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Κ αθ] δλον τό διάστημα τού ’Ιουλίου, 1831, έβρεχεν
είς τήν Βαρβαδόν ύπέρ τό σύνηθες- άλλ’ οί ε’τησίαι
έπνεον μετρίως καί σταθερώς, καί ή άτμοσφαιρίκή
θερμοκρασία ητον όμοειόής. Προς τά τέλη τούμηνός,
βρονται και άστραπαί ήκολούθουν συχνάκις, καί ηλεκ
τρικά^ νέφη ε’κρέμαντο ύπέρ τής νήσου. Τήν δεκάτην
Αύγουστου παρετηρήθη οτι ό ήλιος άνέτειλε χωρίς νέ
φος, καί_ διέχυνε φώς λαμπρότατου είς αίθριωτάτην
ατμόσφαιραν. Είς τάς πέντε, τό δειλινόν, νέφη συνηγοντο ταχιστα ε’κ τού βορρά, καί ό άνεμος ήρχισε νά
πνεη ουνατά εκ τού αυτού μέρους. Βροχή έπεσε σχε
δόν τήν αΰτήν^ ώραν, έπειτα δ' επεκράτησεν άξιοσημειωτος νηνεμία, και νέφη σκοτεινά ε’πεσωρεύθησαν
είς τόν ορίζοντα. Άπό τάς Ιξ είς τάς έπτά ό καιρος ητον ευδιος, καί ό άνεμος μέτριος. Τό κατώτερον
και κύριον στρώμα τών νεφών ε’περασε μέ ταχύτητα
προς νότον, τά δε άνωτερω στρώματα ε’φαίνοντο μέ ίσην
σχεδόν ταχύτητα^ώθούμενα είς πάν σημείου τής πυξί^ος. Ο ήλιος έδυσεν ωραίος, άφήσας δπισθεν αύτού
ερυθραν τινα λάμψιν. Περί τάς οκτώ,—λέγει ό περιη.
γητης ες ου ε’ρανιζόμεθα,— περιεπάτουν μετά τίνος φί
λου είς τούς αγρούς, καί άμφότεροι παρετηρήσαμεν τήν
οψιν^τού ουρανού, όστις, άκόμη καί τότε, διέμενε κοκκι.
νωπός, ώς ε’κ τής άυτανακλάσεως ειίμεγέθους πυρκαίάςαλλ ό αήρ ήτο γαληνιώτατος καί θερμότατος. Είπα
, πΡ(*ί τ*ν Ψ^ον μου κύριον Β., “ Ό τοιούτος ούρανος λεγεται κοινώς οτι προμηνύει άνεμον, καί άν τού
το άληθεύη, θέλομεν έχειν άπόψε τρομεράν θύελλαν.”
,. α(τα/ ίί'πον άστείζόμενος, χωρίς ουτε νά φαντασθώ
οτι ό λογος μου Ιμελλε τόσον δυστυχώς νά πληρωθη. I
, Μ=τ ολίγον ε’πεστρέψαμεν είς τόν οίκον, καί "είς
τας ε’ννεα ήμισυ ή οικογένεια ε’πλαγίασεν. Ήτον
άκομη^ντελής γαλήνη- άλλά (νομίζω έκ τίνος ίδιότητος του αερος] δέν ήμπόρουν νά κοιμηθώ, καί ε’κοιτόμην ανήσυχος. Περί τάς δέκα σκύλος τις, άκολουθήσας με είς τόν κοιτώνα, ε’πήδησεν όρμητικώς ε’πί τής
κλίνης μου, διασχίσας τόν κωνωπολόγον. Τόν άπε.
δίωξα εκπεπληγμένος καί ήγανακτημένος διά τό γεγονος, καθότι εύρισκόμην είς ξένον οίκον. Ό άνεμος
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τωραε’σφοδρύνετο, άλλά δέν ήτον άκόμη τίποτε,— τίποτε
αξιοπερίεργου. Ή άγρυπνία μου έτι ε’ξηκολούθει, καί
η ανεμοζάλη ηϊξανε βαθμηδόν, σχεδόν άνέπαισθήτως.
Μετα περίπου μίαν ώραν ό σκύλος πάλιν ε’ξαίφνης άνέστη, και ε’πήδησεν επί τής κλίνης μου, σχίσας ε’κ δευ
τέρου τον κωνωπολόγον. Μ’ ε’φάνη μάταιου νά τόν
αποδιω,ω,^και άφήκα αύτόν είς τό πλάγιόν μον άλλά
το ζωον ήτο φανερα τεταραγμένον, καί δέν ήδύνατο
να κοιμηθη μάλλον εμού. Περί τάς δώδεκα ό άνεμος έπνεε^σφοδρότατα, καί ήρχισα ν’ άνησυχώ- ε’ση.
κωθην μαλιστα, καί ε’νδύθην κατά μέρος- άλλά μή
θελων να ενοχλήσω τήν οικογένειαν, έπλαγίασα πάλιν, και ήκουον τήν άνεμοζάλην, ήτις ηΰξανε φοβερώς.
Τέλος, περί τάς τρείς, έμβήκεν είς τόν κοιτώνά μου ό
κύριος Β., καί μέ είπεν οτι καλήτερον ήθελεν είσθαι
να σηκωθώ διά τά ενδεχόμενα." Εύθύς σχεδόν κατεβην εις την αίθουσαν, όπου εύρηκα τόν κύριον Β.
Ο οικος συνίστατο άπό τρία πατώματα, τό χαμηλότερον, όπου ήτον ή αίθουσα- τό δεύτερον, όπου εύρίσκοντο^οί κοιτώνες μας- καί τό τρίτον, όπου ήσαν οίναποθήκαι, κλπ.
Περνών άπό εν τών παραθύρων
της αιθούσης, είδον ότι ό άνεμος είχε θραύσειν όλα
τα υαλια. ^Ένω δ’ έκράτουν τήν χείρά μου είς τό πα
ράθυρου, διά να δοκιμάσω τό ρεύμα τού άέρος, ό άνεμοί
έσπρωξεν εντός τά κλειστά παραθυρόφυλλα, καί όλου
τον γυρον τού παραθύρου. Ή θύρα τής αιθούσης είχε
σπρωχθήν άρχητερα- εντός ¿λίγου δέν έμεινεν ούτε
θυρα ούτε παράθυρου. Ή αίθουσα λοιπόν ήτο διόλου
¿κτεθειμενη, και τά ε’ν αυτή" σκεύη ωθούντο ύπό τής
σφοδρότητος τού άνέμου άφ’ "ενός είς άλλο άκρον, ώς νά
ειχον τροχούς, και ώς νά έσπρωχνεν αύτά δυνατοί
άνήρ- καθέκλαι καί βαρείαι τράπεζαι ε’φέροντο τήδε
κάκείσε. ’Εξήλθομεν τώρα τής αιθούσης, καί ύπή.
γαμεν είς τόν άνωθεν αυτής θάλαμον ε’δώ συνηθροίσθη όλη ή οικογένεια, συγκείμενη άπό τόν κύριον Β.,
τάς δύο άδελφάς του, ¿με αύτόν, καί τινας δούλους’
άπαντες ήμεθα είκοσι. Τά παράθυρα ήσαν κατατεθραυσμένα, καί ή βροχή είσηρχετο ραγδαιοτάτη. Ά νέγνων τώρα εύχάς τ>νας, επειδή ό κύριος Β. ήτο γη.
ραλέοςκαί, ασθενής, καί ίσως πεφοβισμένος μάλλον
^ ενησχολούμεθα τοιουτοτρόπως, τά άγγεία
τού οίνου, είς τον ύπερανω ήμών θάλαμον, συνέτρίβη.
σαν ύπό τής πεσούσής στέγης- μολονότι δέ η’σθάνθημεν τον τιναγμόν, δέν ήκούσαμεν όιυως τόν κτύπον-_
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τόσον τρομερόν ητο τό βρύχημα τον άνεμον ! Είς άπό
την συντροφιάν ε’φώναξε τώρα. προς ¿με, “ Κύριε, φο
βούμαι οτι 3ελετε κρυολογήσει, διότι είσ3ε γονχτισμέ
νος μεσα εις το νεροκρασον.’ Παράδοξον νά συλλογισ3·η κρυολογημα, ενω έγνωριζεν οτι είχε καταπέσειν
ή στέγη ! Τό πάτωμα τον ύπεράνω ημών θαλάμου
ηδη ύπεκλινε, καί συνέτριψε την στέγην ε’κείνου, εις
τον όπο'ον εύρισκόμεθα, ώστε έβλέπομεν τον ουρα
νόν πολλήν ώραν ¿προσπάθησα, πλήν εις μάτην, νά
διατηρήσω φως ύπό ύέλινον σκεύος. Πισσώδες σκότος
μάς περιεκαλυπτεν, εκτός οτι σχεδόν άκαταπαύστως
ίρριπτον αί άστραπαί ζωηροτάτην λάμψιν, ητις έκαμνεν
ετι φοβερωτεραν την διαδεχοριένην αύτάς μελανότηταησαν δε τοσον συνεπείς α ! άστραπαί, ώστε ή βροντή
πρεπει νά ητο τρομερά- άλλ’ ό άνεμος ητον ετι τρόμερωτερος, καί δεν ήκούσαμεν ούδένα βροντής κρότον !
Οτε ή στέγη τον ήμετέρου θαλάμου ήνοιξεν, ώρμησάν
τινες εις την θυραν· άλλα τόσον ίσχυράν άντίστασιν
εύρηκαν άπο τον άνεμον, ώστε ταχέως ε’πανήλ3ον έντρομοι. Έμείναμεν δε εις τον θάλαμον, δπου τδ νερόν
ητον ηδη ενα πόδα ύψηλδν, όλοι συνδεδεμίνοι, διά νά
μή μάς άφαρπάση ό άνεμος. ’Ακατανόητος ητον η
φρίκη ε'κείνης της νυκτός· άνδρες, γυναίκες, παιδία,
έκραζον και άνεστέναζον εν απελπισία, η γοερώς ε’πεκαλούντο την εύσπλαγχνίαν τον Ύψίστου, προσπαθούντες την φοβέραν εκείνην ώραν νά συμβιβασθώσι μετ’
αύτού— αίτούντες έλεος καί συγχώρησιν μέ τάς πλέον
πεφοβισμένας ικεσίας. Λόγοι δεν ¿μπορούν να δώσωσιν ουτε την πλέον άτελή ιδίαν των δεινών δσα μας
περιεκυκλουν· ούδείς ήμών ήλπιζε να ζήση μίαν ώραν.
Ή 3ύελλα έμαίνετο μέχρι των 5 I I. Μ . της 11ης Αύ
γουστου· τοτε ήρχισε νά κοπάζη, άλλα τόσον άνεπαισ3ήτως, ώστε δεν ε’πιστεύομεν ότι ή3ελεν ε’λαττω3ή.
Γέλος έχάραξε. ΙΙόσον δέ μάς ε’παρηγόρησεν ή αύγή,
ή3ελεν εΐσθαι περιττόν νά ζητήσω νά περιγράφω. Βέ
βαιος είμαι δτι κατ’ ε’κείνην την νύκτα ούδείς εν τη
νησω Βαρβαδώ είχε την παραμικρών ελπίδα νά Γδη
το φως. Μετα πολλών συνωμίλησα περί τούτου, καί
καθείς ώμολόγησεν ότι ητο πάντη άπηλπισμένος.
Είδομεν τωρα οτι ό κοιτών, δπου συνήθως έκοιμώμην,— ε’ν βραχυλογία, δλος ό ε’πίλοιπος οίκος,— είχε
πεσειν εντός, μολονότι έξ αιτίας τον άνεμον δεν είχομεν άκούσει τον κτύπον. ’Απεφασίσαμεν λοιπόν νά
έξέλθωμεν εις τό υπαι3ρον, καί διαβάντες πίρασμά τι
έφθάσαμεν εις 3ύραν άνοίγουσαν ε’πί πέτρινης κλίμα
κας, ητις έφερεν ε’κ του δευτέρου πατώματος εις τον κή
πον· δπισ3εν της 3ύρας ταύτης είχομεν στοιβάσει,
περί την άρχήν της 3υέλλης, βαρέα κιβώτια’ τώρα δ’
εύρήκαμεν αύτά ώθισμένα εις τό άλλο άκρον τού περάσματος, καί ολίγον τι αναβιβασμένα είς άλλην κλί
μακα, άγουσαν ε’κ τού δευτέρου είς τό τρίτον πάτωμα!
η ουναμις τού άνεμου είς τό πέρασμα τούτο ητο σχεδόν
απίστευτος. Κατέβημεν δέ είς τον κήπον, άλλα τόσον
τρομερος ητον άκόμη ό άνεμος, ώστε, μη δυνάμενοι νά
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στα&ώμεν όρθιοι, έσυρόμε3α τετραποδιστώ
Μόλις
εύρήκαμεν δενδρον ίστάμενον, τα δέ μένοντα ησαν άπλά
ξύλα- δλοι οί κλάδοι ησαν άφηρημένοί1 θαϋμα ητο νά
βλέπη τις εύμεγέΒ·η λαχανόδενδρα, υπέρ τούς όγδοήκοντα πόδας μακρά, πανταχού καταγής έξηπλωμένα.
Μέ είπε νέος τις, ό όποΓος δι' άσφάλειαν ε’νηγκαλίσ5η
τό στέλεχος νεωστί κοπ-ντος δένδρου, μόλις δέκα πό
δας εχον μήκος, παμμέχεθες δέ καί παχύτατον, ότι ό
άνεμος διέσειεν αυτό τρομερώς.
Περί τάς 8 π. Μ . , ή άνεμοζάλη είχε διόλου κοπάσειν ό φίλος μου δέ καί ε’γώ περιεπατησαμεν είς τούς
άγρούς νά ίδωμεν την έκτασιν της φ3οράς. Φρικωδεστάτη σκηνή ε’ρημίας παρέστη είς τούς οφθαλμούς
μας- ώμο'.αζεν ώς πύρ νά είχε διαπεράσειν δλην την
χωράν, ητις ε’φαίνετο μέλαινα καί άγρία, οπου την προ
τεραίαν μόνον εσπέραν ήκμαζεν ή καλλίστη γονιμότηςαί ξύλιναι οίκοδομαί ησαν πανταχού κατηδαφισμέναι.
Είς γυμνασιον τι, πέτρινου κτίσμα συγκείμενον άπό
κέντρον καί πτέρυγας, τό άνώτατον πάτωμα έκάστης
τούτων (περιεχουσών όμού δεκαέξ δωμάτια) άφηρπάσ3η
ε’ξ ολοκλήρου. Πανταχού είς τό έδαφος ησαν ε’μπηγμέναι σχίζαι ξύλου, φερ3είσαι ύπό τού άνεμου, καί
σπρωχ3είσαι τόσον βα3έα, ώστε δέν ήδύνατό τις νά
ε’κβάλη αύτάς· ησαν δ’ ε’μπηγμέναι καί είς σκληρά
δένδρα. Τοιαύτας σχίζας ώ3ησεν ό άνεμος είς άμφοτέρας τάς κνήμας γυναικός τίνος· άποτομη δέ κατέ
στη άναγκαία, καί άπέάανεν ή δυστυχής ε’νιύ ε’κόπτετο
ή δεύτερα κνήμη■ Οί μύλοι, κυκλοειδή καί δυνατά
πέτρινα κτίρια, δέν είχον κρημνισ3ήν· άλλ’ δ άνεμος
έκίνησεν αυτούς, μολονότι τά πανία των ησαν καταβιβασμένα· ά.θλιος δέ τις, καταφυγών είς ενα τοιούτον
μύλον, χωρίς την ε’λαχίστην ιδέαν δτι ε’κινείτο, ε’πιάσ3η
καί πάραυτα έ3άνατώ3η.
Τό επί τών ζώων άποτέλεσμα της 3-υέλλης ητο π α 
ράδοξον. Είδομεν ολοκλήρους σωρούς νεκρών πτηνών,
ε’στοιβασμένων ε’κ τακτικών διαλειμμάτων, όοσεί. διά
τέχνης. Οί ίπποι, οί βόες, καί δσα άλλα οικιακά
ζώα άπηντησαμεν, ε’φαίνοντο διόλου κατάπληκτα. Οί
όφ3αλμοί, τά ώτα, καί οί μυκτηρές των εγεμον άπό
χώμα καί άμμον, καί ησαν κωφά έκ της άνεμοζάλης’
δσα δέν επαθον την νάρκωσιν ταύτην, ησαν μανιώδη■
Πολλοί ίπποι ώρμησαν κατά κρημνών, καί η έπνίγησαν είς την 5άλασσαν, ή διεμελίσ3ησαν. ’Αλλά προ
πάντων ησαν φρικώδη τά επί τού άν3ρωπίνου πνεύμα
τος άποτελέσματα. ’Απελπισία ε’κυρίευσεν άπαντας,
καί πολλών ό νούς προσωρινώς ε’σάλευσε. Φίλους μου
τινάς ηκουσα λέγοντας, οτι ητον άδύνατον νά ε’κφράσωσιν όποία αισθήματα περιέσπων, συνέχεον, καί τρό
πον τινά ε’νάρκονον δλας αύτών τάς δυνάμεις. Ή δρασις καί ή άκοη ε’νεκρώ3ησαν, καί ή ύπερβολ.ή της φρί
κης δέν άφινεν είσοδον είς τον φόβον. Μέ είπε φίλος
μου τις, δτι,ξάφού όπωσούν συνήλ3εν είς εαυτόν, εύρέ3η
έπιστηριγμίνος είς τόν τοίχον τού κοιτώνος, δπου ε’κοιμάτο δτε ηρχισεν ή 3ύελλα. Είχε δέ άφαιρε3η καί
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ή στέγη τού οίκου, καί πάν σκεύος άπό τόν κοιτώνά
τον δεν Ιμενον ε’ν αιτω είμή κλάσματά τινα τού κρημνισ3έντος τοίχον τίνι τρόπω αυτός διεσώ3η, ηγνόει
παντάπασιν. Οίκογένειαί τινες κατέφυγον είς τά υπό
γειά των· πεσόντος δέ τού οίκου, έχώ3ησαν ε’ν αυτούς,
καί ουδείς ήδύνατο νά τούς άπαλλάξη· διότι κα3είς
ητον άρκετά ένησχολημένος η σκάπτων είς τά ερείπια
της κατοικίας του, η περιερχόμενος την ε’ξοχην είς ζητησιν συγγενών καί φίλων. ’Ελεεινόν 3έαμα παρίστατο πανταχού. Γονείς ε’3εώρουν τά τέκνα των, καί
τέκνα τούς γονείς των, άνδρες τάς γυναίκάς των, καί
γυναίκες τούς άνδρας των, τεS-αμμένους είς τά ε’ρείπια,
ή ε’ξηπλωμένους ολόγυρα, πτώματα δυσειδή· άλλοι μέ
τε3ραυσμένα μέλη, καί δεινούς άκρωτηριασμούς, δζων
Ιτι, 3λίβοντες την καρδίαν μέ τάς άγωνιώσας κραυγάς
των. "Όλος ό άρι3μός τών φονευ3έντων, η άπο3ανόντων άπό τραύματα, ητο περίπου 2500· ό δέ άρι5μός
τών πληγω3έντων ύπερέβαινε 5000.
Ό τρόπος, κα3’ δν ε’σχίσ3ησαν αί οίκίαι της πόλεως, ητο περιεργότατος, καί φαίνεται δτι σεισμός συνωδευσε την ανεμοζάλην. Καί πύρινα δέ μετέωρα έπεσον ούρα\ο3εν" φίλος μου τις κατ’ έξαίρετον είδεν εν,
σφαιροειοες, βα3εος κοκκινου χρώματος, τό οποίον κατέβαινεν άπό μέγα ύψος κατά κά3ετον· πλησιάσαν
την γην, ε’τάχυνε τήν κίνησιν αυτού, καί ίλαβε Θαμ
βωτικήν λευκότητα, καί ε’πίμηκες σχήμα· κτυπησαν
δε έπι τού εδάφους είς μίαν τών λι3οστρώτων πλατειών
της πόλεως, ε’πετάχ3η εν3εν κάκεί3εν,— ώς η3ελε
συμβην εις λελυμενον μολυβδον, ριπτόμενον έξω καμί
νου,- -καί πάραυτα ε’σβέσ3η καί ήφανίσ3η. Οί ευρι
σκόμενοι είς τάς ε’ξοχάς έβλεπον πολλάκις τούς ουρα
νούς ώσεί αναμμένους, καί σφαίρας πυρός τηδε κάκείσε
πετωμένας, καί ε’κρηγνυομένας, κα3ώς αί βόμβαι. Κομμάτιον μολύβδου, ζυγίζον 60 όκάδας, μετεκομίσ3η ύπό
τού άνεμου περί τούς 1000 πηχεις· καί άλλο, ζυγίζον
150 όκάδας, μετεκομίσ3η ύπέρ τούς 700 πηχεις. ’Α
