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Ο ί Χριστιανοί ήσαν επί των Αποστόλων ιερά 
αδελφότης. Ή αγάπη, η ειλικρίνεια, ή γλυκύτηςτών 
τρόπων, ή αλήθεια, αί άμοιβάίαι βοήθειαι, ήσαν 
τα εξαίρετα χαρακτηριστικά του Χριστιανού· εν
δεή; των προς το ζην αναγκαίων δεν έφαίνετο ουδείς 
μεταξύ αυτών, άλλ' ουδέ οκνηρός* δια ταύτα ήτο 
χάρις και ευλογία Κυρίου έπ'αυτούς. Χ ά ρ ι ς τ ε μ ε-
γ ά λ η η ν έ π ι π ά ν τ α ς α υ τ ο ύ ς . (Πράξ. των 
Άποστόλ. δ, 3 3 ) . Πατε'ρες της εν Ιερουσαλήμ ά-
δελφότητος ήσαν οι Απόστολοι* και οσοι εκ των 
αδελφών ειχον αγρούς η οικίας , πωλούντες αυτά 
εφερον τάς τιμάς, και έ'θετον εις τους πόδας των 
Άποστό7.ων και έκ του ταμείου της άδελφότητος 
Ιδίδετο εις εκαστον το χρειώδες* οσοι γαρ χτ/μορες 
χωρίων ή oixwr νπήρχον, πω.Ιονντες ttpepor τάς τι
μάς των πιπρααχομένων, χαι έτίθονν παρά τους πό-
ΰας των 'ΑποστόΛων dtcSlZtro àè ίχάστω χαθότι ar 
χις χρείαν είχεν (ζύτόθι). 

Άνανίας δε τις πωλήσας τον άγρον αυτού, εκρά-
τησε μέρος έκ της τιμής, και φέρων το ύπόλοιπον 
προς τούς Αποστόλους, έψεύσθη κρύψας τήν άλή-
θειαν. Συνένοχος δέ τοΰ ψεύδους ήτο καί ή γυνή αυ
τού Σαπφείρα. Τότε δ Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ά -
νανία, διατί Ιγέμισεν ό Σατανάς τήν καρδίαν σου, 
ώστε νά ψευσθής εις το πνεύμα το άγιον, καί νά 
κράτησης άπό ιής τιμής τοΰ αγρού ; Ένω έ'μενεν 
άπώλητος, δέν ήτο ιδικός σου ; καί αφού έπωλήθη, 
δεν ήτο εις τήν έξουσίαν σου; διατί έβαλες εις τήν 
καρδίαν σου το πράγμα τούτο ; δέν έψεύσθης εις 
ανθρώπους, άλλ' εις τον Θεόν. Και ένω ήκουεν ο 
Άνανίας τούς λόγους τούτους, έπεσε καί έςεψύχησε 
(αυτόθι, κεφ. έ. 3 , 4 , 5 ) . Μετά δέ τρεις ώρας πε
ρίπου, είσελθούσα ή γυνή άύτοΰ, καί ψευσθεΤσα κα

θώς ο άνήρ αυτής, έλαβε τήν αυτήν θείαν ποινήν. 
Ό Θεοί είναι δίκαιος, καί ή ποινή λοιπόν ήτο δι
καία* καί τό μέγεθος τής ποινής δεικνύει το μέγε
θος τού ψεύδους. Δια νά γνωρίσωμεν δέ έτι σαφές*ε-
ρον πόσον μέγα τωόντι αμάρτημα είναι το ψεύδος, 
ας θεωρήσωμεν άύτο καί καθ' εαυτό καί ως προς τά 
αποτελέσματα αυτού, 

Το ψεύδος είναι εναντίον εις τον Θεόν διότι έ 
Θεος είναι αλήθεια* ο ψευδόμενος λοιπόν καταφρονεί 
τον Θεόν* καί καταφρονεί αύτον διττώς, καί ώς άλή-
θειαν καί ώς καρδιογνώστην ενδέχεται ό ψευδόμενος 
νά άπατήση άνθρωπον* άλλά τον Θεόν πώς είναι δυ
νατόν νά άπατήση; Καταφρονεί λοιπόν τον Θεον 
τον καρδιογνώστην πάντων, τ ο ν έ τ ά ζ ο ν τ α κ α ρ 
δ ί α ς κ α ί ν ε φ ρ ού ς. Δικαίως λοιπόν παρεδειγμά-
τισεν ο Θεος διά τής αύς-ηράς ταύτης τιμωρίας τον 
Άνανίαν καί τήν Σαπφείραν, διότι έψεύσθησαν εις 
αυτόν τον Θεόν, επειδή οί Απόστολοι ήσαν λειτουρ
γοί τοΰ Θεού. Δέν έτιμωρήθησαν, διότι έκράτησαν 
μέρος τών χρημάτων. Ό άγρος ήτο κτήμα αυτών, 
καί τά έκ τής πωλήσεως χρήματα ήσαν ομοίως αυ
τ ώ ν οθεν ήδύναντο άνευ ουδεμιάς ευθύνης νά μή άπο-
φασίσωσι τήν προσφοράν,νά μή πωλήσωσι τον άγρον 
αυτών, ή πωλήσαντες αυτόν, νά μή προσφέρωσι τ ά 
χρήματα, ή νά κρατήσωσι φανερά, ώς κύριοι, μέρος 
αυτών νά κρύψωσιν όμως τήν άλήθειαν, λέγοντες 
εις τούς Αποστόλους, δτι τόσον έπώλησαν τον άγρον, 
τούτο ήτο ψεύδος προς αύτον τον Θεον καί κατα-
φρόνησις* ο υ κ έψ ε ύ σ ω , λ έ γ ε ι, ά ν θ ρ ώ π ο ι ς, ά λ 
λ ά τ ω Θ ε ώ . 

Το ψεύδος είναι καθ' εαυτό μέγα αμάρτημα, ώς 
εναντίον εις τον Θεόν α πάν ψεύδος, λέγει ο Ά π ό . 
στόλος Ιωάννης, έκτης αληθείας ουκ έ'στι» (ά. έπι-
στολ. β', 2 1 ) · άλλά το μή δν εκ τής αληθείας, εί
ναι έκ τοΰ διαβόλου, εις τον δποΤον αλήθεια δέν ύ-
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πάρχει* <£ ουκ εστίν ά7^ήθεια έν αύτώ» (Ίωάν. ή. 

44). Παριστάνων καΐ ο Σολομών το αίσχος και τήν 

μιαρότητα του ψεύδους, λέγε ι , «Βδέλυγμα Κυρίω 

χείλη ψευδή ί ( ι β ' , 2 2 ) . 

Το μέγεθος του αμαρτήματος τούτου όεικνύεται 

καί έξ αυτής της πλάσεως του ανθρώπου. Ό Θεές 

έποίησε τον άνθρωπον κατ'εικόνα εαυτού καίομοίω-

σ ιν τοσούτον ίντίμον και θεΤον κτίσμα έποίησεν ο 

Θεος την ψυχήν του ανθρώπου, δούς εις αυτήν τής 

λογικότητος και τής άγιότητος την δύναμιν καί 

χάριν ! Ατιμάζει λοιπόν την εικόνα του Θεοΰ ο ψεύ-

στης, και κχτασταίνει εαυτόν τρόπον τινά εικόνα 

του διαβόλου. 
Το ψευδός είναι φύσει εναντίον και εις τον άνθρο)-

πον αυτόν τοΰτο συμπεραίνεται |καί έκ των είρη-
μένων γίνεται δέ φανερον και έξ αυτής τής παρα
τηρήσεως* παρατήρησον τά παιδία" ο,τι κάμωσι, 
και δ,τι ειπωσιν , έμολογοΰσι τοΰτο είλικρινώς. Ά -
φοΰ δε εκ τής ειλικρινούς και αθώας ομολογίας τής 
πράξεως τίμωρηθώσιν, εάν ή πράξις ήναι κακή, τό
τε άρχίζουσι νά ψεύδωνται, διά νά άποφύγωσι τήν 
τιμωριαν. Ά λ λ ά και ενώ ψεύδονται, έρυθριώσι, συ
στέλλονται, λαλοΰσι μετά στενοχώριας και διακε
κομμένα. Τί άλλο μαρτυροΰσι ταύτα, ειμή δτι 
το ψευδός είναι εις τον άνθρωπον παρά φύσιν ; Τί 
άλλο, εί μη δτι είναι διαφθορά τής εμφύτου είς αυ
τόν ειλικρίνειας και άθωότητος; Διά τοΰτο απαιτεί
ται μεγίστη προσοχή είς τήν άνατροφήν των παίδων, 
διά νά προφυλαχθώσιν από τής διαφθοράς ταύτης. 

Τοιούτον ον το ψευδός καθ' εαυτό, καθίσταται 
μάλλον ή ήττον μεγαλήτερον αμάρτημα κατά τάς 
περιστάσεις, κατά τά πρόσωπα, καί κατά τά κι-
νοΰνταείς τό ψεύδεσθαι αίτια. Όσον υψηλότερος εί
ναι ο χαρακτήρ του ψευδομε'νου, είτε εκκλησιαστι
κός, εϊτε πολιτικός, τόσον τό αμάρτημα του ψεύ
δους λογίζεται μεγαλήτερον καί οσον ομοίως υψη
λότερος είναι δ χαρακτήρ του προς δντις ψεύδεται, 
τόσον το αμάρτημα του ψεύδους καθίσταται μεγα
λήτερον. Καί τά αίτια ωσαύτως προσθέτουσιν είς 
το αμάρτημα του ψεύδους βάρος άνάλογον ο ψευ
δόμενος επί σκοπώ νά βλάψη καί νά ζημιώση, ά-
μαρτάνει μεγάλως, καί τοσούτον μειζόνως, οσον ή 
μελετωμένη, ή πραγματικώς γινομένη βλάβη και 
ζημία είναι μεγαλητέρα. 

Έάν θεωρήσωμεν το ψευδός καί εν τή κοινωνική 
ζωή, εν τοις συναλλάγμασιν, ώ ! πόσον μιαοον και ο
λέθριο ν παριστάνεται καί ενταύθα! ΙΙά^α ή ανθρω
πινή κοινωνία είναι συνάλλαγμα· γεωργοί, έμποροι, 
ναΰται, τεχνΐται, πάντες εξαρτώνται άπ' αλλήλων 
διά συναλλαγμάτων, άλλ' ή συντηρητική δύναιχι; 
των συναλλαγμάτων, ταυτον ειπείν τής κοινωνίας, 
είναι ή πίστις· επί ταύτη τή βάσει ο δανείζων δα
νείζει* επί τή βάσει ταύτη δ αγοράζων αγοράζει* επί 
τή βάσει ταύτη γίνονται αί συντροφίαι* σήκωσον τήν 
πίστιν, τά πάντα ευθύς διαλύονται - κοινωνία δεν 
υπάρχει πλέον οι άνθρωποι καθίστανται τόσα πο
νηρά καί επίβουλα ζώα προς άλληλα* ποΤαι κοινωνίαι 
εύτυχοΰσι καί είςπλουτον ^ είς πάν αγαθόν; που κυ-
κλοφοροΰσι τά χρήματα Ιτοίμως, καί ζωογονοΰσι πάν
τα τά μέλη του κοινωνικού σώματος; δπου είναι πί-
ς-ις· Διά τής πίστεως ταύτης συνδέονται πάντα τ ά 
εθνη τής γής, καί συνιστώσι μίαν παγκόσμιον κοινω-
νίαν- Ή ευτυχία πάσης κοινωνίας συμμετρεΐται 
μέ τήν π ίστ ιν δπου ή πίστις είναι κοινότερα καί 
ασφαλεστέρα, εκεί καί ή ευτυχία είναι μεγαλητέοα* 
καί το άνάπαλιν. Ά λ λ ά τί άλλο είναι ή πίστις 
αΰτη, ειμή αλήθεια; εχω πίστιν πρός τινα, τί άλλο 
είναι, ειμή δτι εχω πεποίθησιν καίήθικήν βεβαιότη
τα , δτι είναι αληθής εις τάς υποσχέσεις αυτοΰ, είς 
τάς συμφωνίας, είς τους λόγους, καί δεν μέ άπατφ 
διά του ψεύδους, ουδέ θέλει μέ απατήσει; Ή αλή
θεια λοιπόν γεννςϋ τήν π ί σ τ ι ν το ψευδός εξ εναντί
ας γεννά; τήν άπιστίαν. 

Ά ς παρατηρήσωμεν ετι καί τοΰτο* ποΰ συμβαίνουσι 
συχνότεραι δίκαι, καί έριδες καί λογομαχία ι; δπου 
το ψεΰδος επιπολάζει* διότι ή απάτη, ή άθέτησις 
των υποσχέσεων, ή παράβασις των συμφωνιών, ή αδι
κία, ή δολιότης, ή ύπόκρισις, πάντα ταΰτα καί τά 
τοιαύτα, τί άλλο είναι, ειμή ψεΰδος; 

Πόσον ύπερθαύμαστος είναι ή σοφία καί άγαθό-
της του Θεοΰ! δσα εδωκεν είς τον άνθρωπον είναι 
συντηρητικά καί παρακτικά τής ευδαιμονίας αυτοΰ. 
Ά λ λ ά δεν έπέβαλεν είς αυτόν ουδεμίαν ανάγκην 
άφήκεν αύτον ελεύθερον είς το κρίνειν καί εκλέγειν, 
κ Άφήκεν αύτον έν χειρί διαβουλίου αυτοΰ ( Σειράχ 
ΙΕ'. 14)* διότι ε'καμεν αυτόν «απεύθυναν είς τήν χρή-
σιν των δοθέντων αύτώ χαρισμάτων, καί κατά τήν 
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χρήσιν ταύτην δικαίως αμείβεται, ή κολάζεται και 
έν τώ νυν αίώνι και έν τω μέλλοντι. 

Ό άνθοωπος όμως εκτρέπεται πολλάκις από του 
θείου σκοπού δια τήν κακήν έκλογήν, και καθίστα 
εαυτόν και ενταύθα δυστυχή, και μετά τήν έκ του 
κόσμου τούτου άποδημίαν ένοχον καταδίκης αιωνί
ου. Ποίαν εύτυχίαν απολαμβάνει ό ψεύστης; εσωτε
ρικώς ελέγχεται ύπο τής συνειδήσεως άντιφάσκων 
αυτός εαυτω* και ούτως άτιμάζων εαυτόν, ατιμάζε
ται και ύπο τών άλλων* στερείται τής πίστεως αυ
τών και ύπολήψεως*- ή τοιαύτη δέ στέρησις ε'ιναι 
πραγματική ζημία ε'ις αυτόν. 

Οι ψευδομάρτυρες και οι επίορκοι τιμωρούνται 
αυστηρώς υπό τών νόμων* διότι ζητούσι νά άπατή-
σωσι τούς λειτουργούς τών νόμων, και διά τό ψεύδος 
αυτών κινδυνεύει ό μέν αθώος πολίτης νά καταδικα-
σθή, δ δέ ένοχος νά άθωωθή. Πάν ψεύδος όμως γινό-
μενον επί απάτη και ζημία του πλησίον, είτε χρη
ματική ε'ίτε ηθική, είναι άξιον τιμωρίας* αλλά δεν 
δύνανται οί νομοθέται νά έκτείνωσι τήν δύναμιν 
του νόμου εις πάν είδος ψεύδους* ενταύθα ή κοινή υπό-
ληψις και κρίσις άναπληρούσιν, δσον είναι δυνατόν, 
τήν ελλειψιν ταύτην, ή δέ τελεία και αλάνθαστος 
κρίσις είναι τού τελείου και αλάνθαστου Κριτοΰ. 

Το ψεύδος λοιπόν είναι εναντίον εις τον Θεόν, ό
θεν και μέγις-ον αμάρτημα* εναντίον εις τά δοθέντα 
τω άνθρώπω θεια χαρίσματα, όθεν και α'ίσχιστον 
και άτιμότατον* εναντίον εις τήν άσφάλειαν και εύ-
ημερίαν τής κοινοονίας* εναντίον τέλος πάντων εις 
τήν αίώνιον άποκατάστασιν τής ψυχής μετά τήν έκ 
τού θνητού τούτου σώματος εξοδον. 

Είναι φρικώδες πώς ευρίσκονται άνθρωποι, οίτι-
νες άποφασίζουσι νά ήναι τής μερίδος τής άντιθείας, 
τού αίσχους, τής ατιμίας, τής μερίδος τού διαβόλου! 

ΤΑ Κ Α Θ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Α Ν Κ Α Ι Π Ο Μ Π Η Ι Α Ν . 

Α'. 

Α ν κατά τούς περί Χριστόν χρόνους ή Φώμη 
ήν τού αρχαίου κόσμου ή βασιλίς, και ή μεγαλοπρε
πέστατη τών τότε πόλεων, άλλ'δ έν αυτή τού μεγά
λου πληθυσμού συναγελασμος, ή συσσώρευσις τών 
υψηλών, στενόχωρων και σκοτεινών οικιών, ο θόρυ
βος και όλα τά λοιπά τών τοιούτων μεγαλοπόλεων 

άτοπα, καθιστών τήν εν αύτη διαμονήν οχληράν 

διά τούς εύπορους. Επίσης δε και τά περίχωρα αυ

τής, κατά μέγα μέρος κατακλυζόμενα υπό τών Πο-

ΐΐήων ελών, ήσαν νοσερά, άτερπή και μονότονα. Διά 

τούτο οί μεγιστάνες και οί πλούσιοι τών Φωμαίων, 

οσάκις ή φιλοδοξία ή συμφέροντα άλλα δεν τούς 

έδέσμευον εις τήν.καθέδραν τών Αυτοκρατόρων, 

κατέφευγον, όπως άναπνεύσωσιν άε'ρα καθαρόν και 

απολαύσωσι τής φύσεως τά καλά , εις τήν εύχαριν 

Καμπανίαν, όπου ειχον λαμπροτάτας επαύλεις, ή 

κατωκουν τάς ωραίας εκείνης πόλεις εις Έλλη-

νικόν ρυθμόν έμπρεπούσας g δί Ελληνικών καλλιτε

χνημάτων καθωραϊσμένας* έκεϊ εύρισκον μαγευτί-

κάς παραλίας ένοπτριζομένας εις γλαυκήν θάλασ

σαν, έκε"ΐ ορίζοντα αιωνίως αϊθριον, και δροσερά 

άλση και αμπελώνας* και εκεί άπεκδυόμενοι τον δη

μόσιον άνθρωπον, και άπελαύνοντες τάς φιλόδοξους: 

μέριμνας, παρεδίδοντο εις τήν θήραν, τήν άλιείαν 

και τήν θυμηδή έκείνην άδράνειαν, ήτις είναι τού 

Ιταλικού κλίματος ή τερπνότατη απόρροια. 

