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Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ. 

Έ κ διαφόρων μ,=ρών τής αγίας Γραφτς πληροφο

ρούμεθα, δτι οί Εβραίοι συνείθιζον εκπαλαι νά θάπτωσι 

τους νεκρούς αυτών εντός σπηλαίων φυσικών, ή εν 

ριι τεχνητών λελατοαηαε'νων επί πετρών πρές τον 

βκοπον τούτον. Τ α σπήλαια τ α ΰ τ α είχον πολλάκις 

λαβυρινθίους διόδους και διάφορα χωρίσματα* εις δέ 

-την εισοδον αυτών εθετον λίθον εν είδει θύρας δια νά 

προφυλάξωσιν αυτά άπο της εφόδου τών άγριων θηρίων^ 

Τοιούτον υπήρχε το σπήλαιον εις το όποΓον ό Ά&ραάα 

έθαψε Σάρραν την γυναίκα αυτού ( α ) 

Τοιούτον είναι και το έν τϊίπόλει Ιερουσαλήμ, παρά 

τους πρόποδας του δρους Γολγοθά κείμενον μνημείον, 

( * ) Mera τ»δτα ίΙαψεν Αβραάμ. Σορρ«» r i » γιιαΙχΛ aitcù Ιν τώ 

ατ.τ,Χ-Λω TCU impeti τω Si-πιω, 5 ίστί» άπιναντι Μαμβρΐ, xa't ϊχυρώίτ, i 

άγρα; xott το oTrr.Xaw», 6 χν è ν αύτω τω λίρ αάρ. ιΐ; χτίσ-.ν τάφου ΤΑ;Ϊ 

τώ» υίώκ Χ έ τ , ( Γ « , Κ»φ. Γ ' . 
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εν ω κ α τ ά του; ιερούς Ευαγγελιστάς ό άπο Άριμαθαίας 

Ιωσήφ εθηκε το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου 

( 6 ) καί το οποίον παριστ^ ή παρούσα ημών εικονο

γραφία. 

Ά λ λ ' τι κ α τ ά τους πρώτους αιώνας του Χριστιανι

σμού επικρατούσα μανιώδης είδωλολατρεία, προσπα

θούσα να κατακαλύψη καί να καταστήση αγνωστον 

τον ίερόν τούτον τόπον, συνεσώρευσεν εκεί λίθους καί 

χώμα , καί μεταβαλούσα τον τόπον τούτον εις τεχνητόν 

λόφον, έ'κτισεν έπί της κορυφής αυτού ναον της Α φ ρ ο 

δίτης, μέχρις ου επί Κωνσταντίνου του μεγάλου η μ ή -

τηρ αύτοΰ Έλε'νη, κατεδαφίσασα τον βωμόν του ειδώ

λου καί άνασκάψασα τον τόπον, εύρήκε τον πολύτιμον 

τούτον θησαυρον της Χριστιανικής θρησκείας, τον 

όποιον, συμπαρέλαβεν εντός της έν τω ιδίω τόπω με

γαλοπρεπούς οικοδομής του κ α τ ά διαταγήν του Αυτο-

κράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου οίκοδομηθέντος 

,'εροΰ ναοΰ της Α γ ί α ς Αναστάσεως. 

Ό ναός ούτος, κτισθείς κ α τ ά την Κορινθιακην άρ-

χιτεκτονικήν, είναι μεγαλοπρεπής καί περίφημος, εχων 

δύο υψηλούς θόλους, έξ ών ό μεν προς ανατολάς, ό κα

λύπτων το άγιον βήμα του Καθολικού των ορθοδόξων, 

είναι έκ κεράμου" ό δέ προς δυσμάς, ό καί μεγαλύτερος, 

στηρίζεται υπό δεκαέξ ωραίων στηλών εκ λευκών καί 

πορφυρών μαρμάρων 1 αί δέ στήλαι αύται, σχηματί-

ζουσαι δεκαεπτά αψίδας, ύποστηρίζουσινάνωτέραν τινα 

στοάν εχουσαν επίσης δεκαέξ στήλας, μικροτέρας τών 

πρώτων, καί σχηματίζουσας επίσης δεκαεπτά έτε'ρας 

αψίδας μεταξύ τών οποίων καί τών πρώτων ευρίσκον

ται καί τ ά κατηχούμενα τών ορθοδόξων. 

Μεταξύ δέ τών ζωοφόρων τών στηλών της τελευ

ταίας στοάς καί του θόλου ύπήρχον άλλοτε διάφοραι 

εικόνες έκ Μωσαϊκού, παριστώσαι τούς δώδεκα απο

στόλους, την Ά γ ί α ν Έλε'νην, τον αυτοκράτορα Κων-

σταντίνον καί τρεις άλλας εικόνας μ η γνωριζομένας 

πλε'ον ένεκα της έκ της πολυκαιρίας φθοράς τού Μωσα

ϊκού. Πέριξ δέ τού θόλου του Καθολικού ύπάρχουσιν 

( S ) Κ ai {9«*«ν αυτό ί ι τί> *αι»ω autoS ριχριία, S ίλατορΜίν ii 
«irpa- «ai ιτ^οίΐωλίβα; X'Aa ( t ' f a v T ç MjOt t»3 <*.H(.«Îcu άηίλί»». ( M Î T . 
Wiy. K l ' . 60. ) 

οκτώ μεγάλα παράθυρα, δΐ ών έφωτίζετο το έσωτιρι-

κον τού ναού. Ά λ λ α τ α ύ τ α κλεισθέντα κατά διατα

γην τού Σουλτάνου της Αιγύπτου Σαλαδίνου έν ϊτεί 

1 1 8 7 . ηνεώχθησαν πάλιν εσχάτως αδεία" του ττνς 

Τουρκίας Σουλτάνου Μαχμούτη τού β'. έν ετει 1 8 3 7 . 

Τό έ'όαφος τού ναού είναι έστρωμε'νον δια μαρμάρων 

διαφόρων χ ρ ω μ ά τ ω ν έχει δέ μήκος μέν διακοσίων όγ-

δοήκοντα, πλάτος δέ εκατόν έξήκοντα ποδών. Καί 

πάλαι ποτέ μέν ό ναός ούτος ειχε πολλάς θύρας, αίτι-

νες δμοις έκλείσθησαν ένεκα τών πολιτικών δυστυχη

μάτων, εις à ύπε'πεσεν ή Α γ ί α πόλις Ιερουσαλήμ* νΰν 

δέ έ'χει μίαν καί μόνην θύραν βλέπουσαν προς μεσημ-

βρίαν. Ή θύρα αυτη τού Ναοΰ, ητις ονομάζεται κ a I 

α γ ί α θ ύ ρ α παρά τών ορθοδόξων, είναι πάντοτε 

κεκλεισμένη καί έσφραγισμένη ύπο της επιτόπιου αρχής, 

καί οέν ανοίγεται ειμή επί παρουσίας τών επί τούτω 

διωρισμένων υπαλλήλων αυτής καί τών διερμηνέων 

τών τριών χριστιανικών μοναστηριών, ήτοι τών Α ν α 

τολικών, Δυτικών καί Αρμενίων. Οί δέ δί αυτής ει

σερχόμενοι προσκυνηταί πληρώνουσι φόρον τινα δια 

τήν εισοδον οσάκις είσέλθωσι* δια τούτο πολλοί έξ 

αυτών είσελθόντες άπαξ με'νουσι πολλάς εβδομάδας έν 

τω ναώ, λαμβάνοντες τάς αναγκαίας τροφάς διά τίνος 

έπί τούτω θυρίδος. 

Τεσσαράκοντα βήματα καθ' ευθείαν άπο της θύρας 

ταύτης υπάρχει ή Α γ ί α ά π ο κ α θ ή λ ω σ ι ς , ήτις 

είναι μάρμαρον έρυθροφανές καί λαμπρότατον, έχον 

μήκος μέν σπιθαμάς εννέα, πλάτος δέ σπιθαμάς δύο 

ήμισυ καί περικεκοσμημένον διά μικρών τεμαχίων μαυ-

ροκοκκίνων μαρμάρων. Έ π ί τούτου ήπλωσαν τό σώμα 

τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ό Ιωσήφ καί ό Νι

κόδημος δτε καθελόντες αυτό τοΰ σταυρού καί άλ?ί-

ψαντες άρώμασι περιετύλιξαν εντός καθαράς σινδόνος. 

Άνωθεν τής Αγ ίας άποκαθηλώσεως άνάπτουσιν 

οκτώ πολυτελείς λυχνίαι έξ ών τέσσαρες μέν άνήκουσιν 

εις τούς ορθοδόξους ανά μία δέ εις τούς Δυτικούς, Α ρ 

μενίους, Κόπτας, και Συρίους. ΙΙέριξ δέ καίουσιν %ξ 

μεγάλα ορειχάλκινα μανουάλια, έξ ών δύο μέν άνή

κουσιν εις τούς ορθοδόξους, δύο εις τούς Δυτικούς καί 

δύο εις τούς Αρμενίους. 
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Όγδοήκοντα βήματα άπο τής αγίας άποκαθηλώ-

βεως ευρίσκεται προς δυσμάς, υπό τον μεγάλον μολύ-

δδινον θόλον τοΰ ναοΰ, τό άγιώτατον κουβούκλιον τό 

περιέχον τον πανάγιαν τάφον τοΰ Σωτήρος - τό κουβού

κλιον τούτο εχει κύκλω δέκα μαρμαρίνας στήλας και 

«ναι κτισμένον ολον' έκ λευκού μαρμάρου - άνωθεν δέ 

τού κουβουκλίου τούτου υπάρχει έτερον μολυβδοσκέπα-

στον κουβούκλιον βασταζόμενον υπό δώδεκα πορφυρών 

στηλών* τό δέ κατ' ευθείαν άνωθεν τοΰ άγιωτάτου κου

βουκλίου μέρος τοΰ θόλου είναι άνοικτόν καί σκεπα-

σμένον μόνον διά μεταλλικού δικτύου ώστε να εισέρ-

χηται τό φώς. 

"Οπισθεν τού Αγίου Κουβουκλίου υπάρχει προσκε-

κολημένη έπ' αυτού ή μικρά εκκλησία τών Κοπτών, αν

τικρύ δέ ταύτης ετέρα τών Συρίων έκ δέ τού δεξιοΰ 

μέρους τών κατηχουμένων υπάρχει ή εκκλησία καί αι 

κατοικίαι τών έν τω ναώ μενόντων Αρμενίων, έκ δέ 

τοΰ αριστερού ή εκκλησία καί αί κατοικίαι τών Λ α 

τίνων οί δέ ορθόδοξοι προσκυνηταί οί μένοντες έν τω 

ναώ αναπαύονται εις τό μέρος τών κατηχουμένων τό 

ονομαζόμενον 'Ρ ω μ α ι κ ά - κάτωθεν δέ τών κ α τ η 

χουμένων υπάρχει μεγάλη δεξαμενή ύδατος, έξ ης πο

τίζονται πάντες οί έν τώ ναώ κατοικοΰντες. 

Τό άγιον Κουβούκλιον ευρίσκεται υπό τήν κατοχήν 

τών ορθοδόξων, έμπεριέχον ω; είπομεν καί τον πανάγιον 

τάφον, ητοι τον λελατομημένον μονόλιθον ένδον του 

έποίου ό' έξ Άριμαθαίας Ιωσήφ εθηκε τό σώμα τοΰ 

Κυρίου ημών Ίησαΰ Χρίστου. Ό ρ.ονόλιδος ούτος έχει 

μήκος μέν σπιθαμάς επτά, πλάτος δέ σπιθαμάς τεσσά

ρας, καί έπ' αύτοΰ κρέμανται τεσσαράκοντα τέσσαρες 

λυχνίαι άείποτε άναμμέναι - έμπροσθεν δέ τοΰ παναγίου 

τάφου ευρίσκεται ό λίθος ό άποκυλισθείς έκ τής θύρας 

τοΰ μνημείου, έπί τοΰ όποιου κρέμανται ομοίως δεκαε

π τ ά λυχνίαι. 

Πέριξ τοΰ ναοΰ τούτου ευρίσκονται διάφορα άγια 

μνημεία τής ιεράς ημών θρησκείας, οίον ό Γ ο λ γ ο -

• ά ς , ή κ ρ α ν ί ο υ τ ό π ο ς - ή σχισμένη στήλη, έξ 

ης άνεφάνη εις τούς ορθοδόξους τό άγιον φώς, δτε οί 

Αρμένιοι ειχον κατορθώσει νά κλείσωσιν αυτούς εξω 

τοΰ ναοΰ τοΰ Δεσποτικού μνήματος, τό μοναστήριον 

τοΰ Α β ρ α ά μ , ή εκκλησία τοΰ Αγίου Ιακώβου, τό Π α -

τριαρχεϊόν, ή βιβλιοθήκη καί ά λ λ α τοιαύτα. 

Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Ι Σ Τ Ω Ν Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν ΤΗι 

Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΐ . 

ΕΠΟΧΗ ΠΡΩΤΗ. 

Μπο Γενναδίου τοΰ ΣχοΛαρίον μίχρι 

Αδαμαντίου Κοραή. 

( Συνέχεια έκ τών αριθ. 1 4 καί 1 5 . ) 

ΣΧΟΑΕΙΟΝ TOT ΙΑΣΙΟΤ. 

Η πολιτική ελευθερία καί τα προνόμια, τά όποια ύπο 

τήν Κυβέρνησιν Χριστιανών ηγεμόνων άπελάμβανον κατ' 

έκείνην τήν έποχήν ή Μολδαυ'ία καί Βλαχία, συνεισέφερον 

πολύ εις τήν ανάπτυξιν τής Ελληνικής παιδείας κατά τας 

δύο ταύτας ηγεμονίας. 

Ó ύπο τής ίστορίας αναφερόμενο; παλαιότερος διδά

σκαλο; τού Σχολείου τού Ιασίου, ύπήρξεν ό έκ Χίου Παΐ-

σιο; Αιγαρίδη; πίρΐ τα τέλη τοΰ 1 7 αΙώνος- ούτος, αν 

και έκ τοΰ ανατολικού δόγματος, ύπήρξεν δμω; θερμό; 

υπερασπιστή; τ ή ; Παπική; Εκκλησία; καί εγραψεν ύπερ 

αύτη; έρμηνείαν τής θείας Λειτουργίας, ύπερ τής αρχής 

τον Πάπα, xal ίοτορίαν των Πατριαρχών καί άσχητών, 

εις την οποίαν χαταψε'ρεται χατά της %Ύατο.ΙιΧΊ\ς i*~ 

χΛησΙας χαί ιδίως χατά του ίερον .Φωτίου. Απελθαν 

έπειτα εις τήν Ρωσσίαν μετενόησε δί δσα έγραψε καί 

έγεινεν ένθερμο; υπερασπιστή; τού ανατολικού δόγματος, 

γράψα; Λατινιστί κατά τ η ; αρχή; τού Πάπα, περί τοδ 

Αγίου πνεύματος οτι μόνον έκ τού πατρός εκπορεύεται, 

καί σύνταγμα κατά Λουθηρανών προς τον έν Μόσχα πρέ-

σβυν τ ή ; Σουηκία; Αιλιένθαλον. 

Κατά δε το ετο; 4 7 6 9 είχε προσκληθώ εί; το Σχολεϊον 

τού Ιασίου ό έξ Αγράφων Ιωάννη;, δς-ι; καί έπεχείρησεν 

έκεΐ τήν σύνταξιν μεγάλου Ελληνικού λεξικού, το όποιον 

εαεινεν άνέκδοτον. Τούτον διεδέχθη εί; τήν Σχολήν ταύ-

την ό έκ Μεσόβου Νικόλαο; Ζαρζούλη;, οστι; συνήργ-ησε 

πολύ εί; το να διαδοθώσιν al νεώτεραι θεωρίαι εί; τού; 

Ελληνα; - ουτο; διδαχθεί; εί; Ιωάννινα παρά τού Βαλάνου 

καί διδάξα; χρόνον τινα εί; Τρικκην τ η ; Θεσσαλία;, με

τέβη εί; ίταλίαν έν Ιτει 4 7 5 4 δπου ήκουσε τήν νεωτέραν 

φιλοσοφίαν- έπανελθών δε εστάλη ύπο τ?,; ιερά; συνόδου 

τ η ; Κωνς-αντινουπόλεω; διδάσκαλο; τ η ; ύπο τοΰ Εύγενίον 

παραιτηθείση; Αθωνιάδο; Σχολή;. Εκείθεν δέ προσεκλήθη 

περί το ετο; 1 7 6 8 Σχολάρχη; τ ή ; έν ίασίω Αυθεντι

κή; Σχολή;, δπου διδάξα; τα; « μαθηματικά; έπιστήμα; 

καί τήν νεωτέραν φιλοσοφίαν, απέθανεν έν ετει 1 7 7 2 . 
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Τδν Νικόλχον Ζχρζούλην διεδέχθη είς το Σχολ,εΐον τού

το ό Νικηφόρο; θεοτόκιος Κερκυραίος. 

Εις την πόλιν του Ιασίου ύπήρχεν Ελληνική τυπογρα

φία ακόμη άπα του έτους 1 6 8 0 , συστηθεΐσα εκεί δια της 

πίοτασίας Αοσιθέου Πατριάρχου ίεροσολύμων, τοϋ δποίου 

+, μεν παιδεία περιο>ρίζετο εις μόνον τα Ελληνικά γράμ-

ιιατα, αναφέρεται δμως Οπό της Ιστορίας ώς 6 θερμότερος 

ποοτάτης των φώτων κατά την έποχήν αύτοϋ" ό Δοσίθεος 

οΰτος έσύστησεν επίσης και εν Βουκορεστίω της Βλαχίας 

Ελληνικήν τυπογραφίαν έπί Κωνσταντίνου Βασαράβα ήγε-

μόνος Ούγγροβλαχίας, δπου δημοσιεύων δια του τύπου 

διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία, διένεμεν αυτά δωρεάν. 

Εγραψε δε και ό ίδιος έγχειρίδιον κατά Ιωάννου Καρυο-

φύλλη, τυπωθέν έν ίασίω έν έτει 1 6 9 4 , καί προλεγόμενα 

είς τους τόμους καταλλαγή;, αγάπης, χαράς" έτι δ£ καί 

περί τών πατριαρχευσάντων έν ίεροσολύμοις" έτελεύτησε 

δε έν ετει 1 7 0 7 . 

ΣΧΟΛΕΙΟΝ TOΥ ΒΟΥΚΟΡΕΣΤΙΟΥ. 

Αλέξανδρος ό Τυρναβίτης προσεκλήθη εις το Σχολεΐον 

του Βουκορε-ίου έν ετει 1 7 5 5 * τούτον διεδέχθη ό (Θεόδω

ρος. Τον δε θΐόδωρον Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτη;, δτις 

έξέδωκεν έκεΐ το όγκωδέστατον αύτοϋ υπόμνημα εις το 

Συντακτικδν τοϋ Γαζή. Τούτον διεδέχθη δί ολίγον και

ρόν ό μαθητής αύτοϋ Γρηγόριος Κωνσταντας Μηλιώτης, 

άνήρ ευφυής και ακριβής Ελληνιστής· άλλα μετ ' ολίγον 

έσχολάρχησε τοϋ έν Βουκορεστίω Σχολείου άλλ.ος μαθητής 

τοϋ Νεοφύτου, ό λαμπρός Λάμπρος Φωτιάδης ίωαννίτης, 

δστις ήνωσε τήν πραγματικήν ερευναν εις τήν έξήγησιν 

τοϋ λεκτικού τών συγγραφέων, έπιχειρήσας να παραδίδη 

τών κλασικών λεγομένων συγγραφέων τα πονήματα, καί 

άφήσας κατά μέρος τους έκκλησιας-ικούς πατέρας. Εςη -

γών δέ κατ ' εννοιαν το κείμενον είς διάστημα δεκαπέντε 

περίπου ένιαυτών, ανέδειξε μαθητάς, οΐτινες μετά τής 

ακριβείας τοϋ Ελληνισμού και τών άλλων γνώσεων, τάς 

οποίας άπέκτων, μεταβαίνοντες είς τήν πλησιόχωρον Αύ-

στρίαν έτίμησαν και ωφέλησαν το γένος· ό θάνατος αύτοϋ 

συμβάς κατά το 1 8 0 5 , έζημίωσε πολύ τους έκε7. μαθη

τεύοντας Ελληνας. 

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ. 