ναφέρω ταύτα, περί ών δέν ύπάρχει αμφιβολία, διά νά
δείξω τήν όρμήν καί δυναμιν τής 3υέλλης. Παιδία
ήρπασ3ησαν άπό τάς άγκάλας τών γονέων ή τροφών
των, καί μετέπειτα εύρέ3ησαν ζωντανά. Νέος τις μέ
ειπεν δτι, ένω προσηύχετο πανοικί, επεσεν είς τόν δρό
μον ολον το προσωπον τού οίκου τον συγχρόνως βαού
τι σκεύος επεσεν είς τούς πόδας τής συζύγου αυτού·
άφού δέ μετά δυσκολίας τήν άπήλλαξεν, ε’κβήκαν είς
τούς άγρούς μέ τά τέκνα καί τούς δούλους των άλλ’ ό
άνεμος τούς διεχώρισεν, ώ3ήσας τήν γυναίκα με3’ ενός
τΕκνου προς το εν άκρον τού άγρού, αύτόν δέ καί τούς
άλλους κατά εναντίας διευ3ύνσεις. ’Ενώ δ’ ε’ζήτει
την συντροφιάν, τόν επληξεν αστραπή, καί επεσεν άναίσ3ητος· μετά όυσκολιας συνελ3ών είς εαυτόν τό άκόλου3ον πρωι, ΰπήγεν είς ζήτησιν τής γυναικός του,
καί άμφότεροι είς ζήτησιν τών τέκνων δλοι εύρέ3ησαν
εις οιαφοραμερη τήςπεδιαδος, πάντη νεναρκωμένοι άπό
τό ψύχος καί τήν βροχήν. Τό ψύχος είς τό διάστημα
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τής 3υελλης ητο δριμύτατον άλλ’ είναι άξιοσημείωτου
δτι κάνεις δέν άπί3ανεν άπό τήν δυσκρασίαν του άέρος· ε’κ τού ε’ναντίου, ή ε’λαχίστη πληγή δυστροπόύσα
κατήντα 3ανατηφόρος.
Καί άλλα πλείστα παράδοξα συμβεβηκότα, καί
3αυμασίας διεκφυγάς, ήδύνατό τις νά άναφέρη- βέ
βαια δμως ουδέν !άαυμασιώ:ερον τού επομένου, τό όποιον
με διηγή3η φίλος μου αύτόπτης, ό συνταγματάρχης Δ .
Μήτηρ, 3υγάτηρ, δούλη, καί τέκνον διετές, συγκατωκουν ε’ν καλύβη πλησίον είς τοίχον τού κήπου του.
Ενω ή 3ύελλα ητον είς τήν άκμήν της, είδον αί ά3λιαι
αύταί τήν στέγην τής καλύβης άφαιρουμένην, καί πά
ραυτα ώρμησαν είς τήν 3ύραν δι’ άσφάλειαν ή 3υγά·
τηρ ¿βάσταζε τό τέκνον. Τήν αυτήν στιγμήν ό άνε
μος ε’σήκωσε καί ερριψε καταγής τήν 3ύραν· ή νεάνις,
περίφοβος καί ε’ξεστηκυία, άφήκεν ή έχασε τό παιδίον,
και κα3’ δλην τήν νύκτα ήγνόουν τί άπεγινε. Τήν
ε’παύριον, ή μήτηρ καί ή 3υγάτηρ εύρέ3ησαν ζωνταναί
είς ΰπαί3ριον τόπον πλησίον τών ερειπίων τής καλύβης
των, και μετεκομίσ3ησαν είς τήν κατοικίαν τού συν
ταγματάρχου Δ. Ό άνακαλύψας τάς γυναίκας ταύτας, καί μετακομίσας αύτάς είς άσφαλές μέρος, ύπήγεν έπειτα νά βοη3ήση τόν συνταγματάρχην, ώστε ν’
άπαλλάξη τούς ίππους αυτού άπό τά ερείπια' είς τούτο
δέ καταγινόμενοι, ήκουσαν τήν κραυγήν βρέφους, καί
ε’ξετασαντες τριγύρω, άνεκάλυψαν είς μικράν άπόστασιν τέκνον περίπου διετές, ολόγυμνου, καί κατάμαυρον
άπό τό ψύχος. Ή το δέ αύτό ε’κείνο, τό χα3έν τήν
προτεραίαν νύκτα, δτε ή μήτηρ καί ή 3υγάτηρ ε’ξέφυγον άπό τήν καλύβην των. Τοίχος, τέσσαρας πήχεις
υψηλός, διεχώριζε τήν καλύβην αυτήν άπό τόν κήπον
τού συνταγματάρχου Δ· φαίνεται δέ, κατά πασαν πι3ανότητα, δτι τό τέκνον επεσεν άπό τάς άγκάλας τής
νεάνιδος ε’πί τής 3ύρας τής καλύβης, ητις, ώς προείπομεν, άπεσπάσ3η καί κατεβλή3η εκείνην τήν στιγμήν
και οτι δια τίνος παραδόξου συστροφής τού άνεμου ή
3ύρα άνυψω3η μετά τού τέκνου, ύπερέβη τόν τετοάπηχυν τοίχον, καί άπετέ3η ε’ν τω κήπω τού συνταγμα
τάρχου, δπου εύρέ3η τώρα καί αύτή καί τό τέκνον.__
Πολλάκις είδον τόν ήρωα τού συμβεβηκότος τούτου,
δστις καί υίο3ετή3η έκτοτε ύπό τού χρηστού συνταγ
ματάρχου.
’ Τό φρούριον τής Ά γ. ’Άννης, άπέχον περί τά δύο
μιλιά ε’κ τής Γεφυρουπόλεως, ητις είναι ή πρωτεύουσα
τής Βαρβαδού, ε’φαίνεφο μετά τήν 3ύελλαν ώς νά είχον
άνοιχ3ή κατ’ αυτού πολυάριθμα καί δυνατά κανονοστασια.
Αξιωματικός τις, τα τρια τέκνα του, μία
συγγενής, και δυο ΰπηρεται, έχω3ησαν είς τά ερείπια
τής κατοικίας των, καί άπωλέσ3ησαν. "Απαντες οί
φονευ3εντες ε’ν τω φρουρίω τούτω ησαν μόνον 43' άλλά
περι τους τριακοσίους έπληγώ3ησαν καιρίως.
Επνεε δε η περιγραφείσα 3ύελλα έκ διαφόρων μερών
τής πυξίδος, ε’κ τού βορειοανατολικού, τού βορείου, τού
βορειοδυτικού, καί τών μεταξύ καί εγγύς αύτών σημείων.
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Ε κ των λειψάνων της πλαστικής τέχνης των αρχαίων ΔιετηρεΓτο δέ ικανόν χρόνον είς τό Βαρβερίνειον παδεν ύπάρχουσιν άλλα επιφανέστερα, η γενικώτερον δια- λάτιον, δθεν Ιλαβε καί τό δνορα.
δομένα, παρά σκευή τινά ε’ν εδδεε καλπών, η ώς κοι
Τό άγγεΐον τοΰτο καλείται την σήμερον Πορτλαννώς λέγονται άγγεία. Μολονότι δε η τούτων υλη ώς δικόν, έκ τοΰ "Αγγλου Δουκός της Πορτλανδίας, δστις
ε’πιτοπλεΓστον είναι οπτός πηλός, ριεγίστη δμως ευφυΐα ήγορασεν αυτό πρό ριάς σχεδόν πεντηκονταετηρίδος.
και έπιδεξιότης έμφαίνεται είς τόν σχηματισμόν αυτών Έ χ ε ι δε υψος σχεδόν δέκα δακτύλων, καί περιφέρειαν
καί ε’ν γένει τίποτε δεν παριστάνει τόσον προδηλως την σχεδόν είκοσιτριών. Έπλάσθη ε’ξ ΰελώδους, ήριδιαορθήν αίσθησιν καί φιλοκαλίαν των άρχαιοτέρων κα φανοΰς τινός υλης, καί συνίσταται άπό δυο στρώρατα
τοίκων της γης, δσον τά έργα τοΰ κεραμέως. Καί οί έτεροχροα, άλλά στενώς συνδεδερένα. Τό άνω στρώάγροικότεροι λαοί δεικνόουσιυ ίχνη ευφυΐας εις την ρα, ώραίον λευκόν, χρησιμεύει διά τά ζώδια, τά οποία
πλάσιν των κεραμείωυ σκευών. Ίσω ς δέ η τούτων είναι άνάγλυφα- τό δέ υποκάτω, βαθύ γαλανόν, άποε’ντέλεια πρέπει ν’ άποδοθή” κατά μέγα μέρος εις την τελεϊ τό έδαφος' τό δλον είναι άριστα έσχεδιασρένον
φυσιν της υλης. 'Ο μέν ξυλογλυφος καί ό λιθοξόος καί ε’πεξειργασρένον, παριστάνον λεπτήν καί ε’ξαίσιόν
ήθελου δυσκολευεσ3αι τά ρ-έγιστα νά άναπληρώσωσι τινα καλλιτεχνίαν, οποίαν θεωροΰμεν είς τους καλλίμέρος τοΰ έργου αυτών, ε’ξ απροσεξίας άφαιρεθεν άλλ’ στους τών δακτυλιόλιθων. Τό νόηρα τών ζωδίων,
η τοΰ πηλοΰ πλαστική φυσις ε’νίσχυε τόν κεραμέα νά άτινα καλλωπίζουσι τό ώραίον τοΰτο δείγρα της άρρεταποιηση τό εργον αύτοΰ διά της προσθήκης νέας χαίας τέχνης, δεν γνωρίζεται βεβαίως, άλλά πιθανόν
υλης, έως οτου νά ευχαρίστηση τό όμμα του περί της οτι είναι άλληγορικά, η άναφέρονται είς τά θρησκευ
όρθότητος της μορφής του.
τικά τών Ελλήνων μυστήρια, επειδή ή αύτή υπόδεσις
Μολονότι, ώς είπομεν, τά λείψανα ταΰτα της άρ- ε’παναλαρβάνεται ε’πί άλλων άρχαίων λειψάνων.
χαιότητος γενικώς συνίστανται ε’κ πηλοΰ, σηρειωτέον
"Αλλο λαρπρόν δείγρα εύρίσκεται είς την οικογέ
όμως οτι διόλου δεν είναι πάντοτε τοιαΰτα. Πολλά- νειαν του Άγγλου Ινόρητος Βαρουΐκου, συνιστάρενον
κις κατεσκευάζοντο ε’κ διαφόρων ειδών ρετάλλου, ώς ε’κ λευκοΰ ραρράρου, περικαλλώς γεγλυρρένου, καί χω 
άργυρου, χρυσοΰ, χαλκοΰ, κλπ., εγλυφοντο ε’πί λίθου, η ρητικόν ώς έξακοσίων οκάδων υδατος- δήλον δέ οτι
ε’σχηρατίζοντο άπό τινα ουσίαν μεταξύ ύέλου καί φαρ- είναι 'Ελληνικόν άριστουργηρα.
φουρίου.
Τινά τών αγγείων τούτων περιείχον ελαιον, χρησι"Εν τοιοΰτον άγγειον, ε’κ τών ράλλον περιβόητων, ρον καί τοτε είς τάς ιερουργίας, διότι οί "Ελληνες
εύρίσκεται νΰν ε’ν τω Βρετανικω Μουσείω. ΓΙρότερον έπέχεον αυτό είς τούς πατρώους τάφους, η ε’πί λίθων
ρέν ε’γνωρίζετο υπό τονορα Άγγείον Βαρβερίνειον, καί άνεγερθέντων προς μνήμην ιδιαιτέρου τινός συρβεβηάνεκαλυφθη περί τά τέλη της δεκάτης έκτης Ικατον- κότος. Τό έθιμον τοΰτο αίνίττεται ό Θεόφραστος,
ταετηρίδος εις τριών ριλίων άπόστασιν εκ της 'Ρώρης. λέγων περί τοΰ δεισιδαίρονος, “ Καί τών λιπαρών λί
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θων τών ε’ν ταίς τριόίοις, παριών, ε’κ της ληκύθου οίνον, ρε γαλα, καί ρε τά εαυτών δάκρυα, έπορένως δε
έλαιον καταχείν· καί ε’πί γόνατα πεσών, καί προσκυ- ν άποττ-σωσιν αυτα είς άγγείον ε’πί τούτω διωρισρένησας, άπαλλάττεσθαι.” "Οροιον έθιμον παρατηροΰ- νον. Μολονότι δέ συνειθίζετο κάποτε νά βάλλωσι
ρ«ν είς την Γένεσιν (κη. 18.), δπου λέγεται περί τοΰ τον τέφραν του νεκρού εις ριαν κάλπην, καί τά οστά
Ίακωβ οτι, άφοΰ είδε την ορασιν ένω ε’πορεύετο είς εις άλλην, γενικωτερον δρ.ως δλα τά λείψανα τοΰ έαΜεσοποταρίαν, “ άνέστη τό πρωί, καί έλαβε τόν λί πρησθεντος εθετοντο είς τό αυτό δοχείου.
θον, δν ύπέθηκεν ε’κεί προς κεφαλής αύτοΰ, καί έστηΟί οικογενειακοί τάφοι, ή ράλλον τά ραυσωλεία,
σεν αυτόν στήλην, καί έπέχεεν έλαιον ε’πί τό άκρον τινο.ν άπο τους προύχοντας τοΰ λαοΰ, ήσαν λαρπραί
αυτής.”
οίκοδοραί, περιλαρβάνουσαι διαφόρους θαλάρους, δπου
Ή προτεταγρένη εικονογραφία παριστάνει διάφορα ησαν διατεταγμένα τά άγγεία ταΰτα είς πολυαρίθμους
αρχαία Τυρρηνικά σκευή, όνορασθέντα οΐτω ε’κ της παστούς ε’ν τοίς το:χοις. ’Επί ολίγων τοιουτων καλ
Τυρρηνίας, δπου άνεκαλύφθησαν. Τά πλείστα είναι πών άνεκαλΰφθησαν έπιγραφαί, δηλοΰσαι τό δνορα τοΰ
έξ ε’ρυθροΰ πηλοΰ, καί γενικώς έχουσιν ώραία καλλω
ύποκειρένου, είς δ άπετείνετο ή τ ιρ ή
Ά νεκ α λυφ θ η πίσρατα ε’πί ρέλανος ε’δάφους.
Όροιοειδη άγγεία σαν οε τα άγγεία ταΰτα τεταγρένα καί περί τό σκε
εύρέθησαν και είς την Σικελίαν, καί μεταξύ τών ε’ρει- ! λετόν τοΰ τεθνηκότος, περικεκλεισμένον είς είδος λίθι
πίων άρχαίων Έλληνίδων πόλεων. “ Ή κεραρογραφία,” νης νεκροθήκης. Σκευή έξ όπτοΰ πηλοΰ έγίνοντο καί
λέγει ό Λ. 'Ρόσσιος, είς τό Έγχειρίδιον της Αρχαιο Οι άλλας πολλάς χρείας, ώ>ς λύχνοι, πατέλλαι (π ι
λογίας τών Τεχνών, “ διεδόθη ε’κ της κυρίως Ελλά
νάκια), βωμοί, κλπ.
δος, άπό Κορίνθου καί ’Αθηνών, είς Σικελίαν καί
’Ιταλίαν, ράλιστα είς τάς Χαλκιδικάς πόλεις Κυρην
Η Μ Α Γ ΙΣ Σ Α , Κ Α Ι Η Φ ΙΑ Λ Η Τ Ο Υ Υ Δ Α Τ Ο Σ .
καί Νώλαν, καί είς την Τυρρηνίαν. Είς άρφότερα
ταΰτα τά -ρέρη εύρέθησαν περισσά άγγεία Αττικής ΑΝΔΡΟΣ 1Ν Ο Ϊ τίνος όιεκύπτετο συνεχώς ή ευδαιμονία·
εργασίας, έχοντα ώς ε’πί τό πλέον ’Αττικά άντικείρενα ως δε συμβαίνει κ'-ινως εις τοιαύτας περιστάσεις, izratov
καί Ά ττικάς έπιγραφάς. Πλην άδηλον ρέχρι τοΰ νΰν άρφότερα τα μερη· διότι ή ρεν γυνή ολίγον έχαλίνου τήν
καί άλυ:ον έρεινε τό πρόβληρα, πόθεν προ'ρχονται τά
έαυτής γλώσσαν, ό δ άνήρ ήτον οξύθυμος καί ορμητικός.
άπειρα έκεΐνα πλήθη 'Ελληνικών άγγείων, άπερ κατά
Τοσοΰτον δέ παρωξύνετο κάποτε άπό τήν θορυβώδη καί
τά τελευταία πεντεκαίδεκα έτη ε’ξωρύχθησαν ε’ν Τυραπερίσκεπτου γλώσσαν τής γυναικος, ώστε κωφός κατανρηνία, ράλιστα ε’ν Όλκίω (Υοΐοΐ) καί ε’ν 'Γαρκυνία,
καί άνήκουσιν είς τό μεταξύ της 50 καί 95 Όλυρπιά- τών είς τάς υπαγορεύσεις του όρθοΰ λόγου, έξεθυμαινε
δος διάστηρα· άν είσήχθησαν δηλαδή διά της ε’ρπο- σκληρώς τυπτων αύτήν. ίΐ σύζυγος πρός καιρόν μεν
ρίας ε’ξ ’Αθηνών καί άλλων Έλληνίδων πόλεων, ή άν ύπε'φερε τάς ύβρεις ταύτας χωρίς νά παραπονήται είς καν
κατεσκευάσθησαν ε’πιτοπίως ύπ’ άγνωστων άλλοθεν ένα· έτΐΐ τέλους ό'μως άπεφάσισε νά μή τάς ύπομένη πλενυ
Ελληνικών άποικιών, ή υπό έταιρίας τινός 'Ελλήνων έν σιωπή.
Κατωκει δε εις τήν αυτήν πόλιν άγχινουστάτη γραία,
τεχνιτών ε’κεί κατοικουσης ” Ά λλ’ δπως καί άν έχη
Πρός ταύτην έκρινεν
τοΰτο,βέβαιον είναι οτι αί είς τά άγγεία ταΰτα έξαίσιαι ήτις κοινώς έλογίζετο μάγισσα.
γραφαί ρεγάλως έβοήθησαν τούς ιστορικούς είς δια- εύλογον να προσδράμη ή τεθλιμμένη κυρία, καί νά συμσόφησιν πολλών άρχαίων ε’θίμων, καί δχι όλιγώτερον βουλευθή αύτήν περί τής καταλληλοτέρας θεραπείας εις
τούς τεχνίτας διά παραδειγράτων χάριτος καί κορψό- ό,τι έπασγμν. Τττήγε λοιπόν εις τον οίκον της, καί διητητος.
γηθη τά τρέχοντα, παρακαλοΰσα τήν γραίαν νά όδηγήση
Εχρησιρευον δε εις τους παλαιούς διαφοροτρόπως αύτήν, καί νά τήν δείξη τί ποιητέον. Η μάγισσα ύπετα άγγεία ταΰτα. Είς ρερικας καί είς δηροσίας έορ- σχεθη τό αιτούμενον, και πάραυτα σςκωθείσα έγέμισε φιά
τας συνέτεινον πρός καλλωπισρόν ε’ξίσου καί ωφέλειαν1 λην άττό ύόωρ, καί ε’πί τής τραπέζης αύτήν άποθέσασα
καί έξαιρέτως ε’δίδοντο ώς άθ>α είς τούς νικητάς κατά είς το κε'νιρον του θαλάμου, περιεπάτησε τρις πέριξ αύτης
τούς διαφόρους αγώνας. Ά λλα άφιερόνοντο είς θρη·
με βραδύ βήμα καί σοβαρόν άέρα, ψιθυρίζουσα ένψ προεσκευτικας ιεροπραξίας· αλλά τό πλείστον ρέρος τών
βαινεν ακατανόητους μυστηριώδεις τινάς λόγους. Ευθύς
όσα οι νεώτεροι άνεκάλυψαν ήσαν τάφεια, τουτέστιν,
ειχον κατασκευασθή οια νά περιέχωσι τήν τέφραν των μετά τούτο, έλαόεν ¿λίγους κόκκους άλατος, καί έρριψεν
τεθνηκοτων, ήτις συνηγετο ρετά τόν ε’ρπρησαόν τοΰ αυτούς είς τήν φιάλην, περιεπάτησε δέ πάλιν repi τήν
σώματος, κατά τήν συνήθειαν Ελλήνων τε καί 'Ρω τραπεζαν, ψιθυρίζουσα, ώ; καί πριν, φράσεις τινάς μυστη
μαίων.
Αφοΰ ο νεκρός έκαίετο, έχρεώστουν οί πλη·
σι=στεροι συγγενείς, άρα η πυρά κατανηλίσκετο, καί
εσβυνετο τό πΰρ, να βρεξωσι τήν στάκτην ρέ οίνον,
νά συναξωσι την τέφραν και τα όστα τοΰ τεθνηκότος,
νά ραντίσωσιν αΰτά ρέ τά πολυτελέστερα μύρ« ρέ
ς-,6*