Και έν τούτοις ό κίνδυνος έπεκρέματο Ι πι τής 
κεφαλής των, ως έπί τής τού Δημοκλε'ους τό ξίφος" 
άλλ' εις τίνος κεφαλήν δεν επικρέμαται καθ' ήμέ-
ραν δ θάνατος απειλών ! ως τον λησμονοΰμεν διά 
τήν εξιν, ούτως έλησμόνουν και έκεΐνοι τόν έπικεί-
μενον κρατήρα τού Βεσουβίου. ' ϊ π ό τήν άρκτικήν 
αυτού ύπώρειαν εις εφορον πεδιάδα ή μικρά μέν, άλ7*' 
ωραιότατη πόλις τού Ηρακλείου* πλησίον δ' αυτής 
ή παραλία Φητήνα* και δπισθίν τού ό'ρους, είς τον 
τού κόλπου μυχόν τό Πομπεΐον, ή ή Πομπηία, περί 
ής έ'γραφεν ο Κικέρων Herculanum et Pompejanum 
valde me délectant, πόλις έκ τών καλλίστων τής 
ακτής ταύτης, και διά τόν πλοΰτον τών κατοίκων 
της, και διά τήν μεγαλοπρέπειαν και ποικιλίαν τών 
οικοδομημάτων της, και διά τόν τεχνικόν κίσμον, 
όστις τήν καθωράΊ,'ζε, δυναμένη νά κληθή επίτομος 
Φώμη, επικείμενη είς τού κόλπου τό μεσημβρινόν 
άκρωτήριον, έκοιμώντο φαιδροί και αμέριμνοι είς 
τού ηφαιστείου αυτού τάς άγκάλας. 'Αλλ' έπισης α
ληθές είναι, ότι αί θάλλουσαι αύται κατοικίαι τής 
τέρψεως ήψήφουντήν γειτνίασιν τού ανίσχυρου εχθρού 
των, 5 ως οίκοδομικήν ύλην έλάμβανον τήν λαβαν , 
τόν μάρτυοα τούτον τών εκρήξεων Διότι τό Βεσούβιον 
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ήν προ αμνημονεύτων χρόνων σβεστόν, και μόνον ό 

τής φύσεως εξεταστής εί'καζεν ίσως, ως έκ τού χρώ

ματος και τής φύσεως τών λίθων αυτού, οΐι υπήρξε 

ποτέ ενταύθα Ήφαίστειον, άλλ' ότι έξέλειπεν, άφού, 

ως ιστορεί έπί Αυγούστου ό Στράβων, έξηντλήθη ή 

καύσιμος αυτού ύλη (α) . 

Ά λ λ α τό Ήφαίστειον δέν είχε σβεσθή* έκοιμεΤτο. 
'Ενω δ' έ πίεζε ν ό Νέρων τήν Ίταλίαν κατά τά 6 3 
μ. Χ., τό Βεσούβιον έσεισέν αίφνης βιαίως τά νώτα 
του, και οί έκπλαγέντες λαοί, έκ τού λήθαργου των 
άνακύψαντες, έξέλαβον τούτο ως φοβεράν διοσημίαν, 
αγγέλλουσαν είς τήν γήν τήν όργήν τού ουρανού διά 
τής τυραννίας τόν έκτραχηλισμόν. Πολλοί δέ τών 
εγχωρίων, τών κατοίκων τής Πομπηίας μάλιστα, 
έντρομοι γενόμενοι διά τήν άναβίωσιν τού φοβερού 
γείτονας των, έγκατέλιπον τάς κατοικίας των, και 
άπεσύρθησαν εις μάλλον απωκισμένας πόλεις, ίσως 
και εις τήν Τώμην. 

Ή εκρηξις όμως παρήλθε, τού ό'ρους οί σπασμοί 
έπαυσαν, και μετ ' αυτών έπαυσαν και οι φόβοι, και 
επήλθε τέλος ή λήθη* τούτο τών ανθρωπίνων θλί
ψεων τό πανάκιον , τό έξαλείφον τό παρελθόν , ίνα 
ετοιμάση τόν τόπον τού μέλλοντος. Είς διάστημα 
ετών εκκαίδεκα, τού Βεσουβίου ή έκρηξις ειχε κα-
ταταχθή μετά τών ιστορικών συμβάντων, και τό 
ορος ανέλαβε είς τούς όφθα)>μούς αμέριμνων περιοί
κων τόν άρχάϊον αθώο ν του χαρακτήρα* ή δέ Πομ
πηία κατέστη πάλιν ή φαιδρά πόλις τών γελώτων 
και τών ασμάτων, τών ερώτων και τών τεχνών, 
μάλιστα ότε δ φιλάνθρωπος και φιλότεχνος Τίτος 
ϊλαβε κατά τά 1 9 μ. Χ. τά ρωμαϊκά σκήπτρα. 

Ά λ λ ' έν μια τών ήμερων τού έ'τους τούτου, τήν 
2 3 ' ' ν Αυγούστου, ένώ οί Πομπη'ίανοί πανηγύριζαν 
ίσως ακόμη τού ενάρετου τούτου αύτοκράτορος τήν 
καθίδρυσιν, όλων τά βλέμματα εστράφησαν διά μι
ας μετ' εκπλήξεως πρός τό ό'ρος* τήν ύψηλήν του κο-
ρυφήν έφάνη έπιστέφουσα φλόξ πλατεία, και άπ' 
αυτής άνεγείρετο κυμαινόμενη ως γιγαντιάίον πτε-
ρόν στήλη καπνού ύπομέλανος, και υπόκωφος βοή ή-
κούετο υπό γήν, και ή επιφάνεια αυτής ήρχισεν ώς 
άλγούσα νά φρίσση, και όλοι μ 'ενστόμα άνέκραξαν 
« τό Βεσούβιον ! τό Βεσούβιον ! » 

( α ) Κ'. iti. 

Ουδέν τών είς τήν_ίστορίαν γνωστών συμβάντων 
είναι ισως επιοεκτικον ποιητικωτερων περιγράφων, 
ζωηρότερου χρωματισμού και άνεκδοτικής ποικι
λίας, ώς ή περίφημος και όλεθρία εκείνη έ'κρηξις. 
Ά λ λ ά πάσης δραματικής περιγραφής τού συμβάν
τος τούτου εύμενέστερον, έλπίζομεν , θελουσι δεχθή 
οι άναγνώσται τήν ακριβή εκθεσιν αύτόπτου μάρ
τυρος, όταν μάλιστα ό μάρτυς ούτος δέν ήναι έκ 
τών τυχόντων. 

Πλίνιος ό πρεσβύτερος, ό περίφημος και πολυμα-
θέστατος τής Φώμης φυσιολόγος, ναυάρχων τότε 
τού Φωμαϊκού στόλου, ήν ήγκυροβολημένος ού μ α 
κράν τής σκηνής τού δράματος. Αντ ί δε ν ' ά π ο -
μακρυνθή τού επικειμένου κινδύνου, έπιθυμών νά 
σπουόάση έκ τού σύνεγγυς τό σπάνιον τούτο φυσι-
κόν φαινόμενον, και νά βοηθήση, εΐ δυνατόν, τούς εκ
τεθειμένους, έκινήθη μετά σπουδής πράς τό άπειλού-
μένον μέρος. Ά ς άφήσωμεν τόν ε*ξ αδελφής άνεψιόν 
του Γάϊον Πλίνιον Καικίλιον, όστις τόν συνώδευε, νά 
μάς διηγηθη τήν περαιτέρω τύχην του. Αι επιστο-
λαί του γράφονται πρός τόν Τάκιτον , τόν μέγαν 
Φωμαΐον ιστορικόν (β). 

Α. Τ α κ ι τ ω. 

« Ζητείς νά σοι γράψω περί τού θανάτου τού 
θείου μου, όπως τόν διηγηθής ακριβώς εις τούς με
ταγενεστέρους. Σοι ευχαριστώ, πεποιθώςοτι τού θα
νάτου του, άν υπό σου ύμνηθή, θέλει μείνει ή δόξα 
αθάνατος. Διότι, καίτοι συναπολεσθείς μετά τοιού
των ωραίων τόπων, μετά πόλεων και λαών, έπεται 
νά μνημονεύηται έσαει, άν και αυτός πολλά και ύπε-
μνημάτισε και συνέγραψεν , άλλά τήν διάρκειαν 
τής μνήμης τών συγγραμμάτων του θέλει μεγάλως 
αυξήσει ή αθανασία τών σών. Εύδαίμονας λέγω 
έπισης τούς παρά θεών τυχόντας τό πράττειν άξια 
συγγραφής, ή, τό γράφειν άξια αναγνώσεως, πάντων 
δέ εύδαιμονεστάτους τούς λαχόντας αμφότερα ταύ
τα . Εις δέ τούτων θέλει είσθαι και ό ,θεΐός μου έξ 
αιτίας τών ιδίων αυτού και τών ιδικών σου βιβλίων 
διό προθύμως δέχομαι , και αυτός μάλιστα πρώ
τος αιτώ, δ μοί παρήγγειλας. 

α Ό θεΐός μου ευρίσκετο είς Δησκόν (γ) διοικών 

(β) Ρϋπ. Τοπ. Οβρ. Τ , βρΗί. XVI , μιτεγρίιβτ, ίχ τοΰ Λ.ζτηιιΛ. 
(γ ) Ά χ ρ α τ ή ρ ι ο * τ ή ς Κα/Μίατίας, άρκτιχύς τ ϊ \ ; ΝΕαπόΑΕβς. 
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τόν Φωμαίκόν στόλον, δτε κατά τήν 23 1> ν Αυγού
στου, περί τήν πρώτην μετά μεσημβρίαν τω άνήγ-
γειλεν ή μη'τηρ μου, δτι έφαίνετο εις τον ούρανόν νέ
φος παράδοξον κατά το μέγεθος καΐ το σχήμα. 
Κατ'έκείνην τήν στιγμήν ο θεϊός μου ηλιασθείς, 
λουσάμενος και προγευθείς^ κατε'κειτο εις τήν κλί-
νην και έσπούδαζεν. 'Αλλ' εγερθείς άνέβη εις τό
πον, δθεν εδύνατο νά παρατήρηση το θέαμα τού
το. Και έκ τίνος μεν ορούς το νέφος έξέθρωσκε, δεν 
ήξεύρομεν τ ό τ ε , άλλα μετά ταύτα έπληροφορήθη-
μεν, δτι Ικ του Βεσουβίου. Είχε δέ σχήμα δένδρου, 
και μάλιστα πίτυος, διότι έγειρόμενον εις ΰψος μέ
γ α , ώς στέλεχος, διεσχίζετο μετά ταΰτα ώς δια-
κλαδευόμενον φρονώ δέ δτι υφ' υπογείου πνεύμα
τος ώθούμενον κ α τ 5 αρχάς, είτα δέ έλαττουμένης 
της σφοδ'ρότητος του άνεμου, ή το νέφος είς τδ Ί'διον 
βάρος Ινδίδον, έξετείνετο είς πλάτος και διεστέλ-
λετο. Έφαίνετο δέ δτέ μεν λευκδν, δτέ δέ φαιδν 
καθ' δσον ην πλήρες ή τέφρας, ή γης. 

« Τδ θέαμα τούτο έφάνη παρατηρήσεως άξιον είς 
τον θεΐόν μου , καθδ άνδρα πεπαιδευμένον, δθεν 
διατάξας νά ετοιμασθή τδ πλόϊόν του, μοί επέ
τρεψε νά τον συνοδεύσω, αν ήθελα' αλλά τω άπε-
κρι'θην, δτι προτιμώ νά εξακολουθήσω τδ έργον μου, 
διότι δ ίδιος κατά σύμπτωσιν μοί είχε δώσει νά γρά
ψω τι. "Αρτι δ' έξήρχετο, εχων ανά χείρας τάς ση
μειώσεις του , δτε τής παρακείμενης πόλεως Φω-
τήνης ή ναυτική φρουρά, έντρομος διά τον επικει-
μενον κίνδυνον (διότι ουδεμία ύπήρχεν αποφυγή εκ
τός μόνον διά θαλάσσης), τώ απήντησε παρακαλού
σα νά σώση αυτήν. Μεταβαλών λοιπόν γνώμην, διέ
ταξε νά παρασκευάσωσι τάς τριήρεις, καί άνήχθη 
έπι προθέσει σπουδαιότερα παρά τήν τής απλής 
έρεύνης του φυσικού φαινομένου, δπως βοηθήση' ου 
μόνον .τήν Φωτήνην , αλλά καί πάσας τάς πόλεις 
τής παραλίας ταύτης, ήτις διά τήν καλλονήν αυτής 
ήν πολυάνθρωπος. 

«Ώρμήθη λοιπόν ευθύ προς τον κίνδυνον και 
προς τδ μέρος, δθεν εφευγον πάντες, καί τοσούτον 
ήν άκατάπληκτος, ώστε πάσαν κίνησιν, πάσαν με-
ταβολήν του φοβερού φαινομένου ένέγραφεν δ ίδιος εις 
τάς σημειώσεις του, ή ύπηγόρευεν αύτάς είς άλλους. 
Ά λ λ ά καθ' δσον προύχώρει, ή τέφρα επιπτεν είς τά 

πλοϊα θερμότερα καί πυκνότερα. Ήδη δε χάλικες 
έσοενδονίζοντο κατ ' αυτών κεκαυμένοι και μέλανες, 
καί λίθόΊ συντετριμμένοι υπό του πυρός* ήδη ή θά
λασσα [υπεχοίρει, και δλα όρεων συντρίμματα κα-
τεκάλυπτον τδ παράλιον. 

« Ά λ λ α μετά βραχύν δισταγμόν, προτρέποντοί 
αυτόν του ναυκλήρου νά έπιστρέψη, « ή τ ύ χ η , τ ώ 
είπε, β ο η θ ε ΐ τ ο ύ ς ε ύ τ ό λ μ ο υ ς . Σ τ ρ ε-
ψ ο ν π ρ ο ς τ ό ν Π ο μ π ή ϊ α ν ό ν ί . Τ Ην δ' β 
Πομπηϊανός ούτος είς Σταβιάς, άποκεχωρισμένος 
τής πόλεως διά μικρού κόλπου , δν έσχημάτιζεν ή 
θάλασσα, εισχωρούσα είς τήν ξηράν ελαφρώς καμ-
πτομένην. Έκέϊ δέ, απέναντι του αύξοντος καί μ α 
κρόθεν επερχομένου κινδύνου, διεβίβασε διά πλοίων 
τήν σκηνήν του, και ήν έτοιμος νά φύγη, άμα εκό-
πασεν δ άντι'πρωρος άνεμος. Ό δέ θεΤός μου, εχων 
τόν άνεμον τούτον ουριον, προσε'πλευσε προς αυτόν, 
καί εύρων αυτόν εντρομον, τόν παρηγόρησε καί τον 
ενεθάρρυνε, και ίνα διά τής ιδίας εύψυχίας πραύ-
νη τον φόβον αύτοΰ, έπορεύθη είς τδ βαλανεΐον, καί 
λουσθείς έκάθισ&ν είς τήν τράπεζαν, και έδείπνησε 
φαιδρώς, ή, δπερ ούχ ήττον θαυμαστόν, τον φαιδρόν 
προσποιούμενος. 

« Άλλ'^έν τούτοις πανταχόθεν του Βεσουβίου άνε-
γείροντο φλόγες πλατέϊαι καί τής πυρκαϊάς ή άμε-
ρυγή ετι ^λαμπρότερα έφαίνετο είς τον νυκτερινδν 
ζόφον. Ό δέ θείος μου τους περί αύτδν ένθαρρύνων, 
ελεγεν, δτι αι φαινόμεναι έκεΤναι φλόγες ε'καιον 
αγροικίας έγκαταλειφθείσας ύπδ τών πεφοβισμε'νων 
κατοίκων. Έπειτα δέ κατακλιθεις έκοιμήθη υπνον 
βαθύν, και ή πνοή του ηχηρά ουσα και ισχυρά, 
διότι είχε τδ σωμα εύρωστον, ήκούετο ύπο τών π α -
ρακαθημένων είς τόν προθάλαμον. Ά λ λ ' ή αυλή 
τής οικίας τοσούτον είχε πληρωθή λίθων διαπύρων 
καί τέφρας, ώστε ολίγον άν είχε μείνει ακόμη είς 
τον κοιτώνα του, ή έξοδος τω έκλείετο. Αφυπνι
σθείς επομένως, έπορεύθη προς τόν Πομπονιανόν καί 
προς τούς λοιπούς δσοι είχον συναγρυπνήσει, καί συνε-

Ι σκέφθησαν, άν έπρεπε νά μείνωσινύπός-έγην,ή είς το 
ΰπαιθρον διότι αι οίκίαι κατεσείοντο συνεχώς, καί, 
ώς έκ θεμελίων άνάσπας*οι έφαίνοντο φερόμεναι τ ή -
δε κάκεΐσε και έπανερχόμεναι πάλιν είς τάς αρ
χαίας των θέσεις. Ά ν δέ καί επίφοβος έν ύπαί-
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θρω ή πτώσις τής τέφρας καί τών καιομένων λί
θων, προεκρίθη όμως δ κίνδυνος ούτος ώς έκ τών δύο 
έλάσσων. Καί παρ έκείνω μεν ύπερίσχυσεν εΤς λό
γος τών άλλων λόγων, παρά δέ τοις άλλοις εΤς φό
βος τών άλλων φόβων καί κατά τών άκοντιζομέ-
νων άνωθεν λίθων έκάλυπτον τάς κεφάλας των διά 
προσκεφαλαίων μέ χειρόμακτρα δεδεμε'νων. 

«Ήδη δε διηύγαζεν άλλκχοΰ ή ημέρα, άλλ' εκεί 
έπεκράτει νύξ μέλαινα καί πυκνή, ήν διεσκε'δαζον 
δμως παμπληθεΤς δ^δες και άλλα διάφορα φώτα. 
Έβουλεύθησαν δέ νά καταβώσιν είς τδ παράλιον, 
ίνα ϊδωσιν έκ του πλησίον , τί ή θάλασσα έπεδέ-
χετο" άλλα τήν εύρον τεταραγμένην καί έναντίαν 
ακόμη. Τότε δή ύποστρώσας σινδόνην, καί κατα-
κλινθείς, έζήτησε δις ψυχρόν ύδωρ καί επιεν. Ά λ λ α 
συγχρόνως φλόγες καί σύν αύτάΐς θείου όσμή , 
τούς μεν έφυγάδευσαν, αύτδν δ' έξήγειρον. Ά μ α δέ 
ήγέρθη επί δύο υπηρετών έρειδόμενος, καί άμα έ'πε-
σεν άπνους, άποπνιγείς, ώς νομίζω, υπό τής πυκνής 
έπιπνεούσης άτμίδος, διότι τδ στήθος του ήν ασθε
νές, καί ή πνοή του συνεχώς τώ άπέλειπεν. 