Είς τήν Χίον υπήρχε πάντοτε δημόσιον Σχολεΐον" πα

λαιοί διδάσκαλοι αυτής αναφέρονται πολλοί" έξ ών Γεώρ

γιος 6 Κορέσιος, συγγραφεύς πολλών εκκλησιαστικών καί 

φιλολογικών συγγραμμάτων, απολεσθέντων κατά δυστυ-

Όκτώβριος. » 

χίαν τών πλείτων ανεκδότων. Ó μαθητής καί διάδοχο; 

αύτοϋ Γρηγόριος Πρωτοσύγγελο;, έκδούς έν Βενετία έν ετει 

1 6 3 5 σύνοψιν τών θείΐών καί Ιερών δογμάτων της Ανα

τολικής εκκλησίας" Εύιτράτιος Αργέντης συγγραφεύς τοϋ 

κατά άζύμων έν Λειψία της Σαξωνίας έν ετει 17 6 0 εκδο

θέντος συγγράμματος" Κων^αντΐνος Γορδάτος, Θεοδόσιος 

Σκυλίτζης, Κύριλλος, Αδαμάντιος 6 Ρύσιος, σχολαρχήσας 

περί τα μέσα τοϋ δεκάτου δγδόου αιώνος, καί έπί τέλους 

Αθανάσιος ό Πάριος, σχολαρχήσας άπο τοϋ 1 7 8 8 μέχρι 

τοϋ 1 8 1 2 . Ó Αθανάσιος έδίδασκε τα ονομαζόμενα Σχο

λαστικά μαθήματα, τήν λογικήν τοϋ Βλεμμύδου καί τοϋ 

Ευγενίου, καί εσχάτως τήν τοϋ Σοαυΐου, τήν ρητορικήν τοϋ 

Ερμογένους, τήν οποίαν και έξέδωκε μετά τών Σχολια<τών 

αυτής, τήν έκ της Ιταλικής παρ' αύτοϋ μεταφρασθεΐσαν 

μεταφυσικήν, και τήν θεολ.ογίαν τήν δποίαν είχεν αύτδς 

συνερανίσει" αν δέ καί ό Αθανάσιος, κατά το σύς-ημα πολ

λών έκ τών συγχρόνων αύτοϋ, άπετρέφετο τήν νεωτέραν 

φιλοσοφίαν, άλ.λ' ούχ ήττον συνήργησε μεγάλως είς τήν 

διάδοσιν' της Ελληνικής παιδείας διά της έπι είκοσιτέσ-

σαρα ετη αδιάκοπου παραδόσεως τών ρηθέντων μαθημά

των έν τη Σχολή της Χίου, είς τήν άκρόασιν τών οποίων 

συνέρρεον πανταχόθεν πλήθος μαθητών. 

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. 

Μέχρι της αρχή; τοϋ δεκάτου ογδόου αιώνος ή Σμύρνη 

έτερεΐτο Ελληνικοϋ Σχολείου όπωσοϋν άξιου λόγου, μέχρις 

ου περί τα 1 7 3 0 ο'ι έκεΐ ίησουΐται έθεμελίωσαν ύπδ 

τήν προτασίαν τής Γαλλίας δημόσιον Σχολεΐον, δπου έδι-

δάσκετο καί ή Ελληνική, πολλοί δέ τών Σμυρναίων έπεμ-

πον τά τέκνα αυτών εις το Σχο)ε"ον τούτο. Ενεκα· 

τούτου εις τών έν Σμύρνη, αποκαταστημένων μεγαλεμπό

ρων, Χίος, Σαρή Παντελή: ονομαζόμενος, ϋποπτευόμενος 

οτι το ύπο τών ίησου'ίτών συστηθέν Σχολεΐον είχε σκοπδν 

τον προσηλυτισμον, έσύστησε τήν έν Σμύρνη λεγομένην 

Εύαγγελικήν Σχολήν, τήν οποίαν καί διά να προφυλ.άξη 

άπο τάς διά τής Τουρκικής αρχής ραδιουργίας τών ίησουΐ-

τών, έθεσεν ύπο τήν προστασίαν τοϋ έν Σμύρνη Αγγλικού 

Προξενείου. Αλλ' ol εχθροί τοϋ Σχολείου τούτου μή δυ

νάμενοι να βλάψωσι το Σχολεΐον, έπεβουλεύθησαν τδν 

θεμελιωτήν αύτοϋ, τδν όποιον Γαλλικδν έμπορικδν πλοΐον 

άρπάσαν δι' άπατης, μετέφερεν είς Γαλλίαν, δπου έκρα-

τήθη εις μυστικήν φυλάκησιν δι' Ικανά bèi" μέχρις ου ol 

συγγενείς αύτοϋ πληροφορηθέντες, δτι ευρίσκεται έν Γαλ-
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λία ενήργησαν διά τής οθωμανικής Κυβερνήσεως τήν άπε-

λ.ευθέρωσιν αύτοϋ. 

Η Ευαγγελική Σχολή διετηρήθη καί διατηρείται ακόμη 

μέχρι σήμερον έν Σμύρνη. 

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ. 

Τδ Σχολεΐον τών Κυδωνιών έσυστήθη περί τά τέλη τοϋ 

δεκάτου ογδόου αιώνος ύπδ Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου, όστις 

κατ ' αρχάς μεν έμαθήτευσε παρά Αθανασίω τώ Παρίω έν 

Χ ί ω , είτα δέ μεταβά; είς ίταλίαν καί Γαλλίαν έδιδάχθη 

τήν νεωτέραν φιλοσοφίαν. Τδ Σχολεΐον τοϋτο εθεωρείτο 

και ήτο πραγματικώς μέχρι τοϋ 1 8 1 0 , τδ μόνον έν τή 

Ανατολή Σχολεΐον, δπου ή φιλολογία, ή φιλοσοφία και αί 

έπιστήμαι έδιδάσκοντο κατά τήν νεωτέραν Εύρωπαΐκήν 

μέθοδον. 

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

Εις τήν Κέρκυραν έσχολάρχει κατά τδ 1 7 3 5 , Ιερεμίας 

δ Καβαδίας" παρά τούτου έδιδάχθη τά έγκύκλια τής Ε λ 

ληνικής γλώσσης μαθήματα Νικηφόρος ό Θεοτόκιος Κερ

κυραίος" δτις μεταβάς έπειτα είς τήν ίταλίαν, έδιδάχθη 

ίκεΐ τά φιλοσοφικά μαθήματα, ένασχοληθείς μάλλον είς 

τάς μαθηματικά; έπιστήμας" έπιστρέψας έπειτα έδίδαξεν 

είς τήν πατρίδα αύτοϋ άπδ τοϋ έτους 1 7 5 6 , μέχρι τοϋ 

έτους 1 7 6 2 , συντάξας έκεΐ διά χρήσιν τών μαθητών αύ

τοϋ Φυσικήν πειραματικήν, μάλλον δέ έφηρμοσμένην μα-

Οην.ατ'.κήν, τήν οποίαν έξέδωκεν έν Λειψία έν έτει 1 7 6 7 , 

και Μαθηματικήν καθαράν, ήτις εξεδόθη πολύ ύστερον έν 

Μ ό σ / a t v ετει 1 8 0 0 διά δαπάνη; τών αδελφών Ζωσιμά

δων. Εκήρυττε καί αύτδς άπ' άμβωνος ώς τώ οντι ιερο

πρεπής άνήρ καί σεβάσμιος. ΑΙ γλαφυρά! δμως διδαχαΐ 

αύτοϋ δεν ή:εσ*ον πρδς τδν Πατριάρχην Κωνταντινουπό-

λεω; Σαμουήλ καί μίαν μόνην φοράν περιϋβρισθη ύπ' αύ

τοϋ είς τδν άμβωνα. Ó ήγεμών Γρηγόριος Γίκας ύπε-

ρασπίσθη καί έκεΐ τδν θεοτόκιον και έχορήγησε πρδς αύ-

τδν δαπάνην νά έκδώσο τήν σειράν τών πατέρων, ήγουν 

έρμηνείαν "ε'ις τήν δκτάτευχον, σύγγραμμα μέγα εκδοθέν 

έν Λειψία έν έτει 1 7 7 2 , είς μέγα δλόκληρον φύλλον. 

Λιά τήν έκδοσιν ταύτην μετέβη δ Ιδιος είς τήν Σαξωνίαν, 

•ίπου έξέδωκε καί ίσαάκ τοϋ Σύρου τά ασκητικά. Προσε-

κλήθη έπειτα διδάσκαλος τής έν ίασίω Σχολής^ δπου 

έσύνταξε τήν ύπδ τών Ζωσιμάδων ύτερον έκδοθεΐσαν Γ ε -

ωγραφίαν. Εκείθεν κατέφυγεν είς τήν Ρωσσίαν, διεδέχθη 

τδν Εύγένιον είς τήν άρχιεπισκοπήν Σλαβηνίου καί Χ ε ρ -

«ώνος, προεβ^άσθη έπειτα είς τήν Ας-ραχανίου, καί τ ί -

λευταΐον παραιτηθείς διέτριβεν είς Μόσχαν. ό ύπέ^ τής 

πίστεως ζήλος έκίνησεν αύτδν νά μετάφραση 1* τοϋ Γαλ

λικού και νά διπλασιάση διά σοφών σημειώσεων τή» άνα-

σκευήν της τελευταΐον διερμηνευθείσης Διαθήκης ύπδ τού 

Βολταίρου καί νά εξέλεγξη τάς βλασφημίας αύτοϋ. Εν-

ταυτώ συνέγραψε καί έξέδωκεν έν Πετρουπόλει διά δα

πάνης τών Ζωσιμάδων δύο Κυριακοδρόμια, τδ μέν είς τά 

Ευαγγέλια, τδ δέ είς τούς Απθ70λους τών Κυριακών είς 

τεσσάρας τόμους, είς τέταρτον σχήμα, έργον ώφελιμώτα-

τον εί; τούς Χριτιανούς. Απέθανε δέ έν Μόσχα έν έ τ * 

1 8 0 0 . (ακολουθεί.) 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΨΕΩΣ TOΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. 

Εξ δλων τών διαφόρων ειδών τοϋ αίφνηδίου θανάτου, 

παραδοξότερος φαίνεται ό έπισυμβαίνων θάνατος διά τής 

αυτομάτου άνάψεως τοϋ ανθρωπίνου σώματος" μέχρι πρό 

τίνος καιρού ή περίστασις αύτη ήτον εισέτι άγνωστος καί 

είς πολλού; ιατρού;, καί ένομίζετο ώ; μυθώδης διήγησις, 

άλλ' ή υπαρξις τοϋ εξαισίου τούτου φαινομένου είναι ήδη 

προφανώς αποδεδειγμένη άπδ τάς παρατηρήσεις καί σύμ

φωνους μαρτυρίας πολλών διακεκριμένων ανδρών. 

Πολλά άνοργάνιστα σώματα άνάπτουσιν, ώς γνωστδν, 

άφ' εαυτών άπδ έσωτερικήν αίτίαν, ώς ή κόπρος, καί 

μάλιστα τών ίππων, τά βρεγμένα άχυρα και χόρτα, έπι-

σεσωρευμένοι λιθάνθρακες, Ιστία πλοίων αλειμμένα δί 

ελαίου, θειομέταλΛον μετά ύδατος, βριζοπίτυρα τηγανισ-

σμένα, μαλλίον σφικτοδεμένον, καννάβιον καί λινάριον, 

παλαιοφορέματα, πελεκούδια, τινά δέρματα, οξύ νιτρικδν 

μετά αίθερικών καί παχέων ελαίων, πνεύμα φωσφορικδν, 

άμμώνιον, κιννάβαρις, θειοαντιμόναχον, άρσενικδν, βι-

σμούθιον, ή άσβεστος δταν σβύνωσιν αυτόν, ήτις δύναται 

νά άνάψη τότε, άχυρα κ.λ.π. 

Πόσαι πυρκαϊαί δεν γίνονται άπδ το'.αϋτα π 'Jpoφóp« 

σώματα, καί ώς έπί τδ πλείστον μάλιτα έκεΐ, δπου δέν 

υπάρχει ή παραμικρά υποψία! ούτως ήκολούθησεν ή με

γάλη πυρκα'ίά είς τήν Πετρούπολιν διά τος αυτομάτου 

άνάψεως τοϋ κανναβοελαίου καί τ ή ; καπνίας, καί μόλις 

μετά είσοσιτέσσαρας ώρας έφανερώθη. Τδ αυτδ ήκολού-

θησε καί είς τδ Ποσχέγερ, είς τήν Σλαβοινίαν, καί είς τδ 

Βςνκουέτ χωρίον τής Γαλλίας* τοϋτο τδ χωρίον έδοκίμαζ* 

τοιαύτας πυρκα'ίας πολλούς κατα σειράν χρόνους" το πϋρ 

άνεφαίνετο εις οικίας, Ιπποστάσια, αχυρώνας χ.λ.π. "il 
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«ρλδ£ ητο κυανίι χαΐ δ καπνός δυσώδης' ποτέ μέν έξέλειπε, 

χ«τε & έφαίνβτο πάλιν ώμοίαζε δέ πρδς τά πλανώμενα 

φώτίι κ*ί ήναπτ* πολλά ευκόλως· αναμφιβόλως δεν ήτον 

άλλο ειμί) διαμέτρησις του υδρογόνου. 

Παρόμοιαι πυρκαϊαί ήκολούθησαν ε!ς τήν Γαλλίαν και 

Ιταλίαν εις το Εβρεύξ τδ πυρ εξελθόν της γης ήναψεν 

δ,τι ηυρεν έμπροσθεν αύτοΰ. Εις τήν Λύριαν έφάνη διά 

μιας τήν ήμέραν καί τήν νύκτα πΰρ έπί των έξ άχύριον 

στεγών τών οικιών, και έπί τών έκ βρούλλων και καλά

μων περιφραγμάτων. 

Επειδή δέ, Πνροψόρον ονομάζει ή χημική τδ σώμα, 

τδ όποιον μόνον άφ' έαυτοΰ άνάπτει, δυνάμεθα ομοίως νά 

ύνομάσωμεν πυροφηρισμόκ τον ά* Ορωπι'νον σώματος τήν 

Ιδιότητα, τήν οποίαν έχουσί τινα σώματα ανθρώπων, ν' 

Λνάπτωσι δηλαδή άφ' εαυτών. 

6 πυροφορισμδς έμεινεν έπί τοσούτον χρόνον άγνως-ος, 

Ιλλειψιν εμπείρων παρατηρητών, άλλ' έπί τέλους πρώ

τον ει; τά αρκτικά τής Ευρώπης μέρη παρετηρήθησαν 

Ικανοί πυροφορισμοί ανθρωπίνων σωμάτων. Τοΰτο δέ 

ακολουθεί έξαιρέτως εϊ; τους όσοι έπινον άκράτως τδ οίνό-

ίίνευμα' διά νά σβύσωσι δέ τήν άναψιν, έρρόφων, καθώς 

διηγείται ό Σβεδιαεύρ, γλοιώδη ποτά, γάλα, ή πρόσφατον 

οδρος. 

ΑΙ κυριώτεραι περιστάσεις, εις τάς οποίας ήκολούθησαν 

αϊ τοιαΰται αυτόματοι ανάψεις, περιέχονται εις τά ακό

λουθα συμβάντα. 

6 Βαρθολίν διηγείται, ότι πτωχή τις γυνή έν Παρι-

βίοις, δεν έπινεν, εις διάστημα τριών ετών, άλλο τι ε'ιμή 

»1νδ πνευμα' έκ τούτου τδ σώμα αυτής έλαβε τοιαύτην 

«αυστικήν Ιδιότητα, ώστε μίαν νύκτα έγινεν όλη σποδός 

%&\ καπνός, μόνον δέ τδ κρανίον, και τά εξωτερικά μέρη 

τών δακτύλων έμειναν άβλαβη. 

Διηγείται ό ί»ολλίν, ότι ή κόμησα Κορνηλία Βάνδε, ηλι

κίας έξήκοντα δύο ετών, άλλως υγιής και εύρωστος, κα-

τεκλίνθη έσπέραν τινα ( εις τά 1 7 3 4 ) παραπονουμένη ότι 

φσΟάνετο πόνους καθ' δλα τά μέλη· κειμένη δέ εις τήν 

κλίνην διεσκέδασεν ακόμη πέντε ώρας συνομιλούσα μετά 

τϋς θεραπαινίδος αυτής, ήτις άφοΰ είδε τήν κυρίαν αυτής 

Αποκοιμισμένην, εξήλθε και ήσφάλησε τδν θάλαμον κατά 

•Λ σύνηθες" τήν δέ έρχομένην πρωΐαν ή θεραπαινίς είσελ-

βοΌσα είδε μετ' εκπλήξεως ολίγον μακράν τής κλίνης 

ίΚβρόν τινα στάκτης, έντδς δέ τοΰ σωρού, τά δύο σκέλη 

τ?,ς κυρίας αδτής άβλαβη άπδ τά δάκτυλα έως τά γόνατα 

Όκτώβριος·, 

μετά τών περικνημίδων, τάς οποίας συνείθιζε νά φορή καί 

τήν νύκτα και αϊτινες είχον μείνει αβλαβείς. Μεταξύ εις 

τά σκέλη ήτον ή κεφαλή, της οποίας ό εγκέφαλος, τδ 

ήμισυ όπισινδν μέρος, και όλη ή σιαγών ήσαν κεκαυμένα* 

ε ι ς τδν σωρδν τής ς-άκτης ευρέθησαν τρία μελανά καυμένα 

δάκτυλα, όλον τδ έπίλοιπον σώμα είχε γείνει ς-άκτη. Ó 

άήρ τοΰ θαλάμου ήτο πλήρης καπνίας, και εις νυκτερινός 

λύχνος κεκαλυμμένος ύπδ ς-άκτης, έλαιον όμως δεν ευρέθη 

παντάπασιν έντδς τοΰ θαλάμου* τδ άλειμμα δύο κηρίων 

είχεν άναλύσειν, καί είχε μείνει μόνον τδ έλλύχνιον ύγρόν, 

τι ήτον εις τούς πόδας τών κηροπηγίων, τδ όποιον πιθανώς 

ήτον ύδωρ, γεννηθέν έκ τής συνθέσεως τοΰ έκ τών έλαιο-

ειδών σωμάτων υδρογόνου μετά τοΰ έκ τοΰ αέρος οξυγό

νου. Εις τήν κλίνην δεν παρετηρήθη καμμία άλλη μετα

βολή, ειμή μόνον ότι τδ καταπετασμα ήτον άνασηκωμένον 

καί ριμμένον όπισθεν, καθώς όταν είσέλθη ή έξέλθη τις 

έξ αυτής, τά δέ σινδόνια καί όλα τά έπιπλα ήσαν ύγρά 

καί κηλιδωμένα άπδ λευκόφαιον καπνίαν. Η καπνία 

διεπέρασεν έως εις τά συρτάρια καί είχε χρωματίσει τά 

πανικά* είχε κολλήσει δέ καί εί; τούς τοίχους τίνος πλη

σίον μαγηρείου, καί εις τά έντδς αυτού αγγεία καί σκεύη. 

Κομμάτων άρτου, σκεπασμένον με τοιαύτην καπνίαν, 

εδόθη εις τά σκυλία καί δεν έφαγον αυτό. Ó άτμδς είχε 

διαδοθή καί εις άλλους θαλάμους της οικίας, εις δέ τά 

παράθυρα ενός τούτων παρετήρησαν παχεΐάν τινα δυσώδη 

κυτρίνην ύγρότητα' ή δυσωδία είχεν έκτανθή καθ' δλην 

τήν οίκίαν, έν δέ τω ύπερώω τοΰ θαλάμου, όπου είχεν 

άκολουθήσειν ή άναψις, υπήρχε γλοιώδες τι ύγρόν τοσο%-

τον ισχυρώς κεκολημένον έπι τών τοίχων καί τών ε π ί 

πλων, ώστε πολλά δυσκόλως έσπογγίζετο. Η εύγενή< 

αύτη κυρία συνείθιζε νά πλύνη καθ' έκάς-ην όλον αυτής tk 

σώμα, διά καμφοράς άναλελυμένης εντός οινοπνεύματος. 