ριώδεις. Εφραξεν έπειφα τήν φιάλην, καί έδωκεν αύτήν
εις την πασχουσαν σύζυγον, ήτις είγε παρατηρήσειν εν
σιωπή τάς πράξεις ταύτας· είπε δέ, Λάβε τήν φιάλην
ταύτην, καί φύλαττε αυτήν έπιμελώς είς τόν οίκόν σουεαν δε ποτε παροξυνθή d σύζυγός σου άπό τίνος λογου

Α ΪΙυΘ Η Κ Η

ΤΩΝ

Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

«ου, σπευσε εις τήν φιάλην, γέμισε το στόμα σου
χπό^τό ΰβωρ αυτής, καί κράτει αυτό εντός, έ'ως νά
ι.ΛΟίλΟ^ ή όργη του· βεβαιώσου δέ ότι ουδέποτε πλέον
θέλει σέ χτυπήσει. Περιχαρής ή κυρία, ήρπασεν εύγνωαονως την πολύτιμον φιάλην, καί συμπαρελαβεν αυτήν
οϊκαδε. Μετά τινα; 0 εβδομάδας έπανελθουσα εις τήν
γραίαν, απεόωκε χιλιας ευχαριστίας, καί είπε προς αύτήν,
Επραςα ώς μέ όιεταζες, και ό σύζυγός μου δεν μ" έ'δειΡεν ούτε απαζ αφ ής ημέρας ελαβον τήν φιάλην από τάς
χεΐράς σου.
Η γρ α ία , ή τις εκαλείτο μ ά γ ισ σ α , φ αίνετα ι μάλλον ώς σοφή
γυνη.

Ε κ τή ς συνδιαλεξειος μ ε τά τή ς νέας συζύγου Ινόησεν ά ν α μ -

φιοολως οτι αυτη είχε το βδελυρόν ιδ ίω μ α του φιλονεικεΐν καί
κρα υγάζειν, λόγους προφε'ρουσα, οίτινες, ώς λε'γει 6 Σ ολομώ ν,
ώμοίαζον το άκατάπαυσ τον στάξιμον εις βρόχεράν ήμε'ραν.

Δεν

ελανθανε την γηραλέαν, ότι, αν επείΘετο ή σύζυγος νά χ α λ ιν α γω γή τή ν γλώ σσ αν, ή ή σ υ χία του οίκου τη ς ήΟελεν έξασφ ^λισθή,
κ α ι δια τούτο ε ίω κ ε τήν φ ιάλην του ίίδατος, χ α ίτ η ν συνεβούλευσε
νά π λ η ρ οί τό στόμα Ιξ αυτής, ουτω π ω ς βάλλουσα, τρόπον τ ιν ά ,
χαλινόν εις τή ν γλώ σσάν της.
Ά γα νά κ τη σ ιν διεγείρει φυσικά εις πασ αν ψ υχήν εύαίσθητον τό

ΓΝΩΣΕΩΝ.

’¡ύΊν

Η ΛΕΞΙΣ ΑΒΑΡΙΑ.

όνομάζομεν, ως ονομάζεται καί εις σχεδόν
ολας ^τάς νεωτερας γλώσσας, τήν οποίαν πληρόνουν
άναλόγως ζημίαν οί έχοντες πραγματείας εις πλοΓον,
σωσμένον άπό ναυάγιον, διά τής ε’χχύσεως πολλών ή
ολίγων φορτίων. ’Επειδή ή έκχυσις γίνεται διά κοι
νήν των πλεόντων σωτηρίαν, δίκαιον ε’κρίθη νά πληρονεται ή ζημία απο τάς σωσμένας πραγματείας εις
τον ζημιωθίντα τάς ίδικάς του.
^’Ετυμολόγησαν τήν λεξιν τινές άπό τό Ελληνικόν
Βαρις (πλοΓον). Ισως είναι άπό των Ελλήνων, όχι τό
Β α ρ ι ς άλλα το Β ά ρ ο ς - μέ τό στερητικόν α.
Α β α ρ ή ς επι^ετον, καί ε’κ τούτου ούσ. θηλ. Ά β αpt α , ηγουν ελαφρωσις, άνακούφισις. Εις τάς θαλασσοταραχας ε’κχύνονται τά φορτία, διά νά ε’λαφρωθη
το πλοΓον, και άκολούθως νά σωθή άπό τό ναυάγιον,
ώς συνίβη είς του Ίωνά τό ταςείδιον “ ’Εκβολήν
εποιησαντο των σκευών τών ε’ν τω πλοίω είς τήν θά 
λασσαν, του κουφισθήναι άπ’ αύτούν.” (Των. ά. 5.)
Α

βα

— Κ

ΡΙΑΝ

ο ρ λ η ς

.

άκουσμα καί πολυ μάλλον ή θεα γυναικός τυπτομε'νης υπό του
εαυτής άνδρός, του όφείλοντος νά τρεφη καί π ερ ιθά λπ η αυτήν ώ ;
τό ιοιον του σ ώ μ α .
π ράξη τις.

’Α δ ίκ η μ α βαρβαρικώ τερον εΤναι δόσκολοννά

ΙΙά μ π ο λ λ ο ι άνδρες όπ άρχουσ ιν, ώς κ α ί π ά μ π ο λ λ α ι

γυναίκες, οίτινες

πολλάκις ήθελον ώφελεΐσθαι τά μ έ γ ισ τα , Ιάν

είχον πρόχειρον φ ιάλην ίίδατος προς σβεσιν του πυρός τή ς γ λ ώ σ σης αότών

Ί φ ό ν τ ι πόσον χρ ή σ ιμ ον ήΟελεν εΤσΟαι, εάν εις πασαν

οικογένειαν ευρίσκετο το ια ύ τη φ ιά λη υδατος, κ α ί εάν π α ν ιεε'λος
εγεμ ιζε τό έαυτοΰ σ τόμ α όσάκις ά να π τεν ή γλώ σσα α υ το ϋ ; ' Κ α ί
πόσον αγαθοποιοί πρός τήν κοινωνίαν ήθελον εΤσθαι αί γρ α ία ι,
ακόμη καί αί μ ά γισ σ α ι καλούμενοι, αν εδιδον π άντοτε τόσον σωτηριω δεις -συμβουλάς!
’Ας δποθεσω μεν ό τι, αντί φ ιά λη ς ίίδατος, εδιδεν ή καλή γραία
φιάλην οίνου ή π νευ μ ά τω ν, καί πόσον διάφορα, πόσον ολέθρια
ήθελον είσθαι τ ά α π ο τελ έσ μ α τα !
σοφόν Σ ο λ ο μ ώ ντα .

’Ακόλαστον οίνος, κ ατά τον

Ά ν ίλ ειπ εν ό οΤνος καί τ ά π ν ε ύ μ α τ α , πόσαι

φιλονεικίαι ήθελον π α ύσ ει, καί πόσα ι οίκογενειαι καί συνοικίαι,
περισπώ μεναι^ τώ ρα υπό διαφ ω νίας καί ε’ρίόων καί διαιρε'σεων]
ήθελον απολαύσει τό γλυκυ δώρον τή ς ειρήνης.
Ή γλω σσά είναι ακατάσχετου κακόν, μεστή ίου θανατηφόρου,
ώς λ εγει ό Α πόστολος

Ιάκωβος- π α σ α γάρ φύσις θηρίων τε καί

π ετεινώ ν, ερπετώ ν τε καί έναλίω ν, δα μ ά ζετα ι καί

δεδάμασται

τή φύσει τή ανθρώ πινη- τήν δε γλώσσαν ούδείς δύναται ανθρώ
π ω ν ο αμάσαι.

’Α λλά τά άδύνατα παρά άνθρώποις, δυνατά παρά

β ε ω - δια τή ς εξ Αυτού βοήθειας ε’μπορούμεν νά κατα σιγάσω μ εν
τη ν γλώσσαν ή μ ω ν .

Ό

θελων ίδεΐν ή μ ερ α ς άγαθάς, π αυσ άτω

τή ν γλώ σσαν αυτού από κακού, λε'γει δ ’Απόστολος ΙΙε'τρος.

Οί

γονείς οφείλουν νά διδάσκω σι τά τέκνα, τω ν νά σιω πώ σι- διότι δ
φ υλάττω ν τό στόμ α καί τήν γλώσσάν του δ ια τυ λ ά ττε ι τήν ζωήν
του, κ ατά τον Σ ο λ ο μ ώ ντα .
Ό
εις τά ς χεΐρα ς τή ς γλιυσσης.

θάνατος καί ή ζωή

εδρ,'σκόντα,

Α γ ρ υ π νία πλούτου εκτήκει σάρκας, χ αί ή μέρ ιμ να «ύτου αφιστα ύπνον.
Μ α χαρι^; πλούσιο;, 3; ευρεΟη άμιοιχος.

ΔΟΥΛΩΝ Α ΓΟ ΡΑ

Ε Ι Σ Τ Η Ν Ν Ο Τ ΙΟ Ν Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Ν .

Φ θ Α Σ Α Ν Τ Ε Σ εις το Ρίον Ιανείρον, πρώτον τόπον
έπεσκέφθημεν τήν ’Αγοράν τών Μαυ'ρων, ώστε αύτοψεί
νά ίδωμεν τό αισχρόν τούτο είς τήν άνθρωπότητα ε’μπόριον. Εΰρήκαμεν δέ πολλάς άτυχών εκατοντάδας·
ησαν σχεδόν γυμνοί· αί τρίχες τής κεφαλής αύτών
ήσαν ώς ε’πιτοπλεΐστον ε’ξυρισμέναι· καί ε’νώ κατά σει
ράν εκαθηντο έπι μικρών βάθρων, ή έκλινον κυρτωμέ
νοι ε’πί τής γής, ολόκληρος αύτών ή πρόσοψις καί ό
τρόπος ήτον άδυ'νατον νά μή διεγείρωσι φρίκην. Οί
πλειότεροι τών ούτως εκτεθειμένων ήσαν τέκνα' άπαντες σχεδόν ήσαν σημειωμένοι μέ πυρωμένον σίδηρον,
καί κοινώς ε’πί τών εύγενεστερων μερών. Καί κόραι
μαλιστα ησαν άπανθρώπως κεκαυτηριασμέναι ε’πί τούστήθους ! ’Εξ αίτιας του ρυπαρού τρόπου, καθ’ δν
ΰποχρεούνται νά ζουσιν επι τών μεταφερόντων αυτούς
πλοίων, και έτι μάλλον εξ αίτιας τής κακής τροφής,
συνισταμενης απο αλμυρά κρέατα καί άλευρον οσπρίων,
έχουσιν οί ταλαίπωροι έλεεινοτάτην όψιν. Τό δέρμα
των παριστα πολλά σημεΓα τής νόσου στομακάκης,
ήτις,^ άναφαινομένη κατά πρώτον εν είδει μικρών ε’ξαν-·'
θηματων, εςαπλουται επι μάλλον και μα/,λον, καί σχη
ματίζει ελκη, ταχέωςτήν πέριξ σάρκα καταβιβρώσκοντα.
Απο τήν πείναν και την ταλαιπωρίαν, τό μέλανχρώμα τού δέρματος αύτών χάνει τό βα£ύ καί τό στιλ,πνώδες· τά λευκά στίγματοεΐδή ε’ζανΤήματα, τά ελκη,
ή ε’ξυρισμένη κεφαλή, καί τό νωθρόν κεχηνός βλέμμα]
αληθώς με,α.ρεπουσιν αύτους εις όντα, τα όποΓα μετά
τήν πρωτην εντυπωσιν δεν ήθελε τις ύποθέσειν ώς τού
αύτου γ-νους μέ ήμάς. Πωλούμενοι, εξετάζονται ώς ζώα.
Διάνα μήν έχωσιυ οκνηρόν κατηφές βλέμμα, δίδονται είς
~
··
' ιστικαι τροφαί, ώς πέπερι, ζιγγίβερις, καί

1842.

