νά κινήται. Δυνάμεθα δέ 
νά Οωσωμεν αυτή τά ; μάλλον άλλοκότου; καί 
πλαστ'.κα; στάσεις' η ύπνωτιθεΐσα ύφίσταται

ταύτα πάντοτε ώ ; άγαλμα ακίνητο; καί τούτο 
επι ωρας, όσον καί άν ή δοθεΐσα στάσι; |ή 
δύσκολος προ; όΐατήρησιν παρ’ύγιείαν έχοντος, 
η μάλλον έν έγρηγόρσει διατελούντο; προσώ
που. Ύπάρχουσιν ήδη καί έτερα φαινόμενα τή ; 
καταστασεω; ταυττ^ς συμπτωματικά* άλλά, 
ταύτα, ώ ; καθαρώ; ιατρικά, παραλείπομεν,διότι
ν > , r Χ Λ

ουτε εις τον υ,.ο των γραμμών τούτων επιοιωκο- 
μενον συμβάλλουσι σκοπόν, άλλ’ ούτε καί ή 
παράλειψις τούτων τήν κατανόησίν τού ζη τή - 
ματο; ήμών παραβλάπτει.

Τή; ουτω; έν κ α τ α λ ή ψ ι α  διατελούσης 
γυναικο; έάν κ)εΐσθώσιν οί οφθαλμοί, πάοαυτα 
αυτη περιπίπτει ει; τήν δευτέραν τοϋ ύπνω- 
τισμοϋ κατάστασιν, ήτι; καλείται λ η θ α ρ -  
γ ία,  και καθ’ ήν ή γυνή, άπό τή ; έν κατάληψή 
σταθερότητος έν τή δεδομένη στάσει, περιπίπτει 
εις παράλυσιν, ύπνώττουσα βαθέως. Τό δέ πε
ρίεργον είναι, δτι, άν τής γυναικός, έν τή 
παραλυτική ταύτη διατελούσης καταστάσει, 
ανοιγή ό ετερος τών οφθαλμών, τό πρός τούτον 
αντιστοιχούν μέρος τοϋ σώματος, δήλον δτι 
τό ήμισυ άκοιβώς, περιέρχεται εις καταλήψιαν, 
μεθ’ όλων τών ταύτην χαρακτηριζόντων συμ
πτωμάτων, έν φ  τό έτερον ήμισυ, τό πρός τόν 
κλειστόν αντιστοιχούν οφθαλμόν, εξακολουθεί 
διατελοϋν έν ληθαργία- άντίθεσις περίεργο; 
και χαρακτηριστική, συνηγοροϋσά πως ύπέο 
τής θεωρίας τοϋ έγκεφαλικού δυϊσμού, τής 
θεωρίας τουτέστιν έκείνης, καθ’ ήν ό εγκέφαλος 
εις δύο ακριβώς διακεκριμένα διτρρηται μέρη, 
εν τινι μέτρω άνεξαρτήτως άλλήλων ένεργοϋντα, 
καί περί τής οποίας βραδύτερον θέλομεν ανα
γράψει τινά.

Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν έπί τήν σειράν τοϋ 
λόγου ήμών.

Έ άν τήν έν ληθαργία εύρισκομένην υπνωτι
κήν πιέσωμεν κατά τήν κορυφήν τής κεφαλής, 
πάραυτα βλέπομεν ταύτην, μικρόν έκβαλοϋσαν 
στεναγμόν, νά περιπίπτιρ εις τήν τρίτην τοϋ 
υπνωτισμού κατάστασιν, τήν υ π ν ο β α σ ί α ν ,  
ήτις τυγχάνει καί ή περιεργοτέρα καί ή μάλλον 
γόνιμος εις ποικίλα φαινόμενα καί πρός τό 
ηθικόν τού άνθρώπου σχετιζόμενα, καί μάλιστα

άφ ’ δτου ή καθ’ υποβολήν ( suggestion )
έπενέινε'.α τού 'πειοαυιατίζοντος έπί τού ύπνοι ι 1 ‘
ΰ,-.τ’.κοϋ καθωρίσθη, ώς θίλομίν ίδει έφεξής.

Ή υπνοβασία αύτη , ή τεχνητή ούτως είπειν, 
διότι εχομεν καί ύπνοβασΐαν αυτόματον, ως 
γνωστόν, τυγχάνει βαθμός ήμιεγρηγόρσεως, 
■καθ’ ήν ή ύπ οβ ιτική·, χωρί; νά κοιμάται, 
άλλά καί χωρίς νά δ ’.ατελή έν εγρηγόρσε ι, 
δύναται νά ένεργήστη, σΟμφώνως πρός τάς 
διδομένας αύτή δίακελεύσεις, ή τάς επιβαλλό
μενα; ιδέας' άλλά τό έ γ ώ  έπάυσεν αυτενεργοϋν. 
Ή ύ-νοβάτική, δήλον δτι, ημίκλειστου; έχουσα 
τοϋ οφθαλμούς, παραμένει ήρεμοϋσα, ώς εΐ 
έκοιμάτο, μηδόλως λαμβάνουσα μέρος εις τά 
περί αύτήν έάν δμως ύποβάλλωμέν αύτή, έστιν 
δτε καί προστακτικών, ιδέαν τινά, πάραυτα 
ενεργεί συμφώνως πρός ταύτην, καταδήλου 
γενομένου ούτως, δτι αύτη μετεβλήθη οιονεί 
είς μηχανήν άντανακλαστικώς μόνον ένεργουσαν. 
Ούτως, έάν ύποβάλωμεν αύτή τήν ιδέαν, 
δτι έπί τής χειρός αύτής υπάρχει πτηνόν τ'., 
έν ώ πράγματι ούδέν υπάρχει, πάραυτα αύτη 
άρχεται θωπεύουσα τό κενόν διάστημα, έν ώ 
ύποτίθεται ύπαρχον τό πτηνόν, καί φερομένη 
ως ήθελε φερθή ή πρώτη τυχοϋσα καί καλώς 
έχουσα νεάνις πρός εύάγωγον καί υπήκοον 
πτηνόν. ’Ή άν ειπωμεν αύτή, δτι παρά τούς 
πόδας αύτής υπάρχει ο'φις, πάραυτα ή φυσιο
γνωμία λαμβάνει τήν χαρακτηρίστικωτέραν τοΰ 
φόβου έκφρασίν, καί ή ύπνώττουσα άποσύρεται 
έντρομος, ίλαρυνομένη καί έχαρίστησιν έκφρά— 
ζουσα,δταν ειπωμεν αύτή δτι άπεκτείναμεν τόν 
φοβερόν δφιν. Ά λ λ ά  καί άλλας ποικίλας ιδέας 
ουνάμεθ α νά ύποβάλωμεν τή υπνοβατική. 
Δυνάμεθα, έπί παραδείγματι, έκ σωρού τε
μαχίων χάρτου, πάντων τοϋ αύτού μεγέθους 
καί τοϋ αύτου χρώματος, νά ύποδείξωμεν έν 
τή υπνοβατική, ύποβάλλοντες αύτή τήν ιδέαν, 
δτι έπ’ αύτοϋ είκών τις υπάρχει όποιαδήποτε. 
Τό τεμάχιον τούτο τοϋ χάρτου τίθεμεν μεταξύ 
τών λοιπών καί διατάσσομεν τήν υπνοβατικήν, 
να ευριτι τοϋτο, έρευνώσα έν τφ σωρφ. 'Η 
επιτυχία στέφει τάς προσπαθείας αύτής· 
διότι, μετά έπισταμένην έρευναν, ή υπνοβατική

