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Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Α . 

Εις τρεΓς κυρίως εποχάς δύναται να διαιρεθεί η κα-

τάστασις της παιδείας τ ω ν νεωτέρων Ελλήνων άπο 

της αναγεννήσεως των γραμμάτων εν Ανατολή. 

Ή πρώτη άρχετκ,ι άπο Γενναδίου του Σχολαρίου 

ίιά Μωάμεθ του Β' , εν ετει 1 4 5 3 , μέχρι τοΰ τέλους 

του δεκάτου ογδόου αιώνος. 

Ή δευτε'ρα άρχεται άπο Αδαμαντίου Κοραή εν 

|τε ι 1802 , μέχρι της Ελληνικής ε'παναστάσεως. 

Ή δέ τρ ί τη άρχεται άπο της εις Ελλάδα άφίξεως 

του Βασιλέως "ϋθωνος, εν ετει 1832 , μέχρι τών κα6' 

ημάς ημερών. 

Ε Π Ο Χ Η Π Ρ Ω Τ Η 

%κό Γενταύίον τον Σχο.Ιαρίον μέχρι 

Αδαμαντίου Κοραή. 

Ή άναγε'ννησις τών γραμμάτων εν Ανατολή 

έλαβε την άρχην αύτης άπο Γεωργίου του Σχολαρίου, 

δστις, ψηφισθείς Οικουμενικές Πατριάρχης Κ ω ν σ τ α ν -
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τινουπόλεως έν ιτε» 1453 , έπί Μωάμεθ τού Β', μ ε τ ω -

νομάσθη Γεννάδιος. Ό Μωάμεθ είχε διατάξει τούς 

εν Κωνσταντινουπόλει χριστιανούς, τεσσάρας ημέρας 

μετά τήν άλωσιν αυτής, νά έκλέξωσιν ελευθέρως Π α 

τριαρχών κ α τ ά την επικρατούσαν είς αυτούς συνήΟειαν. 

Έκλεχθέντος λοιπόν Πατριάρχου του Γενναδίου, άνδρος 

πεπαιδευμένου και ενάρετου, ό Σουλτάνος ηθέλησε νά 

εκτελεσΟώσιν δλαι αί έθιμσταξίαι, όσαι έγίνοντο κατά 

τήν έκλογήν νέου Πατριάρχου έπί τ ώ ν χριστιανών 

Αυτοκρατόρων. "Οθεν καλέσας τον Γεννάδιον εις τ ά 

Ανάκτορα ώμίλησε πρός αυτόν φιλοφρόνως, περιέβαλε 

λαμπρόν έπανωφόριον, έδωρήσατο βαρύτιμον ποιμαν

τικών ράβδων και συνώδευσεν αυτόν μέχρι της Αυλής, 

δπου προσήχθη είς τον νέον Πατριαρχών ίππος έκ του 

Βασιλικού σταύλου, ε'π'ι του οποίου άναβάς ό Γεννάδιος 

κατά βασιλικών διαταγών μετέβη είς τό ε'ν τ ώ ναώ I 

τ ώ ν αγίων Άποστόλιον νέον Πατριαρχείο-/, παρακς- ' 

λουθούση; αύτον λαμπράς συνοδίας μεγιστάνων Όθω-

μανών. 

Ό Γεννάδιος λοιπόν, λαβών παρά του Σουλτάνου 

τούτου πολλά προνόμια, μεγάλας τ ι μ ά ; και πολιτικήν 

έξουσίαν ίο όλων τ ώ ν κ α τ ά τό Τουρκικόν κράτος χρι

στιανών, κχ'ι διαταχθείς νά τακτοποίηση τό Γραικικόν 

{Ονος κ α τ ά τ ά θρησκευτικά δόγματα και τ ά ίδια 

αύτοϋ είιμα, προσεκάλεσεν είς Κωνσταντινούπολη 

όλους τούς φυγάδας πεπαιδευμένους του έθνους, μετε-

κάλεσεν από την Τραπεζούντα και άλλα μέρη τάς 

εξόριστους εύγενεΓς οικογενείας τ ώ ν Γραικών, και έσύ-

στησε πρώτος την εν Κωνσταννινουπόλει Πατριαρχική·; 

Σχολήν, ες ης έμορφο')Οησαν όλοι οί μετά ταύτα είς 

διάφορα μέρη διασπαρέντες διδάσκαλοι της Ελληνικής 

γλώσσης και φιλολογίας. 

Ό Γεννάδιος συνέγραψε πολλά εκκλησιαστικά συγ

γράμματα και διάφορα κ α τ ά Λατ ίνων υπομνήματα, 

τυπωθέντα ί? τω τύμω τ1}ς Χγάχης, ν.α.χα. τό έτος 

1698 . Πατριαρχεύσας δέ εξ περίπου έτη, παρητήθη 

εκουσίως, και μεταξάς είς τό εν Σέρραις μοναστήριον 

του Προδρόμου Ιτελεύτησεν εκεί μετά δύο ετη. 

Έκ τ ώ ν εξερχόμενων της Σχο7.ής ταύτης μαθητών 

οΐ μεν είσήρχοντο είς τον κλήρον, οί δέ μετέβαινον είς 

τήν Ί τ α λ ί α ν , όπου τελειοποιούμενοι είς τ ά μαθήματα, 

τ ά όποια είχον άκροαοθή, προσεκτώντο καί τινας 

γνώσεις της Ιατρ ικής , τ ώ ν φυσικών κα'ι μαθηματικών 

επιστημών, καί της Λατινικής και Ι ταλ ικής γλώσσης, 

επιστρέφοντες δέ είς Κωνσταντινούπολη οί μεν αυτών 

μετήρχοντο τον διδάσκαλον, λαμβάνοντες οί πλείστοι 

τό μοναδικόν σχήμα, οί δέ έπηγγέλλοντο τήν Ίατρ ικήν 

καθ όλην τήν έπικράτειαν τής Τουρκίας. 

Έ κ δέ τούτων τών μόνων κ α τ ' εκείνην τήν έποχήν 

πεπαιδευμένων του έθνους, οί μέν εισερχόμενοι είς τον 

μοναδικόν βίον προχειριζόμενοι επίσκοποι καί μητρο-

πολίται, συνιστών Σχολεία κ α τ ά τάς επαρχίας αυτών, 

οί δέ μετερχόμενα τήν ίατρικήν καί σχετιζόμενοι μετά 

τών κρατούντων ένεκα του επαγγέλματος αυτών, κα-

τώρθωσαν βαθμηδόν νά λάβω«ι μέρος είς τήν πολιτικήν 

κυβέρνησιν του Τουρκικού κράτους, γενόμενοι διερμη

νείς, καί μετά τ α ύ τ α ηγεμόνες τής Βλαχίας καί Μολ-

δαυίας' καί τοιουτοτρόπως άνηγέρθησαν κ α τ ά τον 

δεκατον εβδομον αιώνα τ ά Σχολεία τής Κωνσταντ ι 

νουπόλεως, τού 'Άθωνος, τ ώ ν Ιωαννίνων, τής Ιίάτμου, 

τής Κοζάνη:,, τού Τυρνάβου, τού Βουκορ εστίου, τού 

Ιασίου , τής Χίου, τ ώ ν Κυδωνιών, τής Κερκύρας, τής 

Λαρίσσης, τής Λημητσάνης καί διάφορα άλλα. 

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Τ Η Σ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ . 

Τό Σχολείον τούτο συστηΟέν κ α τ ά πρώτον, ώς είπο-

μεν, ύπό τού Πατριάρχου Γενναδίου,- έξηκολούθει άδι-

ακόπωςκαίέπί τών διαδόχων αύτού' άλλά κυρίως τό 

Σχολείον τούτο ήρχισε νά άκμάζη από Αλεξάνδρου 

Μαυροκορδάτου, διδάσκοντος εν αύτώ περί τ ά τελητοΰ 

17 από Χριστού αιώνος. Ούτος συνέταξε καί τ ό 

περί σνϊτάίεως τύ>· ύχτώ μερ5>? τον Λόγου σύγγραμμα, 

καί ύπήρξεν ό σοφώτερος καί ώφελιμώτερος διδάσκα

λος τής εποχής αυτού. 

Τον Μαυροκορδάτον διεδέχθη Αντών ιος ό Βυζάντιος, 

ό έκ τής Λατινικής μεταφράσας τήν είς πάντας γ ν ω -

στήν καί καθ' όλα τ ά Ελληνικό: σχολεία μέχρι προ 

ολίγου διδασκομένην Χρηστομάθεια*: Έ ν τ ώ αύτώ 

Σχολείω ήκμασεν ομοίως ό έξ Αντιπάρου Άναν ίας , 

συγγραφεύς βιβλίου έπιγραφομένου ΣπΑάγχ>ο> Γξ,αμμα-

1848. 

τιχης, η χερί Mopivr, δπερ εξεδόθη έν Βενετία κατά 

*ό ετος 176-3. 

Ά λ λ ' αί επιστημονικά! ανακαλύψεις καί αί νεώ-

τεραι γνώσεις ήσαν έπί τοσούτον άποκ-κλεισμέναι τού 

Σχολείου τούτου, ώστε Σέργιος τις Μακραΐος διδάσκα

λος τών επιστημών έν αύτώ, νομιζόμενος κ α τ ' εκείνην 

τήν εποχήν ταμείον πάσης σοφίας, συνέγραψεν Έλλην ι -

οτί καί έξέδωκεν έν Βιέννη έν ετε'ι 1796 , βίολίον έπι-

γραφόμενον rpó.iaior χατά Κοπερνίχον, δί ου έπροσπάθει 

νά αναίρεση τ ά επιστημονικά συστήματα αυτού τε 

καί τού Νεύτωνος δί επιχειρημάτων, άποδεικνυόντων 

παχυλοτάτην άγνοιαν τ ώ ν στοιχείων τής μηχανική;, 

έν ω κατά τήν έποχήν ταυ την ή φυσική τού Θεοτόκη 

Ιδιδάσκετο είς πολλά Σχολεία τής Ελλάδος . 

Έ π ί τέλους έν έ'τει 1803 , Δημήτριος ό Μουρούζης 

Ικτισε νέον Πατριαρχικόν Σχολείον κ α τ ά τό μέρος τού 

Βοσπόρου τό ονομαίόμενον Ξ?,(οχρψ'η, διά συνδρομής 

τών αρχιερέων καί τ ώ ν εγκρίτων τού έθνους, καταστή-

σας έν αυτή διδάσκαλον τον έκ Χίου Δωρόθεον Πρώϊον, 

άνδρα ειδήμονα τ ώ ν νεωτέρων θεωριών καί μαθητεύ-

σαντα έν Ι τ α λ ί α και Γαλλία . Τό δέ Σχολείον τούτο 

ώφε'7.ησε τ ά μέγιστα μέχρι τού έτους 1807 . 

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Τ Ο ϊ Α Θ Ω Ν Ο Σ . 

Τό Σχολείον τούτο είναι τ ρ α ν ω τ ά τ η άπόδειξις τού 

πόσον ό Άνατο7.ικός κλήρος ε'φρόντιζεν αείποτε περί 

τής αναγεννήσεως τής Ελληνικής παιδείας, καί προ

ξενεί" μεγάλην τιμήν είς τον πρώτον αυτής καθιδρυτήν 

τον Πατριάρχην Κύριλλον τον έκτον. 

Ή Σχολή αυτη άνηγέρθη έν ετει 1 7 5 3 , διά κοινής 

ομοίως συνεισφοράς τών αρχιερέων καί λοιπών κληρι

κών, καί ητο προορισμένη διά νά χρησιμεύση ιδίως 

είς τήν μόροωσιν τού πνεύματος τών διά τήν ίερωσύνην 

προωρισμένων νέων. Ή ευρύχωρος οικοδομή τής σχο

λής τού Άθωνος έχώρει περίπου 500 μαθητάς' καί 

Σχολάρχης μέν αυτής προσεκλήδη επισήμως ύπό τού 

ΙΙατριαρχείου ό περίφημος Ευγένιος ό Βούλγαρις, Κερ

κυραίος τήν πατρίδα" διδάσκαλοι δέ τής Ελληνικής 

γλώσσης διωρίσθησαν Νεόφυτος ιεροδιάκονος ό Καυσο-

χαλυβίτης καί Παναγιώτης ό Παλαμάς. Πλήθος μα

θητών συνέρρεε πανταχόθεν διά νά άκροασθώσι τ ά 
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μαθήματα τού μεγαλοφυούς καί πολυμαθοΰς Ευγενίου -

καί μολονότι ή Άθωνιας Σχολή δέν διήρκεσεν ειμή 

μόνον πέντε έτη , άλλά τ ά φιλοσοφικά καί επιστημο

νικά μαθήματα τού περίφημου τούτου ανδρός δύνανται 

δικαίως νά θεωρηθώσιν ώς τ ά πρώτα σπέρματα τής 

μετά τ α ύ τ α κ α τ ά τήν Ελλάδα ευφορίας τ ώ ν επι

στημών. 

Ό Ευγένιος παραιτήσας τον Ά θ ω ν α ένεκα δυσα

ρεσκειών τινών προσεκλήθη μετά τ ινα ετη είς 'Ρωσσιαν, 

όπου προχειρισθείς πρώτος αρχιεπίσκοπος τής νεοσύ

στατου αρχιεπισκοπής Σλαβωνίου καί Χερσώνος, καί 

παραιτηθείς μετά τ ινα ετη, έζη έν Πετρουπόλει, δπου 

καί έτελεύτησεν έν έ'τει 1806 . Έ κ τ ώ ν πολλών 

αυτού πρωτοτύπων συγγραμμάτων καί μεταφρασμά

των , τ ά άςιολογώτερα είναι ι) Λογιχή, ή Μεταγυσιχη, η 

κ α τ ' έπιταγήν τής αύτοκρατορίσοης Αικατερίνης γενο

μένη παρ αυτού μιτύγρααις τον ΟνΊ) γι.Ιίου, >} περϊ της 

ΐχ.Ύορίύσεως του Αγίου ΓΙπνιιατος /!dau του Ζοιρη-

χαϋίου, και τά αρίο-χοντα τοΐς γι.Ιοσόιροις. 

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Τ Ω Ν Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν . 

Εις τήν πόλιν τών Ιωαννίνων χρεωστεΓ ή Ε λ λ ά ς 

κ α τ ά μέγα μέρος τήν άναγέννησιν τής παιδείας, ού 

μόνον διά τήν έκεΓ σύστασιν καί συντήρησιν Σχολείων, 

άλλά καί διά τήν πολυμάθειαν τών διδασκάλων, καί 

μάλλον διά τόν ζήλον, δί ού περιέθαλπον οί Ίωανν ί τα ι 

τούς έν αύτοίς μαθητάς. Τό πρώτον Σχολείον ταύτης 

τής πόλεως έκτίσθη περί τ ό 1690 έτος διά δαπάνης 

τού Μάνου Γκιούμα, εύπατριδου τών Ιωανν ίνων , καί 

διετηρήθη μέχρι τού 1820 έτους. Πρώτος διδάσκα

λος τού Σχολείου τών Ιωαννίνων έχρημάτισεν ό έκ τής 

πόλεως ταύτης Βησαρίων ό Μακρής ιερομόναχος, μα

θητής τού έν Κωνσναντινουπόλει διδάξαντος Α λ ε ξ ά ν 

δρου Μαυροκορδάτου. Ό Βησαρίων ούτος συνέταξε 

κα'ι τεχνολογίαν τής γραμματικής κ α τ ' έρωταπόκρισιν 

όνομάσας αυτήν ΣταχνοΛογίαν^ έκδοθείσαν πολλάκις 

έν Βενετία, καί πρός τούτοις ύρθύδο^ 0ίο.1ογία>-, έκδο-

θ-ίσαν έν Βουκορεστίω. Σχολαρχήσας δέ εννέα ετη 

άπέθανεν έν έτει 1699 . 

Τόν Βησαρίωνα διεδέχθη άγλος σοφώτερος συμπο

λίτης αυτού, ό ιερεύς Γεώργιος Σουγδουρής. Ούτος 

Κ Α Ι Τ Ε Ρ Π Ν Ω Ν Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν . 



172 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Αυγουστβς. 

είχε διδαχθή εν Βενετία την Έλληνικήν, Λατινικήν j 

και Ίταλικήν γλώσσαν, καί περε'διδεν έν ττ) Σχολή 

ταύτη ού μόνον τά Ελληνικά μαθήματα, άλλά κα'ι προς 

τούτοις φιλοσοφίαν και φιλολογίαν. Συνέταξε δέ διά 

τους μαθητάς αυτού γραμματικήν σύντομον, έκδοθ^Γ-

σαν πολλάκις έν Βενετία, και είσαγωγηκ Λογιχΐ,ς, ήτις 

πολύν χρόνον έδιδάχθη κ α τ ά τ ά Ελληνικά σχολεία χει

ρόγραφος και κ κ τ ά πρώτον έτυπώΟη έν Βιέννη έν ετει 

1792 . Ό Μελέτιος αναφέρει, δτι ó Σαυγδουρής δ:ε% 

δωκε την Έλληνικην πχιδείαν κχ'ι γλώσσαν εις την 

πρότερον καταοεβαρβαρωμένην Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν 

διά τών μαθητών αυτού, διασπαρέντων άνά πάσαν 

χώραν κα'ι πόλιν. Απέθανε δέ περί το έτος 1715. 

Σύγχρονος και συνδιδάσκαλος τοΰ Γεωργίου Σουγ-

δουρη ύπήρξεν ó ίερεύ; Αναστάσιος Παππά Βασιλείου, 

δστις πρώτος εδω;ε νύξιν τ ινά τη ; Γεωμετρίας εις 

τους μαθητάς τού Σχολείου τών Ιωαννίνων, κα'ι συνέ

ταξε στοιχειώδη εισαγωγήν τών μαθηματικών γνώσεων. 

Τον Γεώργιον Σουγδουρή διεδέχθη ó συμπολίτης 

αυτού Μεθόδιος Ανθρακίτης, ó συστήσας πρώτος έν τ ώ 

Σχολείω τούτω τήν οιδασκαλίαν τών μαθηματικών 

επιστημών, ήτις είχεν εκλείψει προ πολλού εκ τών 

Σχολείων τ ή ; Ελλάδας, και δστις είχε μεταφράσει και 

διδάξει εις τους μαθητάς αυτού αυτήν έκείνην τήν τρ ί το -

μον σειράν της μαθηματική;, τήν οποίαν άναπληρώσας 

έπειτα 5 μαθητής κα'ι διάδοχςς αυτού, Βάλανος Βασι

λόπουλος, έξέόωκεν έν Βενετία περί τ ά μέσα της πα

ρελθούσης έκατονταετηρίδος· ó Βάλανος έδίδαξε τάς 

έπιστήμας ταύτας καί τήν σχολαστικήν φιλ:σοφίαν 

μέχρι τού 1757 έτους. Οί πτωχοί μαθητα'ι έτρέφοντο, 

ένεδύοντο, έλάμβανον βιβλία κα'ι αυτήν τήν γραιρικήν 

ύλην διά δαπάνης τοΰ Σχολείου, κα'ι ε'ξ αυτού έξήο-

χοντο πολλοί έχοντες πολλάς κα'ι διαφόρους γνώσεις. 

Καθ' ην έποχήν ó Βάλανος έσχολάρχει τού Σχολείου 

τών Ιωαννίνων, Ευγένιος ó Βούλγαρις, επιστρέφων 

πρώτην φοράν έκ Παταβίου, και διερχόμενος διά της 

Βενετίας έγνωρίσθη έκεΓ μετά τών Μαρουτσών, βαθύ

πλουτων εμπόρων εξ Ιωαννίνων, ατινες ίδόντες τήν 

μεγάλην παιδείαν κα'ι τ ά έξοχα προτερήματα τοΰ νέου 

Ευγενίου κατέπεισαν αυτόν νά μεταβίι εις Ιωάνν ινα , 

κα'ι νά συστήστι εκεί δεύτερον Σχολείον έν ετει 1 7 2 4 , 

το όποιον ώνομάσθη Μαρουτσικόν, καί δπου ό Ευγένιος 

ηρχισε νά διδάσκη τ ά νέα φιλοσοφικά μαθήματα τοΰ 

Λωκκίου, Λεΐονιτίου κα'ι Ούολφίου. Εντεύθεν ηρχισ» 

νά έκτείνηται καθ' δλην τήν Ε λ λ ά δ α ή φήμη τοΰ πο-

λυμαθοΰς τούτου ανδρός, τοΰ οποίου τ ά μαθήματα διε-

δίοοντο πανταχού. 

Ά λ λ ' επειδή μέχρι εκείνης της εποχής πάν άλλο 

φιλοσοφικον σύστημα, πλήν το τοΰ Αριστοτέλους, ένο-

μίζετο παλέμιον της εκκλησίας, οί οπαδοί τοΰ Βαλάνου 

εϊτε από αληθούς ζήλου, είτε άπό φθόνου κινούμενοι, 

εξωπλίσθησαν κι*τά τοΰ φιλοσοφικού συστήματος τοΰ 

Ευγενίου, κηρύττοντες αυτό άντίθεον ό Ευγένιος λοιπόν 

παράτησε τήν Σχολήν τών Ιωανν ίνων , κα'ι προσκλη

θείς, ως είπομεν, υπό Κυρίλλου τοΰ έκτου, Ι ΐατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως, μετέβη εις τό ορος του 'Άθωνος 

καί συνέστησε τήν Ά θ ω ν ι ά δ α Σχολήν. 

Πλήν τών μαθημάτων της Ελληνικής γλώσσης 

έδιδάσκοντο εν τ ω Σχολείω τούτω* ή Αριθμητική, ή 

Γεωμετρία καί ή σειρά τών φιλοσοφικών μαθημάτων. 