Εις τά 4 7 4 4 τήν 4 0 Απριλίου έκάη έν Σούφφολη, ιτό-

λει τής Αγγλίας, ή Γράτ ια—πέττ , γυνή άλιέως τίνος· περί 

τούτου τοΰ συμβάντος γράφει ώς ακολούθως ό Μίστ»^ 

Λόβερ πρός τδν έν Αονδίνω άδελφδν αύτοΰ « ol δικας-ι-

κοι ιατροί άναφέρουσιν, δτι ή γυνή άφοΰ άνέβη μετά τής 

θυγατρδς αυτής διά νά κατακλινθή, κατέβη πάλιν αμέσως 

γυμνή και μόνον φοροΰσα τδν χιτωνίσκον τήν δέ έρχομέ

νην πρωΐαν εύρον αυτήν έπί τής εστίας, δπου δεν ύπήρχ* 

παντάπασι πΰρ* πλησίον αυτής ήτο κηροπηγεΤον καί τ · 

έν αύτώ κηρίον τδ όποιον τήν είχε φωτίσει καταβαίνουσαν 

τήν κλίμακα, είχε καήν όλον* ή μαρτυρία» τής κόρης xotl 
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τών περιεστώτων είναι ή ακόλουθος" « ή γυνή έξήκοντα 

περίπου ετών ήτο πρδ πολλού συνειθισμένη νά καταβαίντ) 

πασαν νύκτα διά νά καπνίζη^ ή νά έκτελή οίκιακήν τινα 

•πηρεσίαν, καί μετά ταύτα ανέβαινε πάλιν καί κατεκλί-

νετο* ή κόρτ άπεκοιμήθη, καί μή βλέπουσα τήν έρχομένην 

πρωΐαν τήν μητέρα αυτής, καταβαίνει καί ευρίσκει αυτήν 

κειμένην έπί τοΰ δεξιού πλευρού, ή κεφαλή αυτής ήτον 

επικείμενη εΐς τινα πυρος-ίαν, τδ δέ σώμα ήπλωμένον έπί 

τής ές-ίας καί οΐ πόδες έπί τίνος ξύλ^ου* τδ σώμα ώμοίαζε 

καιόμενον δαυλόν άνευ φλογός" καί ή μεν κόρη έσβυσε τδ 

σώμα διά τοΰ ύδατος, ή δέ δυσωδία ολίγον έλειψε νά 

πνίξη τούς γείτονας, ο'ίτινες έτρεξαν πρδς τάς φωνάς αυ

τής. Καί ό μεν κορμός τοΰ σώματος ώμοίαζε σωρδν αν

θράκων κεκαλυμμένων ύπδ λευκής αιθάλης, ή δέ κεφαλή, 

•1 βραχίονες, οΐ μηροί, τά σκέλη καί οι πόδες ήσαν επίσης 

κατακεκαυμένα. » 

Λέγουσιν ότι ή γυνή αύτη είχε πίει τήν έσχάτην έσπέ

ραν πολύ οινόπνευμα έκ τής χαράς διά τήν άπδ Γιβραλ

τάρ έπις-ροφήν ετέρας τινο; θυγατρδς αυτής. 

Λύσκολον είναι, προσθέττουσιν οΐ τότε παρατηρηταί, νά 

•«ζηγηθη ή άναψις αύτη, επειδή εις τήν ές-ίαν δεν υπήρχε 

"παντάπασι πΰρ καί τδ κηρίον είχε καήν όλον, πρδς τούτοις 

ϊ.'. τοΰ ένό; μέρους τής γυναικός έφαίνετο φόρεμα καί 

«κ τοΰ άλλου παραπέτασμα τι αμφότερα επίσης άβλαβη" 

ομοίως καί τό ξύλον έπί τοΰ οποίου ήσαν έξηπλωμένοι ο'ι 

πόδες αυτής δεν έβλάβη παντάπασιν ύπδ τοΰ πυρδς, άν 

χαί κεκαλυμμένον ύπδ τοΰ άλλείμματος τδ όποιον είχεν 

«ναλύσει έπί τή ; ές-ίας. Εκ τής περιγραφής τών μαρτύ

ρων συμ-εραίνομεν ότι τδ σώμα τής ρηθείσης γυναικός 

ιίχεν ανάψει έσωθεν καί όχι έξωθεν. 

( ακολουθεί. ) 

ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ Κ.Τ.Α. 

(.Συνέχεια έκ τών αριθμών 4 καί 4 0.) 

Α//. 0 Κόσμος δεν είναι επικίνδυνος, ε'ιμή διότι εί

μεθα προσηλωμένοι εις αυτόν. Οταν όμως θεο>ρή τις τά 

χαθ' ήμέραν συμβαίνοντα ύπδ τήν αληθή αυτών έποψιν, 

είναι σχολεΤον παντοτινδν διδάσκον ήμας νά φεύγωμεν 

ττν κακίαν καί νά έναγκαλιζώμεθα τήν άρετήν. 

ΑΗ'. Μή θήρευε εύνοιας καί βαθμούς διά χαμερπειών 

αναξίων τοΰ γένους σου καί τής ανατροφής σου. 

Λ » . Διάθεσις πολύ πραϋϊα εμφαίνει ηλιθιότητα, ή 

άναισθησίαν" διάθεσις Sà πολύ «δς-ηρά καταντφ είς ακλη-

ρότητα. Απαιτείται να ήσαι καί πρ$ος καί αυστηρός 

κατά τήν περίστασιν. Η φρόνησις δέ δίναται μόνη νά 

σέ διδάξτι τά αληθινά έκατέρων δρια. 

Μ'. Εάν δέν φροντίσης καί δέν κοπίασες νά άναδείξης 

σεαυτδν εϊς τι χρήσιμον, θέλεις μείνει διά παντδς άσημος. 

ΜΑ. Ανθρωπος πολλά ζωηρός καί ορμητικός άνευ 

κρίσεως ομοιάζει ΐππον άχαλίνωτον, δστις φέρων ενθα 

κάκεϊσε τδν άναβάτην εκθέτει αυτόν εις παντοειδή κίν-

δυνον. Φρόντισον άν έχης αυτό τδ ελάττωμα, νά τδ 

διόρθωσης, καί προτίμησον νά σέ ύπολαμβάνωσιν ώς Ινα. 

πάλαιαν, ώς λέγομεν, άνθρωπον, παρά ώς νέον άσυλλό-

γις-ον λαλοΰντα πολλά, χωρίς νά προβλέπη τάς συνεπείας. 

( ακολουθεί. ) 

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Τ Ω Ν Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν . 

(Συνέχεια έκ τών Αριθ. 9 , 4 0 , 4 4 , 4 2 , 4 4 καί 4 5.) 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝΟΤ. 

ή επαρχία αυτη σύγκειται έκ τής ομωνύμου νήσου ήτ»< 

κείται μεταξύ Ανδρου, Σύρου καί Μυκόνου, συνορεύουσα 

προ; άρκτον μετά τής Ανδρου καί τοΰ Αιγαίου πελάγους, 

ποδ; ανατολάς μετά τοΰ Αιγαίου Πελάγους, ή τοΰ πορθμοδ 

τ ή ; Ικαρίας, και πρδ; μεσημβρίαν καί δυσμά; μετά της 

επαρχία; Σύρου. Η άς-ρονομική θέσις της νήσου ταύτης είναι 

κατά μέν τδ μήκος μ. 2 2 , 4 0 ' . — 2 2 , 5 7 ' . κατά δέ τδ 

πλάτος 3 7 , 3 2 ' . — 3 7 , 4 2 ' . Ιχει Ικτασιν έπτά λευγών 

εις μήκος καί τριών εις πλάτος, ήτοι 6 0 μιλίων περίμβ-

τρον. Λεν έχει τόσον κάλους λιμένας, διότι ό καλήτερος 

πάντων είναι ό τοΰ Παλέρμου καλούμενος, καί ώς έκ τοό-

του ίσως δέν έχει ούδε ναυτικδν, καί μολαταύτα υπάρχει 

δηαοτικόν λοιμοκαθαρτήριον. 

ΐ ί Τήνος κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλινίου έκαλεΤτο 

πρότερον ΐδροΰσα, καί Οφιοΰσα- κατά δέ Στέφανον τδν 

Γεωγράφον ώνομάσθη Τήνος, ύπδ τοΰ Τήνου πρώτου αυτής 

κατοίκου. Ο Στράβων λέγει δτι ή πόλις τών Τηνίων 

ήτον ρ.έν μικρά, άλλ' είχε θαυμάσιόν τινα ναόν καί Ιερόν 

δάσος άφιερωμένον τ ω Ποσειδώνι. Πλην άν και ή πόλις 

μικρά ή νήσος όμως πρέπει νά ήτον αρκετά κατί,οκημένη 

διότι, κατά τ/ιν μαρτυρίαν τού Ηροδότου, μεταξύ τδν 

Αίγαιοπελαγητών τών συμμεθεξάντων εις τήν κατά τών 

Περσών μάχην ήσαν καί τινθς αυτόμολο·. Τήννφι οϊτινβς 
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μάλιστα κατεγράφησαν μεταξύ των κατας-ρεψάντων τον 

βάρβαρον, εις τδν τρίποδα τδν άφιερωθέντα είς τους Δελ

φούς. Της νήσου δε ταύτης, ώς χα! της Ανδρου, και 

Ολιάρου κα! άλλων νήσων κάμνει μνείαν κα! δ ποιητής 

όβίδιος. ό περίφημος Ξανθογένης, δ κυριεύσας τάς λοι-

π ίς του Αιγαίου νήσους έπί Σουλε'ίμάνου Β ' . ήτοι τδ 

• 5 3 7 έτος, έπολέμησε και τήν Τήνον πλήν δεν ήδυνήθη 

να κυρίευση αυτήν χωρίς έκβασιν ώσαύτιος έπολέμησαν 

τήν νήσον ταύτην κατά τδ 4 5 7 0 ετος δ Εβέ-Μους-αφας, 

κ*1 κατά τδ 1 5 7 2 ό Καγκή-Αλ.ής, διότι αύτη διετηρήθη 

ύπδ τήν των Ενετών κυριαρχίαν μέχρι τού τέλους της ις-

έκατονταετηρίδος, 8τε πολεμηθείσα εκ τετάρτου έλαβε τήν 

*ύτήν με τάς λοιπάς Κυκλάοας τύχην. 

Νυν ή Τήνος διαιρείται εις τους εξής τεσσάρας δήμους" 

δηλ. είς τδν τής Τήνου, δστις εμπεριέχει. 

Τήνον ( Αγιον Νικόλαον ) εδρα, κατ. 2 , 6 9 5 . 

Δύο-Χωρία. 8 6 0 . 

Αρνάδον. . . . . . . . . 5 0 4 . 

Τριαντάρον. . . . . . . . 5 7 2 . 

Τριπόταμον. .,~ . . . . . . . 7 0 3 . 

Κ,τενάδον. . . . . . . . 4 , 0 5 6 . 

Χατσιράδον. 3 6 6 . 

,Κουντάδον. . . . . , . . 2 4 7 . 

Τδ δλον. . . 7 , 0 0 6 . 

Ε ξ ών μόλις 1 , 0 0 0 του δυτικού δόγματος. 

U πόλις Τήνου (Αγιος Νικόλαος) είναι έδρα του Επαρ

χου κα! τών λοιπών άρχων" πλησίον δέ τής πόλεως ταύ

τας ευρίσκεται δ περιώνυμος τής Εύαγγελΐ7ρίας Ίερδς 

τ»αός. ή πόλις αΰττ είναι φκωδομημένη έπι τών ερειπίων 

τΐΐς 4ρχαίας πόλεως, κα! εισέτι σώζονται τα λείψανα του 

Ανετικού φρουρίου. 

Δήμος Σωσθενίου. 

Στενή ( ε δ ρ α ) κατ. . . . . . 5 9 3 . 

Μέση. 4 8 0 . 

Εξώπυργος 3 1 . 

Βήλαξ 4 3 1 . 

Κούμαρος. . . . . . . . 4 6 0 . 

•αλατάδος . , 8 2 3 . 

Έ.*(1α, . , 4 4 8 . 

Οκτωβρ'.ος. 

Λεβαντάδος. . . . . . . . 4 1 2 . 

Κέχρος. . . . . . . . . 1 0 9 . 

Ποταμιά. 9 2 . 

Μουσουλοϋ 1 9 5 . 

Τδ δλον. . . 2 , 5 7 4 , 

Εξ ών 1 , 5 0 0 ώς εγγιστα δυτικοί. 

Δήμος Παραΐας. 

Κ ώ μ η ( ε ' δ ρ α ) 3 0 5 " 

Κελλία. , 3 3 2 . 

Καρκάδος. . . . . . , , 4 2 9 , 

Αετοφωλίά. 4 1 6 . 

Κουνάρια , 2 4. 

Κατωκλείσμα. , , , , . . 4 16 . 

Κάτω-Κώμη. 4 4 0 . 

Περά7ρα. 9 3 . 

Μοναστήρια 9 1 . 

Λάζαρος , 2 0 . 

Αγάπη. . , . . . . . , 34 1. 

Σκλαβοχώρι. , 3 2 4 , 

Λουτρά. . ^ 4 3 6 . 

Τσικαλάδος. . . . . , . . 4 5 6 . 

Κρόκκος . 5 0 , 

Ευνάρα (εδρα τού Δυτικού έπισκόπ. ) 4 8 0 . 

Κάμπος. . . . . . . . . . 360. . 

Ααραμπάδος 4 4 8 . 

Σμαρδάκι. . , , 4 6 1 . 

Τδ δλον. , . 3 , 1 5 9 . 

Εξ ών τδ πλεΐς-ον μέρος δυτικοί. 

Δήμος Πανόρμου, 

Πύργος ( ε δ ρ α ) , 2 , 1 8 6 . 

Πλατεία ·. · -

Τστέρνια. . , , . . . . . 1 , 2 1 9 . 

Καρδιανή. 4 8 3 . 

Τδ δλον. . . 4 , 3 4 0 . 

Εξ ων 1 , 0 0 0 ' ώ ς ίγγιστα δυτικοί. 

Πλησίον δέ του βορειοδυτικού τής νήσου Τήνου άκρω-τ 

τηρίου κείνται έρημόνησοί τίνες, Καλόγερβι καλούμεναι, 

αιτινες συμπεριλαμβάνονται εις τήν έπαρχίαν ταύτην, 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ 
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1 1 1 » . 
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ΠΙΝΑΞ 
Τής εις ναυτικά /χίλια σχετικής αποστάσεως του λιμε'νος του Πειραιώς, «αϊ 

τής απ* αλλήλων τών κατοικημένων Κυκλάδων. 

Βειραιευς. 

433. Αμορ γός. 

184. 3 8 . Ανάφη. 
• 

64. 8 0 . 1 0 0 . Ανδρος, 

428. 4 5 . 3 0 . 9 2 . Θήρα. 

123. 4 3 . 2 4 . 9 0 . 5. Θηρασία, 

4 09. 3 0 . 2 9 . 7 5 . 2 1 . 2 0 . Ι. 
' ίος . 

-

39. 1 0 0 . I 1 0 . 2 6 . 9 4 . 9 5 . 7 8 . Κέως, 

83. 6 7 . 6'5. 6 5 . 5 0 . 4 3 . 3 8 . 5 6 . Κίμωλος. 

49. 8 5 . 9 6 . 3 1 . 7 7 . 7 5 . 6 2 . 1 9 . 4 0 . Κύθνος. 

84. 7 8 . 7 4 . 7 2 . 5 6 . 5 2 , 4 8 . 5 4 . 1 2 . 4 5 . Μήλος. 

SO. 4 5 . 7 3 . 3 5 . 6 8 . 6 5 . 4 5 . 5 5 . 5 2 . 4 5 . 7 2 . Μύκονος, 

«6. 4 0 . 5 3 . 5 3 . 4 0 . 4 0 . 2 5 . 6 5 . 4 0 . 5 0 . 5 3 . 2 5 . Νάξος. 

86. 4 4 . 5 6 . 5 2 . 4 4 . 4 5 . 2 6 . 5 9 . 3 4 . 4 4 . 5 0 . 1 7 . 8 . Πάρος • 

to. 7 8 . 8 2 . 4 6 . 6 5 . 6 4 . 5 2 . 3 3 . 2 4 . 2 0 . 2 5 . 5 0 . 4 5 . 4 0 . Σέριφος. 

'02. 4 3 . 4 5 . 7 0 . 2 4 . 2 0 . 1 0 . 7 2 . 3 0 . 5 7 . 3 5 . 5 2 . 27> 2 8 . 4 4 . Σιχην*-,. 

75. ! 6 2 . 7 0 . 5 3 . 5 5 . 5 0 . 3 8 . 4 9 . 1 0 . 3 3 . 2 0 . 4 7 . 3 5 . 2 7 . 1 8 . 3 2 . Ζίφν· 

79. 6 0 . 8 4 . 2 8 . 6 8 . 6 6 . 5 0 . 4<· 4 4 . 3 0 . 5 4 . 2 1 . 3 0 . 2 3 . 3 4 . 4 6 . 3 3 . 

80. I 5 8 . 8 6 . 2 5 . 7 5 . 7 2 . 5 5 . 4 2 . 5 3 . 3 4 . 6 2 . 1 3 . 3 2 . 2 5 . 4 3 . 5 0 . 4 2 . 

l f . ¡ 6 5 . 
•ra 

4 8 . 7 3 . 3 6 . 
-

*?, ι 9 8 . 7 5 . 2 2 . 5 5 . 2 8 . 6 0 . 3 5 . 3 8 . 4 0 . 1 4 . Í 8 . 

Σύρ·ς, 

1 1 . 

3 » , 

Τ * ν » ς . 

4>0. 

Ï E A O S . 

Ολίγι 

2 9 
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ΜΕΣΟΝ ΔΙ' ΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΑΡΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩΤΙΑΣΙΝ. 

Έ ά ν οί άρτοι έκ τού φούρνου έκβληθέντες πάραυτα 

εγκλεισθώσιν εντός σάκκων, χρησιμευόντων πρότερον 

S i a το άλευρον, οιτινες δηλ^αδή είναι 'εσωΟεν μετ' αλεύ

ρου πασσαλειμένοι, καί οί εμπεριέχοντες τον άρτον 

©υτοισάκκοι κρεμασθώσινεις αερώδη τόπον, δατηρίίται 

πολλούς μήνας και όλόκληρον έτος εν αρίστη κ α τ α -

βτάοιι. Αν οί άρτοι οδτοι χρειασθώσιν Ικβάλλονται 

έκ των σάκκων, περιαλείφονται επί τής άνω επιφα

νείας αυτών δι' ολίγου ύδατος καί τίθενται εις ύπόγειον. 

—Δι ' αυτού τού τελευταίου μέσου άναμαλάσσεται ό 

ίρτος καί είναι κ α τ ά πάντα λόγον ί'σος ώς προς την 

•«μην καί γεύσιν τού προσφάτως έψηθέντος. 

υπό Ξ . Λάνδερερ, 

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

0 υπό τής παρούσης εικονογραφίας παριστώμενος πα

ράδοξος ιχθύς έχει μεγάλην ομοιότητα προς τήν Βατίδ* 

καί τα Σελάχη καί ήδύνατο να καταταχθή εις εν τών δ«· 

τούτων ειδών τών ιχθύων* άλλά πολλά χαρακτηριστικά 

τού ιχθύος τούτου κατέπεισαν τους φυσιολόγους νά κ α τ « -

ταξωσιν αυτόν εις ίδιαιτέραν τάξιν, όνομάσαντες ώς έκ 

του σχήματος αυτού θαΛάσσιον 'ΛγγεΙον. 

0 ιχθύς ούτος ευρίσκεται εις τά παράλια τής Γαλλίας, 

Αγγλίας καί Ιταλίας, έξαιρέτως δέ κατά τήν Αρκτικήν 

θάλασσαν, όπου λαμβάνει τήν μεγαλητέρα» αυτού άνά-

πτυξιν αποκτών μέγεθος δώδεκα περίπου Γαλλικών ποδών, 

Τά πτερύγια τού ς-ήθους τοϋ θαλασσίου Αγγέλου είναι 

καθ' ύπερβολήν μεγάλα καί σχηματίζοντα γωνιώδη εντο-

μήν κατά τό μέσον, εις τρόπον ώς-ε φαίνονται ώς νά ήσαν 

άνά δύο έξ έκαστου μέρους. Καί ή μεν εξωτερική αύτοδ 

επιφάνεια είναι λευκή, έχουσα πέριξ φαιόν γύρον, έν φ ή 

επιφάνεια τού σώματος έπί τού οποίου ταύτα ύπάρχουσι 

προσκεκολημμένα, είναι χρώματος βαθέος λευκοφαίου καί 

ύποκυανοϋ. Επειδή δε τά πτερύγια ταύτα ένεκα τής 

εκτάσεως τού σχήματος καί τού χρώματος αυτών, όμοι-

άζουσι μακρόθεν προς πτέρυγας πτηνού, εδόθη εις τον 

Ίχθύν τούτον ή ονομασία τού θαΛασσίον Άγγέ.Ιυν, καθώς 

εδόθη ή τού θαΛασοίου άετον, ε'ις τό είδος τών Σελαχών, 

τό όποιον περιεγράψαμεν έν τώ προηγουμένω αριθμώ. 