παρουσιάζει ήμΐν τόν χάρτην, έφ’ ού ύπέθεσεν 
ύπάρχουσαν τήν εικόνα, καί τόν όποιον χάρτην 
ημείς οί έν έγρηγόρσει διατελοϋντες,δέν ήθέλομεν 
διακρίνει τών λοιπών, εΐ μή είχομεν λάβει τήν 
πρόνοιαν έπί τού αντιθέτου μέρους νά ποιήσωμεν 
άνεπαίσθητόν ή  σημεΐον, καταληπτόν μόνον 
ή μ ΐν  "Οχι δέ μόνον τοϋτο, άλλά καί τόν λευκόν 
δλως χάρτην, έφ ’ ου ημείς ύπεβάλομεν τήν 
ιδέαν εΐκόνος, ή ύπνοβατική, καί άφυπνι- 
σθεΐσα, έξαΧολουθεΐ νά θεωρή ώς πράγματι 
εικόνα φέροντα, καί τοϋτο έπί είκοσι καί πλέον 
πολλάκις ημέρας, μετά παρέλευσιν τών οποίων 
καί αύτή ή ύπνοβατική πείθεται, δτι άνθρακες 
ό θησαυρός, ή τοι δτι ό χάρτης καί δι’αύτήν 
πλέον είναι λευκός, τουθ’ δπερ,καί ούχι άδίκως, 
μά τήν άλήθειαν, έκπληττε ι αύτήν μεγάλως.

Έ  επιστημονική δμως έρευνα καί έτι πλέον 
άνεκάλυψε. Δυνάμεθα δηλαδή τήν έν υπνο
βασία διατελούσαν νά διατάξωμεν, δπως έν 
έγρηγόρσει καί μετά ώρισμένονχρόνον έπιτελέσιτ) 
πράξίν τινα όποιανδήποτε. Πράττομεν τοϋτο, 
άφυπνίζομεν τήν ύπνοβατικήν, καί, μετά τήν 
πάροδον ακριβώς τού όρισθέντος χρόνου, αύτη 
μεταβαίνει καί έκτελεΐ τό διαταχθέν, απαντώ- 
σα εις τοΰς έρωτώντας αύτήν, δτι κατ’άνάγκην 
πράττει τούτο, εις άνωτέραν τής δυνάμεως 
αύτής ύπείκουσα θέλησιν.

Βλέπομεν λοιπόν, ολίγα σκεπτόμενοι, οποίας 
φοβεράς ήθικοκοίνωνικάς συνεπείας δύναται 
νά έχη τό άπλοϋν τοϋ υπνωτισμού φαίνόμενον, 
τό έν τρίσί καταστάσεσ'.ν έκδηλούμενον, ώς 
είρηταί, καί μάλιστα έν χερσί κακούργων, ή 
ενώπιον· δικαστών καί συνηγόρων, άπείρως 
έχόντων 'τού πράγματος, καί συνεπώς μή 
δντων είς θέσιν νά διακρίνωσι τό άνεύθυνον, 
Ά λλά  τά περί τούτου, τό συμπέρασμα τοϋ 
μακοοϋ ήδη καταστάντος λόγου ήμών άπο- 
τελούντα, θέλομεν συνοψίσει εις τό τρίτον καί 
τελευταΐον αύτοϋ μέρος.

(Ακολουθεί συνέχεια.)

ΦΙΛΟΛΑΟΣ.



ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Μία επιστολή Παναγιώτου τοϋ Νικουσίου καί 
δύο ’Αλεξάνδρου τοΰ Μαυροκορόάτου, μεγάλων 
διερμηνέων τής Υψηλής Πύλης.

KqtV τίς δέν ήκουσε μέγας νά γίνηται λόγος 
■κερί τών δύο τούτων μεγάλων άνδρών, οιτινες, 
καθ’ δν χρόνον τδ Γένος εκυπτεν ύπό φοβέραν 
δουλείαν καί έθεωρεΐτο ύπδ τών λοιπών εθνών 
ώς όλοτελώς άπολεσθέν, διά τής εύρυμαθείας, 
τής πολιτικής περ'.νοίας καί τών αρετών των, 
έκείνου μέν τον ζυγδν κουφότερον κατέστησαν, 
τούτοις δ’άπέδειξαν, οτι τδ Γένος ού μόνον ζ ή ,  

αλλά καί τδ προσκαίρως, ενεκα τής άλώσ$ως τής 
Πόλεως, δίακοπεν εκπολιτιστικόν αύτοΰ εργον 
συνεχίζει, ευεργετούν τοΰς υιούς τών σταυρω
τών του καί προπάτοοας τών νυν δεσμοφυλάκων 
του; Τον Νικούσιον, τον Μαυροκορδατον καί 
τον Καποδίστριαν, τήν ευκλεή ταύτην τριάδα, 
υπερήφανος ή 'Ελλάς αντιτάσσει κατά τών νά
νων διπλωματών τής εποχής μας, οιτινες κύ
ριον προσδν πολιτικού άνδρός δεωρούσι τήν ελ - 
λειψιν παντδς γενναίου καί εύγενοΰς αισθήματος 
καί εις αξίωμα άνεβίβασαν τήν σατανικήν εν
τολήν «  ό σκοπός δικαιολογεί τά μέσα. ))

Ό  Παναγιώτης ή Παναγιωτάκης Νικούσιος 
έγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει περί τό 1613 
καί, έκπαιδευθείς ΰπό τοΰ σοφού Μελετίου τοϋ 
Συρίγου, διωρίσβη,μετά τήν- εξ ’Ιταλίας επάνο
δόν του, διερμηνεΰς διαφόρων ευρωπαϊκών παρά 
τή 'Γψηλή Πύλιρ πρεσβειών καί δή καί ταύτης, 
ήτις,έκτιμήσασα τήν ικανότητα αύτοϋ,άπέστει- 
λεν αύτόν εις Κρήτην τφ  I 666 ώς διερμηνέα τοϋ 
πολιορκούντος αύτήν μεγάλου Βεζίρου Ά χ μ ε τ -  
Κίουπρουλή. Πόσον χρήσιμος έφάνη τοΐς ήμε- 
τέροις καί πόσον συνετέλεσε διά τής πρός τόν 
μέγαν Βεζίρην παρρησίας του εις τόν περιορι
σμόν τών εκ τού πολέμου δεινών, όμολογεΐται 
«αί παρ’ αύτών τών ’Ενετών. Ό  Παναγιωτά- 
κης, πολλά γράψας υπέρ τής ’Εκκλησίας'και 
τ ο ύ  Γένους και πλείονα ποάξας, άπέθανε τήν 2 

Οκτωβρίου 1673 έξ αποπληξίας, θοηνηθείς 
ΰπό τε τών ήμετέρων καί τών ξένων.