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΩ Ν

καπνόχορτου- ή άναγκάζονται νά δείξωσι στιγμιαίαν
ζωηρότητα διά ραπισμάτων ε’πί των ώτων, λακτισμά
των είς τας πλευράς, καί κακώσεων παντός είδους.
Εισερχόμενος τις είς τάς τών δούλων άποθήκας ταυτας, λαμβάνει τήν πλίον φιλικήν υποδοχήν παρά τού
σωματέμπορου, δστις σπεύδει είς προϋπάντησιν,ε’κτείνει
τήν δεξιάν, καί βεβαιόνει τον άγοραστήν περί τής κα
λής ποιότητος τών πραγματειών του. Πάραυτα ύποχρεόνει τινάς τών άθλιων νά σταθώσιν όρθιοι, καί μέ
τήν ράβδον είς τήν χεΐρα, κάμνει αυτούς νά δείξωσι
τήν εύκινησίαν των. Ά λλ’ άν οί άηδεΓς ουτοι σωμα
τέμποροι ίδωσιν δτι ε’πισκέπτεσαι τά σπήλαιά των ε’ξ
άπλής περιεργείας, καταντώσιν είς άκρον υβριστικοί·
τότε άρχίζουσι νά φλυαρώσι κατά τών αλλοεθνών, καί
ιδιαιτέρως κατά τών ’Αγγλων, λεγοντες ότι ε’πεμβαί
νουν είς τάς υποθέσεις των, καί ληστεύουν αύτούς άπό
τά νόμιμά των κέρδη !
Κατά τήν πρώτην αύγήν καί καθ’ δλην τήν ημέραν
βλεπει τις πολλάς χιλιάδας δούλων π.ριπλανωμένων
είς ζήτησιν ε’ργασίας· αί άγοραί, ώς καί ό λιμήν, γέμουσιν αύτών, καί μόλις δύναταί τις βήμα νά περιπαϊήση χωρίς νά έρωτηθή τι προστάζει. Οί δούλοι ο’υτοι
αναγκάζονται νά προβλέπωσι τήν ίδιαν τροφήν των,
και προσέτι νά. φέρωσι καθ’ ημέραν είς τόν δεσπότην
αύτών διωρισμίνην άργυρίου ποσότητα· άν δέν φέρωσι
ταύτην, ξυλίζονται- άλλ’ άν κερδήσωσι περισσότερον,
ε’μπορούν νά τό φυλάττωσιν ώς ίδιον αύτών, καί νά τό
πληρωσωσιν άλλην τινά ημέραν, όπόταν δέν δυνηθώσι
νά κερδήσωσιν άρκετά. Τόν καιρόν τής ε’ν Ίανεΐρω
διατριβής ημών, είδομεν δούλους οίτινες καθ’ ημέραν
ίφερον είς τούς εαυτών δέσποτας εν Προυσσικόν τάλλαρον. Πολλοί δεσπόται στέλλουσι τούς δούλους αύτών
νά ε’ργάζωνται είς τά γειτονικά λατομεία- άλλοι δέ,
καί όχι ολίγοι, αποστέλλουν αύτούς είς ζήτησιν ε’ντόμων, καί διά. τούτο τά. περικαλλέστερα έντομα είναι
τόσον εύθηνά είς τό 'Ρίον ’Ιανείρον. Ό άποκτήσας
βαθμόν τινα εμπειρίας δύναται νά πιάση άπό πενταχοσίους εως εξακοσίους κανθάρους τήν ημέραν πλησίον
τής πολεως. Τό ε’μπόριον τών ε’ντόμων δικαίως λογί
ζεται ε’πικερδεστατον, καθότι, ένώ ήαεθα ε’χεί, ε’πωλΐύντο τρία τάλλαρα τά εκατόν. Τό ώραιότερον είδος
τών κανθάρων χατήντησε τώρα πολυζήτητον, άφού αί
κυριαι τής Εύρωπης ήρχισαν νά καλλωπίζωσι μέ αύτούς
τον ιματισμόν των. Ό λεγόμενος αδαμάντινος κάνθαρος ε’ζητείτο πολύ δι’ ε’πιστήθια καρφοβίλονα τών
άνδρών, καί ε’πληρόνετο ώς έξ δίστηλα.
Και άλλας δμως όδούς εύρήκεν ή αισχροκέρδεια, δι’
ων νά-φθάνη ρ.άλλον ταχέως είς τό ποθούμενον. Τέ·
κνα αποσπωνται άπό τό στήθος τών μητέρων αύτών,
καί πωλούνται τριάκοντα Ιως τεσσαράκοντα δίστηλα
Ο δεσπότης των δουλών πράττει καθ’ όλα ώς άγαπόί·
κατ’ αρέσκειαν συνδένει καί διαλύει γάμους' αρπάζει
τέκνα άπό τούς γονείς των, καί πωλεί άνδρα καί γυ
ναίκα είς τρόπον, ώστε ποτέ πλέον νά μήν ίδωσιν άλλήλους!

ΩΦ ΕΛ ΙΜ ΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ.

Η

ΑΗΔΩΝ

Π ε ρ ι τής αηοονος θίλομεν ομιλήσει σήμερον, περί τού
μικρού τουτου αοιδού των δασών. Τήν ώραν τού θέρους
ας εν^τυμηθωμεν τήν άνοιξιν, καί άς τέρψωμεν τήν
φαντασίαν μας,άναπολουντες τάς τερπνάς ε’αρινάς στιγμάς, οτε, ύπο συσκιον άλσος τήν αυγήν καθήμενοι,
ομού με τού υοατος τον μουρμουρισμόν ήκούομεν συνηνωμενα τα μελαγχολικά καί φαιδρά ασματα τής άηδόνος. Και όμως τίς ποτε ήκουσεν άηδόνος φωνήν, καί δέν
ε’προσπαθησε νά τήν ίδη διακόπτων τάς μελιρρύ
τους μελωδίας τη ς; Έξαίφνης τό άκομψου πτέρωμα
τού μουσικού τούτου, καί ή άπλότης τής ενδυμασίας
του, προξενούν είς τό περίεργον όμμα μεγαλητέραν έκπληξιν. Τοιούτος είναι καί ό άνθρωπος· πολλοί ασυλ
λόγιστοι τόν κρίνουν ε’ξωτερικώς, πλήν πού νά ήξευρον
οτι συνεχώς υπό δυσγενή ιματισμόν βράζουσι τα εύγενή αισθήματα . . . ! Άλλ’ έστω.
Επεθυμουν νά μάθω, τί σημαίνουν αί όμιλίαι τής
άηδονος, αί άκατάπαυστοι αύται νυκτεριναί καί ήμεριναι συνδιαλέξεις της. Ή άηδών ψάλλει καί είς τό
κλωβίον, όπου άπό άσπλάγχνους έραστάς τής φωνής
της πολλάκις φυλακόνεταί' οί σκληροκάρδιοι ουτοι υστε
ρούν αύτην εως και τών όμμάτων*,διά νά μή διακόπτεται
ή φωνη της όταν είς αντικείμενου τι προσηλόυωνται'
εις την φυσικήν κατάστασιν, δέν υπάρχει άμφιβολία,
οτι τό άρρεν αποτείνεται είς τό έν τη ευώδει καί αν
θήρα φωλεοί καθήμενον θήλυ.
Πολλοί τών διερμηνευτών τής διαλέκτου τών πτηνών
και ζώων ήρεύνησαυ τήν τής άηδόνος, άλλα ματαίως.
Λέγουν, δτι ή άηδών ζητεί τάς μοναξίας, άλλα τό
πτηνον τούτο δέν απαντάται είς άλση έρημα, ουτε είς
ορη άγρια καί άδενδρα. Είς τά μέρη μας πολλά συ
χνά το έαρ τήν άπαντώμεν είς τούς κήπους, δπου πρωί
καί εσπέρας τ ’ρπ ι τούς περιδιαβάζοντας μέ τό ήχώδες καί πολυποίκιλου ασμά της.
Έ π ισ υ ν ά π το μ ε ν τό δημοτικόν π ο ιη μ ά τ ω ν τοΰ Ά . Σ ο υ τσ ο ν,
Ιπιγραφ όμενον
ΤΟ ΤΥΦΛΩΜ ΕΝΟΝ

Α Η Δ Ο Ν Ι.

Σ τ ο κλουβί φυλακω μένο, αηδόνι μ ου, θρηνεί?,
Κ α ί τήν μουσικήν φωνήν σου άρχισες νά λησμονής.
— ’Α νεξάρτητο στά δάση κελαδοΰσα μ ιάν φορά,
Κ ’ ευφραινα τή ν φύσιν ολην π ρ ιν μέ κόψουν τά πτερά*
Τ ώ ρ α ίμ ω ς σχλαβωμε'νο,
Κ λ α ίω , κ λα ίω τό χαϋμενο.
"Έ β λεπ α , π ρ ιν μ έ τυφλώσουν, τήν κοιλάδα, τό βουνό,
Κ α ί τό πράσινο λ ιβ ά δ ι κ α ί τόν άσπρον ουρανό,
Κ αί κοντά στήν κρύα βρύσι καί στήν τριανταφ υλλιά
Γλυκός ζέφυρος κουνούσε τή ν ευώδη μου φωλιά·
Τ ω ρ α δμ ω ς τυφ λω μένο,
Κ λ α ίω , κλαίω τό χαϋαένο.

* 'Ο σπίνος τυφλόνεται παρομ οίω ς διά τή ν αύτήν αιτία ν. Ί δ ε
’Α ποθ. Τ ό μ . Δ '. Σ ελ . 79.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΝ

Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

ΓΝΩΣΕΩΝ.

Ίουν.

1S42.

Α1ΙΟΘΗΚΗ

ΤΩΝ Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

ΓΝΩΣΕΩΝ

"Ο τχν 15* π ώ ς π η γ α ίν ω στο κλουβί να κλειδωθώ,

πολλαχού ε’πι τών μεσημβρινών χαί άνατολιχών παρα
λίων της Μεσογείου, αποδειχνυοντα ότι τά αυτά αίσθή" Τ ^ “ ^ ^ Ρ ^ ε π ε ς · οί σκλάβοι πικροζοϋν στα σκοτεινά,
μαια Επενηργουν εις λαούς χαί Εθνη μαχράν άποκεχω
Κ αί μ α ζή μ έ την δουλείαν και το σκότος άρχινα.
ρισμενα.
Καί Επέκεινα δε τοίν άναφερθέντων όρίων,
Σ κ λ α βω μ ένο, τυφλω μένο,
τα αύτά λείψανα δύνανται νά παρατηρη5ώσι' διότι, ώς
Α ναστέναζε καυμένο.
είπεν ό Κλάρκιος, όπουδήποτε οί περιπλανώμενοι Φοί
Αν δέν ψ άλλω, και την λ υ τή ν κρατώ μέσα μου κρυφήν,
νικες
Εξέτεινον τάς αποικίας των, εις τά απώτατα μέρη
Μέ θυμόν δ τύραννος μου μ έ στερεί καί τήν τρ ο φ ή ν
τής
’Αφρικής
ή τής Ευρώπης, Ετι χαί εις τάς πλέον
1 ί να κ α μ ω κ ε γ ω ; *1 αλλω , και με τ ’ άναφυλλητό
μεμαχρυσμενας
νήσους τών άπογόνων των, τών παρά
Ι η ί ήμ^ρας αγοράζω το 7Γΐκρο μου φαγητό.
τον
Αρχτωον
Ωκεανόν
Κελτών, ή αυτή ακριβής χαί
Σ κ λ α βω μ ένο, τυφ λω μένο,
θρησκευτική
τήρησις
του
αρχαίου τούτου Εθίμου δύναΚ λ α ίω , κλαίω τδ καϋμένο.
ται άχόμη νά εύρεθή.
— “Ό μ ο ιο ς μ ’ έσένα ήτο κ’ Ενας ψ ά λ τ η ς παλαιόςΟί εισερχόμενοι είς τάς υπογείους κρύπτας τής 'Α
’Α ηδώ ν του Έ λ ικ ώ ν ο ς, τή ς ποιη'σεως θεός·
λεξάνδρειάς
φροντίζουσι πάντοτε νά ήναι καλώς ε’φωΙΙλ ή ν τυφλός και π ένης Εως την έσ χά την του πνοήν
οιασμενοι άπο λαμπαδας χαί μίτον ή σχοινίον. ΚεΓνται
Μέ τ ’ άρμονικά του μέλη κέρδιζε τ ά προς ζω ήν,
όε οί τύμβοι ουτοι περί τό εν ήμισυ μίλιον ε’κ τής πόΚ α ί π τω χ ό ς καί τυφλω μένος
Λεως^προς δυσμας. 'Ολόκληρος ή εγγύς παραλία πα
Ε χ ε λ ά ίε ι δ καϋμένος.
ριστάνει τά^ λείψανα τάφων, οίτινες παρεβιάσ5ησαν,
[ Ε κ του Φ ιλολογικού Κηττου.]
χαί εΓναι τώρα είς κατάστασιν ερειπίων. Δεξαμενή
τις, όπου τώρα εισέρχονται τά υδατα τής θαλάσσης.'
Α1 ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΡΥΠΤΑ! ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
ώνομάσθη Λουτρόν τής Κλεοπάτρας, άλλά διά-.ποιον
λογου άγνοειται· εΓναι δε τέχνης Εργον, λατόμητοτ,
Ε κ των πολλών θαυμάτων, όσα πανταχού σχεδόν πα
και ίσως Εχρησίμευεν ώς λουτρόν, όπου ενίπτοντο τά
ριστάνει ή τεράστιος γή τής Αίγυπτου, ε’ν ού το ελά
νεκρά σώματα πριν ταριχευ5ώσι.
χιστου εΓναι αί καταχθόνιοι κρύπται, όπου άνεπαύοντο
Η αρχαία είσοδος είς τάς κρύπτας ε’φράχ5η πρό
τά σώματα των άρχαίων Αιγυπτίων, άφού διίτρεχον
πολλού, καί αγνοείται τήν σήμερον ό μόνος δε τόπο:,
το επίγειον αυτών στάδιον. Αί Εχπληχτικαί πυρα
δι’ ου τώρα εισέρχονται, άντιχρύ^ει τήν θάλασσαν’
μίδες μαίνεται ο™ άνηγέρθησαν επί τώ" αύτώ σχοπω,
πλησίον γωνίας τινός πρός βορράν. Το άνοιγμα εΓναι
χαθξόσον δνναταί τις νά κρίνη Εκ τής’ υπό νεωτέρων
μικρόν, χαι χατεσχευάσ5η διά του μαλακού χαί άμμώσοφών γενομένης Εξερευνήσεως- άλλα περιορι£όμε5α
δους βράχου, είτε ύπό γεωρύχων ψώων, είτε νπ’άνθρώνυν εις τούς υπό τήν γήν Εξωρυγμίνους τύμβους, παρα! πων Επιθυμούντων νά ληστενσωσι τά κοιμητήρια. ΊΙ
τρεχοντες^τας ύπερ αυτής ανηγερμίνας πυραμίδας,
| είσοδος Εχα μόνον αρκετόν μέγεθος, ώστε νά είσέλθη
^ Εις διάφορα μέρη τής Αίγυπτου, καί τής Άνω καί
τις ε’πι των χειρών καί γονάτων αυτού- άπαντώνται δ'
τής Κάτω, άνεκαλύφθησαν υπόγειοι τύμβοι χαί χρ ύ ενίοτε θωες Εξερχομενοι του ενδοτέρου. Είς προφύλαπται. Διαφόρους Εξέτασεν ό Βελζονης, δτε διευθύνετο
,ιν απο τουτους και άπ άλλα 5ηρία, φέρουσι γενικώς
προς τους χαταρράχτας του Νείλου· τάς δε κρύπτας
με5 εαυτών οι εισερχόμενοι πυροβόλα όπλα.
της ε’ν Αλεξανδρεία Νεχροπόλεως Επεσχέφθησαν διά'”,
^Αφοΰ εισελθη τις εις το άνοιγμα, καταβαίνων βαάφοροι περιηγηται·
δε γενιχήν τινα ιδίαν θέλοαεν
μηοον,
φ5ανει εις τετράγωνον 5άλαμον, σχεδόν πλήρη
δωσειν Εν βραχεΓ διαστήματι.
χώματος. Μικρότερα δωμάτια εΓναι λελατομημένα
, ‘‘ Έξ ολων^τών αρχαιοτήτων,” λέγει ό περιηγητής
οεξιο5εν και αριστερο5εν, ίκαστον δέ τούτων περιέχει
Κλαρχιος, “ τής ποτε περιβόητου ταύτης πόλεως (τής ε’πί τών πλευρών αύτου παστούς (niches) είς άπόθεσιν
Λλεςανορειας), ήτις μετά τήν χαταστρρφήν τής Καομουμιών. Οτε ό Κλάρκιος τά ε’πεσκέφ5η, ύπήρχε τοχηδόνος ¿λογίζετο δεύτερα τής 'Ρώμης χατά τό μεγεσαύτη άμμος επισεσωρευμένη είς άπαντα, ώστε ήτο
5ος χαί τον πληθυσμόν, αί χρύπται τής Νεχροπόλεως δυσκολώτατον νά ε’ξετασ5ώσι.
είναι αί ολιγώτερον γνωσταί, χαί αί μάλλον άξιοθαύΜετά τόν πρώτον 5άλαμον, ευρίσκει τις δεύτερον,
μαστοι.
Η αυστηρά άπλότης τής χατασχευής των,
Ετι μάλλον εύρύχωρον, ε’πί τών τριών πλευρών του όποιου
χαι ο χοιραχτηρ των Εν αύταΓς Αιγυπτιακών συμβό
ύπάρχουσι κρυπται, η τύμβοι πρός υποδοχήν μουμιών.
λων, άποδειχνυουσιν ότι ύπήρχον πρό τής ύπό τών ΜαΠρός δυσμάς του δευτέρου θαλάμου άλλο τι άνοιγμα
χεδόνων 5εμελιώσεως τής Αλεξάνδρειάς, Έχοησίάγει είς τετράγωνον 5άλαμον, χωρίς τινα δοχεία νε
μευον δε χαί πρός Ενταφιασμόν χαί πρός 5ρησχευτιχήν
κρών σωμάτων. Νοτιοουτικος ορορ.ος φέρει επομένως
λατρείαν τά σκοτεινά χαί υπόγεια σπήλαιά των ήρτόν οδοιπόρον επάνω5εν σωρών άμμου εξ ενός είς άλ
μοΓον άριστα είς τάς τρεφομίνας τότε περί τού οόδου
λον
5αλαμον, οιτινες επι τοσοΰτον συνδέονται διά ποίεισεοαιμονιχάς ιδέας.”
λυπλη5ών διόδων, ώστε χωρίς τήν ε’κ τοϋ μίτου βοή"Επίγεια κοιμητήρια, όποΓα ταύτα, εύρίσχονται
5ειαν δυσκοΛως η5ελε τις δυνη5η να εξέλ5η.
ι
Ιΐρόβλεψ α π ω ς και το φως μου Εμελλα νά στερηθώ."