Το στόμα τού θαλασσίου Αγγέλου ευρίσκεται έπί το6 

άκρου τ ή ; κεφαλής καί ό'χι ύπό τό ρύγχος, ώς τών λοι

πών ιχθύων τού είδους τούτου. ΟΊ δέ ρώθωνες αύτο* 

καλύπτονται ύπό ελαστικού δέρματος, τό όποιον έκτεινό-

μενον διαιρείται καί σχηματίζει είδος γενείων έξ αμφοτέ

ρων τών ά*ρων τού στόματος τού ιχθύος. Επειδή δέ · 

θαλάσσιος Αγγελος δεν είναι άδδηφάγος, άν και έχων σια

γόνα ώπλισμένην δι' ισχυρών οδόντων, ευχαριστείται εις 

τήν βοράν μικρών τίνων Ίχθυδίων* τά όποια βοηθούμενος 

ύπό τού σχήματος καί τής θέσεως τού στόματος αυτοί 

άγρεύει μετά πάσης ησυχίας, βυθίζων όλον αυτού τ · 

σώμα εις τον πηλόν καί κινών άδιακόπως τά ρηθέντα αυ

τού γένεια. Τά δέ ΐχθύδια νομίζοντα ότι τά γένεια ταύτκ 

είναι μικροί σκώληκες, τρέχουσι δια νά συλλάβωσιν αυτούς 

καί πίπτουσιν εντός τού σώματος τού θαλασσίου Αγγέλον. 

Η πανουργία αύτη τού ιχθύος τούτου υπήρχε τοσούτον 

γνωστή εις τούς παλαιούς, 6>στε ό Αριστοτέλης νομίζ·»ν 

τόν θαλάσσιον Αγγελον ίκανόν καί μεγαλητέρων τεχνα-

I «μάτων, αποδίδει εις αυτόν τήν ιδιότητα τοΰ νά λαμβανη 
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τό χρώμα τού ύπ' αυτού ένεδρευομένου ιχθύος* ή ίδιότης 

«ύτη τού θαλασσίου Αγγέλου είναι γνωστή καί εις τούς 

«λιεϊς τής Ελλάδος, οίτινες όνομάζουσι Λύχνον τόν ίχθύν 

τούτον. 

Ó ιχθύς ούτος δεν είναι ούτε ζωοτόκος, ούτε ώοτόκος* 

ή θήλεια επωάζει ρ.έν τά ώα αυτής έν τή μήτρα, γεννά 

Ι ί αυτά άμορφα καί ανά δώδεκα περίπου εκάστοτε. 

Ó θαλάσσιος Αγγελος άν καί έχων έπί τής ούρας 

κέντρα, δί ών δύναται νά προσβάλη τούς ύπ' αυτού κα-

ταδιωκομένους ιχθείς ώς ό θαλάσσιος αετός, είναι όμως 

ιχθύς ήμερώτατος, ζών άγεληδόν μετά τών ομοίων αυτού, 

διακρινόμενος μάλις-α δια τήν πρός τά ίδια τέκνα φιλο-

^•οργίαν* επειδή τά νεογνά τού θαλασσίου Αγγέλου άμα ύπο-

πτευθέντα κίνδυνον καταφεύγουσιν εντός τού ς-όματος τής 

μητρός αυτών. Η σαρξ τού ιχθύος τούτου είναι σκληρά 

καί ναυτιώδης* τό δέ δέρμα χρησιμεύει ώς περιτύλιγμα 

«Ίς διαφόρους χρείας. 

ΜΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΚΑ-

ΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑ 

ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΩΝ. 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. 

( Συνέχεια, έκ τοϋ προηγουμένου αριθμού. ) 

Περιήγησις τοΰ ΘοβάΛδον ' F ρριχσώνος 

εις μεσημβρινότερα μέρη. 

Επιστρέψαντος εις Γροελανδίαν τού προειρημένου Αεΐ-

^ου, έπέβη κατά τό 1 0 0 2 , έτος εις τό αυτό πλόϊον δ 

Αδελφός % του θοβάλδος μέ 3 0 άλλους άνδρας, καί δια-

«λέων κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν έφθασεν εις τό ύπό τοϋ 

Αδελφού του οίκοδομηθέν Λε'ίφοβύδιρον έν Βινλανδία, όπου 

ίιεχείμασε. Τό δέ έαρ τοϋ προσεχούς 1 0 0 3 έτους 

Απέστειλεν ό θοβάλδος μέρος τοϋ πληρώματος μέ τήν 

λέμβον τοϋ πλοίου κατά τό μεσημβρινόν τής χώρας εκεί

νη; μέρος πρός άνακάλυψιν νέων τόπων* ούτοι τω δντι 

Ανεκάλυψαν ώραίαν τινα χώραν δασώδη, καί πλήθος νή-

*<*ν καί αμμωδών υφάλων. Εις ουδέν όμως μέρο; απήν

τησαν ανθρώπου;, ούτε ίχνη άποδεικνύοντα τήν ΰπαρξιν 

τοιούτων δντων, έκτό; μια; ξυλίνου αποθήκη;, ήν εύρον 

«ίς μίαν τών είρημένων νήσων. Η περιήγησις αύτη δι-

ηρκησεν όλον τό έαρ, τό δε φύΊνόπωρον επέστρεψαν εις 

ΑΛφοβύδιρον. Τό δέ προσεχές έαρ τοϋ 4 0 0 4 έτους 

• θοβάλδος Ιχιβάς «ίς τδ «λοΐόν του άπέπλ«υσε έκ Β ι -

λανδίας, καί διευθυνόμενος κατ' αρχάς μεν προς ανατολάς* 

ακολούθως δέ προ; μεσημβρίαν, έφθασεν εί; άκρωτήριόντι 

καί κόλπον, το όποιον άκρωτήριον ώνόμασε Κιαλάρνη ήτοι 

άχρωτήριον τής τρύπιος. Εντεύθεν παραπλέων τά παρά

λια τ ή ; χώρα; ταύτη; απήντησε διαφόρου; μυχού; καί 

τελνευταΐον εν άκρωτήριον, 8 έκτεινόμενον εί; τήν θάλασσαν 

έσχημάτιζε διαφόρου; μυχούς, καί έφαίνετο πανταχόθεν 

δενδρόφυτον. Ενταύθα αγκυροβολήσαντε; έξεβιβάζοντ· 

ει; τήν ξηράν ότε απήντησαν τρία μονόξυλα πλοιάρια 

( c a n o t s ) περιέχον έκαστον τρεις ανθρώπου; μέ τούς 

όποιους συμπλ.ακέντες έφόνευσαν τούς οκτώ, ό δέ έννατος 

έδραπέτευσε. Μετ' ού πολύ έλθόντες έκ τής ξηράς πλή

θος άλλων ανθρώπων τούς ήνάγκασαν ν' άναχωρήσωσι 

μάλιστα ό Θοβάλδος αυτός έπληγώθη θανατηφόρως ύπ· 

βέλους τοξευθέντος ύφ' ενός τών αυτοχθόνων. .Πριν ϊ| 

άποθάνη λοιπόν παρήγγειλεν εις τούς συνοδοιπόρους του 

νά τόν θάψωσιν έπί τοΰ ακρωτηρίου τούτου καί νά θέσω-

σιν έπί τού τάφου του δύο σταυρούς, καί έξ αυτών νά 

όνομάσωσι τό άκρωτήριον Κροσσάνον, τουτές-ιν άκρωτήριον 

τών σταυρών, όπερ καί έγένετο* οί δέ λοιποί μετέβησαν 

εις Λε'ίφοβύδιρον, όθεν τό προσεχές έαρ τοϋ έτους 1 0 0 8 

επέστρεψαν εις Γροελανδίαν. 

ΑΠΟΤΤΧΙΑ TOΥ ΘΟΡΣΤΕΪΝΟΥ ΕΡΡΙΚΣΩΝΟΣ. 

θορστε'ίνος τρίτος υιός τοΰ Ερρίκου απεφάσισε νά με -

ταβή εις Βινλανδίαν τυρός εόρεσιν τοϋ νεκρού τοΰ άδελφο* 

του* όθεν έπιβάς έπί τοΰ αύτοΰ πλοίου μετά 2 5 άλλων 

ανδρών καί τής γυναικός του Γυδρίδη; άπέπλευσεν έκ 

Γροελανδία;, άλλ' εί; μάτην έπλεον όλον ,τό έαρ, διότι 

δεν ήδύναντο νά εύρωσι ξηράν, έπί τέλους έφθασαν περί 

τάς αρχάς τοΰ φθινοπώρου έν Λυσιφιόρδω προς δυσμάς 

τής Γροελανδίας* έκεΐ αποβιώσαντος τοϋ θορστεΐνου ή 

χήρα αυτού έπές-ρεψε τό προσεχές έαρ εί; Ερόικοσφιόρδην. 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ TOΥ ΘΟΡΦΙΝΜΟΤ ΕΝ ΒΙΝΛΑΝΔΙΑί. 

Κατά τό 1 0 0 6 έτος έφθασαν έν Γροελανδία έξ Ισ

λανδίας δύο πλ>οϊα φέροντα τούς εύπατρίδας θορφίννον 

μετά τού Σνόρρου θορβρανσώνος, καί τόν Βιάρνον Γρι-

μόλ.φσωνον μετά τοΰ θοράλ.λου Γαμλασώνος. Ó θορφιν-

νος ερωτευθείς τήν Γυδρίδην, ένυμφεύθη αυτήν. Τό δέ 

προσεχές έαρ άναχωρήσαντα τά είρημένα πλοία συνοδευ

όμενα ύπό τοϋ πλοίου τοϋ πατρός τής Γυδρίδης, καί ·δι-

οικούμενον ύπό θορβάρδου συζύγου Φρεϋδίσης φυσιχής 

θυγατρός Ερρίκου τοΰ Πυρρού. Η συνοδία αΰτη έσύγ-

κειτο «ξ εκατόν ανθρώπων φερόντων διάφορα μετ ' αυτών 
1 
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ζώα, καί ούτω διευθύνθη προ; τους αναφερομένους άγνω

ρους τόπους έπί σκοπώ νά συνοίκηση αυτόθι. Κατά πρώ

τον λοιπδν έφθασαν εν Βεστριβόγδη καί ακολούθως έν 

Βιαρνεύω (Δίσκω). Εντεύθεν έτράπησαν πρδς Μεσημβρίαν 

καί φθάσαντες έν Ελλυλανδία ευρον πλήθος άλ,ωπέκων. 

Ακολουθοϋντες δε τδν αύτδν πρδς μεσημβρίαν πλουν έφθα-

•αν μετά δύο ημέρας έν Μαρκλανδία, χώρα πλήρει δασών 

και ζώων. Εντεύθεν διευθύνθησαν πρδς δυτικο-μεσημ-

βρίαν άφήσαντες έκ δεξιών τήν ξηράν, και μετά τινα 

πλουν έφθασαν έν Καλάρνη, δπου απήντησαν απέραντα 

ίαση, αμμώδεις λόφους ( d a n é s ) και εκτεταμένα κα! 

ομαλά παράλια, ά έπωνόμασαν Φυρδυρστράδειρα, ήτοι 

θαυμαστά παρά-Ιια. Εκεί πλησίον ύπήρχον καί τινε; 

μυχοί" έξετάσαντες τήν χώραν ταύτην απήντησαν εις τά 

ένδότερ*α αυτής μέρη ς-αφυλάς και ς-άχεις. Ηκολούθησαν 

πάλιν τδν πλουν αυτών έως ού έφθασαν ε'ις μέρος αποτε

λούν βαθύν τινά μυχόν. Πλησίον τοΰ μυχού τούτου ήτο 

νήσος τ ις , δπου τά ρεύματα ως καί έν τω μυχώ ήσαν 

πολύ ορμητικά. Εις τήν νήσον ταύτην υπήρχε τοσούτον 

πλήθος άγριονησσών ( é d e x ) είστε ήτον αδύνατον νά 

χινηθή τις *ν μόνον βήμα χωρίς νά πατήσνι έπί των ώών 

«ύτών. Τήν νήσον ταύτην ώνόμασαν Στραυμέϋον ήτοι 

rrjaor zair ρευμάτωκ' καί τδν μυχδν Στραυφιόρδιον, τού-

τέστι μνχον τών ρευμάτων. Ενταύθα άγκυροβολήσαν-

τες ευρον τήν χώραν ώραιοτάτην, καί απεφάσισαν νά 

διαχειμάσωσιν. Ακολούθως δ Θοράλλος μετά δκτώ άλ

λων ανδρών διεχιορίσθη τής συνοδίας διευθυνόμενος πρδς 

βορράν, άλλ' άντ! νά φθάση εις Βινλανδίαν, ώς έπεθύμει, 

Ιφθασεν ύπδ σφοδρού ανέμου διωκόμενος εις ίρλανδίαν, 

δπου κατά τήν μαρτυρίαν τίνων έμπορων ήχμαλωτίσθη 

μετά των συνοδοιπόρων του . Ο δε Θορφϊννος, Σνόρρος, 

Βιάρνος καί ol λοιποί τής συνοδοιπορίας δλοι 4 δ 1 τδν 

άριθμδν έπλευσαν πρδς δυσμάς, καί ούτως έφθασαν εις 

μέρος δπου ποταμός τις εξερχόμενος εκ τίνος λίμνης 

•κβάλλει εις τήν θάλασσαν. Παρά τήν έκβολήν του πο

ταμού τούτου ήσαν νήσοι τίνες αρκετά εκτεταμένα!" είσ-

«λεύσαντες δε έν τή λίμνη ήγκυροβόλησαν. Τήν δέ χώραν 

ταύτην ήτις παρίς-ανεν ώραΐον δροπέδιον ώνόμασαν Οπην. 

Βυρον καί ενταύθα ζ"άχεις καί ς-αφυλάς. Πρωί'αν τινα 

ιίδον αίφνης πλήθος μονοξύλων πλοιαρίων φερόντων αν

θρώπους, οιτινες προσκληθέντες δια σχημάτων τους 

^πλησίασαν, άλλά τους παρετήρουν μετά μεγίστου θαυ

μασμού. 01 άνθρωποι ούτοι ήσαν δύσμορφοι, μεγαλό-

φθαλμοι, χρώματος ύπομελάνου, είχον δέ τρίχας χονδρο-

ειδεστάτας καί πρόσωπον πλατύ* μείναντες δέ ολίγο» 

μετά τών ξένων, έπέβησαν πάλιν είς τά μονόξυλά Των, 

καί έκπλεύσαντες διευθύνθησαν πρδς δυτικό-μεσημβρία» 

πέραν τού ακρωτηρίου, έν τοσούτω ό θορφίννος καί ol 

σύντροφοι αυτού άποφασίσαντες νά διαχειμάσο>σιν ενταύθα 

κατεσκεύασαν είς ύψηλόν τι μέρος τής ξηράς τά αναγκαίοι 

πρδς τούτο κατας-ήματα. Ο χειμών έφάνη μαλακός, κα

θότι ουδόλως έχιόνισε, καί ώς έκ τούτου ημπόρεσαν τά 

ζώα των νά βόσκωνται είς τάς πεδιάδας καθ' δλον τούτο 

τδ διάστημα. Πρω'ίαν δέ τινά περί τάς αρχάς τού έαρος 

το*ΰ προσεχούς έτους 1 0 0 8 , έφάνησαν πάλιν άπδ τδ δυ-

τικο-μεσημβρινδν μέρος πλήθος μονοξύλων παραπλεόντων 

τδ άκρωτήριον. Αμα δ Θορφϊννος ύψωσε λευκήν τινα 

σημαίαν* καί τά πλοιάρια ταύτα έπλησίασαν* οί δέ άνθρω

ποι εξελθόντες είς τήν ξηράν ήρχισαν νά σχετίζωνται μ» 

τους ξένους καί μάλκ-α νά άνταλλάττωσι τά πράγματα 

των, δίδοντες δέρματα καί μηλωτάς, και λαμβάνοντες προ 

πάντων έρυθρα πανία* έζήτησαν ωσαύτως ν' άγοράσωσι 

καί βακτηρίας καί λόγχας, άλλ' δ Θορφϊννος δεν επέτρεψα 

είς τους συντρόφους του νά τοις πωλήσωσι τά τοιαύτα. 

Εν όλόκληρον δέρας παρεχώρουν δι' ολίγον έρυθρούν πα-

νίον μόλις μιας σπιθαμής τδ πλάτος, καί μέ τούτο περι-

ετύλιον άμα τάς κεφάλας των. Η ανταλλαγή αύτη διήρ-

κεσεν ίκανδν χρόνον, άλλ' οι Σκανδιναβοί θεωροΰντες δτι ή 

ποσότης τού ερυθρού πανίου αυτών ήλαττοϋτο, έσμίκρυνον 

τά κομμάτια καί κατέστησαν αυτά ταινίας ένδς μόλις 

δακτύλου πλάτους, τά δποϊα πάντοτε ο'ι αυτόχθονες ήγό-

ραζον είς τήν αυτήν τιμήν. Μίαν.τών ήμερων δ Θορφΐν-

νος έπρόσφερεν είς αυτούς γάλα, τδ δποΐον τοσούτον είς 

αυτούς ήρεσεν, ώς·ε ακολούθως ουδέν άλλο έζήτουν ν' άγο-

ράσωσιν ή γάλα. Εν ω δέ ήσχολοϋντο είς τάς συνήθεις έ μ -

πορικάς πράξεις των, έφάνη αίφνης έκ τού πλησίον δάσους 

είς ταύρος έξ εκείνων τους οποίους είχε φέρει μεθ' εαυτοί 

δ Θορφϊννος, καί μόλις ήρχισε νά μυκαται ο'ι αυτόχθονες 

τοσούτον κατετρόμαξαν ώστε πάραυτα έπέβησαν είς τά 

πλοΐά των καί άνεχώρησαν. 

Εν τώ διαστήματι τούτω ή Γυδρίδη σύζυγος τού Θορ-

φίννου, ήν είχον φέρει ώς καί άλλας γυναίκας μαζύ των, 

έγέννησεν υίδν έπικληθέντα Σνόρρον. Κατά τήν αρχήν δ« 

τού προσεχούς χειμώνος επέστρεψαν πάλιν ol αυτόχθονος 

περισσότεροι τδν άριθμδν, άλλά μόλις παρουσιάσθησαν καί 

II ήρχισαν μέ σημεία καί κραυγάς νά άπειλώσι τούς ξένους. 
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Β ώ ν λοιπδν ταύτα ό Θορφϊννος ύψωσεν έρυθράν σημαίαν 

xal προπαρεσκευάσθη εις μάχην. 01 εχθροί έπλησίασαν 

Ιτι μάλλον, τδ σημεΐον της μάχης εδόθη καί τά βέλη έξ 

Αμφοτέρων τών μερών ήρχισαν νά πίπτωσιν ώς βροχή" ο'ι 

αυτόχθονες μετεχειρίζοντο προσέτι, καί είδος τι σφενδο

νών, καθότι διά τίνων κονταρίων υψωνον βαρέας τινάς 

•φαίρας χρώματος μολύβδου καί δμοίας τής τού κριού 

γαστρδς, τάς δποίας έρόιπτον κατά τών αντιπάλων των 

μετά μεγάλου κρότου και ούκ άνευ σημαντικής βλάβης. 

Τούτο τοσούτον έφόβησε τούς Σκανδιναβούς, ώστε κυριευ-

θέντες ύπδ τρόμου, άπεσύρθησαν παρά τάς ό'χθας τού 

ποταμού. Βλέπουσα ταύτα ή Φρεϋδίση εδραμεν νά τούς 

4νθαρρύνη, καί καταδικάζουσατήν άνανδρίαν των τούς έπρο-

οκάλει εις άπόπειραν νέας μάχης" είς μάτην δμως αύτη 

έφώναζε, καθότι ουδείς τούτων έδιδεν άκρόασιν είς τάς 

παραινέσεις* άλλά μάλλον έπροσπάθουν νά διαφύγωσι τούς 

•χθρούς διά τής φυγής. Ετρεχε κατόπιν ή γενναία Φρεϋ

δίση* άλλ' ουσα έγγυος δέν ήδύνατο νά τούς προφθάση, 

ΙπΙ τέλους δμως τούς έπρόφθασε πλησίον ενός δάσους 

δπου απήντησε τδν νεκρδν ένδς τών συντρόφων* ούτος 

ητον δ νεκρδς Θορβράνδου τού Σνορράσωνος, ού ή κεφαλή 

ήτο συντεθλνίμμένη από τινα πλακωτδν λίθον* πλησίον 

ί έ τούτου εκείτο ή σπάθη του, ήν λαβοϋσα ή άνδρία γυνή 

εστράφη κατά τών έχθρων, τήν οποίαν ίδόντες ούτοι 

τοσούτον κατετρόμαξαν, ώστε έτράπησαν εις φυγήν, 

ti δε Σκανδιναβοί ένθαρρυνθέντες τούς κατεδίωξαν. Αμα 

4μως εννόησαν δτι δέν δύνανται πλέον νά μένωσιν έκεϊ 

ίνευ κινδύνου απεφάσισαν ν' άναχο>ρήσωσιν. Απέπλευ

σαν δθεν και έφθασαν έν Στραυμφιόρδω. Αφήσας δέ 

*δώ δ θορφϊννος τούς συντρόφους του άνεχώρησεν έφ' 

ένδς πλοίου πρδς άναζήτησιν τοϋ Θοράλλου. Προχωρών 

παρέπλευσε πρδς βορράν τής Κιαλ,άρκης καί διευθύνθη 

ακολούθως προς βορειοδύσιν άφίνων έξ αριστερών τήν 

ξηράν ήτις καθ' δλα τά μέρη αυτής έφαίνετο κεκαλυμμέ

νη άπδ άγρια δάση. ΑΙ δέ κορυφαί τής δπης καί τών 

άλλων δρατών μερών παρίστανον είδος συνεχόμενης άλύσ-

•ου. Εν τοσούτω οί θαλασσοπόροι έμειναν νά διαχειμά-

•ωσι καί τώρα έν Στραυμφιόρδω* δτε δέ έξέπλευσαν έν-

«Τύθεν, έλιμενίσθησαν έν Μαρκλανδία δπου ευρον πέντε 

τών αυτοχθόνων, έξ ών επήραν, δύο παιδία άρρενα, τά 

•δίδαξαν τήν Σκανδιναβικήν γλώσσαν, καί τά έβάπτισαν* 

«ναχωρήσαντες έκ Μαρκλανδίας ώδήγησαν μεθ' εαυτών 

T É περί ών δ λόγος παιδία άπδ τα δποϊα Ιπληροφορήθη-

σαν δτι ol ομοεθνείς των διοικούνται οπό τίνων βασιλί»* 

έξ ών εϊς μέν καλείται λβαλδάμων, xal Ιτεροι Βαλδιδ*-

δα, καί δτι είς τήν πατρίδα των δέν υπάρχουν οίκο», 

άλλά κατοικοϋσιν είς τρώγλας. ΚατευοδόΟησαν τ»λ«·-

ταΐον έν Ερρικοσφιόρδη τής ΓροίλανΙίας. 