« Ό τ ε δέ ή ημέρα έφάνη, (ήν δέ άπδ του συμβάν
τος τούτου ή τρίτη), το σώμα του ευρέθη άνέπαφον, 
άθικτον, έν τή αυτή σινδόνη ένειλιγμένον, καί ήν 
ύπνώττοντι μάλλον, ή νεκρώ όμοιος. Έν τούτοις δ' 
εγώ μετά τής μητρός μου ήμεθα έν τω Μισηνώ. 
'Αλλά τούτο είναι πρός τήν διήγησιν ξένον συ δέ 
περι του θανάτου μόνον εκείνου ήθελες ν' ακούσης. 

«Παύω λοιπόν, εν μόνον προσεπιφέρων δ,τι σοι διη-
γήθην, ή τά είδον αυτός, ή τά ήκουσα ενώ ακριβώς 
ακόμη άπεμνημονεύοντο. Σύ δέ έ'κλεξον, καθότι δια
φέρει τδ επιστολογράφε^ του ίστορίαν συγγράφειν, 
διαφέρει δέ τδ έπις*έλλειν πρδς φίλον του γράφειν 
προς τδ δημόσιον. Χάϊρε ! » 

Β. Τ α κ ί τ ω (δ). 
κΜοι λέγεις, δτι κομισάμενος ήν κατ' αιτησίν 

σου έγραψα έπιστολήν περί του ',θανάτου του θείου 
μου, επιθυμείς νά γνωρίσης ποίους, μείνας έν Μι
σηνώ, δπου διέκοψα καί τήν ίστορίαν μου, ύπές*ην 
ού μόνον φόβους ά>λά καί κινδύνους. 

Ά ν καί πρός μόνην τήν μνήμην τρομάζω, και 
φρίττειή ψυχή μου, άρχομαι δμως (ε), 

(ο') C V. epist. XX. 
(e) Ζτίχος τ η ς ΑίνΕιάδας. 

Άναχωρήσάντος του θείου μου, έξηκολούθησα εγώ 
τήν σπουδήν , δί ήν ειχα μείνει. "Επειτα δ' έλού-
σθην, έδείπνησα, καί έκοιμήθην ΰπνον άνήσυχον καί 
βραχύν. 

Πρδ πολλών ήδη ημερών ή γή έσείετο, άλλά δεν 
έφοβούμεθα, διότι είναι σύνηθες τδ τοιούτον είς τήν 
Καμπανίαν. Ά λ λ ά τήν νύκτα έκείνην δ σεισμός το
σούτον ηύ'ξησεν, ώστε τά πάντα έφαίνοντο όχι δτι 
σείονται, άλλ' δτι ανατρέπονται. Ή μήτηρ μου 
ήλθεν είς τόν κοιτώνα μου τρέμουσα* άλλά καί εγώ 
ειχον έγερθή διά νά τήν έξυπνήσω, άν έκοιμάτο. Πο-
ρευθέντες δέ έκαθέσθημεν είς τήν αύλήν του οίκου, 
είς μικράν έ'κτασιν μεταξύ της θαλάσσης καί τών 
οικοδομών. Όκτωκαιδεκαετής ών τότε, δέν εξεύρω 
άν άφοβίαν ή άφροσύνην πρέπη νά τδ ονομάσω, δτι 
έζήτησα το βιβλί ον του Τίτου Λιβίου, καί ώς έν 
πλήρει ών ασφαλείς ήρχισα νά άναγινώσκω, καί νά 
έρανίζωμαι έξ αύτοΰ αποσπάσματα. 

'Εκει ήλθε πρός ημάς φίλος τις τοΰ θείου μου, 
άρτι έξ Ισπανίας έλθών πρός αύτδν, καί ίδών έμε 
καί τήν μητέρα μου καθήμενους, έμέ μάλιστα άνα-
γινώσκοντα, κατηγόρησεν εκείνης τήν ύπομονήν καί 
έμοΰ τήν άταραξίαν. Ά λ λ ά δέν έπαυσα έγκύπτων 
είς τδ βιβλίον μου. Ή ν ήδη πρώτη τής ημέρας ή 
ώρα (7 π . μ . ) , τό δέ φώςήν ακόμη ασθενές καί ά α -
φίβολον. Αίφνης δμως,σεισθε'ντα τά πέριξ οικοδομή
μ α τ α , μάς ένέβαλον φόβον άφεύκτου καί μεγάλης 
καταστροφής, διότι δ τόπος είς δν έκείμεθα ήν μεν 
ύπαιθρος άλλά λίαν στενός. Τότε δή άπεφασίσα-
μεν νά έξέλθωμεν τής πόλεως. 'Εκπεπληγμε'νον μάς 
ήκολούθει τδ πλήθος, διότι έν τοις μεγάλοις φόβοις 
προκρίνει ή φρόνησις τάς εισηγήσεις τών άλλων άπδ 
τάς ιδέας αυτής, καί αναρίθμητος όχλος μας έθλιβε 
καί μάς συνωθεί. 

Εξελθόντες δέ τής πόλεως Ιστάθημεν , και έκεΐ 
νέα θαυμάσια, νέοι τρόμοι! Τά οχήματα, δσα εϊ-
χομεν διατάξει νά μάς συνοδεύσωσιν, άν καί είς χω
ρίον έπίπεδον , έφέροντο τή δε κάκεΐσε , καί ου
δέ διά λίθων στηριζόμενα δυνατόν ήν νά μείνωσίν 
ακίνητα είς τάς θέσεις των. Προσέτι έβλέπομεν τήν 
θάλασσαν ώς έπανερχομένην καθ' εαυτής, καί ώς 
άποκρουομε'νηνάπό τής γής τόν σπασμόν. Καί τωόντι 
ή όχθη είχε πλατυνθή, καί πολλά θαλάσσια ζώα 
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ειχον εναπομείνει επί τής ξηράς άμμου" έκ τού απέ

ναντι δέ μέρους νέφος μέλαν και τρομερόν, σπαρατ-

τόμενον ύπό πνεύματος πυρίνου διελισσομένου και συ-

ς-ρεφομένου, διεσχίζετο εις μακράς φλογέρας γλώσσας 

ομοιάζουσας μέν άστραπάς,χλλά μεγαλητέρας αυτών. 

Τότε ό έξ Ισπανίας εκείνος φίλος, ζωηρότερον έπα-

ναλαβών και έπιμονώτερον, ά ν , ειπεν , δ α δ ε λ 

φ ό ς σου , ά ν ο θ ει ός σ ο υ ζ ή , έπιθυμεΤ νά σω-

θήτε" άν δ' άπώλετο, επιθυμεί νά τω έπιζήσητε. 

Προς τί λοιπόν χρονοτριβείτε και δεν φεύγετε; Η 

μείς δέ τω άπεκρίθημεν, ότι, π ρ ί ν μ ά θ ω μ ε ν 

π ε ρ ί τ ή ς σ ω τ η ρ ί α ς έ κ ε ί ν ο υ , δ έ ν θ έ λ ο -

μ ε ν σ κ ε φ θ ή π ε ρ ι τ ή ς η μ ε τ έ ρ α ς . Τό

τε μη βραδύνων πλέον εκείνος, άνεχώρησε, και δια 

ταχύτατης φυγής έσώθη άπό τον κίνδυνον. 

Όλίγον δέ μετά ταύτα τό νέφος εκείνο κατηλ-

θεν επί της γης και κατεκάλυψε τάς θάλασσας, και 

περικύκλωσαν την Καπρέαν, κατέστησεν αυτήν 

άφαντον, απέκρυψε δέ και την προκύπτουσαν άκραν 

τοΰ Μισηνού. Τότε ή μήτηρ μου ήρχισε νά μέ πα-

ρακαλή, νά μέ προτρέπη, νά μέ διατάττη νά ©ύ-

γω όπως δυνηθώ" καθότι έγώ μέν νέος ών ήδυνάμην, 

εκείνη δέ και άπό την ήλικίαν βεβαρυμένη και τό 

σώμα δυσκίνητον έχουσα, ήθελεν αποθάνει ευτυχής, 

άν ήξευρεν, ότι δέν έγένετο αιτία τού θανάτου μου. 

Ά λ λ ' έγώ τή άπεκρίθην, ότι δέν σώζομαι, άν δέν 

σωθώ μετ' αυτής* και λαβών αυτήν έκ τής χειρός, 

τήν αναγκάζω νά ταχύνη τό βήμα. Εκείνη δέ με

τ ά δυσκολίας πειθομένη, έπιπλήττει εαυτήν, ότι μέ 

εμποδίζει. 

"Ηδη τέφρα κατέπιπτεν, άλλ'αραιά έτι* έγώ δ' 

επιστραφείς είδον ακολουθούσαν ημάς κατά πόδας, 

και έν είδει χειμάρρου έπι τής γής καταρρέουσαν πυ-

κνοτάτην όμίχλην. "Ας ε κ τ ρ α π ώ με ν τ ή ς δ δ ο ΰ , 

« π α , ε ν ό σ ω β λ έ π ο μ ε ν , μ ή έ ν τ ώ σ κ ό τ ε ι 

κ α τ α π α τ η θ ώ μ ε ν υ π ό τοΰ ό χ λ ο υ . Μόλις δέ 

τό άπεφασίσαμεν, και επήλθε νύξ, ουχί όποϊαι ε'ισίν 

αί άσέληνοι και αί νεφελώδεις, άλλ' όποΤαι αί έν 

τόπω κατακλείστω και εντελώς άφωτίστω* εκεί νά 

ήκουες τών γυναικών τούς όλοφυρμούς, τούς κλαυ-

θμούς τών παιδιών, τάς κραυγάς τών ανδρών ! Οί 

μέν έφώναζον, οί δ' άνεγνώριζον διά τής φωνής τούς 

γονείς ή τά τέκνα ή τάς συζύγους των. Και τινές 

μέν ώδύροντο υπέρ τών ιδίων αυτών συμφορών, τ ι 

νές δ' υπέρ τών παθημάτων τών συγγενών των, και 

άλλοι φόβω τού θανάτου έπεκαλούντο τον θάνατον. 

Πολλοί δ' έξε'τεινον τάς χείρας προς τούς θεούς, άλ

λα πολλοί ένόμιζον, ότι δέν ύπήοχον πλέον θεοί, και 

ότι ή νύξ εκείνη ήν ή εσχάτη και αιωνία τού κό

σμου νύξ. ' ϊπήρχον δέ τίνες αυξάνοντες τούς άλη-

θεΤς κινδύνους δί επίπλαστων και ψευδών τρόμων, 

και κηρύττοντες ότι τούτο καταρρύει έκ τοΰ Μιση

νού, εκείνο καίεται, και τά ψεύδη άπήντων διαθέ

σεις εύπίστους. 

Έν τούτοις άνε'λαμψε φώς όλίγον. 'Αλλά τούτο 

μας άνήγγελλεν ουχί τήν ήμέραν, άλλά τήν προσέγ

γισιν τών φλογών. Αι φλόγες όμως έμειναν μακράν 

ημών, και πάλιν έπήλθον τά σκότη, και πάλιν τέ 

φρα πολλή και παχεΤα. Πολλάκις ήναγκαζόμεθα 

νά άνιστώμεθα και νά τειναζώμεθα, διότι άλλως 

θά μάς κατεκάλυπτε και θά μας άπε'πνιγε. Δύνα-

μαι δέ νά καυχηθώ, ότι έν μέσω τοιούτου κινδύνου 

δέν μέ διέφυγεν ούτε στεναγμός, ούτε δειλή τις φω

νή, άλλ'ότι παρηγορούμην διά τής αθλίας μέν, άλλά 

φυσικής εις τον άνθρωπον ταύτης παρηγοριάς, δτι 

θέλω συναπολεσθή μετά τοΰ παντός και τό πάν 

μετ ' έμού. 

Τέλος ή ομίχλη εκείνη άραιωθέΐσα , έσκορπίσθη 
εις καπνύν ή νεφέλην άνεφάνη ή αληθής ήμερα, και 
ό ήλιος άνέλαμψεν, άλλ' ωχρός, ώς έν ώρα εκλείψεως. 
Τά πάντα έφαίνοντο μεταβεβλημένα εις τούς περι-
δεεΤς ημών οφθαλμούς, και κεκαλυμμένα τέφρα πυ
κνή, ώς χιόνι» Επανελθόντες εις Μισηνόν, και όλί-
γην λαβόντες άναψυχήν, διήλθομεν τήν νύκτα άμφιρ-
ρεπέΐς και ταλαντευόμενοι μεταξύ ελπίδος και φό
βου. Ά λ λ ' ό οόβος ήν ό επικρατέστερος, διότι έξη-
κολούθει και τής γής ό σεισμός, και πολλοί υπό φό
βου, έπηύξανον και εαυτών και τά τών άλλων δεινά 
δί απαίσιων προρρήσεων. ΉμεΤς δέ εί και πολλά 
ύπέστημεν, και μεγάλους ακόμη κινδύνους περιεμέ-
νομεν, δέν έσκέφθημεν διόλου νά άναχωρήσωμεν,πριν 
πληροφορηθώμεν περί τοΰ θείου μου. 

'Αλλά ταύτα, ώς παντάπασι τής ιστορίας ανά
ξια, δέν θέλεις τά αναγνώσει. Λίτιώμαι δέ σέ αυτόν 
ώς προκαλέσαντά με, άν σοι φανώσι και επιστολής 
ανάξια. ι Χαίρε. 
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Εις τήν ζωηροτάτην ταύτην περιγραφήν ολίγα 
μάς μένουσι νά προσθέσωμεν. Και άν τής μεγάλης 
εκείνης καταστροφής μόνον θύμα είχε πέσει ό Πλί
νιος, ή'ρκει ούτος ό θάνατος όπως καταστήση αυτήν 
εσαεί άξιομνημόνευτον. Ά λ λ ' όχι, τά αποτελέσματα 
τής εκρήξεως άν τοσούτον έπαισθητά εις τό άπωκι-
σμένον Μισηνόν, όποια έπρεπε νά ήναι εις τάς προ 
ποδών τοΰ όρους κειμένας πόλεις! 

Ένω έπί τρεις ημέρας ήν έσκοτισμένοντό πρόσω
πον τοΰ ηλίου, και ή γή σπασμωδικώς κατεσείετο, 
ή φλογερά τέφρα και οί διάπυροι λίθοι, ους εί'δομεν 
σφαινδονιζομένους εί τό τών Σταβιών άκρωτήριον 
κατέπιπτον ραγδαίως εις τάς πλησιεστέρας χώρας 
τής Πομπηίας και τοΰ Ηρακλείου (ς*). 

Τρόμος και φόβος έκυρίευσε τά πάντα ενώπιον 
τής καταπληκτικής ταύτης τών στοιχείων επανα
στάσεως* ζώα και άνθρωποι έτρέποντο εις φυγήν, 
και τά μέν ώρυόμενα περιέτρεχον τάς οδούς ή έκρύ-
πτοντο περίτρομα εις τούς σταύλους, οί δέ κατέφευ-
γον υπό τάς σαλευομένας των στέγας, ή άπεδίδρα-
σκον προς τάς πλατείας και τάς οδούς. Αλλ' έντο-
σούτωή θερμή τέφρα έσωρεύετο έπί μάλλον και μάλ
λον έπι τής Πομπηίας, λευκή και παχέΐαώς ή χιών, 
ένω συγχρόνως από τά πλευρά τού ορούς κατέρρεε 
προς τό Ήράκλειον πλατύς και ακάθεκτος ποτα
μός Λάβας πεφλογισμένης, ώς σιδήρου ρευστού, κα-
ταβιβρώσκων πάν τό προστυχόν. Αι οδοί έπληρούντο 
και αί έξοδοι άπέβαινον κατάκλειστοι. Οί δυστυχείς 
κάτοικοι, όσους δέν έφόνευσαν οί καταρρέοντες τοίχοι, 
ώρμων νά φύγωσιν, άλλ' εύρισκον τάς θύρας κατα-
κεχωσμένας , ή άπήντων τό πύρινον ρεύμα έπερχό-
μενον κατ' αυτών. Τότε άπηλπισμένοι, τελευτάΐον 
άπευθύνοντες βλέμμα προς τάς πυρπολουμένας των 
ς"έγας, τελευτάΐον προς τούς οικείους των άσπασμόν, 
έπιπτον άποπνιγόμενοι εις τάς άγκάλας αλλήλων, 
και εύλογούντες ακόμη τον ούρανόν ότι δέν έπέζων 
ίνα θρηνώσι τών φιλτάτων τον όλεθρον. Μετ' όλί
γον .δέ τέφρα και λάβα έθαψε τούς νεκρούς, μετ ' ό
λίγον ύψώθη υπέρ τάς οικίας και τέλος ώς νε
κρώσιμος σινδόνη ήπλώθη έπί τών- πόλεων, και κα-

( ς ) Ε ί ς έχρηξιν μεταγενεστέραν, ουμβασαν χ α τ α τ ά 512 μ. 
Χ. ί) τ ίφοα τοΰ Βεοου&ου έχσιενδονίοΟη μέχρι Κωνσταντ ι νου -

π ό λ ι β ς . 

τέχωσεν είς μέγα βάθος αύτάς* ώστε όταν μετά 
τριημερίαν ό θυμός τοΰ ορούς έκόπασε, καί' ό ήλιος 
ανέτειλε πάλιν μειδιών και άκτινοβόλος , ώς νά 
ήγνόει τάς συμβάσας καταστροφάς, αί οαιδραί του 
ακτίνες έφώτισαν νέαν σκηνήν, εύρεΐαν και μονότο-
νον, ερημον κατακεκαυμένον πεδίον χωρίς Ίχνους 
ζωής και κατοικίας άνθρωπου, άντιδέ τών χθες και 
πρώην πολύκροτων εκείνων πόλεων, σιγή και νέκρω-
σις έπεκράτει παντού, και ού μόνον ανθρώπινος 
πους δέν έπάτει τά μέρη ταΰτα, άλλά και πτηνόν 
άν συνέπιπτε νά πλανήση τήν πτήσίν του έπ'αυτών, 
έφευγε ν άπαισίως κρώζον τόν τόπον τής έρημώ-
σεως (ζ ) . 