Ά λ λ ά μετά τήν εξ Ιωαννίνων άναχώρησιν τοΰ Ευγε

νίου ό Κοσμάς Βάλανος περιώρισε τ ά μαθήματα τοΰ 

Σχολείου τ ώ ν Ίωαννίνιον ?ίς μόνην τήν παράδοσιν της 

Ελληνικής καί τών φιλοσοφικών μαθημάτων κ α τ ά τό 

παλαιόν σύστημα, άποκλείων τήν εισαγωγήν πάσης 

φι?*οσοφικής θεωρίας τ ώ ν νεωτέρων Ευρωπαίων, μέχρις 

ού ό έξ Ίωαννίνιον έν 'Ρωσσία εμπορευόμενος Ζώης 

Καπλάνης, φιλοτιμούμενος ν ' άναστήσνι τό Μαρουτσι

κόν Σχολείον, επεμψεν εις αυτό διδάσκαλον τον συμ-

πολίτην αυτού Άθανάσιον Φαλίδαν έν ετει 1795. Ό 

άνήρ ούτος κάτοχος πλήν της Ελληνικής καί άλλων 

Ευρωπαϊκών γλωσσών, καί προς τούτοις τών μαθημα

τικών καί φιλοσοφικών επιστημών, ώοέλησεν ίκανώς 

διά της διδασκαλίας αυτού, κα'ι ήθελεν ίσως ωφελήσει 

περισσότερον, εάν δεν έπήρχετο ή ένεκα της τυραννίας 

τοΰ Ά λ ή Πασά τών Ιωαννίνων καθ' δλην τήν 'Ήπειρον 

έπισκήψασα δυστυχία - κα'ι ώς έκ ταύτης ού μόνον οί 

έξωθεν Έλληνες δεν ήδύναντο νά μαθητεύωσιν εις τ ό 
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Σχολείον τών Ιωαννίνων, άλλα καί αυτοί οί κάτοικοι 

της πόλεως ταύτης ήναγκάζοντο νά φεύγωσιν οικογε

νειακώς μακράν της πατρίδος αυτών, 

(ακολουθεί). 

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΤΟΥ Ν Ο Μ Ο Υ 

. Τ Ω Ν ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 

(Συνέχεια έκ τών Αριθ. 9, 10, 11 καί 1S.) 

Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Ε Α Σ . 

Η επαρχία αύτη σύγκειται έκ τών νήσων Κέας, Κύθνου, 

και Σερίφου, αΐτινες συνις-ώσιν ώς Ιγγις-α 40,000 <τρέμ-

ματα γης, ές ής τδ ήμισυ μόλις καλλιεργείται* έκτδς 

τούτω·· συμπεριλαμβάνει τά ; έρημονήσους Σεριφοποΰλα, 

Πιπέρι, Πολόνι, Σπανοποΰλα, Μακρονησι κα'ι τινας σκο

πέλους. Συνορεύει δε προς άρκτον με το Σούνιον, τήν 

Εύβοιαν καί τήν Ανδρον, πρδς ανατολάς με τάς επαρχία; 

Σύρου καί Νάξου,, προς μεσημβρίαν μέ τήν έπαρχίαν Μή

λου, καί προς δυσμάς με το Σούνιον, καί τον Σαρωνικόν 

κόλπον. 

Κέως .— Κείται μεταζύ Μακρονησίου καί Κύθνου, απέ

χουσα 5 λεύγας τοΰ Σουνίου. Η αστρονομική θέσις της 

είναι κατά μήκος μ. 22 , κατά δε τδ πλάτος 37,32'. 

ίχει έκτασιν τριών λευγών εις μήκος καί δύω είς πλάτος. 

Ó λιμήν αυτί ; , όστις είναι κάλλιστος, απέχει μίαν ώς έγ-
* * 

γιστα λεύγαν τ η ; πόλεως. Η Νήσος αύτη λέγουν ότι είς 

•άρχαιοτά-ςην τινα έπονήν ήτον ήνω'λένη με τήν Εύβοιαν, 

άφ' ής ά-εσ-άσθη σχηματήσασα νησον εν-ουσαν 500 πε

ρίπου ς-αδίων μήκος, καί έμπεριέχουσαν τεσσάρας έν αύτη 

πόλεις δηλονότι τήν Καρησσίχν, Ποικέσσαν, ίουλίδα, καί 

Κχρθείχν άλλ' ακολούθως κατεβυθίσθη, ώς βέβαιοι ό Πλί

νιο;, μέρος τι τ η ; νήσου, καί μετ' αύτοΰ α'ι δύο πρώτα·, 

τών αναφερομένων πόλεων. 

Η νήσος αύτη έκαλεϊτο καί Τδροϋσα διά τήν άφθονίαν 

τών αύτη; υδάτων, άλλά κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Αρι

στοτέλους, αναφερομένου ϋ—δ τοΟ Πλινίου, τδ όνομα τούτο 

δέν ήτον ίδιον της νήσου ταύτης, άλλά κοινδν μετά της 

νήσου Τήνου καί άλλων νήσων. ΟΙ λατίνοι συγγραφείς 

τήν όνομάζουσι Κέα (Cea ) , ό Στράβων Κέως, και ό 

Ητολομχΐος Κ ία Ρ(%5»ί" είς δέ τά συγγράμματα Στεφάνου 

τοΰ Γεωγράφου καί Αιοδώρου τοΰ Σικελιώτου ευρίσκεται 

ύπδ τήν όνομασίαν Κ ω ς , όπερ δεν ε'ναι δύσκολον νά 

•συνέβη τούτο κατά τ:χραδρομήν τών αντιγραφέων. Κατά 

δε τον Βιργίλιον ή νήσος αύτη κατωκήθη κατά πρώτον 

άπδ τδν Αριστέα υΐδν τοϋ Απόλλωνος καί της Κυρήνης' 

καί φαίνεται ότι ό πληθυσμδς ηύξήνθη τοσοϋτον, ώς-ε μη 

δυναυ.ένων τών κατοίκων νά πορίζονται τά πρδς τδ ζήν 

αναγκαία, έξέδωκαν, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος, 

νόμον, δι ού οί συμπληρόνοντες τδ έςηκοστδν της ηλικίας 

έτος κατεδικάζοντο νά πίνωσι τδ κώνειον τδν νόμον τοΰ-

τον ϋπαινίττεται καί ό Μένανδρος έν τοις έφεξοίς ς-ίχοις. 

Καλδν τδ Κείων νόμιμόν έστι, Φανία* 

Ó μή δυνάμενος ζήν καλώς, ού ζή κακώς. 

Κατά τδν ίδιον Στράβωνα οί Αθηναίοι πολιορκοΰντες 

τήν ίουλίδα, ήναγκάσθησαν νά παραιτήσωσι τήν πολιορ

κία·/, πληροφορηθέντε;, ÓTt οί πολιορκούμενοι έμελλον νά 

θανατώσωσι τούς ιδίους αυτών παίδας, αν εισέτι διήρκεν ή 

πολιορκία. 

Η νήσος αύτη έιναι πατρίς τοϋ λυρικοΰ ποιητοΰ Σιμω-

νίδου, καί τοΰ άδελφοΰ του Βακχυλίδου, τοΰ περιβόητου 

Ίατροΰ Ερασιστράτου, τοΰ περιπατητικοΰ Αρίς-ωνος καί 

τοΰ Σιμοινίδου υ'ιοΰ Λεοπρέπιδος, Οστις κατά τίιν Πάριον 

νρονολογίαν είν' εφευρέτης μνημονική; τίνος μεθόδου, ην 

καί έ^ίδαξεν εις Αθόνχ;· νΰν δε ή Κέω; απαρτίζει ίδιαίτε-

ρον όμ;όνυμον δημον, συγκε'μενον εκ τ?,; πόλεοι; Τσ'.ας, 

ώκοδομΛμένη; επί τών ερειπίων της αρχαία; Καρθείας, 

ή; οί κάτοικοι συμποσούνται είς 4,070. 

Είς τ « ν νησον ταύτΛν υπάρχει είς χείμαρρος καί 'ίσως 

είναι ό τών άρ/αίων Ε λ λ ι ζ δ ς, όστις διήρχετο διά της 

πόλε-ο; Καρησσίας. Σώζονται μέχρι τοΰδε έκτδς τών 

^ρειπείων τ η ; πόλεως Καρθείχς καί τά έρείπεια διαφόρων 

τ?,ς αρχαιότητος μνημείων* ετι δε κα'. ένδ; Ενετικοΰ φρου

ρίου, έν τώ δποίω έιήκοντα Οθωμανοί διωκόμενοι ϋπδ τοΰ 

Ενετικού στόλου έπολέμησαν γενναίως με δύο μόνον πυ

ροβόλα όπλζ. 

Τά προϊόντα της νήσου ταύτης είσι, κριθή, σΰκα, οΤ-' 

νος, όσπρια, μετάςιον, καί βαλανίδιον. 

Κύθνος.— Κείται, ώς όρθώ; παρατηρεί δ Αικέαρχος, 

υ.εταξύ Κέα; καί Σερίφου. Η αστρονομική αύτης θέσις 

είναι κατά μεν τδ μήκος μ. 22,40' . κατά δέ τδ πλάτος 

37,24'. έχει πέντε λευγών μήκος καί δύο πλάτος* καί 

Μολονότι δεν στερείται λιμένων, δεν έχει μολαταύτα ναυ-

τικόν, 

Τδ πάλαι κατά τήν μαρτυρίαν-τοΰ Στεφάνου έκαλείτο 

ακόμη Οφιούσα, καί Αρυοπίς. Κατά δε τήν μαρτυρίαν 

τοΰ Αικεάρχου είς τήν νησον ταύτην ΰπηρχε σημαντική τις 
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« ό λ ι ; , καί τα μέχρι τοΰδε σωζόμενα ερείπια οττο τον 

άνομασίαν Εβρα ιόκαστρον έπιβεβαιοΰσι τοΰτο. Σώ

ζονται πρόσδε καί άλλα ερείπια καί διάφοροι αρχαίοι 

τάφοι τε καί μνημεία. 

ΕΊ; τήν νησον ταύτην έγεννήθη, ώς αναφέρει δ Εύς-άθιο;, 

άριστος τις ζωγράφος καλούμενος Κυδίας* ένταΰθα προς 

τούτοις διεσύθη έκ τοΰ ναυαγίου 6 άριστος μουσικός 

Ψευδο-Νέρων καλούμενος. 

ή Κύθνος νϋν διαιρείται εις δύο δόμους" εις τον τ?,; 

Κύθνου, τον συγκείμενον έκ τ ή ; κωμοπόλεως Θερμίων, ν) 

Μεσσαρία με 1 ,837 κατοίκους* και ε!; τον τής Δρυόπιδος, 

τον συγκείμενο·/ έκ τ?ις κωμοπόλεω; Σύλλακα, ή χωρίον 

με 1,801 κατοίκους. 

Εϊ; τ/)·/ νησον ταύτην υπάρχουν διάφοροι όρυκτοπηγαί" 

μάλιστα ώκοδομήθη πρό τίνων ετών δημόσιοι; άναλώμασί 

και άνάλογον ττρος τοΰτο κατάστημα. 

Κατά τί)ν μαρτυρ'αν τοΰ Στεφάνου έκαμνε τα πάλαι 

αρίστη; ποιότητος τυρόν* νΰν δε προάγει μετάξιον^ κρι-

ν'/ιν, οίνον, όσπρια καί δπώρας. 

Σέριφος.— Κείται μεταξύ Σίφνου καί Κύθνου. Η άς-ρο-

νομική αύτη; θέσις είναι κατά μεν το. μήκος μ. 21,53' , 

κατά δε το πλάτος 37,8'. έχει 4 λεύγων μήκος καί 2 

πλάτος· Στέφανο; ό Γεωγράφος την συμπεριλαμβάνει 

εις τ α ; Σποράδα;, άλλ' ό Στράβων την απαριθμεί μεταξύ 

των Κυκλάδων εχει αρκετά καλόν λιμένα καί δεν στε

ρείται υδάτων. 

Κατά τίι/ διήγησιν των ποιητών, ε!; την νήσον ταύτην 

άνετράφη δ Περσεύς παρά τοΰ Πολυδέκτου, τον όποιον, 

ώς και του; λοιπού; τ η ; νήσο-j ταύτης κατοίκου;, μετέβα

λε·/ άκολο/5:ο; ε:; λίθου; δια τ "ή; φοβερά; κεφαλή; τ η ; 

Μεδούση;. Κατά την Μαρτυρ'.αν τοΰ Ηροδότου, πρώται 

η Σέριφο; καί Σίφνο; έκηρύχθησαν Οπερ των Ελλήνων 

κατά τοΰ Ξερξου βασιλέως των Περσών δ δε ποιητή; 

Οβίδιο; αναφέρει την Σέριφον δια τών έξη; αύτοΰ τ'ιχων^ 

. . , . . lucie cava c i m i melata 

nube Seriplian 

desonit a destra Cyt l ino Gyaroque reliciis. 

Oí αρχαίοι έπρέσβευον ότι oí βάτραχοι κομιζόμενοι εις 

την νησον ταύτην lyavov την φωνήν αυτών οθεν έκ τούτου 

έπήγασεν ή παροιμία Β ά τ ρ α χ ο ς Σ ερ ίφ ι ο ς, δη-

λοΰσα άνθρωπον σιωπηλον καί άλαλον. 

Ó Τάκιτο;, 0 7 1 ; λέγει, ότι εί; την νησον ταύτην ϊ^ά-

λη εξόριστος δ ρήτωρ Κάσιος Σεβήρος, την ονομάζει Σε-

ρίφιον σκόπελον ραχιιιη-βεΐΊρΙΐΗϊΐιι· ώς κατάξηρον 

νησον τήν περιγράφουν και ό Σενέκα; και ό Σχολιαστής 

τοΰ Αριστοφάνους, 

Νΰν αποτελεί ίδιαίτερον δμώνυμον δημον συγκείμενο·* 

έκ μια; κωμοπόλεω; και τριών χωρίων, οίον. 

Σέριφο; ( έδρα) με κατοίκους , 2,143. 

Κένταρχο; 106, 

Παναγία 126. 

Γαλανή 89. 

2,464. Τδ δλον. . 

Προάγει δε κριθήν, όσπρια, ζώα , τυρόν, και αρίστης 

ποιότητο; κρόκον. Υπάρχει καί πλήθο; περδίκων, καί 

προς τούτοι; ίχνη μεταλλείων σιδήρου καί μαγνήτου. 

Καθ' όσον άφορα τα ; έρημονήσου; τ ή ; επαρχίας ταύτη;, 

ή μεν Σεριφοπούλα κείται πρδ; βορεωανατολά; τ η ; Σε

ρίφου, και μεταξύ τ ο ; έρημονήσου ταύτη; και Κύθνου 

κείται το Πιπέρι η Καλαπόδι λεγόμενον προς ανατολάς 

τ ή ; Σερίφου κείται ή Πολόνη, πρδ; άρκτον τ ή ; Κέω; ή 

Σπανοποΰλα, καί μεταξύ Κέω; και Σουνίου το Μακρονήσι, 

το οποίον κατά τον χάρτην τοΰ Αλδενχοβένου υπάγεται 

εί; τον νοαδν τ ή ; Αττική; . Η έρημόνησο; αύτη απέχει 

τοΰ Σουνίου δύο μόνον λεύγας, εχει τριών λευγών μήκος 

καί δύο πλάτος* Το πάλαι ήτο κατοικημένη καί έκαλεΐτο 

κατά Στέφανο·/ τον Γεωγράφο·/ Μ α κ ρ ί ; . Τίνες τήν 

ονομάζουν καί Νησον τ ή ; Ε λ έ ν η ; , καί ταύτην φαί

νεται ύπαινίττεται ό Πομπόν.ο; Μέλας δια τ η ; έξης εκ

φράσει; του « Vi ΑΙ (hide Helene, est nota stupro 

Ilelenae » άλλ' ή τ ή ; Ελένη; νήσο; πιθανώ; είναι ή τοΰ 

όαήοου Κρανάη, ήτι; κείται έν τ ώ Λακωνικώ κόλπω^ 

τανΰν Μαραθωνήσι λεγομένη. 

II επαρχία Κέω; υπάγεται άπ' ευθεία; εί; τον Νομάρ'-

ν/τ,ν. ( ακολουθεί ) 

ΙΝΔΙΚΟΝ ΓΝΩΜΙΚΟΝ 

Η ζωή τών ανθρώπων ώρίσθη εί; έ/.ατόν ετη* ταύτης 

δε τ ή ; έκατονταετοΰς ζ ω ή ; τδ ήμισυ αναφέρεται εί; τάς 

νύκτας* τούτου δε τοΰ ημίσεως το ήμισυ εί; τήν παιδι-

κήν καί γεροντικήν ήλικίαν* τδ δε έναπολοιφθέν διανύεται 

συν νοσημασι καί παθήμασι καί πόνοι; έξ υπουργίας καί 

εργασίας* πόθεν άρα άνεσις τή ζωή τών ανθρώπων, ^ 

έστι βραχυτελή;, ώς τδ συρρηγνύμενον κΰμα; 

( Μετάφρασις Δ. Γαλανού. ) 
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ΕΠΙΤΟΜΟΣ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α . 

Τ Ω Ν Ε Ν ΤΗι Ε Ϊ Ρ Ω Π Ι Ι [ Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Α Ν Α 

Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ω Ν Α Π Ο Τ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Τ Η Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α 

Ν Ι Κ Η Σ Ε Π Ο Χ Η Σ Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Ο Υ Δ Ε Κ Α Τ Ο Υ 

Ε Ν Ν Α Τ Ο Υ Α Ι Ω Ν Ο Σ . 

(Συνέχεια έκ τοΰ 13 ,άριθμοΰ). 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'. 

ΑΠΟ TOT Ε'. ΜΕΧΡΙ TOT Η'. ΑΙΩΝΟΣ. 

Ειπομεν προηγουμένως έν τ ώ τέλει τοΰ ά. Κεφαλαίου 

•κερί τ ή ; έρημώσεω; τών ωραιότερων τ ή ; Ευρώπη; μερών 

μετά τήν ύπό τών Βαρβάρων κατάκτησιν. Η δη δε άνα-

φέρομεν συντόμως τα ; είσβολάς ταύτας τών κατακτητών. 

Κατά τα ; αρχάς τοΰ έ. αιώνος ο'ι βάρβαροι τών συνό

ρων τ ή ; Κίνας ώρμησαν κατ' άλλων βαρβάρων καί ήνάγ-

κασαν αυτού; να χυθώσιν εί; τήν δύσιν* είστε ο'ι τελευ

ταίοι ούτοι, πλήρεις επιθυμία; τοΰ να λαφυραγωγήσωσι 

τού; προ; μεσημβρία·/ καί δύσιν γείτονας, πλουσιωτέρου; 

μεν, όλιγώτερον δ' αυτών ισχυρού;, παρεσύροντο ύπδ τοΰ 

όρμητικοΰ χειμάρρου, τδν δποίον αυτοί άφ' εαυτών έμε-

γάλυνον. Τέλος ο'ι λαοί όλη; -:ή; Αρκτική; Ασία; καί 

Ευρώπη;, άπδ τοΰ μεγάλου Κινα'ίκοΰ τείχου; μέχρι τοΰ 

Γερμανικοΰ Πελάγου;, καί άπδ τ ή ; Σκωτία; μέχρι τοΰ 

Ρήνου καί τοΰ Δανουβίου, άγρίω; πιέζοντε; καί κακοΰντε; 

δ εί; τον άλλον, έχύθησαν εί; τ.;ν Ρωμαϊκήν Αύτοκίατο-

ρίαν. 