( άχολουΟεΙ. ) 

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Α Ε Ρ Ο Ε Ι Α Ω Ν Δ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Ω Ν . 

Συνήθως προσέχουσιν οί άνθρωποι ε'πι τών στεριών 

δηλητηρίων, λ. χ . έπί τοΰ αρσενικού, τοΰ υδράργυρο· 

κ.λ.π. έν ω διάφορα ά λ λ α αέρια είναι έπικυνδυνοδέ-

στερα τών ρευστών καί στερεών, ώς μ ή δυνάμενα νά 

γνωρισθώσι διά τών αισθήσεων, καί τ ά όποΓα ώς 

άγνωστος καί αόρατος ε'χθρος έπαπειλοΰσι περισσότερο» 

τήν ζωήν τών ανθρώπων" τοιαΰτα δηλητηριώδη αέρια 

γεννώνται ή άφ' εαυτών, ή είναι αποτελέσματα τής 

τέχνης, π. χ . διά τής τών ανθράκων εις στενον τόπον 

καύσεως γεννάται τ6 λεγόμενον α ν θ ρ α κ ι κ ώ ν ά t -

ρ ι ο ν , τό όποιον είσπνεόμενον αποκαθίσταται ταχέως 

θανατηφόρον. Έ ν τ ο ς υπογείων πολύν καιρόν κεκλεισ

μένων, εντός μεταλλείων, έντος σπηλαίων, έντος μερώ» 

δπου ύπάρχουσιν οίνοι κ α τ ά τήν έποχήν τής ζημώσεως 

αυτών, γεννάται ωσαύτως όλεθριότατον καί έπιβλαβέ-

στατον άνθρακικον άεριον. Ε π ε ι δ ή δε ή παρουσία 

τούτων τών αερίων δέν δύναται νά διακριθή διά τώ» 

αισθήσεων, οί άνθρωποι άφόβως έμβαίνουσιν εις τ ά 

τοιαΰτα μέρη, μή ύποθίτοντες τοιοΰτον ολίθριον εχθρόν* 

ά λ λ ά ταχέως, ώς βλέπομεν καθ' έκάστην, οί άνθρωποι 

είσπνέοντες τοΰτον τον άνθρακικον αέρα προσβάλλον

ται υπο καρυοαρίας συνωδευμένης μετά βοής καί ζάλης 

τών ώτίων, μετά παλμών τής καρδίας, συγχύσεως 

τών ιδεών, διαθέσεως ε'ς ΰπνον, μετά μ.εγάλης αδυνα

μίας, χαλαροτητος τών μελών, αναισθησίας καί ε'πΐ 

τέλους υπό αποπληξίας. Ά π ό τών δηλητηριωδών 

τούτων συμπτωμάτων προσβάλλονται πολλάκις cí με

ταλλουργοί καί οί φρεατοποιοί, χωρίς νά γνωρίζωσι 

τον έπαπειλοΰντα κίνδυνον. Νομίζομεν ε'πω©ί?^ες νά 

άναφέρωμεν εν συντόμω τ ά με'σα, δί ών δυνάμεθα νά 

προφυλάξωμεν εαυτούς άπο τήν επιβλαβή έπιρροήν τοι

ούτων αερίων. "Οταν είμ.εθα -Αναγκασμένοι νά ε'μ,βώ-
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μεν εις πανταχόθεν καί έπί πολύν καιρόν κεκλεισμένον 

τόπον, «να*, ανάγκη προ της εισόδου να βελτιώσωμεν 

τον εντός τού οίκήματος άε'ρα δια ρεύματος του ατμο

σφαιρικού αέρος" τοιούτον £εύμα αποτελείται δια της 

ανοίξεως τίνος παραθύρου, άντικρίζοντος προς τήν Ού-

ραν, ίι δ ια της άνάψέως σωρού άχυρων, διά τού οποίου 

jtc'oou άραιούται ό εντός οικημάτων ατμοσφαιρικός 

άήρ, δστις έξελθών άναπληρούται υπό της εκτός α τ 

μοσφαίρας" εάν δέ αί περιστάσεις δεν συγχωρώσι τους 

ρηθέντας τρόπους, θε'τομεν άγγεΓον πλήρες οινοπνεύμα

τος, εν ω βάλλομεν άναμμε'να ροκανίσματα* εάν ήναι 

ανάγκη νά έμβώμεν εις τοιαύτα δωμάτια, η να κ α τ α -

βώμεν ε'ις μεταλλεία η φρέατα, πρέπει νά κρατώμεν 

φως εις τήν χείρα, η επί μακρού τίνος ξύλου" και άν 

παρατηρώμεν ότι ή λάμψις της φλογός έλαττούται, η 

-αποσοέννυται, είναι άπόδειξις ότι ό άήρ ούτος δεν ε'ινα' 

μ ή τ ε έπιδϊκτ.κός προς καύσιν, μήτε επιτήδειος προς 

/διατήρησιν της ανθρωπίνου ζωής" πρέπει δθεν τότε νά 

άπομακρυνθώμεν δσον ένεστι ταχύτερον. Έ ά ν δμως 

45>ς έκ της απρόσεκτου εισόδου ήθελε προσβληθή ό ένδι-

«τρίβων ύπο των προεκτεθέντων θανατηφόρων συμ

πτωμάτων, τότε ό δηλητηριασθείς πρέπει αμέσως νά 

ρκταφερθίί έκ τού ύπο τού ανθρακικού αερίου πεπλη-

ρωμένου δωματίου, και νά έκτεθ^ έν ύπαίθρω. Μεγά-

^tjv ένέργειαν προξενεί τότε ή ράντισις τού προσβληθέν

τος διά ψυχρότατου ύδατος, και δι αυτού τού μέσου 

ά πλείστοι ώς νεκροί νομιζόμενοι άναδεικνύουσιν *χνη 

ζωής" ταυτοχρόνως χρησιμεύει πολύ το ν' άνοίξωμεν 

«ίο οτόμα του πάσχοντος, και νά θέσωμεν μεταξύ των 

δδόντων μικρά τινα τ μ ή μ α τ α ξύλων, διά νά εισχώ

ρηση, ταχύτερον δ άήρ έντο; των πνευμόνων τού δηλη-

τηριασθέντος. 

( 'ϊπο Ξ. Αάνδερερ.) 

•— san* 
ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τ Ω Ν Ε Ν ΤΗι Ε Ϊ Ρ Ω Π Η 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 1 Κ Η Σ Ε Π Ο Χ Η Σ Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Ο ϊ Δ Ε Κ Α Τ Ο ϊ 

Ε Ν Ν Α Τ Ο ϊ Α Ι Ω Ν Ο Σ . 

( Συνέχεια έκ των αριθμών 1 3 καί 1 4 . ) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. 

Ό Χριστιανισμός παρήγαγεν είς ημάς τήν μεγίστην 

έκ των ευεργεσιών, αΐτινες άνεγέννησαν τον κόσμον. 

Έ π ί τού Β'. Χλοδοβαίου, ό Μοναχός Λάνδριος έθεμελί-

ωσεν έν Παρισίοις οίκημα καταφυγής τών πτωχών και 

ξένων οδοιπόρων αυτη είναι ή πηγή τών ξενοδοχείων 

καί νοσοκομείων. Το ευσεβές τούτο παράδειγμα δεν 

εμιμήθησαν άλλοι μέχρι τού Α'. Λουδοβίκου δστις εκ 

της Παλαιστίνης έπανελθών, έδωκε καταφυγήν εις 

τριακόσιους συστρατιώτας αυτού, τών οποίων οί Σ α -

ρακινοί είχον εξορύξει τους οφθαλμούς. Μιμηθέντες δβ 

καί οί διάδοχοι αυτού τήν πράξιν ταύτην κατέστησαν 

βαθμηδόν πολυάριθμα νοσοκομεία. 

Κ Ώ Λ Ω Ν Ε Σ . 

Είναι αμφίβολοι άν εις τον "Αγιον ΠαυλΓνον ( ί. 

αιών) , η εις τον Πάπαν Σαβινιανόν, (ζ'. αιών) , οφεί

λεται ή χρήσις τών κωδώνων διά νά καλώσιν εις τον 

ναόν τούς πιστούς. Μέχρις εκείνης της εποχής μετ»~ 

χειρίζοντο σανίδας καλουμένας ιεράς, έπί τών όποί«ν 

έκρότουν ισχυρώς διά ν' άκούωνται έν έκτάσει. 3 Απο-

φα*σίσαντες δέ ν' άντικαταστήσωσι τούς κώδωνας, ε€α-

λον αμέσως εις χρήσιν τό πράγμα, χρήσιν διαμένουσαν 

άχρι σήμερον. Τό 6 1 0 . μ. χ. τόσον ολίγον ησαν γνω

στοί οί κώδωνες, ώστε τό στράτευμα τού Κλοταριου, 

πολιορκούν τήν Σέμσημ, καί καταπληχθέν διά την 

βαρείαν τών κωδώνων ηχώ, έλυσε την πολιορκίαν, κοκ 

δρομαίοι άνεχώρησαν. 

Ό μέγιστος γνωστός κώδων είναι δ" της Μόσχας ϊν 

τινι μοναστηρίω* λέγεται δτι εχει περιφέρειαν υπέρ 

τούς 5 1 , πόδας, καί βάρος 1 4 0 0 . μέτρων Γαλλικών. 

Ο Ρ Γ Α Ν Α . 

Μόλις οί κώδωνες ηρχισαν νά καλώσιν ης τάς ·»-
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ρουργίας τούς πιστούς, καί έπηλθεν αύθις εις εύφροσύνην 

«ύτών τό δργανον, άναμιγνύον εις τούς θρησκευτικούς 

τού λαού τόνους τήν ήδεΓαν αυτού άρμονίαν. Ό Αυ

τοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Κοπρώνυμος πρώτος έπα-

ρουσίασε τούτο κατά τό έτος 7 5 7 . Ό δέ βασιλεύς 

Πιπίνος, καί ό Ναός της Κομπιέγνης άπήλαυσαν κ α τ ά 

πρώτον τήν έξ Ανατολών εις τήν Δύσιν έλθούσαν θαυ-

μαστήν ταύτην έπινόησιν. Ά π ό τού ή. μέχρι τού ιγ'. 

αιώνος δέν κατϊσκευάζοντο τοιαύτα εις τήν Γαλλίαν, 

μόλις δέ ηρχισαν εις τάς αρχάς τού ιδ'. 

ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΟΝΛΤΛΙΑ. 

Έτι δ' ώφελίμωτέρα άνακάλυψις ύπήρξεν ή τών 

γραφικών κονδυλίων, άτινα διεδέχθησαν τον παρά τοΓς 

Ρωμαίοις καλούμενον Κ ά λ α μ ο ν. Μόλις τ α ύ τ α 

έγνώσθησαν, έπολλαπλασιάσθησαν αμέσως αί καλαί 

«υγγραφαί, καί τό μανθάνειν έξετάνθη όρμητικώτερον. 

Περαίνων τό κεφάλαιον τούτο αναγκάζομαι νά φέ

ρω τινας παρατηρήσεις διά νά μη συγχύσω τάς έποχάς. 

Κ α τ ' εκείνους τούς πλήρεις βαρβάρων καί αμαθών εν

τυπώσεων χρόνους, δέν ηδύνατό τις άλλας ανακαλύ

ψεις νά περιμένη' αύται εμενον ειτε άγνωστοι είτε κε

καλυμμένα»., μέχρις ου ευτυχές τι σύμβαμα ή" καταπεί-

γουσαν ανάγκη νά φέρη αύτάς εις φώς άπάσας συνάμα. 

Είναι δ' άφ' έτερου πολύ δύσκολον νά δώσ^ι τις εις 

ταύτας βεβαίαν χρονολογίαν τινές δ' αυτών ώς τό όρ

γανον, περί ού είπομεν, η πυξίς, καί τ ά ωρολόγια, περί 

ών κατωτέρω θέλομεν ομιλήσει, ήσαν γνωσταί εις τήν 

Άνατολήν καί άπ' αυτών ακόμη τών χρόνων τού Με

γάλου Καρόλου, είσήλθον δέ μ ε τ ά καιρόν εις τήν Γ α λ 

λίαν καί λοιπήν Δύσιν. Οί σταυροφόροι κ α τ ά τάς 

μακρυνάς αυτών περιοδείας, εφερον έξ αυτών τ ά ωφε

λιμότερα. Μέ φαίνεται δέ κάλλιον νά ομιλήσω περί 

•ύτών άφ' ής εποχής ή Δύσις έγνώρισε τήν άξίαν καί 

ώφελήθη έξ αυτών. 

Τοιούτον είναι τό σχέδιον, τό όποΓον θέλω διατηρήσει 

είς τήν λοιπήν πραγματείαν, ιδίως δέ περί της Γ α λ 

λίας, δπου θίλω δώσει προσοχήν ίδιάζουσαν. Έ ά ν 

ίμ«λλον νά περιγράψω την γενικήν τού πολιτισμού 

ϊβτορίαν, αναντιρρήτως ηθιλα τηρήσει άλλην «δόν. 

Ηδη δέ θέλω ενασχοληθί} εις τό ίπΰμενον κεφάλαιον 

περί τών αιώνων τού Μεγάλου Καρόλου καί Αλφρέδο». 

(Ακολουθεί. ) 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ Α Γ Ω Ν Ε Σ . 

Παρά τάς δχθας τού ποταμού Άλφαίου, πλησίον 

της Όλυμπίας , πόλεως της "Ηλιδος, έπανηγειρίζοντ» 

κ α τ ά τετραετίαν περί τον Ίούλιον μήνα οί περίφημοι 

καί αρχαιότατοι Όλυμπιακοί αγώνες, διαρκούντες πέντε 

ήμιρας* ή σύστασις καί αρχή τών Όλυμπιακών αγώ

νων άπεδιδετο είς τον Ήρακλέα , άλλ'ώς ανακαινιστής 

αυτών καί δεύτερος εισηγητής θεωρείται ό 'Ίφικτος βα

σιλεύς της "ΐΐλ'δος καί σύγχρονος τού Λυκούργου. 

Τό έν Δελφοίς μαντείον ερωτηθέν ύπ' αυτού περί της 

άνακαινησεω; τών αγώνων τούτων, οχ ι μόνον ενέκρινε 

τον σκοπόν αυτού, α λ λ ά καί διέταξε νά γίνεται κατά 

τήν διάρκειαν αυτών ανακωχή πολέμου καθ' δλας τάς 

πόλεις, δσαι μετείχον τών αγώνων, διά νά έκτελήται η 

συνάθροισις όλων τών Ελλήνων δσον τό δυνατόν πο

λυάριθμος καί ανενόχλητος. 

Οί αγώνες ούτοι σκοπόν είχον προ πάντων νά έξα-

πλώσωσι τήν όμόνοιαν, είρήνην καί άδελφικήν άγάπην 

μεταξύ δλων τών Ελλήνων* ένεκα δέ τούτου οί Ήλείο,ι 

είς τούς όποιους, ώς 7>έγουσιν, ό Ηρακλής παρέδωκε 

τήν φροντίδα τών αγώνων καί θυσιών, έκηρύχθησαν 

λαός ιερός καί καθωσιωμένος είς τον Δία, καί δέν ήτςν 

έπιτετραμμένον είς τον λαόν τούτον ούτε νά πολεμη, 

ούτε νά πολεμήται. 

Κ α τ ά τον καιρόν τού Ίφίκτου οί αγώνες ήσαν πολλά 

απλοί, επειδή περιωρίζοντο εις μόνον τον δρόμον* αλλ* 

ακολούθως προσετέθησαν ή πυγμή, η πάλη, ό δίσκος 

καί τό πήδημα, 

Ό τόπος, έν ω έτελούντο οί Όλυμπιακοί αγώνες 

κατά τόν χρυσούν της Ε λ λ ά δ ο ς αιώνα, ητο μακρύς, 

στενός, .έπιπεδωμίνος στερεώς καί όμαλώς, καί διη-

ρημένος κ α τ ά μήκος είς τό μέσον* τό άριστερόν μέρος 

ώνομάζετο ι π π ό δ ρ ο μ ο ς , καθό διωρισμένος διά μό

νους τούς ιππικούς αγώνας" τό δέ δεξιόν, δπου ετρεχον οί 

πεζοί, ώνομάζετο σ τ ά δ ι ο ν, ίχον τριακοσίων βημάτ»*» 

μήκος* ό ιππόδρομος ητο κατά πολύ μακρύτερος τού 
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βταδίου' εις εν των άκρων τούτων ήσαν πολλά στεγά-

σ μ α τ α δπου ίσταντο οί ίπποι και αί άμαξαι" πέριξ τοΰ 

ιγδίου ίσταντο εφ υψηλού τόπου αναρίθμητοι θεαταί, 

«ίτινες παρεθάρρυνον, εύφήμουν η έψεγον τους αγωνι

ζόμενους. 

Ά μ α ανατέλλοντος του ηλίου ήρχοντο οί αγώνες, 

Ιορταζομενης - η - προτεραίας νυκτός δια θυσιών και 

φδών προς τους <-Η·;>υς, Οί κριταί τών αγώνων έκά-

θ^ντο εντός τώ*> ορίων τοΰ σταδίου" οί δέ άθληταί διέ-

βαινον εν τώ μέσω επικαλούμενοι μάρτυρας τούς θεούς, 

δτι δέκα μήν<λ.ς προπαρεσκευάσθησαν επί τούτον τον 

αγώνα* *7π«.ν δε οί άθληταί γυμνοί καί αλειμμένοι 

ί ί ελαίου καΟ' όλον το σώμα" ό κήρυξ έκραζε μεγαλο-

φώνως* τίς δύναται να έλεγξη τον άθλητήν τούτον ώς 

αισχρά καί άτ ιμα π ρ ά ξ α ν τ α ; εάν δέ δεν έγίνετο άν-

τιλογία τις, ήρχετο ό όρό/χος, μ ε τ ά τον όποΓον ό κήρυξ 

ίκήρυττε μεγαλοφώνως τό όνομα καί τήν πατρίδα τοΰ 

πρώτου φθάσαντος ε'ς τό τέρμα, τό όποιον έπανελαμ-

6άνεττ> διά χειροκροτήσεων ύφ' δλων τών θεατών" οί 

δρόμοι τών οχημάτων εις τον ίππόδραμον ησαν έπικυν 

δυνωδεστατοι. Ό ηνίοχος ίστατο εις τ ά όχημα καί 

οί ίπποι συνεποδίζοντο πολλάκις μετά πολλών άλλων 

έπί του δρόμου. Πολλά οχήματα εκρημνίζοντο, η δέ 

πτώσις αυτών έτραυμάτιζεν η έθανάτονε τον ήνίοχον 

εις τό τε'ρμα ίσταντο δύο στήλαι διά τών οποίων δια-

τρε'χουσα η άμαξα έτρέπετο είς τ ά οπίσω καί διήνυ» 

δωδεκάκις τον αυτόν δρόμον, Έξε'λεγον είς τοΰτο* 

τον αγώνα τούς ταχύτατους ίππους* οί δέ ΒασιλεΓς έβ·-

ώρουν μεγίστην τιμήν τό νά στε'λλωσιν είς τ ά Ό λ ύ μ π » * 

τό κάλλιστον ζεύγος αυτών, διά νά λάβωσι τ ά βραχεί» 

της νίκης οί ίπποι επ' ονόματι τών κυρίων αυτών, 4* 

ω ούτοι δεν έλάμβανον επί τοδ αγώνος τούτου ού3»-

μίαν συμμετοχήν. 

