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ύπήρχον όμως γενικαί τίνες διατάξεις προς τάς οποίας 

οι θύοντες έχρεώστουν νά συμμορφωθώσι π. χ . εις μεν 

τους ουράνιους και επίγειους Θεούς έπρόσφερον εις θυ^ 

σίαν τετράποδα ζώα λευκού χρώματος, σφάζοντες αυ

τ ά επί του βωμού* εις δέ τους καταχθόνιους μαύρου 

χρώματος, σφάζοντες αυτά εντός βόθρων καί αναμι-

γνύοντες καθαρον οίνον και θερμόν γ ά λ α μ ε τ ά του αί

ματος αύτών' εις δε τούς εναέριους Θεούς έπρόσφερον 

εις θυσίαν πτηνά μαύρου χρώματος, θυσιάζοντες αυτά 

έπί τών βωμών, τούς οποίους περιεράντιζσν δί αίματος* 

τέλος εις τούς θαλασσίους Θεούς έπρόσφερον εις θυσίαν 

λευκά και μαύρα θύματα, τ ά όποΓα 'ε'σφαζον επί της 

όχθης* το δέ μέλι, αί όπώραι καί το θυμίαμα άπετέ-

λουν παραπληρωματικά μέρος τών πλείστων τών θυ

σιών τούτων. 

Τ ά προς θυσίαν τετράποδα ήσαν ώς επί το πλεΓστον 

οί βόες, οί τράγοι, τ ά πρόβατα, αί αίγες καί οί χοίροι" 

άλλ' η εκλογή του θύματος έγίνετο μ ε τ ά μεγάλης προ

σοχής· διότι έπρεπε το εις θυσίαν προωρισμένον ζώον 

νά ηναι τέλειον, υγιές καί όλόκληρον νά μην εχη ού-

δεμίαν κηλίδα επί του δέρματος αύτού' νά μην εχη τ ά 

ώ τ α σχισμένα, ουτε την ουράν όξείαν, η μαύρην τη-

γλώσσαν. Προς τούτοις τινα θύματα ησαν μάλλον 

τών άλλων εύάρεστα εις τινας τών θεοτήτων π. χ 

ή Κυβέλη ενησμενίζετο εις την θυσίαν χοιριδίου 1 δ 

Βάκχος εις την του τράγου καί της α'ιγός* η Ε κ ά τ η εις 

την τών κυνών ό "Αρης εις την τών ίππων καί η Αρ

τεμις εις την τών έλάφων. Γενικώς δέ έπροτιμώντο 

διά αέν τούς Θεούς τ ά άρρενα ζώα, διά δέ τάς Θ=ας 

τ ά θηλαία. Αί θυσίαι ησαν δημόσιαι, ήίδιωτικαί* καί αί 

μέν δημόσιαι έξετελούντο υπό τών ιερέων δί εξόδων της 

πόλεως διά νά εύχαριστήσωσι τούς Θεούς ένεκα δημο

σίας τίνος ευτυχίας, η διά νά έξιλεώσωσι την οργην αυ

τ ώ ν αί δέ ίδιωτικαί έτελούντο κατ' οίκον δ'ι εξόδων της 

οικογενείας καί ώς επί το πλεΓστον προς τιμήν τών έφε-

' στίων θεών , ουσαι διαφόρων βαθμών άπο εκατόν βοών 

μέχρι μιας όπώρας, αναλόγως της καταστάσεως τοϋ 

προσφέροντος* ό δέ πάντη άπορος ίλάσκετο τον Θεόν 

Φίλησας μόνον την αυτού δεξιάν. 

Η κ α τ ά τάς δημοσίους θυσίας εθιμοταξία είναι άξι-

οπαρατήρητος" αφού έξέλεγον το θύμα, έχρύσωνον τ ά 

κέρατα αυτού, περιέβαλλον στεφάνους επί της κεφαλής 

του ζώου καί έκάλυπτον τ ά πλευρά αυτού διά ποδή-

ρους στολής* οί δέ εν τώ ναώ επίτηδες τρεφόμενοι αύ-

ληταί προηγούντο της παρατάξεως παίζοντες τούς ιε

ρούς αυλούς, οΐτινες κατεσκ3υάζοντο πάντοτε έκ πύξου, 

έν ω οί προς άλλας χρήσεις αυλοί κατεσκευάζοντο έξ 

αργύρου, η οστών ονου. 

ΠαρετηρεΓτο μεγάλως προς τούτοις ώστε το προς 

θυσίαν ζώον νά μην ήθελε κάμει ούδεμίαν άνθίστασιν 

κ α τ ά τών οδηγών αυτού, η δοκιμάση νά φύγη* διότι 

τούτο εθεωρείτο ώς απαίσιος οιωνός* αφού δέ το ζώον 

εφθανεν ενώπιον τού βωμού, ό ιερεύς ένεδύετο την στο-

λήν τού βαθμού αυτού καί νιπτόμενος καί καθαριζόμε-

νος κ α τ ά τ ά έθιμα, ώμολόγει μεγαλοφώνως τ ά Ίδια 

εαυτού α μ α ρ τ ή μ α τ α , παρακαλών τούς' Θεούς νά μην 

άποδοκιμάσωσι την προσφοράν αυτού ώς αναξίου λει

τουργού. Ακολούθως παραγγέλων προσοχην καί σέ

βας έκραζε* π ο Γ ο ι ε ί ν α ι π α ρ ό ν τ ε ς ε δ ώ ; — ό 

δέ λαός άπεκρίνετο, π ο λ λ ο ί α γ α θ ο ί . — μ α κ ρ ά ν 

άπ' έ δ ω, έπανελάμβανεν ό ί ε ρ ε ύ ς , οί κ α κ ο ί κ α ί 

οί β έβ η λ ο ι (οί μ η κατηχημένοι δηλαδή εις τ ά μυ 

στήρια της θρησκείας) καί δ κήρυξ, φέρων έν τ?ί χειρί 

κηρύκιον, άπέβαλλε κ α τ ά την διαταγήν τού ιερέως τούς 

βέβηλους. Ακολούθως έπέταττεν έκ νέου σιωπην καί 

προσοχην καί εύλογων το ύδωρ έρ'ράντιζε τον βωμον καί 

τον λαόν, εν ω οί υμνωδοί καί αυληταί έξετέλουν θρη-

σκευτικήν τινά μουσικήν. 

Ακολούθως ό ιερεύς έθυμίαζε τον βωμον, το θύμα καί 

τ ά α γ ά λ μ α τ α τών Θεών έπειτα στρέφων το πρόσωπον 

προς ανατολάς καί κρατών τάς δύο γωνίας τού βωμού, 

απεύθυνε πρώτον μέν γενικήν προς τούς Θεούς προσευ-

χήν (ήτις ήρχιζε παρά μέν τοις Έλλησιν άπδ τού Κρό

νου καί της 'Ρέας, παρά ·δέ τοΓς 'Ρωμαίοις άπο τού 

Ιανού καί τής Ε σ τ ί α ς ) έπειτα δέ μερικήν προσευχήν 

προς την θεότητα, εις ην προσεφέρετο ή θυσία, επικαλού

μενος την ούράνιον άντίληψιν καί προστασίαν επί εκεί

νων, χάριν τών οποίων ή θυσία έτελεΐτο, επί τών αρ-
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χοντων η αυτοκρατόρων και επι των σημαντικωτερων 

υπαλλήλων τού κράτους. Μετάδέ τάς προκαταρκτι-

κάς ταύτας έθιμοταξίας ό μέν ιερεύς έκάθητο, οί δέ 

παρόντες προσερχόμενοι άλληλοδιαδόχως εις τον βω

μον καί προσφέροντες έκαστες μικρόν τι δώρον έπέ-

στρεφον καί ένίπτοντο τάς χεΓρας έντος έπί τούτω 

διωρισμένης λεκάνης, διά νά καθαρισθώσιν εντελώς. 

Τότε ό ιερεύς ανιστάμενος καί θυμιάζων ένν δευτέρου 

τό θύμα κατε'βρεχεν αυτό διά τού καθαρισμένου ύδα

τος καί μετά τήν επανάληψιν ευχών τίνων διεσκόρπι-

ζεν ίιζ\ τής κεφαλής αυτού ψυχία έκ τών ιερών άλφί-

των, κατεσκευασμένων ές αλεύρου κριθής, ή σίτου καί 

έξ-ύδατος, ή άλατος* ακολούθως λαμβάνων ληκύθιον 

πλήρες οίνου βγεύετο πρώτος αυτός, έπειτα έδιδεν εις 

τούς περιεστώτας νά πίοισι καί έχυνε τό περίσευμα επί 

τών κεράτων τού θύματος προφέρων μυστικούς τινας 

λόγους* έπί τέλους δέ άποσπών τινας τρίχας άπο τού 

μετώπου τού ζώου καί ρίπτων αύτάς εις τό πΰρ διέ-

τ α τ τ ε διά νεύματος τήν θανάτωσιν του θύματος* είς 

δέ τών ίεροθυτών έκτύπα τό ζώον διά σφύρας· έτερος 

έ'σφαζεν αυτό καί δ τρίτος λαμβάνων τό αίμα εντός 

δοχείου προσέφερεν είς τον ιερέα, όστις έρράντιζε δί αυ

τού τον βωμον. 

Αφού έθυσιάζετο τό ζώον άνέτεμνον τό σώμα αυτού 

διά νά παραττ,ρήσωμεν έπί τής καρδίας, τού ήπατος, 

καί τών εντοσθίων τάς προρρήσεις τού μέλλοντος* ή ου

ρά ομοίως τού ζώου παρετηρείτο μετά μεγάλης προ

σοχής* εάν αΰτη έκαμπυλοΰτο έλικοειδώς, τούτο ήτο 

σημεΓον μεγάλων δυσκολιών* εάν δέ ύψ.ούτο προς τ ά 

άνω, ήλπίζετο ευτυχής έ'κβασις' εάν δέ έκλινε προς 

τ ά κάτω, έπρομαντεύετο δυστυχία* αφού δέ ήρεύνων 

αρκετά τ ά μέλη τού ζώου καί έκήρυττον τήν έπιτυχί-

αν ή άποτυχίαν τής θυσίας, ό ιερεύς πάσσων δί αλεύρου 

τ ά εντόσθια τού ζώου καί βρέχων αυτά μετά οίνου καί 

παρουσιάζων είς τούς Θεούς εντός αργυρών λεκανών 

ερριπτεν αυτά είς τό πΰρ* αφού δέ τ α ύ τ α έκαίοντο, 

έτελείωνε τήν θυσίαν διά τής απολύσεως τού λαού, 

§στις άπεκρίνετο διά τής λέξεως ε υ τ υ χ ώ ς . 

Κ α τ ά τινας περιστάσεις εκαιον ολον τό σφάγιον,. κατ' 

άλλας δέ εκαιον μόνον μέρος αυτού καί τ ά οστά, τό 

δέ ύπόλοιπον τής σαρκός διεμερίζετο μεταξύ τών ιε

ρέων, τών βοηθών αυτών καί τών προσφερόντων τήν 

θυσίαν. Οί συνδαιτημώνες εί'σθιον όρθιοι* καθ' ολον δέ 

τούτο τό διάστημα έπαιάνιζεν ή μουσική θρησκευτικούς 

ύμνους. Κανείς ξένος προς τήν θυσίαν δέν ήτο δεκτός 

είς τό συμπόσιον τούτο* έπετρέπετο δέ μόνον εις τούς 

παρευρισκομένους νά λάβωσι μ·θ' εαυτών μερίδας τινας 

διά τούς οικείους υπηρέτας" ή δέ κεφαλή καί τό δέρμα 

τού θύματος έκρεμώντο χάριν ευλάβειας από τών κιόνων 

τού ναού* κ α τ ά δέ τάς έποχάς τών δημοσίων συμφορών 

περιέφερον αυτά έν είδει λιτανείας. 

Έ π ί τής έν 'Ρώμη στήλης τού Τραϊανού φαίνονται 

τ ά λείψανα τριών αρχαίων εικονογραφιών τοιούτων 

θυσιών. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑΣ. ( R o m a n . ) 

('Υπο α. ΛίαμαντοπούΛου αιχηγόρου.) 

« ΤΪ) καλόν (ώραΐον) είς την σΰλληψίν του είναι ιδέα 

απόλυτος, ήτις όμως ανέκαθεν αποκαλύπτεται εις τα 

ποικίλα τ η ; φύσεως πλάσματα, δια τών εις τάς αισθήσεις 

ενεργειών των, τήν άνθρώ-ινον καρδίαν α'ιχμαλωτίζοντα. 

Εκτος της φυσικής ταύτης καί αναγκαίας τοϋ καλοϋ εμ

φανίσεως, ύ—άρχει έτερα τις έντεχνος -αραγωγή, ή δι' 

όλων τών ωραίων τεκνών ενεργούμενη, τών όποιων τελι 

κός σκοττος είναι ή τοϋ ιδανικού κάλου αισθητή ά—εικό-

νισις. Η δημοτικωτέρα τών ωραίων τεχνών είναι ή ποί-

ησις, κλάδος δ' αύτης λογίζεται ή λεγομένη Μυθιοτορία. 

Η Μυθιστορία κατατάσσεται εις τήν διηγηματικήν και 

δραματικήν χοίησιν, καθότι, άλλοτε μεν ή παράστασις έν 

είδη διηγησεως γίνεται, πολλάκις όμως τα πρόσω-α 

πράττουν καί ένεργοΰν αμέσως, ώς έν τους τραγωδίαις 

και κωμωδίαις. « Οθεν καί δράματα καλεΐσθαί τίνες αυ

τά φασιν, οτι μιμούνται δρώντας.» (Αρις-οτέλ. -ο ιητ . 3 . ) 

Ó ορισμός της Μυθιστορίας είναι ό αυτό; όλων τών 

ωραίων τεχνών « ττασαι τυγχάνουσιν οΰσαι μιμήσεις το 

σύνολον.» (Αριστοτέλης —οιητ. 1. ΑΊ ώραϊαιτέ^ναι είναι 

ολαι μίμησις* άλλα δια να μιμηταί τις πρέ-ει να ύπάρ-

χη εν ττρωτότυπον καί τοιοϋτ&ν βεβαίως ό Αριστοτέλης 

εςεΛαμ&ανε την φυσιν. Η μιμησις ομως, εττι τοϋ προ

κειμένου, δέν είναι αντιγραφή τοϋ μιμούμενου πράγμα-
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τ · ; , καθότι, άν τοιαύτην είς τόν Αριστοτέλην δώσωμέν 

έου-ηνείαν, οί ποιηταί γίνονται πίθηκες. 0 Αριστοτέλης 

αποκρούει τοιαύτην ΐδέαν, εκθέτων ότι ή ποίησις είναι 

•ιλοσοφώτερον τής Ιστορίας, περιγράφουσα ουχί τα υ

πάρχοντα, αλλά τα καθόλου, δποΐα δύνανται να γίνωσι' 

« διό καί φιλοσοοώτερον καί σπουδαιότερον ποίησις Ιστο

ρίας εστίν" ή μεν γάρ ποίησις μίλλον τα καθόλου, ή δε 

Ιστορία τα καΟ' εκαστον λέγει. Εστι δέ καθόλου μεν, 

τω ποίω τα ποί άττα συμβαίνει λέγειν η πράττειν κατά 

τό εικός η το άναγκαϊον. »Η μίμησις είναι ελευθέρα καΐ 

ίυναμικη. 0 ποιητή; μιμείται ουχί τα αποτελέσματα αλ

λά τήν δύναμιν (na tura n a t u r a l i s ) - ώς ή φύσις παράγει 

τό κάλλος την άπειρον αγαθότητα του πλά<-ου ημών ά-

ποκαλύπτουσα, ουτω και ό ποιητής εικονίζει, ήτοι έξαν-

τικειμενο* την απόλυτον τοϋ καλοϋ 'ιδέαν μέ την οποίαν 

ϊπροικοδοτήθη άπό τον πλάστην του. 0 ποιητής μιμείται 

προσέτι τήν φύσιν χρώμενος τών ίδιων, προς άπεικόνισιν 

τοϋ καλοϋ, ώς αύτη, μέσων. « άπασαι μεν ποιούνται την μί-

μησιν έν ρυθμώ και λόγω και αρμονία» (ÂpiçoT. ποιητ. 1 ) . 

É κατάχρησις παρήγαγεν άλλας περί τής Μυθιστορίας 

μ η όρθάς ιδέας, καί τοιαύτας άπαντωμεν είς τον Τέτιον» 

*ρίζοντα την Μυθιστορίαν «πλ.αστην ίστορίαν έρωτικώ ν 

παθημάτων, γραμμένην έντέχνως ε'ις λόγον πεζόν, προς 

•φέλειαν καί ήδονήν τών άναγινωσκώντων'» (Tra i t é de 

l 'origine des R o m a n s , p a r Huer , E v ê q n e d' A v r a n -

• h e ) 0 ορισμός δια νά είναι αληθής, ανάγκη, να συμπερι-

λαμβάνη όλην την έκτασιν τοϋ οριζομένου πράγματος, τοϋ 

4ποίου μόνον τά ουσιώδη καί αναγκαία στοιχεία νά άνα-

φέρη. Αλλ 6 τοϋ Τετίου ορισμός εμπεριέχει πρώτον ελάτ

τωμα, ότι αναγκάζει τους ποιητάς μόνον εις πεζόν λόγον 

νά γράφωσι τάς Μυθιστορίας των. Δέν είναι ουσιώδες της 

•ΛΉησεως στοιχεΐον τό μέτρον «ή δέ εποποιία μόνον τοις 

λ·γοις ψιλοϊς η τοις μέτροις» κτλ. Τί ; δύναται νά μην 

•εωρήση τοϋ καλοϋ τρόπαια τά τοϋ Ηλιοδώρου, τοϋ Σια-

τοβριάνδου καί τοϋ Γέτου συγγράμματα, διότι λείπουν 

εν αύτοΤς οί στίχοι ; Η Μυθιστορία κατ ' αρχάς παρά τών 

άλλων Ευρωπαίων διά στίχων έγράφετο, μολονότι δέ σπα

νίως ήδη μεταχειρίζονται οί ποιηταί το μέτρον, δέν δια

φέρει αυτη τών άλλων τ ή ; ποιήσεως κλάδων, ειμή καθόσον 

i\xi αί ώραΐαι τέχναι άπ' αλλήλων διαφέρουσιν. Η παρά 

το*} Αρισάοτέλους αναφερομένη μεταξύ τών ωραίων τεχνών 

·$·,*κρ'.σ*.ί είναι τυχαία" «διαφέρουσι δέ αλλήλων τρισίν 

η γάρ τ ώ γένει έτέροις μιμεΤ,σθαι, η τώ έτερα, η τφ ί τ έ -

ρως και μη τόν αυτόν τρόπον.» Αί διακρίσεις αύται δέν 

άποτελοϋσι χωρισμόν ουσιώδη και «ναγκαΐον την φύσιν 

τών ωραίων τεχνών μεταβάλλοντα, άλλ' άπασαι κατ' ου

δέν άπ' αλλήλων ουσιωδώς διαφέρουσιν" «άπασαι ποιούν

ται την μίμησιν.» Εκ τών εκτεθέντων ίπεται, δτι είναι 

άδιάφορον άν έμμέτρως η άμέτρως αί Μυθιστορίαι γρά-

φονται-καί ότι κατά τοϋτο δέν είναι ορθός ό ορισμός το% 

ΐετ ίου. 

Η Μυθιστορία κατά τον "ί*έτιον σκοπον εχέι καί κύριον 

άντικείμενον την ώφέλειαν καί την ήδονην τών άναγινω-

σκώντων. Ας ΰποθέσωμέν λαόν τινα διεφθχρμένονκαί ούτως 

άπολέσαντα την τοϋ κάλου αίσθησιν, ώς-ε νά μην ήδύνεται 

είμη είςτήν άνάγνωσιν αισχρών διηγημάτων, ώς τά Μιλη-

σιάκά, τά όποια ήρεσκον ε'ις τους Ρωμαίους, κατά τάς 

αρχάς της διαφθοράς των, οί μύθοι τοϋ Βοκακίου καί τά 

παρόμοια* ό ποιητής ό έχων κύριον σκοπδν την ήδονην 

τών άναγινωσκώντων, οφείλει διά νά άρέσκη νά έκθέτ* 

τοιαϋτα άσεμνα, ακολάστου φαντασίας γεννήματα" διότι 

άλλως τά πονήματα του δέν είναι Μυθιστορίαι κατά τον 

όρισμόν τοϋ Τετίου. ός-ις ευφραίνεται είς τοιούτου είδους 

συγγράμματα της άθλιότητος κατεστάθη έλεεινόν έρμαιον. 

Αί μαγικαί τοϋ καλοϋ εμπνεύσεις ουδαμώς πλέον τον 

βίον του γοητεύουσιν, ουτε τάς πικρίας καί τάς ίδύνας τββ 

περιθάλπουσιν. 0 τοιοϋτος μόνον τήν παντελή καταστρο-

φήν έχει θεραπεί'αν του. 