Προσθέτω ένταΰθα ολίγα τινά Ικανά να δείξωσι μέ/ρι 

τίνο; βαθμοΰ άπελακτίσθη ό πολιτισμό; κατά τα ; είσβο-

λά; ταύτα;* είναι δ' αύτη βεβαιότατη μαρτυρία συγχρό

νου συγγραφέω;, τοΰ Αγίου Αυγουστίνου. « Εθνη αναρίθ

μητα άγρια κατέλαβον τήν Γαλλίαν* πάντα τα κείμενα με

ταξύ τών Αλπεων καί τών Πυρηναίων, τοΰ Ωκεανοΰ καί 

τοΰ Ρήνου, κατερν,μώθησαν ύπο τών Καναδών, Βανδάλων, 

Σαρματών, Αλανών, Γεπιδών, Ερούλων, Σαξόνων, Βουρ-

γούνδων, Γερμανών, κ.τ.λ. Η Μογοντία, ή νΰν περίδο-

ζ ο ; πόλι;, άλοΰσα κατηδαφίσθη' πολλαί δε χιλιάδες αν

θρώπων έσφάγησαν έντδ; τοΰ ναοΰ' ή Βορματία κατ/,δα-

φίσθη πολιορκηθεϊσα. Αί ίσχυραί πόλει; Ρέμα, Αμιένη, 

Αρράση, Τουρναία, Στρασβοΰργον, είδον τού; εαυτών κα

τοίκου; φερομένου; εί; τήν Γερμανίαν. Πάντα τα μετα

ξύ τής Ακουϊτανία;, Λουγδούνου καί Ναρβόνη; έκακώθη-

σαν, πλην όλιγίστων πόλει»)·/, τ ά ; δποίας έξωθεν μεν 

απειλεί ή σπάθη, έσωθεν δε τρομάζει ή πείνα. Δεν αντέ

χει ή καρδία μου δια να ομιλήσω άνευ δακρύων περί τής 

Τολώσση;, ήτις άν καί δεν κατεστράφη ακόμη, τοΰτο οφεί

λεται εί; τήν άρετήν τοΰ Αγίου αυτή; Επισκόπου Εσπε-

ρίου. Καί ή Ισπανία δέ είναι έν άβεβαιότητι προαισθα-

νομένη έγγίζουσαν τήν αυτή; πτώσιν. » 

ΑΊ ερημώσει; αύται είναι αδύνατον νά παραβληθώσι 

πρδ; οιανδήποτε κακοπάθειαν συμβάσαν παρά τινι τών 

νΰν πεπολισμένων Ευρωπαϊκών εθνών τά πάντα συνεχύ-

θ/,σαν καί ανετράπησαν. Τών δέ λαών τούτων, οί μέν 

ελαττον τών άλλων βάρβαροι, ώ ; τζ.γ. οί Γότθοι, εκαμνον 

μέν δπωσοΰν καλήν χρήσιν τών Ρωμαϊκών λαφύρων, άλλ' 

άτακτο·/ καί άφιλόκαλον. 0 ίστορικδ; όλυμπιόδωρος 

διηγείται, ρ τι έν έτει 41 4, κατά τού; γάμους τ ή ; Αύτο-

κρατορίσση; Πλακιδέα;, έφαίνοντο μεταξύ τών παρανύμ-

φων γυναικών έκατδν λεκάναι πλήρει; ν/ρυσοΰ καί αδα

μάντων κατε.ργασμένων κατά διαφόρου; τοόπου;" ταΰτα 

δε πάντα ήσαν Ρωμαϊκά λάφυρα, αρπακτικών ν/ειοών 

αθροίσματα. Μεταξύ λοιπόν τ ή ; παγκοσμίου ταύτη; συμ

φορά;, α'ι τέχναι, α'ι έπιστήμαι, ή βιομηχανία καί αυτοί 

ο'ι νόμοι κατεκλύσθησαν ύπο τοΰ ν/ν.μάρ$ου. Διά νά έπα-

ναλάβωσι δε ταΰτα ο; λαοί άπητοΰντο καί άνάπαυσι; καί 

μεγάλοι νόε;, καί τοιοΰτοι έφάνησαν κατά μεγάλα δια

στήματα. Ο Ιουστινιανό;, ό θευδέριχο;, δ Μέγα; Κά

ρολο;, ό Αλφρέδος, κα_έχουσι τοιαύτα; έν τή ιστορία 

θέσει;" άλ.λ' α; μή διχφε/γη τήν ημετέρα·/ προσοχήν τδ 

κύριο·/ ημών θέμα. 

Τίνε; λοιπόν ήσαν αί πρώται άναγκαϊαι ανακαλύψεις 

μετά τήν κατάπαυσιν τών συνεχών τούτων έρημοισεων; 

άλλά τ ή ; έρωτήσεω; ταύτη; προηγείται άλλο τι ζήτημα* 

τίνε; ήσαν α'ι πρώται άνάγκαι ; ή γεωργία καί τδ εμπό

ριο·/ άπήτουν πρδ πάντων τήν πρόνοια·/ τών ηγεμόνων, 

οΐτινε; κατέστησαν ευτυχεί; τού; λαού; αυτών. 

Μ Ε Τ Α Ξ Ο Σ Κ Ώ Λ Η Κ Ε Σ . 

0 Χριστιανισμό; χρήσιμο; εί; τά ; ύλικάς καί πνευμα

τικά; ανάγκα; διά τδ είρηνοποιον αύτοΰ πνεΰμα, ύπηρξεν 

ή αρχική πηγή τών προιτων πολιτισυών. II τροφή τών 

μεταξοσκωλήκων, καί ή καλλιέργεια τών μωρεών, χρησί 

μων ε'; τροφήν τών σ/.ωλήκων τούτων, οφείλονται εί; τάς 

περιηγήσεις δύο μονα/ών. Εξηγούμεθα λεπτον.ερέστερον. 

I Η κατά τήν αύλήν τ ή ; άνατολι*ή; Αυτοκρατορία; έπι-

κρατοΰσα πολυτέ>.εια κατέστησε τά μεταξωτά ώ ; πρώτης 
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ανάγκη; κατανάλωσιν. Ο δε ίουστινιανδς άγανακτών, 

διότι ή είδωλολάτρις και πολεμία τ η ; αύτοϋ επικρατείας 

Περσία, έπλούτει δια τοΰ εμπορείου της μετάξης πρδς 

βλάβην των ιδίων αύτοΰ υπηκόων, έσκέπτετο προ πολλού 

τήν έπιτυχίαν άλλου μέσου πρδς άνταγωνισμδν επικερδή 

καί Ινδοξον, οτε άπροσδόκητον συμβάν ένέπλησεν αύτδν 

χαράς. Τδ εύαγγέλιον ητο κεκηρυγμένον κατά τάς Ινδίας, 

ώστε οί έμποροι και οί ιεραπόστολοι ύπδ άμοιβαίαν βοή-

θειαν ώδοιπόρουν προφυλάττοντες αλλήλους. Δύο δέ Πέρ-

σαι μονάχοι, διαμείναντες επί πολύ χρόνου διάστημα έν 

Κίνα, και έκτελοΰντες τά ευσεβή αυτών έργα, έγνώρισαν 

έκ περιέργειας τήν καΟημερινήν ένδυμασίαν τών Κιναίων, 

τά μεταξωτά υφάσματα καί τους σκώληκας, τών οποίων 

ή εκτροφή είτε έπί φυτών, εΐτε οίκιακώς, ήτον ήδη κύριον 

Ιργον τών βασιλισσών του τόπου τούτου. ΟΊ μοναχοί 

ούτοι είδον ωσαύτως ©τι ητο δυνατδν νά μεταφέρωσιν 

άλλαχοΰ, αν όχι τδ έντομον τοΰτο ώς βραχύβιον, τουλά

χιστον τά ώά αύτοΰ, και ουτω νά πολλαπλασιασθή τδ εί

δος έπί ξένου κλίματος. Βαθμηδόν δέ ή θρησκεία καί 

τδ συμφέρον έκίνησαν τήν πρδς τήν πατρίδα άγάπην τών 

δύο τούτων μοναχών, ο'ίτινες κρύψαντες εις κάλαμον ώά 

μεταξοσκώληκος, διέπλευσαν, και ήλθον εις διαπραγμα

τεύσεις μετά τοϋ αΐτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου" τά δέ 

δώρα και αί υποσχέσεις τοϋ Ιουστινιανού κατέπεισαν αυ

τού; νά φέρωσιν εις φώς τήν έπιχείρισιν ταύτην, ώστε 

βοηθούμενοι ύπδ της μνήμης και καλώ; διευθύνοντες τήν 

έργασ'.αν, κχτώρθωσαν νά άνοίξωσι τά ώά έντή θερμότητι 

κοπριάς, και νά θρέψωσι τους σκώληκας διά τών μοίρεο-

φύλλων, νά άναδείξωσι δέ καλά δείγματα κουκουλιών 

ύπδ ξένον οΰρανόν* έφυλάχθη δέ και Ικανή ποσότος χρυ-

σαλλίδιον δ'ά νά πολλαπλασιασθή τδ είδος τοΰτο, και 

έφυτείθησαν Ικανά δένδρα χρήσιμα εις ΰποστήριξιν τοϋ 

εντόμου. Τδ παν βαθμηδδν έβελτιοϋτο, και τδ προϊόν 

αναλόγως πζρήγετο καλήτερον. 

Εις δέ τήν Γαλλίαν μόλις εισήχθησαν αϊ μωρέαι έπί 

Καρόλου τοϋ Η*, άλλα μετά τάς πρώτας αυτών καλλιέρ

γειας, ήμελήθη τδ δένδρον και κατέστη ανωφελές και άνευ 

προϊόντος, ώστε μόλις Ερρίκος δ Δ' . βοηθούμενος ύπδ τών 

κατά τδν ελαιώνα τής Σέρρας δένδρων έπολλαπλασίασεν 

εις τδ βασίλειον τδ φυτδν. Διηγούνται μάλιστα, ότι 

δ Ερρίκος ούτος δργισθείς διά τήν αίτίαν ταύτην κατά 

τοϋ Σουλλώ, διέταξε νά φυτευθώσι παραχρήμα εις τδν 

γ,ήπον τών Τουϊλλεριών 15000 δένδρα τοιαύτα ΰπ' όψιν 

τοϋ αγαθού τούτου Βασιλέως. Τδ παράδειγμα τούτα 

έμιμήθησαν και οί μεταγενέστεροι, ώστε μετ' ολίγον ή 

Γαλλία απηλλάγη τού φόρου τών 4,000,00 Or τά οποία 

έπλήρωνεν εις τους ξένους διά τά μεταξωτά,. 

Εις δέ τήν ίταλίαν ό μεταξοσκώληξ μετεφέρθη ύπδ του, 

Ρογήρου Α' . κατά τδ 1130. εις τήν Σικελίαν. Εκείθεν, 

δέ κατ' ολίγον και εις τήν Ηπειρον της Ιταλίας. 

(ακολουθεί.) 

ΠΕΡΙ TOΥ ΔΗΑΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΒΕΛΩΝ. 

Πρδ πολλού χρόνου ήδη έγινε γνωστόν, οτι οί ίνδοί^ 

καθώς και άλλοι της Αμερικής λαοί, κατασκευάζουσιν ίδι-

αίτερόντι δηλητήριον, δι' ου άλείφοντες τάς αίχμάς τών 

βελών, τα όποια μεταχειρίζονται εις τε τους πολέμους 

και εις τδ κυνήγιον, καθιστώσι τδ έξ αυτών τραΰμα τ ά 

χιστα θανατηφόρον. 

Η κατασκευή τούτου τοΰ φρικώδους δηλητηρίου, ονο

μαζόμενου μεν ύπδ τών ίνδών ϊ ρ ο ή Upa£, ύπδ δέ τών 

Μαλαί'ων Upas Antiari , ύπδ δε άλλλων τινών λαών τής 

Αμερικής Woi 'a r i και Urar i , γίνεται κατά τδν ά^ό-

λουθον τρόπον. 

Απαντες οί κάτοικοι τών χωρίων τούτων συνάζονται Η 

τακταΐς ήμέραις της ανοίξεως, εις ώρισμένον τινά τόπον^ 

οπότε τά προς κατασκευήν τού δηλητηρίου φυτά, όντα έπί 

τοΰ άνθους αυτών, έχουσι τά μάλιστα τήν δηλητηριώδη 

αυτών δύναι/ιν, μεταφέροντες συγχρόνως και χαλκούς 

λέβητας, τρίποδας και διάφορα εργαλεία, χρήσιμα πρδς 

τήν τοΰ δηλητηρίου κατασκευήν και έςάτμησιν. Εκεί δέ 

τελέσαντες διάφορα θρησκευτικά έθιμα νομιζόμενα ωφέλι

μα πρδς ευτυχή έκβασιν, μεταβαίνουσιν εις τά πλησίον 

δάση πρδς σύναξιν τών δηλητ/,ριωδών φυτών, τά όποια 

πολλάκις και μετά κινδύνου περί τής ζωής συνάγουσιν, ώς 

φυόμενα έπί υψηλών ορέων, και περιβάλλ.οντα πυκνότατα 

άλλα υψηλά δένδρα. Μεταξύ τούτων τών φυτών τδ κυ-

ριώτερον είναι τδ λεγόμενον Strychnos tiente ( ΐ ) φυτδν, 

όμοιον εκείνου, έξ ού λαμβάνομεν τάς συνήθως λεγομένας 

φώλας* έπανελθόντες δέ έκ τών δασών κόπτουσι και λειο-

τρίβουσι διά χειρομύλων αύτδ τδ φυτδν και άνάψαντες 

πϋρ βράζουσι τδ λειοτριφθέν φυτδν έντδς καλώς έσκεπα-

σμένου λέβητος. Μετά δέ δικρκή βράσιν έπί τινας ώρας 

( I ) Το φυτό» τούτο «Τνχι ΰιωζ rb ιταρί τω θίοφρβοτω αυτ. Ι ί τ ο ρ , 

0'. 12 άνιττερομίνον κ ι ί όνο«,αζο'|«νον Σ τ ρ ύ χ ν ο ς ¡ j . a v i x o ? , 

τών oap¡4xxíf ων ριζών TCS οποίου avatptjcuoi -to)Aci τών αρχαίων. 
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-υροσθέτουσι διάφορα κρόμμυα, σκόροδα, άρκετδν ποσδν 

μέλανος πεπερίου και διαφόρους δριμείας ρίζας, καθώς και 

τους σπόρους τής πεπερίδος. Αφού δέ τδ ρευστδν τοΰτο 

διά προσεκτικής εξατμίσεως και ύπδ παντοτινής διατα

ράξεως λάβη τήν σόστασιν σεραπίου, διανέμεται αναμε

ταξύ τών περιετώτων, ο'ίτινες βάλλουσιν έκαστος τδ εαυ

τού μερίδιον εις μικράς φιάλας, έως αν λάβωσα αυτού 

χρείαν. , 

Αλλοι τινές τών περιεστώτων περιαλείφουσι τάς οξείας 

«ίχμάς τών βελών διά τού δηλητηρίου, ξηραίνοντες αυτά 

εις τδν αέρα. Τά δέ βέλη κατασκευάζονται έκ σκληρό

τατου τινδς ξύλου, ή έξ αιχμηρών οδόντων ιχθύων τινών, 

τους όποιους κολλοΰσι μετά ταύτα διά τοϋ ιδίου δηλη

τηρίου έπί τής μιας άκρας τοϋ βέλους. Τά βέλη είναι 

τόσον πλέον δηλητηριώδη, όσω λεπτότερα είναι ή αιχμή 

αυτών" καθότι όσω σμικρότερον ε^ναι τδ τραύμα, τοσούτω 

δλιγώτερον αίμα δύναται νά έκρεύση, και τοσούτω πλειότε-

ρον μέρος δηλητηρίου εμμένει και διαδίδεται εις τδ σώμα' 

άν δέ συντριβείσα ή αιχμή μείνη έντδς τοϋ τραύματος, 

ουδεμία τότε έλπίς σωτηρίας υπάρχει. Τδ δηλητίριον 

τούτο ενεργεί τοσούτον ταχέως, ώστε δεν γνωρίζομεν 

σχεδδν κάνέν άντίδοτον ό δέ δηλητηριασθείς έξ αύτοΰ 

ύπδ σπασμωδικών συμπτιομάτων έν όλίγαις στιγμαΐς 

αποθνήσκει. Τδ μόνον δυνάμενον νά σώση τδν προσ

βληθέντα είναι ή ταχεία αποκοπή τοΰ τραυματισθέντος 

μέλους, ή ή εγκαυσις τοΰ τραύματος διά πεπυρακτωμένου 

σιδήρου, 

Τπδ Ξ. Λάνδερερ. 

Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΣΦΙΓΞ. 

Ή μιν Ελληνική Σφ'ιγξ μυθολογεΓται οτι ητο τέ

ρας εχον πρόσωπον μεν γυναικός, στήθος δέ, πόδας 

και ούράν λέοντος, πτέρυγας δέ όρνέου, ούσα θυγάτηρ 

της Έχίδνης καί τού Τυφώνος* καθήμενη δέ έπί τοΰ 

Φικείρυ, δρους τής Βοιωτίας, επρόβαλλεν εις τούς εκείθεν ] 

διαβαίνοντας το γνωστόν περί τοϋ ανθρώπου αίνιγμα, 

δηλαδή « π ο ί " ο ν ζ ώ ο ν ε ί ν α ι τό μεν π ρ ω ί τ ε -

τ ρ ά π ο υ ν , τ ή ν δέ μ ε σ η μ β ρ ί α ν δ ί π ο υ ν , κ α ί 

τ ο ε σ π έ ρ α ς τ ρ ί π ο υ ν ; » το·} δέ μή δυνάμενον νά 

23 
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λύση. τό αίνιγμα τούτο κατέτρωγεν, έως ού λύσαντος 

τοΰ Οιδίπσδος τό αίνιγμα, ή Σφίγς κατακρημνίσασα 

έαυτήν άπό τού ορούς άπέθανεν. 

Ή δε Αιγύπτ ια Σφ'ιγξ παρίστατο έχουσα σώμα 

μέν λέοντος, κεφαλήν δέ γυναικός, ενίοτε δέ και ανδρός, 

διό και παρ Ίΐροδότω ά ν δ ρ ό σ φ ι γ ξ καλείται, ούσα 

παρ Αιγυπτίοις τό σύμβολον τή; ισχύος και φρονήοεως, 

ήτοι της άκρας τελειότητας. 

Τ α α γ ά λ μ α τ α της Σφιγκός κατεσκευάζοντο συνή

θως εκ κοκκώδους, ή πορφυρού λίθου, και εύρίσκοντο 

πάμπολλα είς την Αιγυπτον εν τοις ναοίς καί προ των 

ν α ώ ν τ ά δε ογκωδέστερα εκειντο παρά ταΓς οχθαις 

τού Νείλου, χρησιμεύοντα κ α τ ά τον Πλίνιον είς τό νά 

δεικνύωσι τάς διαφόρους επετείους υψώσεις τάς γινομε'-

νας κ α τ ά τ'-ΐν πλημύραν τού ποταμού τούτου. 

Ή περιφημοτε'ρα τ ω ν Σφιγκών τούτων είναι ή παρά 

τάς μεγάλα; πυραμίδας πλησίον τού Καίρου σωζόμενη 

γ ιγαντιαία Σφίγξ* έχει δε τοσούτον με'γεθος, ώστε έλι-

θοτομήθη φαίνεται εκ τίνος μεγάλου βράχου κειμε'νου 

έν τ ω τόπω έκείνω' και τό μεν δψος αυτής είναι αδύ

νατον νά μετρηθτί, διότι τό άγαλμα είναι βυθισμένον 

έν τ ή άμμω μέχρι των ώμων αυτού, και απαιτείται 

μεγάλη και αδιάκοπος εργασία" ή δέ έξωθεν τής επι

φανείας φαινόμενη κεφαλή, ή παριστωμένη υπό τής 

παρούσης ημών εικονογραφίας, μετρη^είσα ευρέθη έχου

σα 27 Γαλλικών ποδών υψος, 15 δέ ποδών δ ιάστα-

σιν άπό τού ώτός μέχρι τοΰ πώγωνος. Πλίνιος δέ ό 

πρεσβύτερος αναφέρει, δτι ή μέν κεφαλή αυτής είχε 

102 ποδών περιφέρειαν, τό δέ όλον ύψος τού αγάλ

ματος ήτον 143 ποδών. 

Τίνες τ ώ ν αρχαίων ιστορικών διηγούνται, δτι τό 

άγαλμα τούτο έχρησμολόγει, εισερχομένων έν τή κε

φαλή* αυτού τών Αιγυπτίων ιερέων διά τίνος υπογείου 

έσκαμμένου ύπό τον κολοσσόν τούτον. 

Αύγουστος. 

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Κ Α Ι Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 

Τ Ω Ν Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν , (α ) 

Την αρχήν καί πρώτην σύστασιν τών Νοσοκομείων 

χρεωστεί ή άνθρωπότης είς τήν εύσπλαγχνίαν την οποίαν 

ή Χριτιανική θρησκεία, ς-ηριζομένη έπί τ ή ; ίσότητος καί 

τ η ; προ; τον πλησίον αγάπη;, ένέπνευσεν εί; τού; άνθρω

που;* διότι ούτε παρ Ελλησιν, ούτε παρά Ρωμαίοι;, ούτί 

παρ άλλω τινί τών αρχαίων εθνών απαντάται Τν/νο; υπάρ

ξεως τοιούτων φιλάνθρωπων καταστημάτων. Πρώτος δ 

μέγας Κωνσταντίνος έθεμελίωσεν έν Κωνσταντινουπόλει, 

έν έτει 330, το πρώτον νοσοκομεΊον, ο'ικοδομήσας αυτό 

μεταξύ τών ναών τ η ; Σοφίας καί Ειρήνη; καί όνομάσας 

Ξενώνα^ όπου περιεθάλποντο οί ασθενεί; καί πτωχοί 

Χριστιανοί, έπισ/ατούντος τοΰ Μηνά επισκόπου τ ή ; Κων

σταντινουπόλεως" αλλά το νοσοκομεΐον τοΰτο έκάη μετά 

ταύτα μετά τών δύο ρηθεισών εκκλησιών. 

Οτε δέ άνέβη είς τον θρόνον ό ανεψιός τοΰ Κωνσταν

τίνου Ιουλιανός, ζητών νά όλιγος-εύση τάς αίτιας, διά τάς 

οποίας έξηπλόνετο ό Χρις-ιανισμό;, έσύ-ησε κατά μίμησιν 

τών οπαδών τ η ; θρησκεία; ταύτη; πολλά καταφύγια τών 

πτωχών καί ξένων, καί έγραψεν εί; τον Αρσάκιον τον 

αρχιερέα τ ή ; Γαλατία;, νά άνεγείρη εί; πασαν πόλιν 

συχνά ξενοδοχεία. Περί νοσοκομείων όμω; δεν αναφέρει, 

και διά τοΰτο είναι πιθανόν, ότι ο'ι ασθενεί; ένοσηλεύοντο 

εί; τά αυτά ξενοδοχεία. 

Περί δε το τέλο; τ η ; τετάρτη; έκατονταετηρίδος, όταν 

έγινεν ό Χρυσόστομος Πατριάρχη; Κωνσταντινουπόλεως, 

έσύ<τησε πολλού; ξενώνας, έφωδιαομένους ύπό τών αναγ

καίων ιατρών καί νοσοκόμων, επειδή οί προ αύτοΰ 

υπάρχοντες δεν έχώρουν φαίνεται όλους τούς ασθενείς, ώς 

γίνεται γνωστόν άπό χωρίον τι τοΰ θείου άνδρας, όπου 

λέγει ότι εκειντο εί; ελεεινήν κατάστασιν πολλοί πτωχοί 

ασθενεί; καί εί; τά προπύλαια τών βαλανείων. 