Ά λ λ ά προϊόντος τοΰ χρόνου, ή φύσις, ήτις άπαύ-
στως παράγει έπι τόν θάνατον τήν ζωήν συνέπηξ» 
τής τέφρας τήν έπιφάνειαν, και έ'λυσεν έξ εναντίας 
τήν τής σκληράς λάβας είς φυτικήν γήν , και έπί 
τοΰ πυριφλέκτου εκείνου εδάφους ήπλώθησαν τάπη
τες χλόης , και ανεφύησαν δένδρα , και βοηθούσης 
τής γονίμου ατμοσφαίρας και τοΰ ζωοπαρόχου ηλίου 
τής Ιταλίας , οί πρόποδες τοΰ Βεσουβίου άνέλαβον 
πάλιν τόν^χαρμόσυνον χαρακτήρα των, και άνθρω
ποι εύδαίμονες και αμέριμνοι τούς κατώκησαν πά
λιν, και πολυτελείς επαύλεις άνηγέρθησαν έπ' αυ
τών, και τά ονόματα τής Πομπηίας, τοΰ Ηρακλείου, 
τών Σταβιών είς μόνους τούς φιλολόγους ήσαν γνως*ά, 
ώς μνημονευόμενα είς τών αρχαίων συγγράμματα. 

(ακολουθεί) 

Β'. Μ Υ Θ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ο Ι Η Τ Ο Υ Κ Ρ Ι Λ Ω Φ . 

β . Αι Χήνες. 

Κρατών ώς όπλον τήν μακράν καμπυλωτήν του 
ράβδον, 

Στήν άγοράν τάς χήνας του ώδήγει ό Ίβάννης, 
Είν' αληθές ό χωρικός έπέσπευδε τό βήμα, 
Και πρός τάς χήνας εδειχνεν εύγένειαν όλίγην. 

(ζ ) Ε ί ς τ ό ν γεωγραφιχόν π ί νακα τ ο υ Ποντ ιγέρου, δστις t i 

r a i μεταγενέατερος του Κωνσταντ ίνου , αη/ί£ΐούται ή πόΑις 

Π ο μ π η ί α - α ρ ά τ ό Βεσούοιον· φα ίνε τα ι δέ ό τ ι οί περισωθέν-

τ ε ς τών αρχαίων χατο ί χων τ η ς εΐ^ον συνέλθει τ.ιρϊ τ α ερείπια 

τ ή ς πόλεως τ ο ν , ό τ ι 6μ<ης χαί τ ό δεύτερον τ ο ϋ τ ο χαταφύγιόν 

των χατεστράφη ίαως ύπό τοΰ σειοιιοϋ τ ο ΰ συμβάντος έν 4Τ1 

μ. Χ. xa i περιγραφομένου νζο ΜαρχεΑλίνου. 
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Τά κέρδη έλογάριαζε στά δάκτυλα επάνω· 

Διότι τό έπάρατον συμφέρον είν' αιτία 

Παντός κακοΰ στον άνθρωπον καθώς και εις τά ζώα. 

Ά?,λ' ό Ίβάννης δι αυτό ήτο συγχωρητέος, 

Διότι πάθος έπασχε σύνηθες εις τον κόσμον 
Τά χρήματα ολίγον τι ήγάπα περιπλέον* 
Και ποίος δεν τά άγαπ£ πολύ είτε ολίγον ·, 
Πλην το κωπάδι τών χηνών κρίνον αύς-ηροτέρως, 

Έμέμφετο τον χωρικόν, έγόγγυζ', ήγανάκτει. 

Και απάντησαν καθ'δδόν τινά τών οδοιπόρων, 

Στέκεται και τό στόμα του τό κεχηνός ανοίγει, 

Και χαχανίζον προς αυτόν παράπονα μεγάλα 

Κατά τής του κυρίου του διαγωγής εκθέτει, 

Πώς οώναζεν άλλ' άπ ' έδώ άλλ' άπ'εκεί συγχρόνως! 

Φευ! άναξιοπάθεια! ώ! ποία άθλιότης! 

Ήμεϊς! τό έθνος τών χηνών νά ύποφέρη τόσα! 

Και ώς νά ήτο ποταπόν κα'ι αγενές τι έθνος, 
Νά δέρεται τόσον σκληρά άπ' ένα χωριάτην ! 
Αι ό μωρός! δεν διάβασε ποτέ τήν ίστορίαν 
Άλλέως ήθελεν ίδέΐ δτ' είμεθα τό έθνος 

Τό ένδοξον, τό ευγενές, τό μέγα, τό άρχάιον* 
"Εθνος άναφερόμενον εις πάσαν ίστορίαν, 
Έθνος τό καταγόμενον άπό λαμπρούς προγόνους, 
Και' τών οποίων αί κραυγαί διέσωσαν τήν Τώμην, 

Ά π ό λαου πολεμικού τήν τρομεράν δουλείαν (α) . 
'Ω ποΤαι τότε εορταί! ώ ποϊαι πανηγύρεις ! 
7Ω! πόσους στους προγόνους μας έψαλλον τότε ύμνους! 
Πόσας τιμάς άπέδωκαν εις τούτους οί ΤωμαΤοι! 

Μυρίοι σοφοί έγραψαν περί χηνών τής "Ρώμης, 

Και ταύτης τάς έκήρυξαν σωτήρας κ' εύεργέτας! 

(α ) Ό τ α ν οί Γ α λ ί τ α ι κυριεϋσαντες τ η ν 'Ρώ/ιην ίποΑιώρκουν 

και τ ό ΚαπιτώΑιον, οί το.Ι/ιηρότεροι α υ τ ώ ν απεφάσισαν ν' άνα-

(ίώσι τ η ν ν ύ κ τ α και νά κυριεύσωσιν α υ τ ό έξί'φόδου. Έ ν ω δέ εί-

χ ο ν φθάσει εις τ η ν κορυφήν, χωρίς νά χαρατηρήση α ύ τ ο ϋ ς ουδέ 

είς τ β ν φυΑάκων, ουδέ κάν σχύΑος νά αυρισθιϊ τ ό ν έρχομόν τών 

έχθρων, μ,όναι α'ι ίεραί τ η ς Ή ρ α ς χήνες , α ϊ τ ι ν ε ς εύρίσκοντο 

επάνω, και τ ά ς όποιας άπό εύλάβειαν δεν ε ίχον σφάξει, αν και 

ή πε ίνα υπήρχε /ι=γάΛη, ήρχισαν νά χαχανίζωσι , και ο ϋ τ ω 

ί'ξΰπνισαν τόν ύ π α τ ι χ ό ν Μ. ΜάλΛιον, 6?ις δρα/ιών και ε ίδοποιή-

βας και άΛΑους "Ρωμαίους, κατεδίωςε τους έχθροϋς και έσωσε 

τ ό ΚαπιτώΑιον· οί δε "Ρω,ααΐοι ε'^ήφισαν διά τ ο ύ τ ο ιιεγάΑας 

τ ι μ ά ς εις τ ά ς χ ή ν α ς . 

Κ' ή δόξα και τό κλέος των, τό μέγα ονομά των, 

Αντήχησε στά πέρατα όλης τής Οικουμένης ! 

Ά λ λ α πρός τι, απήντησε σ' αύτάς δ οδοιπόρος, 
ΣεΤς απαιτείτε, χήνες μου εκ τών τιμών εκείνων, 
Τώρα νά συμμεθέξητε; διότ'είπον αί χήνες, 
Οί προγονοί μας έπραξαν τότε τά έργα ταύτα. 

Ό λόγος δεν είναι ορθός, λέγει δ οδοιπόρος* 

Σεις, 'πεΐτέμε, έπράξατε καλόν τι εις τόν κόσμον ; 

Κ ' α ί χήνες άπεκρίθησαν μέ έμφασιν και στόμφον 

Οί ιεροί μας πρόγονοι τά του Καπιτωλίου 

Τείχη διέσωσαν ποτε άπό έχθρων βαρβάρων 

Τό ξεύρω, τό άνέγνωσα, είπεν δ οδοιπόρος* 

Σεις δμως τί έπράξατε καλόν στήν κοινωνι'αν • 

Ημείς ; ήμεΤς μέν τίποτε, άλλα οί προγονοί μας. . . 

Φθάνει, τάς αποκρίνεται, ή τόση φλυαρία* 
Ακούσατε τήν γνώμην μου, αφήσατε ήσυχους 
Τους τάφους τών προγόνων Σας , κ' εκεί 'σαύτούς 

πλησίον 

Συνθάψατε και τους καπνούς μωράς κενοδοξίας, 

Και ήσυχα βαδίσατε τής αγοράς τόν δρόμον. 
Σέβας προς τούς προγόνους σας ώφειλον οί ΤωμαΤοι, 
Σεις δ' επειδή δεν πράξατε τίποτε είς τόν κόσμον, 
Άντ ί νά χαχανίζητε κ' είς τάς πατραγαθίας 

Γελοίως νά κομπάζητε και νά βαττολογήτε, 
Μιμήθητε τάς άρετάς εκείνων άλλως δμως 
Σας πρέπει τό πολύ πολύ ς*ήν σούβλαν νά σας ψήσουν. 

Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ Τ Ο Υ Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο -
Ρ Ο Σ Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Τ Ο Υ 

Π Υ Ρ Ρ Ο Υ . (Barbarossa). 

JJíc τ')>' περιγραγήν των γάμων του Λονχος τψ: 
Βενετίας μετά της Αδριατικής θαΐάσσης, την οποίαν 
χατεχωρίσαμεν είς τό τέταρτον (ρν.ΙΛάδιον τής Απο
θήκης, άνεγέραμεν εν παρόδω την περίστασιν ήτις /-
δωκεν άψορμήν είς την μεγαΛοπρεπη ταντην εορτών 
της Βενετίας. Ήδη δε νομίζομεν χατά.ΙΛηΛοτ rä tx-
θε'σωμεν ενταύθα το χατ'έχείνην την έποχήν μεταζν του 
ρηθεντος αυτοκράτορας xal τον Πάπα Ά.Ιες\άνδρου 
του τρίτον, άζιοπερίεργον ιστορικόν σνμβαν, τό όποιον 
έζειχονίζει τύν χαρακτήρα τοΰ δωδεχάτον αιώνος. 

Οί Πάπαι τής Φώμης και οί αυτοκράτορες τής 

Γερμανίας, εύρίσκοντο είς διηνεκή σύγκρουσιν μετα-
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ξύ αυτών, διότι άν και εχθροί ώς έκ τής φύσεως 
τών πραγμάτων, ώς έκ τής θέσεως αυτών δμως εύ
ρίσκοντο είς παντοτινάς σχέσεις* ή μεταξύ λοιπόν 
τών δύο στεμμάτων ακατάπαυστος έρις έπεκράτει 
προ πολλού είς τήν Ίταλίαν καθ' ήν έποχήν δ Πά
πας Αδριανός δ τέταρτος, και ο αυτοκράτωρ Φρει-
ΟερΤκος δ Πυρρός , άνεφάνησαν επί του πεδίου τής 
μάχης, διά νά ύποστηρίξωσι δ μέν τά δικαιώματα 
τής εκκλησίας, ό δέ τά τής αυτοκρατορίας. 

Επειδή δέ δ μέν Φρειδερίκος έπεθύμει νά λάβη έν 
'Ρώμη παρά τών χειρών τοΰ Πάπα τό διάδημα 
και τά παράσημα τής αυτοκρατορίας, διότι ή έθι-
μοταξία αύτη καθιερωθείσα διά τής διηνεκούς χρή
σεως ένομιμοποίει τήν έξουσίαν αύτοΰ, δ δέ Αδρια
νός έπεθύμει επίσης τήν έκτέλεσιν τής έθιμοταξίας 
ταύτης, διότι διά τής επιθέσεως τοΰ διαδήματος 
επί τής κεφαλής τών αυτοκρατόρων, ή Τώμη έδεί-
κνυε τρόπον τινά τήν επί τής αυτοκρατορίας κυρι-
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αρχίαν αυτής" αμφότεροι, ο! ηγεμόνες ούτοι ό,τε Πά
πας δηλαδή και ό αύκοκράτωρ συγκατένευσαν προ-
θύμως να διακόψωσι τάς μεταξύ εχθροπραξίας 
χάριν τών συμφερόντων αυτών μ' όλα ταύτα φο
βούμενοι αλλήλους συνωμολόγησαν προηγουμένως ότι 
κατά τήν συνε'ντευξιν αυτών, νά μή δύναται ουδέ
τερος εξ αυτών νά επιχείρηση τι κατά της ζωής 
και τής ελευθερίας τοΰ άλλου. 

Μετά τήν συμφωνίαν ταύτην δ αυτοκράτωρ με
τέβη εις Τώμην, και επειδή κατά τήν ένυπάρχου-
σαν έθιμοταξίαν ώφειλε πεσών πρηνύς ενώπιον τοΰ 
Πάπα νά φιλήση τούς πόδας αυτού και κρατών τον 
πατητήρα τοΰ έφιππίου νά όδηγή ώς ίπποκόμος 
μέχρι τινός διαστήματος τον λευκόν αυτού ιππον* 
ο Φρειδερίκος δυσανασχετών, καθυπεβλήθη μεν εκών 
και άκων εις τάς έθιμοταξίας ταύτας, άλλά μετά 
μεγάλης άγανακτήσεως. 

Ούτω δυσμενώς διακειμένου τοΰ αυτοκράτορος 
πρός τόν θρόνον τής Τώμης, συνέβη έ θάνατος τοΰ 
Αδριανού τετάρτου, άνηγορεύθη δέ Πάπας δ Α λ έ 
ξανδρος τρίτος. Ή έρις έμελλε τότε νά λάβη χαρα
κτήρα σπουδαιότερον, και ή περί τήν στέψιν τα-
πείνωσις έμελλε νά γενή έκ νέου πρός τόν αυτοκρά
τορα μέ περιστάσεις π7«έον ανυπόφορους εις τήν φι-
λοτιμίαν αυτού. Και επειδή κατά τήν έκλογήν τοΰ 
νέου Πάπα ελαβον χώραν παρατυπίαι και άταξίαι 
τινές, δ Φρειδερίκος απεφάσισε νά άκυρώση αυτήν 
εν συνόδω τιν'ι συγκροτηθείση έν Παυ'ία, νά υποστή
ριξη δέ ώς ύποψήφιον τόν Βίκτορα δεύτερον , τόν ό
ποιον ολίγοι τινές Καρδινάλιοι είχον εκλέξει. Μετά 
το'ιαύτην πασιφανή Ιχθρικήν διακήρυξιν δ πρός αλ
λήλους πόλεμος κατήντησε μετ' ολίγον εις τόν έ'σχα-
τον τής βίας βαθμόν, και άν δ αυτοκράτωρ εβαλεν 
εις ένέργειαν όλας τάς κοσμικάς αύτοΰ δυνάμεις, δ 
Πάπας από μέρους του μετεχειρίσθη δλα τ ά πνευ
ματικά όπλα κατά τοΰ αύτοκράτορος. 

'Επί πολύν χρόνον όμως ό Φριδερΐκος υπερίσχυε 
και δ δυστυχής Πάπας πλανώμενος μακράν τής Ι 
ταλίας όπου δί αυτοκρατορικού διατάγματος ήτον 
άπηγορευμένη εις αυτόν ή είσοδος, δέν έδυνήθη έπί τέ
λους νά φθάση εις τό άσυλον τό όποιον ή Βενετία 
τω έπρόσφερεν , ειμή κεκρυμμένος υπό ενδύματα 
πενιχρού καλογήρου. 'Αλλ' έμελλε νά έξέλθη νικη
τής τής πόλεως ταύτης, δπου είσήλθεν ώς φυγάς. 

Δια λόγους πολιτικούς και διά κενοδοξιαν ή Βε
νετία κηρυχθείσα υπέρμαχος τοΰ Πάπα , έπρότεινε 
τήν μεσιτείαν αυτής ίνα συμβιβάση τά διαμαχόμενα 
μέρη, άλλ' δ Φρειδερίκος άπήντησεν, ότι άν ή αρι
στοκρατία δέν παρητεΐτο πάσης μεσολαβήσεως, ήθε-
λεν υπάγει νά στήση τήν αύτοκρατορικήν του ση-
μαίαν άντί τοΰ πτερωτοΰ Λέοντος έν τω ναω τοΰ 
Αγίου Μάρκου τής Βενετίας. "Αμα δέ στόλος πο
λυάριθμος συνηθροισμένος ε'ις τούς λιμένας τής Τλυ-
ρίας προητοιμάσθη προς έκπλήρωσιν τής απειλής 
ταύτης. Και μ' όλον ότι δ υπό τών Βενετών καταρ
τισθείς στόλος δέν έξισοΰτο μέ τόν τοΰ αύτοκράτορος 
κατά τήν πληθύν, δ Δούξ Ιωάννης (Ziani) δέν έδίς-ασε 
νά φίρη αυτόν κατά τοΰ εχθρού. Διότι δ Πάπας 
ώπλισε τόν Δούκα μέ τάς ιδίας αύτοΰ χείρας και 
εύχήθη αυτόν από καρδίας. Οι δύο στόλοι συνηντή-
θησαν κατά τά παράλια τής Ίλυρίας τήν ήμέραν τής 
Αναλήψεως ( 1 Π 6 ) , καί μετά πεισματωδεστάτην 
μάχην οί Εενετοί έ κ ε ' ρ δ η σ , α ν ε ν τ ε λ ή ν ί -
κ η ν. 

Εις τόν αυτόν καιρόν δ Φρειδερίκος ηττηθείς και 
διά ξηράς έν Κόμη τής Ιταλίας υπό τών Μεδιολα-
νών, ύπεχρεώθη νά δεχθή τάς νέας προτάσεις, μεθ* 
ών νικηταί οί Βενετοί απέστειλαν προς αυτόν τόν 
υίόν του Όθωνα, αίχμαλωτισθέντα κατά τήν τε-
λευταίαν μάχην. Παραλείποντες τάς πολιτικάς δια
πραγματεύσεις εις τάς οποίας έλαβε μέρος άπασα 
σχεδόν ή Ευρώπη, καί αποτέλεσμα τών οποίων ύπήρ-
ξεν ή έξασθένησις τοΰ αύτοκράτορος κατά τήν Ί τ α -
λίαν, θέλομεν αναφέρει έν περιλήψει τάς ιδιαιτέρας 
συμφωνίας καθ' άς ό Πάπας έ'λαβε πλήρη ίκανοποιη-
σιν δί όσας υπέστη πολυχρονίους καταδρομάς· συμ
φωνίας εις τάς όποιας δ αυτοκράτωρ, μή ών πλέον 
εις θέσιν νά διαφιλονεικήση, ήναγκάσθη νά ύποκύψη. 
Ό Πάπας Αλέξανδρος, μέ δλην τήν άλαζονίαν ενός 
άλλου Γρηγορίου εβδόμου, ενέκρινε νά ταπείνωση 
τόν νέον τούτον 'Ερρϊκον τέταρτον, καί ή Βενετία 
ήτις ύπήρξεν αίτιος τής νίκης τοΰ Πάπα , υπήρξε 
καί τό θέατρον τοΰ θριάμβου αύτοΰ. 