Δεν είναι ορθόν επίσης, δτι ή Μυ6ις-ορίά έχει σκοπον τή» 

ώφέλειαν τών άναγινωσκόντων, καθότι πρέπει νά διακρί-

νωμεν τον σκοπον η τό αποτέλεσμα, ό τών ωραίων τεχνών 

κύριος σκοπός είναι ή τοϋ καλοϋ άπεικόνισις, έάν δμως 

δ ποιητής έχει Οπ' όψιν του άλλο τι σχετικον, ή ποίησίς 

του δέν είναι αγνή της Μούσης έμπνευσις, άλά τέρας άλ-

λόκοτον, Τις δύναται νά όνομάση δίκαιον, τον ένεκα 

φόβου, η χάριν της ευδαιμονίας του, δικαίως πράττοντα; 

Τό καλόν, ιδέα απόλυτος, ώς ή τοϋ δικαίου ιδέα, δέν δύ

ναται νά γίνη άλλου τινός σκοποϋ μέσον, άλλως κατα

στρέφεται ή αληθής φύσις του. 0 ποιητής έχων, ανά 

πίσαν στιγμήν ύπ' όψιν του τήν ώφέλειαν τών άναγινω^ 

σκόντων, η άλλον τινά πεπερασμένον σκοπον, εμπορεύεται 

τήν άγνήν της Μούσης φωνήν καί διαγράφει πέριξ τής 

φαντασίας του όρια, τά όποια τήν έμπνευσίν του ύποδον-

λώνουσιν. Τό αληθές καί γνήσιον καλόν είναι άντικ·!-
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μενον τής ποιήσεως καί ούδεμ{« μεταξύ αύτϋς καί τών 

Συβαριτικών συγγραμμάτων υπάρχει σχέσις" «περί δί τά 

ή'θη τέτταρα έστιν ών δει στοχάζεσθαι, £ν μέν καί πρώ

τον, δπως χρηστά τι » (λριστ. ποιητ. 1 5.) Αποτέλχσμα 

ίπομένως άμεσον τίς οδτω εννοούμενης ποιή'σεως είναι ή 

ωφέλεια τών άναγινωσκόντων, ουχί δμως σκοπός καί κύ

ριον αυτής άντικείμενον* αϊ περί ωφελείας ΐδέαι τοϋ Τετίου 

αναφέρονται είς τά διδακτικά περί ηθικής συγγράμματα 

καί ουχί εις τήν Μυθιστορίαν, εκτρς άν διαγράψωμεν αυ

τήν άπό τον πίνακα τών ωραίων τεχνών. — Ετέραν ελ-

λειψιν παρατηροϋμεν εις τον ϊέτιον, περιορίζοντα στενώς 

τον κύκλον τών Μυθιστοριών διά της φράσεως Ι σ τ ο ρ ί α 

i ρ ω τ t κ ώ ν π α θ η μ ά τ ω ν , είς έκείνας μόνον, όσαι 

περιγράφουσιν έρωτας. Το ΰποκε'μενον τών Μυθιστοριών 

ίέν είναι μόνον έρως, έχουσιν αύται, ώς α'. ώραΐαι τέχναι 

απασαι τά απώτατα της φύσεως, την οποίαν μιμοϋνται 

ϊί; την άπεικόνισιν τοϋ καλοϋ, όρια. 0 Κοραής, έπικρί-

νων τόν ί'έτιον, αποφαίνεται άνάρμοστον εις τήν φύσιν 

τών Μυθιστοριών περιορισμόν τοιοϋτον καί μολαταϋτα 

τόν παραδέχεται, ώς θέλομεν επομένως παρατηρήσει. 

Διά τά άνασκευάσωμεν όλοκλήρως τήν περί τών Μυθι-

«τοριών θεωρίαν τοϋ Τετίου μένει εισέτι νά έξετάσωμεν 

Jtv αληθώς αύται είναι πλαστή Ιστορία. Τήν ίδέαν ταύτην 

•όρίσκομεν καί εις τόν παρά τοϋ Κοραή διδόμενον όρισμόν 

• πλαστή άλλα πιθανή Ιστορία έρωτικών παθημάτων κτλ.» 

(προλεγόμενα είς τόν Ηλιόδωρον). ό Κοραής άποκαλών 

Μυθιστορίας τά παράτων άλλων Ευρωπαίων ονομαζόμενα 

Εωμανά ( { l o m a n g o , R o m a n , R o m a n c e ) παράγει την 

Ιπωνυμίαν ταύτην άπό τήν περί αυτών θεωρίαν του. • 

Η επωνυμία Ρ ω μ α ν ά είναι δλως τυχαία, όνομασθέν-

τ * κατά τόν ϊέτιον οΰτω, κατά τήν δεκάτην εκατονταε

τηρίδα καί επομένως, τά δημοσιευόμενα σιγγράμματα 

•ϊς γλώσσαν Ρωμανήν ( L a n g u e R o m a n c e ) ητοι γλώσσαν 

τών Ρωμαίων διεφθαρμένην, προς διάκρισιν τών εις τήν 

Αατινικήν γραφομένων. Επειδέ δε δσα έγράφοντο κατ' 

εκείνην τήν έ~οχήν είς τήν ί»ωμανήν διάλεκτον, ησαν μυ-

•ώδη καί τοιαϋτα, έχοντα ΐξωτερικήν τιναόμοιότητα μετά 

τ«&ν σημερινών μυθιστοριών, έπίκράτησεν ή επωνυμία 

£*»μανά. Η λέζις δμως Μυθιστορία δέν εδόθη τυχαίως 

καί κατά συνθήκην, άλλα διά νά εξήγηση τήν φύσιν τών 

?<*μανών, εις την μέ όρθήν κατάληψιν τβν δττοίων συντεί-

*βι καί αυτη, ώς i δρισμό; έκ τοϋ οποίο» παράγεται. 

Τδ ουσιώδες τών Ρωμανών, λέγει δ KopaV, éìveu ·τι 

ταϋτα εμπεριέχουν πλαστην Ις-ορίαν, έπομίνως Ή σΰνθιτος 

λέξις Μ υ θ ι στ ο ρ ί α αρμοδίως ΐξηγϊί τη-ν φόσιν το* 

πράγματος. Μύθος είναι παράστασις ανύπαρκτων (ίση» 

καί πιθανών) πλασμάτων τΐίς φαντασίας, ώς οί τοδ Αίσω

που μύθοι, τοΰ Ααφονταίνου καί τών λοιπώ^ τοιούτων 

συγγραφέων, γραφόμενοι πρός ώφέλειαν τών άναγινωσκόν

των, οΐτινες καθαπτόμενοι τών κοινωνικών ελαττωμάτων, 

ένεργοϋσι δραστηρίως διά της αλληγορίας καί της γραφι

κής αυτών καλλονής καί έπιφέρουσι τήν τών ηθών διόρθω-

σιν. Τά τοϋ είδους τούτου συγγράμματα μεταξύ τών 

διδακτικών καί ηθικών πραγματειών κατατάσσονται καί 

ουχί είς τάς ωραίας τέχνας, τό ύποκείμενον τών οποίων 

προηγουμένως εξετέθη. 

Ó έτερος όρος τοϋ όρισμοϋ Ιστορία περιορίζει τόν κύκλον 

τών Ρωμανών. ίστορία είναι ή αληθής τών παρελθουσών 

ανθρωπίνων ενεργειών έκθεσις. Αλλά μολονότι ΰπάρχουσι 

καί τινα Ρωμανά, Ιστορικά καλούμενα, (ώς τοϋ Ηλιοδώ-

οου, τοϋ Γουολτερσκότου κτλ") κατά τά όποια δ ποιητής 

δεσμεύεται άπό τήν ίστορίαν, τόν χρόνον καί τόν τόπον 

καί οφείλει νά μην παρεκτρέπεται, άλλα πιστώς νά περι

γραφή τήν γεωγραφικήν θέσιν τοϋ τόπου, οπου ή σκην». 

αύτοϋ εκτείνεται καί νά μήν άποδίδη είς τά τοϋ δράματος 

πρόσωπα ήθη ξένα της περιγραφόμενης εποχής, είναι ομως 

καί άλλα, τά ιδανικά η ψ'- ,χ°^0Υι' /·ά καλούμενα, ανεξάρ

τητα τών ηθών εποχής τινός καί τόπου, μάλλον επιτυχώς 

τό ϊδανικόν καλόν είκονίζοντα. 

Αμφότεροι οί δροι τοϋ όρισμοϋ, ίδίοις εκάτερος θεωρού

μενος, εσφαλμένως εξηγοϋν τήν τών Ρωμανών φύσιν, δέν 

θεωροϋμενδέ εύτυχεστέραντήν σύνθεσίν των, καθότι, εκτός 

της αντιφάσεως τήν οποίαν εμπεριέχουν οί δύο όροι, Μυ

θιστορία δύναται νά έπικληθγ ή τών Μυθολογικών χρόνων 

ίστορία. Παρατηροϋμεν προσέτι ότι ή περί ής δ λόγος 

φράσις ούτε καν πρωτότυπος Ελληνική είναι, αλλά μετά-

φρασις της Λατινικής F a b u l o s a n a r r a t i o (1 ) . 

Ας δμολογήσωμεν μολαταϋτα, δτι τά προλεγόμ&νατο* 

(-1) Èx «ϋόριοριβδ χαίτΐς βίωρίις τοΰ Kcoau αίιστάχτως προχ4»τ«ι 

δτι Ο Ο Μ ; ίαιτβχιιρίοθιι τάς λέξεις Μ ύ θ ο ς χ ι ί Ί σ τ ο ρ ί α «ίς τ*ν Χ Μ -

»ή< αύτώ» στ,ιιασι'*». Αν ό;/.ω; ΐαίϊς 8aiiau.ii (ίς |Atv τη» λεζι» Μύθος T̂ h 

or.jjnuiav το3 λο' -γ ο ς, ιίς Sì ττ,ν λίξ;» ίστορία τή» σημασία» το3 α · ρ »-

γ ρ α φ i , oùSl» ì Siiti άρ;*οζο» ιί τ » ϊ'»ρτ.ΐΛ «χ τ ί ς λ ί γ ' ^ ' Ρ ' ϊ ί · " 
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σοφού διδασκάλου και μορφωτού τής Ελληνική; φυλής 

εμπεριέχουν Ικανά; φιλοσοφικά; περί Ελληνική; Μυθιστο

ρία; παρατηρήσεις. Ó Κοραής, μή έπιλαμβανόμενος τ ή ; 

γενικής θεωρία; των τοιούτων συγγραμμάτων, Ιδωκεν 

όρισμόν έρμηνεύοντα τά ; Ελληνικά; όπωσοϋν Μυθιστορία;. 

Και τωόντι αί Ελληνικά! Μυθιστορίαι μόνον έχουσιν ύπο-

κείμενον τόν έρωτα και είναι μάλλον Ιστορικά!, ώ ; τά 

Μιλησιακά, τά Βαβυλωνικά, τά Αίθιοπικά κτλ. Η Ε λ 

ληνική Μούσα, ώ ; είναι πασίγνωστον, ολίγον ήσχοληθη 

εϊ; τά περί ων πρόκειται ποιήματα, ούτε δνομα ΐδιον έφεϋ-

ρον οι Ελληνες, όνομάζοντες αυτά πότε μεν έκτου τόπου, 

όπου ή σκηνή έξετείνετο, ώ; τά είρημένα, πότε δέ έκ των 

προσώπων του δράματος ώ; τό του Λόγγου « τών κατά 

Δάφνιν και Χλόην ποιμενικών. » κατά του; νεωτέρου; 

όμω; χρόνους α'ι Μυθις-ορίαι και τό ύποκείμενον αυτών έπί 

τοσούτον έπολλαπλασιάσθησαν, ώς-ε δικαίω; νά ύποπτευθή 

τις δύναται μή διαδεχθώσιν όλους τους άλλους τής ποιήσεως 

κλάδους. Τό δνομα επομένως Μυθιστορία και οί εκτεθέν

τες ορισμοί, έκ τών οποίων παράγεται, διαστρέφουσι 

τήν αληθή τών σημερινών τοιούτων συγγραμμάτων εννοι-

αν. Ενεκα τούτου, και ουχί ονοματολογίας χάριν, έθεώ-

ρησα αναγκαίας τάς εκτεθείσας παρατηρήσεις. Δέν άντε-

κατέστησα τήν λέξιν Μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α, παραδεχθεί σαν 

ήδη παρ ϊλων τών λογίων μας, δι' άλλης αρμοδιότερα;, 

σεβόμενο; τήν συνήθειαν και διότι ούτε δικαίωιια, ούτε 

τόλμην εχω τοσαύτην δέν παραλείπω μολαταύτα νά εΐπω, 

βτι προτιμώτερον ήθελεν είσθαι άν και παρ' ήμΈν ή αύτη 

επωνυμία Ρ ω μ α ν ά διετηρεΐτο, ά ) διότι ή λές\ς 

Ρ ω μ α ν ά κατά συνθήκην έπεκράτησεν εις δλην τήν 

Εύρώπην και εξηγεί έναργώς τήν φύσιν τοΰ πράγματος 

διότι δέν έχομεν δικαίωμα νά μεταβάλωμεν τήν έπω-

νυμίαν τών συγγραμμάτων τών ξένων εθνών, άποκαλοΰν-

τες αυτά άλ^ως, παρά ώς οί ίδιοι τά όνομάζουσιν, 'γ) 

διότι τό Ρωμανόν εί; τήν άρχικήν σημασίαν του, δέν ση

μαίνει άλλο τ ι , ειμή σύγγραμμα είς τήν Ρωμανήν, της 

Προβιγκίας, γλώσσαν, και μολαταύτα οί Αγγλοι και οί 

Γερμανοί,οΐτινες ουδέν μετά της Ρωμανής γλώσσης κοινόν 

εχουσιν, δέν τό άπέβαλον, όνομάζοντες καί ούτοι τάς 

Μυθιστορίας των Ρωμανά, (οί Γερμανοί R o m á n , oí Αγ

γλοι F .nmance ) δέν θεωρώ δέ ευτύχημα νά θηρεύωμβν 

ήμεϊς μόνοι καινοτομίας, αΐτινες άλλως διαστρέφουσιν τήν 

ξννοιαν, διά νά χωριζώμεθα άπό τήν μεγάλην τών λογικών 

όντων οίκογένειαν, ενώ μάλιστα ουδαμώς ή άγνότης του 

Ελληνισμού ημών υπάρχει είς κίνδυνον. Ανήκει εϊς τούς 

ομοεθνείς λογίους νά άποφασίσωσιν. 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν . 

Ό Φαΐαχρος. 

Μυρεψός τις t'v Παρισίοις είχε πωλήσει είς φαλα-

κρόν τινα άγγιίον παχυμύρου (πομμάδας). τό άγ-

γεΐον τούτο έ'φερεν έπιγραφήν, δτι τό έν αύτώ παχύμυ-

ρον κάμνει νά ξεφυτρόνωσιν αί τρίχες" άλλ ' δ φαλακρός 

άφού μεταχειρισθείς δλον τό είς τό άγγεΓον παχύμυρον 

δέν είδε νά ξεφυτρώση ουδεμία θρίξ επί τής κεφαλής 

αυτού, κατεμήνυσε τόν μυρεψόν επί άπατη ενώπιον 

του δικαστηρίου καί έζητει παρ' αυτού τήν έπιστροφήν 

τών δέκα φράγκων, τάόποΓα είχε πληρώσει προς αυτόν 

ώς άντίτιμον τοΰ ρηθέντος αγγείου, « Κύριε, έλεγε προς τόν 

Δικαστήν, εγώ είμαι φαλακρός, ώς μέ βλέπετε* μέλλων 

δέ νά νυμφευθώ κατ' αύτάς έπεθύμουν νά εχω τρίχας 

επί τοΰ μετώπου" ήγόρασαλοιπόν τό παχύμυρον του άν

θρωπου τούτου, τό όποιον, ώς ή επιγραφή αύτοΰ λέγει, 

έ'χει τήν ιδιότητα τοΰ νά κάμνη νά ξεφυτρώνωσιν αί, 

τρίχες τής κεφαλής εντός δέκα ήμερων ά λ λ ά ματαίως 

έτριψα είς διάστημα εϊκασιν ήμερων έπί τής κεφαλής 

μου δλον τό είς τό άγγεΓον τούτο παχύμυρον, Ή κεφα

λή μου, ώς βλέπετε, έμεινενώς καί πρότερον φαλακρά 

ώς ή παλάμη μου. 'Βπειδή λοιπόν καί ό άνθρωπος 

ούτος μέ ήπάτησεν, έξαιτοΰμαι νά καταδικασθή ώς ά-

πατεών είς πολιτικήν άποζημίωσιν καί είς τ ά έξοδα 

τής δίκης. —Δέν σέ ήπάτησα διόλου, άπήντησιν ό 

μυρεψός' άνάγνωσον τό πρόγραμμα μου; — Ιδού τό 

πρόγραμμα σου, έπανέλαβεν ό φαλακρός. — Καί τΐ 

λέγει τό πρόγραμμα μου, είπεν ό μυρεψός. — τί λέ 

γει; άπεκρίθη μ ε τ ά θυμού ό φαλακρός, δτι τό παχύμυ

ρον σου κάμνει νά ξεφυτρόνωσιν αί τρίχες. — Καί 

βέβαια, ειπεν ό μυρεψός τόπαχύμηρόν μου εχει τήν ιδι

ότητα ταύτην. — Καί διατί λοιπόν δέν έξεφύτρωσαν 

αί τρίχες τής κεφοιλής μου; — Διότι, άπήντησεν ό 

μυρεψός, δέν ύπήρχον τρίχες εντός τής κεφαλής σου, 

καί έπομίνω.ς υπάρχει αδύνατον νά γεννηθ-ρ χι έκ τού 
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μή δντος. Καί ό μέν φαλακρός έ'μεινεν άφωνος είς τήν 

άπροσδόκητον ταύτην άπολογίαν τοΰ μυρεψοΰ, ό δέ 

δικαστής φυλλομετρήσας ογκώδες βιβλίον καί συνδυά-

σας μετ' αλλήλων τ ά περί τούτου αρμόδια άρθρα 

τών τριακαονταέξ κωδήκων τής Γαλλ ίας , απεφάνθη, 

δτι ό μυρεψός εχει δίκαιον καί κατεδίκασε τόν φαλα-

κρόν είς τ ά έξοδα τής δίκης. 

Έ ν ώ δέ αμφότεροι κατέβαιναν τήν κλίμακα, ό 

μυρεψός είπε προς τόν φαλακρόν' θέλεις, φίλε μου, να 

φέρης τρίχας έπί τής κεφαλής σου; — φαίνεται δτι 

έχεις ορεξιν νά μέ πωλήστις κανέν άλλο άγγεΓον παχυ

μύρου ; — όχι" ά λ λ ά νά σέ συμβουλεύσω νά άγοράσης 

παρά τοΰ γείτονός μου κουρέως μίαν φενάκην. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ τών Θηβών, Τ π ο 'Έρρίχου Νιχο-

ΜΟΜ Ού.Ιερίχου, ραταψρασθ^σα έκ τον Γερμα-

ηχοΰ ύπό Άγγέ-ίου Α. Καππώτον. (α) 

Ουδεμία τών Ελληνικών πόλεων άπό τών μυθικών μέ 

χρι τών καθ' ήμας χρόνων έπαθε τοσαύτας τής τύχης 

μεταβολάς, όσας αί Θήβαι. καί ουδεμία παρέχει τοιαύτην 

παντελούς καταστροφής εικόνα, οποία έκ πρώτης όψεως 

νά μας αφαιρεί πασαν σχεδόν ελπίδα περί του προσδιο

ρισμού τών αρχαίων αυτής δρίων, τά μάλιστα αναγκαίου 

τήν σήμερον δντος, ένώ καί ή θέσις καί ή Ιστορία, προ 

πάντων δέ τά της τραγικής ποιήσεως αριστουργήματα, 

καθ' έκάστην έκεϊσε μας μεταφέρουσιν. Αλλά κατ ευτυ-

χίαν ή φύσις τού εδάφους, καί οί λόφοι, καί αί πηγαί 

αυτού δέν μετεβλήθησαν κυρίως* προς τούτοις δέ ώς παν

ταχού σχεδόν τής Ελλάδος, ούτω καί έν Θήβαις, αί ύπό 

τής φύσεως ύποδεικνύμεναι ατραποί άκολουθούσιν εισέτι 

τήν πάλαιαν αυτών φοράν, εως άν τεχνηταί λεωφόροι 

παρεκκλίνωσιν αυτήν. Ούτω λοιπόν έλπίζομεν, ύπό τής 

φύσεως αυτής άποχρώντως οδηγούμενοι, νά διατάξωμεν 

μετάτινος βεβαιότητας ό,τι δ χρόνος καί ή καταστροφή 

ή όλως, ή τουλάχιστον τά πλείστα μας άπεστέρησαν. 

Η σημερινή πόλις περιλαμβάνει, καθώς καί έπί Παυ-

σανίου, τήν θέσιν της αρχαίας Καδμείας (Παυ. Χ 7. 4.;. 

( • ) Ετυπώθη ή τβπογραφ!* α5τ»| il τώ γ ' το'αω των SilTfiS. «5 
«ριλολογιχ. τ(ΐτί(«.ατ.ττίς ¿» Battaci* Β. imir.y.. t u » ίκιατ.ΐν Μοκάχω 

» S i l . 

Κείται δέ έπί τίνος χθαμαλοϋ γεωλόφου μεταξύ μακρών 

σειρών λόφων, συνορευόντων κατά μεν τό μεσημβρινόν 

προς τήν μεγάλην καί σιτοφόρον τών Θηβών πεδιάδα, 

κατά δέ ανατολάς πρός τόν Τευμησσόν, τόν νύν Σ ω ρ ό ν 

καλοόμενον, καί προς δυσμάς τελευτώντων εϊς τους πρό-

ποδας τοΰ Ελικώνος παρά τάς Θεσπιάς. Καίτοι ή πόλις, 

τουλάχιστον τό μεγαλήτερον μέρος τών Βοιωτών, άπω-

κίσθηέπί Τουρκοκρατίας ύπό Αλβανών, διετήρησεν όμως. 