Εί; τήν Ρώμην το πρώτον κατάστημα το οποίον ανα

λογεί προ; τά σημερινά νοσοκομεία, έθεμελιώθη περί τό 

τέλος τοΰ τετάρτου αίώνο; άπό τήν ένάοετον Φαβιόλαν, 

( α ) Τ*ϋτα έξήχ8τ,ο·χν αύτολεξίί ε'χ τοΰ αξιόλογου i r e v r ' | i « T o ; « « ; 1 

Ν ο σ οχ ο α ε ί ω ν , του χατά το 1831 ίχ'ίείου,ε'νου έν Παριοίοις ύπό τοΰ 

ΤΓολυριιθοϋ; χα! φΟ.ανΙοώττου ìotrpw, άαα Si χτλοΰ χα! ή τ ί θ ο ϋ άνίρος Κ . 

Ιωάννου Βίΰρου, τοΰ ότοίου τών σοφών χαί καρ7τοφο'ρων παραδόσεων τι 

προσωρινά Αυ,χο-ή άφΐχεν όυ.ολο·νουι/.ε'νως e ì ; τον χύχλον τ ώ ν ίν τ ώ 

όθωνίω Παν5-ιστϊ . ΐΛ : ω ί ι ί α ϊ χ ' . ρ . ί ' ν ω ν ίατριχών ' π ι ι τ ψ ώ ν xtvbv τω όντι 

άπλτ:ωτον. 

Α Π Ο Θ Η Κ Η Τ Ω Ν Ω Φ Ε Λ Ι Μ Ω Ν 1848 . 

ήτις έξαργυρώσασα όλα τά υπάρχοντα αύτη;, έσύστησε 

«ρώτη ώ ; λέγει ό θείο; Ιερώνυμο;, νοσοκομεΐον, εί; τό 

όποιον έπεμελείτο ή ιδία τού; ασθενεί; συλλέγουσα αυτού; 

άπό τάς πλατεία;. Τοιούτον κατάστημα έθεμελίωσεν εις 

τόν λιμένα τ ή ; Ρώμη; καί ό Παμμάχιο;, ακολουθών τό 

«κράδειγμα τοΰ Ιερωνύμου, όστι; είχεν άνεγείρειν εί; τήν 

Βηθλεέμ ξενοδοχείον, ώ ; καί ή φίλη του Παύλη ανή

γειρε τοιαύτα έπί τοΰ δρόμου τού φέροντος εί; τήν είρημέ-

νην πόλιν. Αλλά πολύ έπισημότερον άπό ταύτα ήτο το 

όποιον άνήγειρεν ό μέγας Βασίλειος νοσοκομεΐον, πλησίον 

είς τήν Καισάρειαν κατά το 370 ή 371 ετος άπό Χρις-οΰ, 

διατηρούν ακόμη τήν αυτήν φήμην κατά τον καιρόν 

τού Σωζόμενου, καί φυλάττον πάντοτε το όνομα Βασιλείας. 

Ó Ξενών ούτος φαίνεται ότι ήτο πολύ μεγάλος, επειδή ό 

Ναζιανζηνος Γρηγόριος τον ονομάζει πόλιν. Καί μ' όλον 

{ τ ι δ θεμελιωτής αυτού τόν έκαμε διά πάντα πτωχδν καί 

ασθενή καί διά τού; ξένου;, νομίζω οτι ήτο κατ' εξοχήν 

το καταφύγιον τών λεπρών, επειδή ούτοι επασχον περισ-

οότερον άπδ τού; άλλου; διωκόμενοι άπδ τάς πόλεις* όθεν 

καί δ Βασίλειο; έθεμελίωσεν αύτδν έξω άπδ τήν Καισά

ρειαν, καί άπδ τότε, λέγει ό Γρηγόριος, επαυσεν εκείνη ή 

Οικτρά τραγωδία τού νά βλέπη τις ήμιθανείς καί ήκρωτη-

ριασμένου; ανθρώπους, άποβαλλομένους άπδ τάς πόλεις καί 

μή έχοντας κάνεν καταφυγών. Απδ τον θείον Βασίλειον 

παρακινηθέντες καί οί χωρεπίσκοποι ανήγειραν έκαστο; 

εί; τήν μικράν αυτού έπισκοπήν καί τοιούτον τι νοσοκο

μεΐον. , 

6τε άνέβη ό Ιουστινιανός εις τον θρόνον, άνωκοδόμη-

σεν εί; το Βυζάντιον τδν είρημένον Ξενώνα τού Σαμψώ-

.νος, καί κατέστησεν αύτδν λαμπρότερον αύξησα; τδν 

αριθμόν τών δωματίων. Εσύς-ησε δέ καί δύο άλλους εί; 

τάς οικία; τοΰ Ισιδώρου καί Αρκαδίου, συμβοηθούση; καί 

τη ; Βασιλίσσης Θεοδώρας. Είς την αυτήν πόλιν προς 

τον Εύξεινον Πόντον, είς το χωρίον το όνομαζόμενον Àp-

γυρώνιον, εύρίσκετο έκ παλαιού καί άλλο καταγώγιον 

τών άρρωστούντων πτωχών, το δποΐον καταπεσδν έξ 

αιτίας τής πολυκαιρίας άνενέωσεν δ ΐους-ινιανός. Εγραψε 

δέ καί είς τούς επισκόπους Αντώνιον Ασκαλωνίτην καί 

Ζαχαρίαν Πέλλαν νά οίκοδομήσωσιν εί; τήν Ιερουσαλήμ 

νοσοκομεΐον, καί νά δώσωσιν εί; αύτδ 1850 χρυσού; έτη-

σιον εισόδημα. Καί άφ' ού κατεδάφισαν οί Σαμαρίται 

Τίερί τά μέσα τ η ; έκτης έκατονταετηρίδος τήν Παλαιστί-

νην, έπρόσταξε τδν ύπδ τού αρχιεπίσκοπου Πέτρου 7*λ-
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θέντα Σάβα, νά άνεγείρη τάς κατακαείσας εις τήν Ιε

ρουσαλήμ εκκλησίας καί νοσοκομεΐον διά τούς προσκυνητάς. 

Ηγειρε δέ καί άνενέωσε καί άλλα τοιαύτα καταστήματα, 

τά δποία αναφέρει δ Προκόπιος, πλήν ήμεί; παρατρέχο-

μεν έδω ώ; μή πολύ χρήσιμα. 

Τδ παράδειγμα τού Ιουστινιανού ακολουθών καί δ 

άτυχη; στρατηγό; αύτοΰ, άφ' ού ήλευθέρωσε τήν ΐταλίαν 

ά.τδ τού; Γότθους, ανήγειρε, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 

Αναστασίου, δύο ξενοδοχεία είς τήν Ρώμην, τδ έν εις τήν 

Εύρείαν, καί τδ άλλο εις τήν Φλαμινίαν όδόν. Οτι δέ 

τά ξενοδοχεία ταΰτα ήσαν ώ; καί τά άλλα τά σύγχρονα, 

δηλαδή περιέχοντα καί ασθενεί;, μαρτυρεΐται καί ύπ' 

άλλων. 

Κατά τήν εκατονταετηρίδα ταύτην όχι μόνον τά νοσο

κομεία είχον πολλαπλασιασθή τόσον, ως·ε ού μόνον όλίγαι 

πόλει; δπωσοΰν άκμάζουσαι έ<Γεροΰντο νοσοκομείων, άλλ' 

έσυς-ήθησαν καί άλλα φιλάνθρωπα κατας-ήματα, έκ τών 

οποίων άπαντώμεν τά εφεξής εί; νομικά τού ίους-ινιανοΰ* 

Ορφανοτροφεία, Πτωχοτροφεία, Γεροντοκομεία καί Βρε-

φοτροφεία. Εκτος οέ τούτων ευρίσκονται έπειτα εις τήν 

Βυζαντινήν ίστορίαν, ώς έπαρατήρησεν δ Μογγέζος, Λ ω -

βοτροφεΐα, Μωροτροφεία, καί Πτώχεια, ή Πτωχοδοχεΐα, 

ή Πτωχοτροφεία, έτι δέ καί τδ περίφημον εκείνο κατά

στημα τών πεπηρωμένων καί απομάχων, τδ όποιον εσύ-» 

<τησε κατά τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα Αλέξιος ό Κο

μνηνός, κατά τήν μαρτυρίαν τής θυγατρός του, ήτις πε

ριγράφει αύτδ διεξοδικώς, καί λέγει ότι επεκράτησε νά 

άνομάζηται ό< γα.νοτροψείον, άπδ τά τρεφόμενα εκεί ορ

φανά. Εί; τδ Βυζάντιον μόνον ήρίθμησεν δ Δουκάγγιος 

τριάκοντα καί πέντε καταφύγια πτωχών καί ασθενών 

έκ τούτων δέ ήτο περίφημον τδ νοσοκομεΐον τών τεσσα-

ράκοντα μαρτύρων, τδ δποΐον ώκοδόμησεν δ Αυτοκράτωρ 

Ισαάκιος. 

Εν Ρώμη περί τά μέσα τοΰ ογδόου αιώνος δ Πάππας 

Στέφανο; δ Β'. άνενέωσε τέσσαρα παλαιά ξενοδοχεία καί 

έπρόσθεσε τρία νέα. Εφάνησαν δέ περί τον έκτον αιώνα 

καί εί; άλλα μέρη τ ή ; Εύρώπ/ι; νοσοκομεία, ώ; εκείνα 

τ ή ; Γαλλία; εί; τδ Αούγδουνον, τήν Ρείμην καί τδ Αΰ-

γουστόδουνον, καί έπολλαπλασιάσθησαν έπειτα άφ' ού 

ήρχισαν νά διαδίδονται αί κολλητικαί άσθένειαι, νά έρη-

μόνωσι τήν Εύρώπην αί επιδημίας καί νά έξαπλωθη πε-

ρισσότερον ή λέπρα διά τών Σταυροφόρων. 

Τδ έν Ιερουσαλήμ πρώτον συστηθέν νοσοκομεΐον ύπϊ,ρ-

ΚΑΙ Τ Ε Ρ Π Ν Ω Ν Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν . 
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ζε τδ των Αμαλφιτανών. Ακολούθως δε ώκοδομήθησαν 

καθ' όλην τήν Παλαιστίνων πολλά νοσοκομεία, τά οποία 

έκυβερνώντο τόσον καλώς, μάλιστα άπό τό Λαζαρινόν 

λεγόμενον τάγμα, ώστε ό δωδέκατος Λουδοβίκος, έπι-

στρέφιον άπδ εκείνα τά μέρη, έφερε μεθ' έαυτοΰ τινάς έκ 

τούτου του τάγματος διά νά έπιστατήσωσι τά λωβοτρο-

φεϊα και νοσοκομεία της Γαλλίας. 

Εις την Εοεσσαν εΐχον οί Πέρσαι περίφημον σχολήν 

Ιατρικής, και κατά τό 458 Μ. Χ . έτος, έκτισεν εκεί δ 

επίσκοπος Νόνος νοσοκομεϊον, εις τδ οποίον φκοδόμησε 

και ναδν τοΰ Κοσμά και Δαμιανού. Είχον πρδς τούτοις 

οί Πέρσαι και εις τήν Σαπορόπολιν σχολήν ίατρικήν περι-

βόητον, και νοσοκομεϊον, τδ δποίον ήσαν υποχρεωμένοι νά 

συχνάζωσιν οί διδασκόμενοι τήν έπιστήμην τού Ιπποκρά

τους. 

Κατά τδν αύτδν χρόνον έιχον και οί Αραβες είς τήν 

Κορδόβην τής Ισπανίας περίφημον άκαδημίαν ίατρικήν 

και νοσοκομεϊον, καθώς και εις τδ Βαγδάτιον. Περί τδ 

τέλος μάλιστα τής δωδέκατης έκατονταετηρίδος ύπήρχον 

είς τήν πάλιν ταύτην ικανά νοσοκομεία, όπου έθεραπεύ-

οντο όλοι οί πτωχοί ασθενείς άμισθί. Εξήκοντα φαρμα-

κοπωλεϊα, λέγει ό Ιουδαίος Βενιαμίν, έχορήγουν τά αναγ

καία εις τά καταστήματα ταύτα. 

Εκτδς τών νοσοκομείων τούτων έξεύρομέν, ότι εύρί-

σκοντο και άλλα είς τδ Ραίον, όπου έπεστάτησεν ό Ρα-

ζής. Είς τήν Δαμασκδν, όπου έθεράπευεν ασθενείς και ό 

Αβουλφαράγιος μετά τού ίαμαλοδίνου* είς τήν Αλεξάν-

δρειαν, Οπου έπεμελοΰντο τους πάσχοντας οί λεγόμενοι 

Παράβολοι* είς τδ Κάϊρον, τδ περίφημον ξενοδοχεϊον τών 

τυφλών δνομαζόμενον Ελεζάρ, και τδ οποίον οί Σταυρο

φόροι, κατά τδν Βολνέύον, μετωνόμασαν Λαζάρου τοσο-

χομεϊον, Οθεν και τδ όνομα Ααζαρετον. (1) 

Οί Σουλτάνοι τής Τουρκίας φροντίζοντες επίσης νά άνα-

κουφίζωσι τήν δυς-υχίαν τών πτωχών, συνίς-ων τά ύπ' αυτών 

ονομαζόμενα ψαρεχια. Και τοιαύτα εύρίσκοντο έν Κων-

«ταντινουπόλει κατά τδν παρελθόντα αιώνα περί τά εκα

τόν, χορηγοϋντα τροφήν είς 30,000 πτωχών καθ'έκάς-»ιν. 

Κατά δέ τδν Γερμανδν περιηγητήν Αμμηρον εύρίσκοντο 

( I ) Κατ ' άλλου; ό(ΐω; τ ί Λαζαρετα ελαβον τΐν ονοραβίαν πιΟανώ-

TÌOJV άπο τά νοσοχου,εϊα, ΐ λωβοτροφεϊα τ ΐ ; Παλαιστίνη;, τά όποια ίσαν 

4«ο τ»ν ίπινταβίαν το5 τάγματος του αγίου Λαζάρου, άπό τον τέταρτο» 

»!&»* à*;;jtr, άαχολιυμίνου πρ»; άνακούφιαιν των λεπρών Μ Τ ' ϊς ' .χΐν. 

εις τδ Βυζάντιον και τά περίχωρα αύτοϋ έκατδν τρία νο

σοκομεία. 

Πλην δε τών Τουρκικών νοσοκομείων εύρίσκοντο καθ 

δλην τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν και Ελλάδα πλήθος δια

φόρων Χριστιανικών νοσοκομείων, Οπου περιεθάλποντο 

όλοι οί πτωχοί ασθενείς Χριστιανοί διά περισσοτέρας 

ακριβείας και άρμοδιωτέρας μεθόδου, επειδή οί έπιστα-

τοϋντες ήσαν ώς επί τδ πλείστον ιατροί είς τά πανεπις-ή-

μια τής Ευρώπης μαθητεύσαντες. 

Αλλ' έξ απάντων τούτων τά διασημότερα, λαμπρότερα 

καί έντελέστερα ήσαν τά έν Χίω τρία φιλάνθρωπα κατα-

ςήματα, ών τδ μεν κυρίως δνομαζόμενον >·οσοχομεϊοτ7 

οίκοδομηθέν διά δημοσίου δαπάνης έν έτει 1750, έχώ-

ρει διακόσιους περίπου ασθενείς, περιέχον έντ' αύτω καί 

τριάκοντα γέροντας καί πτωχούς καί εως δέκα παράφρο

νας. Τδ δέ Λωδοτροψεϊοκ περιείχε τους λεπρούς όχι 

μόνον τής νήσου ταύτης, αλλά καί πολλούς ξένους καί 

κατ' εξοχήν Μιτυληναίους, ο'ίτινες εΰρισκον έκεΐ έ'ν τών 

καλητέρων καταγωγίων τού είδους τούτου διά τε τήν 

άκραν καθαριότητα τού καταστήματος, τήν περίθαλψιν 

τών πασχόντων καί τήν άκρίβειαν τής Οικονομίας· καί 

τέλος τδ Λαζαρέτοτ, ευρύχωρος καί λαμπρά οικοδομή, 

ήτο προωρισμένον διά τους πάσχοντας άπδ πανώλην. 

Φ Ι Λ Ο Π Α Τ Ρ Ι Α ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΑΙΝΠΙΕΡΟΥ. 

Προ πολλών ήθη ετών ό τής Α γ γ λ ί α ς Βασιλεύς 

Εδουάρδος Γ ' , πρός μητρός ανεψιός του τής Γαλλίας 

Βασιλέως Καρόλου του Δ ' , του άπαιδος αποθανόντος, 

καί ό Φίλιππος Βαλοά, πρός πατρός εξάδελφος του ρη-

θέντος Βασιλέως Καρόλου, διεφιλονείκουν πρός αλλή

λους τόν θρόνον τής Γαλλίας, ό μεν ώς ανεψιός, ό δέ 

ώς εξάδελφος του αποβιώσαντος Βασιλέως. 

Καί ό μεν Φίλιππος έχων υπέρ έαυτοΰ τόν Σαλυςόν 

νόμον, τόν άποκλείοντα τής διαδοχής του θρόνου τάς 

γυναίκας, καί προκριθείς τοΰ Εδουάρδου, έστέφθη Βα

σιλεύς τής Γαλλίας. Ά λ λ ' ό Εδουάρδος, ηγούμενος 

πολυαρίθμου στρατιάς είσέβαλεν είς τήν Γαλλίαν, καί 

μετά φονικήν μάχην πλησίον τοΰ Κρεσΰ, κατέστησε 

πολιορκίαν είς τήν πόλιν Κάλητον (Calais) καί ήπεί-

λει τόν φρούραρχον αυτής Ίωάννην Βιέννον, δτι ώς 

νόμιμος Βασιλεύς τοΰ θρόνου της Γαλλίας θέλει δια-

1 8 4 8 . ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 181 
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τάξει σφαγήν δλων των κατοίκων και σ τρατ ιωτών , 

έάν ούτος δεν ή',Ιελε παραδώσει αμέσως εις αυτόν την 

πόλιν. Ά λ λ ' ο αληθής ούτος στρατιωτικός άπήντησεν 

ατρομήτως προς τον Έδουάρδον, οτι ουδέποτε θέλει, 

αναγνωρίσει άλλον Βασιλέα της Γαλλίας, ειμή τον 

δστις ένεπιστεύθη εις αύτον την φρουράν πόλεως, 

και υπέρ του οποίου ήτον έτοιμος νά θυσιάση και την 

ιδίαν αύτοΰ ΰπαρξιν. 

Έν τοσούτω αί μεν προς διάλυσιν της πολιορκίας 

απόπειραι του Φιλίππου απέβησαν μάταιαι , ό δέ ένεκα 

του τενοΰ αποκλεισμού φρικώδης λιμός, καταπιέζωντούς 

κατοίκους της πόλεως και τους στρατ ιώτας , ήνάγκασε 

τον γενναίον φρούραρχον νά προβάλη εις τον Έδουά|-

δον τήν δια συνθήκης εξοδον των κατοίκων και της 

φρουράς. Ά λ λ ' ό Εδουάρδος άποβαλών πάσαν περί 

συνθήκης πρότασιν, κατ' αρχάς μεν άπήτει νά παρα-

δοθώσιν είς την διάκρισιν αύτοΰ, καμφθείς δ' επί τ έ 

λους ύπό των παρακλήσεων τινών αξιωματικών αύτοΰ, 

ήρκέσθη είς τό νά παραδο5σωσιν είς αύτον εξ εκ τών 

επίσημων πολιτών, οιτινες νά ελθωσι προς αυτόν άσκε-

πεΓς την κεφαλήν και ανυπόδητοι, έχοντες σχοινίον 

περί τον τράχηλον και τάς κλείς της πόλεως και του 

φρουρίου εν ταίς χερσίν. Άφοΰ δέ πράξη περί αυτών 

κ α τ ά τό δοκούν, ελεγεν, δτι θε'λει φερθή ε'πιεικεστε'ρως 

προς τους λοιπούς κατοίκους και στρατ ιώτας . 

Η άπόφασις αυτη του Εδουάρδου κοινοποιηθείσα 

είς τον συνηθροισμε'νον λαόν, ε'πλήρωσε τρόμου και 

απελπισίας τάς ψυχάς όλων τών κατοίκων « τ ι ς απο

φ α σ ί ζ ε ι ν α θ υ σ ι α σ θ ή υ π έ ρ τ η ς σ ω τ η 

ρ ί α ς δ λ η ς τ η ς π ό λ ε ω ς ; » εκραζεν ίκανήν ώραν 

ό κήρυξ, άλλα κανείς δέν παρουσιάζετο* βαθείς δε 

στεναγμοί και πικροί όδυρμοί του άπηλπισμε'νου λαού 

ήκούοντο πανταχόθεν. Αίφνης άνθρωπος τις εγείρεται* 

ούτος δέ είναι ό Ευστάθιος Σαινπιέρος, πλούσιος και 

ευγενής, και ίκανώς επίσημος, ώστε νά κατάπαυση τήν 

όργήν τον Εδουάρδου « πολίται, λέγει, μεγάλοι και 

μικροί, μέγα κακόν ήθελεν είσθαι τό νά εγκατάλειψη τις 

τοιούτον λαόν θνήσκοντα ύπό της πείνης ή της μαχαί

ρας, δταν δύναται νά σώση αυτόν καθ' οποιονδήποτε 

τρόπον και νομίζω δτι ό δυνάμενος νά σώση τον λ α ό ν 

τούτον θέλει τύχει μεγάλης σωτηρίας παρά του Σ ω τ ή -

ρος και Λυτρωτοΰ ημών. "Εχω δέ τοσαύτην πεποί-

Οητιν, δτι θέλω τύχει της αφέσεως τών αμαρτιών παρά 

του Κυρίου ημών, έάν αποθάνω υπέρ της σωτηρίας του 

λαού τούτου, ώστε θέλω γίνει τό πρώτον θύμα, και νά. 