Τήν επιστολήν ταύτην, ήν εύρομεν έν τφ 
ΰπ’ άριδ, 199 τού ήμετέρου καταλόγου καί συ- 
μεΐα { β ', 419  χειρογράφφ τής Βιβλιοθήκης 
τού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς, έγραψεν ό Παναγιω-* 
τακης κατα τό 16 69 άπό του έν Κρήτη όθωμα- 
νικοϋ στρατοπέδου πρός τοΰς σταλέντας ΰπό το/ύ 
Αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας ’Αλεξίου πρέσβεις 
πρός τόν τότε έν Άδριανουπόλει διατρίβοντα 
Σουλτάνον Μεχμέτ-ην δ’ ., συνη-j ορών διά ταύτης 
ύπέρ τοϋ Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Παϊσίου,ον, 
μεταβάντα εις Ρωσσίαν μετά τοϋ ’Αντιόχειας 
Μακαρίου καί πολλών Μητροπολιτών καί ’ Επι
σκόπων 'Ελλήνων πρός διευθετησίν τών έ’νεκα 
τής άφρονος πολιτείας τοϋ Πατριάρχου Μ οσ'/ο- 
βίας Νίκωνος έν φοβερά συγχύσει εΰρίσκο- 
μένων εκκλησιαστικών αύτής πραγμάτων, ό 
Κωνσταντινουπόλεως Παρδένιος παρανόμως έκά- 
Οηρε τφ 1668 καί διά τοϋ Μητροπολίτου 'Ρό
δου ’ Ιωακείμ, δν δμως δεν έζέχδησαν οί έν 
Αίγύπτφ καί ούδ’ αναγράφεται έν τοΐς διπτύ- 
χοις ώς Πατριάρχης, άντεκατέστησε.

«  Τού γαληνοτάτου, ευσεβεστάτου καί χρι— 
στίανικωτάτου Βασιλέως Μοσχοβίας καί Αύτο
κράτορος πάσης λευκής καί μεγάλης Ρωσσίας, 
έξουσιαστοϋ παντός βορείου μέρους τών ’Ανα
τολών , κυρίου, κυρίου ’Αλεξίου Μιχαηλοβίτζη 
τοΐς είς ’Αδριανούπολιν έλδοϋσι πρέσβεσι καί 
άποκρισαρίοις,ίλλουστρίοις καί περίφανεστάτοις 
άρχουσίν, ΰγιείαν, ευτυχίαν καί σωτηρίαν έν 
Χρίστφ τφ  θεφ ύμών.

«  Μεγάλην λύπην καί αδημονίαν εχω, πώς 
δεν εΰρέδην, ούτε ήδυνήδην νά ελθω είς τήν 
[Βασίλειον αύλήν τής ’Αδριανουπόλεως, διά 
νά δουλεύσω, ώς επεδύμουν πρό πολλού, τφ 
γαληνοτάτφ καί εύσεβεστάτφ Αύτοκράτορι καί 
Βασιλεΐ ήμών, καί νά πληρώσω το χρέος, 
όπού διά τήν θρησκείαν μου έχω προς τό ένδεον 
κράτος τής αειμνήστου αύτοϋ βασιλείας, καί 
μάλιστα διά νά συνδράμω καί νά συνεργήσω 
μαζή μέ τήν ένδοξότητά σας είς τήν άνάγ- 
καίαν χρείαν τής καδολικής καί άποστολικής 
’ Εκκλησίας, τής κοινής μητρός πάντων ήμών

Τών χριστιανών επειδή καί ώς έπιστοιθην 
καί ή χρησημωτέρα καί άναγκαιοτέρα ΰπόθεσις 
τής πΐεσβϊίας ΰμών είναι ή άποκατάστασίς 
καί η άνάπαυσίς είς τοΰς άποστολικοΰς καί 
άγιωτάτους θρόνους τής Αλεςανδρ^ιας και Α 
χίοχείας τών μακαρίωτάτων Πατριαρχών και 
σεβασμίωτάτων πατέρων ήμών. Εις τό όποιον 
Ιχω  χρέος απαραίτητον νά προσπαθήσω καί 
νά κοπιάσω όλη ψυχή καί καρδία, ώς υιός 
(καί (τοί) ανάξιος)τής ’Εκκλησίας τοϋ Χρίστου, 
διά νά εξαλείψω καί λυώσω τό μέγα σφάλμα, 
όποϋ εγεινεν είς τήν πατρίδα μου τήν Κων
σταντινούπολή, και όχι με βουλήν και γνώμην 
δλων τών έκεΐσε εύσεβών (μή γένοιτο)’ μ α - 
λιστα δταν ήκούσθη εκείνη ή παρανομία και 
μισαρά μετάθεσίς τού άπό Ρόδου, έν Κωνσταντί- 
νουπόλει ευσεβείς καί καλοί χριστιανοί έκλαιον 
καί έθρήνουν διότι έγνώριζαν καλα, πώς αί Οι
κουμενικά’. "Αγιαΐ Σύνοδοι με πόσην επιμέλειαν 
έθεσπισαν τά τού καθ’ ε ν ό ς  πατριαρχικού θρόνου 
καί άραΐς άλυτα ις τά έχαράκωσαν καί τά 
έβεβαίωσαν, ώστε όχι μόνον ό ένας Πατριάρχης 
τών άλλωνών μόνος δέν ούναταί νά κριντρ η 
νά κατακρίνη, άλλ’οΰτε τους κληρικούς τοΰ 
ενός θρόνου ό άλλος δεν ήμπορεΐ νά καθαίρη, 
ή άλλως πως νά παίδευση, καθώς φαίνεται 
είς τά σκάνδαλα, όποϋ έσυνέβησαν μεταξύ τού
Θεοφίλου ’Αλεξανδρείας καί τοϋ έν αγίοις 
πατρός ήμών Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Πα
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, διά τοΰς δύο 
’ Αδελφούς τοΰς Μακρούς, και εις άλλους πολλούς 
κανόνας καί νόμους τών Οικουμενικών Συνόδων 
φαίνεται φανερά τοϋτο. Και οια τοϋτο οι 
πρόγονοι ήμών έπροτίμησαν τόν σκληρόν καί 
βχρυν ζυγόν οουλειας καί την πικρίαν 
τής δεινής αιχμαλωσίας, παρά νά στέρξουν 
διά κεφαλήν δλης τής Καθολικής Εκκλησίας, 
ή  ώς οί Λατίνοι, μόνον τον Αρχιεπίσκοπον 
Ρώμης, έπειδή, κατά τόν Αποστολον, η κε
φαλή τής ’ Εκκλησίας έστΐν ό Χρίστος. Ομως 
■ούτε ό άγιώτατος χοροί τών ’Αποστολών ητο 
χωρίς προδότην ’ Ιούδαν, ούτε η ομηγυρις τών 
αγίων 'Αγγέλων χωρίς τού κατηραμένου Διάβο
λου, ώς φαίνεται είς τόν Ίώ β - καί πώς εις μιαν