τό άρχαΐον αυτής δνομα δί Αιολικής μεταβολής τού Θ ε'ις 

Φ , Φ η β α καλούμενη. Η δέ ερμηνεία τών αρχαίων ονο

μάτων Θ ή β η καί Θ ή β α ι, έπί πόλεως λόφων, τό όποιον 

καί ό Βάρρωνύπαινίττεται (Rer . Rus t i e . I I I . 1. 6 ) δεν 

φαίνεται αδόκιμος, αρμόζουσα μάλιστα προσφυώς εις την 

θέσιν τών Θηβών, ώς καί ό Δικχίαρχος περί αυτών λέγει, 

βτι είναι χώρα « κάθυδρος πάσα, χλωρά τε καί γ εώ-

θλοφος ». 

Ó λόφος, έφ' ού ή πόλι; κείται, Κ α δ μ ε ί ο ς ύφ' ημών 

πρός διάκρισιν τών άλλων τών περιβαλλόντων αυτόν κα

λούμενος, ευκόλως μέν πανταχόθεν είναι αναβατός, εύκο-

λώτατα δε πρός μεσημβρίαν, όπου συνάπτεται μετά τινο^ 

υπεράνω τού Θηβαϊκού πεδίου ανυψούμενου τόπου* πρός δυσ

μάς δέ μεταξύ εύθαλΛν κήπων ρέει παρ' αυτόν εύυδρος 

ρύαξ,ή Δίρκη, νύν ή Π λ α τ σ ι ώ τ ι σ σ α λεγόμενος, τόν 

όποιον εις την ύπώρειαν τού Καδμείου λόφου αυξάνει άφθο

νος πηγη, τό Π α ρ α π ό ρ τ ι , ή αναβλύζουσα ύπό βράχον 

μή ύψηλόν μεν, άλλ' άπότομον, καί μεγάλην τινα έξ άρτ-

χαίων λίθων δεξαμενήν πληρούσα. Υπεράνω δέ της Δίρ

κης είς τόν βράχον υπάρχει κοιλότης, τήν οποίαν ήμεΐς 

έμφαίνομεν ώ ς τ ή ν φ ω'λ ε ά ν τ ο ύ δ ρ ά κ ο ν τ ο ς , 

την δέ πηγην, Π α ρ α π ό ρ τ ι , ώ ς τ ή ν κ ρ ή ν η ν 

τ ο ΰ Α ρ ε ω ς . 

Ανατολικώς δέ πρός την ύπώρειαν τού Καδμείου λόφου 

σχεδόν παραλλήλως πρός τήν Δίρκην, προβαίνει κοίλη τις 

δδός κατά μικράν άπόστασιν από τού μεσημβρινού τής 

πόλεως αρχομένη. Διά ταύτης δέ τής όδοϋ, τής ύφ' ημών 

κατ ' Αρριανόν κ ο ί λ η£ δ δ ο ϋ ονομαζόμενης, καί ετι 

καί νύν είς Θήβας φερούσης, ό έκ χθαμαλών λόφων συρρέων 

δμβρος διαχέεται είς τούς βορείους τής πόλεως άγρους. 

Η δέ νέα είς Αθήνας άγουσα κτιστή δδός ολίγους πόδας 

ύψηλότερον εκείνης κείται. , 

Κατ ' ανατολάς τής κοίλης οδού ύψούνται αύθις πολλοί 

λόφοι χωρίζοντες αυτήν άπό τού ΐσμηνοϋ, τού οποίου ή 
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fjstfaSa κοίτη ρ*έβι άπδ μεσημβρίας πρδς βορ^άν επίσης 

•χεδόν παραλλήλω; προ; ΐήν κοίλην δδδν καί τήν Δίρκην. 

<*> & Ισμηνδς, 6 τδ πάλαί Α ά J ω ν, ?| Κ ά δ μ ο υ π ο ΰ ; 

καλούμενος (Παυσ. I X 7 0 . δ.), πηγάζει άφθονο; εντός 

τίΐειχισμένης δεξαμενή;, ού μακράν οικιών τίνων καΐ 

χ^πων έκ τών εκεί παλαιών βυρσοδεψείων εχόντων έπω-

νυμίαν τών Τ α μ π ά κ ι δ ω ν. II δε πηγή αυτη, την 

οποίαν ο'. αρχαίοι, ώ; 6 Σπαγχέ'ίμος (Κχλλιμ. Τμν. ει; 

Λήλ. ς-. 8 0 ) σπουδάζει ν" απόδειξη, ότι ίσω; Μελί αν Ικά-

λουν, προσαγορεύεται τήν σήμερον τ ό κ ε φ α λ ά ρ ι τ ο ϋ 

4 γ ί ο υ Ί ω ά ν ν ο υ, και αποτελεί μεν μέγαν τινά ρ"ΰακα, 

δέν άκουλουΟεί δε πλέον τήν βαθείαν αΰτοϋ φυσικήν κοί-

ιην, άλλα τό μεν -ρός άρδευσιν δαπανάται, τό δε, κατά 

•τήν δεξιάν δχθην παροχετευόμενον, φέρεται προ; τό μι

κρόν τών α γ ί ω ν Θ ε ο δ ώ ρ ω ν προάστειον, και πολλού; 

Ικεί μύλου; κινεί . Η δέ Δίρκη, ó Ισμηνό; και δ διά τ η ; 

κοίλης δδοϋ ρέων όύαξ μόνον έττι ραγδαία; βροχή; συμ-

•Λίγνύμενοι, είσβάλουσιν el; τήν Τλίκην λίμνην. 

Πλησίον τών μύλων τοϋ προαστείου τ ώ ν α γ ί ω ν 

Θ ε ο δ ώ ρ ω ν ϋπό τον λόφον, έπί τοϋ οποίου κείται, α

ναβλύζει και έτερα άφθονο; πηγή, ρέουσα διά κομψής 

•πνος δωδε'.ακρούνου κρήνης, και β ρ ύ σ ι ς τ ώ ν ά γ ί-

ω ν Θ ε ο δ ώ ρ ω ν επονομαζόμενη, τήν οποίαν ήμεϊς 

*ού λοιποϋ θέλομεν εμφαίνει ώς τήν Ο Ί δ ι π ο δ ί α ν. 

Η βρύσις αυτη μή πληρουμένη, όπως δ Γέλλιο; νομίζει, 

Οπό τοϋ ΐσμηνίου δδατο;, διακρίνεται άπ' αΰτοϋ κατά τε 

τήν μεγαλειτέραν ψυχρότητα και διαύγειαν. 

Προ; τό βορειοδυτικών τών Θηβών κείται τό μικρόν 

μεν, άλλ' ύπό εΰποροόντων χωρικών κατοικούμενον προά

στειον Π υ ρ ί, Ινθα είναι δύο αξιοσημείωτοι πηγαί, εξ 

ί>ν ή μέν , ή Χ λ α β ί ν α ή τ δ Χ λ α β ΐ ν ο , περίφημο; 

0<3σα διά τήν ψυχρότητα τοϋ ύδατος, περιλαμβάνεται έν 

λιθίνη τ ν ι λεκάνη, δττου είναι και έδραι, και ο'ι πλούσιοι 

Τούρκοι Ινιπτόν ποτε τους πόδας. Ισως αύτη είναι ή ύπό 

μεντοϋ Καλλιμάχου ( ΐμν . ε!ς Δήλ. στ . 7 6 . ) παρά τη 

Δίρκτι Σ τ ρ ο φ ί α μνημονευομένη, ύπό δέ τοϋ Σχολιας-οΰ 

« η γ ή έ ν θ η β α ι ς καλούμενη, περι $ς δμως ουδέν 

Ακριβέστερον δυνάμεθα νά δρίσωμίν. 

0 1 εξαίρετοι οδτοι ^ύακες και αϊ πηγαί, τά κύκλω τον 

Καδμείον λόφον περιβάλλοντα, ίκανώς δικαιολογοϋσι τήν 

•πδ τοϋ Κάδμου έκλογήν της θέσεως, τήν δποίαν έζήτησε 

««•Λ διά τήν άποικίαν «δτοΟ. Αλλά καί τδ φρούριον «ύ-

τδ δέν Ιπρεπβ νά στερήται ύδατος, καΐ πρδς τοϋτον τδν 

σκοπδν κατά μεσημβρίαν αύτοϋ διετμήθη Seck τοϋ βράχου 

ύπόγειον ύδραγωγείον, φέρον άπδ μακράς καί άγνωστου 

εις τους νϋν Θηβαίους αποστάσεως τοσοϋτον άφθονον υδωρ 

εις τήν πόλιν, ώστε ουχί μόνον παρέχει υδωρ ei; πολλάς 

δημοσίας και 'ιδιωτικάς βρύσει;, άλλά και κατά μέγα 

μέρο; παροχετεύεται προ; άρδευσιν τών χαμηλότερο* 

κειμένων κήπων, και ποτέ άναμφιλέκτω; έκτος της Κ α 

δμείας παρεΐχεν υδωρ και εις ίκανόν μέρος τ η ; αρχαίας 

κάτω πόλεως. Εις δύο δέ τόπους φαίνεται δ ευρύς 

υπόνομος διά τοϋ οποίου ρέει τό ύδωρ. Τοϋτο οϊ πλησίον 

τοϋ Καδμείου λόφου υποδέχεται Φραγκικόν τι ύδραγωγείον, 

έπι εΐκοσιν ενός τόξων στηριζόμενον, καΐ φέρει αυτό *1ς 

τήν πόλιν ( χ ώ ρ α ν) δθεν καί τής χ ώ ρ α ς τ δ ν β ρ ο 

λέγεται. ΚαΙ τά μέν Φραγκικά τόξα καλοϋνται κ α μ ά

ρα ι, τό δέ άρχαίον μέρος τοϋ υδραγωγείου τολμώμεν 

ημείς νά όνομάσο>μεν Κ α δ μ ε ί ο ν, κατά τδν Δικαίαρχον 

«φέρεται δέ καί άπδ τής Καδμείας υδωρ αφανές διά 

σωλήνων άγόμενον (τουτέστιν έπι τήν Καδμείαν άγόμ*-

νον), ύπό Κάδμου τδ παλαιδν, ώς λέγουσι, κατεσκευα-

σμένον». 

Εκ τής Καδμείας διεσώθησαν μόνον ολίγα τινα λείψανκ, 

καί μάλιστα κατά μέν βορραν ύπό μέγαν τινα Φραγκικόν 

πύργον, κατά δέ ανατολάς πλησίον μικροϋ τινός όμοιο» 

πύργου. Ετερον δέ καλλών διατηρούμενον μέρος τείχους 

δεικνύεται μεσημβρινώς πλησίον τών καμάρων, κείμενο» 

βαθύτερον, καί κατά τήν κατασκευήν εις μεταγενέστεροι* 

χρόνους ανήκον. Πιθανόν νά ήναι τοϋτο λείψανον το* 

τείχους τ ή ; πόλεως, τοϋ κατά ταύτην τήν πλευράν πυκν·^ 

κατά τήν Καδμείαν φερομένου. Επί Παυσανίου ή κάτ«» 

πόλις ήτον Ιρημος, καί μόνον τά Ιερά καί αί ίπτά πύλα* 

ϊσταντο εισέτι ( IX . 8 . 3 ) , τ ά δέ τείχη δέν ύπήρχον πλέον, 

τά οποία περιελάμβανόν ποτε πολλούς λόφους, καί μάλι

στα κατά τδ βορειοανατολικόν τής Καδμείας δεικνύοντκι 

πολλά αρχαία έν εϊδει δεξαμενής δοχεία" καί τετράγωνοι 

δέ λίθοι, καί άλλα οίκοδομών λείψανα ΙκεΤ πέριξ συνίχΛς 

άνορύσσονται. 

*0 ορθός προσδιορισμός τών πυλών Αποτελεί τδ κυ^ιΑ-

τατον μέρος τής τοπογραφίας τής έπταπύλου πόλ***, 

άλλά τδ πράγμα αύτδ μας αναγκάζει νά μή παραδ«χ6ο-

μεν όλως τάς περί τούτου μέχρ» τονδ» γ*νομέν«ί σοφ*> 
έρευνας. 

1 8 4 8 - Κ Α Ι Τ Ε Ρ Π Ν Ω Ν Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν . 2 4 9 

ό Παυσανία;, ώ ; καί τά ; άλλα; πόλει;, επίσης πις"ώς 

περιγράφει καί τάς Θήβας. Καί κατ' αρχάς μέν ( I X . 8 . 3.) 

ονομάζει έξης τάς τρείς κυρίας πύλας, τάς Ηλέκτρας, τ ά ; 

Προιτίδα;, καί τά ; Νη'ί'τας, διά τών οποίων καί έπ ' αύτοϋ 

έφερον αί λεωφόροι, καί πρδ τών οποίων κατά τήν θέσιν 

τών Θηβών έπι τ ή ; πολιορκία; τών Αργείων υπήρξε μά

λιστα δ πόλεμος σφοδρός" κατά μέν τάς Ηλέκτρας πύλας 

έπέσκηψεν έπί τδν Καπανέα κεραυνός, πρό δε τών Προι-

τίδων ήγωνίσθησαν ό Τυδεύς, ό, Μελάνιππος καί δ Αμ

φιάραος, καί πρό τών Νη'ίτών έπεσαν μοναμαχοϋντες οί 

αδελφοί έτεοκλής καί Πολυνείκης. 

Αναφέρει δέ δ Παυσανίας κατά πρώτον τάς Ηλέκτρας, 

διότι δ'ι αυτών είσήλθεν άπδ τών Πλαταιών ( I X . 8 . 3 . ) . 

Καί ή άπ' Αθηνών συνήθης όδδς άνω τών Ελευθερών καί 

ίσιων έφερεν εις ταύτας τάς πύλας, καθώς μαρτυρεί ή 

τοϋ Αρριανοϋ διήγησις περί τής αλώσεως τών Θηβών, πε

ρί τής δποίας κατωτέρω ό λόγος. Επικυροί δέ τοϋτο καί 

δ Ευριπίδης" διότι μαθών ό Πενθεύς, ότι αί Βάκχαι έπέπε-

σον κατά τών ΐσιών καί Ερυθρών, διέταξεν άπαντα τά 

στρατεύματα αύτοϋ νά συναθροισθώσιν εις έκστρατείαν 

κατά τάς Ηλέκτρας πύλας (έν Βακχ. 7 8 0 a στείχ' έπ' Η

λέκτρας ίων πύλας, κέλευε. . . πάυτας άπανταν, ώς έπι-

στρατεύσομεν Βάκχαισιν » ) . Αλλά καί έν ταίς ίκέτισι τοϋ 

αύτοϋ, ΐσταται ωσαύτως δ άγγελος έπί πύργου κατά τάς 

Ηλέκτρας πύλας, δτε παρατηρεί τον άνωθεν τής Ελευσί-

νος προβαίνοντα στραταν τοϋ Θησέως ("άμφί δ' Ηλέκτρας 

πύλ*ς έστιν θεατής πύργον ευαγή λαβών).» 

Δευπέρας αναφέρει ό Παυσανίας τάς Προιτίδας πύλας, 

δθεν ήρχιζεν ή εις Χαλκίδα άγουσα οδός, τήν δποίαν έ-

βάδισεν απερχόμενος έκ τών Θηβών εις τήν Ανθηδόνα 

( I X . 1 8 . καί έφ.)" έξω δέ τών πυλών τούτων έστρέφετο 

κατά τδ Γυμνάσιον τοΰ Ιολάου ετέρα τις εις τήν ΑΊρέφεια 

οδός, διά τής οποίας εξήλθε τό δεύτερον έκ τών Θηβών 

{IX. 2 3 . ) . 

Τρίται δέ τελευταίον μνημονεύονται αί Νηΐται, διά τών 

οποίων ό Παυσανίας, υπερβάς τήν Δίρκην, καταλείπει 

τάς Θήβας, διά νά άπέλθνι ε'.ς τήν Ογχηστδν και τάς ©ε -

«πιάς. 

Περί τής θέσεως τών πυλών τού-βων δέν είναι δυνατόν 

νά επικράτηση μεγάλη τις αμφιβολία, τών φυσικών οδών 

αμεταβλήτων έτι σωζόμενων. Καί αί μέν Ηλέκτραιέκειντο 

προς μεσημβρίαν (παραβαλ, Νόννου Διονυσιακά V. 6 9 . 

« ήελίω πυρόεντι άτώπιος » )" αί δέ Προιτίδες, προς τδ 

βορειανατολικό-;, αί δέ Νη'ί'ται, προς τό βορειοδυτικδν τής 

Καδμείας. 

Κατά τήν αυτήν τάξιν άπαριθμών ό Παυσανίας καί τάς 

άλλας πύλας ονομάζει κατ' αρχάς τάς Κρηναίας, τάς ύπό 

τοϋ Αισχύλου Βορραίας προσαγορευομένας, όθεν καί ή 

θέσις αυτών αρκούντως προσδιορίζεται μεταξύ τών Προι-

τίδων καί τών Νη'ίτών. Επειτα εξής αλλήλων έπομένας, 

τάς Τψίστας καί ΐΊγυγίας ή Ογκα'ί'δας πύλας, («τάς δ' 

Τψίστα;. . . . τάς δέ έπί ταύτας πύλας ονομάζουσιν ή γ υ -

γίας,,). Αμφότεραι λοιπόν αύται ήθελον κείσθαι μεταξύ 

τών Νη'ίτών καί τών Ηλεκτρών, άρα τετραμμέναι πρός 

τδ δυτικόν καί πρό; τδ μεσημβρινοδυτικόν μέρος* καί οΰ-

τ ω καί δ Νόννος τάς όγκα'ί'δας πύλας σημειεί ώς πρός 

δυσμάς βλέπουσας (ές έσπέριον κλίμα)" έντεϋθεν αί οπό 

τοϋ Πευσανίου τελευταίαι άναφερόμεναι, αί όμολω'έδες 

πύλαι, έκειντο άρα μεταξύ τών Ηλεκτρών καί τών Προι-

τίδων" τήν ύπόθεσιν δέ ταύτην έλπίζομεν, ότι παρακατιόν-

τες θέλομεν βεβαιώσει ακριβέστερον. 

Τά έπί τών διδύμων αδελφών Αμφίονος καί Ζήθου άνυ-

ψωθέντα τής πόλεως τείχη περιέκλειον άμφοτέρωθεν τους 

ποταμούς Δίρκην καί ίσμηνόν (Εύριπ. Φοινισ. 8 2 4 . παρα

βαλ. καί Σχολ. αυτόθι καί έν στιχ. 8 1 8 . Αίλιαν. Π. ϊ . 

I X . 5 7 Αίσχύλ. Επτά έπί Θήβ. 3 7 7 ) " διά τοϋτο καί 

ποιητής τις ονομάζει τήν πόλιν κατ' άδειαν ποιητικήν 

ν ή σον (Λυκόφρ. 11 0 4 . , , νήσους μακάρων δ 'έγκατοικήσει 

μέγας ήρως, αρωγός λοιμικών τοξευμάτων»), Διά δετών 

δύο τούτων ποταμών έχομεν ώρισμένην τήν εκτα«ιν τών 

τειχών πρός δυσμάς καί ανατολάς. Αλλ' έάν τουναντίον 

δ Δικαίαρχος λέγϊΐ « ποταμοί ^έουσι δ'ι αυτής δύο», συμ

περιλαμβάνει τά εκτεταμένα προάστεια καί τους κήπους, 

τους οποίους ή Δίρκη καί ό Ϊσμηνός έπότιζον. 0 αυτός 

Δικαίαρχος αποδίδει εις αυτήν σχήμα κυκλικόν έξ 7 0 , 

ή κατά μετρικήν περιγραφήν, έκ 4 3 σταδίων περιοχής, 

ήτις δμως είναι πολύ μεγάλη διά τδν μεταξύ αμφοτέρων 

τών ποταμών χώρον, Καί ή οικία τοϋ Πινδάρου, ή πέ 

ραν της Δίρκης, άρα έν τινι προαστείω κειμένη, συμπερι

λαμβάνεται συνήθως μετά τής πίλεως. Ερρεε δέ δ Δίρκη 

πρδ τών Νη'ίτών πυλών, δ δέ ΐσμηνός κατά τάς Προιτίδα;, 

(Παυσ. I X . 2 5 . 3 . Αίσχύλ. Επτά έπί Θήβ. 3 7 7 ) . 