Ό Γέλων καί Ίε'ρων τύραννοι τών Συρακουσών καί 

δ πατήρ τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου Φίλιππος ό Μαχ·-

δών, έκαυχώντο ώς λαβόντες τ ά πρώτα βραβιΓα ι«δ 

δρόμου κ α τ ά τούς Όλυμπιακούς αγώνας. 

Έ κ α σ τ ο ς παλαιστής ε'χριώστιι νά ρίψη τούλάχι-
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στον δις κ α τ ά γης τόν άντίπαλον αυτού καί νά κρά

τηση αυτόν εκεί στερεώς, με'χρις ου ούτος όμολογήση 

δτι ενικήθη. Είς τήν πυγμήν δέν έπετρεπετο είς τούς 

άθλητάς νά πιάνωνται διά τών χειρών, άλλα συνεκρού-

οντο διά μόνου τοΰ γρόνθου" ησαν δέ γυμνοί, καθώς είς 

δλους τους αγώνας, έχοντες τήν χεΓρα καί τόν βραχίονα 

περιτυλιγμε'να διά σκληρών λωρίων σταυροειδώς, καί 

τίνες μέν αυτών έτραυματίζοντο θανασίμως, άλλοι δέ 

ίξέχεον ρεύμα αίματος καί πολλοί έξεφέροντο τοΰ στα

δίου δεινώς έτραυματισμε'νοι. Διηγοΰνται μάλιστα 

δτι αθλητής τις κτυπηθείς σφοδρώς κ α τ ά τους οδόν

τας κατέπιε τόν πόνον μ ε τ ά τών οδόντων* ό δέ αντα

γωνιστής αύτοΰ, ίδών δτι ή προσβολή δέν ένήργησεν 

επ' αύτοΰ, ώμολόγησεν δτι ενικήθη. Μετά τών άθλων 

τούτων συνηριθμείτο καί τό ά λ μ α (τό πήδημα) γινό-

μενον μετά παιανιζόντων αυλών, έ'τι δέ καί ή βολή με-

ταλλίνου τινός κύκλου, όστις ώνομάζετο δ ί σ κ ο ς . 

Κ α τ ά τήν τελευταίαν ήμε'ραν τής πανηγείρεως εστε'-

φοντο οί Όλυμπιονίκαι' έκτελείτο δέ τούτο δί εύφημιών 

ι*αί κρότων δλου τοΰ παρόντος λαοΰ έν τ ω ίερώ άλσει 

μ ε τ ά λαμπράν τινα θυσίαν οί νικηταί είσήρχοντο λ α μ 

πρώς έστολισμε'νοι καί κρατούντες είς τάς χείρας κλά

δους εκ φοινίκων, αυλοί δέ συνώδευον τήν παράταξιν 

αυτών άθληταί τίνες είσήρχοντο έφιπποι επί καλλίστων 

ίππων, ή επί όχημάτοον, τούς οποίους ό λαός έστεφάνονε 

δί ανθέων* τό όνομα τών άριστευσάντ<ον είς τόν δρόμον 

ίςεφωνείτο πρώτον τ ά πάντα τότε αντηχούν έκ τών 

επευφημιών καί αλαλαγμών τοΰ πλήθους" τό βραβεΐον 

ητο κλάδος ελαίας, τόν όποΓον οί βραβευταί περιέβαλλον 

είς τήν κεφαλήν τοΰ νικητοΰ. 

Κ α τ ά τους "Ολυμπιακούς αγώνας άνεγινώσκοντο 

πρός τούτοις τ ά συγγράμματα τών αρίστων ποιητών 

καί συγγραφέων τής Ελλάδος" ε'νταΰθα είχεν αναγνώσει 

ό Ηρόδοτος τήν ίστορίαν αύτοΰ, καθώς καί ό Ευριπίδης 

καί Πίνδαρος, ων ό μέν πρώτος ύμνησε τόν στε'φανον, 

τόν όποΓον έλαβε κ α τ ά τούς αγώνας ό Αθηναίος Α λ 

κιβιάδης, ό δέ δεύτερος διά τών ωραίων αύτοΰ ωδών 

δψωσε με'χρι τών άστε'ρων τούς Όλυμπιονίκας* ύπήρ-

χον προς τούτοις βραβεΓα καί διά πάν είδος τεχνιτών, 

ρίτινες συνερχόμενοι εκεΓ ήμιλλώντο περί τών καλλι

στείων. Σύνδεσμοι ομοίως φιλίας έγίνοντο κ α τ ά τού-

Όλυμπιακούς αγώνας μεταξύ ανθρώπων, οίτινες εβλεπον 

αλλήλους πρώτην φοράν ενταύθα" αί δέ εκτεταμέναι 

πεδιάδες καί τ ά παρά τάς δχθας τοΰ Άλφειοΰ ποτα

μού άλση έκαλύπτοντο υπό πλήθους εύθυμούντων καί 

άγαλλομένων. 

Ε π ε ι δ ή δέ οί Όλυμπιακοί αγώνες έχρησίμευον είς 

τό νά ένώσωσιν δλους τούς "Ελληνας, ετέθη ώς βάσις 

τής κοινής δλων τών Ελλήνων χρονολογίας ό από μιας 

πανηγείρεως έως τής άλλης τεσσάρων ετών χρόνος, δστις 

ώνομάσθη Όλυμπιάς' ή δέ χρονολογία αΰτη ήρξατο 

από τήν πρώτην πανήγειριν, καθ' ήν είχον κατά πρώτον 

γράψει είς κατάλογον τούς Όλυμπιονίκας* αντιστοιχεί 

δέ πρός τό 7 7 7 έ'τος προ Χρίστου. 

ο ΔΌΚΙΜΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ. 

•• • - · 

(Συνέχεια έκ τών αριθμών 2 , 4 καί 6 . ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ' . 
Ή απροσδόκητος προμήθεια τών βιβΛίωγ. 

Τά είς το έργοστάσιον του Κυρίου Καρτμάνου διδα

σκόμενα μαθήματα περιωρίζοντο μόνον είς τήν άνάγνωσιν, 

τήν γραφήν καί τήν άριθμη-ηκήν, έν ώ δ Φρεδερΐκος έπε-

θύμει νά διδαχθΐί τήν γεωμετρίαν, τήν οποίαν ένόμιζεν. 

αφευκτον είς τάς μηχανικάς γνώσεις. Αλλά κατά δυς-υ-

χίαν ουτε είχεν, ούτε ήδύνατο ν' άγοράση τά προς μελζτην 

της επιστήμης ταύτης αναγκαία βιβλία. Τέλος έφθασεν 

ή ημέρα της έορτης τοΰ Αγίου Γεωργίου καί μετ ' αύτης 

απροσδόκητος χαρά διά το δρφανόν* ή ήμερα αΰτη ήτον ή 

ήμερα της έορτης τοΰ Κυρίου Καρτμάνου, καί δλοι οί έργά-

ται καί δόκιμοι παρουσιάσθησαν διά νά χαιρετήσωσιν αυ

τόν* τότε ό Κύριος Καρτμάνος χράξας όνομαστί τδν Φρε-

δερΐκον καί θέσας είς τήν χείρα αύτοΰ χρυσοΰν νόμισμα, 

Λάβε, (ρίΛε μου, είπε πρδς αυτόν" την άμοιβηγ ζαντηγ 

προοδιώριζοτ διά τόν επψεΜοτιρογ δόχιμον χαι χαίρ<ι> 

διότι ου έφάνης άζιος ταύτης. 

Εν χρυσοΰν νόμισμα! . . . 0 ευτυχία αυτη ήτον ανω

τέρα τών επιθυμιών τοΰ δ,τι ποτέ δ Φρεδερΐκος έτόλμησε 

νά έπιθυμήση* αυτη υπίρξεν ή πραγματοποίησις τών 

ωραιότερων αύτοΰ ονειροπολήσεων. Τδ δυςυχές όρφανον 
1 3 0 
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έκυριεύθη ύπό τοσαύτης χα?*?> ώς-ε μόνη ή ταραχή αύτοϋ 

ήδύνατο να μαρτυρήση την πρός τόν εύεργέτην αύτοϋ εύ-

γνωμοσύνην. 

Μετά δύο ώρας 6 Φρεδερΐκος εύρίσκετο εις τον αντίκρυ 

της οικίας της γραίας όδύλης κείμενον μικρόν κήπον, δπου 

καθήαενος έφυλλομέτρα μετ ' έκς-άσεωςτά επί των γονάτων 

αύτοϋ βιβλία" πλήθος ελπίδων έζωγραφίζοντο έπι του 

προσώπου τοΰ όρφανοϋ, και χιλιάδες σχεδίων μέλλοντος 

διέλαμπον έπι των ζωηρών αύτοϋ βλεμμάτων! . . . ήτον 

ευτυχής δι* πρώτην φοράν. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ ' . 

Ή αντάγτι\αις τώ> δίο αδε.Ιφώτ. 

Εσπέραν τινά άφοϋ 6 Φρεδερΐκος εξήλθε τοΰ εργοστα

σίου, απήλθε κατά την συνήθειαν αύτοϋ, και έκάθισεν ε'ις 

τον κήπον της γραίας όδύλης, διά νά μελετήση έν ησυ

χία. Αλλ' οτε ή νύξ έβίασεν αυτόν νά κλείση το βιβλίον, 

δ'ι λογισμοί αύτοϋ προσηλώθησαν φυσικώς έπι τοϋ αντι

κειμένου, το όποιον ήγάπα περισσάτερον εις τόν κόσμον 

ήρώτα εαυτόν, τί άραγε άπέγινεν ό αδελφός αύτοϋ άπό 

δεκαπέντε ημερών, έξ δτου δεν είχε πλέον μεταϊδεϊ αυτόν! 

ένθυμούμενος δέ μετά θλίψεως τους τελευταίους λόγους 

της μητρός αυτών « μείνατε αδιαχώριστοι έν ταύτη τή 

ζωή ώς υπήρξατε ηνωμένοι έν τη καρδία μου » έλενεν δτι 

ούδαμοϋ ήδύνατο νά θεώρηση εαυτόν ευτυχή, άφοϋ έ7ερήθη 

της γλυκυτέρας αύτοϋ ελπίδος. 

Εν τ ω μέσω τών θλιβερών τούτων λογισμών δεν εμενεν 

εις τόν Φρεδερΐκον ειμή μία μόνη παρηγοριά, τό δτι δη

λαδή ήδύνατο νά δικαιολογηθή ώς καταβαλών πασαν προ-

«πάθβιαν διά νά πραγματοποίηση τάς τελευταίας διατα-

γάς της θνησκούσης μητρός αυτών διότι όχι μόνον είχε 

βοηθήσει τόν Αντώνιον διά συμβουλών, αλλά και δεν 

επαυσεν υποφέρων μυρίας ς-ερήσεις προς 'χάριν τοϋ άδελφοϋ 

«ύτοϋ. Αλλ* ήδη παρετηρει μετά θλίψεως, δτι δλαι αύται 

αϊ θυσίαι υπήρξαν ανωφελείς και δτι ύπάρχουσιν εις τόν 

κό«μον ψυχαι έπι τοσοϋτον σκληραί, ώτε νά περιφρονώσι 

τους ιερωτέρους δεσμούς της φύσεως καί της κοινωνίας. 

Αί σκέψεις αύται ε'ιχον βυθίσει τόν Φρεδερΐκον είς τοσαύ-

την μελαγχολίαν, ώς-ε άντί νά περιμείνη, ώς άλλοτε, τήν 

ώραν καθ' ην ή γραία όδύλη ηναπτε τόν λύχνον αυτής, 

καΐ νά (Αεταβίι εις τήν οίκίαν διά νά εξακολούθηση τήν 

άνάγνωσιν αύτοϋ, ό Φρεδερΐκος, όλως κάτοχος ύπό της τα

ραχής, ήγέρθη καί περιεπάτει είς τάς ςζν&ς δεδρος-οιχίας 

τοϋ κήπου. 

Αίφνης ήκούσθη ολίγα βήματα μακράν φωνή πολλά 

γνως-ή, ήτις Ικραζεν αυτόν μετά τόνου συνεσταλμένου* · 

Φρεδερΐκος εστράφη βιαίως προς τήν φωνήν και ευρέθη 

απέναντι τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ Αντωνίου, τοΰ οποίου τα 

καταξεσχισμένα φορέματα και ή κάτωχρος οψις και άπο-

καμωμένη φυσιογνωμία έμαρτύρουν Ίκανώς οποία ύπήρξεν 

ή ζωή τοΰ Αντωνίου άφ' ής στιγμής έγεινεν άφαντος. 

Ó Φρεδερΐκος έθεώρησε τόν Αντώνιον μετά βλέμματος 

εκφράζοντος θλίψιν και οίκτον* α'ισθανόμενος δμως τήν 

ευγενή έκείνην συς-ολήν, ήτις αποκαθιστά τόν εύαίσθητον 

άνθρωπον δειλόν ενώπιον τών σφαλμάτων τών άλλων, δεν 

ήδυνήθη νά όμιλήστ, πρώτος. 

Αλλ' ό Αντώνιος, τοϋ οποίου ό άφροντις χαρακτήρ εί^εν 

αφαιρέσει άπ' αύτοϋ τήν τοιαύτην αιδώ, διέκοψε πρώτος 

τήν σιωπήν λέγων μετά τόνου εκφράζοντος μάλλον τήν 

δυσαρέσκειαν, διότι ευρίσκεται εις δυς-υ/ή κατάστασιν, ή 

τόν έλεγχον της κακής αύτοϋ διαγωγής· ί « με εύρίσχιις 

πο.ΙΛά παξί\.ΙΛαγιιένον' air e7rai ά.Ιηβές; àJ.-lày fi.lt 

μου} αφ δτον εχωρίσθημιν òèr ίτα^είόενα ώς μέγας 

αρχωρ' πο.Ι.Ιάκις μά.Ιιστα ή>·αγκάσβην· rei χοιμηθώ τη-

οτιν.ός. » 

— Ποία αιτία σέ έκράτησεν επί τοσοϋτον μακράν της 

οικίας ; ήρώτησεν ό Φρεδερΐκος μετ ' απορίας. 

— Η καλητέρα πάντων τό ν' αποφύγω αηδείς επιπλή

ξεις. Ó επιστάτης τοΰ έργοτασίου παρετήρησεν, δτι δεν 

ε'ιχον κλίσιν προς τήν έργασίαν, καί ανέφερε τοΰτο είς τόν 

έργοστασιάρχην, δστις μέ απέλυσε μετ ' ευγενούς τρόπον 

προ δεκαπέντε ήδη ημερών. 

— Είναι αληθές, είπεν δ Φριδερΐκος, δτι τοϋτο ήτο σ ι γαλή δυσ^χ ία δι' ήμας, οΐτινες δεν έχομεν άλλο μέσο» 

πόρου ζωής, ειμή τούς βραχίονας ημών, άλλα διά τοϋτ· 

δεν έπρεπε νά γένης άφαντος, ώς έπραξας. 

! — Εφοβήθην μήπως ή καλή γυνή ϋδύλη, μαθοϋσα ότι 
είμαι χωρίς έργον, δεν θελήση νά μέ δεχθή. 

— Ισως διά τών παρακλήσεων μου ήθελε συγκατανεύσει 

νά σέ κράτηση ακόμη* γνωρίζεις καλώς, Φραγκΐσκε, 

οτι καί μετά τά πταίσματα σου, δεν έλησμόνησα ποσώς 

τούς τελευταίους λόγους τής μητρός ημών, καί δτι έν δσω 

Ιχω έν κομμάτι ψωμί καί μίαν κλίνην, θέλεις έ^ει καί c i 

επίσης. 

— Ναί* αλλ' έπρεπε νά ακούω νουθεσίας, καί εγώ δέν 
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αγαπώ διόλου τάς νουθεσίας* έπειτα ή*θελα νά ιδώ καί ολί

γον τόν κόσμον* έπεθύμησα νά περιηγηθώ τήν Ελβετίαν* 

λέγουσιν δτι είναι τόπος ωραίος, καί δτι ζή τις με τό τίποτε. 

Αλλ §1 ορεινοί ούτοι είναι άγρια ζώα* δταν έζήτησα παρ 

αυτών νά φάγω, μέ άπεκρίθησαν δτι είμην είς ήλικίαν ίκα-

νήν ώστε νά κερδίζω ό ίδιος τά προς τό ζην αναγκαία ! 

ώς νά είχε τις ανάγκην νά άφήση τήν πατρίδα 

του διά νά έργάζηται είς τήν ξενιτείαν. 

—* Πιτεύω, έπανέλαβεν ό Φρεδερΐκος μετά σοβαρού ύφους, 

δτι δεν υπάρχει τόπος ένθα δύναται τις νά ζή χωρίς νά 

έργάζηται, καί δεν ευρίσκω, δτι ή τοιαύτη ανάγκη είναι 

δυστυχία* άλλά τότε μόνον δταν τις δεν θέλει νά ύποκύ-

ψη είς αυτήν. 

— Είναι ευχάριστος αυτη ή ανάγκη σου καί αξιόλογος 

ϊ ιά σέ, δστις είσαι καλός νά διδάξης τήν σοφίαν είς τόν 

βεόν* δσον τό κατ' έμέ δμως έγεννήθην διά νά είμαι 

«λούσιος, καί ώφειλον νά μέ διδάξωσι ταύτην τήν έπι-

«τήμην. 

•— Ακουσον, λέγει ό Φρεδερΐκος, αυτά είναι καλά νά τά 

λέγη τις άστεϊζόμενος* άλλά καί σύ δ ίδιος γνωρίζεις κα

λώς, δτι τά κατά τής τύχης παράπονα σου δεν θέλουσι 

μεταβάλλει αυτήν* πρέπει άναγκαίως λοιπόν νά παραδε/θής 

αυτήν τοιαύτην, οποία είναι* ήμεΐς οι υιοί τών εργατών 

δέν πρέπει νά άποβλέπωμεν είς τήν άνάπαυσιν, πρέπει νά 

«ασχίζωμεν νά ζώμεν χωρίς νά εχοψ.εν τήν ανάγκην της 

ελεημοσύνης τοΰ πλουσίου* προς τοϊτο λοιπόν άλλο μέσον 

δεν έχομεν παρά τούς βραχίονας ημών. Μόνος ό αδύνατος 

Ιχει δίκαιον νά παραπονήται* διότι δταν τις εχη δύναμιν 

καί ύγείαν ή εργασία είναι εύκολος. 

— Δεν σέ είπα, έπανέλαβεν ό Αντώνιος μετά κακοήθους 

τόνου, δτι με έδιωξαν άπό τό έργοστάσιον; είς τί λοιπόν 

θέλει μέ χρησιμεύσει ή φιλοπονία, δταν δέν έχω πλέον 

Ιργον ; 

— Είς τήν Μουλχούζην ύπάρχουσι καί άλλα εργοστάσια, 

έκτος εκείνου είςτό όποιον είργάζεσο, άπήντησεν ό Φρεδε-

^Ικος, καί δταν εχης τήν καλήν θέλησιν ευκόλως δύνασαι 

• νά επιτυχές άλλοδ. 

—! Ναί* νά υπάγω λοιπόν ερωτών άπό θύραν είς θύραν 

έάν έχωσιν ανάγκην εργάτου ; ούτως ορίζεις ; ένδοξον 

είναι τή άληθεία τό επάγγελμα τοΰτο ! 

—s Κ,αί νομίζεις όλιγώτερον εύτελίς τό νά έκτείνης τήν 

χείρα επικαλούμενος τήν φιλανθρωπίαν τών διαβατών ; 

άλλ' επειδή αΛ πράξεις αύται σε δυσαρεσοϋσι, δύνομαι νά 

σε απαλλάξω άπό ταύτην τήν δυσαρέσκειαν* αύριον τό πρωί 

θέλω ομιλήσει προς τόν Κύριον Καρτμάνον καί ίσως συγ

κατανεύσει νά σε συμπαραλάβη είς τό έργο^άσιον αύτοϋ* 

είπε με λοιπόν ευχαριστείσαι είς τοΰτο ; 

— Αναμφιβόλως στέργω. 