Μεγαλύτερα παρά τήν προτέραν ταπείνωσιν πε-

ριέμενε τόν αυτοκράτορα εις τήν πόλιν έκει'νην τήν 

οποίαν είχεν υπερηφάνως έπαπειλήσει. "Αμα υπο

γραφείσης τής συνθήκης , δ Φρειδερίκος έπλησίασεν 
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εις τήν Βενετίαν εξ καρδινάλιοι ήλθον έκ μέρους 
τοΰ Πάπα νά λάβωσι παρ αύτοΰ τόν δρκον τής υπο
ταγής και νά τω συγχιορήσωσι, διότι προ πολλοΰ 
ήτον άφωρισμένος. Τή επαύριον δ Δούξ μετά τοΰ 
κλήρου έξήλθον εις προϋπάντησιν αύτοΰ , καί ώδή-
γησαν αυτόν μέχρι τής πλατείας τοΰ ' Αγίου Μάρ
κου. 'Εκέϊ δέ καθήμενος εις τά πρόθυρα τοΰ ναού 
δ Πάπας, ένδεδυμένος τήν άρχιερατικήν στολήν αύ
τοΰ, καί περις-οιχούμενος υπό καρδιναλίων καί επι
σκόπων, περιέμενεν αυτόν. Οι απεσταλμένοι τής 
συνελεύσεως καί άπειρον πλήθος θεατών άπετέλουν 
λαμπροτέραν τήν τελετήν ταύτην. Ό αυτοκράτωρ 
ίδών μακρόθεν τόν Πάπαν, άπεκδύθη τήν χλαμύδα 
αύτοΰ, καί έλθών προσέπεσεν ινα καταφιλήστ) τούς 
πόδας αύτοΰ. Βλέπων τότε έμπροσθεν του δ Πάπας 
εκείνον ός*ις από εικοσαετίας κατεδίωκεν αυτόν άπό 
τόπου εις τόπον, ένόμισεν δτι βλέπει τόν θρίαμβον 
τής Εκκλησίας κατά τοΰ αντιπάλου αυτής , καί 
τόσον έλησμόνησεν εαυτόν, ώστε νά έπιθέστρ τόν πό
δα αυτού έπί τής κεφαλής τοΰ αύτοκράτορος και νά 
εκφώνηση τό ρητόν τούτο τοΰ Προφητάνακτος Κ 'Επί 
ασπίδα καί βασιλίσκον έπιβήση, καί καταπατήσεις 
λέοντα καί δράκοντα. » Προσπίπτω ενώπιον τοΰ Πέ
τρου καί ουχί ενώπιον σου,» άντεφώνησεν δ αυτοκρά
τωρ, θέλων νά δώση ούτω εις τήν πράξιν τής υπο
ταγής αυτού χαρακτήρα θρησκευτικής μετανοίας. 
«Ενώπιον μου ώς ενώπιον τοΰ Πέτρου,» άπεκρίθη δ 
Πάπας, πατών δυνατώτερα. Μετά τοΰτο δ Φρειδε
ρίκος φέρων ράβδον κλητήρος εις τήν χείρα, προη-
γήθη καί ώδήγησε τόν Πάπαν εις τά ενδότερα τής 
Εκκλησίας, καί αφού ελαβεν έκ τών χειρών αύτοΰ 
τήν άγίαν μετάληψιν, περιέφερεν έπειτα αυτόν διά 
μέσου τής πλατείας τοΰ Άγιου Μάρκου, κρατών 
τόν χαλινόν τού ήμίονος αύτοΰ. κ Ό Θεάς ήθέλησεν 
άνεφώνησε πάλιν δ Πάπας Αλέξανδρος, ώστε ε'ις 
γέρων, εις ιερεύς, νά θριάμβευση καθ' ενός ισχυρού 
καί τρομερού αύτοκράτορος. 2 

Τ π ό τό περιστόλιον τού 'Αγίου Μάρκου, πλινθία 
έκ πορφυρού έγκεκολλημε'να εντός μαρμάρου, δει-
κνύουσι μέχρι τουνύν τόν τόπον όπου πεσών προσε-
κύνησεν δ αυτοκράτωρ τόν πάπάν. Μεταξύ δέ τών 
πολυαρίθμων ζωγραφιών έν αις εξιστορούνται αί 
αλλεπάλληλοι σκηναί τού δράματος τούτου , είκών 
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τις ευρισκομένη εις τήν μεγάλην αιθουσαν τοΰ πα

λατιού τοΰ δουκός, παριστά τόν πόδα τοΰ πάπα 

έπί τής κεφαλής τοΰ αύτοκράτορος. 

Η Χ Ι Ο Σ . 

(Συνέχεια εχ τοΰ άριθ. 5 ) 

"Οσον δέ αποβλέπει τό είδος τής ζωής έπί Τουρ
κοκρατίας, διηροΰντο οί Χΐοι εις έμπορους, έργαστη-
ριάρχας, τεχνίτας, ναύτας καί γεωργούς. Οί εύπα-
τρίδαι καί λοιποί σημαντικώτεροι τών κατοίκων 
τής πόλεως ήσαν έμποροι* δ λαός, έργαστηριάρχαι, 
τεχνϊται καί ναΰται* οί δέ κάτοικοι τών χωρίων 
ναΰται και γεωργοί. 

Ή υπέρτατη άρχή τής νήσου ένεχειρίζετο μεν εις 
διοικητήν Όθωμάνόν, στελλόμενον έκ Κωνσταντι
νουπόλεως, άλλ' αυτός πραγματικώς δέν ειχεν ειμή 
τήν διοίκησιν τοΰ φρουρίου, τήν εισπραξιν τοΰ κεφα-
λητιώνος, τοΰ τελωνείου, και τήν επιστασίαν τοΰ 
παραλαμβάνειν παρά τών Χριστιανών δημογερόντων 
καί άποστέλλειν εις Κωνσταντινούπολιν τόν προσ-
διωρισμένον έτήσιον φόρον τών κατοίκων δλης τής 
νήσου, πλήν τών μαστιχοφόρων, καί τριών άλλων 
χωρίων. Ό δέ φόρος ούτος συνίστατο έκ γροσιών 
τουρκικών 1 5 0 , 0 0 0 , εμπεριεχομένου καί τοΰ ισο
τίμου τών προβάτων καί τίνων άλλων ζωοτροφιών, 
διδομένων κατ' έ'τος ώς δώρον εις τήν Όθωμανικήν 
αύλήν κατά δέ τά λοιπά ή εσωτερική διοίκησις τής 
νήσου έξήρτητο άπό τών κατοίκων Χριστιανών, οϊ-
τινες πολλάκις έπροκάλουν τήν παΰσιν καί αύτοΰ τοΰ 
παρά τής Όθωμανικής αρχής στελλομένου Τούρκου 
Διοικητού διά τών έν Κωνσταντινουπόλει αντιπρο
σώπων αυτών, οσάκις ή διαγωγή τοΰ Διοικητού τού
του δέν ήτο σύμφωνος πρός τά κοινά τής νήτου συμ
φέροντα, ή ήνώχλει τά ατομικά δικαιώματα^:αί 
τήν ήσυχίαν τινός. Τό δέ είδος τής διοικήσεως τής 
νήσου ήτο σύμμικτον 'Αριστοκρατικόν, συνιστάμε-
νον έκ τής Δημογεροντίας καί τής Γενικής Συνελεύ
σεως τής έκ τεσσαράκοντα ευπατριδών συγκροτού
μενης, οΐτινες ήσαν έκ τών προϋπαρξάντων Δημο
γερόντων έκ τών δύω πρώτων Αδελφοτήτων. 

Ή Χίος είχε συστήσει καί τό περίφημον εκείνο 
Γυμνάσιον, καί λαμπράν βιβλιοθήκην περιέχουσαν 
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2 4 , 0 0 0 τόμου;, άξιόλογον τυπογραφίαν, καί πλου-
σίαν άποθήκην των πλειοτέρων πειραμάτων των φυ
σικών καί χημικών επιστημών, και ήδύνατο να καυ-
χηθή ότι κατέχει μεταξύ τών διδασκάλων αυτή; 
δεκαοκτώ τον αριθμόν, πολλού; γνωστού; εις τήν 
πεοωτισμενην Εύρώπην δια τήν έξοχον αυτών παι-
δείαν. Τοιούτοι δέ υπήρξαν δ Πρύτανις του Γυμνα
σίου Νεόφυτος Βάμβας, δ μαθηματικώτατος I. Σε-
λεπής, δ πολυμαθής Βαρδαλάχος, ο Γάλλος Ιούλιος 
Δαύϊδ, καί ο τότε άξιος τής Χίου Άρχιερεύς Πλά
των Φραγκιάδης· ή Χίος είχε προς τούτοις καί Έμ-
ποροδικεΤον καί δύο δημόσια Συμβολαιογραφεία. 

Πολλοί τών άλλων Ελλήνων οΐτινες ειχον ταξει-
δεύσει εις τήν Χίον, έσυκοφάντουν τους κατοίκους 
αυτής ώς αφιλόξενους. Ή κατηγορία αυτη δεν προ-
ήρχετο από συκοφαντικής διαθέσεως, άλλ' άπό ψυ
χικής άπλότητος απερίσκεπτων ανθρώπων, οΐτινες 
επειδή δεν εύρισκον εΰκολον τήν εις τάς οικίας τών 
Χίων εί'σοδον, ή οποία ήδύνατο (ώς ευκόλως παρα
τηρεί πάς νουνεχής, γνωρίσας τον οίκιακόν διοργα-
νισμόν τών πολιτών τής Χίου) νά έπιφέρη μεγάλα 
ατοπήματα, ένω δεν ήθελε προξενήσει, ειμή ανωφε
λή περιποίησιν εις ανθρώπους ξένους μεν, ούδενός ό
μως τών αναγκαίων ς-ερουμένους, οιτινες, λέγω, υπο 
κουοότητος προσήπτον ακουσίως καί έξ αγνοίας εις 
τους Χίους τήν άδικον τάύτην συκοφαντίαν, νομί-
ζοντες οτι ή φιλοξενία συνίσταται εις έξωτερικάς 
ματαίας επιδείξεις· άλλ' δστις παρετήρησεν, οτι οί 
έν Χίω ξένοι εΰρισκον, είς μεν τά λαμπρά νοσοκο
μεία τής νήσου, τά μέ άδράς συνεισφοράς τών Χίων 
διατηρούμενα, τάς αύτάς φιλάνθρωπους καί γεν
ναίας περιθάλψεις, όσας καί οίπολΐται τής Χίου, είς 
δέ τους νόμους τής Διοικήσεως τήν ίσότιμον πατρι-
κήν προστασίαν καί ύπεράσπισιν, έξ ών συνίσταται 
ή αληθής φιλανθρωπία καί φιλοξενία, ούτος δύνα
ται άοάγε έν συνειδήσει νά όνομάση τούς Χιους αφι
λόξενους ; Τά νοσοκομεία ταύτα ήσαν πέντε τον α
ριθμόν το νοσοκομεΤον τών ασθενών , τό τών φρε
νοβλαβών, τό τών νόθων, τό τών λελωβημένων καί 
τό τών έκ πανώλης προσβαλλόμενων. 

ΔιωκεΤτο δέ εκαστον υπό δύο επιτρόπων, καί είς 
αυτά έδέχοντο και έπεριποιούντο εξίσου όλους τούς 
ενδεείς και ασθενείς, άνευ τίνος διακρίσεως πολίτου 
η ξένου. 

ΩΦΕΑΙΜΩΝ Δεκέμβρ. 

'Αλλά πώς είναι δυνατόν πραγματευόμενοι περί 
τών νοσοκομείων τής νήσου νά άποσιωπήσωμεν τήν με-
γάλην φιλανθρωπίαν τών γυναικών , αΐτινες μετά 
τήν παρακμήν τής ηλικίας, αληθείς οπαδοί τών δογ
μάτων τής Ευαγγελικής ηθικής, μολονότι ήδύναντο ν' 
άπολαμβάνωσιν άεργοι τάς έκ του πλούτου εύφροσύ-
νας, άφιεροΰντο εκουσίως καί εύχαρίς-ως είς τό νά ύπη-
ρετώσιν ίδίαις χερσί τούς ασθενείς τών νοσοκομείων ! 

ΊΙ έξοχος αύτη τών Χίων γυναικών αρετή προϋ
ποθέτει αναμφιβόλως τήν καλήν άνατροφήν του γυ
ναικείου φύλου' καί τώ δντι τών γυναικών τής Χίου 
ή ανατροφή, αύτάς δέν ανέπτυσσε διά τής παιδείας 
τάς λογικάς αυτών δυνάμεις , δέν καθίστα αύ
τάς ίκανάς νά έπιδεικνύωσι διά ποικίλων γνώσεων 
τον υψιστον βαθμόν τής ευφυίας του οικείου αυτών 
φύλου, έχορήγει όμως ει; αύτάς όλα τά ευγενή αισθή
ματα τής όρ'θής ηθικής, καί τάς αναγκαίας γνοΟσεις 
είς τό είδος τής ζωής των, καί χωρίς νά καθιστή αύ
τάς δυστυχείς, έκτείνουσα είς αύτάς τάς ιδέας έπέ-
κεινα τής σφαίρας εις τήν οποίαν τό οίκιακόν σύ
στημα τής πατρίδος αυτών περιώριζεν, αποκαθιστά 
αύτάς φίλεργους καί οικονόμους, φιλάνθρωπους καί 
φιλόστοργους, συμπαθείς καί πρόθυμους βοηθούς τής 
πασχούσης άνθρωπότητος. 

Πλην τών κατά τούς αρχαίους χρόνους εμπορικών 
προϊόντων, ή Χίος έχει καί τό δένδρον τη; μας-ι'χης, 
τό καλούμενον σχοΤνον, όστις αυξάνει μόνον εντός 
τής περιοχής 2 1 χωρίων , ένεκα τούτου καί μαστι-
χοχωρίων επονομαζομένων τό δένδρον τούτο έχει συ
νήθως ύψος δύο περίπου πηχών, πολλάκις όμως κα
τάντη καί είς τριών πηχών ύφος* δέν έχει χρείαν ού
δενός είδους καλλιέργειας, άλλα μόνον κεντριζομένου 
του στελέχου αύτ:ύ κατά τον Σεπτε'μβριον, απορ
ρέει επί τή; γή; ή ρητινώδης ύλη τή; μαστίχης, τήν 
οποίαν άφοΰ άφήσωσιν έκτεθειμένην επί τινά; ημέ
ρα; διά νά ξηρανθή , συνάγουσιν αυτήν άνευ τινό; 
άλλη; προετοιμασίας. 

Μέχρι προ πέντε περίπου ετών ή "Οθωμανική Κυ-
βέρνησις έπεμπε·/ ει; Χίον ίόιαίτερον τοποτηρητήν 
όνομαζόμενον "Επαρχον τή; Μαστίχη;, άπό τον ό
ποιον έξήρτηντο τά ρηθέντα 2 1 μαστιχοχώρια σχη
ματίζοντα ίδιαιτέραν τής λοιπή; νήσου διοίκησιν, τό 
έξαιρετικόν τούτο προνόμιον τή; ιδιαιτέρα; διοική-
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σεω; μετά πολλών άλλων προνομίων τών μαστινΌ-
χωρίων διετηρήθη άπ' άρχή; τή; ει; τούς Τούρκους 
υποταγής τή; νήσου, παραχωρηθέν άφ' ής εποχής, κα
ταπιεζόμενης ολης τής νήσου υπό τής Μαωνικής ε
ταιρίας τών Ίουστινιακών, οί ΜαστιχοχωρΤται δια-
βάντες είς τήν αντικρύ 'Ασίαν, συνεφώνησαν μυστι
κά μετά τών εκεί Τούρκων, καί προσκαλέσαντες αυ
τούς υπέταξαν τήν νήσον είς τούς Τούρκους, άπαλ-
λάξαντες του αφόρητου γενομένου ζυγού τών Γενου-
ηνσίων. 

Ό παρά τή ; Όθωμανική; Κυβερνήσεω; στελλό-
μενος ιδιαίτερο; Διοικητή; τών μαστιχοχωρίων π α -
ραλαμβάνων επεμπεν ει; Κωνσταντινούπολιν τον έ-
τήσιον φόρον τών ρηθέντων 2 4 χωρύον «υνιστάμε-
νον μόνον ει; 2 5 , 0 0 0 όκάδα;μαστίχη; , τήν οποίαν 
επί τή ; συγκομιδή; έφερον οί χωρικοί προ; τον εί; 
τήν πόλιν τή; Χίου μένοντα Τουρκικόν έπιστάτην 
παίζοντε; διάφορα μουσικά όργανα* όσον δέ πλειο-
τέρα παρά τά; 2 5 , 0 0 0 όκάδα; μαστίχη συνήγετο, 
ταύτην συνισταμένην περίπου εί; 3 0 , 0 0 0 όκάδα;, 
οί ΜαστιχοχωρΤται εχρεώστουν νά πωλήσωσιν εις 
τήν Τουρκικήν διοίκησιν προς δύο ήμισυ γρόσια τήν 
όκάν κατά τάς παλαιάς μεταξύ αυτών καί τής Ό -
θωμανικής αυλής συνθήκας* ή είς ίδιώτην πώλησις 
τής μαστίχης ήτο σφοδρώς άπηγορευμένη. Ά λ λ ' ήδη 
διά τό υπό τής Τουρκίας ληφθέν γενικόν μέτρον τής 
καταργήσεως τών μονοπωλίων , ή Όθωμανική κυ-
βέρνησις άφήκεν ελεύθερον καί τό έμπόριον τής μ α 
στίχης, καί έκαστος ιδιοκτήτης δύναται νά .πωλή-
ση είς όντινα θέλει καί είς οποίαν δήποτε τιμήν εύ-
ρει, δσην ήθελε δυνηθή νά συνάξη έκ τών ιδιοκτή
των αύτοϋ σχοίνων. 

Άφοϋ ή Χίος έγινε θύμα τών οδυνηρών απο
τελεσμάτων , τά δπόια συνεπιφέρει πάντοτε μεθ' 
εαυτού δ φρικτός καταστρεπτικός δαίμων τής επα
ναστάσεως, καί οί κάτοικοι αυτής διεσκορπίσθησαν, 
ή Χίος ώμοίαζε πρό τίνων ετών μάλλον σωρόν πε
τρών, μεταξύ τών οποίων ένεφώλευον άγριοι γυμνΐ-
ται, ή τήν λαμπράν έκείνην πόλιν, τήν υπό τών 
πλουσίων εκείνων καί πεπολιτισμένων μεγαλεμπό
ρων κατοικουμένην ποτέ πόλιν. 