Τδ μεσημβρινδν τών τεινών μέρος, δπου εκειντο «Ι 
S 2 

t 
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Ηλεκτρο», έφέρετο κατά τον Αρριανδν παρά τους πρόποδας 

τής Καδμείας (λνάβασ. Αλεξ. I. 7. 8.) καί κοίλη τις ο

δός ήγε κατά τό Ηράκλειον είς τάς πύλας. Οίκεΐον δέ 

νομίζομεν ένταϋθα να έκθέσωμεν δια βραχέων την τοϋ 

Αρριανοϋ διήγη»ιν. « Ó δέ Αλέξανδρος έξ Ογχηστοΰ άρας 

τή ύστεραία προσήγε προς την πόλιν τών Θηβαίων, κατά 

το Ιολάου τέμενος (κείμενον κατά Παυσανίαν έκτος τών 

ΙΙροιτίδων έπί τής είς Αίραίφειαν όδοϋ, άρα έπί τοϋ βο

ρειανατολικού πεδίου της πόλεως) Τη δε ύ7εραία 

άναλαβών την στρατιάν πάσαν, και περιελθών κατά τάς 

πύλας τά« φέρουσας έπ' Ελευθέρας τ» και την Αττίκην, 

βύδέ τότε προσέμιξε τοις τείχεσιν αύτώ, άλλ' έστρατο-

πέδευσεν ού πολύ απέχων της Καδμείας" ώστε εγγύς εΐ-

ν*ι ώφέλειαν τών Μακεδόνων τοις την Καδμείαν έχου-

σι. » Και δ μεν Αρφανός δεν αναφέρει τάς πύλας όνο-

μαστί* δτι δε νοούνται αί Ηλέκτραι έσημειώσαμεν ηδη 

ανωτέρω" άλλα και έζ αύτοϋ τοϋ Παυσανίου έπικυροΰται, 

τιθέντος τδ πολυάνδριον τών κατά τοϋ Αλεξάνδρου πεσόν

των Θηβαίων. Προσέτι δέ και τδ Ηράκλειον, πρδ τών 

•χυλών (Παυσαν. I X . 1 0 . 1.). εξακολουθεί δέ δ Αρριανδς 

ούτως" » 01 γάρ Θηβαίοι την Καδμείαν διπλώ χάρακι 

•φρουρούν άποτειχίσαντες, ώς μήτε έξωθεν τινα τοις έγ-

κατειλημμέίΌις δύνασθαι έπωφελεϊν, μήτε αυτούς έκθέον-

τα; βλάπτειν τι σφας, δπότε τοις έξω πολεμίοις προσφέ-

ροιντο. Αλέξανδρος δέ διέτριβε πρδς τη Καδμεία 

κατεστρατοπεδευκώς Αλλά Περδίκκας . . . . αυτός 

τρωτός προσέμιξε τω χάρακι" και διασπάσας αύτδν ένέ-

βαλεν είς τών Θηβαίων την προφυλακήν Τους μέν 

τοι Θηβαίους είς την κοίλην δδδν τήν κατά τδ Ηράκλειον 

φέρουσαν οί άμα αύτώ είσπεσόντες δμοϋ τοΐ; παρ' Αλε-

ξάνδρω τοξόταις συνέκλεισαν" και ες τε μέν έπί τδ Ερά-

κλειον άναχωροϋσιν, βΐποντο τοις Θηβαίοις" εντεύθεν δέ 

έπιστρεψάντων αύθις συν βοή τών Θηβαίων, φυγή τών 

Μκκεδόνων γίγνεται Καν τούτω Αλέξανδρος τους 

μεν αΰτοϋ φεύγοντας κατιδών, τους Θηβαίους δέ λελυ-

κίτας έν τη διώξει την τάξιν, εμβάλλει ές αυτούς συντε

ταγμένη τη φαλάγγι. Ο'. δέ ώθοϋσι τους Θηβαίους εϊσω τών 

πυλών" και τοις θηβαίοις ές τοσόνδε ή φυγή φοβερά έγί-

γνετο, ώστε διά τών πυλών ωθούμενοι είς τήν πόλιν, ούκ 

ΐφθησαν συγκλεΐσαι τάς πύλας· άλλα συνεσπίπτουσι γάρ 

αύτοΤς είσω τοϋ τείχους, δσοι τών Μακεδόνων εγγύς 

φευγδντων είχοντο, δτε και τών δια τάς προφυλακάς τάς 

πολλάς έρημων δντων' και τειχών παρελθόντες βίς τήν 

Καδμείαν οί μέν εκείθεν κατά τδ Αμφεΐον συν το"£ς κατέ-

χουσι την Καδμείαν εις τήν άλλην πόλιν οί δέ κατά τά 

τείχη έχόμενα ήδη πρδς τών συνεισπεσόντων τοις φεύγου-

σιν ύπερβάντες, είς τήν άγοράν (κειμένην ϊσως έν τ ώ κέν-

τρω της πόλεως) δρόμω έφέροντο. Και δλίγον μέν τινα 

χρόνον έμειναν οί τεταγμένοι τών Θηβαίων κατά τδ Αμ-

φεΐον ώς δέ πανταχόθεν αύτοΐς οί Μακεδόνες και Αλέξαν

δρος άλλοτε άλλη επιφαινόμενος προσέκειντο, οί μέν 

ιππείς τών Θηβαίων διεκπεσόντες διά της πόλεως εις τδ 

πεδίον έξέπιπτον, οί δέ πεζοί, ώς έκάστοις προύχώρεί, 

έσώζοντο». Τοιουτοτρόπως αί Θήβαι μετά μικράν άντί-

στασιν έκυριεύθησαν και κατεστράφησαν. 

Εκ της έξιστορήσεως ταύτης τοϋ Αρριανοϋ προσδιορί

ζεται ακριβώς ή θέσις τών Ηλεκτρών πυλών, ίσταντο 

αύται άνω τής κοίλη; όδοϋ, κατ ' ανατολάς τών τοϋ Φράγ

κικου υδραγωγείου τόξων. Και αναμφιβόλως διά τών 

πυλών τούτων ερρεεν δ χείμαρρος άνωθεν όδοϋ τίνος, έκ-

φερούσης ίσως αύτδν πάλιν εί; τάς Βορραίας* τοιουτοτρό

πως ηθελεν όρισθή ώς έγγιστα και τούτων τών πυλών 

ή θέσις, καίτοι άδηλου δντος, πόσον ή πόλις έξετείνετβ. 

πρδς τδ βόρειον μέρος είς τδ πεδίον. Αί Θήβαι άπδ τής 

αποκαταστάσεως τοϋ Κασσάνδρου έρρυμοτομήθησαν μεν 

συμμετρικώς ( » καινώς έρρυμοτομημένη » Δικαίαρχος), 

ήσαν δμως καθ' ύπερβολήν ρυπαραί, και ούδ' ύπήρχον 

ίσως οχετοί (λικαίαρ. «πηλδν έχει πολύν. » Εύβουλος 

παρ' Αθηναίω τω Δειπνοσ. Χ . 1 4 . σ. 4 1 7 . « κοπρών 1χ«ι 

έπί ταΐς θύραις έκαστος») . 

(ακολουθεί.) 

Ο ΜΕΓΑΣ ΜΑΣΤΟΔΟΥΣ. 

Τδ μάλλον άξιοπαρατήρητον έκ τών ζώων, τών όποιων 

τδ είδος έξέλιπεν, είναι δ Μαστόδους. Αν δέ και ουδέν 

Ιχνος τής υπάρξεως τοϋ Μαστόδοντος διεσώθη μέχρι τών 

ημερών ημών, άλλ' οί φυσιολόγοι συλλέξαντε; τά κατά 

τάς άνασκαφάς άνακαλυπτόμενα δστα αύτοδ και συναο-

μολογησαντες εις σκελετόν, ήδυνήθησαν δχι μόνον νά πα-

ραστήσωσιν δλόκληρον κ*ί τέλειον τδ σχήμα τοϋ ζώον 

τούτου, άλλα και νά μαντεύσωσι τά ήθη και ίξεις και νά 

συγγράψωσι τήν ίστοοίαν αύτοϋ. 

Τά πρώτα λείψανα τοϋ Μα70δοντος, ευρεθέντα έν τ% 

Αμερική περί τά μέσα τοϋ τελευταίου αιώνος, έλογίοθησαν 
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Ο Μ Ε Γ Α Σ ΜΑΣΤΟΔΟΥΣ!. 

χατ* αρχάς ώς ανήκοντα είς τον Μαμμοϋθ, ή δρυκτδν 

Ε λέφαντα, τοϋ δποίου τά ός-α απαντώνται συνεχώς κατά 

Σιάφορχ τής Ευρώπης μέρη, Αλλ' άλεπάλληλοι νέαι 

ανακαλύψεις δστέων έντελεστέρων έφείλκυσαν τήν προσο-

χήν τών σοφών, ο'τινες έξετάσαντες αυτά άκριβέστερον 

ανεγνώρισαν, ότι άνήκουσιν είς ζώον διάφορον τοϋ Μαμ-

μούθ. Πεισθέντες δέ περί τ η ; υπάρξεως ιδιαιτέρου ε ί 

δους υπερμεγεθών ζώων έδωκαν εις αύτδ τήν δνομασίαν 

Μαστόόους, ώς έκ τοϋ σχήματος τών οδόντων αύτοϋ, 

εχόντων σχήμα μαστοϋ. Τον δέ σκελετδν τοϋ ζώου 

τούτου παριστοί -"ι παρούσα ημών εικονογραφία. 

Αν δέ και ή μεταξύ τοϋ Μας-όδοντος και Ελέφαντος δι

αφορά φαίνεται έκ τοϋ σχηματισμού τών δστέων αύτοϋ, 

άλλ' έν γένει υπάρχει μεγάλη δμοιότης μεταξύ τών δύο 

τούτων ζώων, και δύναται τις νά γνωμοδότηση πιθανώς 

δ™ αμφότερα ανάγονται είς τήν αυτήν ο'ικογένειαν. Ο 

«ερίφημος μάλιστα φυσιολόγος Κουβιέρος διϊσχυρίζεται, 

δτι δ Μαστόδους έΐχεν επίσης ώς δ Ελέφας προβοσκίδα* 

συμπεραίνει δέ τοΰτο έκ τοϋ βραχέως αύτοϋ λαιμοϋ καί 

το6 μεγάλου ύψους τών ποδών'αύτού, καί οτι επειδή ένεκα 

*%ς μεγάλης δυσαναλογίας τών δύο τούτων μελών, δ Μα^ 

στόδους δέν ήθελεν έμπορεΐ νά πλησιάζη τδ στόμα προς 

τήν γήν διά νά λάβη τήν τροφήν αύτοϋ, ή προνοητική φύ

σις είχε φροντίσει βεβαίως νά αναπλήρωση τήν έλλειψιν 

ταύτην διά τοϋ δργάνου τής προβοσκίδος. 

Η ακριβής εποχή τής εκλείψεως τοϋ γένους τών Μας-ο-

δόντων δέν δύναται νά προσδιορισθή ακριβώς. 01 φυσι

ολόγοι δμως παρατηροϋντες δτι τά δστα τοϋ Μας-όδοντος 

ευρίσκονται είς μικρόν βάθος τής επιφανείας τής γης καί 

δτι διασώζουσιν ίχνη προσφάτου υπάρξεως, έγνωμοδότ»-

σαν, δτι τδ γένος τούτων τών ζώων εξέλιπε πρδ δλίγων 

|τών. Είς τήν Βιργινίαν μάλις-α άνεκαλύφθησαν εις δλί

γον ποδών βάθος γής τιτανώδους, σωρός λειψάνων τοϋ 

Μαστόδοντος μετά σωροϋ χόρτων, καλάμων καί κλάδων 

δένδρων ήμιχωνευμένων καί εμπεριεχομένων έντδς είδους 

θύλακος, τδ δπσΐον οί φυσιολόγοι έθεώρησαν ώς τδν στό-

μαχον τοϋ ζώου. Συγγραφεύς τις αναφέρει ομοίως, δτι 

οί άγριοι τής Αμερική; άνεκάλυψαν, έν ετει 4 7 6 2 , κεφα

λήν τινα τοϋ Μαστόδοντος, ήτις διετήρει είσέτι κρεμα-

μένην τήν προβοσκίδα. Τέλος έκ τών μυθωδών παραδό

σεων λαών τινών τής Αμερικής συμπεραίνεται επίσης, δτι 

τά ζώα ταϋτα δέν έξέλιπον *ρδ πολλών ετών, διότι οί 
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ρηθέντες λαοί της Αμερικής διηγούνται, δτι πρό τίνων 

ετών ύπήρχον υπερμεγέθη τινα ζώα τα όποια ώνόμαζον 

προπάΐορας τωκ βοώτ, και τα όποια έπέφερον κατας-ρε-

πτικόν όλεθρον έφ' δλων τών λοιπών ζώων· τό δε μέγα 

Πνεύμα όργισθέν δια τα κακουργήματα τών ζώων τούτων 

απεφάσισε νά καταστρέψω αύτα δια τοΰ κεραυνού* άλλα 

το μεγαλήτερον έξ αυτών, καλύπτον όπισθεν έαυτοΰ όλα 

τα λοιπά, άντεπολέμει τολμηρώς κατά του Μεγάλου Πνεύ

ματος* δεχόμενον έπΙ της κεφαλής αύτοΰ δλους τους κε

ραυνούς* άλλα τραυματισθέν έπί τέλους κατά την πλευράν, 

καί έγκαταλειπόν τά όμόφυλλα αύτοΰ, τά όποια έφονεύθη-

σαν δλα, έφυγε πρός τάς μεγάλας λίμνας, πέριξ τών 

οποίων διάγει εισέτι μεμονωμένον βίον. 

Και τά μέν όστα τοΰ μεγάλου Μας-όδοντος ευρίσκονται 

μόνον έν τ?ί Αρκτική Αμερική κατά τά υπό τών ποταμών 

σχηματιζόμενα προσχώματα. Τά δέ τών μικρών Μας-ο-

δόντων απαντώνται έν ττί μεσημβρινή Αμερική καί προς 

τούτοις κατά τινα μέρη της Γαλλίας, Γερμανίας καί Ιτα

λίας. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ Α Ν Α Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ 

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ . 

( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου άριθμοΰ. ) 

Ή ακόλουθος αναφορά τοΰ Δεμαρέτζ είναι πολλά 

περίεργος* «Αί εφημερίδες τοΰ 1 8 0 5 άναφέρουσι την 

« παράδοξον καΰσιν της Κυρίας ΒοΟέρ' ταύτης της 

« τραγική; σκηνή; ημην ό ίδιος αυτόπτη;* ή γυνή η-

« τον ηλικία; έξήκοντα οκτώ ετών, καί τόσον παχεία, 

« ώστε έζύγιζε διακόσια; Γ α λ λ ι κ ά ; λίτρα; . Κ α τ ά 

ιι την μαρτυρίαν πολλών γνωρίμων αυτή; ήτο πολλά 

ί παραδεδομένη είς τό πίνειν* εις δέ τ ά ; πέντε Δεκεμ-

Κ βρίου,έν ω άφ'εσπέρα; έχαιρε πολλά καλην ύγείαν, 

κ το πρωί είσελθών εί; τον θάλαμον αύτη; ό θυρωρέ; 

α τ ή ; οικία; ευρεν αυτήν δλην άπηνθρακωμένην* είσελ-

« θών ό ίδιο; εί; τόν θάλαμον, είδον μετά μεγάλου 

« θαυμασμού δτι, πλην τίνος μικρά; τραπέζης και έ-

« νός κιβωτίου, κάνέν από τ ά επίλοιπα σκεύη δεν ειχε 

« πειραχθή κ α τ ά τό παραμικρόν εν με'ρο; τοΰ οίκήμα-

€ τ ο ; ήτο μελανόν άπό δυσώδη ύγρότητα, έπίση; και τ ά 

I «κεύη· ή δέ θύρα καί τά παραθυροϋαλία ήσαν σκε-

(5 πασμε'να άπό παχύ άλειμμα* άφ' δλον δέ τό λείψα-

κ νον είχε μείνει μόνον τό χόανον (τό επάνω τών μ η -

« ρών δακτυλωτόν κόκκαλον) τοΰτο τό φαινόμενον, 

8 τό όποΓον ακόμη δεν έξετάσθη ακριβώς, είναι άξιον 

« τ η ; προσοχή; τών ιατρών, τών φυσιολόγων καί τών 

κ νομικών. 

Πολλαί Γαλλ-.καί έφημερίδε; λέγουσιν δτι, τό 

φαινόμενον τ ή ; αυτομάτου άνάψεω; δεν είναι νέον 

ούτε σπάνιον. Χ ή ρ α εμπόρου τινός εις τό Μοντάγνε, ήτις 

έπινε μετά μεγάλη; καταχρήσεω; τό οινόπνευμα, ευ

ρέθη δλη καυμενη πλησίον τ ή ; εστία;, εις ήλικίαν 7 0 

ετών* μόνον τ ά κρανιοκόκκαλα, τό άριστερόν σκέλο;, 

καί ή άκρα τοΰ δεξιού ποδό; δεν ειχον βλαβήν άπό 

δέ τό λοιπόν σώμα είχε μείνει μόνον δυσώδη; τ ι ; κόνις, 

καί είδο; ελαφρού σπογγοειδούς καί αίματωμένου άν-

θρακο;. 

Είναι άληθέ;, δτι αί αυτόματοι ανάψει; άκολουθοΰ-

σιν ώ; έπί τό πλεΓστον εί; γυναΓκα;* άλλ' δμω; καί 

οί άνδρε; δέν είναι άπ' αύτάς διόλου έξγιρημένοι, ώ; 

έπιβεβαιοί καί ό ιατρός Βαταγλία; , διηγούμενο; ει; τινα 

εφημερίδα τοΰ Πόντε-Βόστο, δτι ιερεύς τις ονόματι 

Βαρθολομαίο;, κάτοικος τοΰ Μόντε-Βολέρε, ύπήγε δί 

ιδιαιτέρα; υποθέσεις είς την πανήγυριν τοΰ Φιλαίτου* 

τό εσπέρα; εφθασεν είς τό Φαινήλε καί κατωκησεν 

εί; ενα γαμβρόν αύτοΰ* ευθύς δέ, δτε έφθασε, παρεκάλεσι 

νά όδηγήσωσιν είς τόν δί αυτόν προσδιωρισμένον θάλαμον, 

καί νά βάλωσι καθαρόν μανδύλιον έπί της ράχη; 

αύτοΰ ύπό τόν χιτωνίσκον* άφήκαν αυτόν μόνον, καί 

ηρχισε νά προσεύχηται' μ ε τ ά τινα; στιγμά; ηκουσαν 

εί; τό οίκημα αύτοΰ άλλόκοτον κρότον, ένταυτώ καί τήν 

φωνήν τοΰ ίερέω;* οί άνθρωποι τ ή ; οικία; έτρεξαν, καί 

ευρον τόν άθλιον ιερέα έξηπλωμε'νον έπί τοΰ έδάφου; 

καί περικυκλωμένον άπό μικράν φλόγα, ήτις άπεμα-

κρύνθη εί; τήν προσέλευσιν τών ανθρώπων ολίγον κατ' 

ολίγον, καί τέλο; εξέλιπε διόλου* έθεσαν αυτόν έπί τ ή ; 

κλίνης, καί τόν περιεποιήθησαν δπω; ήδυνήθησαν* τήν 

δέ ερχομένην ήμέραν, διηγείται ό ιατρός Βαταγλία; , 

μ'εκραξαν καί άφοΰ εξέτασα αυτόν ε'πιμελώ;, ευρον δ τ { 

τό δέρμ,α τοΰ δεξιού βραχίονο; ήτο χωρισμένον άπό τό 
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κρέας καί έκρέματο, καθώς καί τό μεταξύ τών ώμων 

καί τών όσφύων. "Εκοψα λοιπόν δλα τ α ΰ τ α τ ά κομ

μάτια , καί παρατηρών δτι η δεξιά χειρ αρχίζει ν' ά-

πονεκροΰται έκαμα τινα κοψίμματα εί; αυτήν, άλλ' 

δμω; ευρον την ερχομένην ήμέραν, καθώ; έφοβηθην, 

δηλαδή τώ δντι κεκαυμένην* είς την τρίτην μου έπί-

σκεψιν ειχον άρχίσειν δλα τ ά επίλοιπα πληγωμένα 

μέρη νά καίωσι κρυερώ;, ό άρρωστο; ελεγεν δτι εχει 

καυστικην δίψαν καί εδοκίμαζε' σφοδρότατου; σπα

σμού;* τ ή ; κοιλία; τ ά περισσεύματα ησαν σεσηπότα, 

είχεν άδιάκοπον έμετόν καί πολλήν θέρμην συνωδευ-

μένην μετά παραληρημάτων, τέλο; πάντων απέθανε τήν 

τετάρτην ήμέραν, άφοΰ έκοιμήθη δύο ώρα; κ α τ ά συ-

νέχειαν* εί; την τελευταίαν μου επίσκεψιν ευρον τόν 

άρρωστον βαθε'ω; κοιμώμενον, καί παρετήρησα μετ' έκ-

πλήξεω; δ α η σήψι; είχε τόσον προχωρήσει, ώστε η 

δυσωδία ητον ανυπόφορος, τ ά έκ τοΰ σώματος αύτοΰ 

οκωλήκια, έσύροντο εξω άπό τήν κλίνην, καί οί δνυχε; 

επιπτον άφ' εαυτών* βλέπων δέ αυτόν είς τοιαύτην έλε-

εινήν κατάστασιν έκρινα περιττόν νά έπιχειρισθώ θερα

πευτικά μέσα. 

Ειχον ερωτήσει τόν άρρωστον πώς συνέβη είς αυτόν 

τοΰτο τό κακόν, καί μ' άπεκρίθη ότι εΐχεν αίσθανθή πό-

Νον τινά είς τόν δεξιόν βραχίονα, ώ; νά τόν είχε κτυ

πήσει τ ι ; διά ροπάλου, καί δτι ειδεν ένταυτώ έπί τοΰ 

χιτωνίσκου αύτοΰ ένα σπινθήρα. 