βασιλεύουσαν πόλιν καί ΰπό αλλόπιστων κρα 
τουμένην νά μήν εχη ό ά ρ χ ω ν  τοϋ σκότους καί 
κοσμοκράτωρ τοϋ αίώνο; τούτου τήν μοίραν του; 
επειδή ό Κύριος παντού τόν ονομάζει κοσμοκρά
τορα καί φανερά φαίνεται πολλά μέρη τοϋ 
κόσμου νά εχη είς τό θέλημά του’ εχει χαί έχει 
τούς ίδιχούς του, όχι μόνον είς τοΰς κάτω καί 
χυδαίους, οϊων ή βλάβη ολίγη, άλλά καί είς 
κάθε τάξιν καί αξίωμα ΰπέρτατον τοΰς όποιους 
καλεΐ ή συνήθεια άπατεώνας καί προβατοσχή- 

μους λύκους.
(Ακολουθεί συνέχεια.)

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
Ο Α Χ Α Ρ Ο Σ

T o fee or not be, 
T hat is the question. 

—  Σχκεσπήρος —

Ειχεν αχνό τό πρόσωπο 
Καί λαμπυρό τό βλέμμα' 
Έπερπατοϋσ’ αστόχαστα,
Καθώς περνά τό ρέμμα,
Ποϋ όπίσω δέν κυττα.

Είχε ψιλό τ’ ανάστημα,
Τήν κεφαλή γερμένη,
Σάν κυπαρίσσ’ ολόμαυρο 
Μέ κορυφή σκημμένη 
Στοΰ τάφου τήν έρμιά.

Τά λόγια τοΰ σαν άμετρα 
Καί σκοτεινά σά μύθοι,
Ποϋ δέν τά νειώθουν άνθρωποι, 
Μά π®ΰ περνούν τά στήθη,
Σά βόλ^α τουφεκιού.

"Ενα πικρό χαμόγελο 
Φώτιζε τή θωρείά του,
Καθώς φωτίζει ή ύστερη 
Λαμπάδα τοϋ θανάτου 
Τήν δψι τοΰ νεκρού.



Τής Σφίγγας τό μυστήριο 
To voy του *έτυραννοϋσε :
Τ είναι ή ψυχή ή άφθαρτη 
Νά μάθιρ ε λαχταρούσε,
Κι’ αν ό θεός πον^.

•
Ποσαις φοραϊς δεν επώασε 
Τή λύρα νά χορδίσιρ;... 
Πόσαις φοραϊς δεν ήρχίτε 
Τη όοςα νά ύμνήστρ 
Τά κάλλη. . . τήν τιμή ;

Ό  κόσμος ό αχάριστος,
Π’ δλα τά περγελάει, 
Τρελλδν τόν είπε, κόλακα, 
Ζητείάνο π ’ άλυχτάει 
Τοΰ δρόμου σά σκυλί,

Τοτ’ εφυγε περήφανος 
Τοΰ κόσμου τήν αγέλη, 
'Ωσάν λιοντάρι αγέρωχο, 
Ποΰ συντροφιά δέ θέλει,
Κ’ έκλείσθη σέ Μονή,

Και μία νυχτιά αφέγγαρη 
Μ’ άγρυπνισμένο μάτι 
’Οχ τή Μονή εξέρχεται, 
Κλουθα τό μονοπάτι 
Κ’ εμπρός περίπατε ι.

Στον ουρανό ελάμπανε 
’Αμέτρητα τ ’άστέρία,
Αλλα μονάχα κ’ έρημα 

Και άλλα τέρία, τέρία, 
Κατάσκοποι βουβοί.

Άσήκωσεν ό ’Άχαρος 
’Από τά μονοπάτια 
Τό βλέμμα, καί σάν ενειωσε 
Τοϋ Ούρανοϋ τά μάτία,
"Ολα νά τόν κυττοϋν,

Έστάθηκεν άκίνητος,
Σάν τόν φονείά ποΰ βλέπει 
Τον ίσκιο του θυμάτου του 
Καί δέν ελπίζει σκέπη,
Κ ολοι τόν κυνηγοϋν.

Αμα στά δυ5 του γόνατα 
Πέφτει και λέει* «Θ εέ μου, 
Ποτε μου οεν άμάρτησα,
Δεν έφταιξα ποτέ με,
Στή μαύρη μου ζωή ! .  . .

«  Συχώρα με, συχώρα με, 
Παντέσπλαχνε Πατέρα!
Ά ν  άνοιξαν τά μάτία μου 
Να βλέπουν φώς καί μέρα, 
Σύ μώοοσες πνοή.

«  Μ’ αφού δέν στήν έζήτησα 
Γιατί νά μοϋ τήν δόσ^ς; 
Τόσα φρικτά μαρτύρια 
’Απάνου μου ν’ άπ)ώστ:ς,
*Ως νά μουνα φονειας ; . . .

«  Πάρε το έπίσω, πάρε τα 
Τό άχαρο σου δώρο.
Τού άνθους μου κατέστρεψες 
Τη ρίζα και τό σπόρο,
Σάν άσπλαχνος βόρειας! »

Και μέσ’ άπό τά άπάτητα 
Σπλαχνα ταυ Νείλου μία 
Φωνή στ ’ αυτί του αντήχησε 
Γλυκεία σάν αρμονία 
Τής πρώτης εποχής :

«  —  ’ Εδώ είναι, ώ Ά χ αρε , 
Ή μόνη ευτυχία,
Κάθε βασάνου ξέχασμα,
Ζωής αναισθησία 
Κ’ έξάγνισμα ψυχής.