Ά λ λ α μόλις έπανήλθεν ή ησυχία ε'ις τήν Τουρκι

κήν έπικράτειαν, καί δ Ναπολέων τής Ασίας, δ με-

γαλόνους Σουλτάνος Μαχμουτης, έσπευσεν αμέσως 
νά επανόρθωση τά δυστυχήματα τής νήσου ταύτης, 
καθιερών μεν δί ιδιαιτέρων αυτοκρατορικών διαταγ
μάτων τήν σύστασιν τής παλαιάς διοικήσεως τών 
Χίων, μεθ' δλων τών προσηρτημένων προνομίων, δια-
τάττων δέ εξαιρετικώς τήν εις τούς κυρίους αυτών 
έπιστροφήν δλων τών δημευθεισών ιδιοκτησιών, και 
χορηγών μεγαλοπρεπείς συνδρομάς καί βοηθείας Ικ 
τού αυτοκρατορικού ταμείου είς τά δημόσια αυ
τής καταστήματα. 

Ή Χίος λοιπόν σήμερον διαφυλάττει τήν πάλαιαν 
διοίκησιν αυτής, κατά τήν οποίαν καί διοικείται 
εσωτερικώς. "Οθεν έσύστησε πάλιν Γυμνάσιον είς τό 
δποΤον δ Σουλτάν Μαχμούτης έπρόσφερεν 1 0 , 0 0 0 , 
γροσ. έτήσιον συνδρομήν, λαμβανομένην έκ τών δη
μοσίων εισοδημάτων τού κράτους· έχει 2 5 αλληλο
διδακτικά σχολεία καί δύο Ελληνικά τών κορασι
ών, οι δέ κάτοικοι αυτής, τών δποίων δ αριθμός έ
φθασε πάλιν είς τάς 7 0 περίπου χιλιάδας ψυχών, ί-
πιδοθέντες μάλλον ή πρότερον είς τήν ναυτιλίαν καί 
τό έμπόριον, δεικνύουσιν ότι εντός ολίγου θέλουσιν 
επαναφέρει τήν πατρίδα αυτών είς τήν πρώτην αυ
τής λαμπρότητα καί ευκλειαν. · 

ΤΛ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΚΛΜΝΟΥΣΙ ΤΟΝ 
ΛΝΘΡΩΠΟΝ. 

Είς τάς ολίγας ταύτας λέξεις υποκρύπτεται 
μεγάλη καί ανεξάντλητος σοφία· δί αυτών εξηγούν
ται τά έκπληκτικώτατα τού ανθρωπίνου βίου συμ
βάντα, τά δποΐα εις πολλούς καί μάλιστα είς τούς 
φιλοσόφους φαίνονται.· ακατάληπτα* αυτά είναι τό 
αληθές και μόνον μέσον προς άπόκτησιν πάσης ευ
δαιμονίας , περί τής δποίας ματαίως οί πλείστοι 
τών ανθρώπων αγωνίζονται καί κοπιώσι. Νήπιοι, 
δσοι άπατώσιν εαυτούς καί τούς άλλους, λέγ'οντες 
καί διδάσκοντες , οτι μόνη ή αληθής άξια, ή αγά
πη πρδς τήν πατρίδα, ή ειλικρίνεια και ή αρετή 
φε'ρουσι τήν εύδαιμονίαν, καί μας κάμνουσι μεγά
λους τωόντι και ένδοξους. Προς τι' ταύτα πάντα ; 
Προς τί τοσούτοι πόνοι καί μόχθοι, δταν τά ενδύ
μ α τ α , ή μακαρία αύτη έφεύρεσις, κατορθώσιν ευτυ
χώς, δ,τι μάτην έπιχειρούσι* ή αρετή και ή δικαιο
σύνη, καί ή προς τήν πατρίδα αγάπη * 
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Ουδέν νομίζω γελοιότερον τιμίου τινές ανθρώπου, 
φορούντος ποταπον ένδυμα, ουδέ δύναμαι να υποφέ
ρω, όταν 6 τοιούτος, διότι είναι τίμιος, άπαιτή νά 
γείνη περίβλεπτος και θαυμαστός. Δέν εξεύρει άρα, 
οτι πρέπει νά πεινάση και νά[ καταφρονηθή, έως 
άν κατορθώστ) νά γείνη όπωσούν ανεκτός παρ άν-
θρώποις, οΐτινες διαπρέπουσι διά τά ενδύματα; Δέν 
έννοέΐ, οτι διά τόν με'γαν και πολυετή αγώνα περί 
την ακριβή τών εαυτού καθηκόντων έκπλήρωσιν δέν 
είναι ίκανώς νά εισαχθή έκεΤ, όπου διά μόνον τό 
λαμπρόν ένδυμα παραχρήμα δύναται νά είσε'λθη ; 
Ά ς φαντασθώμεν τοιούτον τινα άνδρα, τολμωντα 
νά έ'μβϊ) τό πρώτον εις συναναστροφήν τινα λαμ
πρών ενδυμάτων, άρχαϊκάς μεν έχων άρετάς, άλλ' 
ένδεδυμένος απλούστατα. Ευτυχής, έάν ό θυρωρός 
δέν έμποδίση τό πρώτον αυτού βήμα εις την οίκίαν* 
και, έάν είσχωρήστ) μέχρι τού προδόμου, έχει ομως 
ν ' άντιπαλαίση έτι προς πλήθος υπηρετών. Τούτον 
οί μεν πλεΤστοι εύρίσκουσι γελοΤον , οί δέ άλλοι 
προσβλέπουσιν άδιαφόρως, οί δ' επιεικέστατοι ουδέ 
παρατηρούσι παντάπασι. Ζητεί νά προσκύνηση τήν 
Αυτού έκλαμπρότητά' ουδείς αποκρίνεται εις αυτόν 
λόγον. Ζητεί νά προσκύνηση ταπεινώς τήν Αυτού 
Έκλαμπρότητά' ούτος δ υπηρέτης τόν παραπέμ
πει εις εκείνον, και ουδείς δίδει περί αυτού ειδησιν. 
Μένει κατησχυμένος παρά τήν κάμινον, και ίστα-
ται έμπόδιον εις όλους· τελευτάιον βλέπει τόν θα-
λαμηπόλον παρακαλεί εύπειθέστατα νά έπιτρέψη 
εις αυτόν τήν ύψηλήν χάριν τού νά προσκύνηση τα
πεινότατα τήν Αυτού Έκλαμπρότητα. — Έπάνελ-
θε, κύριε, αΰριον ένδον είναι σήμερον συναναστρο
φ ή . — Ά λ λ ά δέν ήθελεν είσθαι δυνατόν; . . —Ούχι* 
άλλην έογασίαν δέν έχει ή Αυτού Έκλαμπρότης, ει
μή νά δέχεται παντός έπαίτου έπίσκεψιν ! Σύ, κύ
ριε , δύνασ&ι νά έπιστρέψης και αύριον. — Και 
μένει λοιπόν τότε κατησχυμμένος έ ενάρετος , 
ό τίμιος, ό πεπαιδευμένος άνήρ, ό άνήρ μεγάλων 
πλεονεκτημάτων, ό τρέφων εαυτόν έντίμως και με
τ ά κόπου, ό πιστώς εις τόν Βασιλέα δουλεύων, ό διά 
τών -καλών αύτου συμβουλών εις μύριους πρόξενος 
ευτυχίας γενόμενος, ό μετά πολλής τής προνοίας 
προστατεύων τά δίκαια τών καταθλιβομένων χηρών 
και ορφανών, και ό μηδένα έξαπατών. Ή κακή αυ

τού ενδυμασία έπισκοτίζει όλην τήν άξίαν αποσύ
ρεται κατησχυμμένος προς τήν θύραν διά νά απο
φυγή τήν καταφρόνησιν τών ευρισκομένων I» τω 
προδρόμω. Τόν άπωθοΰσι δέ και άπό τής θύρας μετά 
βίας, διότι τρε'χουσι μετά σπουδής ν' άνοίξωσι και 
τάς δύο πτέρυγας αυτής. Μεγάλη κίνησις γίνεται 
εις τούς ύπηρέτας* πάντες παρατάσσονται εις θέσιν 
ταπεινωτικήν ό θαλαμηπόλος εισέρχεται δρομαΐος 
εις τό δωμάτιον τού κυρίου, και θόρυβος γίνεται έν 
αύτω. Ή Αυτού Έκλαμπρότης σπεύδει εις προϋπάν-
τησιν — τίνος; ολόχρυσου τινός μωρού, όςτις ανα
βαίνει τήν κλίμακα φλύαρων, και φέρει υπό τόν χ ι -
τωνίσκον τόν ιδρώτα τού ύπ' αυτού έξαπατηθέντος 
δανειστού*. Ή κεφαλή αυτού, καί τοι κενή, θαυμά
ζεται όμως ως έχουσα καλούς πλοκάμους· ή πολυ
μάθεια αυτού συνίσταται εις τήν τέχνην νά κάμ
πτεται κομψώς· διότι άλλο τι ούτε εις εαυτόν, ούτε 
εις τήν πατρίδα χρήσιρ.ον έμαθεν, ειμή νά υπηρέτη 
τόν πλησίον διά κενής φιλοφροσύνης. Δανείζεται" 
άπατ£ · συρίττει· γελςϋ* παίζει. Ή Αυτού Έκλαμ
πρότης χαίρει μεγάλως διά τήν τιμήν τής μετ' αυ
τού συνεντεύξεως. Ό δέ ημέτερος χρηστός άνθρωπος 
έλησμονήθη παντάπασι, καί είναι μακάριος, άν έδυ-
νήθη νά διελθη άβλαβης διά τού θορύβου, καί νά κα-
ταβή τήν κλίμακα. Πάσχει δέ δικαίως· ό μωρός ! 
διά τί δέν εχει καλλίτερα ενδύματα, καί όλιγωτέ-
ρας άρετάς; 

'Αδικούμεν τόν κόσμον, όταν λέγωμεν, οτι άναι-
σθητεϊ καί τυφλώττει προς τήν άξίαν χρηστών καί 
τιμίων ανθρώπων διότι ημείς όφείλομεν ν' άνοίγω-
μεν τούς οφθαλμούς αυτού δί εξωτερικής τίνος λαμ-
πρότητος, καί νά τόν έξυπνίζωμεν διά μεγάλου τι
νός κρότου. Πταίει ό κόσμος, ότι μέγας νους κρύ
πτεται υπό ποταπον ένδυμα; Ό κόσμος είναι σκηνή 
θεάτρου, καί έπί τής σκηνής ηγεμόνας νομίζομεν τούς 
ήγεμονικώς ένδεδυμένους* δέν έχουσι πάντες τήν ύπο-
μονήν νά προσμείνωσι τήν λύσιν τού δράματος. 

Ά ς δοκιμάσωμεν τήν έπιείκειαν τού κόσμου, καί 
άς άλλάξωμεν τά ενδύματα. 

Ή Υμετέρα Έξοχότης θέλει εύαρεστηθή νά ένδυ-
θή τό μέλαν φόρεμα τού τιμίου τούτου ανθρώπου, 
καί νά έπιθε'στ) τήν γεροντικήν αυτού φενάκην πό
σον παράξενος φαίνεται! ΊΙ θρασεϊα και αναιδής 
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οψις έξηφανίσθη παραχρήμα, καί πάσα χάρις τής 
οποίας τό λαμπρον ένδυμα είναι έπιδεκτικόν, άπω-
λέσθη. Ά ς άπέλθη νΰν ή 'ϊμετε'ρα Έξοχότης εις τό 
θεωρεΐον, εις αυτό εκείνο τό θεοίρεΐον, όπου άλλοτε 
πολλάκις διέπρεψενώς άξιε'ραστος καί ευφυής κύριος, 
καί άρχων ευγενής, 'ΐδού, έρχεται· κάμνει και πά
λιν, ώς πρότερον , τάς υποκλίσεις, άλλ' οί άν
θρωποι γελώσι* θέλει νά φιλήση τήν χείρα* τόν άπο-
βάλλουσιν αί γυναίκες ψιθυρίζουσι προς άλλήλας, 
και άγανακτούσι διά τήν άναίδειαν τού κοινού τού
του άνθρωπου. Τόν νομίζουσι ώς άγγελιαφόρον τινά, 
όστις δέν έκπληροΐ καλώς τών ευγενών αυτού κυρίων 
τάς παραγγελίας, άλλά θέλει νά φανή κοινού ύπη-
ρέτου ανώτερος. Αρχίζει νά όμιλή· πόσον άνοήτως, 
πόσον άκαίρως ομιλεί ! Τελευτάιον χάνει τήν ύπο-
μονήν, καί υβρίζει, καί βλασφημεί. Γελώσι διά τόν 
μωρόν, και άποπέμπουσιν αυτόν εξω ώς μαινόμενον. 

Παρίσταται δέ ήδη είς τό θεωρεΐον ό χρηστός καί 
αξιότιμος άνθρωπος , ενδυθείς τά μεγαλοπρεπή εν
δύματα τού άρχοντος. Παρίσταται κατά πρώτον έν 
αύτω, και συστέλλεται ολίγον. Εύρίσκουσι τήν συ-
στολήν ταύτην έπαινετήν, καί νομίζουσιν αυτόν ξέ
νον, τού οποίου θαυμάζουσι τό ηθικόν. Αι γυναίκες 
προσκυνούσιν αυτόν ευγενώς· προσφέρουσιν είς αυτόν 
εδραν, καί αυτός κάθηται εύπρεπώς. Έκαστη έρωτα 
τήν πλησίον, τίς άρα είναι δ κύριος ούτος; καί ου
δεμία γνωρίζει αυτόν. Έμβαίνουσιν είς ομιλία ν μετ' 
αυτού, και αυτός δμιλέΐ φρονίμως. Έπικρι'νουσι τό 
δράμα* επικρίνει καί αυτός, και ή κρίσις αυτού ευ
δοκιμεί. Οί ψάλται επαινούνται* τούς επαινεί καί 
αυτός ευστόχως. Γίνεται λόγος περί τής Αυλής* αυ
τός γνωρίζει τόν κόσμον. Όμιλοΰσι περί πολιτικών 
αί ίδίαι αυτού ευρίσκονται όρθόταται. Κακολογούσι 
τούς Ιν τοις λοιποΐς θεωρείοις* αυτός σιωπά, καί ή 
σιωπή αυτού επιδοκιμάζεται, επειδή νομίζεται ξέ
νος, άγνωστος ετι, ή πολύ μετριόφρων, ώστε είς ξε-
νην συναναστροφήν νά γίνεται αστείος κατά κακοή
θη τρόπον. Τό δράμα παύει* έχει τήν τιμήν νά συ-
νοδευση τήν γείτονα αυτού έν τω όχήματι* εχει τήν 
άδειαν νά άσπασθη τήν χείρα αυτής, καί ή Αυτής 
Έκλαμπρότης άποχωριζομένη, εύχεται είς αυτόν 
καλήν άνάπαυσιν. 

Ευτυχής μεταβολή ! Ό ευγενής κύριος! Εκείνος, 

δστις ΐστατο προ ολίγων ετι ωρών κατησχυμμένος 
παρά τήν κάμινον, καί ήτο γελοίος είς πάντας τούς 
ύπηρέτας, είναι τώρα δ θαυμασμός άπάσης τής συ
ναναστροφής ! Άναγνωρίζουσι τήν άξίαν αυτού, διό
τι βλέπουσι τά μεγαλοπρεπή αυτού ενδύματα. 

Επειδή λοιπόν είς μόνον τά ενδύματα όφείλομεν 
τής άξιας ημών τήν ::ρίοιν, δέν συστέλλομαι νά ο
μολογήσω, ότι ολίγους ανθρώπους προσβλέπω τοσού
τον αίδημόνως, δσον τόν ράπτην μου. Επισκέπτο
μαι πολλάκις τό έργαστήριον αυτού, καί πάντοτε 
μετά σεβασμού, όταν βλέπω, πώς έκ τών εργατι
κών αυτού χειρών έκφύονται έκδουλεύσεις καί άρε-
ταί, καί αξιότιμοι προάγονται άνδρες έκ τού μηδε
νός διά τής βελόνης. 

Πρό τίνων εβδομάδων ήλθον προς αυτόν, καί τον 
ευρον μεταξύ πολλών μεταξωτών καί πολυτίμων 
έριούχων, έκ τών όποιων έδημιούργει ευγενέστατους 
και έκλαμπροτάτους. Έ π ί τής καθέδρας έκρέμαντο 
δύο έκλαμπρότητες, άνευ χειρίδων εις έκ τών ερ
γατών κατεσκεύαζεν ευγενή τινα άνθυπασπιστήν , 
δστις έλαβε παρά τού ενοικιαστού δύο τριμηνιών 
προκαταβολήν, διά νά κάμή γνωστάς τάς εύγενικάς 
αυτού έκδουλεύσεις κατά τήν προσεχή πανήγυριν. 
Έπί τής τραπέζης εκείτο πλήθος νέων καλλωπιστών 
καί άξιεράστων, οΐτινες άνυπομόνως άνέμενον τήν 
μόρφωσιν καί άνάπτυξιν τής υπάρξεως αυτών υπό 
τήν τράπεζαν έκειντο έντετυλιγμε'να ευτελή καί πο
ταπά ρούχα καί υφάσματα δί επιστήμονας, έμπο
ρους, τεχνίτας καί άλλα ταπεινά πλάσματα. Δύο 
έργάται, οΐτινες δέν ήσαν εισέτι πολύ επιτήδειοι, 
έκάθηντο παρά τη θύρα, και έγυμνάζοντο εις ποιη-
τοΰ τίνος φόρεμα. Έστην παρά τω αρχιτεχνίτη, 
κρατών τόν πΤλον υπό τόν βραχίονα, καί διαμένων 
υπέρ τήν όλην ώραν εν τή αυτή ταπεινή θέσει τήν 
οποίαν λαμβάνω, όταν είμαι έν συναναστροφή ευ
γενών και μεγάλων ανδρών. Ό ράπτης μου είναι 
ήδη συνειθισμένος εις τοιαύτην τινά ταπεινήν μου 
σιωπήν, καί δέν μέ έρωτα περί τής αιτίας. Εξεύρει 
τό σέβας τό όποιον φέρω προς τά θαυματουργά εν
δύματα* καί δικαίως* διότι μόνα τά ενδύματα εί
ναι, τά όποια σεβόμεθα εις τούς πλείστους τών έπι-
ς-ημόνων. Καί επειδή τό σώμα, ενόσω κρύπτεται είς 
ταΰτα τά πολύτιμα ενδύματα, μας φαίνεται άδιά-

1 5 



1 1 4 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Δεκέμβρ. 