Έ κ τούτων αποδεικνύεται σαφέστατα, δτι τό άν-

θρώπινον σώμα ει; τινα; περιστάσει; είναι ύποκείμενον 

και εί; τ ά ; φλόγας τοΰ Ηφαίστου, τόν πυροφορισμόν, 

καθώς καί είς τ ά κύματα τοΰ Ποσειδώνος, τόν ύδρωπα* 

η δέ διαφορά είναι δτι τό δεύτερον ακολουθεί συνε-

Κΐβτερον. 

Παρετηρήθη δέ δτι τ ά περισβότερα αύτοκαυμένα υπο

κείμενα ησαν κ α τ ά τό μάλλον καί ήττον παραδεδο-

μ,ένα είς τήν μέθην, όθεν καί όί περισσότεροι άποδί-

δουσιν είς τοΰτο την αίτιαν τοΰ φαινομένου. Ό Ααίρος 

φρονεί δτι 5λα τ ά μέλη τοΰ σώματος τών τοιούτων 

υποκειμένων διαπερώνται άπό μορίδια άλκοχολικά, 

τ ά οποία απορροφώνται άπό τ ά λυμφατικά αγγεία, 

καί επειδή τό άλκοχόλ, ώ; γνωστόν, είναι έμπρήσιμον, 

λαμβάνει καί τό · ώ μ α έμπρηστικην διάθεσιν* ό Λαί -

ρος έπιστηρίζει τήν γνώμην ταύτην διά τ η ; ακολούθου 

πείρα;* τ ά εντόσθια καί ά λ λ α μέρη τοΰ σώματσ; μυ -

ρίζουσι άπό άλκοχόλ, εάν τό ύποκείμενον έπινε τοΰτο 

τό σίκερον πρό τοΰ θανάτου, η φλόξ τότε έχει τό αυτό 

χρώμα πρό; τό καιόμενον άλκοχόλ* πλην τούτου καί η 

υπερβολική π α χ ύ τ η ; καί ίσχνότης συνεισφέρει πολύ εί; 

τήν αύτόματον άναψιν, η μέν διά τήν έμπρηστικην 

ποιότητα τοΰ πάχους, η δέ διά την ελλειψιν τοΰ 

ύγροΰ. 

Ό Βενδόης φρονεί δτι η άναψι; γίνεται διά τοΰ 

άλκοχόλ, τό οποίον άνάπτει άπό τυχηρόν έξωτερικόν 

σπινθήρα. Ή ύπόθεσι; δμω; αυτή δέν εξηγεί έξαρ-

κούντω; τ ά φαινόμενα, καί κ α τ ά τ ά ; ακριβεστέρα; 

ερεύνα; η αυτόματο; άναψι; δεν έμπορεί νά γέντ) κ α τ ά 

τούτον τόν τρόπον, πλην εάν ύποθέσωμεν δτι τό σώμα 

είναι προδιατεθειμένον είς τοΰτο, καί δί έπισωρεύσεω; 

εμπρηστική; ΰλης 'έγεινεν έμπρήσιμον. 

Αί ακόλουθοι θέσει; δύνανται νά έξηγήσωσι σαφέ-

στερον τήν αύτόματον άναψιν. 

1 ) Αί γυναίκε; είναι περισσότερον ύποκείμεναι εί; τήν 

αύτόματον άναψιν παρά τού; άνδρας* διότι ό μεταξύ 

των μυωνων και των Λ,οιπων του σώματος μέρων ιστός 

καί τό δέρμα είναι ;τλέον χαΰνα καί τρυφερά. Αί γ υ 

ναίκες πρός τούτοι; εχουσι περισσοτέραν φυσικήν δ ιά

θεσιν εί; τό νά παχύνωβιν. 

2 ) "Ολαι αί αυτόματοι ανάψει; άκολουθοΰσιν εί; 

προβεβηκότα υποκείμενα. Οί περισσότεροι ησαν έξηκον 

τούτει;, νέοι ποτέ δέν εφάνησαν υποκείμενοι εί; τοιαύ

την άσθένειαν. 

3 ) "Εξω άπό την εί; τό γήρα; άδυναμίαν επασχον 

οί αύτομάτω; κεκαυμένοι καί άλλ.ην αρρωστίαν, π. χ . 

ικτερον. Πόσον δέ μικρό; είναι ό βαθμό; της ζωτικής 

ενεργείας είς τού; τοιούτους, τό άπέδειξεν ό ανωτέρω 

Ιτι ζών σεσηπώς. 

4 ) Οί περισσότεροι αύτομάτω; κεκαυμένοι ήσαν 

οκνηροί* τούτο εδιδεν επομένως τροεήν είς τήν άδυνα

μίαν. 
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5 ) Οί περισσότεροι αυτών ήσαν πολλά παχείς* το 

ύπερβολικόν πάχος συνοδεύεται, ώς Ιπ\ το πλεΓστον, 

από άσδε'νειαν, η οποία Ιχει τόπον έξαιρέτως εις τ ά λυμ

φατικά αγγεία, δθεν ή εις τον υδρωπα καί εις άλλας 

καχεξίας κλίσις. 

6 ) Οί περισσότεροι τών αυτομάτως κεκαυμένων ί -

σαν παραδεδομε'νοι εις το πίνειν. 

7 ) Πλησίον τού τόπου, δπου ή άναψις ήκολούθησεν, 

ευρέθη, ως έπ'ι το πλείστον, ολίγον πυρ, φώς, αναμμένοι 

άνθρακες κα'ι ά λ λ α τοιαύτα. 

8 ) Ή άναψις ήκολούθησε τοσούτον ταχέως, ώστε οί 

πάσχοντες δεν ηδυνήθησαν συνήθως νά φωνάξωσί τινα 

ιίς βοήθειαν αυτών, 

9 ) Ή φλόξ δεν η το κινητή, εσβύνετο πολύ δυσκόλως 

διά τού ύδατος, και δεν ηγγιζε τ ά περί αυτήν αντι

κείμενα, παρά μόνον, δταν τ α ύ τ α ήσαν πολλά πλησίον, 

καί κολλημένα εις το καιόμενον σώμα. 

1 0 ) Ό τόπος δπου έ'γεινεν ή άναψις, ητο γεμάτος 

από οσμήν. Οι τοίχοι, ή μένουσα στάκτη καί άνθρακες, 

ησαν σκεπασμένοι ύπο δυσώδους υγρού καί πάχους. 

1 1 ) Ό κορμός ητο· σχεδόν δλως αποτεφρωμένος* 

{ξω από μερικά κόκκαλα, μέρος της κεφαλής, τών 

χειρών καί ποδών, τ ά οποία εμεινον περιτυλιγμένα επί 

τού δέρματος. 

1 2 ) Ή άναψις ήκολούθησεν ώς επί το πλείστον κα-

xà ψυχρον καιρόν καί συνήθως τον χειμώνα. 

1 3 ) Το θείον καί ό φωσφόρος είναι συστατικά μό

ρια του σώματος. 

Τ ά φαινόμενα της αυτομάτου άνάψεως εξηγούνται 

χημικώς διά τών ακολούθων λόγων. Ή εξωτερική φύσις 

νικ£ τον οργανισμόν, δστις από έλλειψιν ενεργείας ολίγον 

άνθίστατχι εις έκείνην* ή ασθένεια λοιπόν αύτη είναι τ ο 

πική, καί έν ώ θέλει νά γείνρ γενική, το ζωτικόν αφανί

ζεται, καί το νεκρόν σώμα ακολουθεί τούς νόμους της 

νεκράς φύσεως. 

*Ενταΰθα δύναται τις νάδιακρίνη τήνκλίσιν άπα τάς 

έξωτερικάς βλαβερός δυνάμεις, καθώς εις άλλας αρρώ

στιας* λοιπόν δεν πρέπει νά συγχέωμεν την έμπρηστι-

κότητα καί τούς τυχηρούς σπινθήρας* αν δέ συντρέξωσι 

καί τ ά δύο, τότε ακολουθεί ή αυτόματος άναψις. 

Εις τοιαύτην περίστασιν ή άναψις είναι άφευκτος* 

διότι το άνθρώπινον σώμα, εις ύγιά κατάστασιν, δεν εί

ναι εμπρηστον. Ή αιτία είναι, ώς γνωστόν, το πολύ 

ύγρον, από το οποίον δλον το σώμα είναι διαπερα-

σμένον. 

Ή έκ τού γήρατος, αρρώστιας, ασωτίας καί οκνη

ρίας αδυναμία, επιφέρει κ α τ ά μέρος τήν έμπρηστικό-

τ η τ α . Το ύπερβολικόν άλκοχολ, φαίνεται, δτι φέρει τ ά 

λυμφατικά αγγεία εις ασθενή κατάστασιν* τούτο γίνε

ται πιθανόν άπο πολλά φαινόμενα, τ ά δποία παρατη-

ρούμεν εις τούς οίνοπότας. Ούτως ε'μπορεί πλήθος 

εμπρηστικής ύλης νά έπισωρευθϊί εις το σώμα τών αυ

τομάτως κεκαυμένων. 

Ή εμπρηστική ύλη διαπερα ευκόλως δλον τόν ίστόν 

τών στερεωτέρων μερών τού σώματος, χωρίς νά δύναν

ται τ ά ύγρά ν' άφαιρέσωσιν άπ' αυτής τήν έμπρηστι-

κήν ιδιότητα. 

Έάν το έκ τών αρτηριών καί φλεβών έξατμισθέν 

ύγρον δεν απορροφηθεί πάλιν ύπο τών λυμφατικών αγ

γείων, μένει εις τον ίστόν καί άποτελεΓτον ΰδρωπα' ού

τως εμπορεΓ νά γεννηθίί αυτού καί το ύδρογόνον* τού

του ή ζέστη είναι πολλά μεγάλη, καί δί αυτής δύνανται 

τ ά μ έ λ η τού σώματος, τ ά οποία είνα νέα πηγή καυστι

κής ύλης, ν' άνάψωσιν εύκολώτερα. 

Τ ά σίκερα περιέχουσι πολύ άνθρακικόν καί ύδρογό

νον* πινόμενα λοιπόν άκράτως εχουσι μεγάλην επίρροί" 

αν εις τήν αύτόματον άναψιν. 

Αί καυστικαί υλαι επισωρεύονται, δπου ό ιστός εί

ναι αραιότερος* άρα περισσότερον εις τον κορμον παρά 

εις τ ά λοιπά μέρη τού σώματος. 

Το ούτως προς εμπρησμόν διατεθειμένον σώμα άνά-

πτειδί έξωτερικούήλεκτρικούσπινθήρος* εις πολλά θηρία 

παρατηροΰμεν ηλεκτρικά φαινόμενα* είςτούς γάτους, 

μάλ ιστα τούς κόκκινους, δταν τρίβωμεν αυτούς διά μ ε 

ταξωτής ύλης, ή διά της χειρός εις το σκότος* εις τούς 

ίππους, λαγωούς, καί τ ά λοιπά δταν κτενίζωμεν, * 

μόνον τρίβωμεν αύτάδιάτηςχειρός* ό Κοντοΰγνος ( 0 ) ΐ ι -

^ η ο ) διδάσκαλος της ανατομίας εν Νεαπόλιι, 

θέλων νά άνοιξη; ζωντανόν ποντικόν, ιλαβεν «να η -
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λεκτρικόν κτύπον. Τών ιχθύων ή ηλεκτρική ενέργεια 

«ναι προ πάντων περίεργος* ό ηλεκτρικός Γυμνότης, 

Ζίλουρος, Τετρόδων, ό Ινδικός Τριχίουρος καί άλλοι, 

δχι μόνον δίδουσι κτύπους ηλεκτρικούς, δταν θέλω-

«ιν, α λ λ ά καί σπινθήρας. Ταύτα τ ά ηλεκτρικά 

φαινόμενα άκολουθοΰσι καί εις τούς ανθρώπους, καί 

μάλιστα δταν εύρίσκωνται εις ασθενή κατάστασιν. 

Ο Δ' καί ό Ε ' Χριστιανός καί Φίλιππος ό Δ', παρετή-

ρησανείς τόσώμα αυτών ηλεκτρικά φαινόμενα. Κάρο

λος Γουζάγας ίξε'οαλλε πΰρ τρίβων τ ά μέλη αυτού. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΚΑ-

ΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑ 

ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΩΝ. 

( Συνέχεια έκ τών αριθμών 1 5 καί 1 6 . ) 

Περιήγησις της Φρε'ύόίσης. 

Κατά το 1 0 0 2 έτος μετέβη πάλιν εις Βινλανδίαν ή 

•ρεϋδίση μετά τών έκ Νορβεγίας έλθόντων δυο αδελφών 

αυτής Ελγου καί Φιγνόγου* εκεί έγεννήθη σφοδρά προς 

αλλήλους έρις* έκ ταύτης κινηθείσα ή Φρεϋδίση κατέπεισε 

τόν σύζυγον νά φονεύση τούς αδελφούς αυτής, δστις καί 

δπακούσας έδολοφόνησε τούς αδελφούς τής συζύγου αύτοΰ 

έλγον καί Φιγνόγον* ένεκα τούτου τό προσεχές έτος έ π « -

νήλθον εις Γροελανδίαν, δθεν 6 Θορφίννος μετέβη είς ίσ-

λανδίαν. 

ΑΑΑΑΙ ΘΑΑΑΣΣΟΠΟΡΙΑΙ. 

Κατά το 1 0 0 3 έτος έγεινε κατά τήν μαρτυρίαν τών 

αυτών χειρογράφων άλλη περιήγησις εις μεσημβρινοτέρας 

χώρας του ίδιου μέρους. Κατά τό 1 0 0 0 έτος εύρον χώραν 

κατωκημένην ύπ' ανθρώπων ένδεδυμένων έκ λευκών φο

ρεμάτων καί φερόντων κοντάρια έχοντα μικράς έπί τής 

κορυφής σημαίας. Τήν χώραν ταύτην ώνόμασαν Χουϊ-

τραμανναλανδίαν, ήτοι γήν τών Λευκών ανθρώπων, καί 

άλλως ίρλανδίαν ίτμίκλην. 01 αρχαίοι ούτοι συγγραφείς 

π^εύουσιν, δτι οί τής χώρας ταύτης κάτοικοι κατήγοντο 

•ς Ιρλανδών άπωκισάντων πρό τής εποχής εκείνη;. Εκ 

τών αυτών συγγραμμάτων γίνεται δήλον, δτι κατά τό 

"**'· π· Χ* έπεσκέφθη τάς χώρας ταύτας Βιόρνος 4 λ σ -

βρανδοΰνο; καί έν Ιτει 1 0 2 7 Γουδλείφος 6 Γυδλαυγνώ-

νος. Φαίνεται ωσαύτως, δτι έκτοτε αί μεταξύ Γροελανδίας 

**ι Βινλανδίας σχέσεις ουδόλως διεκόπησαν, διότι τά ιί-

ρημένα χειρόγραφα άναφέρονσιν, δτι κατά τό 1121 ό Ερ

ρίκος επίσκοπος Γροελανδίας έκ θρησκευτικού ζήλου κι

νούμενος μετέβη εις Βινλανδίαν Ινα κατήχηση είς τήν Χρι 

στιανικών θρησκείαν τους κατοίκους της χώρας εκείνης. 

Δηλοϋται ομοίως ϊκ τίνος αρχαίας επιστολής Ιερέως τίνος 

καλουμένου Αλδώρου, δτι κατά τό 1266 Ιτος άνεκαλόφ-

θησαν μέρη τινα τής Αρκτώας Αμερικής" καί τοϋτο i x i -

βεβαιοϋται έτι μάλλον ϊκ τίνος αρχαίου ΣκανδιναυίκοΟ 

λίθου ( p i e r r e r u n i q u e ) άνακαλυφθέντος έν έτει 1 8 2 4 

έν τΐί νήσω Κιγγικτορσοάκη, κειμένη κατά τήν 7 2 , 5 5 ' . 

μοίραν βορείου πλάτος. Χρονικά τινα τής εποχής εκεί

νης ύπό συγχρόνων γεγραμμένα άναφέρουσιν, ότι Ιερείς τ ί 

νες άνεκάλυψαν άγνωστον τινα γήν κειμένων δυτικώς τής 

Ισλανδία; καί είς τινα άλλα γίνεται μνεία περί άνακαλύ-

ψεως νήσου τίνος, κατά τό 1 2 8 5 έτος, ϋπό του Σκανδινα

βού Δυνευ'ίάρου, δπου μάλις·α μνημονεύεται, δτι ευρέθησαν 

έν τη νήσω ταύτη πλήθος θαλασσίων νησσών. Εκτοτε 

φαίνεται, ότι αί μετά τών νέων τούτων χωρών καί τής 

Ισλανδίας θαλασσοπλο'ίαι διεκόπησαν, ουχί δμως καί *ί-

μετά τής Γροελανδίας* διότι σώζεται περιγραφή περιηγή

σεως τίνος γενομένης έν ετει 1 3 4 7 έκ Γροελανδίας ·1ς 

Μαρκλανδίαν. 

Εκτός τών Ιστορικών τούτων βεβαιώσεων άναφέρουσι 

τά είρημένα Σκανδιναβικά χειρόγραφα καί λεπτομερείς 

τινας Γεωγραψιχάς, ravuxàç καί άστρονομικάς παρατη

ρήσει;, αΐτινες άφορώσι τά ; χώρα; ταύτας καί συμφωνοΟσι 

πληρέστατα πρός τάς νυν γενομένας τής αυτής φύσβως 

παρατηρήσεις κατά διάφορα τής Αμερική; μέρη. Εκ τούτων 

πάντων οδηγούμενο; καί δ πολυμαθέστατος Κ. Ράφνος 

άπέδειξεν έναργώς, δτ·. αί ύπό τών Σκανδιναβών άναφερό-

μεναι χώραι άντιστοιχοΰσι πρός τάς τών νεωτέρων <1ς 

εφεξής* 

Ελλυλανδία-ΐτμίκλη = Τά μέρη τά κείμενα πρός δ ί « ν 

τού Λαβραδύρου. 

Λίτλη Ελλυλανδία = Ν έ α γή ( t e r r e n e u v e ) . 

Μαρκλανδία = Νέα Σκωτία. 

Β ινλανδ ία= Μασσαχυσέττον καί Ρόδο-Ισλανδίβ. 

Κιαλάρνη = Ακρωτήριον Κόδον. 

Φυρδυστράνδιρον = Ναυσέτον, Χατάμιονκαί Μονομο»-

βέακον. 

Κροσσάνη = ακρωτήριον Αλδερτονος. 

Στραυμσέϋον = Εγγ-Ισλανδία. , 



ΑΠΟΘΗΚΗ Τ Ω Ν ΩΦΕΛΙΜΩΝ Νοέμβριος. 

Στρχυμσφιόρδρον=:Βυζαρδίου Ρ" / ° ς (Buzzards Baie.) 

δπη == τά πέριξ του Ορόπηος μυχού ( M o n n t - N o p e 

R a i e ) . 

Χουϊτραμχνναλδ'.α ή Ιρλανδία = ίτμίκλη = 2 ανθηρά 

( T h o r i d e ) . 

Ài μαρτυρίαι αύται των Σκανδιναβικών χειρογράφων 

έπβεβ5»ιοΰνται έτι μάλλον καί εκ τίνων ανασκαφών γενο

μένων εσχάτως εις τάς έν Αμερική χώρας Μασσαχυσέττου 

και Ροδο-ϊσλανδίας, όπου ευρέθησαν διάφοροι αρχαιότητες 

Σκανδιναβικής καταγωγής" προς περισσοτέραν δμως δια-

σάφησιν της υποθέσεως ταύτης ή εν Κοπεγχάγη Β . ε τα ι 

ρία τών αρχαιολόγων της Αρκτου διώρισεν έπιτροπήν 

έπίφορτισαένην v i έπασ/οληθη Ιδίως εις τα άφορώντα την 

προκολόμβιον της Αμερικής ίστορίαν, τα δέ εκ τών ερευ

νών της μνησθείσης επιτροπής θέλουσι δημοσιεύεσθαι άλ-

ληλοδιαδόχως δια τών χρονικών της είρημένης αξιότιμου 

εταιρείας. 

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 ΑΠΟ 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 Ι 

Ε Ν Ν Α Τ Ο Υ Α Ι Ω Ν Ο Σ . 

(Συνέχεια έκ τών αριθ. 1 3 , 1 4 και \ δ . ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ*. 

Απο τον β'. μέχρι τοϋ ιά. aìuroc, 

Èv ώ δε βραδυπόρος ή Ευρώπη έξήρχετο άπο την άμά-

Οειαν καί άδράνειαν, εις τάς οποίας είχε βυθισθη άπο τάς 

πολλαπλασίους τών βαρβάρων έπιδρομάς, αί τέχναι καί 

επιστημαι ελαμπον μεταξύ τών Αράβων, οΐτινες καλλιεο-

γοΰντες καί μαθηματικήν, και φυσικήν, καί ίατρικήν, καί 

άστρονομίαν, έφεραν αύτάς δια τών νικηφόρων δπλων αυ

τών μέχρι της ίσπανίας. Η Ιταλία κατεύθυν· τα βλέμ

ματα προς την Σχολήν ταύτην, και έφαρμδζουσα τάς 

γνώσεις αυτής εις την βιομηχανίαν και το έμπόριον, κα

τέστη πρώτη μεταξύ τών Ευρωπαίων έθν·ν. Αλλ' έν 

τούτοις ή Βενετία, ή Γένουα, ή Πίσα, ή Α·ύκκα, καί ή 

Φλωρεντία ύπερέβαλον την άρχαίαν καί ύπερήφανον Ρώμην. 