«  —  Έ λ α  μαζή μας, Ά χαρε, 
Και τή ζωή άρνήσου*
Μέσα σ’αύτά τά κύματα 
Κ’ εμείς σάν τή δικήσου 
’Εσβύσαμε φωτειά.

(< —  Ό  Κόσμος μάς αδίκησε 
Καθώς καί σέ άδικάει,
Κι’ ό Νείλος μας έδέχθηκε, 
Καθώς και σέ ζητάει
Mji  y ft ,ες τ αγία του νερα,Λ

Καί έσηκώθη ό ’Άχαρος 
Εις τή φωνή εκείνη,
Στου ποταμιού έσήμωσε 
Τή θολωμένη κλίνη 
Καί τήν παοατηιά,• , ‘ ι ι *

Μορφαϊς πολλαϊς σάν ’Άγγελοι 
Τοϋ γνέφουν νά πηδήσει,
Μέ άγκαλίαΐς όλάνοιχταις 
’Εκειδά κολύμβηση,
Νά φθάσϊ) στα ψηλά.

Κ εκείνος τοτ’ έκύτταξε 
Τοϋ ούρανοϋ τά φώτα,
Κι’ αφού ά ".χαιρέτησε 
Τά άχαρά ταυ νείώτα 
’Ερρίχθηκε μ ’όρμή,

Τ αστερία ώς τόσο έφέγγανε 
Σά νεκρικάΐς λαμπάδες,
Κι α Νείλος έκατάπινε 

άχαραις στροφάδες 
Γο δόλιο του κορμί !

Φ. Φ. ΟΔΔΙΙΣ,

Η  Ε Λ Ε Γ Θ Ε Ρ Ο Τ Γ Π Ι Α  Ε Ν  Κ Ι Ν Α

Πρό τίνος πεπαιδευμένος Κινέζος, όνόματι 
Ουαγσε Χεαυ, διεπραξε τήν υψίστην άφροσύνην 
νά φερη μεταβολάς τινας άσημάντους εις λε
ξικόν τι κινεζικόν*

Η /θ ri λοιπόν ενώπιον τοϋ Δικαστηρίου, 
οι οέ Δικασταί έξέδωκαν τήν έξης άπόφασιν.

«  Εΰρίσκομεν. Ιον "0 τι ί  ούάγσε Χέου 
ετόλμησε νά καταγίνη έπί τοϋ μεγάλου λ ε- 
ςικου του Κάγκη, ώθήσας τήν τόλμην του 
μίχρι καί τοϋ νά παραμόρφωση λέξεις τινάς 
■ ού έξοχου τούτου έργου.

2 °V Εν τ(!) προλάγφ αυτού ό Ούάγσε Χέου 
ί γ ? Φ ,  καί ήμεΐς μετά φρίκης άνέγνωμεν, 
τα ονοματα τής αΐκογενείας τοϋ Κομφουκίου, 
δπερ οεν πρέπει νά άναφέρωνται ώς ίερά. 
Ίουτο μας έκαμε νά φρικιάσωμεν.

3 ° ' Εν τή γενεαλογία τής οικογένειας του 
καί έν ποιήματί του τινί, διατείνεται ό Ού- 
αγσε Χεου, ότι κατάγεται άπό τούς Ούάγκ Σέ.

Διά ταϋτα κηρύσσομεν τόν Ούάγσε Χέου 
ένοχον καί καταδικάζομε'/;

Αυτόν μέν εις τόν διαμελισμόν.
Τα οζγαθά του εις δήμευσιν,
Γα τέκνα του καί τούς συγγενείς του, δσοι 

ύίπερβαίνουσι τό 1 6™ έτος τής ήλικίας, είς 
θάνατον.

Τα·, συζυγους του και τά άνί,λικα τέκνα 
του, τά κάτω τών 16 έτών, είς εξορίαν καί 
δουλείαν » .

Γοιαύτη η σοφωτάτη άπόφασις.
Ο Αύτοκρατωρ όμως ηςίωσε νά τροποποίησή 

τήν ποινήν διά τοϋ έξής διατάγματος.
«  Θελω νά φανώ ευνοϊκός τού Ούάγσε Χέου 

ώς πρός τήν φύσιν τής ποινής. Ούτος δέν 
θέλει διαμελίσθή, άλλ άπλώς καρατομηθή. 
"Οσον αφορά τά τέκνα του, ταϋτα δέν θέλουσι 
θανατωθή πάραυτα, άλλά κατά τήν γενικήν 
εκτελεσίν, ήτις θά γίνη τό φθινόπωρον.

Κατα τά λοιπά ή άπόφασις θέλει έκτε- 
λεσθή αύστηρώς, διότι τοιαύτη είναι ή θέλησίς 
μου;).

Και ούτως ό Αύτοκράτωρ έφάνη επιεικέ
στατος. ! I

Εαν0 Ούάγσε Χέου, άντί νά τροποποίηση 
λεξεις τινάς ένός )εξικοϋ, ήθελε γράψει καί 
οημοσιεύσιρ λίβελλον φοβερόν κατά τού Αύτο- 
Χράτορος τοϋ ούρανίου Κράτους, τίνα άρά γε 
κοινήν άνωτέραν θά ύφίστατο; Τποθετομεν 
οτι τότε θά καταδικάζετο νά πληρώσγι καί 20 
φράγκα πρόστιμον έπί πλέον.

Εν Αλεξάνδρειά,
ΑΒΕΑ.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι 5 Κ Ο Γ
ύπο

ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΒΕΡΤ ΧΑΑΤ

, Δέν π?όκ-:ιται περί μυθιστορήματος τήν κα
κίαν καί έξαχρείωσιν διά τής άνάγκης δίκαίολο- 
, οjv ,°ς και διά ρόδινων χρωμάτων καλλωπί-



ζοντος αύτήν, ούδέ περί τίνος έξ εκείνων, άτ'.να, 
ο'.ά τής ζωηρά; παραστάσεω; τών κοινωνικών 
ασχημιών τή ; γεγηρακυία; Ευρώπης, εθίζουσι 
τον; άναγνώστας, μάλ ιστα 2ε τά ; άναγνωστρίας, 
ει; αό απαθώς άκροασθαι κα'. άφηγεισθαι 2,τ', 
ποότερον προϋξένει αύτοΐ; βδελυγμίαν καί φρί
κην. Τά τοιαύτα μυθιστορήματα δικαίω; έθεωρή- 
$ησαν ώς ψυχοφθορα καί ύπό πάντων τών ευ 
«ρονούντων άπεκλ,είσθησαν άπό τών εαυτών 
οίκων.