ολων

Αί διοοοι αυται άγουσι δια πολλών καμπών είς τόν
μεγαλοπριπή προ5αλαμον του κυριωτίρου τάφου, οστις
φαίνεται ότι κατεσκευάσ5η ώς τύμβος βασιλέως. Εί
ναι κυκλο'ιοης, εχων άνω5εν περικαλλή λαξευτόν 5όλον. 1 α κοσμήματα είναι ολίγα, λελατομημένα εξ
αύτής τής πέτρας, καί ε’ν γένει ε’πικρατεΓ είς τόν 5ά·
λαμον γεννα-α τις,άπλότης.
Εις τινας τών 5αλαμων ύπάρχουσι παραστάδες,
ώς Δωριχαί όμοιά^ουσαι κατά τό ίφος τής αρχιτεκτο
νικής, άλλ άπασαι λελατομημέναι έκ τού στερεού βράχου. Η είσουος είς τόν κυκλοειδή 5άλαμον εΓναι ε’κ
του βορειοδυτικού* απέναντι δε τής εισόδου εΓναι ¿υραια
τις τετράγωνος κρυπτή, χαι δεξιό5εν χαί άριστερό5εν
άλλαι κρυπται, άπυ 5ηχας τών νεκρών περικυκλωμέ·
ναι. Ο Κλαρχιος επροσπά5ησε νά διαπεράση Ενδο
τέρου προς το νοτιοδυτικόν καί πρός νότον, καί άνεκάλυψεν άλλην εντελή πτέρυγα τής εύμεγ=5ους κατασκευής
εκτεινομενην κατ’ αυτάς τάς διευ5ύνσεις, άλλ’ ό κόπος
τού προοδεύειν ητο μέγιστος. Τάς κρύπτας ε’πί τής
νοτιοδυτικής πλευράς εύρήκεν άντιστοιχουσας μέ τάς
προς το βορειοανατολικόν.
Εν το.- μέσω μεταξύ των
ουο, Εκτείνεται μακρά σειρά 5αλάμων, Εκ τού κυκλοει.
οούς 5αλαμου προς τό βορειοδυτικόν, καί κατά τήν
οιευ5υνσιν ταυτην νομί^ουσιν ότι κεΓται ή αρχαία είσοοος. Προβαίνουν τις κατά τήν διεύ5υνσιν ταύτην,
άπαντα μεγα δωματίου μεταξύ τού κυκλοειδούς 5αλάμου και τής νομι^ομενης άρχαίας εισόδου πλησίον τής
-θαλασσής
Ετι περαιτέρω, κατά τήν αύτήν διεύ5υνσιν, ύπαρχει δίοδος, στοάς καί ευρύχωρα δωμάτια Γχουσα έκατερω5εν, καί κατά μέτωπον εΓδος προπυλαίου,
δυσεξερευνήτου όμως διά τάς Επισεσωρευμένας υλαςτούτο ίσως ήτον ή αρχαία είσοδος. Τόσην δ’ εκτασιν έχουν οι 5αλαμοι, αί δίοδοι, αί στοαί, κλπ., άποτελουντα το πλέον άςιο5αύμαστον μνημεΓον τής άρχαιότητος, ωστε ό Κλάρκιος Εδαπάνησεν εξ ώρας είς 5εωρίαν αυτών.
Αξιοσημ.ειωτον είναι πολλάκις, πόσον οιαφόρως Επε
νεργεί το αυτό 5 αμα Επί διαφόρων ύποκειμενων. Ό
Κλαρχιος, περιηγητής εχ τών μ,άλιστα Εμπείρων, λαλεΓ
μετ εν.5ουσιαστιχού 5 αυμασμ-ού περί τών ύπογείων
κρυπτών τής ’Αλεξανδρείας· όμοιους δέ χαί οί πλεΓστοι
των οσοι αυτας Επεσχέφ5ησαν. 1 ινές όμως λαλούσιν
άλλους πως· ό Ιππότης Φριδερίκος "Εννικερ, εις τάς
περί Αίγυπτου Σημειώσεις αύτού, λέγει·—■
Μ ετα τινω ν άλλων ύ π η γ α νά ίδω τ ά Ιξο ρ ύγμ βτ* .
Λύο π ερ ί
που μ ίλ ια πρός δυσαάς τή ς πολ.εΐυς, Ιλατομ ήθη σαν έν τη π έτρ α
μιχρ ο ι τινες θάλαμοι, χ α ί, ^ρεγβμ ενοι υπό τή ς θαλάσσης, π α ρ ο - |
νο μ α ζο ντα ι τ ά Αουτρά τή ς Κ λεοπάτρας.

Ε ίς τ ά π έρ ιξ έδειξαν

τήν φ αντασίαν τω ν οί λ ιθοτόμ οι, είδος ναοϋ κ α ι ποικΟ.ους θα/,άμους σ γη μ α τισ α ντες.

Ι α ύ τ α καλούνται αί 'Τ π ό γ ε ιο ι Κ ρ υ π τα ι,

αλλ είναι

π ο λυ κ ατω τερα ι τω ν έν Συραχούσ αις, ή κ α ί τώ ν εν
ΙΙαρισίοις·’ . Κ ατήντη σα ν ή μ ιγ ε μ ισ μ έ ν α ι από χ ώ μ α , καί τό π λ ή * Τ δε Ά π ο θ. Τ ό μ . Γ . Σ ελ . ι**.

θος τώ ν οστέων κ α ί τρ υπ ώ ν δηλοι ότι πρό πολλοΰ οί τό π ο ι οδτοι
ύπάρχουσι καταφύγιον τώ ν αγρίω ν ζώ ω ν.

“Υ αινα εΤχε σκοτωθήν

ενταύθα προ ολίγω ν ή μ ερ ω ν, καί δ οδηγός η μ ώ ν εισερχόμενος
επυροοολησεν.

Η μ εθ α δ’ έφ ω διασμένοι κ α ί μ έ σχοινίον Ικ του

πλοίου, τό όποιον μ α ς έχρησίμ ευσ ε διά νά έξέλθω μεν.

“Ο τι άν

θρω ποι έμ βά ντες Ιχά θ η σ α ν λέγετα ι π ερ ί τώ ν κ ρυπτώ ν τούτυυν,
ω ς καί π ερ ί όλων τώ ν άλ λ ω ν, άπό τόν καιρόν τοίΰ Θ ησέω ς. Τ ά
οπλα μ α ς ηθελον χρ εια σ θη ν, εάν οί "Αραβες Ιζήτουν νά μ α ς κλείσωσιν εντός, οια να λαβουσι λυτρον,— τέχνα σμ α ουδόλως σπάνιον.

Επι τών περιηγητών ώς Επιτοπλεΐστον χάμνουσι
βεβαίως άλλην Εντύπωσιν παρά τήν διά τών λέξεων
τούτων Εννοουμένην τά ύπόγεια ταύτα χοιμητήρια.
Μεταςυ τών αναχαλυψεων, όσας ό Βελζόνης εχαμεν
εις διάφορά μερη τής Αίγύπτου, ήσαν τύμβοι τινές χαί
ύπογειοι χρυπται όμοιαι τών Εν Αλεξανδρεία. Περι
γράφει τινάς είς τά όρη Γουρνόν πολύ μάλλον δύσκο
λους χαι περιπεπλεγμένας τών ανωτέρω περιγράφεισών.
Εμισ5ωσε ουο Αραβας καί ενα διερμηνέα νά τόν συνοοευσωσιν επραξαν δέ ώς έπομέν&υς.
Πριν είσέλ5ωσιν, άπέβαλον τά πλεϊστα τών φορε
μάτων, και, κηρίον κρατών έκαστος είς τάς χεΓρας,
Επερασαν άπό κοίλωμα Εν τινι πέτρα, ήτις Εξετείνετο
αρκετόν διάστημα εντός τού βουνού. Είς τινας τόπους
ή δίοδος ήτον ευρύχωρος, άλλαχού δέ ήσαν υπόχρεοι
να Ιρπωσιν Επί τής γής ώς κροκόδειλοι. ’Αφού διέβησαν περιπεπλεγμένας τινάς καμπυλότητας, αίτινες Εξ
ολοκλήρου Εμπόδιάον τήν 5έαν τής εισόδου, Εφ5ασαν
είς εύρύχωρον τι άνοικτόν διάστημα, είς ό ήνοιγον
πολλαί άλλαι κοιλότητες' άφού δέ συνεβουλεύ5ησαν οί
δύο Άραβες καί Εξέτασαν ολίγον τι, Εμβήκαν καί οί
τεσσαρες είς μίαν τών διόδων τούτων, ήτις ήτο πολλά
στενή, καί Εξηκολού5ει κατηφορική δι’ άρκετόν διά
στημα, δύσβατος και κρημνώδης, έωσοϋ κατήντησαν
εις δύο άλλα άνοιγμα:α, ό5εν προέβησαν όριζοντίως
εις το Ενδότερον τού βουνού.
Ό Βελξονης εΓχεν ακούσει π;ρί τίνος μεγίστου σα&κοφαγου, περιεχομένου είς μέρος τού Εξορύγματος τού.
του, καί αύτόν Εξητει ν’ άποκτήση. Είς τών ’Αρά
βων είπε τώρα, “ Ιδού ό τόπος.” Άλλ’ ή είσοδος
εφαινετο πολυ μικρότερα παρά να συγχώρηση ιήν δια.
βίβασιν τού σαρκοφάγου, ήτις είχον είπεΓν εις αυτόν
οτι ηοννατο να κατορ5ω5η. Άπεφάσισε δέ νά είσέλ5η δι ενος τών οριζοντίων ανοιγμάτων πρός Εξέτασιν,
αλλα. οεν εχωρούσεν εΓς όμως τών ’Αράβων καί ό διερμηνευς διεπέρασαν, Ενω ό Βελ^όνης καί ό άλλος όδηγος περιεμενον αυτούς. Αφού δέ προσχώρησαν αρκε
τόν διάστημα είς τό ενδότερον τού βουνού, ήκούσ5η ό
δι-τρμηνεύς αίφνης χρά^ων, “ Θεέ μου ! Θεέ μου .' Εχά.σην.
Βα5εΓα σιωπή ήκολού5ησε, χαί Ερωτήσας ό
Βελ^ουης τόνμε5’ εαυτού ’Αραβα, Εάν ποτε εΓχεν είσελ5ειν είς τό άνοιγμα, Ελαβεν αποφατικήν άπόχρισιν.
Ο Βελ^ονης τωρα, εις τήν αμηχανίαν του», Εστοχάσ5η Επανελ.5ών νά συμπαραλάβη βοηθούς άλλους τινας Άραβας, άλλ’ Εξεπλάγη άκούσας τόν με5’ ίαυτοΐ
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Ά ραβα νά λίγη οτι δεν ¿γνώριζε τόν δρόμον ! Άφοΰ
δε ύψηλοφώνως έκίλεσε τον διερμηνέα, καί δεν ελαβεν
άπόκρισιν, ώπισθοδρόμησεν, όπως ήδύνατο, εις το μερος του ε’ξορύγματος, όπου σιινήρχοντο διάφοροι οδοί.
Μή δυνάμενος δέ ν’ άποφασίση ποια ήτον ή ορθή, είσήλθεν εις μίαν τήν τυχοΰσαν, καί προίβαινε μετά
του Ά ραβος, σπεύδων μάλιστα διότι αί λαμπάδες των
ε’πλησίαζον εις το τίλος· άλλα πικρως άπίτυχον, εύρόντες το άκρον τής όδοΰ τακτής πάντη αδιέξοδον ! "Οθεν
άλλο δεν εμεινε, πλήν νά έπανίλθωσιν δθεν έξε;άνησαν.
Ά λλ’ ή θίσ ις των ήτον επίσης δειν>7 ώς άρχη'τερα’
ποίαν οδόν νά ε’ρευνήσωσιν, ε’πίσης η’γνόουν. Άμφότεροι ήσαν άπηυδημενοι, καί αί λαμπάδες των ήσαν
σχεδόν ε’σβεσμίναι. Μετά στιγμής άνάπαυσιν, άπεφάσισεν ό Βελζόνης νά σημείωση την ήδη ε’ξετασθεΓ
σαν όδόν, καί νά ε’ρευνηση επομένως Ικάστην των ε’πιλοίπων, μίαν κατόπιν της άλλης, έωσοΰ νά τύχη της
ποιούμενης. Κατά την δευτεραν άπόπειραν, διαβαίνων έμπροσθεν μικροΰ τίνος άνοίγματος, ηκουσε τι ώς
το μακρυνον βρύχημα της θαλάσσης. Έμβηκε λοιπόν
εις το άνοιγμα τοΰτο, καί οσον προίβαινεν, ηύξανεν ό
θόρυβος, έωσοΰ ήδύνατο διακεκριμένως ν’ άκοόη συγκεχυμενας τινάς φωνάς. Τέλος, αύτος καί ό Άραψ
προίκυψαν ε’κ της διόδου, καί πρώτον άνθρωπον είδον
τον διερμηνέα— μετά πολλής ε’κπληξεως. Ό διερμηνεύς ειδοποίησε τον Βελζόνην ότι, ε’νώ περιεπάτει μετά
τοΰ Άραβος, έφθασαν είς βόθρον, τον όποιον δέν είδον ότι ό Άραψ επεσεν είς αύτόν, καί πίπτων έσβεσε
τάς λαμπάδας. Τότε έξεφώνησεν ό διερμηνευς, “ Θεέ
μου ! ε’χάθην !” ε’πειδη ένόμιζεν ότι καί αύτος ήθελε
πέσειν, ώς ό ’Άραψ· άλλ’ άνυψώσας την κεφαλήν, είδεν
εις μεγάλην άπόστασιν άκτΓνα φωτός, προς ην διευθύνθη, καί ούτως έφθασεν είς μικρόν τι άνοιγμα. Ά φαιρέσας δ’ άμμον τινα καί πέτρας, έπλάτυνε την τρύ
παν, καί άφοΰ έξήλθεν, υπήγε πάραυτα νά δώση την
λυπηράν είδησιν είς τινας Ά ρα βα ς κατά τήν άλλην
είσοδον. ’Επειδή δέ ησαν άπαντες ανήσυχοι περί τοΰ
ανθρώπου, όστις επεσεν είς τόν πυθμένα τοΰ βόθρου,
έπροξίνουν όλοι όμοΰ ικανόν θόρυβον, καί αύτόν είχεν
άκούσειν ό Βελζόνης.
Ή τρύπα, δι’ ης ε’ξέφυγεν ό διερμηνευς, έπλατύνθη
πάραυτα, καί τότε άνεκάλυψεν ό Βελζόνης οτι ή είσο
δος αυτη ήτο γνωστή προς τους ’Άραβας, οίτινες είχον
ε’πίτηδες κρύψειν αύτην. Τό σχέδιον κατέστη τώρα
δήλον. Οί Ά ρα βες έσκόπευον νά δείξωσι τόν σαρκο
φάγον, όχι όμως καί την όδόν δι’ ης ημπόρει νά έςαχθ η είς φως, έπειτα δέ νά ζητήσωσιν άδράν ποσότητα
πρός άνακάλυψιν τοΰ μυστικοΰ των. Ά πό της εισόδου,
όπου τώρα ίσταντο, δέν άπεϊχεν ό σαρκοφάγος ούτε 140
πήχεις, μολονότι οί Ά ραβες είχον όδηγησειν ε’κεΓ τόν
Βελζόνην διά μακρυνοΰ άλλογύρου. Ό ε’μπεσών είς τόν
βόθρον ταχέως έξήχθη, αλλά τόσον βεβλαμμένος,
ώστε διέμεινε χωλός ε’πί ζωής του.
Τ ά ς περιγραφάς ταύτας υπογείων τύμβων, κρυπτών,
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σπηλαίων, κλπ., ήθελεν είσθαι περιττόν να ε’πεκτείνωμεν διότι, όσον και άν διαφέρωσιν άπ’ άλληλων είς
τα μικρότερα, συμφωνουσι κατα τοΰτο,— ότι ησαν τά
έσχατα αναπαυτήρια άνθρώπων, οίτινες ε’φρόνουν ότι
η εκ του ανθρωπίνου σώματος αναχωρησις της Γωτικης
πνοής δεν ητο λογος άποχρών ώστε νά εγκαταλείπεται
εις τους σκωληκας τό ψυχρόν χώμα άνευ τοιαύτης
προστασίας, οποίαν οί νεώτεροι ποτέ δέν συλλογίζονται
να δωσωσιν εις τους νεκρούς των. Οί Αιγύπτιοι ύπερείχον είς την τέχνην τοΰ ταριχεύειν καί όιατηρεΓν τά
νεκρά σώματα, τά οε ταφοειδη ταΰτα έξορύγματα σκο
πόν είχον έτι μάλλον νά ε’ξασφαλίζωσι τά αναίσθητα
λείψανα. Τό έναποθΙτειν είς σπήλαια τούς νεκρούς
ήτον ΐρχαιότατον έθιμον, καί μάλιστα ίδιον τών Φοι
νίκων. Τό δέ θάπτειν είς υπαιθρίους τόπους, είς αύλας εκκλησιών, κλπ., είσήχθη όλως διόλου ύπό τών
Χριστιανών. Έ θ ν η τινά είχον συνήθειαν, οπότε ήρως
άπεθνησκεν, ή ε’φονεύετο είς ε’κστρατείαν, νά καίωσι
τό σώμα, καθότι, είς φθοράν υποκείμενον, δέν ήδυνατο
νά μεταφερθη ακέραιον. Καύσαντες τό σώμα, μετέφερον την τέφραν είς την πατρίδα, καί τότε αί σκιαί
ή τό πνεύμα ε’φαντάζοντο ότι ήκολούθει άφ’ έαυτοΰ.
Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ Χ Ρ Ε Η Τ Ω Ν Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ω Ν .