παραδοθώ εκουσίως είς τήν διάκρισιν τού Βασιλέως της 

Α γ γ λ ί α ς , φέρων μόνον τον χ ι τώνα , ασκεπής, ανυπό

δητος και εχων σχοινίον περί τον τράχηλον. 2 

Οίκάτοικοι τοΰ Καλήτου έκπλαγέντες προς τάαίσθή-, 

μ α τ α τ α ύ τ α , έ'πεσανπρό τ ώ ν ποδών τού φιλοπάτριδος 

Ευσταθίου, τους οποίους κατέβρεχον διά τών θερμών» 

αυτών δακρύων και επειδή κ α τ ά τάς εκτάκτους περι

στάσεις οί άνθρωποι δέν εχουσι χρείαν ειμή καλού τίνος 

παραδείγματος διά νά ύψωθώσιν υπεράνω εαυτών, ή 

ηρωική φιλοπατρία τοΰ Ευσταθίου Σαινπιέρου εύρεν 

αμέσως και άλλους ζηλωτάς. Ό Ιωάννης Αιρος, 6 

Ιάκωβος Ούίστάνος μετά τού αδελφού αύτοΰ Πέτρου, 

συγγενείς αμφότεροι τοΰ Ευσταθίου, και δύο άλλοι, 

επίσημοι πολίται, τ ώ ν οποίων ή ιστορία δέν διεφύλαξε 

τ ά ονόματα, απεφάσισαν και εκήρυξαν αμέσως δτι 

θέλουσιν ευχαρίστως νά συνοδεύσωσι τον Εύστάθιον. 

Οί εξ ούτοι ήρωες διήλθον διά της πόλεως μεταξά 

τ ώ ν κλαυθμών και στεναγμών τοΰ πλήθους, και πα-

ρουσιάσθησαν ενώπιον τοΰ Εδουάρδου μόνον τον χ ι τ ώ 

να φοροΰντες, ασκεπείς και ανυπόδητος μετά σχοινιού 

περί τον τράχηλον και κρατούντες έν ταίς χερσί τάς 

κλεΓς της πόλεως και τοΰ φρουρίου. 

Ματαίως δλοι οί άρχοντες και οί αξιωματικοί τοΰ, 

Εδουάρδου έμεσίτευσαν ύπ;ρ α υ τ ώ ν ματαίως ό Πρίγ-

κιψ της Βαλλίας έρρίφθη είς τους πόδας τοΰ Βασιλέως* 

ή μόνη άπόκρισις τοΰ Εδουάρδου, παρωργισμένου διά 

τήν μακράν και έπίμονον ύπεράσπισιν τών κατοίκων 

τοΰ Καλήτου, υπήρξε « ν ά κ ρ ά ξ ω σ ι τ ο ν Δ ή 

μ ι ο ν. » 

Τότε ή Βασίλισσα της Α γ γ λ ί α ς μεταβάσα πρό 

τίνων μηνών είς Γαλλίαν διά νά άναγγείλη είς τον 

Έδουάρδον, τήν ύπ' αυτής κατατρόπωσιν πεντήκοντα, 

χιλιάδων Σ κ ώ τ ω ν είσορμησάντων είς Ά γ γ λ ί α ν ύπό 

τήν όδηγίαν τοΰ Δαυίδ Βρούσου, και παρούσα είς τήν 

σκηνήν ταύτην, έ'πεσεν είς τους πόδας τοΰ συζύγου αύτής^ 
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ίξορκίζουσα έν ονόματι της φιλανθρωπίας και τής προς 

αυτήν αγάπης νά φεισθή τής ζωής τών εξ τούτων αν

θρώπων. Ή Βχσίλισσα κατά τήν εποχήν ταύτην 

ί τον έγκυος, και μολονότι πάσχουσα, ειχε νικήσει λαμ-

πράν νικην κατά τ ώ ν Σ κ ώ τ ω ν , και διεπέρασε τήν 

θάλασσαν διά νά φέρη ή ιδία τήν λαμπράν ταύτην 

άγγελίαν είς τον Έδουάρδ:ν. Ταύτα δέ πάντα τ ά 

ίσχυρά δικαιιόματα αυτής ενήργησαν επί τής καρδίας 

τοΰ Εδουάρδου, όστις μή δυνάμενος νά άνθέξ*{ΐ επιπλέον 

« α ι! γ υ ν ή ! έκραξε, έ πεθυμούν ν ά ε ύ ρ ί σ κ ε σ ο 

κ α τ ά τήν σ τ ι γ μ ή ν τ α ύ τ η ν , π α ν τ α χ ο ύ ά λ λ ο θ ι 

μ ά λ λ ο ν ή ε ν τ α ύ θ α ! δέν δ ύ ν α μ α ι ν ά ά ν θ έ ξ ω 

ιίς τ ά ς π α ρ α κ λ ή σ ε ι ς σ ο υ . Ι δ ο ύ σ έ χ α ρ ί ζ ω 

τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο ύ τ ο υ ς , κ α ι π ρ ά-

ξ ο ν π ε ρ ί α υ τ ώ ν κ α τ ά τ ή ν ά ρ έ σ κ ε ι ά ν 

ο ο υ. Β 

Ή Βασίλισσα ά&οΰ έσωσε τοΰ θανάτου τον Ευστά-

θιον Σαινπιέρον και τους μετ ' αύτοΰ, ώδήγησεν είς τήν 

σκηνήν αυτής, και ένδύσασα και περιποιηθείσα μεγα

λοπρεπώς, διέταξε νά συνοδεύσωσιν αυτούς μέχρι τής 

πόλεως. 

Τήν δέ επαύριον ( 3. Αύγουστου 1347. ) ό Εδου

άρδος είσήλθεν είς Κάλ.ητον και διώξας εκείθεν δλους 

τούς κατοίκους, κατωκισεν Άγγλους είς τήν πόλιν 

ταύτην, ήτις διέμεινεν υπέρ τούς δύο αιώνας ύπό τήν 

κατοχήν τής Αγγλίας, καυχωμένης δτι φέρει έξηρ-

τημένας έκ τής ζιόνης αυτής τάς κλείς τοΰ βασιλείου 

τής Γαλλίας. Ά λ λ ά κ α τ ά τό ετος 1558 . ό Δούξ 

Φραγκίσκος Γκίζης άφήρεσεν από τών Άγγλων τήν 

πόλιν Κάλητον μετά όκταήμερον μόνον πολιορκίαν. 

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ. 

"Νέος τ ι ; ήγεμών, διαδεχθείς την βασιλείαν παρά του 

πατρός, έξηλθε διά νά ϊδη τήν πόλιν αύτοΰ* έλθων δε 

*1ς τήν άγοράν, οτ-ου έπωλοΰντο τά πολύτιμα πράγματα, 

καί 'ιδών γέροντα κοσμίω; ένδεδυμένον και καθήμενον μεν 

μεταξύ τών άλλων, έις τι πολύτιμον πωλοΰντα, άλλ' ου

δέν 1/οντα ενώπιον αύτοΰ, « αυ δε γέρων^ τί πωΛιϊς ; 

ήρώτησεν αυτόν. Σνμΰον.ίάς, άπεκρίθη ό σεβάσμιος 

γέρων. Συλλογισθεί; δέ ολίγον ό βασιλεύς, ιδού, ειπεν, 

εκατόν χρυσά νομίσματα, καί δό; [/.οι τοσαύτη; αξίας 

συμβουλάς* Ja8sy άπήντησεν δ γέρων « όταν ué.l.lriq rà 

JZfafjic τι συ.Ι.Ιογίζον itt ίπαχό.ΙουΟα. » 

Και οί αέν περί τον Βασιλέα αυλικοί έγέλασαν προς, 

τούτο" ό δε βασιλεύς έπιστρέψας εις τά ανάκτορα, διέταξε, 

νά χαράξωσι τήν συμβουλήν ταύτην έφ' όλων τών τοίχων 

τών θαλάμων, έφ' όλων τών επίπλων καί έφ' όλων των 

αργυρών σκευών της Αυλής. 

Μετά παρέλευσιν δέ χρόνου, τινές τών μεγιστάνων 

αύτοΰ συνοαώσαντες, άνέπεισαν διά χρημάτων τον β«σι -

λικόν κουρέα νά δολοφονήση τον βασιλέα* ούτος δέ προ

σκληθείς ποτε είς τήν Αύλήν διά νά κείρη τον βασιλέα, 

εΤ.χε κατά νουν νά πράξη το κακούργημα* άλλά λαβών το 

όποιον έμελλε νά θέση κατ' έκείνην τήν στιγμήν έπί τοΡ· 

τραχήλου του βασιλέως ώμόλινον, και άπλωσα:, και 'ιδών 

έπ' αύτοΰ γεγραμμένα; τάς λέξεις « ó'rerr μέ.ΙΜκ rà πρά-

ζι/ς τι σν.ΙΛογίΓ.ου τα επαχό.Ιονθα. » ένόμισεν οτι ό βα

σιλεύς έγνώριζεν ηδη τον κακοΰργον αύτοΰ σκοπόν. 

Κυριευθείς λοιπόν ύπό τρόμου έπεσεν είς τους πόδας τοΰ. 

βασιλέως ζητών παρ' αύτοΰ έλεος και συγχώρησιν* ό δέ 

βασιλεύς 'ιδών άνακαλυφθεΐσαν τήν κατά τής ζωής αύτοΰ 

έπιβουλήν, έ'νεκα τής οποίας ε'ιχεν αγοράσει συμβουλής, 

παρά τοΰ σοφοΰ εκείνου γέροντος έζήτησε τον άνθρωπον, 

καί εύρων, κατέτησε πρώτον σύμβουλον τής Αυλή; αύτοΰ. 

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α ΗΘΗ Κ Α Ι Ε Θ Ι Μ Α Τ Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν 

Κ Α Ι Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ω Ν Λ Α Ω Ν . 

( Συνέχεια έκ τοΰ άριθμοΰ 1 2 . ) 

Ζ'. ύ Ηρόδοτο; και άλλοι αρχαίοι συγγραφεί; άνα-

φέρουσι το έ'ίή; άςιοσημείιοτον έθιμον παρά τοίς Ασσυ-

ρίοι;. Απαξ τοΰ ένιαυτοΰ εϊ; ώρισμένν,ν ήμέραν έσυναθροί-

ζοντο οί Ασσύριοι εί; δημοσίαν τινά πλατείαν, οπου ήσαν 

έκτεθειμέναι, ώ; ττραγματείαι διά πώλησιν, α'ι έν ήλι/.ία 

γάμου κόραι. Δημόσιο; κήρυξ έθετεν αυτά: εί; δημο-

πρασίαν τήν μίαν μετά τήν άλλην' και ό μεν συναγωνι

σμό; τών πλουσίων ύψωνε τήν τιμήν τών ωραίων κορών 

εϊ; ύπέρογκον ποσότητα, τά δέ έκ τ ή ; πωλήτεω; ταύτης 

/ρήματα έναποταμιευόμενα έχρησίμευον προς πληρωμήν 

προικών διά τά ; κόρα;, τάς οποίας ή φύσις ειχεν αδικήσει 

εί; τήν διανομήν τών δώρ<ον αυτής, και τά ; όποιας κά

νει; δεν έλάμβανεν άνευ χρηματικές άμοιβη;. Οταν έτε-

λείωνεν ή δημοττρασία τών ωραίων, μετέβαινον είς τάς 
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άλλας και 6 δημόσιος κήρυξ έκήρυττε δι' έκάστην προίκα, 

τής οποίας ή ποσότης ηΰξανε κατά βαθμόν της άσχημο-

σύνης* ή πώλησις έγίνετο κατά μειοδοσίαν, καΐ επομένως 

έτ-ροτιματο 'όςις εύχαριστεΐτο είς την όλιγωτέραν χρηαα-

τικήν ποσότητα.(ΐ) 

Η . Π αρα τοις Εβραίοι;, δταν γυνή τις παρεβίαζε τήν 

συζυγικήν της πίς·ιν, η τουλάχιστον δταν ό σύζυγος είχεν 

Ικανάς περί τούτου υποψίας, χωρίς νά έχη νομ·κάς απο

δείξεις, καθυπέβαλλον αυτήν ε'ις την δοκιμασίαν της πό

σεως των λεγομένων πιχρ^ υδάτων^ προς φανέρωσιν της 

άθωότητος αυτής, η προς έπιβεβαίωσιν τοΰ εγκλήματος. 

Είναι περίεργος ή έπί τούτω αναγκαία δλως επίσημος 

διαδικασία, ήτις έξετελεϊτο θρησκευτικής διά των Ιερέων 

Ιδού οΐαν την διατάττει ή Παλαιά Γραφή εις το πέμπτον 

κεφάλ·4ιον των Αριθμών « ό άνθρωπος θέλει φέρει την 

γυναίκα του εις τον ιερέα, και θέλει προσφέρει υπέρ αυτής 

την προσφοράν της, το δέκατον τοΰ οίφί (2) από άλευρον 

Χρίθινον* ελαιον δμως δεν θέλει χύσει επάνω, ουδέ θέλει 

επιθέσει λιβάνιον' διότι είναι προσφορά ζηλοτυπίας, θυσία 

μνημόσυνου, άναμιμνήσκουσα άμαρτίαν. Και δ ιερεύς 

θέλει φέρει αύτην πλησίον και στήσει αύτην έμπροσθεν τοΰ 

Κυρίου. Επειτα θέλει πάρει ό Ιερεύς ΰδωρ άγιον μέσα 

εις άγγείον όστράκινον και άπο το χώμα το όποιον είναι 

εις το έδαφος τής σκηνής θέλει πάρει ό ιερεύς και θέλει 

βάλει αυτό εις το ύδωρ" και θέλει στήσει ό Ιερεύς την 

γυναίκα έμπροσθεν' τοΰ Κυρίου και θέλει ξεσκεπάσει την 

κεφαλήν τής γυναικός, και θέλει βάλει είς τάς χείρας της 

την προσφοράν τής ένθυμήσεως, την θυσίαν τής ζηλοτυ

πίας* είς δέ την χείρα του Ιερέως θέλει εισθαι το ΰδωρ 

το πικρον, το όποιον φέρει την κατάραν, και θέλει ορκί

σει ό Ιερεύς και θέλει είπεΐ εις την γυναίκα « εάν δέν 

έκοιμήθη κάνεις μετά σου και εάν δέν παρεδρόμησας, άς 

ησαι άβλαβης έπί το υδωρ τούτο το πικρόν, τό όποιον 

φέρει την κατάραν έάν δμως παρεδρόμησας και έμολύν-

θης, ό Κύριος νά σέ δώση εις κατάραν έν μέσω τοΰ λαοΰ 

σου, κάμνων ό Κύριος νά σαπίση ό μηρός σου και νά πρη-

σθη ή κοιλία σου' καΐ τό ΰδωρ τούτο, τό οποίον φέρει 

την κατάραν, θέλει εισέλθει εις τά εντόσθια σου, διά νά 

κάμη νά πρησθη ή κοιλία σου και νά σαπίση δ μηρός σου'» 

(*.} ήοο'ίοτ. Βι2λ. ά. Σ ι^άβ . ι ς . λ ίλ ιχν . βιδλ. ο". Νΐίολ. Ααη,χσχ. 

( ϊ ) Ε ί ί ο ; μ,έτρου έορακοϋ ί ι» ξηρ·» Τ Μ ά γ α ι τ α , χαθώ; το β ά β 

ί ι ο $ιι τά ρίΰστά' τιεριιϊχϊ ο"ί κατά ττ,ν έοραϊκιήν ου»ϊ)βιι*ν τοζ (ΐετραν 

»3ΤΕί» 4 3 υ ώων. 

καί ή γυνή θέλει ειπεί 'Jftjrt 'Λμήκΐ Επειτα θέλει-

γράψει ό Ιερεύς τάς κατάρας ταύτας είς βιβλίον4 καί θέλει 

τάς εξαλείψει μέ το ύδωρ το πικρον, καί θέλει ποτίσει 

την γυναίκα τό υδωρ το πικρον, το όποιον φέρει την κα

τάραν, καί το ΰδωρ τούτο θέλει εισέλθει είς αύτην. Καί 

θέλει λάβει ό Ιερεύς άπο την χείρα της γυναικός την προ-· 

σφοράν τής ζηλοτυπίας καί θέσει την προσφοράν έμπρο

σθεν τοΰ Κυρίου, καί θέλει φέρει αύτην εις το θυσιαστη-

ριον. Και θέλει πάρει ό Ιερεύς μίαν χεριάν άπο την προ

σφοράν καί θέλει την καύσει επάνω είς το θυσιαστήριον, 

καί μετά ταΰτα θέλει ποτίσει τήν γυναίκα τό ΰδωρ. Καί 

άφοΰ την ποτίσει το ΰδωρ, τότε, έάν αΰτη ηναι μολυσμένη 

καί ήδίκησε τον άνδρα της, θέλει έμβή είς αύτην τό ΰδωρ, 

το όποιον φέρει την κατάραν, καί 'ι\ κοιλία της θέλει 

πρησθη καί ό μηρός της θέλει σαπίσει, καί θέλει εισθαι ή 

γυνη κατάρα μεταξύ τοΰ. λαού της. Εάν δμως δέν είνα·.. 

μολυσμένη ή γυνη, άλλα καθαρά, τότε θέλει μείνει άβλα-. 

βής καί θέλει γεννήσει τέκνα.(ΐ) » 

θ' . Τά επισκεπτήρια ( cartes de v i s i t e ) είναι iv 

χρήσει είς την Κίναν. Οταν τις έξέρχηται έν άμάξη. δια 

ν' άποδώση έπίσκεψίν τινα, οί ύπηρέται αύτοΰ δίδουσιν 

είς την θύραν τοΰ επισκεπτόμενου το έπισκεπτηριον, τί> 

όποιον συνίσταται έξ ολοκλήρου φύλλου χάρτου έρυθροΰ, 

στολισμένου μέ χρυσας ζωγραφιάς καί τετυλιγμένου κυ-. 

λινδρικώς' το φύλλον τούτο, έπί τοΰ οποίου γράφουσι το 

όνομα καί τούς τίτλους, είναι τόσον μεγάλον, ώστε έκ-

τυλισσόμενον καταλαμβάνει δλον το μήκος συνήθους δω

ματίου. Τά επισκεπτήρια, τά όποια οί Κιναΐοι πέμπουσι 

προς αλλήλους κατά την έορτήν τοΰ νέου έτους έχουσιν 

εϊκονογραφίαν παρις-άνουσαν τάς τρεις κυρίας ευδαιμονίας 

κατά τούς Κιναίους" δηλ. κληρονόμον, ύπούργημα ( % 

προβιβασμον) καί μακροβιότητα. Αί τρέϊς αύται εύχαΐ 

εικονίζονται διά των προσώπων ενός παιδίου, ένος Μαν

δαρίνου καί ένος γέροντος συνωδευμένου άπο πελαργόν, 

δστις θεωρείται ώς έμβλημα μακροζωίας. (2) 

Γ. Οταν Γροελανδός τις κάμη έκλογην της μελλούσης 

συζύγου του, ειδοποιεί περί τούτου τούς γονείς του, οΐτι-

νες πηγαίνουσιν είς τούς γονείς της κόρης καί συμφωνοΰν. 

τά τοΰ γάμου" ούτοι δέ πάλιν επιφορτίζουν δύο γυναίκας 

νά προετοιμάσωσι την νύμφην διά την τελετην τοΰ γάμου*. 