Το διήγημα, δπερ μεταγγλωττίσαντε; κατα- 
χοιοίζομεν έν τφ Κ έ κ ρ ο π ι ,  ανήκει ει; την 
τάξιν τών μυθιστορημάτων εκείνων, ων σκοπός 
έστιν ή διά τή ; τέρψεως διδασκαλία, ή ενίσχυ
σές τών έν δοκιμασία1.; και άνάγκαί; ευρισκο
μένων, οπω; έμμένωσίν έν τή αρετή και ευελ- 
πιδες προβαίνωσίν έν τή όόφ τοϋ καθήκοντο;. Ο 
Ά ν θ ρ ω π ά κ η ς ,  ό ήρω; τοΰ οιηγηματο;, 
ομοιάζει άλ,λ.ω; τε πολύ προ; τον; άπορου; εκεί
νου; 'Ελληνόπαιδα;, οιτινες άποδημοϋσίν εις 
μεμακρυσμένα; χώρα;, ξ ε ν ι τ ε ύ ο ν τ α ι ,  οπω; 
διά τον ίδρώτο; τοϋ προσώπου των δυνηθώσι νά 
συντηρήσωσι τήν πενομένην οίκογένειάν των, 
και δι’ άθλων άνωτέρων καθ’ ήμά; καί αυτών 
τών ηρακλείων κατορθοϋσιν έν τέλει νά κατα- 
κτήσωσίν έν τή κοινωνία έντιμον θέσιν.

Α\
ΕΝ T1J ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ή  θερμάστρα εύθύμω; έπί του εκ λευκόν λ ί
θου κρηπιδώματο; αυτή; ε σπινθηροβολεί, επ αυ
τή ; δ’ έψήνετο τό έκ γεωμήλων ,μετα λίπους 
μαγείρευμα, άναδίδον ευάρεστου; αναθυμίασεις 
θύμου καί δάφνης. Τά πίπτοντα κάτωθεν τή ; 
θερμάστρα; άνΟράκια μέλι; και στιγμιάίω; 
έφώτιζον τό μικρόν δωμάτιον καί έποίουν νά 
στίλβωσι παροδικώς τά έπί τοϋτοί/ου άνηρτη- 
μένα έκ λευκοσιδήρου σκεύη καί πήλινα κεχρω- 
ματισμένα αγγεία. Εις το σκιοφω ;τή ; αιθούση; 
διεκρίνετο μεγάλη μετα παραπετασματων κλί
νη, παλαιόν τι έρμάρ'.ον απέναντι αυτή; και εν 
τή μια τών γωνιών τράπεζα.

ΙΙερί τήν θερμάστραν τρία παιδάκια και εΐ; 
νερών έκάθηντο σιωπώντε;, βεβυθισμένοι εις 
είδος τι ύπνωδίας, βαυκαλιζομενης υπο του κρο-

του τών καιουενων άνθιάκων καί του υ,ονοτόνουι ι ι
καί κανονικού τίκ τάκ αρχαίου εκκρεμούς ωρολο
γίου’ οτε δμως τούτο έσήμανε τάς οκτώ μετά 
κρότου περιελίσσομένων άλύσεων, άφυπνίσθη- 
σαν καί οί τεσσαοες.

Πρό πολλού είχεν έπελθει ή νύξ, πυκνή δε 
κατέπιπτεν έξω ή χιών.

Έν τώ προσκειμένω δώματίω ήκούετο θόρυβο; 
εσπευσμένων β/,ματων καί ζωηρώ; άνακινουμέ- 
νων αγγείων.

*Η θύρα ήνεώχθη. Έπεφάνη δε γυνή κρα
τούσα λυχνίαν.

Τό φώ ; ελαμψε τοσούτω άπροόπτως, ώστε τά 
δμματα τών περί τήν θερμάστραν καθημίνων 
έθαμβώθησαν καί πρός στιγμήν έκλείσθησαν.

Ή το ή θειά Μαργαρίτα! γυνή πεντήκοντα 
πέντε περίπου έτών, ούχί πολύ έρρυτιδωμένη, 
μετρίου αναστήματος καί άγαθωτάτη; φυσιο
γνωμία;. Μέ τό έρυθρόν της έπί κεφαλής μαν- 
δήλιον, τάς χονδράς της εμβάδα; καί τήν μ αλ- 
λίνην έσθήτά τ η ; ήτο αληθή; τύπο; χωρική; 
οικοκυράς.

Έπορεύθη πρός τήν θερμάστραν, άνεκίνησεν 
ίσχυρώς τό μαγείρευμα, είτα, λαβούσα τό κά- 
νιστρόν της, έκάθησε’

—  θηρεσία, είπεν, έλθέ νά μου κρατήσης 
τήν τολύπην.

Ή μικρά θηρεσία, μελάγχρους, έχουσα δύο 
νοημονεστάτους οφθαλ,μου; και ουο χαριεστατα 
®ίλτρα έπί τών δροσερών καί παχουλ,ών παρειών 
της, ήγερθη καί ύπήκουσε.

Τά δύο άλλα παιδάκια έπλησίασαν καί 
ταύτα είς τό φώς καί είς τήν τράπεζαν ύπνομα- 
μαχοΰντα. Συνεσταλμένα ώς γαλαί ριγώδεις 
παρετήρουν άφ^ρημένα τήν εργασίαν τη ; θεία; 
των’ ό ’ Ιάκωβο; «νοίγόκλειε του; Ουο μεγάλου; 
γλαυκού; οφθαλμού; του, οίτινε; ένεψύχουν 
εύγενέ; πρδσωπον, υπο χρυσου στεφάνου π-ρι— 
κλείομε νον κόμη;, τοσούτω ξανθή; και τοσούτω 
ελαφρά;, ώστε' άνεκάλει εί; τόν νοϋν τοϋ; 
έλαφροϋ; έκείνου; χνουδωτού; σπόρου; άγριων 
τινών άνθέων, οίτινε; διασκορπίζονται εί; τήν 
έλα'/ί στην τού άνεμου πνο.',ν.

Λ

Τό πρεσβύτερον, ό Στέφανο;, ήτο εύμορφος 
παΐς, άλλά τόσον μικρός, ώστε έφαίνετο συνο
μήλικος μέ τήν άδελ,φήν του’ ήτο δεκατριέτη;’ 
ή έκφράζουσα ευφυΐαν αμα καί σταθερότητα 
κε®αλή του εύρίσκετο έν παραδόξω άντιθεςτει 
πρό; το δλω; παιδικόν του ανάστημα,

—  Άνθοωπάκη ! —  ουτω τον έκάλ,ουν ένεκα 
τή ; άντιθέσεω; ταύτη;’ —  Άνθρωπάκη ! είπεν 
ό πάππο;, άφ ’ ού έχασμήθη, φέρε μοιτό οοχεΐον 
του ταμβάκου.