οί Χριστιανοί είναι μ έ λ η τοΰ αύτοΰ συύματος,
δέν πρέπει νά φθονώσιν άλλήλους. Πόσον παράδοξον,
τωόντι, ήθελεν είσθαι νά δυσαρεστήται ό οφθαλμός
είς την ε’πιτηδειότητα τής χειρός, ή νά φθονώσιν οί
πόδες την οξυδέρκειαν τοΰ όφθαλμοΰ, όστις διευθύνει
τάς κινήσεις των, καί προφυλάττει αύτούς άπό κίνδυ
νον. Έ τ ι ε’λεεινότερον είναι νά φθονη ό Χριστιανός
τά προτερήματα τών συναδελφών του, ε’νώ όλον τό σώμα,
καί αυτός μετά τών λοιπών μελών, άπολαμβάνει τό ε’ξ
αυτών προερχόμενου όφελος. Είναι δέ βέβαιον ότι,
όπόταν ό Θεός χαρίζη τι είς ένα Χριστιανόν, ευεργετεί
απαντας, καθώς καί όταν ό άνθρωπος θεραπεύη ή
ε’νδύη εν μέρος τοΰ σώματος, άγαθοποιεΓ όλον τό σώμα.
Εύφραίνεσθε λοιπόν καί ύμνεΐτε τόν Θεόν, ώ Χριστια
νοί, όταν τιμα ή εύεργετή κανένα Χριστιανόν, διότι
είναι είδος χάριτος, ήτις γίνεται καί είς σάς, καί θέλει
ε’παυξήσει την παροΰσαν καί μέλλουσαν ευδαιμονίαν
οας.
Ε π ειδ ή

ΤΑ

ΕΙΣ Ε ΙΡ Η Ν Η Ν

ΤΕΣΣΑΡΑ

ΒΗΜΑΤΑ.

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΩ Ν

2. Π ρ ο τίμ α π ά ντοτε μάλλον νά ολιγοστεύης τά ς χρ εία ς σο«
π α ρ ά ν’ αύξάνης δσα έχεις.
3. Έ κ λ ε γ ε π άντοτε τόν κατώτερον τόπον, καί ίσο τα πεινός
πρός α π α ντα ς.
♦. Ε ύχου π ά ντο τε ώστε νά γ ίν ε τα ι ώς πρός σέ τό θεθ,ημα τοΰ
θεοΰ.
Ό π ρ ά ττω ν τα ΰ τα θέλει εξάπαντος έμβήν είς άνάπαυσιν καί
ειρήνην.
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2

ÈN τώ έ'τει τώ πέμπτω της
βασιλείας Ροβοάμ άνέβη Σουσακίμ βασιλεύς Αίγύπτου έπί
ίερουσαλήμ, ότι ήμαρτον ενάν
τιον Κυρίου............. καί έθαβε
τούς θησαυρούς τούς έν οίκω
Κυρίου, καί τούς θησαυρούς τούς
εν οίκω τοΰ βασιλέως· τά πάντα
έλαβε- καί ελαβε. τούς θυρεούς
τούς χρυσους, ούς έποίησε Σολο
μών.» Β . Παραλ. ιβ 2, 9.

Ο σοφός Γάλλος Σαμπολλιών, Charapo]!ion, όστις
*καμε τοσαυτας άνακαλ,υψεις εν Αιγύπτιο, καί ό’στις μάλιστα επετυχε να εξηγη'ση πολλά ιερογλυφικά, αναφέρει
τι, περιεργιυς ύιασαφηνιζον το ιστορικόν τοΰτο τεμάχιον.
Την 23ην Απριλίου, 182Ρ, ύπηγεν είς τό έν Καρνάκ πα
λατιού, κατά τό ανατολικόν μ.έρος τών Θηβών, καί μ.εταςύ
άλλων ζωγραφιών έπί τών τοίχων, είδε μίαν ήτις παρί<7 »ανεν αυτόν τούτον τον 2 oucûcjcij/. ουροντα εις τουί ττο^ας
της Θηβαϊκής Ιριάδος τους αρχοντας τριάκοντα ήττημένων εθνών εις εν όε άπο τα εκεΐσε σγη’ματα (τό προκείμενον) ήτο σημειωμένου ολόγραφου, ΙΟΥΔΑΜΑΛΕΚ, τό
¿υασιλειον τών Ιουδαίων, ή τοΰ Ιούδα. « Γοΰτο,» λέγει ό
ΣαμπολΛιών, « είναι ύπόμ.νημα είς τό 14ον κεφάλαιον τοΰ
Α. βιβλίου τών Βασιλειών (έδάφ. 25-28) ή είς Β παρα
λειπομένων ιβ'. 2,
ό'που μνημονεύεται ή έπί Ιερουσαλήμ
ανάοασις του Σουσακιμ., και η επιτυχία τών όπλων του.»
Η φυσιογνωμία είναι προφανώς Ιουδαϊκή'. Τά δέ ιερο
γλυφικά, ώς τήν σήμερον εξηγούνται, δηλοΰσιν εις Ελλη
νικά γράμματα
ΙΟ Ι
A
A

Μ
A
A

1. Π ροσπαθεί π άντοτε νά π ρ ά ττη ς το θέλημα του θ ε ο ΰ μ ά λ 
λον π α ρ ά τό ίδιον σου.
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Ε
Κ
Η εικων έκαστου αντικείμενου παριστάνει εν γραμαα·
το πτηνον, π. γ.. δηλοι 4, ή χειρ Δ, καί οΰτω καθεξής.
Αναγινώσκεται δέ ό πρώτος στίχος κατά τό Εβοαϊκόν,
i $£~
\ i
,
‘
Σκ όόζιων £ΐς τα αριστερα,
Ο ί μεγκλήτεροι εχθροί τη ς άνθρω ποτητος είναι οί κοατοΰντες
ιό ν άνθρωπον είς τήν αμ ά θεια ν, καί οί υποστηρίζοντες τάς ά π άτας.

Α νακαλυψ ις και προοδος του Βουπυεμβολ,ισμοΰ (Β α τσ ινα ρ ίσ μ α τος)— Β ιογραφ ία τοΰ Ίεννέρου.
[Σ υ ν έχεια άπό Σ ελ . 70 .]

ΤΟ 1798 άνήγγειλεν είς τόν κόσμον τήν άνακάλυ
ψιν τοΰ βουπυεμβολισμού ό Εδουάρδος Ιέννερος. ό
ευεργέτης οδτος τη ς άνθρωποτητος έγεννήθη τό 1749
είς τήν κώ μην τής Α γγλίας Βέρκλειαν (Berkeley),
άπεγουσαν τοΰ Λονδίνου 113 μέλια, έττηγ^'έλλετο
δέ κατ’ άρχάς μέν τόν χειρουργόν καί φαρμακοπώλην άπό τοΰ 1773 μέχρι τοΰ 1792, μετέπειτα δέ
τον ιατρόν. Νέος άκόμη καί μαΟητευων παρά χ ε ι
ρουργοί τινι, ηκουσε χωρικήν λέγουσαν οτι αυτή "δέν
ήδυνατο νά κόλληση τάς καθολικάς ευλογίας, επειδή
και ειχεν εκβάλει τας άγελαόινάς. Ερευνήσας έπορ,ένως, έ'μαθεν οτι έπεκράτει κοινώς ή ιδέα οτι δσοι
απο τους άμέλγοντας έκολλοΰσαν ιδιαιτέρά τινα εξαν
θήματα, γεννώμενα κάποτε έπί τής θηλής τής δαμάλεως, όλως διόλου έξησφαλίζοντο άπό τάς ευλο
γίας. Οί ιατροί όμως τοΰ τόπου είπαν εις αυτόν
ό'τι ή έντεΰθεν προερχομένη άσφάλεια δέν ήτο π λ ή 
ρης· προ πολλοΰ έγνώριζον τήν κοινήν δοξασίαν,
ή'τις ειχε μάλιστα καί κοινοποιηθήν είς τόν ί-ππότην
Γεώργιον Βάκερ, άλλα καί ό σοφός οΰτος παρημέλησεν αυτήν ώς δημώδη πλάνην. Κατά το διά
στημα της μαθητείας του άνέφερε πολλάκις ό Ιέ'ηηερ
τα περι τής υποθεσεως ταΰτης είς τόν διδάσκαλον
αύτοΰ, και είς άλλους· πλήν οΰδείς έδιδεν άκρόασιν,
καί τινες έχλεΰαζον καί περιεφρόνουν. ό ϊέννερ μ ’
όλον τοΰτο έξηκολούθει, καθότι έκ πρώτης αρχής
εγινεν έπι τοΰ ττ/εύματός του βαθεια έντύπωσις· ενώ
μετήρχετο τό επάγγελμ ά του είς τήν Βέρκλειαν,
παρετήρησεν ότι ήσαν τινές, είς τούς οποίους ήτον
άδύνατον νά μεταδοθώσιν αί εύλογίαι διά τοΰ ένοφθαλμισμοΰ, καί ότι άπαντες ούτοι ειχον εκβάλει
τά τών δαμάλεων εξανθήματα· ήσαν δέ πάλιν άλλοι,
οιτινες ειχον εκβάλει τά τών δαμάλεων εξανθήμα
τα, καί μ ’ ολον τοΰτο έδέχοντο τάς ευλογίας. Η
περίστασις αυτη, μετά πολύν κόπον, ώδήγησεν αύ
τόν είς τήν άνακάλυψιν ότι ή δάμαλις ύπέκειτο είς
ποικίλα εξανθήματα)έξ ών εν μόνον είδος είχε τήν
δύναμιν τοΰ προφυλάττειν άπό τάς ευλογίας, καί οτι
τοΰτο (όνομασθέν ύπ’ αύτοΰ ή αληθής βόειος ευλο
γία ι ήδυνατο δραστηρίως νά μεταδοθή είς τούς άμέλ
γοντας κατά μίαν'μόχον περίοδον τοΰ δρόμου τουΠερι το 1780 συν ελαβε πρώτον τήν ιδέαν ότι ίσως
δέν ήθελεν είσθαι άδύνατον νά μεταδοθή >ή βόειος
ευλογία, καί μ ετ’ αυτής ή άπό τάς καθολικάς εύλογίας προφύλαξις, πρώτον έκ τής δαμάλεως είς τό
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ανθρώπινον σώμα, καί εντεύθεν άφ’ ενός εις άλλον.
Τό 1788 συμπαρέλαοεν εις Αονόϊνον ιχνογραφίαν τής
τυχηρας νόσου, ώς φαίνεται εις τάς χείρας των άμελγόντων, καί εοειξεν αυτήν εις διαφόρους επισήμους
ιατρούς· ά λ λ ’ ούδείς οΰτ’ έβοήθησεν ουτ’ ένεθάρόυνεν
αυτόν πανταχου είίρισκε δυσπιστίαν ή χλευασμόν,
*αί μόνον έν έτει 1796 έκαμε τό αποφασιστικόν
πείραμα.^ Την Μην Μαίου (ημέραν, πρός άνάμνηπτν της οποίας γίνεται εισέτι εν Βερολίνω ενιαύσιος
εορτή) έμβολιάσθη παιδίον όκταετές μέ ύλην έπαοθεισαν. άπό τάς χεϊρας γαλακτοπώλιδος· έπέρασε δ ’
ευχαρίστως τήν ασθένειαν, καί τήν ι ην του προσε
χούς Ιουλίου ένωφθαλμίσθη μέ τάς καθολικά- ευ
λογίας χω ρίς ούδενός αποτελέσματος. 0 Ιέννερ ήρ;χισε τότε έκτεταμένην σειράν πειραμάτων ταύτοειοών, και το 1798 εζεδωκε τό πρώτον αύτού υπόμνη
μα, « Ερευναν περί τών Αιτιών καί Αποτελεσμάτων
τών Ευλογιών τής Δαμάλεως.» Εκρίθη δέ πολλου
Λόγου άξιον, καθότι ή έν αυτώ άπόδειξις έφαίνετο
συμπερασματική· άλλά διά τινας μήνας δέν εύρίσκετο υποκείμενον έν Αονδίνω, έφ’ ου νά δοκιμασθή
ή προτεινομένη μέθοδος, καί πολλαχόθεν έγίνετο
β“ ^ ν
έπ^ η ς καί άδικος άντίστασις.
Δι εν έτος έφαίνετο αμφίβολος ή έπιτυχία της, άλλά
μετα την παρελευσιν αϋτοΰ υπέρ τούς έβδομήκοντα
τών έν Αονδίνω κυριωτέρων ιατρών καί χειοουργών
υπέγραψαν δηλοποίησιν ότι είχον εις αύτήΟ πλήρη
πεποιθησιν. Απόπειρα εγινεν επομένως νά στεοήσωσι^τόν ΐέννερ άπό τήν τιμ ή ν τής άνακαλύψεώς
του, άλλά διόλου άπέτυχε, καί πανταχόθεν έπεδαψιλευθησαν εις αυτόν έπιστημονικαί τιμαί. Ητο δέ
ίόσιο μάλλον αςιος αυτών, καθ’ οσον γνωρίζομεν
οτι παρεκινείτο εις τούς δημωφελεϊς άγώνάς του ύπό
τής πλέον καθαρά; φιλανθρωπίας. Τό επόμενον άπόσπασμα εκ τού ήμερολογίου του δεικνύει όποια αι
σθήματα ετρεφε μετά τήν πρώτην έπιτυχίαν τών
πειραμάτων του·—

Ενω, λέγει, προώδενεν ή άνακαλυψις, ήσΟανομην τοσαύτ/·,ν άγαλλίασιν προβλε'πων ότι εμελλνν νά χρησιμεύσω
ως όργανον πρός άφαίρεσιν εκ του κόσμου μιας τών με
γαλύτερων αϋτου ταλαιπωριών, καί συγχρόνως ν'αξιωθώ
ευδαιμονίας καί οικιακής ειρήνης, ώστε πολλάκις, εις τοιαυτας ελπίδας διδόμενος ενώ περιεπα'τουν εις τους λειμώ
νας, έπιπτον εις είδος έκστάσεως. Είναι δε προς εμέ
άνάμνησις χαροποιά ότι αί σκέψεις αυται έτελείονον πάν
τοτε με ευσεβή ευχαριστίαν εις τό Ον, άφ’ ού προέρχεται
πάσα δοσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον.
Τά πρώτα κωλύματα ύπερβάς, προώδευεν επομέ
νως ταχύτατα ό βουπυεμοολισμός. Τό 1799 είσήγμγεν αύτόν εις τό στράτευμα ό Δούξ Εβοράκου· τό
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’ί ονν.

σον δ αυτός, οσον καί ό άδελφός του, ό πρώην βα
σιλεύς τής Α γγλίας I υλιέλμος Δ ., ήσαν πάντοτε
θερμοί προστάται τής νέας μεθόδου. Μ έχρι τού
ι8°1 , εξ χιλιάδες είχον βουπυεμβολισθήν έν Α γ 
γλία , καί οί πλεΐστοι αυτών δοκιμασθή μέ τάς καΟολικάς ευλογίας.