φορον και ουδεμιάς αξίας , το χρέος ημών υπα
γορεύει και τότε να φερώμεθα ταπεινώς και εύσε-
βάστως, όταν βλέπωμεν ταύτα τά ενδύματα χωρίς 
τών τυχαίων αυτών σωμάτων. 

"Οσον υψηλοί και έξοχοι είναι οί στοχασμοί μου, 
οταν παρατηρώ εις τό Ιργαστήριον του ράπτου μου 
τήν θαυμαστήν αυτού ένε'ργειαν, τοσούτον ταπεινο-
φρων γίνομαι Ιν ονόματι του πλείστου με'ρους τών 
επίσημων συμπολιτών μου, οσάκις διαβαίνω εις π α 
λαιών φορεμάτων Ιργαστήριον. Τοΰτο ως προς τά·. 
φορέματα είναι τό αυτό, ό,τι προς ημάς τους ανθρώ
πους τά μνήματα. Ενταύθα παύει πάσα διάκρισις. 
Πολλάκις βλέπω εις τό Ιργαστήριον τούτο τό π α -
λαιόν φόρεμα πεπαιδευμένου τινός άνθρωπου οίκειό-
τατα κείμενον πλησίον του φορέματος πλουσίου τι
νός τοκογλύφου. Είδονέκεΐ ίμάτιόν τι πολυκέντητον, 
τό όποΤον ύπήρξεν έ θαυμασμός άπάσης τής πόλεως, 
και τό άξιομνημόνευτον άντικείμενον πολλών πει
ναλέων Μουσών, αλλά τό όποιον τελευτάιον διά τήν 
αύθάδειαν τών δανειστών αύτοϋ ήναγκάσθη νά κα
ταφυγή εις τό Ιργαστήριον τούτο. 

Πριν τελειώσω τούτο τό κεφάλαιον, πρέπει προ
σέτι νά σημειώσω τι* Ιφάνην δίκαιος, και απέδειξα, 
ότι τά φορέματα κάμνουσι τούς ανθρώπους και τάς 
Ικδουλεύσεις* εις άμοιβήν τών κόπων τούτων ζητώ 
τ ι , τό οποίον είναι ωσαύτως δίκαιον. 

Και οί μή έχοντες, άξίαν τινά, προς τών οποίων 
τήν παραμυθίαν Ιπραγματεύθην και έγνωστοποίησα 
ταύτην τήν παροιμίαν, και οί όφείλοντες τήν επι
σημότητα αυτών εις τά ενδύματα, θέλουσιν είσθαι 
δίκαιοι και ουδέποτε θέλουσιν αποδώσει εις εαυτούς 
τάς τιμάς, τάς άπονεμομένας εις ταύτα τά ενδύμα
τα· αύται δέν άνήκουσιν εις αυτούς, και είναι αρ
παγή αναπολόγητος, έάν οίκειοποιώνται τήν τιμήν, 
τήν όφειλομένην εις τά ενδύματα αυτών. Έάν παρ' 
ελπίδα μάθω, ότι δέν φυλάττουσι τήν παραίνεσίν 
μου ταύτην, και σφετερίζονται και του λοιπού, ώς 
εις τους πλείστους συμβαίνει, τήν άξίαν τών ενδυ
μ ά τ ω ν και Ιγώ, και οί φίλοι μου θέλομεν ταπεινώ
σει αυτούς δημοσία* θέλομεν μεταβάλει τήν γλώσ-
σαν τών φιλοφρονήσεων, και, οταν άπαντώμεν τοι
ούτον τινα άνθρωπον, δέν θέλομεν είπεΤ προς αυτόν 
άλλο τι , ει μ ή · — Κ ύ ρ ι ε μου, εχω τήν τιμήν νά 

διαβεβαιώσω εις τον χιτωνίσκον σου τήν ταπεινήν 
χου ύπόκλισιν* συνιστώ έμαυτόν εις τήν εύνοϊκήν 
προστασίαν τού πεποικιλμένου ενδύματος σου* ό Θεός 
ας διαφυλάττη Ιπί πολλά έτη τό μεταξωτόν ενδυ-
χά σου έπ' άγαθώ τής Εκκλησίας και της πό
λεως » κτλ. 

Υ. Γ. Κατά ταύτην τήν στιγμήν μανθάνω τί, τό 
όποιον δέν εξεύρω, αν πρέπη νά ευχηθώ, ή μή· προς 
νουθεσίαν τών άπρεπώς διά τήν άξίαν τών ενδυμά
των μεγαλαυχούντων, ώς ανωτέρω εΐπομεν, θέλω νά 
ανακαλύψω φιλικώς τό εξής μυστικόν, και μένει 
εις ημάς έτι καιρός. Έγινε πρότασις νά καταχω-
3ΐσθτ| προς συμφέρον του εμπορίου εις τήν νέαν τ ά -
ξιν τών ενδυμάτων τό άρθρον τούτο. «Ουδείς πρέ
πει νά ένδύηται πολύτιμον ή μεταξωτόν ένδυμα, πριν 
τό πλήρωση, και έκαστος πρέπει νά φέρη μεθ' εαυ
τού προς τον σκοπόν τούτον πάντοτε τήν έξοφλη-
σιν τού ράπτου ή έμπορου 5 . Τί θόρυβος μέλλει νά 
γείνη! Όπόσα περίβλεπτα ενδύματα θέλουσιν άφα-
νισθή έκ τών οφθαλμών ημών! Ή πρότασις είναι 
τοσούτον έλλογος και δικαία, και εις τό έμπόριον 
σύμφορος, όσον ουδεμία άλλη* άλλ' είναι ώς νομί
ζω, ολίγον αυστηρά. Πολλοί, βεβαίως πολλοί, οΐτι-
νις ούτε χρήματα έχουσιν, ούτε άξίαν, άλλ' απέ
κτησαν μέχρι τούδε ύπόληψιν χάριν τών έμπορων 
κάί δανειστών, αφαιρούμενης ά π ' αυτών τής δανει-
σθείσης τών ενδυμάτων λαμπρότητος , άποβάλλου-
σιν εξαίφνης πάν ο,τι άποκατέστησεν αύτοίις δια
πρεπείς, και μεγάλους, και ερασμίου; και επιφανείς. 
Τί μέλλει γενέσθαι Ικ τών καλών τούτων ανθρώπων; 
Ώς νεκροί θέλουσιν εισθαι του λοιπού ενώπιον επισή
μων συνελεύσεων και συναναστροφών. 

(Μετάφρασις έΛευθΐρα έχ ζον Γερμαηχον νπύ ***) 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΕΝ 
ΡΩΣΣΙΑι. 

Εκ τών απείρων μεθόδων, τάς όποιας κατά τής 
χολέρας μετεχειρίσ^ησαν έν τώ νομώ τού Χαρκοφφίου' 
(ΚίΜΓΐίοίϊ, Τωσσική επαρχία) σκοπιμοτέρααπεδείχ
θη ή τού ιατρού Κυρίου Σλεδτζιεβσκίου^ΐβάζίβλνβία), 
διευθυντού τού ύδροθεραπευτικοΰ καταστήματος τή ; 
Κοτχέτκας, (Κοίοΐιβίΐίβ) παρά τή Τσιουγγουϊε'φφη 
(Τ^οι^οι-ίβίΤο). Ό ίατρός ούτος δίδει εις τόν π ά -
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σχοντα ευθύς μετά τήν είσβολήν τής νόσου, ποτήριον 
ψυχρού ύδατος (τετάρτου βαθμού τοΰ Φεωμ.), Ινώ 
έχει διαλελυμένον μαγειρικού άλατος ίσον τού κοχ-
λιαρίου τής τραπέζης· έπειτα καλύπτει αυτόν άπο-
γυμνωθέντα διά κοινής σινδόνης , έμβεβρεγμένης εις 
ήλατισμένον υδωρ ψυχρόν μέχρι τού 1 2 βαθ. τού 
'Ρεωμ. (εις πίθον ύδατος πέντε περίπου λιτρών δια
λύει ποτήριον μαγειρικού άλατος)· πολλοί δε συνάμα 
ύπηρέται τρίβουσιν διά τής σινδόνης ταύτης Ιπί εν 
τεταρτημόριον τής ώρας σύμπαν τό σώμα τού πάσ
χοντος* μετά ταύτα, άφαιρούντες τήν βεβρεγμένην 
ταύτην σινδόνα, καλύπτουσι τόν πάσχοντα διά δί
πτυχου μάλλινου υφάσματος, ύποχρεούντες αυτόν νά 
μένη ούτω κεκαλυμμένος και ήσυχος ΙπΊ πολλάς 
ώρας, και δίδοντες καθ'- όλον τούτο τό διάς-ημα άνά 
πάσαν πέμπτην τής ώρας στιγμήν μέγα κοχλιάριον 
κεχιονισμένου και ήλατισμένου ύδατος* και Ιάνμέν 
διψςϊ δίδουσιν εις αυτόν Ινίοτε νά πίνη και απλούν, 
κεχιονισμένον δμως , ύδωρ. Αι δέ άνατρίψεις διά 
τής Ιμβεβρεγμένης εις τό ήλατισμένον ύδωρ σινδό-
νης, ανάγκης ύπαρχουσης, δηλ. Ιάν μή άρχίση ή 
κρίσιμος σωτηριώδης γενική και άφθονος Ιφίδρω-
σις, Ιπαναλαμβάνονται πολλάκις. Καθ' οσον Ιλατ-
τοΰται τό κακόν, γίνονται άραιότεραι και αί δόσεις 
τού ήλατισμένου ύδατος , περί τό τέλος μάλιστα 
προς διατήρησιν τής Ιφιδρώσεως αντικαθίσταται 
τό ψυχρόν τούτο υδωρ διά τίνος χλιαρού ποτού, τού 
έγχύματος τής ακτής π . χ . , ή άλλου τινός τοιούτου. 
Έπί πέντε άρρωστων, θεραπευθέντων παρ αυτού 
του Κυρίου Σλεδτζιεβσκίου έν τώ στρατιωτικώ νο
σοκομεία) τής Τσιουγγουϊέφφης ενώπιον πολλών άλ
λων ιατρών, τρεις μέν, Ιξ ών ό είς μάλιστα είχε 
φθάσει εί; λίαν Ιπικίνδυνον κατάστασιν, ίάθησαν, 
δύο δέ Ιτελεύτησαν. Σημειωτέον όμως, ότι άπαν
τες ούτοι υπεβλήθησαν έν τή θεραπεία, δτε εύρίσκον-
το ήδη άπηλπισμένοι. 

ΠΕΡΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΩΝ. 

Η φρικτότερα δλων τών παρεκτροπών είς ό
σας έξετραχήλισε τόν άνθρωπον ή θεοβλαβής δεισι
δαιμονία, υπάρχει αναμφιβόλως ή παράλογος και 
θεοστυγής ιδέα τού νά νομίζη δτι δύναται νά Ιξι-

λεώση το θείον διά τής έν ονόματι αυτού σφαγής 
και θυσίας τών πλασμάτων τών ιδίων χειρών τοΰ 
Δημιουργού. 

Εις δλα σχεδόν τά αρχαία έθνη απαντάται ή 
βάρβαρος και αποτρόπαιος αύτη συνήθεια τής αν
θρωποθυσίας. "Οταν οι Έλληνες έξεστράτευον κατά 
τής Τρωάδος κατελήφθησαν αίφνης υπό μεγάλης 
νηνεμίας- ε'ις τήν Αυλίδα, έρωτήσαντες δέ τούς μάν
τεις εμαθον παρ' αυτών, ότι δ]Ποσειδών διά νά τούς 
άπαλλάξη, άπ-ρτει άπό τόν "Αγαμέμνονα νά θυσιά-
ση τήν θυγατέρα αυτού ΙπΊ τοΰ βωμού τής Α ρ τ έ 
μιδος (α ) . 

Μετά & τόν φόνον τοΰ Έκτορος δ 'Αχιλλεύς κα
τά τήν κηδείαν τού Πατρόκλου θυσιάζει επί τής 
νεκρικής αυτού πυράς δώδεκα νέους Τρώας* κατά 
δέ τήν άπό Τρωάδος Ιπιστροφήν τών Ελλήνων τό 
φάσμα τοΰ 'Αχιλλέως παρουσιασθέν απαιτεί νά θυ-
σίασθή επί τοΰ τάφου αύτοΰ ή θυγάτηρ τοΰ Ποιά-
μου Πολυξένη (β). 

Οί Σκύθαι Ιθυσίαζον δμοίως προς Ιξιλέωσιν τών 
Ιφεστίων θεών δλους τούς Ιπί τής χώρας αυτών συλ-
λαμβανομένους ξένους. Οί δέ Ινδοί και τά πλείστα 
τών εθνών τοΰ παλαιού γνωστού κόσμου κατείχοντο 
Ιπισης κατά τούς αρχαίους αυτών χρόνους υπό τής 
θεοστυγοΰς ταύτης δεισιδαιμονίας. 

Κατά δέ τήν άγίαν Γραφήν καΐ οι υιοί Ισραήλ 
υπέπεσαν δμοίως είς τήν βδελυρίαν ταύτην,προσενεγ-
κόντες είς θυσίαν Ιπί τοΰ βωμού τού Μολόχ και 
Ταφέθ τούς υιούς και θυγατέρας αυτών (γ ) . 

Και αύτοι δέ οί Ρωμαίοι κατά τήν άκμήν τοΰ πολιτι · 
σμοΰ αυτών προσέφερον ανθρώπινα θύματα είς πολλάς 
θυσίας,κατά τήν μαρτυρίαν του Πλινίου. Είς δλα δέ τά 
νεώτερα έθνη τής Αμερικής ευρέθη επίσης διά νόμου 
καθιδρυμένη ή βδελυρά αύτη Ιξύβρισις τή ; θεότητος. 
Ά λ λ ' έξ δλων τών υπουργών τοιούτων αιμοβόρων 
θεοτήτων, οι Δρυίδαι υπήρξαν οί θεμελιώσαντες και 
τελειοποιήσαντες μάλλον τών άλλων τήν άντίθεον 
ταύτην λατρείαν ή ετυμολογία τοΰ ονόματος τού
του τών Δρυίδων έγινε παραίτιος μεγάλων λογομα
χιών μεταξύ πολλών εκ τών νεωτέρων κριτικών, φι-

(α) Ε ύ ρ ι π . Ιφ ι γένε ια έν ΑύλίοΊ. 

( β ) Ε ΰ ρ ι π . Ε κ ά β η . 

(γ ) Ι ε ρ ε μ ί α ς Ζ ' , 31 και Α Β ' , 35 . 
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λ;λογησάντών τά λεξικά δλων τών Άσιανών εθνών, 

διά νά εΰρωσι τήν καταγωγήν και σημασίαν της 

λε'ξεως ταύτης* ή δέ ώς πιθχνωτέρχ κριθείσα έξή-

γησις είναι, ότι ή λέξις αύτη είναι Γαλατική σημαί

νουσα ιερέα μαγον. 
Και τώ δντί οί Δρυίδαι ήσαν όχι μόνον οί ιερείς 

τού Τετατές (όστις ή τον δ Ζευς τών Ερεττανών και 
Γαλάτων) άλλ' ακόμη και οί διερμηνείς τών απο
κρίσεων τάς οποίας δ θεός έδιδεν, οσάκις ήρωτάτο 
κατά τ ά ς . θρησκευτικός διατυπώσεις* ούτοι προς 
τούτοις" εΐχον άρπάσει τήν δ'.καστικήν ε'ξουσίαν, 
και άν τις έτόλμα νά παραγνώριση τήν δικαιοδο-
σίαν αυτών, εις τον τοιούτον άπηγόρευον τό νά πλη
σίαση εις τάς θυσίας, και άνεθεμάτιζον αυτόν Ιν 
ονόματι τού Τετατε'ς. ' 

Οί Δρυίδαι προς τούτοις έπεμελούντο τούς ασθε
νείς οχι μετερχόμενοι τήν ίατρικήν, άλλά ύτοσχό-
μενοι τήν θεραπείαν διά τή; μεσολαβήσεως αυτών" 
παρά τω θεώ* και όταν μεν ή ασθένεια ήτο συνή
θης ό θεός εύχαριστέΐτο εις τήν θυσίαν τινών ζώων, 
άλλ' άν ή ασθένεια ήτον επικίνδυνος, ό ασθενών ώ-
φειλε νά εξαγόραση τήν ιδίαν αυτού ζωήν διά τής 
εις θεόν θυσίας άλλου άνθρωπου. 

Οι Δρυίδαι ούτοι είχον είσάξει τήν συνήθειαν τών 
ανθρωπίνων ολοκαυτωμάτων τάς όποιας οί Γαλά-
ται μετεχειρίζοντο κατά τάς μεγάλας δημοσίους 
συμφοράς, και ότε έξεστράτευον κατά τίνος δυνατού 
εχθρού* εις τοιαύτην δέ περίστασιν κατασκευάζον-
τες εκ ξύλων γιγαντιαίον άγαλμα είς σχήμα άνθρω
πο υ ορθώς ισταμένου, και έχοντος κρεμάμενος τά 
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χεΤρας και ανοικτά τά σκέλη, ώς φαίνεται έπί τής 
προ οφθαλμών εικονογραφίας, έπλήρουν αυτό έσω-
θεν έξ ανθρώπων καταδεδικασμένων επί διαφόροις έγ-
κλήμασιν έάν δέ δ αριθμός τούτων δέν έξήρκει νά 
πλήρωση τό κολοσσαΐον τούτο άγαλμα, ήρπαζον έκ 
τών οδών άδιαφόρως τούς τυχόντος και τούς έρρι-
πτον έν αύτω , έπισωρεύοντες δέ πέριξ αυτού καύσι
μους ΰλας, εβαλον πύρ και συνέκαιον μετ' αυτού 
ζώντας τούς δυστυχείς τούτους προς έξιλέωσιν του 
θεού αύτων 

ο Δ Ό Κ Ι Μ Ο Σ . 

Ιστορικόν Διήγημα. 

(Συνέχεια εκ του 4 αριθ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Μ ίχ.ταΐδευσις του χέημος. 

Ό άοκνος τού Φρειδερίκου ζήλος δέν περιωρίσθη 
είς μόνην τήν έργασίαν τού εργοστασίου, άλλ' επει
δή ό Κ. Καρτμάνος άνήγγειλεν δτι έμελλε νά συ-
στήση είς τον οίκον αυτού ίόιαίτερον σχολεΐον, οπου 
νά παραδίδωνται μαθήματα περί τό εσπέρας, και 
διά τής διδχσκαλίας ταύτης νά αναπλήρωση τήν 
διά τούς έργάτας γινομε'νην εντός τών δημοσίων 
σχολείων, είς τά δποΤα οί έργάται αυτού δέν ειχον 
καιρόν νά συχνάζωσιν. 