Αί οδοί, άλλως τε ώραϊαι ύπο τούς Ρωμαίους Αυτοκρά

τορας, τότε δε άβατοι άπό τίνων αιώνων, ήνοίχθησαν 

προς το έμπόριον. Οί λιμένες καί αί άγοραί πληθουσαι. 

εμπορευμάτων, τά συναλλάγματα πολλαπλασιασθέντα, 

τά εμπορικά καταστήματα βαθμηδόν ευημερούντα, κατέ

στησαν ταΰτα πάντα άκαριαίως ευτυχείς και πλουσίους 

τους εμπορικούς λαούς. 

ΚΑΡΟΛΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ. 

Το Ακου'ίσγρκνον, καθέδρα τοϋ Αύτοκράτορος τούτου, 

κατέστη μέγα εμπορεΐον, όπου συνέρρεον οί μεν Σάξονες 

μετά τοϋ κασσιτέρου και τοϋ μολύβδου της Αγγλίας, οί 

δέ Ιουδαίοι μετά τών πολυτίμων λίθων και αγγείων, ©ί 

δέ Σλάβοι μετά τών μετάλλων τοϋ Βορρά, οί δέ Λομβαρ

δοί και Ισπανοί μετά τών έξ Αφρικής και Αιγύπτου καί 

Συρίας εμπορευμάτων, καί μετά τών επιτόπιων αύτη; 

προϊόντων, οί δέ Γάλλοι μετά τών βιομηχανημάτων αυ

τών. Επί τ?,ς εποχής ταύτης ήτο κατά τοσοϋτο μάλλον 

διασκεδαστικδν τδ έμπόριον, καθ' οσον ές-ερούντο τότε άλ

λων θεαμάτων καί συναθροίσεως μέσων, και διά τοΰτο 

μόνη τοϋ Μεγάλου Καρόλου ή «ύλη ητον αξία λόγου καί 

τιμής. ΟΊ έμποροι της Τοσκανικης καί Γαλλικής παρ«-

λίας έπρονώρουν μέχρι της Κωνσταντινουπόλεως δί άντα-

λαγήν μεταξωτών υφασμάτων. Η Ρώμη, ή Ραβέννα, τδ 

Μεδιόλανον, τδ Λουγδοΰνον, ή Αρλη, ή Τούρση, περιείχον 

πληθυν μαλλίνων χειροτεχνημάτων" κατειργάζετο δ σί

δηρος, κατεσκευάζοντο τά υαλικά, άλλα τά πανικά ήσαν 

μόλις γνως-ά" Τδ νόμισμα είχε σχεδόν την αυτήν άξίαν 

ώς καί ύπδ τον Μέγαν Κωνσταντϊνον κατά την Ρωμαϊκή* 

Αύτοκρατορίαν" τδ χρυσοϋν σολδίον ήδύνατο σήμερον νά 

ισοδυναμώ μέ 1 5 Γαλλικά μονόφραγκα.— Η χρήσις τών 

λιρών, σολδίων, καί δηναρίων κατά την άρίθμησιν είναι 

γέννημα της αύτης τοϋ Μεγάλου Καρόλου εποχής" ούτος 

δέ, πρδς εύκολίαν τοϋ εμπορίου, διήρεσε καί προεκηρυξεν, 

άλλ' άνευ επιτυχίας, τδ δμοιόμορφον τών σταθμών καί 

μέτρων, άτινα καί μέχρι τοϋδε διαμένο<*σιν ατελή. Ο 

Κάρολος δεν καθίδρυσ«ν, ώς τίνες λέγουσι, τδ έν Παρι-

σίοις Πανεπιστημιον, κατέστησεν δμως πολυπληθείς Σχο-

λάς εις τδ Ακουίσγρανον, συνήθη Ιδραν αύτοΰ. Τοιαύτην 

Σχολην εΐχεν ούτος καί εις αύτάτά ανάκτορα, καί έπετηρει 

αύτην μετά τής συνήθους έφ' δλων τών «πείρων ασχο

λιών τοϋ απέραντου βασιλβίο» δραστηριότητος. Μόναι 

δέ αί πόλεις τοϋ Ακουϊσγράνου καί τών Παρισίων δεν ησαν. 

αποκλειστικώς «ύνοούμεναι* διότι 6 Κάρολος άθροίσας 
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καθ' 5 διηγείται ό έξ Αγγουλέμης μοναχδς, διδασκάλους 

γραμματικής καί αριθμητικής, διεύθυνεν αυτούς εις την 

Γαλλίαν, παραγγείλας αύτοϊς νά έφαπλώσωσιν έκε'ι την 

πρδς τά γράμματα κλίσιν, διότι πρδ της Βασιλείας αύτοϋ 

ουδεμία σπουδή ελευθέρων τεχνών ύπηρχεν έν τη Γ α λ 

λία. Ο σοφδς- Αλκουΐνος ήτο τότε μυστικοσύμβουλος, 

δς, καί διδάσκαλος τοϋ Μεγάλου Καρόλου" είς τοϋτον 

•φείλεται ή φιλόπονος συλλογή απείρων χειρογράφων αρ

χαίων περί της αρχαίας φιλολογίας, τών οποίων απέραντα 

«ντίγραφα διεσπάρησαν εις τδν βάρβαρον εισέτι κόσμον, 

|*ίσης δέ καί ή καθίδρυσις τών διδασκόντων τότε καί αυ

τούς τούς ηγεμόνας Σχολείων. Η αυτοκρατορική οικογένεια 

^ίά δ άρχηγδς αύτης ήριθμοϋντο μεταξύ τών φοιτητών της 

αύτοϋ διευθυνομένης Σ-^ο.Ιής τώγ άναχτόρωτ. 

Μεγάλην ομοίως άξίαν άπέδιδεν δ Μέγας Κάρολος 

ιίς τήν ίεράν Μουσικήν, καί έντεϋθεν δχι μόνον καθίδρυσε 

3χολάς αύτης, άλλ' εισήγαγε καί τδ λεγόμενον Γρηγορι-

«νδν άσμα. 

Τδ πρώτον ώρολόγιον μετά τροχών ές-άλη ύπδ τοϋ Πά-

*α Παύλου Α'. εις τδν Βασιλέα της Γαλλίας Πεπϊνον τδν 

Μικρόν. Λεύτερον δέ τοιούτο έδώρησεν δ της Βαβυλώνος 

Καλίφης Αροούν ΐ·ασχίλδ εις τδν Μέγαν Κάρολον, καί 

«ερί τούτου οί τότε Χορικοί όμιλοϋσι μετά θαυμασμού. 

Συγγραφείς τίνες άναβιβάζουσι μέχρι τοϋ Μεγάλου 

Καρόλου τήν Ίπποτικήν άξίαν" άλλ' ή αληθής της έφευρέ-

0*ως ταύτης εποχή δεν δύναται νά ύπερβη τδν ένδέκατον 

«ίώνα, όπου θέλομεν αναφέρει περί αύτης. 

ΑΛΦΡΕΔΟΣ. 

ό μέγας ούτος μονάρχης κατέστη έπί της Βρεττανικης 

νήσου δ,τι έπί της Ηπείρου ό Μέγας Κάρολος, ήτοι δημι-

•υργδς τών τεχνών, τών γραμμάτων, τοϋ εμπορίου,καί της 

βιομηχανίας. Αναβάς ούτος είς τδν θρόνονδιά τώνμεγις-άνων 

τοϋ Βασιλείου μετά τοϋ παραδοξοτέρου τρόπου (αν ήναι 

Αληθής δ διηγούμενος ) έστερέωσε τήν έξουσίαν αύτοΰ δι' 

άγαθοεργειών. ΕΊς αύτδν οφείλει ή Αγγλία τήν διαίρεσιν 

«ύτης είς Κομητείας, Επαρχίας, καί Καντόνια, πολιτικδν 

κώδηκα, νόμους ποινικούς αξιόλογους διά τήν φιλανθρω-

πίαν αυτών καί έπί κορυφής τών νόμων τούτων τήν εϊσα-

γωγήν τοϋ όρκωτικοϋ δικαστηρίου. 

Είς τδν λλφρέδαν δφείλει έπίσηςήΒρεττανία τήν αρχήν 

ναυτικού τίνος, δυσαρμόστουμέχριτήςέποχης εκείνης, καί 

$*ί τέλους τήν καθίδρυσιν τοϋ παραδόξου της Οξφόρδης 

πανεπιιτημίου καί της βιβλιοθήκης αύτοϋ. Καλλιεργητής, 

αρχιτέκτων, γεωμέτρης, έφ' δσον έπέτρεπεν ό θ ' . αιών, 

έδίδαξε τούς υπηκόους αύτοϋ νά ο'ικοδομώσι στερεω-

τέρας καί ευχερεστέρας οικίας, νά ίδρύωσι τεί·'η πρδς 

ύπεράσπισιν αυτών, καί ναούς διά τήν θείαν λατρεί-

«V έστόλιζε τήν ψυχήν αυτών, καί ήρέθιζε τδν ζηλον 

αυτών δί Ιστορικών πράξεων, εΐτε παρ αύτοϋ τοϋ ίδίον» 

συντεθειμένων, είτε έκ τοϋ Αατινικοΰ μεταφρασμένων. Ù 

φιλόσοφος ούτος Βασιλεύς ήςίου τήν μάθησιν κοινδν καλδν 

δί όλους έν γένει τούς υπηκόους αύτοΰ" κατεδίκαζε δέ εις 

ποινάς επανορθώσεως τούς συγγενείς αύτοΰ, οΐτινες δίν 

έστελλον εις τά κοινά Σχολεία τά τέκνα αυτών, καί έκ^-

ρυττε διά τών νόμων αύτοϋ δτι, « επειΰή ό Λόγος και ό 

τους εί>·αι οί όιαχριζιχοί χαι προκψιοΰχοι τον ατθρά-

που χαραχτήρεςί χαταόιί'άζει zi)r άζίακ τοϋ ωραιότερο* 

zar θείο»* χτισμάτων χαι αποστατεί χατά τον δημιουρ

γού, όστις αφαιρεί ά.~ο το ενγεκς πΛάσμα τάς ίύχ·~ 

2ίας1 δααι òtaxpirovair avzò από τώγ άΛόγωτ ΐ.ώωτ. » 

(άκολουθϋ.) 

ΟΣΤΙΑΚΟΣ ΦΟΡΩΝ ΠΑΓΟΣΑΝΔΑΛΑ. 
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0Ι 0ΣΤΙΑΚ0Ι . 

01 όστίακοι εΐναι λαός τής Σιβηρίας άνακαλυφθέντες 

καί κατακτηθέντες ύπό των Ρώσσων. Κα! κατά τινας 

μεν γεωγράφου; δ αριθμός τοϋ λαοΰ τούτου ώλιγόστέυσε 

[Λετά τήν ύπό των Ρώσσων κατάκτησιν αύτοϋ, ένεκα τών 

εύφλογιών και άλλων ασθενειών τών πεπολισμένων εθνών 

άγνώς-ων εις τά άγρια έθνη* κατ* άλλους δέ τό έθνος τοϋ

το είναι τό πολυανθρωπότερον τών κατοικούντων εις τό 

Βερεζόφ, έκτεινόμενον καθ' όλον τδ μήκος του ποταμού 

όβιος. 

01 πλείστοι τών Οστιάκων έχουσι μέτρων ανάστημα, 

μάλλον μικροί ή μεγάλοι, και είναι λεπτής κράσέως* έχου

σα δλοι σχεδόν φυσιογνωμίαν δυσάρες-ον και οψιν ώχράν* 

τήν δε κόμην συνήθως πυρρού, η έρυθροειδοΰς ξανθού χρώ

ματος" τοϋτο δέ αποκαθιστά αυτούς δυσειδεστέρους, και 

μάλιστα τούς άνδρας, οΐτινες άφίνουσιν αυτήν νά κυματη 

ατάκτως πέριξ της κεφαλής αυτών. Ανδρες και γυναίκες 

ενδύονται γενικώς έκ δερμάτων τών ζ ώ ω ν μόνοι δε ο! 

πλούσιοι φοροΰσι χιτωνίσκους, οί δέ λοιποί φέρουσι τό 

δερμάτινον αυτών φόρεμα κατάσαρκα. 

Αί γυναίκες ένασμενίζονται πολύ εις νά στιγματίζωσι 

τό επάνω μέρος τών χειρών, τούς βραχίονας, και τό έ μ 

προσθεν τών κνημών, ζωγραφίζουσαι πρώτον δί άσβόλης 

τό σχήμα τό δποίον αρέσκει εις αύτάς, ακολούθως δέ κεν-

τρίζουσαι τό σχέδιον διά βελόνης μέχρις ού έξέλθη αίμα* 

τα δε κεντήματα ταϋτα πληρούμενα άσβόλης άφίνουσι 

χαραγμένα; επί τοϋ δέρματος κυανας άνεξαλείπτου; ς-ιγ-

μάς. Οί δέ άνδρες έγχαράττουσιν έπί τοϋ καρποΰ της χει

ρός τό σημείον, δ'ι ού είναι χαρακτηρισμένοι εις τά κατά

στιχα τών φορολογουμένων* τό δέ σημείον τοϋτο χρησι

μεύει εις αυτούς, αγράμματους δντας, και ώς υπογραφή, 

όταν δέ άσθενήσωσι χαράττουσιν έπί της ράχης και άλ

λων μελών τοϋ σώματος αυτών διάφορα σημεία, αποδί

δοντες εις τά χαράγματα ταϋτα την αυτήν ένέργειαν, την 

έποίαν οι Ευρωπαίοι άποδίδουσιν εις τήν έφαρμογήν τών 

σικυών. 

Επειδή δέ και ή κυρία τροφή τών Οστιάκων είναι οί 

ίχθϋς, ή αλιεία είναι ή γενική αυτών ένασχόλησι;" ενίοτε 

δέ άγρεύουσι και πτηνά διά τοϋ σφαιρωτήρος" βράζουσι 

δέ η έψήνουσι σπανίως τούς ίχθϋ;, ένασμενιζόμενοι μάλλον 

εις τό νά έσθίωσιν αυτούς ωμούς. Και τό μεν εαρ διατρί-

^ουσι κατά τά μάλλον Ίχθυοφόρα μέρη, όπου κατασκευά-

ι 

Νοέμβρίος-, 

ζουσι κινητάς καλύβας - τον δέ χειμώνα έχουσι σταθερά 

οικήματα, ώς οί Βασκΐραι και οί Τάταροι της Σιβηρίας* τά 

δέ τοιαύτα οικήματα είναι τετράγοινα, βυθισμένα εντός 

της γης μέχρι τοϋ ημίσεως τοϋ ύψους αυτών, σκεπασμένα 

έκ χώματος και έχοντα gv μόνον παράθυρόν, τό όποιον 

έμφράττουσι διά πάγου, δι' ου εισέρχονται άμυδραί τίνες 

ακτίνες φωτός. Επειδή δέ ένδον τούτων κατοικοϋσι πολ

λάκις έπισεσωρευμέναι τέσσαρες και πέντε οϊκογένειαι καί 

προς τούτοις καί οί κύνες αυτών, τά οικήματα ταϋτα εί

ναι καθ' ύπερβολήν ακάθαρτα, έχοντα έν τώ μέσω άναμ-

μένην κοινήν έστίαν, οπου έκαστη οικογένεια μαγειρεύει 

δταν θέλϊ). Διότι οί Οστίακοι δέν έχουσιν ώρισμένας 

ώρας τοϋ γεύματος αυτών, άλλ' έσθίουσιν δταν πεινάσωσι. 

Τό δέ έν τη εστία κοινόν τοϋτο πϋρ χρησιμεύει επίσης διά 

νά έψήσωσι τά περισσεύματα τών ιχθύων πρό τροφήν τών 

κυνών αυτών* δ δέ έκ τούτου αδιάκοπος καπνός πληρεί 

τάς στέγας τών οικημάτων τών Οστιάκων έκ παχείας 

άσβόλης κρεμάμενης έν εϊδει κροκίδων. Διά νά λάβη τις 

ακριβή ίδέαν της υπερβολικής ακαθαρσίας τών Οστιάκων 

αρκεί νά φαντασθή, δτι δλοι οί ένδον έκαστου οικήματος 

οίκοϋντες άνδρες γυναίκες καί ζώα έκπληροϋσι πάσας τάς 

φυσικάς αυτών χρείας καθ' δλην τήν διάρκειαν τοϋ χει-

μώνος ένδον τοϋ μονοθαλάμου τούτου οικήματος, χωρίς 

κάνεις έξ αυτών νά φροντίζη ποτέ νά ρίψη έξω τάς τοιαύ

τας ακαθαρσίας. Προς τούτοις ουδέποτε νίπτουσιν ούτε 

τάς χείρας, ούτε τά σκεύη της τροφής αυτών, αν καί εν

τός τούτων τών σκευών έσθίουσιν εναλλάξ καί ούτοι καί 

τά ζώα αυτών. 

01 Ος-ίακοικατά τάς χειμερινά; αυτών έκδρομάς μετα

χειρίζονται, ώς πολλοί άλλοι λαοί τών αρκτικών μερών, 

είδος σανδάλων κατασκευασμένων έκ μακρών ξύλων έξ ε 

λάτης, δί ων τρέχουσιν έπί τοϋ πάγου μετά τοσαύτης 

ακατανόητου ταχύτητας, ώστε δύνανται νά συλλάβωσι 

τό ώκυποδέστερον τών ζώων* τά σάνδαλα ταϋτα έχουσι 

πλάτος μέν ενός ήμισυ, μήκος δέ Εξ περίπου Γαλλικών 

ποδών, τάς δέ άκρας οξείας καί άνυψωμένας, έν δέ τώ 

μέσω δερμάτινον λώρον, δί ού κρατείται καί στηρίζεται 

δ πους, ώς ή παρούσα ημών εικονογραφία παριστά. 

Ó δέ φορών τά τοιαύτα παγοσάνδαλα κρατεί εις τήν 

χείρα μακράν ράβδον άπολήγουσαν εις κυκλ'οειδή σανίδα, 

διά νά μή βυθίζηται ένδον του πάγου, ώς παρατηρείται 

έπί τής εικονογραφίας. Τήν ράβδον ταύτην μεταχειρίζεται 
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διά νά λάβη τήν πρώτην όρμήν εις κίνησιν καί πρός τού

τοις διά νά ύποστηριχθή τρέχων, ή διά νά κανονίση τόν 

δρόμον, η νά σταματήση κατά τήν θέλησιν αΰτοΰ. Τήν 

τοιαύτην ράβδον μεταχειρίζονται καί οί έπί παγοσανδά-

λ<ον τρέχοντες κυνηγοί διά τά προσβάλλωσι τά . ζώα καί 

τά θηρία τά δποία συναντώσιν, αλλά πρός τήν τοιαύτην 

χρήσιν ή ράβδος αύτη φέρει κατά τήν μίαν άκραν αυτής 

σιδηραν α'ιχμήν. 

Εάν δέ ήναι δύβκολον νά φαντασθή τις τούς ανθρώπους 

τούτους υπερβαίνοντας κατά τήν ταχύτητα τά ώκυποδέ-

στερα ζώα, όταν φορώσι τά τοιαύτα .παγοσάνδαλα, είναι 

έτι μάλλον δυσκολώτερον, ή μάλλον ειπείν αδύνατον, νά 

κατανόηση, πώς ούτοι δύνανται νά κρατώσι τήνίσορροπίαν 

καταβαίνοντες εις τά πλέον απόκρημνα βάραθρα, ηάναβαί-

νοντες τά υψηλότερα δρη' άλλ' ομως άνδρες τε καί γυ

ναίκες πράττουσι τοϋτο μετά ακατανόητου ταχύτητος 

καί έπιδεξιότητος καταπληττούσης τήν φαντασίαν. 

ΟΙ Οστίακοι έχουσιν επίσης τήν εις πολλούς λαούς τής 

Αρκτικής Ρωσσίας κοινήν συνήθειαν τοϋ νά σύρωσι τρέ

χοντες όπισθεν αυτών χαμάμαξαν πλήρη ζωοτροφιών η 

άλλων φορτίων. 

ΟΊ Οστίακοι μεταχειρίζονται κατακόρως τήν Νικοτιανήν 

καπνίζοντες καί έτι συνεχέστερον λαμβάνοντες αυτήν ώς 

κόνιν διά τής ρινός. Επειδή δέ ή δσφρησις αυτών είναι 

πολλά τραχεία, αύξάνουσι τήν έρεθιστικότττα τής Νικοτ 

τιανής κόνεως άναμιγνύοντε; αυτήν μετά τής τέφρας δια-

©όοων ερεθιστικών ξύλων. 

Η άθλιεστέρα είδωλολατρεία είναι ή θρησκεία τοϋ λαού 

τούτου* διότι λατρεύουσιν είδωλα άτέχνως κατεσκευασμένα 

έκ ξύλου, καί πρός τούτοι; βουνά, δένδρα, βράχους καί 

άλλα τοιαύτα αντικείμενα τής φύσεως προσβάλλοντα τήν 

φαντασίαν αυτών, r, καθιερούμενα ύπό τών Ιερέων τής βά

ναυσου ταύτης είδωλολατρεία;. Είναι δέ έπί τοσούτον 

δυσιδαίμονες, ώστε οταν μέλλωσι νά έξέλθωσι προς άγραν, 

δοκιμάζουσι κατά τήν προηγουμένην έσπέραν νά πταρώσιν* 

εάν δέ δέν δυνηθώσι νά κατορθώσωσι τοϋτο, άναβάλλουσιν 

εί; άλλην ήμέραν τήν άγραν αυτών. 

ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ Κ.Τ.Λ. 

(Συνέχεια έκ τών αριθμών 4 , 1 Ο καί 1 6.) 

ΜΒ'. "Έχε πρόσωπον εύειδες καί έλκυστικόν, ή ανά-

ατημα ιυρυθμον «καί ζηλωτόν - άν το πνεΰμά σου και 

' τ ά ήθη σου δέν ανταποκρίνονται είς τ ά εξωτερικά τ α ϋ 

τ α προτερήματα, δικαίως θέλουσι σέ παρομοιάσει πρός ' 

άθλίαν καί μηδεμιάς τιμής ζωγραφίαν θεμένην έπί πο

λυτελούς κρηπίδος. 

ΜΓ' . Δέν αρκεί νά ησαι ανδρείος έν καιρώ πολέμου, 

απαιτείται προς τούτοις νά διάγης καί νά πολιτευη-

σαι καλώς έν καιρώ ειρήνης. Είς φρόνιμος προσφέρει 

πλειοτέρας έκδουλεύσεις είς τ6 κράτος, η εκατόν καλώς 

ώπλισμένοι' καί εις έμπειρος στρατηγός μάλλον η χ ί 

λιοι ατρόμητοι στρατιώται . 

ΜΛ'. 'Αν διά του επιτηδεύματος σου καί της επι

μελείας σου άπέκτησας πλοΰτον καί δέν κάμνης χρήσιν 

αύτοϋ, θέλουσιν είπει, δτι ομοιάζεις λύχνον, δστις εσβυσεν 

έξ αιτίας του πολλού ελαίου. 

Μ Ε ' . Μάθε νά χρυσώνης το καταπότιον, ώς λέγει 

ή παροιμία, κ α τ ά τάς ζημίας σου, τάς συμφοράς 

καί λύπας σου, τουτέστι μάθε νά ύποφέρης μεθ' υ

πομονής. 

Μϊ ' . Ά π ε χ ε παντός έργου το όποΓον ενδέχεται νά 

σοι προξενήση άνυποληψίαν. Διότι η κακή ύπόληψις 

ακολουθεί πάντοτε τήν άταξίαν, καθώς ό καπνός δει

κνύει μακρόθεν το πυρ. 

ΜΖ' Ά ν έπραξες καλήν τινα καί γνωστήν τοις πολ-

λοΓς πράξιν, αυτη δέν θέλει μείνει άβράβευτος. Ά λ λ ά 

θέλει έλθει ήμερα, καθ' ήν θέλεις πρεπόντως άνταμειφθή, 

κοιί ή δόξα καί το συμφέρον τοΰ ήγεμόνος θέλουσιν 

υποχρεώσει αύτον νά σέ ένθυμηθη. 

ΜΗ'. Πρέπεινά παράβλεπες πολλάκις τ ά σ φ ά λ μ α τ α 

τών οικείων καί φίλων σου, άν θέλεις νά συζίίς καλώς 

μετ'αύτών καί νά δ*ατηρ-?ις μετ' αυτών φιλίαν. Ά λ λ ά 

τί λέγω; Πρέπει νά συγχωράς καί είς σεαυτσν πολ-

ι λάκις, άν θέλης νά όμονοης μ ε τ ά σεαυτοΰ. 

ΜΘ'. Ό αυτοκράτωρ Τίτος έλυπεϊτο οσάκις παρήρ-

χετο ημέρα, καθ' ήν δέν έπαρουσιάζετο ευκαιρία είς τό 

νά εύεργετηση τινά. Ά λ λ ά δέν απαιτείται νά ήναι τις 

αυτοκράτωρ διά νά (Εχτι το αυτό φρόνημα. Νόμιζε λοι

πόν ώς χαμένος δλας ε'κείνας τάς ημέρας, καθ' άς δέν 

επραξας άγαθοεργίαν τινά. 

Ν'. "Εχε κ α τ ά νουν τό ρόδον, τό οποίον έ'χει πολλήν 
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κχλλονήν και χάριν, και μακρόθεν διαχέει τήν εύωδί-

«ν αΰτοϋ, και δμω; είναι πίρικυκλωμένον άπό άκανθας. 

Ούτω δέν υπάρχει αγαθόν εν τ ω κόσμω, δέν υπάρχει 

μεγαλεϊον, δέν υπάρχει ηδονή άνευ πόνου. 

ΝΑ'. Ή εύθύτης και ή τιμιότης είναι τ ά ασφαλέ

στερα μέσα, δί ών δυνασαι νά φθάσης εις τ ά πλέον 

•ψηλά αξιώματα. 

Ν Β ' Μή ευεργετεί τους τυχόντας' διότι συνήθως οί 

άνθρωποι άγαπώσι πλειότερον τάς ευεργεσίας ή τους 

•ύεργέτας. 

Ν Γ ' . Μιας ημέρας ηδονή δέν είναι ποτέ ή ηδονή, αν 

μέλλτι νά επακολούθηση αυτήν πολλών ετών μεταμέλεια. 

ΝΛ'. Έ ά ν κομπάζτις εις τό όποιον φέρεις δνομα και 

• ίςτό γένος εις δ ανήκεις, χωρίς νά εχης ιδίαν άξίαν και 

ικανότητα, οί μεν προγονοί σου κάμνουσιν εις σέ τιμήν 

βέβαια, άλλάσύ δέν κάμνεις τιμήν εις αυτούς. 

Ν Ε ' . Μόνον πάθος επαινετόν νόμιζε τό νά μ ή ύπό-

χεισαι εις κάνέν πάθος, και άλλην ήδονήν δέν πρέπει 

νά αγαπάς παρά τήν ήδονήν του νά καταφρονεί; δλας 

τάς ήδονάς. 

Ν ί . Λέγε πάντοτε τήν άλήθειαν. Και δπου αύτη δέν 

•Ιναι αγαπητή, είναι πάντοτε σεβαστή. 

(ακολουθεί") 

ΠΕΡΙ ΓΑΙΟΜΗΛΩΝ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, 

ή πατρίς τοΰ επωφελούς τούτου φυτού είναι τό Χίλλι 

και τό Περού και δ χρήσιμος αυτού βολβός ονομάζεται 

**ό τών εγχωρίων ΡβΙαΙοεδ . Τήν πρώτην γνώσιν περί 

«ύτών όφείλομεν είς τινα έμπορον ΐωάννην Ι^ΊΠΙΠΓ^ αίχ-

μάλωτον γενόμενον, δς-ις απολυτρωθείς ήγόρασε γαιόμηλα 

»ίς Σανταφέ ( Β α η ί α - ί έ ) ώς τροφήν δια τούς έπιβάτας 

«ύτού, και περιέγραψε πρώτος τούς βολβούς τούτους εις 

τά υπομνήματα του ταξειδίου αυτού. 0 δυστυχής ναύ

αρχος ΡΓαηζββοο Ώηαΐίβ μετέφερε τούς βολβούς τών 

γαιομήλων κατά τό Ιτος 1 5 8 4 άπό τήν Βιργινίαν εις τήν 

ΰλανδίαν, και έφύτευσεν εν τινι τών κτημάτων αυτού" δ 

Αγγλο; ναύαρχος Walter Raleigh εφερεν αυτούς εις τά 

1 5 8 8 είς την Αγγλίαν και εις αυτόν οφείλεται κατ' έξο-

χήν' ή γενική ίιάδοσις αυτών $ϊ; τήν Εύρώπην, άν και 

μόλις κατά τά 4 6 < 6 Ιφαγον γαιόμηλα εί ; τήν Βασιλικήν 

τράπεζαν τών Παρισίων δια τήν σπανιότητα αυτών" κατά 

δέ τά 1 7 1 7 μετεφέρθησαν ο^ βολβοί ούτοι δια τού Στρα

τηγού Μιτικάου ( M i t k a u ) είς τήν Σαξωνίαν. ΚαΙ κατ ' 

αρχάς μέν μετεχειρίσθησαν τους βολβού; μόνον πρό; τρο

φήν τών ζώων, φοβούμενοι μήπως έπιφέρωσί τινα βλάβην 

εί; τήν ύγείαν τών ανθρώπων άλλ' ένεκα τής τότε γενι

κής ακριβείας τών σιτηρών και της σύμβασης σιτοδείας 

αναμεταξύ τού επταετούς" πολέμου, ή πρόληψις αύτη κα-

τηργήθη. Τά γαιόμηλα είναι αναμφιβόλως μετά τόν σϊ-

τον δ ώφελιμώτατος καρπός διά τούς Ευρωπαίους" τό 

έπωφελές-ερον χάρισμα της Αμερική; διά τήν Βόρειον Εύ-

ρώπην, καθώ; τό ,ριραβόσιτον διά τήν Μεσημβρινήν Εύρώ-

πην, και πολύ σημαντικώτερον τών πλουσίων χρυσορυχεί-

ων τ ή ; Αμερική;" καθ' ότι άφ' ή ; εποχή; ή τών γαιομήλων 

φυτεία εί; τήν Εύρώπην έξηπλώθη δέν συνέβη ποτέ παν-

λιμία" επειδή οί βολβοί ούτοι πρώτον εύτυχοΰσιν εί; παν 

είδος γής, έάν και είς παχείαν γήν γίνονται ογκωδέστε

ροι, εί; όρεινήν δέ και αμμώδη εύχυμώτεροι" δεύτερον, 

επιτυχία αυτών γίνεται κατά πάντα καιρόν, μ' όλον ότι 

είτε διά ξηρασία; είτε μεγάλη; υγρασίας τό ποσόν κατά 

τι μεταβάλλεται. Τά γαιόμηλα χρησιμεύουσι πρώτον, 

πρός τροφήν τών κτηνών και ποικίλλως προπαρασκευα

σμένα προς καθημερινήν τροφήν εκατομμυρίων ανθρώπων" 

δεύτερον, πρός κατασκευήν του αμύλου ( νεσες"έ ) διά της 

τών γαιομήλων έκπλύσεως' τρίτον, πρός κατασκευήν 

οίνου, πνεύματος, αλεύρου, ζαχάρεως και σεραπίου" τέταρ

τον, τό χόρτον χρησιμεύει πρός κατασκευήν της καλιά; 

και κατ' εξοχήν εμπεριέχει έν καιρώ τής άνθήσεως, μεγα-

λητέραν ποσότητα παρά άλλοτε" τούτου ένεκα εϊ; τινα 

μέρη άποκόπτουσι τό χόρτον, και ξηραίνοντε; και καίον-

τ ε ; αυτό λαμβάνουσιν έκ τ ή ; τέφρα; τήν καλιάν πέμπτον, 

τό πρόσφατον χόρτον χρησιμεύει πρό;τροφήν τώνκτηνών, 

αν και δέν τρώγουσιν αυτό μετά πολλή; εύχαριστήσεως" 

έκτον, τό μαραμένον χόρτον χρησιμεύει εί; διάφορα μέρη 

ώς καύσιμο; ύλη" έβδομον, πρόσφατα γαιόμηλα λειοτρι-

βηθέντα είναι τό καλήτερον φάρμακον κατά καυμάτων" 

δγδοον, τό εκχύλισμα ( E s t r a t t o ) έκ τού προσφάτου βο

τάνου, έσυστήθη εί; τούς νεωτέρους χρόνους κατά διαφό

ρων ενοχλήσεων τού στήθους και έν γένει ώ ; ναρκωτικόν 

φάρμακον. 

Η αΰξησις τούτων τών βολβών γίν*»αι διά τών Ujftf* 
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δολβίσκων, καθώς και διά τής σποράς" τά γαιόμηλα δι-

«κόπτονται είς τόσα τμήματα, δσους οφθαλμούς έχουσιν 

έπί τής επιφανείας, και Ικας-οντμήμα προάγει νέον φυτόν 

και νέους βολβούς. ΟΊ ίδιοι καυλοί του φυτού χωθέντες 

(ίς παχείαν γήν άναπτύσσουσιν ωσαύτως νέον φυτόν και 

νέας ρίζας. Λιά τής σποράς λαμβάνονται τό πρώτον έτος 

μόνον μικρά γαιόμηλα, τά δποΐα τό δεύτερον Ιτος γίνον

ται μεγαλήτερα και εύχυμώτερα. Τό επωφελές τούτο φυ

τόν υπόκειται επίσης εί; διαφόρου; άσθενεία;, και μεταξύ 

τούτων άναφέρομεν τά; δύο έφεξή:^ ώ ; κυριωτέρας" ά). 

ή ρντιδώδης ασθένεια" άπαντα τά προσβληθέντα φυτά 

γίνονται σκωριόχροα, τά φύλλα καταντώσι ρυτιδώδη,οί βολ

βοί έ'νεκα τ ή ; άσθενεία; μή ώριμάζοντε; δμοιάζουσι πρό; 

τόν σάπωνα, και είναι άχυμοι' β), ή ψώρα zar γαιημή-

.•Iwr' εί; τήν ρηθείσαν άσθένειαν αναφαίνονται έπί δια

φόρων τής επιφάνεια; μερών μικραί φλύκταιναι και έξ 

αυτών γεννώνται μικρά έ'λκη, και τέλο; αναπτύσσεται 

μύκη; "ιδιαίτερος, πρωτομύκης Στρύχνου" ( p r o t o m y -

c e s Solarli ) ονομαζόμενο;" γ ) . ή δέ φρικωδεστέρα νό-

• ο ; τών γαιομήλων, συνεπεία τ ή ; δποία; από τινα έτη 

κατά διάφορα τ ή ; Ευρώπη; μέρη έγένετο γενική αποτυ

χία αυτών, ώτε εκατομμύρια ανθρώπων τ ή ; συνήθου; τρο

πής έστερήθϊΐσαν και εί; μεγάλην δυνυχίαν έκατήντησαν, 

» ; έσχάτω; έν Ιρλανδία και διάφοροι; άλλοι; τόποι;, ή 

φρικωδεστέρα, λέγομεν, νόσο; τών γαιομήλων είναι ή πρό 

τίνων ετών άναφανεϊσα νόσο; « παιώ.Ιης τών γαιομή-

Λω>· » η ξηρά χαϊ υγρά σήψις, χα.Ιονμένη. Ε ί ; τήν νό-

«ον ταύτην, ήτι ; κατά τινα; βοτανικού; φυσιολόγου; προ

έρχεται έξ υπερβολική; υγρασία;, αναφαίνονται έπί τού 

εξωτερικού μέρου; τού βολβού σκωριόχροε; κηλίδες, κα

ί ω ; και εί; τό ένδον αύτώνίδιαίτεροι μύκητε;, ένεκα τών 

·»οίων τά γαιόμηλα άχρηστα, η επιβλαβέστατα άποκα-

•ιστανται. Δια μικροσκοπική; εςετασεω; έφανησαν και 

κηλίδες συνιστάμεναι έκ πλήθου; μυκήτων ονομαζόμενων 

F u s i s p o r i u m Solani. Περίεργον είναι δτι διά τ ή ; ρη-

•»ίση; άσθενείχ; τό έμπεριεχόμενον άμυλον δέν φθείρεται" 

κκί διά τούτο τά ύπό τ ή ; νόσου διαφθαρέντα γαιόμηλα 

ίύνανται νά χρησιμεύσωσιν διά τής έκπλύσεως πρός άπό-

κτησιν αλεύρου, χρησίμου πρός κατασκευήν είδους άρτου 

Tf,; έ«χάτη; ποιότητος. 

»-*ό Η. Aavitftf. 

Ο ΔΟΚΙΜΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ. 

(Σ»νέχεια έκ τών αριθ. ί , 4, β και * β . ) 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. 

Ή σύσιααί(. 

Η νύξ ?ιτις ήκολοόθησε την έπιστροφήν τοΟ οώτομολο* 

υπήρξε πολύ διάφορος διά τούς δύο αδελφούς" δ πρωτ<>-

τοκο; ολίγον φροντίζων περί τής αύριον, άπεκοιμήθη εύθδς 

και ύπνωττεν ήσύχως, έν ω δ ύπνος τού Φρεδερίκου κατβ-

ταράττετο ύπό μυρίων διαλογισμών. Φανταζόμενος τόν 

τρόπον καθ' Ον εμελλεν δ Κ. Καρτμάνος νά άκροασθη τήν 

αίτησιν, τήν δποίαν έμελέτα νά κάμη πρός αυτόν, νά παρα

λαβή δηλαδή τόν Αντώνιον είς τό έργοστάσιον, έφοβεϊτ» 

μή δυσαρε^ήσ·/) τόν εύεργέτην, χωρίς νά ώφελήση τόν 

άδελφόν, περί τ ή ; διορθώσεως τού δποίου πρό πολλοΰ 

εΤχεν αρχίσει νά άμφιβάλλη. 

Αλλ' δμως τήν επαύριον διευθύνθη μετά τοΰ Αντω

νίου είς τήν οίκίαν τού έργοστασιάρχου. Ούτος θεωρώ» 

τήν ταραχήν τού Φρεδερίκου έννόησεν, δτι εΤχεν αίτησίν 

τινα νά κάμη, και εύσπλαγχνισθείς τήν ταραχήν τού παιδός 

έδέχθ/ι μετ ' εύνοιας, ήτις ένεκαρδίωσεν αυτόν ολίγον. Ο 

Φρεδερΐκος εξέφρασε μετά τρεμούσης φωνή; τήν αίτίαν τϊίί 

έπισκέψεω;, δοκίμασα; νά κρύψη τήν διαγωγήν τού αδελ

φού αυτού" άλλ' δτε δ Κ . Καρτμάνο; ήρώτησε, διατί άφή-

κε τό έργοστάσιον εί; τό οποίον είργάζετο, ώμολόγησε τά 

πάντα, διότι δέν ήξευρε νά είπη τό ψεύδο;. 

— Αύται είναι κακαιάρχαι, εΐπεν δ έργθ7«σιάρχη; κινών 

τήν κεφαλήν" έν τοσούτω, έπρόσθεσε στρέφων πρό; τόν 

Αντώνιον, σέ λαμβάνιο πλησίον μου, άλλά ς·οχάσου, δτι σέ 

δέχομαι πρό; χάριν τού άδελφού^του, τόν όποιον σέ συμ

βουλεύω νά μιμηθης. 

Κατά τήν ήμέρανλοιπόν ταύτην, ώς και κατά την π « -

ρελθούσαν, δ Αντώνιος εύρίσκετο ύπό τήν προστασίαν τοΟ 

νεωτέρου αυτού αδελφού, δς-'ί εΤχεν ίσοις και αυτός δ ϊδιο« 

ανάγκην προ^ασίας. Αλλ' επειδή κάνέν αίσθημα φιλοτι

μίας δέν κατέθλιβε τήν άφρονα καρδίαν τού Αντωνίου, % 

παρά φύσιν αύτη ανατροπή δεν ήνώχλησε διόλου αυτόν καΐ 

δτε ευρέθη μόνος μετά τοΰ Φρεδερίκου εντός τοΰ έργοστ»-

σίου, ε ίπε πρός αυτόν μετά εύθυμου ύφους. 

— Διάβολε 1 φαίνεται πώ; συ είσαι έδω σημαντικόν ^π«-
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κείμενον και άμα ζήτησης τι ευθύς απολαμβάνεις αυτό. ΕΊς 

το έξης λοιπόν ήξεύρω εις ποιον πρέπει νά προστρένω. 

— Κάμνω το χρέος μου και ώς έκ τούτου μέ εύνοοϋσιν' 

άπεκρίθη ό Φρεδερΐκος, ίδούδλη ή αξία μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. 

Ή ϋυ.Ιογραψιχή. 