Έπλήρωσε -ήν ϊαμβ^κοθήκην του, εξ ή ; 
είσέπνευσεν εύαρέστω; καί επι μακρόν μίαν 
π ρ έζ α ν.

—  ’Επεθύμουν νά μάθω, άδελ,φέ μου, ποιαν 
άλλόκοτον τέρψιν ευρίσκεις είς τό νά καταρ- 
ρυπαίνης ουτω τήν ρίνα σου; είπε πτερνιζομένη 
ή θειά Μαργαρίτα, ήτις είχε ήδη άποτολ,υπεύσει.

—  Διατί λοιπόν, αδελφή, άπεκρίθη, μοί 
αγοράζεις καθ’ εβδομάδα μέ τι νά τήν ρυπαίνω;

—  Κακώς πράττω.
—  Διόλου. Ή  αλλόκοτος αύτη κλίσις μου 

εχει βαθείας ρίζας. , . άπό πεντηκονταετίας . . . 
ναι, τή αλήθεια, άπό πεντηκονταετίας ακριβώς, 
προσέθηκεν έπανακλείων τήν ταμβακοθήκην του, 
εξ μήνα; μετά τόν διορισμόν μου είς τήν διεύ- 
θυνσιν τών γεφυρών καί οδών. Ή το ανάγκη νά 
βλ.έπω καθαρά, έγώ δ’ έπασχον τούς οφθαλμού;..

Καί έμεινεν έμφροντι;, άφ ’ ού έθηκε τήν 
χεΐρα έν τώ θηλακίω, ώσανεί ήθελε νά λο- 
γαριάση τήν περιουσίαν του,

Δέν ήτο αύτη μεγάλη’ έννεακοσίων δραχμών 
σύνταξις καί μικρά τινα χωράφια* ιδού τί 
είχεν δπω; άναθρέψη τά τρία έκεΐνα παιδία, 
τέκνα τού πρό πενταετία; άποθανόντο; υιού του,

’ Εξή^αγεν ε',τα τά όμματούάλιά του, έλαβε 
τήν παρακειμένην εφημερίδα του, τόν Π α ρ α 
τ η ρ η τ ή ν ,  καί ήρξατο ν’άναγινώσκτρ.

Τά παιδία έντοσούτω ήθροισμένα συνεσκέ- 
πτοντο χαμηλοφώνω;,

—  θειά Μαργαρίτα ! ήρώτησεν αΐφνη; ό 
’ Ιάκωβος, μά; δίδεις τό λ,εύκωμα τού παππάκη 
μας, νά το ίδωμεν;

—  Τ ί ;

—  Τό λεύκωμα . . , .

Ή θεία έξήγαγε βραδέως τήν χεΐρα έκ τή ; 
περικνημΐδο;, ήν διώρθου, ήγειρε τήν κεφαλήν 
καί έρριψί ταχύ βλέμμμα έπί τή ; λευκής 
δρύινης τραπίζης, ήτις εστιλβεν έκ τής προσ
φάτου πλύσεως, είτα έπί τών χειρών τών 
παιδιών καί, εύχαριστηθεΐσα άναμφιβόλως έκ 
τή ; έρεύνης ταύτης, άνήψε λαμπάδα καί έξήλθε. 
Ή ήχος τών βημάτων της ήκούσθη απομα
κρυνόμενος έπί τής άγούσης πρός τό άνώγεων 
κλίμακος,

’Επανήλθε,κρατούσα έπισήμως π ω ; λ,εύκωμα 
μετά φαίοχρόου επικαλύμματα;, ώς είσι τά τών 
ζωγράφων διά τά ; ιχνογραφία; των.

Τό λ,εύκωμα έ κείνο ήτο κειμήλιον’ ούδόλω; 
ήθελ,ε συγκατατεθή ή θεία νά το δώσιρ άλ.λ.ην 
πλ,ην τής τού Σαββάτου ήμέραν, διότι τότε 
ήν βεβαία, δτι, μετά τήν γενικήν καθαριότητα, 
ούδ’ ύπό ατόμου κόνεω; διέτρεχε τόν κίνδυνον 
νά κηλ.ιδωθή.

IIοό; πλείονα δμω; προφύλαξιν έπεξέτεινεν 
έπί τή ; τρα -εζη ; παλαιάν τινα έφημερίδα καί, 
έπιθεΐσα τό λεύκωμα μετά θρησκευτική; σο - 
βαρότήτο;’

—  ’Ιδού το, είπε’ ’Ιάκωβε, παιδάκι μου, 
δπισθεν τά ; χεΐρα;. Ό  Στέφανος θέλει στρέφει 
τά φύλλα,

Ό  μικρός ’ Ιάκωβος, είθισμένος είς τήν 
ύπακοήν, έθηκε τάς χεΐρας δπισθεν.

w  Ά  ! είπε γελώσα ή θηρεσία διά τ ,̂ν 
προθυμίαν του, αυτός είναι ικανός νά κρατή 
ουτω τάς χεΐρα; καθ δλην του τήν ζωήν, άρκεΐ 
νά βλέπη εικονογραφία;!

Ό χ ι , διότι καί έγώ θά κάμνω εικόνα;, 
δταν μεγαλώσω! είπε τό παιδάκι.

Ό  Στέφανο; ήνέωξε τό λ,εύκωμα μέ είδό; τι 
ύπερηφανία; καί τά τρία παιδία, κύψαντα, 
παρετήρουν εκατοστήν ήδη φοράν τά σχεδειο- 
γραφήματα τοϋ πατρό; των Νικολάου Γιλβέρτου.

Τοΐ; τον είχεν ό θάνατο; άρπάσει πρό πεν
ταετία;.

Ό  Νικόλ,αο;, προΐκ'.σθεί; ύπό τής φύσεως 
διά καλαισθησία; καί κλ,ίσεω; πρό; τήν βιο
μηχανικήν ιχνογραφίαν, εί; ήν είχεν ό πατήρ 
του προορίσει αυτόν, ταχέως άπεπ:ρά~·7ΐ

*



έαυτοΰ σπουδάς έν τή Σχολή τών 'Ωραίων 
Τεχνών καί βραδύτερου έξέθηκε καί εικόνα; του, 
τυχουσας επαίνων, είς διαφόρου; Εκθέσεις, 
Στερούμενος πλήν περιουσίας, βεβαρυμένος ΰπό 
οικογένεια;, έοέησε νά παλαίτ/·, £πο>ς ζήσ/,· 
ή υπερβολική οε εργασία, αι μέριμνα1, και αί 
στερήσεις υπενομευσαν ιόν οργανισμόν του- 
τυφοειοης πυρετός αφήρπασεν αύτόν μόλις τρια- 
κονταπενΐαέτη. Ή σύζυγός του ολίγους μετά 
ταΰτα μήνας ήκολούθησεν αύτόν είς τόν τάφον, 
καταλιπουσα εις τόνπάππον και τήν Θείαν τρία 
ορφανά, ών τό τελευταΐον μόλις ήτο δέ*α μηνών.