Ο Φρεδερϊκος δέν ηθέλησε νά έκτείνη τοιαύτην δυσά-

ρεστον συνδιάλεξιν περιπλέον* ό Αντώνιος έφαίνετο παρά 

πολύ άποκα;Λωμένος* παρεκίνησε λοιπόν αυτόν νά είσέλθη 

πάλιν είς τήν κατοικίαν τής όδύλης. Αλλ' αυτη άπο-

δείξασα είς αυτόν διά περιφρονητικών τρόπων καί δί αύς-η-

ρών επιπλήξεων τήν διά έπιστροφήν δυσαρέσκειαν καί έκ-

πληςιν αυτής, ήνάγκασε τόν Αντώνιον νά ζητόσ*/) άλλου 

διαμονήν* αλλ' δ Φρεδερΐκος Ίκετεύσας υπέρ τοΰ άδελφοϋ 

αύτοϋ επέτυχε παρά τής αγαθής ,όδύλης νά συμμερισθώ 

μετ ' αύτοϋ τήν κλίνην καί τό δεΐπνον* καί τοιουτοτρόπως 

δ Αντώνιος ήσθάνετο ήδη τήν προστασίαν τοΰ Φρεδι-

ρίκου ενεργούσαν υπέρ αύτοϋ. 

(ακολουθεί. ) 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν 

Τά υποδήματα ζοϋ φιλάργυρου. 

Όδωμανός τις, Άλή" Μουσταφάς καλούμενος, ητον 

επί τοσούτον φιλάργυρος, ώστε άν καί άνθρωπος πλού

σιος, εζη δμως ρυπαρώς, ενεδύετο πάντοτε κατεξεσχι-

σμένα φορέματα, καί δέν ήγοραζε πώποτέ ν. των 

αναγκαίων, είμη δτε τοΰτο επωλεϊτο κ α τ ά τό ΐίμισυ 

τουλάχιστον τ·ης συνήθους αύτοϋ άξίας' ιδίως δέ έφό-

ρει υποδήματα τοσοϋτον παλαιά καί μετεσχηματισ-

μένα ύπο τών κ α τ ά καιρούς πολλών έμβαλλωμάτων, 

ώστε ηδύνατό τις νά διαφιλονεικήση, άν τ ά υποδήματα 

τ α ύ τ α κατεσκευάσθησαν ύφ' ένος ίι πολλών σκυτοτό-

μων, τών πλείστων μάλιστα άδεξίων* ημέραν δέ τινα 

εξελθών της πενιχράς αύτοϋ οικίας συνήντησε μυρεψον 

πωλοϋντα αρώματα ε·ντος ωραίων ύαλίνων δοχείων 

κ α τ ά τ6 τέταρτον σχεδόν τής συνήθους αυτών αξίας. 
Ό φιλάργυρος λοιπόν πλήρης χαράς διά την σπανίαν 

ταύτην έπιτυχίαν ηγόρασε τ ά αρώματα μετά τών 

δοχείων-, τ ά οποία παραλαβών εναπέθηκεν επί τίνος εν 

τ?ι οικία αύτοϋ παλαιάς τραπέζης, εύελπις, δτι θέλει 

μεταπωλήσει αυτά ιίς δεκαπλασίαν τιμήν* συγκινηθείς 

δέ επί πλέον ύπο τής ελπίδος του* κέρδους άπιφάσισε 
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νά λουσθϊϊ κατ" έκείνην τήν ήμέραν. Πορευόμενος λοιπόν 

εις τον λουτρώνα συνήντησέ τινα τών φίλων αύτοΰ, 

δ^τις ώς και άλλοτε πολλάκις, ήρχισε νά έπιπλήτττι 

τον Ά λ ή Μουσταφάν, ώς γινόμενον αντικείμενον γε'λω-

τος και παραδειγματισμού καΟ' δλην τήν πόλιν, ένεκα 

τής μεγάλης αύτοΰ φειδωλίας και ιδίως τών υποδημά

των τ ά οποία έφόρει' άλλ' ό φιλάργυρος δικαιολογού-

μενος προς τον φίλον αύτοΰ επί προφάσει άνεχείας, εί-

σήλθεν είς τον λουτρώνα άφήσας εν τοις προθύροις κ α τ ά 

τήν συνήθειαν τ ά πεπαλαιωμένα αύτοΰ υποδήματα" 

μετ' ολίγας στιγμάς είσήλθεν ομοίως εις τον αυτόν λου

τρώνα λαμπρώς ένδεδυμίνος αξιωματικός. Λουσθείς δέ 

ό φιλάργυρος Ά λ ή Μουσταφάς εξήλθε τοΰ λουτρώνος, 

και εύρων τ ά υποδήματα τοΰ έτι λουσμένου αξιωματι

κού, ενόμισεν αυτά ώς δώρημα έκ μέρους τοΰ προ ολί

γου επί φιλαργυρία ψέγοντος αυτόν φίλου και περιβα-

λών αυτά άνεχώρησεν. Μετά τινας στιγμχς εξήλθε 

και ό αξιωματικός και μ η εύρων τ ά υποδήματα αύτοΰ, 

άλλ ' άντί τούτων τ ά είς δλην τήν πόλιν πασίγνωστα 

κατεμβαλλωμένα υποδήματα τοΰ Ά λ ή Μουσταφά, κα-

τίμήνυσεν αυτόν επί κλοπή ενώπιον τοΰ δικαστηρίου. 

Και ό μιν δικαστής γνωρίζων τήν φιλαργυρίαν τοΰ 

άνθρωπου κατεδίκασεν αυτόν είς πρόστιμον πολλών 

χ ρ η μ ά τ ω ν ό δέ Όθωμανός όργισθείς κατά τών υπο

δημάτων αύτοΰ, ώςπαραιτίων τής ζημίας ταύτης, ερρι-

ψεν αυτά είς τήν θάλασσαν. Ά λ λ ά και έκ τοΰ βυθού 

τής θαλάσσης τ ά υποδήματα έπενήργησαν κατ' αύτοΰ 

δικαίαν έκδίκησιν διότι περιπλεχθέντα εντός δικτύων 

αλιέων διέσχισαν τ ά δίκτυα δια τών ύπ' αυτά προση

λωμένων καρφίων οί δέ αλιείς άναγνωρίσαντες τ ά 

μοναδικά τοΰ Ά λ ή Μουσταφά υποδήματα, πορευθέντες 

έρριψαν αυτά τήν νύκτα διά τής θυρίδος εντός τής οι

κίας αύτοΰ' τ ά υποδήματα πεσόντα επί τής παλαιάς 

-τραπέζης τοΰ Ά λ ή Μουσταφά ανέτρεψαν αυτήν και 

συνέτριψαν τ ά έπ' αυτής προ μικρού αγορασθέντα υά

λινα δοχεία" ό Ά λ ή Μουσταφάς ίδών πάλιν άναφα-

νέντοι τ ά υποδήματα αύτοΰ, και ζημιώσαντα αυτόν έκ 

νέου, νομίζων νά προλάβη πάσαν περαιτέρω ζημίαν, 

απεφάσισε νά παράχωση αυτά εντός τοΰ παρακειμένου 

νεκροταφείου. Ά λ λ ' άλλος τις Όθωμανός διαβαίνων 

και ίδών άνασκάπτοντα τό χ ώ μ α , κατεμήνυσεν αυτόν 

ενώπιον τοΰ δικαστηρίου ώς τυμβωρύχον. Ό Ά λ ή 

Μουσταφάς, μή δυνηθείς νά δικαιολογηθή, κατεδικάσθη 

πάλιν είς βαρύ χρηματ.κόν πρόστιμον" πλήρης δέ μ α 

νίας κατά τών ολέθριων αύτοΰ υποδημάτων, απεφάσισε 

νά κατακαύση αυτά" άλλ' επειδή ήσαν ύγρά έκ τοΰ 

παραχώματος, έξέθεσεν αυτά επί τοΰ δώματος τής 

οικίας, διά νά ξηρανθώσι πρότερον. Ό κύων τοΰ 

γείτονος τοΰ Ά λ ή Μουσταφά, άναβάς έπί τοΰ δώματος 

και παίζων μετά τών υποδημάτων, 'έρριψεν εν έξ αυτών 

κάτο) είς τήν όδόν, τό οποίον πεσόν πρόσέβαλεν εγγυόν 

τινα γυναίκα διερχομένην διά τής όδοΰ" και ή μεν γυνή 

έξιππασθείσα άπέβαλεν έκ τοΰ φόβου" ό δέ σύζυγος αυ

τής κατεμήνυσε τον Ά λ ή Μουσταφάν έπί φόνω ενώ

πιον τοΰ δικαστηρίου, τό όποιον κατεδίκασεν αυτόν είς 

έ'τι βαρύτερον τών δύο πρώτων χρηματικών προστίμων. 

Πλήρης άπελπησίας ό Ά λ ή Μουσταφάς έπλήρωσε 

μεν και τό πρόστιμον τούτο, ά λ λ ά παραδούς τ ά πολυ-

θρύλλητα υποδήματα είς τον δικαστήν, παρεκάλεσεν 

αυτόν νά πρόσθεση είς τήν άπόφασιν, δτι ό Ά λ ή Μου

σταφάς παραιτείται επισήμως παντός δικαιώματος 

ιδιοκτησίας επί τών υποδημάτων τούτων, και δτι είναι 

ανεύθυνος διά πάσαν είς τό εξής πράξιν τών κακούργων 

τούτων υποδημάτων. Και ό μεν δικαστής συντίνεσι 

είς τήν δικαίαν ταύτην αίτησιν τοΰ Άλ>ή Μουσταφά" 

ούτος δέ διδαχθείς και σωφρονισθείς ύπό τών περιστα

τικών τούτων, έμετρίασε τήν ρυπαράν αύτοΰ φιλαρ

γυρίαν. 
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ο ΠΊΘΗΚΟΣ ΞΟΥΘ, 

τ ά ή θ η τ ο υ α ι ώ ν ο ς , 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ρ Ω Τ Ο Φ Α Ν Ε Σ . 
(Ιυνίχιια ix τώγ Αριθ. 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 4 4 xal \ 5.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ' . 

Σχέσεις τον ΜαΛονχάτον έπί τοΰ ημερολογίου 

τον Λιγαρίδου. 

Ó Λιγαρίδης μείνας μόνος ήρχισε να φυλλομετρά το 

δποίον είχε λάβει παρά του ξενοδόχου Αγκόπου υπόδειγ

μα τών είς Αιγυπτον περιηγήσεων" καί αντιγράφων διά

φορα τεμάχια, ποτέ μεν άπ' αύτοΰ, ποτε δέ από τών 

περί αύτδν Αγγλικών καί Γαλλικών βιβλίων, άλλοτε δε 

σχεδιάζων καί δ ίδιος κατά μίμησιν τών πρωτοτύπων διά

φορα ανύπαρκτα περις-ατικά, τα μεν απίθανα, τα δέ διό

λου ασήμαντα, έίχεν ήδη συντάξει αηδή τινα καί άλλό-

κοτον συρραφήν ψευδών καί απίθανων συμβεβηκότων καί 

μωρών διηγημάτων, ότε δ Μαλουκάτος είσελθών είς τον 

θάλαμον ήρώτησεν αυτόν, είς τί ένασχολεΐται καί δεν έφά-

νη δι' δλης τής ημέρας. 

Εις τήν σύνταξιν τοΰ ημερολογίου τών είς Αΐγυπτον 

περιηγήσεων μου, το οποίον μόλις έτελείωσα, άπήντησεν 

έναβρυνόμενος δ Αιγαρίδης καί δεικνύων τα επί τής τρα

πέζης έγγαφα αύτοΰ. 

Ó Μαλουκάτος λαβοιν είς χείρας τα έγναφα ταΰτα ηρ

χισε να άναγινώσκη το ήμερολόγιον τοΰ Λιγαρίδου" άλλ' 

αδιάκοπος δυσαρέσκεια εκφραζόμενη ποτε μεν δια σοβαροΰ 

κινήματος τής κεφαλή:, ποτέ δέ δια χειρονομιών μετά 

άγανακτήσεως, η διας-ροφής τοΰ προσώπου, έξέφραζεν έπαρ-

κούντως τήν άπαρέσκειαν καί θλίψιν τοΰ φρονίμου γέροντος 

δια τήν μωρίαν τοΰ ανεψιού αύτοΰ" τελειώσας δέ την 

«νάγνωσιν ταύτην έκάθισεν επί τοΰ παρακειμένου σκίμπο-

δος καί καλέσας τον Αιγαρίδην να καθίση δμοίως, ώμίλησε 

προς αυτόν ώς ακολούθως. 

Η έκπαίδευσις τών ευκατάστατων Ελλήνων κατά τήν 

έποχήν μου, Λιγαρίδη, περιωρίζετο είς μόνην τήν άνάγ-

νωσιν καί γραφήν τής γλώσσης ημών καί τήν πρακτικήν 

άριθμητικήν. Ολίγοι δέ τίνες έδιδάσκοντο καί τινα μα

θήματα τής Ελληνικής γλώσσης, τα παρά τών σημερινών 

«νομαζόμενα ζηρά γραμματιχά, καί μολαταΰτα φαίνεται 

?τι ή κατά τά πάτρια έθιμα ανατροφή αυτη τών νέων, άν 

καί περιωρισμένη, άλλά γινομένη ύπδ τήν προστασίαν 

καί έποπτείαν τών ιδίων αύτων γονέων καί συγγενών, 

έκαρποφόρει ίκανώς, ανάπτυσσε τδ λογικδν τών νέων καί 

καθίστα νουνεχείς καί χρησίμους είς εαυτούς καί τήν κοι-

νωνίαν" άφοΰ δέ πρό τίνων ετών παρεισέφρησε καί είς 

ήμας ή συνήθεια της έν άλλοϊαπή ανατροφής τών νέων, 

παρετήρησα μετά πολλών άλλων, δτι οί πλείστοι τών 

έκεΐ μαθητευόντων, επανέρχονται είς τήν Ελλάδα αμα
θείς, μωροί, δοκησίσοφοι, καί πολλοί έξ αυτών είς άκρον 

διεφθαρμένοι" καί βέβαια δεν ήδυνατο νά άποβή άλλως 

πως. Διότι οί νέοι ούτοι ριπτόμενοι διά μιας εις τόπους, 

τών δποίων άγνοοΰσι τήν γλώσσαν, τών δποίων τά ήθη, 

έθιμα καί πολίτευμα είναι όλως αντίθετα προς τά τών 

πατρίδων αυτών, στερημένοι πάσης δδηγίας, συμβουλής 

καί προστασίας, έχοντες πολλοί ύπδ τήν διάθεσιν αυτών 

δπωσοΰν ικανά χρήματα, καί μή κατεχόμενοι ύπδ τής 

αίδοΰς, τήν οποίαν εμπνέει είς τάς ψυχάς τών νέων ή ύπδ 

τών οικείων γνώσις τών παρεκτροπών αυτών, ώς δντες 

άγνωστοι είς όλους τους κατοίκους τής Ευρωπαϊκής πόλεως 

έν ή ζώσι, έκτραχηλίζονται έντδς ολίγου είς τήν έσχάτην 

διαφθοράν, καί άντί νά καταγίνωνται είς μαθήματα, κα-

τατρίβουσι τδν καιρδν αυτών εις ματαίας περιδιαβάσεις, 

είς χορούς, είς θέατρα καί είς αθέμιτους σχέσεις, γράφον

τες κατά μήνα άνά μίαν έπιστολήν πρδς τους συγγενείς 

αυτών, άρ^ομένην άπδ τής απαριθμήσεως τών ονομάτων 

δεκαπέντε έπις-ημών, περί τάς οποίας λέγουσιν δτι ασχο

λούνται, καί τελειουμένην είς τά στερεότυπα παράπονα, 

δτι τδ μηνιαϊον δεν έξαρκεϊ πρδς άγοράν τοσούτων βι

βλίων καί πληοωμήν ιδιαιτέρων διδασκάλων, έν ώ τά 

χρήματα ταΰτα ρίπτονται είς τά θέατρα, είς τά καφφε-

νεΐα καί είς τάς κακοηθεστέρας χρήσεις. Την τοιαύτην 

άθλίαν διαγωγήν πολλών τοιούτων Ελλήνων μαθητών τής 

Ευρώπης είχον τήν δυστυχίαν και ιδίοις όφθαλμοΤς νά 

παρατηρήσω κατά τήν είς τινας πόλεις αυτής προσωρινήν 

διατριβήν μου, καί παρ άλλων αξιόπιστων δμογενών νά 

πληροφορηθώ" ήδη δε παρατηρώ έξ δτου έπέτρεψας, δτι 

καί σύ όχι μόνον ουδόλως ώφελήθης έκ τής μακροχρονίου 

έν Ευρώπη καί Αμερική μαθητεύσεώς σου, άλλά μάλιστα 

καί κατές-ης μωρότερος, έάν δεν άπέκτησας, ώς φοβοΰμαι, 

καί σοβαροτέρας άλλας Εύρωπαϊκάς κακοηθείας. 

Είπε μοι, σε περακαλώ, είς τί θέλει σέ χρησιμεύσει ή 

συρραφή τοσούτων αναιδών ψευδών καί άτίδών φλυαριών 

καί τοσούτων άτοπων ψιττακιι^μών, τά όποια συνέρραψας 
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ε ;τ*ΰθχ εν εϊδ.ι ημερολογίου περιηγήσεω;, τολμών μάλι-

7* v i γράψ-s;, Οτι θέλε;; δημοσιεύσει αυτό δια τού τύπου 

πιο; ίφελος του ανθρωπίνου γένους ; Πού είδε; συ τάς 

πυραμίδας τη; Αιγύπτου; χαί πώς άνέβης πρώτος ε'ις 

τήν κορυφήν μια; έξ αυτών èv έτει 1 8 3 5 , έν ώ κατ ' έτο; 

από τοσούτων αιώνων άναβοκαταβαίνουσι μυριάδες άν

θρωποι ; υπάρχει γελοιωδες-έρα μωρία, ή το να μή γνω-

f ίζης, δτι ή λεγομένη βε.Ιόνη τής Κ.Ιεοπάτρας είναι λίθι

νο; οβελίσκο;, ζυγίζων πολλά; χιλιάδας οκάδων, άλλα να 

θαρρής, ότι είναι βελόνη δ'ι ής αί γυναίκες ράπτουσιν; Επει

τα ποίαν ώφέλειαν δύνανται να λάβωσιν οί άνθρ6>ποι άνα-

γινώσκοντε; έν τώ σύγγραμματί σου ότι συ εις τάς 1 7 

Απριλίου έφαγες αξιόλογους μπανάνας, και οτι εί; έξ αυ

τών ητο πολύ ώριμος ; ότι είς τάς 1 8 του ιδίου μηνός 

ϊφαγες πολύ εις τήν τράπεζαν του προξένου της Ελλάδος; 

βτι μετά ταύτα ύπήγες εις το καφφενεϊον καί έπαιξα; τάς 

βφαίρας ; ότι εξερχόμενος έκεΐθίν είδες δύο γυναίκας έκ 

Τής Αβυσσηνίας και έσυμπέρανας έκ της ηλικίας αυτών, 

8τι ή μία πρέπει να ητο μήτηρ της άλλης και άλλας τοι

αύτας άργολογίας ; καί πρό πάντων προφανές-ατα ψεύδη; 

Αλλά, θείε, ό συμπολίτης ημών καί φίλος μου δικηγόρος 

Πηγαδος-ομίδης μ' έλεγε συνεχώς, οτι ή βάσις του κοινω

νικού βίου τών μεγάλων ανδρών πρέπει να ήναι το ψεύδος* 

8τι δια να ζή τις ευτυχής καί να θαυμάζηται έν τ ω κο

σμώ, δεν εχει χρείαν να ήναι ούτε τίμιος, ουτε δίκαιος, 

ουτε πεπαιδευμένος* φθάνει μόνον να γνωρίζη να ύποκρί-

νηται εύστόχως, καί να φωνασκή άδιακόπως υπέρ της 

Αρετής καί της ικανότητος, καί τότε δύναται να κατορ-

6ώση τα μεγαλήτερα αύτοϋ συμφέροντα, έν φ εάν θελήση 

ν' ακόλουθη πραγματικώς τους κανόνας τ ή ; αρετής, δ 

ϊλβγχος τής συνειδήσεως καί όλα τα γελοία αυτής παραγ

γέλματα θέλουσιν αποτρέπει αυτόν καθ' έκάς-ην από τών 

χερδαλαιοτερων επιχειρήσεων* ότι Ινεκα τούτου αυτός 

«ίχεν ώς βάσιν καί θεμέλιον του ίδίδυ αύτοϋ συστήματος, 

τήν ύπόκρισιν, το ψεύδος, καί τήν άπάτην, δί ών κατώρ-

Οωσε πολλάκις λαμπρά καί μεγάλα συμφέροντα. 