Πολλοί μήνες παρηλθον χωρίς νά συμβή καμμία μετα

βολή εις τήν διαγωγήν τών δύο αδελφών. 0 πρωτότο

κος, καθώς προείπομεν, συμπαρελήφθηείς τόέργοστάσιον 

τοϋ Κ. Καρτμάνου και μολονότι έδειξεν ολίγον ζηλον προς 

τήν έργασίαν, μολαταύτα δέν άπέβαλον αυτόν. Οσον δέ 

διά τον Φρεδερΐκον τα προτερήματα, τά όποια ε'ίλκυον 

τήν προσοχήντού αρχηγού του, άνεπτύσοντο καθ' ήμέοαν" 

ή φρόνησίς του μάλιστα, αύξηθεΐσα διά της μαθήσεως τήν 

οποίαν απέκτησε, καθίς-α αύτον άνώτερον όλων τών συνερ

γατών του' ή δέ ακριβής προσοχή μετά της οποίας έξετέλει 

τά εις αύτονδιαταττόμενα έργα τοϋ Κ. Καρτμάνου, άτι-

να περιελάμβανον τήν έργασίαν τοϋ βαμβακιού άπό τοϋ 

κλωσίματος αύτοϋ μέχρι τής έντυπώσεώς του, έπρομή-

θευσεν εις αύτον τήν ίδιαιτέραν εύνοιαν τοϋ άρχηγοϋ 

«ύτοϋ. 0 Φρεδερΐκος προς τούτοις έθαύμαζε πολλάκις 

τάς ξυλογραφίας, διά τών οποίων ο'ι λευκοί ιστοί μετε -

βάλλοντο εις κομψούς Ινδικούς ( τ ζ ί τ ια )· ή προσεκτική 

αυτη παρατήρησις διήγειρεν εις αυτόν-ζωηράν έπιθυμίαν 

και άπροσδιόρις-όν τινα ελπίδα. Εκτοτε καθ' όλας τάς 

ώρας άλλο δέν έσκέπτετο ειμή πώς νά είσαχθή εις το 

έργοστάσιον της ανάγλυφης, διά νά μάθη έκεΐ νά κατα-

σκευάζη τάς πολύτιμους ταύτας πλάκας. Πριν δέ νά 

έννοήση καλώς και αυτός ό ίδιος τους σκοπούς του, ηύ-

χαριστεΐτο φανταζόμενος, ότι ήδύνατο μίαν ήμέραν νά 

μεταβάλη τήν θέσιν του καί νά κατασταθή ξυλογράφος· 

διότι είχε τήν άξιέπαινον έκείνην φιλοδοξίαν, ήτις κάμνε { 

τους παίδας νά εύχωνται ώστε νά ύψωθώσι διά της επι

μονής και φιλοτεχνίας των. Εσκέφθη λοιπδν κατ* αρχάς 

νά λάβη παρά τοϋ άρχηγοϋ τήν άδειαν τοϋ νά δαπάνα 

ώρας τινας τής εργασίας του εις το νά μάθη τήν έπιστή-

μην τήν οποίαν έπεθύμει, άλλ' έφριξε συλλογιζόμενος 

πώς έμελλε νά προτείνη τοιαύτην αϊτησιν ή πείρα δμως 

τον είχε διδάξει, ότι ή επίμονος θέλησις δύναται το πάν, 

και απεφάσισε νά μεταβαίνη εις το έργοστάσιον τών 

ξυλογραφιών κατά τον καιρόν τδν διωρισμένον πρδς άνά-

παυσιν, και νά γυμνάζηται έκεΐ μυστικώς. Νέος τις έκ 

τών πρωτόπειρων τοϋ εργοστασίου τούτου, εις τον όποιον 

έκοινοποίησε τό μυστικόν του, τον έδίδαξε τά μηχανικά 

μέσα της εργασίας του, και μετά τινα καιρόν ό Φρεδερΐκος 

ήτον Ικανός νά ξυλογράψη μετρίως σχέδιόν τι ολίγον περι-

πεπλεγμένον. 

Εξηκολούθησεν ουτω διά πολλούς μήνας ύπάγων τακτι

κώς εις τό έργος-άσιον, χωρίς κάνεις νά ύποπτεύηται τίνι 

τρόπω διέρχεται τάς^πρός άνάπαυσιν ώρας του* οι συνερ-

γάται του, επειδή έξ αρχής σπανίως έβλεπον αυτόν νά 

συμπαίζη μετ ' αυτών, δέν έφρόντιζον νά μάθωσι τήν α'ιτίαν 

της απουσίας του - είναι δέ επίσης πιθανόν, οτι δ Φρεδερΐ-

κος έμελλε νά φθάση τδν σκοπόν του χωρίς ποσώς νά διε-

γείρη τήν προσοχήν ούδενδς, έάν συμβεβηκός τι , τό δποΐον 

ήκολούθησε περί τά μέσα τοϋ χειμώνος τοϋ 18. . , δέν 

ήθελε μεταβάλει τούς σκοπούς του και δώσει νέαν φάσιν* 

εις τήν ζωήν του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ. 

Οι κλέπται.. 

Μίαν ήμέραν έν φ κατά τήν συνήθειάν του άναβάς 

μετά τό γεύμα του εις τό έργοστάσιον ένησχολεΐτο έκεΐ, 

ήκουσε θόρυβον βημάτων, ός-ις τδνκατετάραξε" διότι, επει

δή είργάζετο έκεΐ άνευ άδειας, έφοβεΐτο πάντοτε μή άνα·-

καλυφθή ύπό τίνος* Ιδραμε λοιπόν ταχέως όπισθεν επί

πλου τινός, τδ όποιον πολλάκις εις παρόμοιας περις-άσεις 

τδν έχρησίμευσε. Τό έπιπλον τούτο έκρυπτεν άπ' αύτον 

δλοτελώς παν ό,τι συνέβαινεν εντός τοϋ θαλάμου" έντοσού-

τ ω άπό τά κινήματα ήννόησεν οτι είχον εισέλθει πολλά 

άτομα" έφρόντισε κατ ' "αρχάς νά περισταλθή ούτως, ώς-ε 

νά μή τδν παρατηρήσωσιν" αλλά μετά τινας στιγμάς αί 

προφυλάξεις, τάς οποίας ήκουεν ότι ούτοι ελάμβαναν, και 

αί ύπόκρυφοι ομιλία·, έπροξένησαν εΙς αύτδν μεγάλην άνη-

συχίαν. 

— Εκλεισας καλώς τήν θύραν ; έλεγε τις. 

— Παρατήρησον εις τδν θάλαμον τοϋτον. 

— Μήπ<ος είναι κάνεις ; έπανέλαβεν άλλη τις φωνή. 

— Διατί πάλιν τόσος φόβος μή τούς καταλάβωσιν; έλεγε 

δ Φρεδερϊκος μ έ φρίκην και δέν έτόλμα νά άναπνεύση" συ-

νγισθάνετο δέ, ότι τδ νά γένη μάρτυς της σκηνής ταύτης δέν 

ήτον απλώς έργον της τύχης, αλλά θέλησις της προνοίας* 

ποτέ δέ δέν ευρέθη εις τοσαύτην ταραχήν και άμηχανίαν,· 
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Αφού οι νεω<τί έλθόντες ένόμισαν εαυτούς ήσφαλισμένους, 

εις έξ αυτών έλαβε τδν λόγον και μετά φωνής χαμηλής 

μεν άλλ' έναρθρου, και έμφαινούσης τδ συμφέρον, τδ δποΐον 

επνεον αϊ εκφράσεις του, ανέπτυξε τδν σκοπόντόν όποιον 

προύτίθεντο. 6 σκοπδς δε ούτος συνίστατο εις τδ νά βι-

άσωσι περί τδ μεσονύκτιον τά παράθυρα τοϋ ταμείου τοϋ 

Κυρίου Καρτμάνου και νά άφαιρέσωσι τδ περιέχον τά 

χοήματκ κιβώτιον. 0 δέ Φρεδερΐκος άναγνωρίσας άπό 

τάς ερμηνείας αίτινες εδόθησαν, δτι οΐ συνωμόται ήσαν 

έργάται τοϋ εργοστασίου, δέν ήδυνήθη νά κράτηση έλα-

φρόν τι κίνημα φρίκης" άλλά σκεφθείς ακολούθως πόσον 

ήτον ενδιαφέρον εις αυτόν νά μάθη όλα τά άφορώντα 

τήν πράξιν ταύτην, διετήρησεν εαυτόν άκίνητον μάλλον 

παρά ποτέ. ΑΊ πρδς τοϋτο έργασίαι διενεμήθησαν εις 

εκαστον.—Εις έξ ημών, λέγει ό άναπτύξας τήν ύπόθεσιν, 

δέλει εισέλθει πρώτος εντός τοϋ ταμείου, διά της εις τδ 

παράθυρον γενομένης ρήξεως" άς ίδωμεν τίς ισχυρότερος ; 

νομίζω, οτι σύ Αντώνιε. 

ΕΊς τό δνοματοϋτο δ Φρεδερΐκος ήσθάνθηκαθ' όλον αύτοϋ 

τό σώμα τδ φρικώδες ανατρίχιασμα. Αλλ' δτε ήκουσε 

τήν φωνήν τοϋ αδελφού άποκρινομένου εις τάς διδασκα

λίας τάς όποιας τον έδιδον, άφηκεν ακουσίως νά έξέλθη 

φωνή έκστάσεως και φρίκης—Πόθεν ήλθεναυτη ή φωνή; 

ήρώτησέ τις — άπό έδώ μέσα έ ξ η λ θ ε — κανένας βέβαια 

είναι έδώ μέσα. 

Μετά μικράν ερευναν δ Φρεδερΐκος ευρέθη έν τ ώ μέσω 

τών συνωμοτών" τδν ήρώτησαν διατί έκρύφθη, και τό 

έφανέρωσεν έν βραχυλογία. 

— Ηκρυσας δσα είπομεν ; 

— Μάλιστα" άπεκρίθη ό Φρεδερΐκος. 

Μεγάλη έρις διηγέρθη τότε μεταξύ τών εργατών περί 

τοϋ τί πρέπει νά κάμωσι τον Φρεδερΐκον. Βλασφημίαι και 

άπειλαί εξεφράσθησαν %αντίον του, καί τίνες μάλιστα 

κατήντησαν νά είπωσιν, δτι τδ άσφαλέστερον ήτο νά τον 

φονεύσωσιν" άλλ'δ Φρεδερΐκος ήκουσε τήν πρότασιν ταύτην, 

γενομένην έπί σκοπώ τοϋ νά τρομάξη αυτόν, αν δχι άτα-

ράγως, τουλάχιστον εύτόλ.μως καί θαρραλαίως. 

Τέλος απεφασίσθη, δτι διά νά έξασφαλισθώσι περί της 

σιωπής του, νά έγκλείσωσιν αυτόν μέχρι τ η ; επαύριον" τδ 

δύσκολον ήτο πώς νά ευρωσι τόπον κατάλληλον. Είς τών 

τών εργατών έπρότεινε τδ άνώγαιον, τδ όποιον ούτος 

κατεΐχεν έντδς τοϋ καταστήματος" τούς απέδειξε προσέτι 

δτι ήτον άποχωρισμένον τι μέρος της οικίας, τό όποιον 

δέν έχρησίμευε ποσώς είς τήν έργασίαν, καί δτι μόνον έ"ν 

παράθυρον είχε, τδ όποιον εβλεπεν είς μικρόν τι προαύλιον, 

είς τδ όποιον ουδείς είσήρχετο" έδέχθησαν τήν πρότασιν 

ταύτην, καί άναβάντες άπόκρυφόν τινα κλίμακα, διήλθον 

στενόν τι μεσαύλιον καί ώθησαν τδν Φρεδερΐκον εντός τοϋ 

άνωγαίου, κλ,είσαντες τήν θύραν διά διπλού κλειδώματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ. 

Η καταμήνυσις.. 

6 Φρεδερΐκος έγκαταληφθείς μόνος περιέτρεξεν αμέσως 

κύκλω τδ άνώγαιον, άλλ' έκυριεύθη ύπδ άλγεινοτάτης θλί-

ψεως, δτε έπιθεωρήσας ακριβώς τήν φυλακήν του έβεβαιώ-

θη, δτι πραγματικώς δέν υπήρχε κάνέν μέσον διά νά έ 

ξέλθη, καί βτι ήτον αδύνατον νά κοινοποίηση πρδς τούς 

έξω τά σημεία καί προσκλήσεις του. 

Έρρίφθη λοιπόν έπί τίνος καθίσματος, δπου αφέθη είς 

δλην τήν άπελπησίαν καί τούς μαύρους διαλογισμούς του" 

έπειτα σηκωθείς αίφνης περιέτρεξε πάλιν τδν θάλαμον 

έπτοημένος" μυρίοι δε διαλογισμοί διεδέχοντο δ είς τδν 

άλλον είς τδ πνεύμα του, καί ήθελε δώσει τδ ήμισυ τής 

ζωής του, διά νά προλάβη καί νά σώση τδν Κ . Καρτμάνον 

άπό τδν επαπειλοϋντα αυτόν κίνδυνον, καί νά άποτρέψη 

τον Αντώνιον άπό τό έγκλημα τό όποιον έμελλε νά πράξη. 

Εβλεπε τδν εύεργέτην του καί τδν άδελφόν του εις τήν 

άκμήν τοϋ νά χαθώσιν ό είς διά τοϋ άλλου, καί δέν ήδύ

νατο νά τούς ειδοποίηση, ουδέ νά τούς σώση. 

Πολλαί ώραι παρηλθον δί αυτόν θλίψεως καί άπελπη-

σίας" τέλος κατελήφθη ύπδ θερμού πυρετού, καί μολονότι 

τό ψύχος τοΰ χειμώνος ήτον άνυπόφορον, ούτος ήσθάνετο 

ζέουσαν θέρμην είς δλον του τδ σώμα καί πρδ πάντων 

εις τήν κεφαλήν ήνοιξε τό παράθυρον καί ήλθε νά έπα-

κουμβήση εις αύτδ, έλπίζων δτι ό έξωθεν πνέων άήρ έμελ

λε νά τον άνακουφήση. Εμεινεν έπί πολύ εις τήν αυτήν 

ΰέσιν θεωρών άπερισκέπτως τά διερχόμενα, τδν ούρανόν, τά 

νέφη, καί ακολουθών με τοός οφθαλμούς του τον δρόμον των 

χωρίς σχεδόν νά τά βλέπη. Αφοΰ τά βλέμματα του πε -

ριεπλανήθησα-ν εφ' όλων. τών πέριξ αντικειμένων, προση-

λώθησαν τέλος έφ' ένδς καπνοδοχείου, τδ όποιον εύρίσκετο 

έπί μιας τών πτερύγων της οικίας. Επί τινα καιρόν παρε-

τήρει μετ ' απροσεξίας τάς συςροφάς τοϋ εξερχόμενου κα

πνού" άλ?.' αίφνης δ Φρεδερΐκος έσκίρτησεν, έκλινε πρός 
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τι έμπροσθεν καΐ «α^ετηρησεν με εΰχάριστον άπορίαν. 

Ηδη δέν αδύνατο πλέον ν' άμφιβάλλη" 6 καπνός οδτος έ-

ξιίρχετο άπΟ τό καπνοδοχεΐον τοΟ θαλάμου τοΟ Κυρίου 

Κ αρ τμάνου. 

Απεσύρθη ευθύς ίνδον τϊίς φυλακής του, χαίρων δια τήν 

**τυχή άνακάλυψιν τήν δποίαν απήντησε" και χωρίς να 

χάση καιρόν, επειδή συνείθιζε πάντοτε νά φέρη μεθ' εαυτού 

•λα τά αναγκαία πρός γραφήν, έσχεδίασεν αμέσως γραμ

μάτιόν, δια του δποίου ειδοποιεί έν έκτάσει τόν Κ. Καρ-

τμάνον περί δλων δσα ε'χεν ανακαλύψει, φανερόνων προσέτι 

•τόν τόπον ένθα εκείτο κλεισμένος. 

Αφοΰ έτελείωσε τό γραμμάτιόν του έπλησίασεν έκ νέου 

«ρός τό παράθυρον. Η οικία ώς ολαι αϊ χρησιμεύουσαι 

«ρδς τοιαύτας εργασίας ήτον υψηλοτάτη, ó Φρεδερίκος 

παρετήρησε πρός στιγμήν τό δψος άλλ' ή άπόφασί; του 

δέν έκλονίσθη ποσώς έκ ταύτης τής θέας. 

Πολλάκις εις τά παιδικά του παιγνίδια άνέβαινεν έπί 

ίΓών δένδοων, και δ ι έ τ ρ ε χ ε τάς τών οικιών ς-έγας" ήτον 

ευκίνητος, τολμηρός, και προσέτι ή ανάγκη τόν έβίαζε 

νά τολμήση τό παν. Ανέβη λοιπόν έπί τοΰ προστέγμα-

τος τοΰ παραθύρου, κατέβ/ι μετά προσοχής έπί τοΰ σωλήνος 

τοΰ σχηματιζόμενου παρά τών στεγών τών δύο πτερύγων 

τοΰ κτιρίου, αΐτινες προσήγγιζον και ήκολούθησε τήν δδόν 

ταύτην άνευ μεγάλου κινδύνου, μέχρις δτου έφθασεν αν

τικρύ τοΰ καπνοδόχου τόν δποΐον έπεθύμει νά φθάση" τό 

δυσκολώτερον ήτο νά φθάση έκεϊ υπερβαίνων όλισθηράν 

και κυρ τήν στέγην' άλλ' δ δόκιμος έφθασεν εκεί, θέλων 

λοιπόν νά έλκυση πρώτον τήν προσοχήν εκείνων, οΤτινες 

ε'.ργάζοντο εντός τοΰ θαλάμου τοΰ Κ. Καρτμάνου ήρχισε 

νά ρίπτη κατ' επανάληψιν εντός τοΰ Καπνοδόχου θρύμματα 

άπεσκληρουμένη πηλού" έπειτα άφού ένόμισεν δτι ήτο πλέ

ον καιρός, έρριψε τό γραμμάτιόν, τό δποίον είχε δέσει με

ταξύ δύο κεράμων δια νά τό προφύλαξη άπό τάς φλόγας, 

και άμεσο»; έπανήλθεν βί; τήν κατοικίαν του. 

Κπερίμενεν νά έλθη ευθύ; ό Κ. Καρτμάνο; και νά τόν 

ελευθέρωση αλλ' αί ώραι παρήρχοντο χωρί; νά φανϊί κά

νει;. Ολα τά ωρολόγια τ ή ; πόλεως είχον ήδη σημάνει 

τήν πέμπτην ώραν. Ó δέ Φρεδερίκος Τστατο πάντοτε 

παρά τήν θύραν έχων τό ού; προσκεκολημέναν έπί τοΰ 

κλείθρου και κάνέν βήμα δέν ήκούετο εντός τοΰ μεσαυλίου. 

Η ανησυχία άρχισε νά τόν καταλαμβάνη" πόθεν αρά γε 

προήρχετο αύτη ή βραδύτης; Δέν ανέγνωσαν τό γραμμά

τιόν του ,· Ολαι ai άδημονίαι τάς δποίας είχε πρός και

ρόν διασκεδάσει τοΰ έπανήλθον πάλιν. Τέλος δτε ή νύξ έ-

ξηπλώθη τόν έφάνη δτι διέκρινε ήχον βημάτων πεφυλαγ--

μένων και ελαφρών" Ιν κλειδίον έστράφει ελαφρώς εντός 

τοΰ κλείθρου Η στιγμή αυτη δπήρξε στιγμή φρί

κης διά τόν Φρεδερίκον, διότι ήδύνατο νά ήναι οί έργάται 

καθώς και άπες-αλμένος τις τοΰ Κ. Καρτμάνου" έν τοσού-

τςο τό κλειδίον έπανεσύρθη χωρίς ή θύρα ν' άνοιχθη, εγεινε 

δέ και δευτέοα επίσης ανωφελής δοκιμή μέ νέον κλειδίον" 

βεβαίως έδοκίμαζέ τις αντικλείδια, δ στοχασμός ούτος ε

νεθάρρυνε τόν Φρεδερίκον. Τέλος διά τών δοκιμών ή θύρα 

εστράφη ελαφρώς έπί τών στροφέων της και δ Φρεδερίκος 

ανεγνώρισε τήν φωνήν τοΰ Κ. Καρτμάνου, δτις τόν έπρο--

σκάλει. 

— Ελθέ, τοΰ λέγει ούτος σφιγγών τήν χείρα του, και βι-= 

ωπή προ πάντο>ν . . . . Δέν πρέπει νά ύποπτευθή κάνεις 

τήν άπελευθέρωσίν σου . . . . δλα τά ασφαλιστικά μέτρ« 

ελήφθησαν. Επειτα οδηγών αυτόν διά τών ζοφερών μ·-̂  

σαυλίων τόν έφερεν έ'ως εις τό γραφείόν του. 

( ακολουθεί). 

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ. 

Επί τίνος τών μεγάλων δδών τού βασιλείου της Νεα̂ · 

πόλεως ύπήρχεν ύψωμένον μέγα άγαλμα έκ μαρμάρου, 

φέρον τήν έπιγραφήν ταύτην. 

β Τήν πρώτην τοΰ μηνός Μαΐου, 

Τήν ς-ιγμήν της ανατολής τοΰ Ηλίοο, 

Θέλω έχει τήν κεφαλήν έκ Χρυσίου » 

Τπέρ τά διακόσια ήδη ετη ύπήρχεν ύψωμένον τό Λ-

γαλμα, τό φέρον τήν έπιγραφήν ταύτην, δλοι οί διαβάταν 

άνεγίνωσκον αυτήν, άλλά κανείς δέν είχε ποτέ. δυνηθίί 

νά έννοήση τό μυστυρ ιώδες αύτη; νόημα" τέλο; πάντων 

ξένο; τις Σαρακηνός διαβαίνων εκείθεν, και άναγνοδί 

όαοίως τήν έπιγραφήν ταύτην, ένόμισεν, δτι έμάντευο· 

τό δηλούμενον, άλλά δέν έφανέρ«βεν εις κανένα τήν ύπο-

ψίαν αύτοΰ. Επειδή δέ ή πρώτη τοΰ Μαίου μηνός το* 

τότε τρέχοντος έτους ειχεν ήδη παρέλθει, δ Σαρακηνοί 

άνεχώρησε μέν εις τήν πατρίδα αύτοΰ, άλλά τό έρχόμενον 

έτος έπανήλθεν εις τήν Νεάπολιν κατά τάς τελευταίας ήμί-

ρας τοΰ μηνός Απριλίου. Τήν δέ πρώτην Μα'ίου έλθών πρό 

τής ανατολής τοΰ Ηλίου είς τόν τόπον, δπου εΰρίσκετ· 

τό ρηθέν άγαλμα, και παρατηρήσας ακριβώς τό μέρο^, 

δπου έληγεν ή σκιά τής κεφαλής τοΰ αγάλματος καθ ή\> 

ς-ιγμήν δ Ηλιος έφάνη έπί τοΰ ορίζοντος, και σκάψας Ικ*^ 

τήν γην, εύρε μέγαν τινα θησαυρόν. 