( 1 ) Âfity." Κ ί?· »• ι S—IS. 
(2) L a Chice par D^tìs trad ίΛ Ang'sii. 
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Διά νά μή προσβληθή ή αιδώ: τ ή ; κόρης, αί δύο άπες*αλ-

μέναι δεν όμιλοΰσιν εκ πρώτης αρχής περί τοΰ αντικει

μένου τ ή ; άπ3ς-ολή; των, άλλα περιστρέφουσι τήν δμιλίαν 

αυτών εί; επαίνους τοΰ μέλλοντος συζύγου, ύπερεκθειά-

ζουσι την καλύβην, τά έπιπλα καί δλα τά κτήματα του, 

φροντίζουσι προ πάντων νά μεγαλύνωσι τήν επιδεξιότητα 

του εις τήν άλιείαν τής φώκη;* ή Γροελανδή θυμόνει συ

νήθως, η προσποιείται, ότι θυμόνε* πολύ, κρύπτεται καί 

ανασπά τάς τρίχας τής κεφαλή; εις σημεΐον μεγίστης 

θλίψεως* αί δύο πρέσβεις, άφού λάβωσι τήν άδειαν τών 

γονέων αυτή;, τρέχουσι πρό; άναζήτησιν τής φυγάδος 

καί τήν σύρουσιν εις τήν καλύβην τοΰ μνηστήρός της, 

όπου καί τήν άφίνουσιν. Η νεόνυμφος μένει εκεί πολλας 

ημέρας, λελυμένη τήν κόμην, χωρίς νά συγχωρ-ή εις τόν 

σύζυγόν της νά τήν πλησίαση, καί χωρίς νά θέλη νά λάβη 

κάνέν είδος τροφής. Οταν δμως ό σύζυγος έννοήση, δτι 

α'ι κολακείαι καί αί θερμαί παρακλήσεις δέν δύνανται νά 

τήν μεταπείσωσι, μεταχειρίζεται τήν βίαν, καί πολλάκις 

αίκισμού; διά νά τήν άναγκάστ] είς τήν έκτέλεσιν τών 

•συζυγικών χρεών της - συμβαίνει ενίοτε, δταν αί άπεςαλ-

μέναι προτείνωσι τόν γάμον εις κόρην Γροελανδήν, νά 

λειποθυμήση αΰτη, ή νά τρέξη νά κρυφθή είς άγρια δρη, 

οπου διατρίβει έως δτου άνακαλύψωσιν αυτήν οι γονείς 

της, καί τήν φέρωσι διά τής βίας είς τήν πατρικήν της 

ο'ικίαν, ή εως ότου τήν άναγκάση ή πείνα καί ή δίψα νά 

έπιστρέψη θεληματικώς. Οταν δμως πρό τής έπις-ροφής 

της κόψη*τήν κόμην αυτή;, ή πράξις αΰτη δεικνύει, δτι 

είναι άμενατρέπτως αποφασισμένη νά άρνηθή διά παντός 

τήν ύπανδρείαν ή άπαραδειγμάτιστος αΰτη αποστροφή 

τών Γροελανδών διά τήν ύπανδρείαν έ;ηγεϊται έκ τής 

αθλίας καταστάσεως τών ύπάνδρων γυναικών, αΐτινες 

θεωρούνται ώς δοΰλαι τών συζύγων αύτών.( 1 ) 

ΙΑ' . Είναι αξιοσημείωτος ή εξής διάταξις τοΰ νόμου 

τών Γεντουξίοιν (Gen toux) , υποδεικνύουσα τήν ώς προς 

τά συζυγικά χρέη της γυναικός αυστηρότητα τών ηθών 

παρά τοις ίνδοϊς. « Εάν τ ι ; , λέγει ό νόμο; αυτών, επι

χείρηση ταξείδιον, ή γυνή του δέν θέλει συγχωρήσει εί; 

έαυτήν κάνέν είδος διασκεδάσεως είς τό διάστημα τής 

απουσίας τοΰ ανδρός της - δέν θέλει εύθυμήσει ποσώς* δέν 

θέλει ποσώς παίξει* δέν θέλει υπάγει νά ϊδη αντικείμενα 

αξιοθέατα φύσεως ή τέχνης* "δεν θέλει γελάσει ποσώς, 

(1) Histoire des femmes depuis la plus hante antiquité jnsqu' à nos 

jonri* trad- del" anglais. 

δεν θέλει στολισθή μέ τά ώραίά της φορέματα, ή πολύτι
μους λίθους* δέν θέλει παρευρέθη είς χορούς, ούτε ακούσει 
μουσικήν, δέν θέλει καθίσει είς τό παράθυρόν της, δέν θέλει 
κάμει περιπάτους έφιππος, καί δέν θέλει προσηλώσει τά 
βλέμματα τ η ; εί; σπάνια καί περίεργα αντικείμενα, άλλα 
θέλει κλεισθή εντός τής οικίας τ η ; , θέλει ενδιατρίψει μό
νη της, καί δέν θέλει τραφή, ειμή άπο τών πλέον συνήθων 
τροφών" δέν θέλει βάψει τάς βλεφαρίδας της, ούτε τάς 
όφρΰς της" δέν θέλει κατοπτρίζεσθαι, καί δέν θέλει πράξει 
είς τό διάστημα τής απουσίας τοΰ ανδρός της τίποτε, τό 
όποιον νά δύναται νά τήν διασκέδαση, ή νά τήν προξενή-
ση μίαν στιγμήν ηδονής. » ( 1 ) 

ΙΒ'. Οί Κιναΐοι είναι άπηλλαγμένοι άπο τάς αδιά
κοπους καί παραλόγους μεταβολάς τοΰ συρμού, α'ίτινες 
είς τήν Εύρώπην τήν μεν μίαν ήμέραν έξογκόνουσι τούς αν
θρώπους έν εϊδει άερος-ατικών μηχανών, τήν δ' άλληνήμέραν 
τούς πιέζουσηι ώς μωμίας. Οι συρμοί τών Κιναίων διαρ-
κοΰσιν έν γένει δσον αυτά τά φορέματα των, καί δέν κα
νονίζονται άπό τούς ράπτας, η τάς ραπτρίας, άλλα παρά 
τοΰ συμβουλίου τών τελετών καί παρατάξεων.(2) 

ΙΓ'. Ó Κιναίο; σπανίως εξέρχεται τής οικίας αύτοΰ 
άνευ τής τοΰ ταμβάκου του βαυκαλίδο; (boute i l le ) , ήτις 
είναι σχήματος ώοειδοΰ;, δύο δακτύλου; τό πολύ μακρά" 
συνοδεύεται δέ πάντοτε μέ μικρόν κοχλιάριον, προσηρτη-
μένον εις τό πώμα, όμοιάζον τά κοχλιάρια, τά οποία με
ταχειρίζονται διά τό πιπέριον τής Καϋέννης, καί χρησι-
μεΰον εις τόν Κιναϊον διά νά θέτη τον ταμβάκον έπί τής 
κατωτέρας κλειδώσεως τοΰ άντί^ειρος καί νά φέρη αυτόν 
εις τήν μύτην. Αι βαυκαλίδες αύται είναι ττοτέ μεν έξ 
ύέλου, ποτέ έκ φυσικοΰ κρυστάλλου, άλλοτε πάλιν έξ άρ-
γ ιλλο πλά στου. ( 3 ) 

ΙΑ . Εί; έκάστην Κιναΐκήν πόλιν υπάρχει εν Jaräy 

δηλαδή, κώδων τεθειμένος ύττεράνω τής κεοαλής τοΰ διοι
κητού καί προσηρτημένος είς νήμα, τό όποιον εκτείνεται 
μέχρι τ ή ; δημοσίας όδου διά να ήναι έφικτόν εί; πάντα. 
Εκείνο;, δτις ύπέφερεν άδικίχν τινά, δέν εχει παρά νά κ ί 
νηση τό νήμα, καί ό κώδων ταράττεται. Ö αδικηθείς 
εισάγεται αμέσως διά νά έκθεση τά παράπονα του, καί e 
διοικητής απονέμει έν τ ώ άμα̂  δικαιοσύνην.(4) 

(ακολουθεί.) 

( 1 ) Aùto'St. 
( s ) L a Chine par Dayis trad; del ' A n g l . 

( 3 ) Αυτόθι. 

ι'/,Ν' Relations des Vogages faits pas les Arabes ot les Persans dans 

1' Inde e t à la Chine dans le 13 ierae siede, del ' kte chrétienne- trad del ' 

Arabe par Ret'naud. 
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ. 

Ó Σουλτάνο; Αμουράτη;, περιερχόμενός ποτέ ύττο αγνώ

στου σχήμα τάς οδού; τής Κωνσταντινουπόλεως, δια νά 

ϊδη ϊδίοι; οφθαλμοί;, κατά τήν συνήθειαν τών ηγεμόνων 

τ η ; Ασία;, πώ; διανέμεται ή δικαιοσύνη παρά τών υπαλ

λήλων, και τήν κατάστασιν τών αύτοϋ ύπηκόοιν, εισήλθε 

κατά τΰχην και εις καπηλεϊον, όπου προσείλκυσε τήν 

προσοχήν αύτοϋ ή θέα μεθύοντο; ανθρώπου, δημηγο-

ροϋντος μεγαλοφώνως κατά τών καταχρήσεων τών υπαλ

λήλων, τών παρ' αυτών καταπιέσεων τοΰ λαού, και τ ή ; 

αδιαφορίας τ ή ; Κυβερνήσει*; εΐ; το να μεταχειρισθη τά 

πρόσφορα μέτρα προ; εύδαιμονίαν τών ιδίων υπηκόων. 

« Ταϋτα πάντα, έκραύγαζε, προέρχονται εκ τ ή ; άνικανό-

τητος τών υπουργών* αν δ Σουλτάνος με έκαμνε μέγαν 

Βιζίρην (πρωθυπουργον), ήθελον διορθώσει κ α ι φέρει εί; 

εύδαιμονίαν Ολον το κράτος έν διαστήματι τριών μόνον 

ημερών. » 

Ακουσας ταϋτα δ Σουλτάνος, διέταξε τους μακρόθεν 

επακολουθοϋντα; δορυφόρου; αύτοϋ να συλλάβωσι παρα

χρήμα κκί να φέρωσι τ ο ν ανθρωπον τούτον εί; τά ανάκ

τορα* άλλ' ούτο;, πρίν εισέτι τελείωση τ ή ν δημηγορίαν, 

ζαλισμένο; ύπό τοϋ καπνού τοϋ ο ί ν ο υ , επεσεν αναίσθητο; 

καί έβυθίσθη εί; βαθύτατον ίίπνον. Οι δε δορυφόροι με-

τεκόμισχν και άπέθεσχν αυτόν έπί τ ή ; Εντός λαμπρού 

θαλάμου μεγαλόπρεπου; κλίνη; τοϋ μεγάλου Βιζίρου. 

Ó μέθυσο; έξυπνήσα; το πρωϊ και νόμισα;, ότι ευρίσ

κεται εισέτι εντός τοϋ καπηλειού, έφώνχξε τον κάπηλον 

να φέρη προς αυτόν ο'ινον* άλλ' αΐφνη; βλέπει παρουσια

σθέντα; ενώπιον αύτοϋ πολυτελώ; ένδεδυμένου; υπηρέτα; 

τ ή ; αυλή;, ζητοϋντας τάς διχταγάς αύτοϋ ώς μεγάλου 

Βιζίρου. 

Ó μέθυσος ήρχισε να τρίβη τούς οφθαλμούς, νομίζων 

8τι ονειρεύεται* άλλα βλέπων την διάρκειαν της κατα

στάσεως αύτοϋ, ήρώτησε του; αυλικού;, ποΰ ενρίοχεται ; 

ούτοι -δε άπεκρίθησαν προ; αυτόν, ότι ό Σουλτάνο; ηύ-

δόκησε νά χειροτόνηση αυτόν μέγαν Βιζίρην δια νά τ α 

κτοποίηση τό κράτο;. « Πο.ΙΛά xa.là, άπή;τησεν ό μέ

θυσος έναβρυνόμενος, εζαμάσατε ταχέως rìjr Βιζιριχήν 

μου àvvoòiav dia ni περιέ.Ιθίύ την πό.Ιιν. » 

Ó νέος Βιζίρη; εξήλθε μετά τής συνήθους πομπής, και 

διευθυνόμενος πρός το μέρος, όπου εύρίσκετο ή ιδιόκτητο; 

«ϋτοϋ οΐκίχ, ήρώτησε τούς πχρετώτας, « eie zira ανήκει 

»} πενιχρά aSztf οικία ; ε'ις δυστυχή τινά παλαιόν άγω-

νιστήν, άπεκρίθη τις τών έν τ ώ οίκω, όστις καταναλώσας 

όλην αύτοϋ τήν περιουσίαν υπέρ τοϋ δημοσίου καλοϋ, 

άλλα μη λαβών παρά τ ή ; Κυβερνήσεω; ούδεμίχν άντα-

μοιβήν τών λαμπρών αύτοϋ έκδουλεύσεων, εγινεν άφαν

το ; από χθέ;, γενόμενος, ώς φαίνεται, θϋμα τής απελ

πισία; αύτοϋ, και άφησα; εί; τήν έσχάτην πενίαν πολυ-

άριθμον ο'ικογένειαν. 

Ó μέγα; Βιζίρη; έψήφισεν αμέσως τούς μεν δύο υιούς 

τοϋ ένδοξου τούτου πατριώτου (οΐτινες ήσαν τά ϊδια αύ

τοϋ τέκνα) ηγεμόνας τ ή ; Μολδαυί'χς καί Βλαχίας, τάς δέ 

τρείς αύτοϋ θυγατέρας νά νυμφεύσωσιν αυθημερόν μετά 

τών πλουσιωτέρων μεγιστάνων τοϋ κράτους* διακόσιοι δε 

έργάται νά ένασχοληθώσιν αμέσως εις τό νά κατεδαφίσωσι 

•ντ,Ί πενιχράν οίκίαν τοϋ καλοϋ πατριώτου, καί νά άνεγεί-

ρωσιν άντ' αυτής μεγαλοπρεπή οίκον πρός περίθαλψιν 

τή ; αναξιοπαθούσης συζύγου αύτοϋ* καί ταϋτα διατάξας 

έπέστρεψεν εις τά μεγαλοπρεπή αύτοϋ ανάκτορα. 

Τήν επαύριον διέταξε πάλιν νά έτοιμασθή ή λαμπρά 

αύτοϋ συνοδία, καί άναβάς έφ' 'ίππου, διέβη ενώπιον τοϋ 

εργαστηρίου αρτοποιού τινός θανάσιμου έχθροϋ αύτοϋ, 

καί διέταξε νά άπαγχονίσωσιν αυτόν, οι οέ δορυφόροι 

έξετέλεσαν αμέσως τήν προσταγήν τοϋ μεγάλου Βιζίρου. 

Εκείθεν δέ έβάδισε προς τήν όδόν τήν φέρουσαν πρός τ» 

καπηλεϊον, όθεν άφηρπάγη, καί κράξας τον κάπηλον, εις 

τόν οποίον έχρεώστει όσον οίνον έπιε εις διάστημα δέκα 

—ερίπου ετών, διέταξε νά δοθώσιν εις αυτόν χίλ.ια φλω-

ρ'.α έκ τοϋ βασιλικού ταμείου. Εκείθεν δε μετέβη εις 

άλλην όδόν, καί διέταξε νά πληρωθώσιν επίσης διακόσια 

φλωρία εις ϊουδαϊόν τινα, προς τόν όποιον έχρεώστει πρό 

πολλών ετών τήν ποσότητα ταύτην" ταϋτα δε πράξας 

διήλθε τό ύπόλοιπον τ ή ; ήμερα; έπιθεωρών τού; εί; τήν 

άνακαίνισιν τ ή ; ιδία; αύτοϋ οικία; εργαζομένου; κτί<τας, 

απειλών, δτι θέλει ρίψει εί; τά δεσμά πάντα τόν μή έργα-

ζόμενον μετά προσοχή; καί επιμελείας. 

Τήν δέ τρίτην ήμέραν, άμα εγερθείς τού ύπνου, διέταξε 

καί έκάλεσαν προς αυτόν τούς άρίς-ους αρχιτέκτονας 

καί κηπουρούς τής πόλεως, καί ένησχολήθη μετ' αυτών 

εί; τό σχεδίασμα τών νέων ανακτόρων, τά όποια έμε-

λέτα νά κτίση κατά τό παράλιον τοϋ Βοσπόρου, καί τών 

ωραίων κήπων, τού; όποιου; ήθελε νά φύτευση* άφοϋ δέ 

ούτοι λαβόντες τάς διαταγάς τοϋ μεγάλου Βιζίρου άνε-

χώρησκν, οί Αυλικοί παρουσιασθέντες ήρώτησαν αυτόν, 

εάν έπιθυμη νά έξέλθ/i μετά τής συνοδίας «ύτοϋ δια να 
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τακτοποίηση τό κράτος* « οχι, άπήντησεν δ μέγας Βι

ζίρη;· τά πάντα ίβα.ΐα εις χα.Ιην τάζιν' xai επειόί/ ον-

όέν υπολείπεται π.Ιέον, να έτοιμάοητε .Ιαμπράν τράπε-

£ar έκ τών εκ.Ιεχτοτέ(ων γαγητίν xai τά-ν περιφημο-

τίρων Εύρωπαϊχών οίνων, àtà rà ενθυμήσωμεν. 

Καί δ μεν μέγας Βιζίρης, μεθυσθείς κατά τήν πάλαιαν 

αύτοϋ συνήθειαν, επεσεν αναίσθητος έπί τής κλίνης αύτοϋ* 

ό δέ Σουλτάνος διέταξε νά έκδύσώσιν αυτόν τά λαμπρά 

φορέματα, καί ένδύσαντες τά πεπαλαιωμένα ράκη, τα 

όποια πρότερον έφόρει, νά μετακομίσωσιν αυτόν εις τό 

καπηλεϊον, ένδον τοϋ οποίου δ Σουλτάνος ήκουσεν αυτόν 

πρώτην φοράν δημηγοροϋντα. > 

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η . 
Περί ζΐ;ς χρήσεως τον θωραχίου (Corset) 

Η χρήσις τών θωρακίων φαίνεται αρχαιότατη* παρ 

Ελλησιν όμως α'ι γυναίκες ήγνόουν καί αυτήν τήν υπαρξιν 

«ύτών. ιΐρώται α'ι τής Ρώμης, κατ' αυτήν ακόμη τήν 

αρχήν τ ή ; δημοκρατίας, έφόρεσαν είδος τ ι θωρακίου χρη

σιμεύοντος μόνον πρός ύποστήριξιν τοϋ στήθους. Ακο

λούθως δε θεωρούσα·, ώς συστατικόν τ ή ; ώραιότητο; τήν 

τοϋ σώματο; λεπτότητα, μετεχειρίσθησαν τά θωράκια 

όσαι έξ αυτών ήσαν παχύσαρκοι* μετά δέ ταϋτα έφεϋρον 

tv τή Γερμανία κατά τόν δωδέκατον περίπου αιώνα τό 

να είσάγωσιν εντός τού θωρακίου είδος τι ραβδίου, τό 

κοινώς παρ τ,μϊν όνομαζόμενον fcLlaira, τό όποιον κατε-

σκεύαζον *έκ σιδήρου, έκ φαλαίνης, ή καί έκ ξύλου* καί 

τούτο τό είδος τών θωρακίων έςηπλώθη σχεδόν καθ' όλην 

τήν Εύρώπην: άλλ έν τή Γαλλία ή χρήσις αυτη τών 

μετά φαλαίνης θωρακίων κατηργήΟη κατά τό έτος 1789, 

ότε α'ι Γαλλίδες τταρεδέχθησαν γενικώς τήν συνήθειαν τοϋ 

να μεταχειρίζονται θωράκια εκ διμίτου υφάσματος, ή 

Νανκίνου άνευ φαλαίνη;, τό όποιον σφίγγον μετρίως τό 

σώμα δέν έπροξένει ούδεμίαν βλάβην ε'ις τήν ύγείαν* 

περί τάς αρχάς όμως τοϋ παρόντος αιώνος επανήλθε πά

λιν καθ' δλην τήν Εύρώπην ή χρήσις θωρακίων εμπεριε

χόντων σιδηρά, η φαλαίνεια ραβδία* δ δέ συρμός ούτος, 

έπικρατήσας μέχρι σήμερον, παρεισέφρησε καί εις ήμά; 

δια τής πιθηκική; άπομιμήσεως τών Ευρωπαϊκών ηθών. 

Είναι άκαταλόγΐ7θς ή βλάβη, τήν οποίαν τά θωράκια 

τοϋ τελευταίου τούτου συρμού προξενοϋσιν εις τά κυριώ-

τερα συντηρητικά ό'ργανα τής ανθρωπίνου ζωής, τόν πνεύ

μονα καί τήν καρδίαν, δι' ών εκτελείται ή αναπνοή καί ή 

κυκλοφορία τοϋ αΤματος* διότι τά μεν όργανα ταϋτα πε-

ρικαλύπτονται ύπό τοϋ μέρους εκείνου τοϋ σώματος τοϋ 

κοινώς ονομαζόμενου οτήθονς, ή κατασκευή τοϋ οποίοι* 

είναι τοιαύτη, ώς-ε όλα αύτοϋ τά κινήματα απαιτείται νά 

ήναι ελεύθερα διά νά έκτελώσιν άνενοχλήτιυς τάς δύο 

άφεύκτους εις τήν ύγείαν καί τήν ζωήν τοΰ άνθρωπου ρη

θείσας εργασίας, τήν άναπνοήν δηλαδή καί τήν κυκλοφο-

ρίαν τοϋ αίματος" τό δέ θωράκιον πιέζει καί συνθλίβει 

κυρίως εκείνα τά μέρη τοϋ στ/ιθους, όπου αϊ μεν πλευραΐ 

εχουσιν όλιγώτερον μήκος, οί δέ χόνδροι είναι μακρύτεροι 

καί εύκαμπτότεροι, καί επομένως ή ύπό τοϋ θωρακίου 

γινομένη πίεσις τήν μεν έλευθέραν καί φυσικήν κίνησιν 

τών έπί τοσούτον αναγκαίων τούτων δργάνων δυσκολεύει 

καί εμποδίζει, τούς δέ χόνδρους βιάζει νά κυρτωθώσι 

πρός τά εσο> πλησίον τής ενώσεως αυτών μετά τοϋ οτερ-

»·<>(·, ήτοι τοΰ σχηματίζοντος τό έμπροσθεν τοϋ στήθους 

όστοΰ. 

Αλλ' ή μεγαλητέρα βλάβη προξενεϊται έκ τών θωρα-

κίοιν, τών εμπεριεχόντων σιδηρά, ή έκ ξύλου, ή έκ φα

λαίνης ραβδία" διότι τό ραβδίον τοϋτο, είσαγόμενον κατά 

κάθετον έντος τοϋ θωρακίου καί έπιπίπτον έφ' όλον τό 

μήκος τοΰ στέρνου, καταπιέζει έπί τοσούτον τό κάτω 

μέρος τοϋ «τήθου;, ώ<-ε εί; τ ά ; περισσότερα; γυναίκας, 

όσαι μεταχειρίζονται τήν βασανιστήριον ταύτην μηχανήν, 

σ/ηματίζεται πρό; τό κάτω μέρο; τοϋ ς-ήθου; κοίλωμα 

Ίκανόν νά χώρέση ΪΊ ώόν, καί τό δποίον προξενεί εί; αύτάς 

άλγεινόν έρεθισμόν. 