Έ ν τώ λευχώματι υπήρχε μία σελίς, εφ’ής 
τα παιοια προσηλουντο συ /νά  καί έπί πολύ· 
ητο αυτη ιχνογραφία οιά μελάνης νεαράς γυ- 
ναικος κρατουσης βρέφος έπί τών γονάτων. 
Έ  γυνή αυτη ήν ή μήτηρ των, τό δέ βρέφος 
ό μικρός Ιάκωβος. Ο Στέφανος, οστις ήτο οκ
ταετής, και η Θηρεσία, ήτις ήτο εξ έτών, δτε 
οί γονεΐς των απέθανον, ένεθυμοΰντο αύτήν 
καλώς.

Ο μικρός Ιάκωβο: πλήρης προσοχής, άνε- 
ζήτησεν αύτήν έν τή ιχνογραφία· έκαμε δέ νά 
τφ επαναλάβωσιν, οτι ή μαμμά του ήτο άγα - 

θωτατη, γλυκείας διαθέσεως καί ώραιοτάτη.
Ο παππας, τω  ειπεν ο Στέφανος, έσχε— 

οιογραφησε την εικόνα τάύτην είς μίαν τοΰ 
εργαστηρίου του γωνίαν, ’ απέναντι παλαιού 
εμπετάσματος- εγώ ' έκράτουν απέναντι τών 
οφθαλμών σου σειστρον, δπως προσελκύω τήν 
προσοχήν σου καί μέ^,ς ακίνητος. .·/'

—  Σΰ δμως ίνεσκιρτάς, ή δέ μαμμά μας 
έγέλα διά τοΰτο’ καί έγώ ήμην παροΰσα, rtpo- 
σέθηκεν ή Θηρεσία.

Τό παιοακι ήγειρε τοΰς οΟαλμούς του μετά 
σεβασμού προς τον πρωτότοκον καί τήν αδελφήν, 
οιτινες ειχον γνωρίσει τήν μητέρα, οιτινες ε ί- 
χον ιδει αυτήν γελώσαν καί άκούσει λαλοΰίαν.

—  Θηρεσία, στρώσε ! τό δεΐπνον ειν’ετοι- 
μο>. ειπεν αίφνης η Οεια, άναλαβουσα καί 
αποκομίσασα τό λεύκοιμα.

Η νεάνις ηπλωσε τό μετά λευκών καί κυανών 
•τετραγωνιδίων τραπεζομάνδηλον καί έπέθηκε 
τ α ; ζωηρώς κεχρωματ'.σμένας παροψίδας καί

τα εκ λευκοσιοήρου στίλοοντα ώσεί ήσαν έξ 
αργύρου περονομάνα ιρα»

Ό  Στέφανος εΐ/εν  έν τώ μεταξΰ μεταβή 
εις τήν οιναποθηκ/,ν, οθε ν επίστρ;·!<ε κομίζο..>> 
α ι’γε ι ον πλήρες αφροστεφους ζύθου;

Γό μαγειρευμα επηνεθη παρά πάντων προ| 
μεγάλην εύχαρίστησίν τής θίιάς Μαργαρίτας, 
ήτις, ουσα άλλως τε επιτηοέίαμάγειρος, μετεΐ·/ε 
και τής κοινής εις πάντας τοΰς καλλιτέ/νας 
αουναμιας, τοΰ νά εύχαρίστήται άκούουσα έπαι- 
/ούμε /α τα έργα της. Λεν ήρεσκετο δμως είς 
•oj;  επαίνους εκείνων, οιτινες τά πάντα εΰρί- 
σκουσι καλά, μή δίακρίνοντες τό Χαμμένο 
.ου καλώς εψημενου, Ευτυχώς ό πάππος ήτο 
ειΟί-,μων και αυτός ο ο Στέφανος δέν εΐ/εν  
άναίσθητον τήν γεΰσιν.

Έ τ σ ι πάντα, Θεέ μου, χι’οχι όλιγώτερο* 
τοΰτο είναι τό ούσιώδες ! είπε κατά τό έθος 
τών χωρικών ό Γιλβέρτος, άφ ’ ού άπεδείπνησαν, 
εν ώ τό πλήρες αγαθότητας πρόσωπόν του 
κατηυγαζετο υπο άθο)ου μειδιάματος.

Ό  Ίάκωβδς, άνετραμμένην εχων τήν κεφα}ήν 
και διά τών χειρών κρατούμενος άπό τής εδοας 
.ου, μόλις ειχε καταπιεί τό τελευταΐον κου.— 
ματιον τοΰ άρτο* καί άπεκοιμήθη. 'Η θεία τόν 
απεκομίσεν, δπως τόν κατακλίνη, έν ω ή  Θ ηιε- 
σια κατεγινετο εις τα να όιευθετήση τά χοη— 
σιμέύσαντα είς τό δεΐπνον.

Περι την εννατην, σβ^σθέντων απάντων τών 
φώτων, άπασα ή οικογένεια άνέπαύετο.

Τοιοΰτος ήτο ό άτάραχος καί αμέριμνος βίας, 
δν διήγεν ή οικογένεια Γιλβέρτου έν τψ χωοίώ 
Μαρλέττη.

'Ωραία ζωή, δταν αυτη διαρκή!
( Ακολουθεί συνέ/ ε ι α .)

  ■■ ■ <» ♦ « 11 —   -----------

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

'Η ’Α ίγυπτοςεπί τών Βυζαντινών, ΰπό Δ . Οϊκονομοποΰ- 
λου (συνέχεια καί τέλ ος). —  Στοιχειώδη
τινά περί Ίσότητος, ύπό τοϋ δικτ,γόρ’ου Ε. 
Γλυμενοπούλου (συνέχεια). — Συμβολή είς 
τήν 'Ιστορίαν τοϋ έν Αίγύπτω 'Ελληνισμού, 
ύπό Γ. Γ. Μαζαράκη (συνέχεια). —  ’Ολίγα 
περί υπνωτισμού, ΰπό Φιλολάου (συνέχεια). 
’Ανέκδοτοι έπιστολαί.—  ΙΙοίησις. 4 ’Α χαρος, 
υπό Φ. Φ. ’Ό δδτ. —  ’Ελευθεροτυπία έν Κ ί ν*, 
υπο ΑΒΕΑ. —- Ιστορία ’Ανθρωπίσκου, ΰπό 
Μ αρίας Ροβερτ Χάλτ.