Γνωρίζω προ καιροϋ, επανέλαβε σοβαρώς δ Μαλουκάτος, 

ί τ ι τοιαϋται είναι αϊ άρχαί τής ηθικής του αθλίου τούτου 

οΊκηγορίσκου" Οτι δ Πηγαδος-ομίδη; έχων, φαίνεται, έκ 

φίσεως νουν μοχθηρόν καί διάθεσιν διες-ραμμένην, άπερ-

•ίδφησε, μάλλον παντός άλλου Ελληνος, όλας τάς Εύρωπαϊ-

χάς κακοηθείας, χωρίς νά ώφεληθή ουδόλως έκ τής έν τη 

Αμερική διατριβής αύτοϋ* % κυριωτέρα μάλιστα αιτία δι 

ήν σε είχον διατάξει έσχάτω; νά έλθης πλησίον μου υπήρξε 

τό νά σέ αποσπάσω άπό τής μετά τοιούτου διεφθαρμένου 

άνθρωπου σχέσεως, καί ήδη τρέμω φοβούμενος μήπως ή 

πρόνοια μου αύτη ελήφθη πολλά άργά ! . . . . γνωρίζεις 

δε ότι ή συμφορά αυτη θέλει είσθαι θανατηφόρος δί έμέ, 

όστις έθεμελίωσα έπί σέ τήν άνάστασιν τής οικογενείας 

μου, άφ' ότου έστερήθην πάσης ελπίδος προς άνεύρεσιν 

τής μονογενούς θυγατρός μου καί εξαδέλφης σου Μαριέτας. 

Είπε* καί δάκρυα κατεκύλισαν έπί τών ρερυτιδωμένων 

παρειών τοϋ άπαιδος γέροντος' α'ι δε παρατηρήσεις αύτοϋ, 

καί προ πάντων αϊ περί τής ηθικής τοϋ Πηγαδοστομίδου 

επικρίσεις καί τό όνομα τής Μαριέτας, κατετάραξαν τάς 

αισθήσεις τοϋ Λιγαρίδου, ώς θορυβεί τον δολοφόνον ή καθ' 

ύπνους όψις τού αίματοφύρτου θύματος* ωχρός καί άφωνος 

προσήλωσε τους οφθαλμούς αύτοϋ είς τό έδαφος* ή μετά

νοια καί ή διαφθορά άντεπάλαιον είς τά βάθη τής κούφου 

αύτοϋ καρδίας, καί πολυειδεΤίς αντίθετοι λογισμοί κατε-

σπάραττον εναλλάξ τήν εύόλιτον αύτοϋ ψυχήν. Παρα-

τ/)ρών δέ μετά προσοχής τον συνταράξαντα τάς αισθήσεις 

τόν Αιγαρίδου έλεγχον τής συνειδήσεως είχον νομίσει, ότι 

ήτοιμάζετο νά ριφθή είς τάς πόδας τοϋ ευεργέτου και 

θείου αύτοϋ, νά δμολογήση όσα έγνώριζε καί έπραξε περί 

τής Μαριέτας, καί νά ζητήσνι συγχώρησιν τής παρελθούσης 

κακής αύτοϋ διαγωγής . . . άλλ' δ δυστυχής γέρων είχε 

προφητεύσει* διότι ή περίς-ασις αύτ/) άπέδειξεν, δτι ή περί 

τοϋ άνεψιοϋ αύτοϋ πρόνοια ελήφθη τώ δντι πολλά άργά ! 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'. 

Ή Ασθίνεια. 

Τήν επαύριον τής σκηνής ταύτης έπιβιβασθέντες το» 

Αγγλικού άτμοπλόου άνεχωρήσαμεν έξ Αλεξανδρείας καί 

μετά τίνων ημερών άτάραχον θαλασσοπλο'ίαν έφθάσαμεν 

εις Λονδϊνον. Δύο δέ ημέρας μετά τήν άφιξ'.ν ημών είς 

τήν μεγαλούπολιν ταύτην ήσθένησα πάλιν ύπό πυρετο§ 

πολύ σφοδρότερου καί κακοηθέστερου εκείνου, τόν όποιον 

είχον υποφέρει έν Αλεξάνδρεια. Εύρισκόμην δέ 

τοιαύτη άθλια καταστάσει, ώστε ή έν τη ζωή υπαρξίς 

μου δεν διεκρίνετο, εί μή έκ της φλογώδους θέρμης όλο» 

τοϋ σώματος και τών βαρέων καί πνιγηρών ήχων τής χ « -

ταπιεζομένης αναπνοής μου" οί δεσπόται μου είχον προσ

καλέσει άλληλοδιαδόχως πολλούς Ιπποκράτας τής πρω

τευούσης της Αγγλίας, άλλ' δλοι ούτοι διά διαφόρων υψη

λών καί πολυμαθεςτάτων συλλογισμών έσυμπέρανον σοφώς 
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καί απέδειξαν έναργώς, δτι είμαι ασθενής, καί δτι πάσχω 

ύπό πυρετού, ή σπληνός, ή γαστροεντερίτιδος, ή έγκεφα-

λίτου* ϊτ ι ή ασθένεια μου προήρχετο έκ κρυολογήματος, 

ή έκ τής έξάψεως τοϋ αίματος, ή έκ τού στομάχου, ή έκ 

τής μεταβολής τοϋ κλίματος, ή τέλος έξ άγνώς-ου τίνος 

αιτίας* καί δτι επειδή ή φυσική ενέργεια τοϋ μηχανικού 

οργανισμού τοϋ σώματος παρεξετράπη τής τροχιάς τής 

τακτικής πορείας τών εργασιών αυτής έκ τής άντενεργείας 

τινός τών ρηθεισών αιτιών, είναι·άνάγκη νά έπαναφέρωσιν 

αυτήν είς τήν προτέραν αυτής κατάστασιν διά τών βοη

θημάτων τ ή ; έπις-ήμης. 

Αλλ' ή έκ τών φιλοσοφικών τούτων σκέψεων καί ωραί

ων συλλογισμών πηγάζουσα συμφορά ήτο τό δτι οι έ ξ ο -

χώτατοι ούτοι διεφώνουν τά μέγιστα ώς προς τό είδος 

τών επιστημονικών βοηθημάτων, τά όποια ώφειλον νά 

μ.εταχειρισθώσι κατά τήν προκειμένην περίστασιν* διότι 

άλλοι μεν έγνο)μοδότουν, δτι επειδή ή ασθένεια μου προ

έρχεται έκ τής έξάψεως τοϋ αίματος, θέλω αποθάνει, έάν 

δέν μέ έκθέσωσιν αμέσως είς τό υπαιθρον, έπιθέτοντες 

παγετούς έφ' όλου τοϋ σώματος μου* οί δέ δι'ίσχυρίζοντο, 

δτι ή ασθένεια μου προέρχεται έκ κρυολογήματος, καί 

επομένως είναι ανάγκη νά μέ βάλωσιν εντός θερμού λου

τρού καί νά προκαλέσωσι γενικόν ίδρωτα, χωρίς δέ τής 

δρα7ηρίου ταότης βοηθείας, αποθνήσκω άφεύκτως* ετερός 

τις είπεν, δτι έάν δέν μεταχειρισθώσιν άφθονους αφαι

μάξεις, θέλω αποθάνει μετά δύο ώρας* άλλ' άλλος τις 

πυρρός προγάστωρ απήντησε καγχλάζων, οτι ή έλαχίστ/ι 

άφαίμα^ς θέλει μέ επιφέρει τον θάνατον, καί διά ν' α π ό 

δειξη τό άλάνθα7θν τής έπις-ημονικής αύτοϋ διαγνώσεως 

«πρόβαλε, κτυπών τήν χείρα έπί τής τραπέζης, δτι στι-

χηματίζει νά πλήρωση δέκα λιτρών ροσμπίφ, καί παρεκά-

λει τους δέσποτας μου νά στέρξωσι, τουλάχιστον χάριν 

περιέργειας, εις τήν δοκιμασίαν τοϋ μέσου τούτου τής 

θεραπείας, δί ού ή θέλει άποδειχθή ή επιστημονική αύτοϋ 

υπεροχή, ή θέλει ζημιωθή ό ίδιος τήν τιμήν δέκα λιτρών 

ψητού κρέατος. 

Αί αντίθετοι αύται γνώμαι καί διϊσχυρισμοί ήρέθησαν 

καί έξήψαν τήν φύσει εύερέθιστον μα ύρην χολήν τών Αγ

γλων Ιπποκρατών. ΑΊ δέ φιλονεικίαι καί διϊσχυρισμοί 

προέβησαν εί; κραυγάς καί κατ ' αλλήλων ύβρεις καί άτε ι -

λάς, καί 6 θάλαμος ώμοίαζε μάλλον καπηλειον μεθυσμέ

νων ναυτών, ή θάλαμον άσθενοϋς, περιορισμένου ύπό 

εξευγενισμένων μαθητών τής θείας 1*ιτήμης. Επί τέλους 

είς τών ιατρών, μεγαλοφωνότερος τών άλλων, έπίτυχι νά 

κατευνάσει τήν φρικτήν ταύτην έπιστημονικήν τρικ«μίαν 

διά τ ή ; ακολούθου σοφής αύτοϋ δημηγορίας. 

« Ολοι ημείς οί παρόντες έξοχώτατοι, είπ* μετά *ο-

βαρας κατανύξεως, έχομεν δίκαιον" έάν δέ διαφωνώμεν 

προς αλλήλους ώς πρός τήν χρήσιν τών θεραπευτικών μ έ 

σων, τούτο προέρχεται έκ της διαφοράς τοϋ συστήματος, 

είς τό όποιον έκαστος ημών εξερχόμενος τοϋ πανεπιστη

μίου προσεκολλήθη* επειδή δέ πάντα τά συστήματα ταβ-

τα ύπάρχουσιν ανεγνωρισμένα ώς άριστα ύπό τών σοφών 

τής Ευρώπης, καί επομένως πάντα δύνανται νά έπιδαψι-

λεύσωσιν είς τόν ασθενή τήν ζωήν, ή καί άν έπκρέρωσι 

τόν θάνατον, πληροφοροϋσιν δμως τόν ασθενή δτι απέθανε 

κατά τους κανόνας τής επιστήμης, καί επειδή οί παρόντες 

ιατροί εύρέθημεν άκολουθοϋντες έκαστος διάφορον θερα

πευτικής σύστημα, ή δέ αξιοπρέπεια τής υψηλής ημών 

επιστήμης, τό συμφέρον τής εξασκήσεως τοϋ επαγγέλμα

τος, καί ή πρός τους ιδίους πελάτας Ιατρική ύπόληψις εκά

στου δέν έπιτρέπουσιν είς ούδένα νά παραχώρηση τά 

πρωτεία είς τό σύστημα τοϋ έτερου, καί επειδή λαμβά

νοντες τό δίπλωμα τοϋ νά μετερχώμεθα τήν έπιστήμην 

ημών όρκιζόμεθα, δτι θέλομεν όδηγεΐσθαι ύπό μόνης τής 

φιλανθρωπίας, χωρίς ποτε νά παρασυρώμεθα ύπό παθών, 

προλήψεων καί ιδιοτελειών, ανάγκη, διά νά δμονοήσωμεν 

πάντες, νά άναφερθώμεν είς τήν κρίσιν αυτής ταύτης τής 

ασθενείας* καί τούτο δέν δύναται άλλως νά κατορθωθή 

ειμή διά τοϋ ζωϊκοϋ μαγνητισμοϋ. Προβάλλω λοιπόν νά 

μαγνητίσωμεν τόν ασθενή, καί τότε αυτός θέλει δμολο-

γήσει προς ήμας τό ίδιον πάθος καί τήν κατάλληλον αύ

τοϋ θεραπείαν. » 

Ελαφρός ψιθυρισμός αποδοχής τών λεγομένων διεδέχθη 

τήν δμιλίαν τοϋ Μεσμεριστοϋ ίατροϋ καί αί προς μαγνη-

τισμόν έτοιμασίαι είχον ήδη άρχήσει, δτε δ γέρων Μα-

λουκάτος, όστις δυσαρεστηθείς είχεν εξέλθει τοϋ θαλάμου 

κατά τήν προηγουμένην θορυβώδη σκηνήν, έπανελθών καί 

πληροφορηθείς τήν άπόφασιν τών έξοχωτάτων, κινήσας 

τήν κεφαλήν καί μειδιάσας, « έχει καλώς, είπεν έξοχώ

τατοι, ή περί τοϋ μαγνητισμού τοϋ άσθενοΰς ιδέα υμών 

άλλ' είς ποίαν γλώσσαν νομίζετε, παρακαλώ, δτι δ πί

θηκος τοϋ άνεψιοϋ μου, άφοϋ μαγνητισθείς άποκοιμηθή, 

δύναται νά έκφραση πρό; υμάς τό πάθος ύφ ου ενοχλείται, 

καί τόν καταλληλότερον τρόπον^ τόν όποιον δύνασθε νά 

μεταχειρισθήτε πρό; θεραπείαν αύτοϋ ; · 
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Η έξαχολουοησις τής αναπτύξεως της δύσκολου ταύτης 

προτάσεως τοϋ Μχλουκάτου διεκόπη, κατά καλήν τύχην 

τών ιατρών, έκ τϋς αΐφνηδίου εισόδου του Λιγαρίδου, δς-ις 

είσελθών ένεχείρησεν έπις-ολήν πρδς τον θεϊβν αύτοϋ, μετά 

την άνάγνωσιν της δποίας δ γέρων είπε πρδς τδν Λιγαρίδην, 

8τι μεγάλα και κατεπείγοντα οικογενειακά συμφέροντα 

απαιτοϋσι νά μεταβώσιν αμφότεροι εις Κωνσταντινούπο

λ η . Και επειδή ύπήρχεν αδύνατον νά με συμπαραλάβωσι 

μετ ' αυτών άσθε·>ή και σχεδόν ψυχορραγοϋντα, ενεκρίθη 

νά μέ μεταφέρωσιν είς τδ σημαντικώτερον ΝοσοκομεΤον 

τοϋ Λονδίνου, δπου και με μετεκόμισαν αύθημερδν έπί 

φορείου. 

Επί κλίνης κείμενος έντδς τοϋ Νοσοκομείου τούτου 

κεριεκυκλώθην ύπδ πλήθους διαφόρων την δψιν Ιατρών 

και φιλοσόφων, γνωμοδοτούντων άλλοπροσάλλως και 

προσδοκόντων άνυπομόνως καθ' ήμέραν, ώς οί ανεψιοί 

τών άγαμων θείων, τδν άπδ στιγμής είς στιγμήν έπαπει-

λούμενον θάνατον μου, διά νά πλουτήσωσιν, ώς ένόμιζον, 

την έπιςήμην διά τών έκ της ανατομίας μου φώτων.. Και 

Κύριος οίδε, δί όποιων τερατωδών συστημάτων οί γεννά-

δες ούτοι ήθελον επαυξήσει τδ χάος τών φιλοσοφικών αυ

τών ιδεών, έάν ανατέμνοντες τδ σώμα μο« ήθελον εύρει, 

2τι είχον τδν αύτδν έσωτερικδν διοργανισμδν πρδς τδν 

τοϋ άνθρωπου! δποϊοι τότε φιλοσοφικοί διαπληκτισμοί! 

δποΐαι εξυβρίσεις! δπο~.αι μονομαχίαι και άπαγχονισμοί! 

. . . . δ θεδς έφείσθη βέβαια διά της άναρρώσεώς μου τής 

λληθοϋς έπιστήαης και τής ησυχίας τοϋ ανθρωπίνου νοός. 

Εκ τοϋ Νοσοκομείου μέ παρέλαβεν δ άπαγχονισθείς 

λόρδος, παρά τοϋ δποίου με είχες αγοράσει είς Λονδΐνον" 

άλλά ποϊαι συμφωνίαι προηγήθησαν μετά τοϋ Λιγαρίδου 

καί πώς μετέβην εις την κατοχήν εκείνου τοϋ λόρδου, δεν 

ηδυνήθην ποτέ νά εξακριβώσω. Διότι δ Αγγλος ούτος 

δεσπότης μου είχε τοσαύτην πρδς τδ ψεύδεσθαι ευγενή 

κλίσιν και έξιν, ώστε διηγεΐτο περί έμοΰ, ποτέ μεν ότι 

κυνηγών είς την Αφρικήν μέ συνέλαβεν δ ίδιος κοιμώμενον 

έπί τίνος δένδρου, ποτέ δέ δτι αυθόρμητος παρηκολούθουν 

αύτδν έπί πολλάς ημέρας $ίς τήν ερημον τής Αραβίας, 

συλλαβών, ώς ελεγεν, έξιδιάζουσαν ύπόληψιν πρδς τδν 

ελεύθερον και ειλικρινή αύτοϋ Λγγλικδν χαρακτήρα, καί 

τοσαΰτα άλλα αναιδή ψεύδη, ώστε ολίγον έλειψε νά σύγ

χυση έπί τοσούτον τάς ιδέας μου, ώστε νά λησμονήσω 

και αύτδς έγώ τήν αληθή ίς-ορίαν της καταγωγής μου. 

Τοιαύτη ύπηρζεν ή άπδ τής αποφράδος εκείνης ημέρας 

τής 4 5 Μαρτίου 4 8 2 5 συνέχεια τών συμβεβηκότων μου, 

δί ών ή θεία δίκη ηθέλησε νά εξιλεώσω τήν κατά τοϋ 

ιδίου μου ευεργέτου άποτρόπαιον δολοφονίαν, μέχρις ου 

μετέβην ύπδ τήν δεσποτείαν σου καί μέχρι τής ώρας, καθ' 

ην ή εύσπλαγχνία τοϋ Θεοΰ ηύδόκησε νά μέ έπιδαψιλεύση 

τήν συγχώρησιν τοϋ φρικτοϋ εγκλήματος μου καί νά έπι-

τρέψη τήν εις έμέ έπάνοδον τοϋ λόγου. Κατελθών δέ 

κατ' έκείνην τήν οίραν έκλείσθην έντδς τοϋ θαλάμου μου 

καί έδόξασα τήν μή θέλουσαν τδν θάνατον τοϋ αμαρτωλοί 

άπειρον εύσπλαγχίαν τοϋ Θεοϋ" ελπίζω δε ότι καί είς 

τδ έξή; , σωφρονισθείς ύπδ τών συμφορών μου, θέλω προ

σπαθήσει νά φανώ τδ κατά δύναμιν ωφέλιμος είς τήν κοι-

νωνίαν διά τής πράξεως τής αρετής, καί τών μικρών 

οδηγιών, τάς οποίας ώς έκ τών παθημάτων μου δύναμαι 

να χορηγήσω πρδς τους νεωτέρους μου" ειχον μάλις-α νά 

σέ εϊπο) πολλά καί αναγκαία περί τής διαγωγής σου, χρη-

ζούσης γενικής μεταρρυθμίσεως" άλλά τοϋτο μεν θέλομεν 

αναβάλλει είς καταλληλότερον καιρδν" ήδη δέ ελπίζω, δτι 

δεν θέλεις μέ άρνηθή τήν άκόλουθον χάριν" γνωρίζεις δτι 

ενταύθα είμαι γνωστδς τοις πασιν ώς πίθηκος" ή δέ παρά

δοξος αυτη είς άνθρωπον μεταμόρφωσίς μου θέλει κινήσει 

την γενικήν περιέργειαν, καί μέ επιφέρει ανυπόφορους 

ενοχλήσεις" σέ παρακαλώ λοιπδν νά μέ δώσης τήν άδειαν. 

καί τά μέσα τοϋ νά μεταβώ είς Σύρον, ήτις, ώς ακούω, 

είναι ή μάλλον πεπολισμένη πόλις τής Ελλάδος, καί ά©' 

οϋ ενδυθώ καί ετοιμασθώ έκέϊ ώς άνθρωπος, θέλω μεταβή 

εις Αθήνας καί τελειώσει τάς ημέρας μου πλησίον σου, 

προσπαθών νά σοι χρησιμεύσω τδ κατά δύναμιν. Επι

θυμώ πρδς τούτοις καί σέ παρακαλώ νά μήν δμιλήστις είς 

ούδένα περί τής παραδόξου ταύτης μεταμορφώσεως μέ

χρι τής επιστροφής μου. 

ίίς πρδς τοϋτο, άπήντησεν δ Καλλίστρατος, Ισο βέβαι

ος, δτι συναριθμούμενος μεταξύ τών αρίστων διπλωματών 

τής μεγάλης ίδέας, γνωρίζω νά φυλάττω τδ μυστικόν ^αί 

δταν ακόμη ήναι αναγκαία ή κοινοποίησις αύτοϋ" παραδε

χόμενος δέ τήν πρότασίν σου, σέ δίδω καί 5 0 0 δίστηλα 

δι' εξοδά σου, και είσαι ελεύθερος νά μεταβης εις Σύρον, 

ή δπου άλλαχοϋ θέλης. 

Καί τήν επαύριον δ Ξούθ επιβιβασθείς τοϋ Αυστριακό* 

άτμοπλόου άνεχώρησεν είς Σύρον. 

(ακολούθα.) 