Αξιοπαρατήρητου είναι οτι έπί τής Ευρωπαϊκής
ηπείρου και προθυμότερου ύπεδέχθησαν, καί δαψιλέστερον μετεχειρίσθησαν, τον βουπυεμβολισμόν, παρ’
έπί τής νήσου όπου έγεννήθη. ό ιατρός Δέ Κάβψος
ταχέω ς είσήγαγεν αύτόν καθ’ όλην τήν Γερμανίαν,
και ο ιατρός Σακκος έν Ιταλία έβουπυεμβόλισεν εις
οκτώ έτη έξακοσίας χιλιάδας αυτός ό ίδιος, καί δΓ
επιτρόπου άλλας επτακόσιας χιλιάδας. Εις τήν
Ρωσσίαν είσήγαγε τον βουπυεμβολισμόν ή μήτηρ
αυτοκρατόρισσα, ήτις επεμψεν εις τόν ΐέννερ δώρον
ές ωραίου άδάμαντος, καί έγραψε πρός αύτόν έξαίρ^τον έπιστολην. Τό πρώτον βουπυεμβολισθέν τέ
κνου ώνομασθη Βατζινόφ, καί έλαβε σύνταξιν έτήσιον έπι ζωής. Εν Σβεκία καί Δανία ού μόνον τα
χέω ς έδέχθησαν, άλλά καί ήνάγκαζον άπαντας νά
μεταχειρίζωνται αύτόν. Οί Γάλλοι, διά τάς ύπαοτ<^τε ·α ετ^ "ών Α γγλω ν διαφοράς αύτών,
έβράουναν μέν νά είσάξωσι τό βούπυον, άλλά τό 1800
παρεδέχθησαν αύτό μ ετ’ ένθουσιασμού.
Αφού ή
νέα μέθοδος είσήχθη εις τήν Ισπανίαν, ελαβεν ό ια
τρός Βάλμης έπιτροπικήν παρά τής βασιλίσσης νά
έκτείνη τό άγαθόν εις τάς έν Ασία καί Αμερική
ισπανικός άποικιας- ναύς όέ καλώς έφωδιασμένη,
περιέχουσα άριθμόν τινα τέκνων πρός' διατήρησιν
τής ύλης, περιέπλευσε τήν σφαίραν, όχι έπί σκοπψ
τού νά έκτελέση φονικάς κατακτήσεις, ή νά είσάξη
μεταςυ απολίτιστων έθνών διεφθαρμένα ήθη, άλλά
να οιαδωση τό αντίδοτου εις τό μέγιστον δ η λ η τή 
ριου φάρμακου τών μερών έκείνων τής άνθρωπότητος. Εις τας Ηνωμένας πολιτείας μετεκομίσθη τό
) ^ > κα- εκεϊθεν βαθμηδόν εις τούς αυτόχθονος
υς. Εις τας Ανατολικός ΐνόίας, οπου έκαμνον
τρομεράν Οραύσιν αί εύλογίαι, ύπερεπεθύμει ό ΐέν
νερ νά μεταδώση τό βούπυον ά λ λ ’ αποτυχία ήκολουθει άποτυχίαν, έωσού, διά τής εύφυίας του Δεκάρρου περιεκλείσθη εις κηρίνας σφαίρας, καί μετακομισθέν εις Βομβαίην διά τή ς Κωνσταντινουπόλε
ως, ταχέω ς διεδόθη καθ’ όλην τήν Ινδίαν. 6 Μαοκεσιος Ούελλέσλειος (ό νυν Δούξ Ούελλιγκτών)
έπροσπάθησε τά μέγιστα ύπέρ τής έξαπλώσεώς
του, και ύπέρ τής^ άφαιρέσεως τών προλήψεων, όσος
πολλοί έκ τών ΐνδών ήσθάνοντο έναντίον αύτού καθό
προερχόμενου έκ τής δαμάλεως, τήν οποίαν γνωστόν
οτι αυτοί θρησκευτικώς σέβονται.— Περαιτέρω δέν
Οελομεν έξακολουθήσει τά περί τής προόδου τού
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βουπυεμβολισμοΰ' άρκεϊ νά εϊπωμεν ότι εις εξ έτη
διεδόθη καθ’ όλην τήν οικουμένην.
Τά άποτελέσματα τής εκτεταμένης ταύτης διαδόσεως ήσαν εύχάριστα τωόντι καί έκπληκτικά.
Εις πολλούς τόπους αί εύλογίαι άμέτρως ήλα ττώ θησαν κατά τήν συχνότητα καί τήν φθοράν, καί εις
άλλους έφαίνοντο διόλου έξωλοθρευμέναι. ή Ταπροβάνη, μετά επιδημίαν τών εύλογιών, ώμοίαζεν
άρχήτερα τόπον ήρημωμένον λέγεται ότι, κατά τόν
μετριώτερον υπολογισμόν, άφήρπαζον τό έκτημόριον
τού πληθυσμού. Μετά δέ τήν ύπό τών Α γγλω ν
εισαγωγήν τού βουπύου έν έτει 1800, ή έξ αύτών
θραύσις κατέστη άσήμαντος. Εν Σβεκία καί Δα
νία είχον έξ ολοκλήρου παύσει τό 1805. Εις τήν
περιοχήν Ανσπάχ, έν Βαυαρία, έκ πληθυσμού τριακοσίων χιλιάδω ν, μόνον έξ θάνατοι άπό τάς εύλογίας ήκολούθησαν τό 1809, καί άπό τότε μέχρι τού
1818 μόνον είς· ένω εις τήν όμορον πολιτείαν τής
Βιοτεμβέργης, οπου αί προφυλάξεις ήσαν χαυνότεραι,
-ή νόσος έμάστισε τούς κατοίκους έπιδημικώ ς τό
1814—17. Κατά τήν έν Βερολίνω έπιδημίαν τού
1823, μόνον πέντε άπέθανον, ένω εις άλλην τινά προ
τής εισαγωγής τού βουπύου, χίλ ιο ι εξακόσιοι άπωλέσθησαν.
(9 δέ ΐέννερ, μέχρι τής έσχάτης -ημέρας τού βίου
αύτού, όστις αίφνης έτελείωσε τό 1823, ένησχολείτο μετά μεγίστης έπιμελείας εις διάδοσιν τών έκ
τή ς άνακαλύψεως αύτού ωφελειών, καί εις τήν π α 
τρίδα του καί εις ξένας χώρας· έλαβε δέ τήν εύχαρίστησιν, πριν άποθάνη, νά ίδη τόν βουπυεμβολισμόν
έπεκτείνοντα τήν ζωήν εις πάν μέρος τού πεπολιτισμένου κόσμου, καί κωλύοντα τήν Οραύσιν τής πλέον
φοβέρας μάστιγος τού πολυπαθούς άνθρώπου. Πρός
τιμήν αύτού έκόπησαν πέντε μετάλλειαι, έξ ών αί
τρεις παρήχθησαν έν Γερμανία, άνηγέρθη δέ καί άνόριάς εις αύτόν έν τή επαρχία τής γεννήσεώς του.
Α λλ’ άξιοπαρατήρητον είναι ότι τά μόνα δημόσια
μαρτυρικά ύπολήψεως, οσα άπέδιοκεν ή Α γγλία εις
τόν άνορα τούτον, όστις διά τής άβοηθήτου περινοίας καί φιλοπονίας αύτού ηΰξησε μάλλον τήν ζωήν
τών άνθρώποον παρ’ οί συνηνωμένοι άγώνες οίασδήποτε έκατονταετηρίδος, ήσαν δώρα έκ δέκα χ ιλ ιά οων λιτρών στερλινών, καί είκοσι χιλιάδων λιτρών
στερλινών, αίτινες έψηφίσθησαν εις αύτόν ύπό τής
Βουλής τών Αντιπροσώπων έν έτει 1S02 καί 1807.
“Ε π ε τα ι ή συνεχεία.
Γο 1834 έξεδόθησαν εις τάς Η ν ω μ έ ν α ς Π ο λιτεία ς 6-23 π ρ ω τό τυ πα
σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα , εξ ών 1 -26, ή το εν π έμ π το ν , ήσαν μυθιστορικά.
Ε ις τη ν Μ εγάλην Β ρετανίαν εξεδόθησαν, τό 183-3 ετος, 1 , 112 , Ιξ ώ ν
71, ή τό Ιν δεκατον πεμτττον, ήσαν μυθιστορικά.
Ε ις δέ τήν
Γ αλ λ ία ν άπό 7000 σ υ γγρα μ μ ά τω ν Ικδοθεντων εις έ'ν ετος, 356. ή j
τό έ'ν εικοστόν, ήσαν μυθιστορικά.
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Ο χι δ ι α η μ α ς α τ τ ο γ ς , α λ λ α δΓ λ λ λ ο ϊ ς , είναι
ό μέγας νόμος τής φύσεως, ό έγκεχαραγμένος νπο τής
χειρος του Θεοϋ είς πάν μέρος τής δημιουργίας. "Οχι
όι’ εαυτόν, άλλά δΓ άλλους ρίπτει ό ήλιος τάς άκτΓνά'ς
του· όχι δΓ Ιαυτά, άλλά δΓ άλλους διαχυνουσι τά νέφη
τάς βροχάς των· όχι δΓ Ιαυτήν, άλλά δΓ άλλους ανοί
γει τούς 3-ησαυρους της ή γή· όχι δΓ Ιαυτά, άλλά δΓ
άλλους καρποφοροΰσι τά δένδρα, εύωδιώσι τά άν,ύη, καί
παριστάνουσι τά πολυποίκιλα των χρώματα. ’Ωσαύ
τως, ε’πιδαψιλεύονται είς τόν άνθρωπον τά 3-εΓα δώρα
όχι μόνον δΓ εαυτόν, άλλά καί δΓ άλλους· καί οποίος,
άντί νά διαδίδη αύτά, τά μεταχειρίζεται μόνον πρός
ιδίαν του εΰχαρίστησιν, καί κλείεται είς τά ζοφερά
καί ψυχρά σπήλαια τής περιφιλαυτίας, παραβαίνει τόν
μέγαν νόμον τής κτίσεως, άποκόπτει αύτός εαυτόν άπό
τόν κόσμον καί τόν Ποιητήν του, ίεροσύλως σφετερίζε
ται πρός ιδίαν αύτοϋ χρήσιν τά χαρίσματα, οσα έλα
βε διά τήν κοινήν ωφέλειαν, καί πρέπει νά 3εωρήται
όχι μόνον ώς άχρηστος, άλλά καί ώς δόλιος υπηρέτης,
οστις, άντί νά πραγματευ3ή, έκρυψε τό τάλαντον τού
Κυρίου του. "Οστις ζη οΰτω μόνον δΓ εαυτόν, καί
καταναλίσκει τά άγα3ά τοΰ ούρανοΰ είς τάς ήδονάς,
ή άφιερόνει αύτά είς τόν δαίμονα τής φιλαργυρίας, είναι
ώς άκαρπος βράχος είς γόνιμον πεδιάδα, ώς ακανθώ
δης βάτος είςκαρποφόρον άμπελον,— είναι ό τάφος τών
χαρισμάτων τοΰ Θεοϋ, ή άλη3ής Έρημος ’Αραβία τοϋ
ή.3ικοϋ κόσμου. Καί άν ύπερέχη μεγάλως κατά τά
πλουτη καί τήν δύναμιν, ισταται, ισχυρός καί απρόσ
ιτος, ώς μεμονωμένος άπότομος κρημνός, δστις παριστα μόνον ψύχραν καί άχαριν 3εωρίαν, διακόπτει τάς
ζωογόνους άκτίνας τού ήλιου, παγόνει τάς υποκάτω
κοιλάδας μέ τήν ζοφώδη σκιάν του, επαυξάνει τήν
δριμύτητα τοϋ διαπεραστικού βορέως, καί σύρει τούς
κεραυνούς τοϋ παρωργισμένου οίρανοϋ. Πόση δέ δια
φορά μεταξύ αύτού καί τοϋ εύπροσίτου γηλόφου, άνδη
ρού καί καρποφόρου, όστις ελκύει καί υποδέχεται τάς
δροσους τοϋ ούρανοϋ, καί κρατών μόνον τάς έξαρκούσας
είς τα πολυάριθμα προϊόντα του, αποστέλλει τάς λοιπάς νά τρέφωσι καί γονιμοποιώσι τάς είς τούς πρόποδας αύτού κοιλάδας.
Η Π Α Ν Τ Α Χ Ο Υ Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Κ Α Ι Η Π Α Ν Τ Ο Δ Υ Ν Α 
Μ ΙΑ Τ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ .

Α ν έξέλ3ης τοϋ οίκου σου πρός περιδιάβαση», καί ύπάγης είς κήπον, όπου εύρίσκονται παντός είδους όπόΐραι
έν άφ3ονία, αισθάνεσαι φυσικήν τινα ορμήν νά με3έξης
άπ’ αύτάς· καί όμως δέν πράττεις οΰτω, διότι ό νόμος
σε εμποδίζει. Την ωραν τής άνοίξεως περιφέρεσαι είς
τά δάση καί τας πεδιάδας, καί 3-εωρείς πλή,Ξ-ος πτη
νών, είς τά όποία ίσως σ’ έρχεται έπι3υμία νά πυροβό
λησης· άλλά δεν έμπορείς, διότι ό νόμος τό απαγορεύει.
Δίδεις τά χρήματά σου. καί δεν λαμβάνεις είμή κομ-
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Ίουν.