Εκ δε τ ή ; τοιαύτη; ολέθριου κατεπιέσεως τοϋ κάτω 

υ.έρους τοΰ στήθους, το μεν ήπαρ ώθούμενον πρός τά άνω 

επαυξάνει τήν πρός τά δεξιά δυσκολίαν τής αναπνοής, έν 

ω δ σπλήν καί ό στόμαχος, «-/ωθούμενοι ομοίως διά τόν 

αύτον λόνον, έπάγουσι τό αυτό αποτέλεσμα πρός τά αρι

στερά, καί επομένως α'ι έργασίαι τών αναγκαίων τούτων 

δρνάνων παρεμποδίζονται καί διακόπτονται αναλόγως τής 

συνθλίψεως καί τ ή ; έκτοπίσεω; τών λ ε ~ ώ ν καί απαλών 

αυτών νεύρων καί αγγείων. Επειδή δέ ο'ι πνεύμονε; ς-ε-

νοχωρούμενοι έπίση; ύπό τ ή ; καταπιέσεω; τοϋ θωρακίου 

δεν δύνανται νά διασταλώσιν ελευθέρως, δ άήρ δέν φθάνει 

μέχρι τού α'ίματος κατά ποσότητα Ίκανήν νά ένεργήσ·/| 

τήν έπ' αύτοϋ άναγκαίαν έπεξεργασίαν καί έκκαθάρισιν, 

τήν άπαιτουμέ^-,ν διά νά συντήρηση τό σώμα έν τη φυ

σική αύτοϋ ύγιεΐ κατα^άσει" τό δέ ϋδωρ, τά άνθρακώδη 

μέρη, καί α'ι λοιπαί άκα.Οαρσίαι, όσας τό αίμα κυκλοφο-
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ρουν εντός τοΰ σώματος προσλαμβάνε-., δεν διαχωρίζον

ται άπ' αύτοΟ, και επομένως ή καρδία άντί να λάβτ, και 

νά μεταδώση εις τάς φλέβας τό έρυθρόχρουν εκείνο αίμα, 

τοΰ οποίου τό σώμα έχει χρείαν, δεν ρίπτει εις αΰτάς, ειμή 

είδος τι υγρού ύπομέλανος κυανοϋ χρώματος, ένοχλοϋντος 

τάς ζωτικάς δυνάμεις, και προξενοΰντος έπί τέλους τήν 

ωχρότητα του προσώπου, τήν ΰπερβάλλουσαν ισχνότητα, 

τον μαρασμόν, τους παλμούς τής καρδίας, τήν λειποθυ-

μίαν, τήν δύσπνοιαν, τήν φθίσιν, τους νευρικούς πονοκε

φάλους, τήν άϋπνίαν, τον έρεθισμόν τών νεύρων, τήν 

μελαγχολίαν και πολλάς άλλας ολέθριους ασθενείας και 

έπί τέλους τον θάνατον. 

Αί επιπόλαιοι αύται και σύντομοι παρατηρήσεις είναι, 
νομίζομεν, Ίκαναί νά πείσωσι πασαν νοήμονα γυναίκα, ότι 
ακολουθούσα τον όλέθριον και βάρβαρον τούτον συρμόν 
τού θωρακίου, και μάλις-α τού μετά σιδήρου, ή φαλαίνης, 
ρινίζει άπανθρώπως τήν ίδίαν αυτής υπαρξιν. 

Αλλά το παραδοξότερον είναι, ότι ό ολέθριος συρμός 
τών θωρακίων αντιβαίνει και εις αυτόν τούτον τον σκοπόν, 
δί Ον έφευρέθη, την έπαύξησιν δηλαδή τών θέλγητρων 
και τών χαρίτων τού σώματος τής γυναικός" διότι δύνα
ται πας τις νά παρατήρηση ευκόλως πόσον είναι άχαρι 
και δυσάρεστον εις τήν θέαν τό βάδισμα γυναικός στενώς 
πεφυλακισμένης εντός θωρακίου" επειδή ο'ι μεν ώμοι αυτής, 
ωθούμενοι προς τό όπισθεν μέρος, φαίνονται ώς σιδηρο<-ή-
ρικτοι, τό δέ ύπόλοιπον τού κορμοϋ είναι έπί τοσούτον 
άκαμπτον και τανυσμένον, ωςζ ομοιάζει ξύλον έκκοπεν τού 
δάσους, ή τον σεσαβανωμένον Αάζαρον" ένί λόγ<^ αί τοι-
αύται γυναίκες στερούνται τής φυσικής εκείνη; έλαστικό-
τητος και τ ή ; χαριέσσης ευκινησίας, δί ών ή φύσις έστό-
λισε τό αριστούργημα τών πλασμάτων αυτής, και δί ών 
μόνων δύναται νά άρέση ή γυνή. 

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑI ΣΚΕΨΕΙΣ. 
1. 

Ο ερημίτης τό πτηνόν, όπου ς' τά σκότη άδει* 
Στενάζον με παράπονον, ώς γείτονα κυττα',ει" 
Κ ' έν ώ εις τήν καλύβην του θρηνεί γλαυκών κωπάδι, 
Χωρίς φροντίδας τής ζωής τήν βίβλον σχολιάζει" 
ϊάς ώρας δε τοΰ βίου του μετρών εις τούς δακτύλους, 
Οπόταν 'ς της νεότητος τούς χρόνους άνατρέχη, 

εις λογισμούς ποικίλους 
Βυθίζεται, και δάκρυον τάς παρειάς του βρέχει. 

2. 
Ω πρώτοι πώς παρέρχεσθε τ ή ; ηλικίας χρόνοι! 
Τό Ιαρ μας μόλις φανή, πετα ταχύ και δύει, 
Και θύελλα τά κρίνα του, τά ρόδα του σαρώνει, 

Και τής ζωής τά όνειρα τά πρώτα διαλύει" 
0 χρόνος δέ τήν κόμην μας καγχάζων έπιπάσσει 
Μέ τάς λευκάς ψεκάδας του, κί ό νέος γέρων πλέον 

εγγύς είναι νά φθάση 
Τό τέρμα τού σταδίου του, 'ποΰ ατενίζει κλαίων. 

3. 
Τά δένδρα άπό τούς θολούς καιρούς τοΰ φθινοπώρου 
Αποφυλλοΰνται, και ζωή; δέν δίδουσι σημεία" 
Ιίεριλυπος ό οφθαλμός τοΰ νέου οδοιπόρου 
Τ άλλοτε άνθη θάλλοντα ξηρά τά βλέπει βρύα" 
ί ί ! ναί! άλλ' έρχεται καιρός, καθ' 8ν τά δένδρα θάλλουν 
Και τ ' άνθη μέ τά μύρα των τάς αύρας βαλσαμώνουν 

και μαγευμένα ψάλλουν 
Αί άηδόνες, και γλυκά τήν αίσθησιν ναρκο')νουν. 

4. 
Και μόνον, οίμοι! ο'ι καιροί τοΰ βίου δεν γυρίζουν! 
Ο ρους των τάς ημέρας μα;, ώ ; χείμαρρο; αφρίζων, 
Σύρει" τό μέλλον μας κεναί ελπίδες χρωματίζουν, 
Και τ ' αποκρύπτει μελανός και καταφής ορίζων" 
Διώκουσαι τού; πόθους μας αί ψυχικαί μας κλίσει; 
Φεύγουν, πετούν μέ τήν ζωήν 'ς τοΰ τάφου μας τά σκότη, 

πού λύπαι, αναμνήσεις 
Δέν μας κεντούν, άλλά τό παν μέ τήν ζωήν ύπνώττει. 

(ύπό Δημοσθένους Δ. Βαλαβάνου.) 

ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ 
ΠΟΝΤΙΚΩΝ. 

Eivat πασίδηλον, δτι ζώά τινα εχουσιν ίδιαιτέραν 

κλίσιν προς τινας όσμηράς ύλας, εις τρόπον ώστε αί 

όσμηραί αύται υλαι προσέλκουσιν αυτά πολλάκις ε'κ 

μακρυνών αποστημάτων" ώς παράδειγμα άναφέρουσι 

τήν τών γαλών προς τήν όσμήν τοΰ Νάρδου επιθυμίαν 

εάν λ . χ. γαλή τις όσφρανθή τήν τοΰ Νάρδου ρίζαν, 

έρχεται προς αυτήν, κυλίεται έπ' αυτής και τήν κα-

ταξεσχίζει. "Ομοια φαινόμενα ήδυνάμεθα πάμπολλα 

νά άναφέρωμεν' περιοριζόμενα ομως άναοε'ροντες, δτι ή 

οσμή του προσφάτου πεπερώδους ήδυόσμου Mentha 

peperita, ψ.Ιιισκονη συνήθως καλουμένου, δέν αρέ

σκει ποσώς εις τούς ποντικούς" ώστε εάν εντός τών 

σωρών τοΰ σίτου θε'τωμεν εις διάφορα με'ρη κλόνους 

τινάς τοΰ πεπερώδους ήδυόσμου, ή ετι καλ-ήτερον, εάν 

θε'τωμεν εντός καταλλήλου αγγείου ολίγας σταγό

νας τοΰ εκ τοΰ φυτοΰ τούτου ε'λαίου, οί ποντικοί φεύ-

γουσιν εξ αύτοΰ τοΰ τόπου, και τοιουτοτρόπως ό σίτος 

δ'.ατηρεΓτα; άπό τής έκ τών ποντικών βλάβης. 
( ύπό Ξ. Λάνδερερ.) 
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Ο Π Ι Θ Η Κ Ο Σ Ξ Ο Υ Θ , 
ή τ ά ή θ η τ ο ΰ α ι ώ ν ο ς , 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ. 
( Συνέχεια εχ τα>ν Αριθμών 10, 11 , 12 χαι 1 3 . ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' . 
Περιήγησις τον Ξουθ μετά, τον Μα.Ιουχάτου χαι 

Λιγαςίδου. 

0 Καλλίστρατος είχεν επανέλθει έκ της ωραίας Σουλ-
τανίτζας περί τάς τρείς μετά μεσημβρίαν και, όσον άπο 
τής σοβαοας αυτού όψεως ήδύνατό τις νά είκάση, έφαί-
νετο, οτι ή μετά της δεσποίνης ταύτης ομιλία ήτον αλη
θώς σπουδαιότατη, ή ότι δυσχέρεια τις, ή λίαν περίεργον 
π ε 5 ΐ σ τ α τ ι κ ο ν είχεν απορροφήσει όλην τήν προσοχήν τού 
Καλλιστράτου. Αμα δέ είσελθών, διέταξε νά έτοιμάσωσ ι 

τάχιστα τήν τράπεζαν, και έφαγε μόνος και κατά σπου-
•Οην, και πολύ προ τής συνήθους ώρας. Ακολούθως προσ-
καλέσας προς εαυτόν τον γραμματέα Μαρκεζοδελατουρ-
ναμπρόσσαν, διέταξε τήν μέν μετά τό γεύμα άνάγνωσιν 
τών έγγραφων τής ημέρας ν' άναβάλη εις αύριον, νά γρά-
ψη δέ έπιστολήν προς τον έν Παρισίοις τραπεζίτην αύτοΰ, 
πιστωτικήν 25000 φράγκων, πληρωτέων εις τόν έπιφέ-
ροντα, τήν οποίαν ύπογράψας ό Καλλίς-ρατος έπεμψε 
προς τόν γραμματέα τής Γαλλική; πρεσβείας μετά ιδιαι
τέρας προς αυτόν επιστολής, έν ή περιέκλεισε και τήν 
σημείωσιν τών παραγγελιών τής Σουλτανίτζας. Μετά δέ 
ταύτα καλέσας τόν Εούθ, διέταξε νά εξακολούθηση τήν 
διήγησιν τής έαυτοΰ Ιστορίας" ό δέ έπανέλαβεν όθεν είχε 
διακόψει αυτήν κατά τόν άκόλουΐον τρόπον. 

Απεοα^ίσθη λοιπόν νά συμπαραληφθώ και έγώ εις την 
μελετωαένην περιήγησιν τών δεσποτών μου, όπερ ένέ-
πλησε χαοας τήν καρδίαν μου* άμα μεν, διότι άπέφευγον 
τον κίνδυνον τοΰ νά καταταχθώ εις τό θηριοτροφείον τοΰ 
Πάσα τ ή ; Σμύρνη;" άμα δε, διότι ήλπιζον νά ωφεληθώ 
εκ τή ; περιηγήσεω; ταύτης, ώ; και πραγματικώ; ώφελή-
θην τά μέγιστα* διότι, επειδή ό γέρων Μαλουκάτος κα-
τεϊχϊν άληθώ; τά κατά τήν έκφρασιν τοΰ σοφού Κοραή, 
δνο άπο.Ιΰτως αηιγχαϊα εφόδια τον περιηγητου, νονΓ 
χαι φιΛανθρωπίαν, έμαθον περισσότερα πράγματα πα-
ρακολουθών αυτόν ϋπό μορφήν πιθήκου, ή μεταβαίνων 
άπό τόπου εί; τόπον ώς Ευρωπαίος περιηγητής. 

Επιβιβασθέντες λοιπόν τοΰ ατμόπλοιου, άνεχωρήσαμεν 
έκ Σμύρνης και έφθάσαμεν εις Αλεξάνδρειαν, όπου έφιλο-
ορόνησε τόν Μαλουκάτον και τόν Αιγαρίδην ό εκεί γενι
κό; Πρόξενος τής Ελλάδος, όστις ήτον εις έκ τών μάλις-α 
ευνοουμένων αυλικών, τών σχηματιζόντων τήν προσωπικήν 
^ραπείαν τοΰ Σατράπου τής Αιγύπτου. 

Κατά τάς πρώτας ημέρας τής έν Αλεξάνδρεια διατρι

βής ημών ό Πρόξενος ούτος έλθών εις επίσκεψη τών δε

σποτών μου, και ίδών με, είπε προς τόν Αιγαρίδην, οτι 

έπεθύμει νά μέ δείξη εις τήν σύζυγον τοΰ ανεψιού αύτοΰ, 

ήτις, ώς ελεγεν, ούσα Αγγλίς, ήθελεν εύχαρκτηθή μεγάλως 

εις τήν θέαν τοιούτου ευφυούς συμπατριώτου αύτης τρό

πον τινά ζώου* ό δέ Λιγαρίδης, ώς Λιγαρίδης, συμπαρα-

λαβών με, έκόμισεν προς αυτήν έσπέραν τινα, καθ' ή\ ό 

Πρόξενος, δίδων διπλωματικόν γεύμα, είχε προσκαλέσει 

και τούς δέσποτας μου. 

Είσελθόντα εις τήν αίθουσαν τής συναναστροφής μετά 
τοΰ Μαλουκάτου και Λιγαρίδου μέ ύπεδέχθησαν πάντες 
φιλοφρόνως, και μάλιστα ή ρηθείσα Αγγλίς, ήτις μέ έκά-
θισε πλησίον αυτής* άλλά μετά τινας στιγμάς βλέπω 
αίφνηδίως είσελθόν έκεΐ μικρόν και δυσειδές γρα'ί'διον, 
περιέργως και περιττώς κεκοσμημένον, τό όποιον οί πα
ρόντες έξαναστάντε; ήσπάσθησαν μετά σεβασμοΰ* έξαιρέ-
τως δέ ή σύζυγο; τού ανεψιού τού Προξένου τ ή ; Ελλάδος, 
τής οποίας τό αφελές και κόσμιον ήθος έμαρτύρει την 
γυναικείαν Αγγλικήν άνατροφήν και γνώσιν τής αληθώς 
ευγενούς συμπεριφοράς, άναστασα χαριέντως ϋπεδέχθη 
ώς οικοδέσποινα τό γραίδιον, και προτείνασα τήν χείρα, 
προσεκάλεσε νά καθίσγ) πλησίον αύτης έκ τοΰ έτερου μέ
ρους* μετά δέ τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις, έξ ών εννόησα, 
ότι δ άμορφος ούτος σωρός τών κοκκάλων ήτον ή σύζυγος 
τοΰ έν Αλεξάνδρεια Προξένου τής Νεαπόλεως, ή ευγε
νής οικοδέσποινα παρουσίασε προς την Κυρίαν ταύτην 
τούς δέσποτας μου, και μετά τούτους έμέ, ώς άξιόλο-
γόν τινα πίθηκον άνατραφέντα έν Αγγλία" άλλ' ή Προξέ-
νισσα τή ; Νεαπόλεω;, άρχ'σασα εκείθεν, οπου ή Αγγλίς 
ρ'ιχε τελειώσει, προς μέν τούς δέσποτας ούδεμίαν έδωκε 
προσοχήν, εγερθείσα δε ήλθε και έκάθισε πλησίον μου και 
έπαναλαμβάνουσα « τί ώρηΐον ζ'ύονί » έψηλάφει κολα-
κευτικώς τόν πώγωνα και τάς χείρας μου, τάς οποίας 
πλησιάζουσα εις τό ς-όαα αυτής κατεφίλει προς κολακείαν 
ίσοι; τής Αγγλικής φιλαυτίας τής οίκοδεσποίνης. Αν 
δε και αί τοιαΰται αηδείς φιλοφρονήσεις τής γραίας κό-
λακος με δυσηρέ7θυν ύπερβαλνόντως, άλλ' ή δυσαρέσκεια 
μου μετεβλήθη εις εκπληξιν, οτε ανεγνώρισα έπί τοΰ 
δακτύλου αύτης δακτυλίδιον έκ πολυτίμου αρχαιολογικού 
λίθου, τό όποιον είχον αγοράσει έν Σμύρνη, και τό οποίον 
έφύλαττον εντός τοΰ ενός έκ τών δύο κιβωτίων, τά οποία 
μέ είχον δολίως ύπεξαιρεθή έν Παρισίοις έκ τοΰ ξενοδο
χείου τοΰ έπί τών λαμπρών ημερών τοΰ Ναπολέοντος 
προγάστορος ένωματάρχου της * εθνοφυλακής. Μετά 
θάμβους ήτένισα τού; οφθαλμούς μου προς τό πρόσωπον 
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τΐΐς δυσειδοΰς γραίας, και ή έκ--ασίς μου μετεβλήθη εις 

φρίκην, δτε παρατηρήσας μετά προσοχής τήν φυσιογνω-

μίαν αυτής, ανεγνώρισα εις τά υπό της φθοράς του χρόνου 

σεσαθρωμένα χαρακτηριστικά του γραίδίου, τήν μορφήν 

της βδελυρας ψευδωνύμου αδελφής μου, τής λεγομένης 

Κομητέσσης λβενδρότης, της άπαταιώνος εκείνης γυναι

κός, ήτις με είχε ληστεύσει έν Παρισίοις, και ήτις υπήρξε 

κατά μέγα μέρος ή πρωταίτιος των μετά ταύτα συμφορών 

μου! · . . ώς μαινόμενος άφήκα ακουσίως τοομεράν φωνήν, 

και εξαγριωθείς ώς αληθής πίθηκος, άνέστην όρθιος και 

τρίζων τους οδόντας είμην έτοιμος να ορμήσω κατ' αυτής 

και νά καταξεσχίσω τήν βδελυράν γραίαν, δτε αί κραυγαί 

«ύτής τε και των παρόντων παρεκίνησαν τον Λιγαρίδην 

νά μέ λάβη έκ του τραχήλου και σύρων με έξω της αιθού

σης νά με παραδώση είς τον ϋπηρέτην αύτοΰ, όςτις βοη

θούμενος ύπό δύο υπηρετών του Προξένου μέ μετέφερεν 

έπί τίνος φορείου είς τό έν τ ώ ξενοδοχείω κατάλυμα τών 

δεσποτών μου, άναισθητοΰντα και σχεδόν άπνουν έκ τής 

σφοδρας ταραχής, τήν οποίαν ή θέα τής δημιουργού τών 

συμφορών μου μέ είχε προξενήσαι. 

Ητο σχεδόν μεσονύκτιον δτε άναλαβών τάς αισθήσεις 

μου ήρχισα νά άναπολ.ώ τήν ορίκην τής προ ολίγων ωρών 

σκηνής· αλλά μετά τής επανόδου του λογικού μου συνε-

πανήλθε και ή άνάμνησις τών παρελθόντων δεινών μου 

και ή ιδέα, δτι έγώ μεν ένεκα τ ή ; ευπιστίας μου και τ ή ; 

ειλικρινούς αγάπης και άφοσιώσεω;, τήν οποίαν έδειξα 

προς τήν δήθεν άδελφήν μου, περιπεσών είς τά πανούργα 

δίκτυα τ ή ; άπαταιώνος εκείνης γυναικός, και έκτραχηλι-

σθείς Ινεκα τής συμφοράς μου είς τό φρικτώτερον τών 

εγκλημάτων, είμαι καταδικασμένος νά εξιλεώσω τήν 

θείαν δίκην ζήτα; τοσαΰτα ετη ώς άγριον θηρίον έν τή 

έρήμω, και μεταλάσσων δέσποτας υπό μορφήν πιθήκου* 

τό δέ βδελυρόν τοϋτ<» γρ:;ίδιον, ή φαυλόβιος αύτη άπα-

τεών, κατέστη σύζυγος του γενικού Προξένου τής Νεαπό-

λεως, ζή μεταξύ τών υψηλών συνκνασ τροφών, τιμώμενη 

και απολαύουσα τά ; φιλοφρονήσεις και δεξιώσεις τού 

κόσμου. Ουρανέ! όποια είναι ή δικαιοσύνη και ή περί 

ηθική; και τιμιότητος κρ'σις τών ανθρώπων! 

Τήν νύκτα ταύτην διήλθον κλυδοινιζόμενος μεταξύ τών 

θλιβερών λογισμών μου και καταξαινόμενος ύπό τών διά 

μια; έξεγερθε-.σών άνκμνήσεων τοϋ οδυνηρού μου παρελ

θόντος* «Λ δέ σωματικαί και ψυχικαί μου δυνάμεις είχον 

έπί τοσούτον έξαντληΟή, ώστε τήν άκόλουθον πρώίαν 

έ/.είμην σχεδόν ώς νεκρός, χωρίς νά δύναμαι νά μετασα-

λευθώ έκ τής θέσεως μου και φλογιζόμενος ύπό σφοδρό

τατου πυοετού. 

Ó Λιγαρίδης βλέπων τήν έπικίνδυνον ταύτην καΐ 
αίφνήδιον άσθένειάν μου, έσπευσε νά προσκαλέση εύύπό-
ληπτόν τινα ίατρόν τής Αλεξανδρείας, ίταλόν τό γένος, 
Φυσίχαν όνομαζόμενον, δστις είσελθών και ίδών τον 
Μαλουκάτον καθήμενον και καπνίζοντα τήν πίππαν, 
προσδαμών ήρπασε τήν χείρα τού γέροντος και ψηλαφών 
τούς σφυγμούς, «είχε δίκαιον, είπε μετά σοβαρότητος 
και εκπληκτικής ταχύτητος, ό υμέτερος υπηρέτης νά μέ 
εΐπη, δτι πάσχετε ύπό σφοδρού π^ετοΰ, διότι οί σφυγμοί 
υμών δεικνόουσι τ ω όντι μεγάλην θέρμην, και φαίνεται 
πάσχετε στομαχίτην, ή κρυολόγημα, ή αιμορροΐδας, ή 
νεύρα, ή πονοκέφαλο·/, ή γατρίτην, ή διάρροιαν* δθεν 
είμαι γνώμης αμέσως νά κάμητε άφθονον άφαίμαξιν, έάν 
δέ ή άφαίμαξις δεν ώφελήση, νά δώσω είς ύμας αμέσως 
δυνατόν καθάρσιον, έάν δέ τό καθάρσιον δέν ένεργήση, v i 
πάρητε κινίνον, έάν δέ τούτο δέν θεραπΐύση τό πάθος, 
ετοιμάζω αύριον τό πρωί γλυκαντικόν ρόφημα έξ δλων 
τών γνωστών και άγνωρων χόρτων, έκ τού όποιου θέλετβ 
πίνει ανά §ν μέγα ποτήριον καθ' έ'καστον τέταρτον τ ή ; 
ώρας, και έάν και διά τοΰ μέσου τούτου δέν έπιτύχωμεν 
νά πνίξωμεν τον σφοδρόν τούτον πυρετόν, νά είσέλθητ* 
άμέσ:·>ς είς ψυχρόν λουτρόν και νά έπιθέσητε σιναπισμού; 
περί τόν τράχηλον, και κανθαρίδας περί τά σφυρά τών 

ποδών, έάν δε και ταύτα δέν — έξοχώτατε, 
άπήντησεν ό γέρων Μαλουκάτο; διακόπτων μετ' άγανα-
κτήσεως τον ραγδαίαν φλυαρίαν τού Ιπποκράτους τής 
Αλεξανδρείας, δεν ε'.μα·. έγώ ό ασθενή;, είναι πίθηκος τις 
έκ τοΰ γένους τών Οραγκουτάνων, τόν όποιον έχει ό ανε
ψιός μου, και δ; τις . . . — ά! έκραξε χειρονομών ό 
ιατρός Φυσίχας, άντιί'.αχ.όπτων τόν Μαλουκάτον και 
κτυπών κατά τού εδάφους τον ότοίαν έκράτει πολυτελή 
και βαρεΐαν ράβδον, τούτο διαφέρει* έγώ δέν είμαι ιατρός 
τών πιθήκων* γνωρίζω νά θεραπεύω μόνον καμήλους, 
όνου;, τά κυνάρια τών δεσποίνων και τούς ευγενείς τής 
Αλεξανδρείας* δσον δε άφορα τούς ίππους, τούς πιθήκους 
και τάς κυρίας, ταύτα υπάγονται ύπό τήν ίατρικήν δίκαι
ο δοσίαν τού συντεχνίτου και φίλου μ o J Ξυλοκα'ί'κα, μετά 
τοΰ όποιου συνεμερίσθ/ιμεν πρό πολλού ώρισμένως τήν, 
πελατείαν δλων τών ζώων τής Αιγύπτου. Και επειδή 6 
εί; δέν επεμβαίνει είς τά δικαιώματα τού ετέρου, και 
επειδή ό υμέτερος ασθενής δεν έχει τήν τιμήν νά συγκα-
ταριθμήται είς τόν κύ/.λον τ ή ; ιδική; μου πελατείας, χ.%\ 
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επειδή ούτως, και επειδή άλλως, άρα ή υψηλή μου έπι-

ς-ήμη είναι ενταύθα περιττή, διότι λέγει και δ Λατίνος 

« σχορμποΰτο Χσμποράντιμπονς χοχ tat ντισπεύ·ίαί 

άουτουρντζέ'ντε γτιαρία γ.ούιι νζο.Ιόρψπονς άμπηομιης^ 

άουτ ιϊΛτερο χονόνταμ μόρμπο ίιφέχτις, Μ.ετερα^ έτΐ,έ-

τερα' » καταλαμβάνετε Λατινικά ; προσκυνώ σκλαβι-

κώτατα* είμαι ό ταπεινότατος δοΰλος τής υμετέρας ευγε

νείας* τρέχω νά πέμψω προς ύμας τόν φίλον μ.ου Ευλοκα-

ΐκαν, όςτις θέλει ίατρεύσει ίατρικώτατα τόν πίθηκον τοΰ 

βμετέρου ανεψιού* τήν δέ πλ.ηρωμήν τής παρούσης έπι- , 

-σκέψεως θέλετε μέ πέμψει είς τήν οίκίαν. Και ταύτα 

λ.έγων ώρμησε νά φεύγη χειρονομών και ίατρολατινίζων και 

προσποιούμενος, δτι δέν ακούει τόν κατόπιν αυτού κραυ-

γάζοντα Μαλουκάτον, ότι παρακαλεί αυτόν νά μήν ένοχλη 

έπί ματαίω τόν έξοχώτατον Ξυλοκαΐκαν, διότι ό πίθηκος 

τοΰ ανεψιού αυτού δεν έχει πλέον χρείαν ίατροΰ. 

Και ό μέν Λιγαρίδη; πληροφορηθείς παρά τοΰ ξενοδό

χου, ότι υπάρχει έν Αλεξάνδρεια άλ,λος τις νέηλυς περί

φημος ιατρός, Καλαθούνας ονομαζόμενος, έσπευσε νά 

Ιζητήση τήν ίατρικήν αυτού συνδρομήν* ό δέ έφθασε πνευ-

«στιών, και χχιρετήσας διά κατανεύσεως τής κεφαλής, 

ίθεσεν έπί τής τραπέζης κιβώτιόν T t ίκανοΰ μεγέθου;, τό 

•οποίον έφερεν ύπό τήν μασχάλην. Εξαπλωθείς δέ υπε

ρηφάνως έπί τοΰ σκίμποδος, και δια·-αυρώσας τούς πόδας, 

ΐξέβαλε τοΰ θυλακίου λ.ευκόν μανδύλιον και σφογγίζων 

•τόν ίδρωτα τοΰ προσώπου, και άπομύσσων τήν ρίνα μετά 

-ήχου όμοιου σάλ,πιγγο;, ελαβεν εί; τήν χείρα τήν υπερ

μεγέθη r-ρογγύλην αυτού ταμβακοθήκην και κρούων μάλα 

«ρμονικώς τό πώμα διά τών δακτύλων, ήνοιξεν αυτήν 

μετά προσοχή;, και πιάσας σοβαρώς, έπλήρωσεν αλληλο

διαδόχους τούς δύο πλατεΐς αύτοΰ ρώθωνας* έκτεινάξας 

•δέ διά τού μανδυλίου τόν έπί τών φορεμάτων αύτοϋ σκορ-

πισθέντα ταμβάκον, και μετακαθίσας, είπε πρός τόν Μα

λουκάτον και Λιγαρίδην τις é£ vjtS>r τών δύο, Κνριοι, 

είναι ò ασθενής;—ουδέτερος, έξοχώτατε, άπήντησεν ό 

Λιγαρίδης, άλλ' ό πίθηκος μου όστις πάσχε*, δεινώς άπό 

χθες τό εσπέρας—είναι άδιάφορον, άπήντησεν ό ιατρός 

Καλαθούνας, διότι επειδή α'ι άσθένειαι επέρχονται ομοίως 

και εί; τά ζώα ώς και είς τούς άνθροιπους, και τά όμοια 

ποίς όμοίοις θεραπεύονται, ή ομοιοπαθητική ημών επί

σημη οϋδεμίαν διάκρισιν κάμνει μεταξύ ζώων και αν

θρώπων ώς πρός τον τρόπον τής θεραπείας αυτών, ούτε 

κατά τήν ούσίαν, ούτε κατά τον τύπον*—δέν εύαρες-είσθε, 

έξοχώτατε, είπεν ό Λιγαρίδης, νά μεταβήτε είς τόν θά-

λαμον τού ασθενούς διά νά παρατηρήσητε αυτόν;—είναι 

άδιάφορον, έπανέλαβεν ό Καλαθούνας, είπατε μοι μόνον τι 

πάσχει ; — σφοδρόν πυρετόν, έπανέλαβεν ό Λιγαρίδης.— 

αρκεί τούτο, είπεν ό ομοιοπαθητικός Ιατρός* λοιπόν ό πυ

ρετός θεραπεύεται δί ενός μυριος-ημορίου τής ς-αγώνος τοΰ 

έν τή δεκάτη τρίτη θέσει τού κιβωτίου μου άριθ. 322 

υγρού, τό οποίον θέλετε διαλύσει είς τεσσαράκοντα όκάδας 

καθαροΰ ύδατος και ποτίζει τόν ασθενή έπί τεσσαράκοντα 

ημέρας* μετά δε τήν έποχήν ταύτην τό ίατρικόν θέλει αρ

χίσει νά ενεργή, και ή κατάς-ασις τοΰ ασθενούς θέλει έπαι-

σθητώς βελτιωθή* και ταύτα ειπών και έκβαλών έκ τοΰ 

θυλακίου αυτού κλειδίον και άνοίξας το έπί τής τραπέζης 

κιβώτιον, εύρήκε τήν διά τοΰ αριθ. 322 έπιγεγραμμένην 

μικράν φιάλην, τήν οποίαν άνοίζας μετά μεγάλης προσο

χής, έλαβεν έξ αύτήί διά τής άκρα; λεπτού κονδυλίου 

μέρο; τι μια; ς-αγώνος τού ύγροΰ, και θέσας είς κύμβην 

(ρλιτζάνη ) προσέφερεν είς τόν Λιγαρίδην, λέγων « προ-

ο ί ' ί α Γ ί , ωατε ή είς τεσσαράκοντα [ΐίρη διαίρεσις του 

ύδατος νά γίντι άχρι6ής7 CÌ.IJÙK δεν υπάρχει ε.Ι.τ'ις σω

τήριας δια τον πάσχοντα" ή δέ άζία τοΰ ιατρικούς μετά 

τής π.ίΐ)(ΐωμής τής επισχέψεώς μου είναι τέσσαρα δί-

στη.ΐα' διότι δέν σννεθίζω ποτέ νά έιιπορενωμαι άσυ-

νειδήτως τοίχ ασθενείς ftov' » και ταΰτα λέγων είχε 

τείνει τήν χείρα ατενίζων προς τόν Μαλουκάτον — άλλ' 

ή/.ουσα νά λέγωσιν, είπεν ό Μ;:λουκάτος, δτι έκ τοΰ 

πυρετού, δταν ούτος δέν προληφθή ταχέως, δύναται νά 

σχηματισθή φλόγοισις* είς πόσας ημέρας δύναται νά 

συμβή τούτο ; — εις τρείς, ή τεσσάρας τό πολύ ημέ

ρας, άπήντησεν ό Ιατρός" — λοιπόν, έξοχώτατε, έπα

νέλαβεν ό Μαλουκάτος, άφού ή ενέργεια τοΰ θαυμά

σιου τούτου ιατρικού υμών θέλει αρχίσει μετά τεσσαρά

κοντα ημέρας, δέν τρέχομεν τον κίνδυνον μήπως έν τ φ 

μεταξύ, επελθούσης τής φλογώσεως, ό ασθενής άποθάντ,; 

— μάλιστα έπανέλαβεν ό ίατρό·;' άλλ' ό μέγας Χανε-

μάννος έν τοις αφορισμοί; αύτοΰ λέγει, δτι άλλος τρόπος 

θεραπείας τοΰ πυρετού δέν υπάρχει* και τήν γνώμην 

ταύτην έπεσφράγισεν ή πολυχρόνιος πείρα μου. Βεβαι-

ωθήτε δέ, <ίτι ήμεί; ο'ι άκολουθοΰντε; τό σοφόν σύτημα 

τοΰ περίφημου τούτου μεγάλου διδασκάλου, δέν ε'ίμεθα 

καθύ; οι τοΰ Ιπποκρατικού συστήματος ιατροί, ο'ίτινες 

είναι όλοι αυτόχρημα άγύρται, ψεύσται και αμαθείς, φο-

ρολογοΰντε; άναισχύντως τήν κοι*ονίαν, και προξενοΰντες 

j πανταχοΰ όλεθρον και καταστροφήν άντί ωφελείας. 

ΑΠΟΘΗΚΗ Τ Ω Ν Ω Φ Ε Λ Ι Μ Ω Ν 
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Αλλ' έν τούτω τώ μεταξύ είχεν είδη εισέλθει εις τον 

θάλαμον και ό ιατρός Ξυλοκα'ίκας, πεμφθείς ύπό τοϋ φίλου 

αυτού Φυσίχα* άκουσας δέ τάς τελευταίας ταύτας φράσεις 

τοϋ Καλαθούνα, έπλήσθη οργής, και έπιβαλών ς-ιβαράν χεί

ρα έπί τον τράχηλον αύτοϋ, και κατακλονίσας, πώς απο

τολμάς, λέγει, αμαθέστατε ! νά ύβρίζης τους σοφούς μα-

θητάς τοϋ Ιπποκράτους, σύ, τοϋ οποίου όλη ή μάθησις εμ

περιέχεται εντός τοϋ ξυλίνου κιβωτίου σου; και νά ύβρίζης 

μάλιστα έν οικία, δπου ουδέ τό δικαίωμα είχες καν τοϋ 

νά είσέλθης ; διότι ό πρώτος ενταύθα προσκληθείς φίλος 

μου Δόκτωρ Φυσίχας, βλέπων δτι πρόκειται λόγος περί 

ασθενούς πιθήκου, και μή θέλων νά έπέμβη εις τά ίατρονο-

μικά Ιερά δικαιώματα μου, έπεμψεν έμέ, δστις μόνος δύ-

ναμαι νά εξασκήσω καθ όλην την Αίγυπτον και τάς πέ

ριξ χώρας τήν ΰψηλήν έπιστήμην τής θεραπείας τών πι

θήκων, —μέ είναι άδιάφορον, ξύλινε Ξυλοκα'ί'κα, έπανέ-

λαβεν ό Καλαθούνας, αν ήσαι Ιατρός τών πιθήκων, ή τών 

όνων, και θέλω σε δείξει, δτι δύναμαι νά σέ κάμω νά μεί-

νης όλόκληρον μήνα έπί τής κλίνης σου, καθώς δτε σοΰ 

συνέτριψαν τήν κεφαλήν, άποτολμήσαντος αύθαδώς νά 

συρίξης έν τω θεάτρφ τήν ώραίαν Πολάνην, έν ώ ο'ι άλ

λοι έχειροκρότουν. Και ταϋτα λέγων επέφερε, δι' ής 

έτυχε κρατών ταμβακοθήκης, βαρύ τραύμα κατά τοϋ 

προσώπου τοϋ Ξυλοκα'ί'κα, και έδραμε νά φεύγη προς τήν 

κλίμακα" ό δέ Ξυλοκαίκας, έχων όλον τό πρόσωπον σκε-

πασμένον έκ τοϋ διασκορπισθεντος ταμβάκου, ήρπασε τό 

κιβώτιον τών ιατρικών τοϋ Δόκτορος Καλαθούνα, και, τρέ

χων προς τήν κλίμακα, ερριψεν αυτό κατά τής κεφαλής τοϋ 

φεύγοντος μαθητού τοϋ Χανεμάννου. 

Και οί μεν δύο άθληταί εξελθόντες εις τήν όδόν έρρί-

φθησαν ό είς έπί τοϋ άλλου, έξακολουθοϋντες νά φιλοφρο-

νώνται αλλήλους διά τών ευγενών εκείνων εκφράσεων^ 

τών αληθώς οικείων είς μόνην τήν ύψηλήν άνατροφήν τοϋ 

τε Καλαθούνα και Ξυλοκαίκα" ό δέ Μαλουκάτος έκλεισε 

τήν θύραν, και άποτεινόμενος προς τον Λιγαρίδην, « οί 

άνθρωποι ούτοι, είπε, είναι αίσιοι οχι rä θεραπεύωσιν 

ανθρώπους, η ζώα, α.ΙΛά νά ζώσι μετά άγριων όνων 

xai χοίρων είς τά ορη.» 

Εν τοσούτω προς τό εσπέρας είχεν έλθει προς έπίσκε-

ψιν τών δεσποτών μου ό Πρόξενος τής Ελλάδος, ός-ις, ά

κουσας παρά τοϋ Μαλουκάτου τά μετά τών Ιατρών δια-

αντα, έσύςτισεν εις τον Λιγαρίδην τον άρχιατρόν τής 

αύτοϋ ΐψηλότητος Καραβινιέρον, Γάλλον τό γένος, τον ο
ποίον και μετεκάλεσεν αμέσως διά τοϋ διερμηνέως αύτοϋ. 

Ούτος δέ έλθών και παρουσιασθείς μετά μεγαλοπρε
πούς ευγενείας, ήρχισε μετά τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις 
νά έρωτα τον γέροντα Μαλουκάτον, αν κατά τάς περιη
γήσεις αύτοϋ ήκουσε νά όμιλώβι περί τοϋ θαυμάσιου βι-· 
βλίου, τό όποιον έξέδωκε περί πανώλης, και τοϋ συς·ή-> 
ματος αύτοϋ περί τής νόσου ταύτης. Επειδή δέ ό Μα
λουκάτος άπεκρίθη αρνητικώς, ό Καραβινιέρος άνασπάσας 
τάς δφρΰς, « θέ.Ιω, είπε, νά δώσω προς ύμας μικράν 
ίδέαν τοϋ αξιόλογου τούτου και σοφοϋ συςΎιματός μου, 
έν τώ όποίω τετραγωνικώς και αναντιρρήτως αποδεικνύω, 
ότι ή πανώλη ούτε ύπηρξεν, ούτε είναι ποτέ κολλητική 
ασθένεια, άλλ' ουδέ δύναται ποτε νά διαδοθή διά τής· 
προσψαύσεως" αν δέ και φιλανθρωπία φερόμενος έ δ η μ ο -

σίευσα διά τοϋ τύπου τό άξιόλογον τούτο σύς-ημά μου, 
τοϋ οποίου θέλω λάβει τήν τιμήν νά προσφέρω προς υμάς 
έ\ άντίτυπον, έν τοσούτω όμως θέλω ειπεί ολίγα τινά έπ\ 
τοϋ παρόντος προς υμάς, διά νά πεισθήτε άδιςάκτως περί 
τής λαμπράς ταύτης άνακαλύψεώς μου, και νά βεβαιω-
θήτε, ότι ματαίως αϊ μέχρι τούδε περί πανώλης τραγε-
λαφικαί ίδέαι τών ιατρών έβασάνιζον αδίκως τους αν
θρώπους διά τών λριμοκαθαρτηρίων και τών λοιπών προ
φυλακτικών μέσων, άποδειχθέντων διόλου ανωφελών διά 
της άνακαλύψεως τοϋ δτι ή πανώλης δέν είναι ποσώς 
κολλητική διά τής προσψαύσεως.» 

Και ταϋτα λέγων ήρχισε νά ρητορεύη μετά τοσαύτης. 
άδολεσχίας και έπί τοσαύτην ώραν, ώστε ό γέρων Μαλου
κάτος και ό ανεψιός αύτοϋ Λιγαριδης είχον ήδη σχεδόν 
άποκοιμηθή, ότε υπάλληλος τις τοϋ Ελληνικού προξενείου 
είσελθών κατά σπουδήν, είπεν δτι ή αύτοϋ Τψηλότης ζ η 
τεί παραχρήμα τον άρχιατρόν Καραβινιέρον" ό δέ, διακό-
ψας αμέσως τήν σοφήν αύτοϋ όμιλίαν και ζητήσας συγ-
γνώμην παρά τοϋ Μαλουκάτου, άνεχώρησεν ευθύς, υπο
σχόμενος, ότι θέλει επανέλθει αύριον τό πρω'ι άφεύκτως 
διά νά έπισκεφθή τον ασθενή. 

Αλλά τήν επαύριον ό Πρόξενος έπληροφόρησε τους δέ
σποτας μου, ότι ό αρχίατρος Καραβινιέρος, εξερχόμενος 
τοϋ ξενοδοχείου, και κατά τήν πρόληψιν τοϋ οικείου συ-
ς-ήματος έγγίσας άδιαφόρως καθ' όδόν άνθρωπον ύπό τής 
πανώλης προσβεβλημένον, προσεβλήθη και αυτός, καΐ 
ήδη κείται κακώς έχων" έν τοσούτω ένεκα τών διαπληκ
τισμών τών ιατρών και τής βραδύτητος τοϋ νά μέ έπι-* 
σκεφθώσι, διέφυγον τό νά περιπέσω είς τάς χείρας 
αυτών* και απαλλαγείς τοϋ πυρετού διά μόνης τής διαί
της, επανέλαβαν τήν ύγείαν μου άνευ ιατρικής βοηθείας, 

(ακολουθεί.) 

τρέξ 