μάτιον χαρτιού ΰπογεγραμμένον,— μ’ όλον τούτο είσαι
. μεταχειρίζεσαι. Τ ί λοιπόν είναι ό νόμος ουτος, ό
βέβαιος ότι τα χρήματα 3έλουν έπανίλ3ειν εις το τααόρατός, και όμως ορατός, διά των πανταχού άποτεμείον σου, όιοτι ϋπαρχουσι νόμοι, δυνάμει των οποίων
Λεσματων του, όστις μέ συνοδεύει όπου καί άν ύπάγω,
ό χρεώστης άναγκαζεται ν άποδώση αυτά. Δανεί
εισχωρεί είςολα ς τάς σχέσεις τών άν3ρώπων πρότ άν'
ζεις τα χρήματά σου, καί πριν παρέλ3η ή προ3εσαία,
3ρωπους, πρός ζώα καί πράγματα, καί, τό παράδοξόπτωχεύει^ ο οανεισ3εις· σε προσφέρει το ήμισυ η το
τερον,^ποτε δεν διαλείπει ή αναβάλλεται, άλλ’ εξακο
τεταρτημόριου της ποσοτητος, και αναγκάζεσαι να τον
λουθεί να ενεργή, καί κα3’έκάστηυ πλάττει νέους κα
εςοφλησης, διότι ό νομος ουτω διέταξε. Μεταβαίνεις
νόνας και κανονισμούς διά τήν διαγωγήν καί τάς διά
εις άλλην πόλιν η επικράτειαν, καί διά μίαν, δυο η
φορους σχεοεις τού άν3ρώπου, καί μέ άκατάπαυστον
τρεις εβδομάδας μένεις περιορισμένος εις τδ λοιμοκα
και ανεξάντλητου δραστηριότητα Επιλαμβάνεται πάσης
3αρτηριον, και διολου δεν τολμάς νά ε’γγίξης άν3ρω.
νέας καταστάσεως άν3ρώπων τε καί πραγμάτων ;
πον, η νά εισελ3ης εις συναναστροφήν καί διαΐί τούτο ■
διότι ό νόμος ουτω 3έλει. Πλέεις εις τό άχανές πέ-’
ΙΟ ΕΠΙ ΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ TOV ΓΨ ΙΣ’ΓΟΓ.
λαγός, μακράν πάσης κοινωνίας- πολεμική ναύς ίσωΛ
εις τας Γραφας οτι ό ουρανός είναι ό 3-ρόνος
άνήκουσα είς άλλο Ο νος, χιλιάδας μιλίων μακράν τού
τού Θεού, καί ή γή ύποπόδιον τών ποδων αυτού' καί
ίδικού σου, σέ προστάζει νά στα3ης καί νά δείξης την
οτι ό ουρανός καί ό ουρανός των ουρανών δέν άρκούν
σημαίαν σου. ’Αξιωματικός τις άναβαίνει εις το πλοίον,
να χωρέσωσιν αύτόν. Πόσον ύψηλή έννοια ! Πόσον
ζη τεί τά χαρτία σου, καί άπαιτεΓ νά τον συνοδε-ύσης
ό ευλογητός Θ_ός υπερβαίνει πάν δ,τι ημείς δυνάμε3α
είς τό πλοίόν του. Ά ν δεν κλίνης. ε’κτι'3εσαι εις κα·
να συλλάβωμεν περί αύτού!
κωσεις, κα* ίσως είς κίνδυνον. ' Είναι ό νόμος του
Ά λλ’ ό "Γψιστος ούτος καί Υπέρτατος Θεός, ό
Ονους σου, καί δλων των Ονων, όστις σέ ύποχρεόνει
κατοίκων τήν αιωνιότητα, συγκαταβατικώς λέγει, “ ’Ε 
να εφοδιάζεσαι άπό τά χαρτία ταύτα, καί νά τά πα
πί τίνα επιβλίψω, άλλ’ ή ε’πί τόν ταπεινόν καί ήσύρουσιαζης είς τοιαύτας περιστάσεις. Ε ίς ξένον λιμέχιον, καί τρέμοντα τους λόγους μου
Ού μόνον δ’
να, πρόξενος τοΰ ΐδίου σου Ονους σέ συμβουλεύει, καί,
Επιβλέπει είς τον τοιούτον, άλλά καί κατοικεί ε’ν αυτού.
χρείας τυχουσης, σέ υπερασπίζεται. Ό νόμος δια
Ο ε’νταύ3α ταπεινός ονομάζεται υπό τού Κυρίου ημών
τα ττε ι αύτόν νά πράττη οότω. Βλέπεις άνθρωπον βιπτωχός τω πνεύματι. Τίποτε δέν βλέπουσιν ε’πί γης
αιως^καί ε’κ προμελέτης άφαιρούντα την ζωήν άλλον
οί^όφ3αλμοι ^τού Κυρίου τόσον ασμένως, όσον τόν άλη.
και Ομως ούδεις προσβάλλει τον φονεύοντα, ή άπαλ3ως ταπεινόφρονα, τόν συντετριμμένον τήν καρδίαν.
λάττει τον είς 3άνατον καταδεδικασμένον, διότι ό νότο’^ λόγους αύτού μετ’ εύλαβείας καί
μος άπεφασισε να 3ανατω3η τοιουτοτρόπως. Ό νό **1
υιίκής άγάπης.
μος συσταίνει σχολεία, καί ύποχρεόνει τούς γονείς νά
Ο υπέρτατος Κύριος τού παντός δέν κατοικεί είς
στελλωσιν εις αύτά τους υιούς καί τάς 3-υγατέρας των
ναούς χειροποίητους. "Απαντες οί τοιούτοι ναοί φθεί
Ό νόμος βοη3εί τόν πτωχόν νά λαμβάνη τά δ’ίκαιά
ρονται και καταπιπτουσιν, ή δέ ψυχή διαμένει ά3άτου άπό τον πλούσιον, καί πάλιν προστατευ'ει τόν πλού
νατος. Ε ις ψυχάς, λελυτρωμένας ύπό τού Υίού αύτού,
σιον,^ ώστε οί πένητες νά μη λαμβάνωσι μάλλον παρά
καί άνακαινισμενας διά τού Αγίου Πνεύματος, ε’νοικεί
το δίκαιον των. Λέγει τις τά πάνδεινα περί των εν
ευχαρίστως ό Θεός. “ Ούκ οιδατε,” λέγει ό Άπόστοε’ςουσια, καί μ όλον τούτο μένει άνενόχλητοτ, διότι ό
λος Παύλος πρός τούς Κοριν3ίους, “ οτι ναός Θεού ε’στε,
νομος τό συγχωρεί· είναι δέ πάλιν νόμοι, τούς όποιους
και το Πνεύμα τού Θεού οίκεί ε’ν ύμΐν
Καί πάλιν,
ά π α ν τ ε ς η σχεδόν άπαντες μισούν, ή κηρυ'ττουν άνω1 μ είς γάρ ναος Θεού ε’στε ζώντος· κα.3ώς είπεν δ
φελείς, ή καί σκληρούς, καί δμως υποτάσσονται είς αύΘ-ος, Οτι ενοικησω ε’ν αύτοίς καί ε’μπεριπατήσω, καί
τους χωρίς φυσικής τινάς βίας. 'Ο νόμος κατεσκευεσομαι αύτών Θεός, καί αύτοί έσονταί μοι λαός.” Αυ
ασε λεωφόρους, ηνωσε ποταμούς, διεχώρισε βουνά· άφαιτός είναι άπειρον, απεριόριστον πνεύμα, πανταχού πα
?ει χρήματα διά τό δημόσιον όφελος, καί ε’ξ άλλου μέρών και τα παν τα πληρών. Κομψότατα καί έμφατιρους προστατεύει αύτά· στέλλει εκστρατείας είς μακρυκώτατα είπεν ^ Δαβίδ, “ Πού πορευτώ άπό τού πνεύ.
νας χώρας- ε’3εμελίωσε βιβλιοάήκας, καί συλλογάς
ματος σου, και απο του προσώπου σου πού φύγω; ’Εάν
τεχνουργημάτων- κοσμεΓ καί κα3ωραΐΙξει. Ό νόμος
άναβού είς τόν ουρανόν, σύ ε’κεί εί- ¿άν καταβώ εις
φρόντιζες ωστε ό έμπορος νά μετρη μέ σωστόν πήχυν,
τον αοην, πάρει- εάν άναλάβω τάς πτέρυγας τής αυ
και τον λεγει μέ ποιον άργυριον νά πληρόνη τά χρέη
γής, και κατασκηνώσω είς τά έ σ χ α τ α της 3αλάσσης,
του- καταδικάζει τά νοσώδη τρόφιμα, απαγορεύει την
και ε’κει 3έλει μέ όδηγήσειν ή χείρ σου, καί ή δεξιά
πολυγαμίαν, παιδεύει τάς άναφανδόν γινομένας κακόσου 3ελει μέ κρατείν. ’Εάν είπω, ’Αλλά τό σκότος
η3ειας, επεμβαίνει άν τό έργον σου ε’νοχλη άλλους
3ελει μέ σκεπάσει, τότε καί ή νύξ αύτή 3έλει είσ3αι
σε υποχρεονει κάποτε νά λάβης δπλα, άλλοτε σ 'ε μ π ο 
φώς τριγύρω μου- ναι. τό σκότος δέν σκεπάζει τίποτε
δίζει νά μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ή ς αύτά' πρός ε’κδίκησιν τής φα- ,
άπο σε- μα λιστα η νυς λάμπει ώς ή ημέρα- είς σέ τό
νερωτερας αδικίας, καί άλλοτε πάλιν συγχωρεΓ νά τά ,
σκότος είναι κα3ώς καί τό φώς.”
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Τά πάντα πληρών, έχει μ’ ολον τούτο τήν καρδίαν
τού ευσεβούς και ταπεινοφρονος ως κατοτκητηριον αύ
τού, και προκρίνει αυτήν παρα τήν σκηνήν τήν ύπό
τού Μωϋσεως ε’ν τη ε’ρήμω κατασκευασ3είσαν, ή τόν
λαμπρόν και μεγα/.οπρεπή ναόν τόν οίκοδομη3έντα ύπό
τού Σολομώντος ε’πί τού δρους Σιών. Καί ή σκηνή καί
ό ναός προ πολλού ε’ξηφανίσ3ησαν, άλλ’ ή ψυχή τού
άν3ρωπου ζη, μολόνότι ό 3άνατος φονεύει τό σώμά του,
και μετατρέπει αύτό είς χούν.
Ενώπιον τού Θεού ή καρδία είναι τό πάν. Αύτός
δεν επιβλέπει είς την ε’ξωτερικήν επιφάνειαν, άλλ’ είς
τήν καρδίαν αυτη δέ είναι γυμνή καί τετράχηλισμένη
έμπροσθεν του. Ά ν γέμη άπό άνόσια διανοήματα,
πά3η, καί ε’πι3υμίας, δέν κατοικεί ε’ν αυτη. Ε ίς τόν
ναόν τών Ιεροσολύμων ένδιέτριβεν ό Θεός, μεχρις ου
κατέστη σπηλαιον ληστών τότε δέ παρη’τησεν αύτόν,
καί άφήκε τούς νικητάς 'Ρωμαίους νά κατεδαφίσωσιν
αυτόν, είς τρόπον ώστε νά μή μείνη λί3ος ε’πί λί3ω.
Αύτο τούτο πάσχει ή καρδία, ήτις ε’γκαταλείπεται ύπό
τού Πνεύματος τού Θεού διά τάς αμαρτίας της.
Ιδιον τού άν3ρωπου είναι νά εκπλήσσεται άπό ε’ξωτερικά φαινόμενα. Ή μεγαλοπρέπεια τού ναού ε’κίνησεν εις 3αυμασμόν τούς μα3ητάς, καί έκαμεν αυτούς
νά είπωσι, “ Διδάσκαλε, Ί δ ε ποταποί λί3οι καί ποταπαι οικοοομαι!
Αλλ εκείνος παραυτα προείπε τόν
ολε3ρον τούτων άπαντων. Ε ίς τούς όφ3αλμβύς αύτού
εφαινοντο ώς ούδεν. Τού ε’νδόξου Θεού ή πνευματική
λατρεία δέν ήλαττώ3η ποσώς, άφού κατεκρημνίσ3η ό
πολυτελής καί λαμπρός εκείνος ναός· ουτε 3έλει άπολεσει κάνέν μέρος τής πνευματικής λατρείας του, οταν
0ιαλ.υ3ωσιν ολα τά στοιχεία τού παρόντος κόσμου είς
τήν καυστηράν 3ερμότητα τής τελευταίας ημέρας. Οί
άγιοι άγγελοι, και η ομηγυρις των πρωτοτόκων, καί τά
πνεύματα των όικαιων τετελειωμενων, 3ελουν ζη μετά
τήν διαλυσιν τού παρόντος κόσμου, καί έκαστος αύτών
.~ίλει εισ3αι ναος, εν ω 3ελει κατοικείν ό αιώνιος καί
άγιος Θεός. καί λατρεύεσ3αι διά παντός. Ό ’Από
στολος Παύλος παριστάνει όλους τούς πιστούς ώς ώκοοομημενους επι τού Ιησού Χριστού, τού 3εμελίου καί
ακρογωνιαίου λί3ου, καί ουτω άποτελούντας ναόν άγιον
εν Κυρίω, είς κατοικητήριον τού Θεού ε’ν Πνεύματι.
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ.
Ι ά ς ί π ο μ ε ν α ς αποκρίσεις Ιδω κεν εγγράφους προ ολίγω ν ετώ ν
κωφάλαλός τις Ιν Γ α λ λ ία .
1 1 έ σ τ ι ν α ιο ά ν ιο τ η ς ^

Ή μ ε ρ α , ή τις ουτε χθ ες Ι γ ε ι, ουτε αυριον.
Τ ί εστι θ ε ό ς ;
( ) ήλιος τη ς αϊω νιότητος.
Τ ί εστιν ευγνωμοσύνη ;
‘II μ νή μ η της καροίας.
Τ ί εστιν α ρ ε τ ή ;
Η θ ικ ή δύναμις.
Ι ι έστιν ορθός λό γο ς;
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Η ώ ρ ιμ ό της του νοός.
Τ ί Ιπ α νά σ τα σ ις;
Δενδρον μ έ τη ν £ίζαν επά νω , και τή ν κορυφήν κάτω.

ΘΗΒΑΙΚΟΝ ΠΙΝΑΚΙΟΝ.
Ε ι ς το άνώτατον μέρος τής δπισ3εν εικονογραφίας παριστάνεται ή 3εία τριάς τών Αιγυπτίων,— Οσιρις, ό
παγκόσμιος πατήρ, ή ενεργός άρχή όλων τών πραγμάτων- Άσις, ή παγκόσμιος μήτηρ- καί "Ώρος, ό υιός
αυτών, ή φανέρωσις τής συνηνωμένης ένεργείας ή έπιώ
por¡c των.

- , ^ π,°ώτος ^κρατεί είς τήν δεξιάν του ποιμαντικήν
ράβδον, καί είς τήν άριστεράν του μάστιγα, δηλών ότι

παιδεύει τάς άταξίας τού λαού του.
Ε ίς τό σχήμα τήςΗ σιδος δέν υπάρχει τίποτε άξιοσημείωτον άλλ’ ό "Ωρος έχει κεφαλήν ίέρακος, άντί
άν3ρωπίνης, πρός φανέρωσιν τής άκρας άγρυπνίας καί
ταχυτητος τού Θεού, είς τό παρατηρεΐν καί 3εραπεύειν
τα ί χρείας τών πλασμάτων του. *
"Ολα σχεδόν τά έ3νη ε’δανείσ3ησαν ε’κ τών Γραφών
3ρησκευτικάς ιδέας καί ιεροπραξίας. Τό περί Τριάοος του Θεου δόγμα, λόγου χάριν, ε’πεκράτει είς πλείστας χωράς, άπομεμακρυσμένας άπ’ άλλήλων, καί διό
λου άποκεχωρισμένας. Οί ’Ινδοί έχουσι τρισυπόστατον Θεότητα,— Βραχμάν, Βησνούν, καί Σηβάν. Ή
Χαλδαϊκή 3εολογία άνεγνώριζε τρείς άρχάς- ή Περ
σική ε’δίδασκε τήν λατρείαν τού “ Τριπλασίου Μί3ρα.”
Ε ίς τάς ε’ρήμους τής Σιβηρίας εύρέ3η νομισματόσηυ.ον.
μ’^«πιγραφήν τώ Τρισυποστάτω Θεω. "Ιχνη τού αύτού
δόγματος παρατηρούνται εις* τήν' Ίαπονίαν, καί έτι
μάλλον είς τήν Κίναν- διότι οί Σίναι δοξάζουν ένα
υπερτατον Θεόν, τόν δημιουργόν τού παντός, καί δύο
άλλους κυβερνήτας τής αύτής φυ'σεως. οιτινες συνάρχουσι μετ αύτού, ό μέν είς τόν άνω, ό δέ είς τόν κάτω
κόσμον· “ όταν οί Σίναι έγερ3ώσι τό πρωί. ” λέγει πε
ριηγητής αξιόπιστος, “ στρεφουσι τα πρόσωπα πρός
άνατολάς,^ καί μέ τάς χείρας συνενωμένα:, λέγουσιν,
ε’ν τριαδι Θεός νά μάς φυλ,άξη ε’ν τώ νόμω αύτού.”
Ομοια πίστις ε’πικρατεί καί είς τόν νέον κόσμον, διότι
οί κάτοικοι τής Νοτίου ’Αμερικής έχουσι τόν Ί ά γ γ α Τάγγαν, ή τόν ε’ν τρισί προσώποις ένα Θεόν.
Πό3εν άρα διεδό3η τοιούτον δόγμα είς τόσα διά
φορα /¿ερη τού κοσμου ; Σάρξ καί αίμα ήτον άδύνατον ν’ άποκαλυψωσιν αύτό, κα3ό ύπερβαίνον τά στενά
ο"ρια του άν3ρωπίνου νοός. Ά λλ’ ai Γραφαί γέμουσιν
αύτού, καί ε’κ τούτων μόνον, ή ε’ξ άποκαλύψεων γενομένων είς τούς Πατριάρχας πρό του Εγγράφου νόμου,
πρεπει να ε’πήγασεν ή περί αύτού γνώσις. “ Έ ν άρχήε’ποιησεν ο Θεος τόν ούρανόν καί τήν γ η ν ,” λέγει ό
Μωϋσής- ή λεξις Θεος είς τήν φράσιν ταύτην είναι
εις το Εβραϊκόν πρωτότυπον Έ λοχίμ, τουτέσέιν όνουα
τού πληθυντικού άρι3μού, ε’μφαίνον τήν Α γία ν Τοιάδα- τον Πατέρα ώς τήν πηγήν πάσης άγα^ότητοτ,
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θ η β α ϊχ ό ν Π ινάκιον.

ΐον Γιον ώς τ ήν σοφίαν του Πατρδς, καί το "Αγιον
νακιου φαίνονται ταύτοτροπως ε'νησχολημένα, μολονότι
Πνεύμα ώς τήν δυναμιν τον Πατρός.
τα άντικείμενα,^ είς ά αί προσφοραί των άποτείνονται,
, *ΕΚπροσ9·ίν της των Αιγυπτίων Τριάδος, είς την
δεν έχουσι κάνεν άπό τά τής 5εότητος σύμβολα. "Εν
ϊΐκ&νογραφιαν, φαίνεται σχήμά τίνος, προσφέροντος τά
εξ αυτών, με την κεφαλήν φαλακράν καί άσκέπαστον,
εν δοχειω περιεχόμενα. ΦορεΓ δε άκατέργαστον δέρίσως ^παριστάνει ιερέα του ναού- διότι ό Ηρόδοτος λέμα, ως άλλα Θηβαί'κά σχήματα, περί ων ό Σαμπολγει, οτι εν Αιγυπτω οί το αξίωμα τούτο φέροντες διέλιων υπο3ίτει^ δτι παριστάνουσι τούς νομάδας βασι
φερον άπο τους άλλαχού, έχοντες τάς τρίχας μικρας
λείς του Μανε3·ωνος· είς δέ την άριστεράν του κρατεί
¡! V “ 1, δι^ου ε’ξυρισμένας- τούτο δ' ε’πεβεβαιώ3η διά
των ποδών του πέριξ αυτού τετυλιγμενου δέρματος.
| τής εςετασεως μουμιών, αιτινες έκ τών ε’πάνω αύτων
Ο ικέτης πι5ανον ότι είναι είς των άνομων ληστών,
■ ιερογλυφικών άποδεικνυ'ονται λείψανα ιερέων.
οιτινες τοπάλαι, ώς κα: την σήμερον, περιεπλανώντο
Τ ό ήδη περιγραφ έν πινάκιον έχει είκοσι δακτύλω ν 3ψος καί
εις τας περιττήν Αίγυπτον έρημους- άλωΒ-είς δέ ύπό
.ινος Θηβαίου, άναγκα£εται νά προσκύνηση τάς εγχω δεκατεσσάρων πλάτος- ευρίσκεται δέ τη ν σήμερον εν Α γ γ λ ία ,
όπου μετεκομίσθη έκ τω ν Ιν Α ’ι γ ύ π τω © ηβώ ν. ' Τ ή ς μ ίγα λοπ όρίους 3εότητας, ως είκονί^εται ό 'Ροβοάμ καί οί άλλοι
λεως τα υτη ς, η τις υπήρξε μ ία τω ν λ α μ π ρ ό τα τω ν έ π ί γ η ς, Έ κ α βασιλείς, περί ών εγινε λόγος εις Σελ. 91 του παρόντομπυλος 6πό του Ό μ η ρ ο υ ονομασΟεισα, κατεχω ρήσ αμεν σύντονον
τοε ά ρ ,V » . Τά σχήματα είς τό κάτω μέρος του πι- περιγραφ ήν είς Σ ε λ . μ του Β '. Τ ό μ . τ η ς ’Α ποθήκης.