Ή αγγελία αύτη έπλήρωσε χαράς τον Φρειδερΐ-
κον άναλογιζόμενον, δτι ήνοίγετο ήδη είς αυτόν ή 
πρώτη αύτη προς τήν παιδείαν οδός. Πολλάκις μεν 
είχεν ακούσει τήν μητέρα του έλεεινολογούίαν τήν 
παχυλήν αμάθειαν, τής οποίας τά άθλια αυτής 
τέκνα δεν ήδύναντο νά έξέλθωσι* πολλάκις δέ και 
αυτός δ ίδιος έξ ιδίων παρατηρήσεων, ειχεν ευκόλως 
εννοήσει πόσον ή μάθησις είναι αναγκαία και ωφέ
λιμος είς τούς ανθρώπους. Όθεν και ένόμισεν εαυ
τόν ευτυχή άκουσας τον Κύριον Καοτμάνον σκοπούς 
έχοντα σύμφωνους με την επιθυμίαν του, και οτε 
εφθασεν ή δεκάτη πέμπτη τού μηνός Φεβρουαρίου, 
καθ' ήν έμε).λε νά γείνη τών μαθημάτων ή έναρξις, 
έπορεύθη ύπερποτε ευδιάθετος προς έργασίαν, και 
μέ σταθερά* άπόφασιν νά ύποφε'ρη τά πάντα καρ-
τερικώς προς έπιτυχίαν τού ποθούμενου. 

"Οθεν δ'.' όλης τή; ημέρας εκείνης άλλο δεν 
έσκέπτετο, ειμή τήν προσεγγίζουσα·/ εσπέραν, τήν 
στιγμήν Ικεινην ως άνταμοιβήν τής ιδίας αυτού φι
λοπονίας ύπολαμβάνων διά τούτο , και ουδέποτε 
ή τών χρεών του έκ&Κηρωσϊς έφάνη εί; αυτόν το
σούτον εύκολος , όσον τήν ήμεραν έκείνην άλλ' δ 
άθλιος παις όλος υπό ανοησίας κατεσχημένος, δέν 

ήδύνατο νά προιδη όλας τάς δυσκολίας, όσας κατά 
τήν οόόν ταύτην έμελλε ν' απάντηση. Μόνος δ Θεός 
οι^εν όποιας ψυχικής καρτερίας έλαβεν ούτος χρείαν 
διά νά ύπερπηόήοη τάς πρώτας αηδίας τής μαθή
σεως, και δπόσον εγκρατής τής θελήσεως έπρεπε νά 
ήναι διά νά δαμάση τήν φύσιν, και νά τήν καθυ-
ποβάλη είς τοσούτον πο).υχρόνιον και έπίπονον έρ
γασίαν διότι δέν δύναται τις νά εκτίμηση αρκούν
τως την ύπομονήν του διδασκομένου πένητος νέου. 
Μυρία αντικείμενα, άγνωστα είς τά τέκνα τών 
πλουσίων, πολυπλασιάζουσιν εις τον πένητα τάς 
τοσούτον μεγάλας κα,θ'εαυτάς δυσκολίας τής μαθή
σεως. Ουδέν επί τής πρώτης αυτού ανατροφής 
προετοιμάζει είς τήν τακτικήν και ?>ογικήν έργα
σίαν* ή ζωή πάσα δί αυτόν είναι έν συνόψει μηχανικαί 
πράξεις , έξ αυτών δέ πηγάζουσι πάσαι αί χρεΤαι 
και αί θλίψεις αυτού. Μάλιστα δ Φρειδερίκος έκ το
σούτον δυστυχούς οικογενείας ορμώμενος , γεννηθείς 
είς βιομήχανον πόλιν πολλά μικρός ακόμη έτάχθη 
έμπροσθεν μιας μηχανής, τήν οποίαν ειχε συνειθή-
σει νά βλέπη ενεργούσαν , δέν ειχεν όμως εξετάσει 
τάς μεταξύ τών διαφόρων μερών σχέσεις αυτής* είς 
δέ τήν έργασίαν τήν οποίαν είχον επιβάλει είς αυ
τόν δέν ήσθάνθη άλλου τίνος χρείαν , ειμή ισχύος 
και έπιδεξιότητος χειρών. 

Έξ ανάγκης λοιπόν και δ νούς αυτού σννειθίσθη 
είς τήν άδράνειαν, δ δέ νέος Ιβλεπεν άπερισκέπτως 
τή δε κάκέϊσε προσηλόνων τήν προσοχήν αυτού είς 
έκαστον πράγμα αναλόγως τής ηδονής τήν οποίαν 
εΰρισκεν είς αύτο, και ουδέν κρίνων άξιον ερεύνης 
και σκέψεως* και ούτω, μολονότι ύπήρξεν ο φιλο-
πονώτερος τών δοκίμων τού εργοστασίου , έμεινέν 
όμως ξένος παντάπασι πάσης σκέψεως. Ανάγκη λοι
πόν ήτο νά έχη ίσχυοοτάτην θελησιν , ώστε νά κα-
τέχη τον άείποτε περιπλανώμ-νον νο-ύν. Έν τοσού-
τω τάς πρώτας ημέρας, οσον και άν ήγωνίζετό νά 
κατορθώση τούτο, νισθάνετο όμως, ότι δ μεν νούς 
αυτού αδιάλειπτος εξέσευγε και έπλανάτο μ α κ ρ ά ν 
τής δέ μεγάλης σκέψεως , ή οποία ούναμ'.ς αποκτά 
ται και διατηρείται διά μόνης τή; διηνεκούς άσκή-

| σεως, ήτον έξ ολοκλήρου έστερημένος. 
Ά λ λ ' όμως, όσον μεγάλα υπήρξαν τά εμπόδια, 

έμελλεν ούτος επί τέλους όλα νά υπερνίκηση* διότι 
είχε ψυχήν πλήρη αρετής και ένδειας, και δέν έφαι-
νετο ο»3ΐος μέ εκείνους, οιτινε; ζητοΰσι προφάσεις 
διά ν' άποφύγωσι τό έπίπονον αυτών χρέος* άλλ' έξε-
πλήοου παντοιοτρόπως δ,τι ώφε'Λε νά πράξη* κατ' 
ολίγον ί'ιχυσε νά έξαλείψη τάς κακός τή; πρώτης 
ανατροφής έξεις διά τής επιμόνου θελιήσεως, και δια 
τής χρήσεως όλων αυτού τών δυνάμεων, ήδυνήθη νά 
καθίση τόν άκάθεκτον αυτού νούν , και νά καθυπο-
βάλλη αυτόν είς τακτοποίησα. Άόού δέ άτ-αξ ενί-
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κησε την πρώτην ταύτην δυσκολίαν , και καθυπέ-
βαλε τάς διανοητικάς αύτοΰ δυνατέις είς την θέ-
λησιν, ή μάθησις δένέφάνη πλέον είς αυτόν τοσούτον 
δύσκολος· διό παν δ,τι κατ'άοχάς έφαίνετο εις αυ
τόν ακατάληπτοι ίδέαι, αυτά ένόμιζε τώρα εναργή 
και εύληπτα, αφού ή διάνοια αυτού ήδυνήθη άνευ 
μεγάλων κόπων νά βαδίση άπό τών αιτιών εις τά 
αποτελέσματα , και νά έξάγη συμπεράσματα* άλ
λα πόσους αγώνας , πόσην γενναίαν έπιμονήν δεν 
μετεχειρίσθη νά φθάση εις τούτο; 

Ά π ό τίνος καιρού δ Φρειδερίκος και δ Αντώνιος 
άφήσαντες τήν οποίαν κατώκουν καλύβην , μετω-
κισαν είς τήν οίκίαν γραίας τινός όνομαζομε'νης Ό -
δύλης, αρχαίας φίλη; της μητρός αυτών, και παρά 
τη οποία έζων οίκότροφοι. 

Έκτοτε δε δ νέος Δόκιμος ηύξησε τόν πρδς τήν 
παιδείαν ζήλον αυτού, και εχων εκεί τδ κε'ρδος τής 
θερμάστρας και τού λύχνου τής κυρίας , έμελέτα 
κατά πάσαν νύκτα τά μαθήματα, τά όποια ήκροά-
ζετο κατ'εκείνην τήν εσπέραν. 

Ή φυσική είς αυτόν άγχίνοια ώδήγησε τόν νέον 
νά επινόηση οίκοθεν είδος σκελετης, εκ τής όποιας 
ώφελήθη μεγάλως, δηλαδή παρεκάλεσι τήν γραίαν 
Όδύλην νά δανει'ση είς αυτόν τήν σύνοψιν αυτής, 
και νά τόν δείξη είς ποίον με'ρος του βιβλίου εύρί-
σκετο μία προσευχή, τήν οποίαν αυτός ήξευρεν εκ 
στήθους. Άφοΰ δ' έμελέτησεν είς τήν σύνοψιν τό 
σχήμα δλων τών λε'ξεων άνά μίαν , και κατώρθω-
σεν Ιν διαστήματι εβδομάδων τινών νά διακρίνη 
αύτάς σποράδην Ιντελέστατα ά π ' αλλήλων, Ιξέτα-
ζε τότε, άν εύρισκε, και έγνώριζε τάς αύτάς ταύ
τας λέξεις είς δλας τάς σελίδας τού βιβλίου* έπειτα 
ανέλυε αύτάς είς συλλαβάς, και παρετήρησεν , δτι 
γνωρίζων ήδη πλήθος συλλαβών, ήδύνατο συνθέτων 
αύτάς διαφοροτρόπως πρός άλλήλας ν* άναγινώσκη 
τάς πλειοτέρας λέξεις. Πολλάκις μεταξύ τής έπι-
μόχθου ταύτης μελέτης, δ άθλιος παις διόλου κατα-
πεποντμένος υπό τών κόπων τής ημέρας, ήσθάνετο 
τούς οφθαλμούς κλεισμένους, άλλά μιμούμενος π ά 
λαιαν τινα φιλόσοφον εν αγνοί**·, ειχε παρακαλέσει 
τήν γράϊαν, αγρυπνούσαν συνήθως μέχρι τής ενδέ
κατης, μετά τό μεσονύκτιον νάέξυπνίζη αυτόν, οσά
κις τόν βλέπη άποκοιμημενον. 

Όμοίως μετεχειρίζετο είς τήν μελέτην και δλην 
τήν ήμεραν τής Κυριακής , διότι άφού ήκροάζετο 
τήν θείαν λειτουργίαν, και έκαμε μικρόν περι'πα-
τον, έπέστρεφεν είς τήν οίκίαν, και δεν άφινεν άπό 
τάς χείρας τό βιβλίον "ειμή τό εσπέρας, δτε ήρχετο 
μετά τής γραίας Όδύλης πρός επίσκεψιν γειτόνων 
τινών. 

'Τπήρχε φυσικώς αδύνατον νά μήν επιτυχή 
ό Φρειδερίκο; έκ τοιαύτης γενναίας επιμονής τών 

| ευτυχέστερων αποτελεσμάτων διότι περί τά τέλη 
τής ανοίξεως άνεγίνωσκε τω οντι κάλλιστα, οπότε 
συνέλαβε τήν ίδέαν νά παραδώση μαθήματα είς 
τόν Άντώνιον, όστις δεν είργάζετο'είς τό ίδιον έρ-
γοστασιον άλλ' δλαι αυτού ai προσπάθειαι και 
παρακλήσεις απέβησαν ανωφελείς. 

Τι χρησιμεύει είς τό κλώσιμαν τοΰ βαμβακιού 
το να γνωρίζω τήν άνάγνωσιν, άπεκρίνετο συνεχώς 
δ Αντώνιος; 

Ό Φρειδερίκος ήναγκάσθη νά παύση τού νά έλ-
πίζη, δτι ήδύνατό ποτε νά νικήση τήν άμε'λειαν τοΰ 
ίδιου αύτοΰ άδελφοΰ , ήξηκολούθει δέ αυτός τάς 
οποίας ειχεν αρχίσει μελετάς , και μετ'ολίγον εζή-
τησεν επιμόνως παρά τοΰ διδασκάλου νά προβιβα-
σθή εις τήν πρώτην τάξιν , δπου παρεδόθη μαθή
ματα τής γραφής και τής αριθμητικής, και μάλλον 
έξ ιδίας μελέτης ή έκ τών αναπτύξεων τοΰ διδα
σκάλου ωφελούμενος, προώδευσεν επίσης και είς τά 
μαθήματα ταΰτα, καθώς και είς τήν άνάγνωσιν. 

Δύο ετη παρήλθον τοιουτοτρόπως* ό δέ Κ. Καρ-
τμάνος έν τούτοις ειχεν αυξήσει πάλιν τόν μισθον 
τοΰ Φρειδερίκου. (ακολουθεί) 

Τ Ο Ν Η Π Ε Ν Θ Ε Σ . 

Διηγείται δ Όμηρος είς τό Δ'. τής Όδυσσείας 
ότι μετά τήν καταστροφήν τής Τροίας, ό Τηλέμα
χος περιφερόμενος πρός άνεύρεσιν τοΰ πατρός αύτοΰ, 
και φθάσας είς τήν Σπάρτην, έφιλοξενήθη υπό τοΰ 
Μενελάου, καθ' ήν έποχήν ούτος εώρταζε τούς γ ά 
μους τών τέκνων αύτοΰ Μεγαπένθους και Ερμιό
νης. Επειδή δέ, των άλλων εύθυμούντων, μόνος ο 
Τηλέμαχος καταπιεζόμενος υπό τοΰ βάρους τής οδυ-
νηράς αύτοΰ θλίψεως, διότι ούδ' ενταύθα ήδυνήθη 
νά μάθη τι περί τή; τύχης τού Όδυσσέως, έφαίνετο 
σκυθρωπός και βυθισμένος είς λυπηρούς λογισμούς, 
ή Ελένη διά νά τόν παρηγόρηση άνέμιξεν είς τον 
προσενεχθέντα αύτώ οινον ψάρμαχον νηπενθες, αχο-
Λον xal παυσίΛυπον πάντων τών κακών (α)· ό d¿ tx 

τούτον το\> φαρμάχον πιών, προσθέτει ό ποιητής δέν 
δύναται νά δαχρνση δίδΛης εχείνης τής ήμε'ρας , ονδε 
ar ϊδτ) νάάποθάνωσιν ή νά σψαγώσιν ενώπιον αντον 
οί γονείς, τά χέχνα, ή οΐ άδεΛψοι ή φίΛοι αντον' και 
δτι ή Ελένη είχε λάβει τό φάρμακον τοΰτο παρά τής 
ΠοΧυδάμνης γνναιχυς τον θώνον, βασιΛεως τής Ai-
γύπτον (β). 

(α) Ό/ιήρ. 'Οδυο. Δ. 2 2 1 . 
(6) Αυτόθι 22Τ. 
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Τ Ο Ν Η Π Ε Ν Θ Ε Σ · 

Πολλοί τών παλαιών συγγραφέων εκοπίασαν μα
ταίως ζητοΰντες νά προσδιορίσωσι τό νηπενθές τού
το φάρμακον και τό παράγον αυτό φυτόν. Και ό 
μεν Θεόφραστος και Πλίνιος νομίζουσιν δτι τό νη
πενθές είναι φυτόν τής Αιγύπτου , εχον ναρκωτικήν 
δύναμιν τής όποιας τά αποτελέσματα δ Όμηρος 
ποιητικώς πως έξύψωσεν δ δέ Σικελιώτης Διόδωρος 
είς τό περί Αιγυπτίων λέγει ρητώς* €τής δ'Όμήρου 
παρουσίας (έν Αιγύπτιο) ά.Lia τε σημεία φε'ρονσι, xal 
μάΛιστα τήν τής ΈΛένης γενομένην παρά ΜενεΛάψ 
ψαρμαχείαν, χαί Λήθην τών σνμβεβηχότων χαχών w 
γάρ νηπενθες ψάρμαχσν, è Λαβείν ψησιν ό ποιηττ)ς 
ζήν'ΕΛε'νην ίχ τών Αιγυπτίων Θηβών παρά τής ΠοΛν-
όάμνης τής θώνον γυναιχος, άχριβώς εξηταχώς φαί
νεται: hi γαρ χαί νυν τάς ταύτη γνναΐχας χρήσθαι, 
Τή πρηειρημενη δυνάμει Λε'γουσι, χαί παρά μόναΐΐ 
ταΐς άιοσπο.Ιίτισιν εκ παΛαίών χρόνων οργής χαί 
Λύπης φάρμακον ενρήσθαί φασι (γ) 

Ά λ λ ' ό Πλούταρχος, δ Αθηναίος και Φιλός-ρατος 
^ιϊσχυρίζονται άπ' εναντίας δτι ό "Ομηρος διά τής 
παυσίλυπου δυνάμεως τοΰ νηπενθοΰς. έννόει τά θέλ
γητρα τής ομιλίας τής Ε λ έ ν η ς , διά τών οποίων 
ειχε καταπαύσει τήν λύπην τοΰ Τηλεμάχου. Πολ-

(γ) ΒιβΛιοβ. "Ιστορ- όιό.Ι· Α. xio. 9S. 

λοί δέ και έκ τών νεωτέρων φιλολόγων έματαιοπό-

νησαν επίσης περί τήν έξήγησιν τοΰ Όμηρικοΰ νη

πενθοΰς, και άπεπλανήθησαν μάλιστα εις μυθώδεις 

υποθέσεις ετι μάλλον απίθανους τών είς άς οί αρ

χαίοι περιέπεσον. 

Ά λ λ ' άν άπεκδυθέντες τήν κατά τών θαυμά

σιων διηγήσεων τών αρχαίων γενικήν πρόληψιν, έξε-

λεγχθείσαν ήδη σφαλεράν έπί πολλών τοιούτων αν

τικειμένων , παραβάλωμεν τό Όμηρικόν νηπενθές 

με τήν είς ημάς γνωστήν κανναβίνην (ΙιαβίΊιΐββΙι), 

δεν δυνάμεθα τάχα νά ύποθέσωμεν πιθανώς, δτι τό 

παυσίλυπον φάρμακον τής Ελένης είναι τό έν Ι ν 

δία και Αίγύπτω έκ τής ς-ΐϊ άπό Χριστού εκατον

ταετηρίδας γνωστόν μεθυστικόν τοΰτο φάρμακον; 

Επειδή δέ δεν σώζεται ουδεμία περιγραφή τοΰ 

φυτού τοΰ παράγοντος τό Όμηρικόν νηπενθες, επο

μένως ουδέ δυνάμεθα νά κρίνωμεν άλλως περί τής 

ταυτότητος ή δμοιότητος τούτου και τής καννα-

βίνης, εί μή παραβάλλοντες τάς ενεργείας τάς ό

ποιας δ "Ομηρος και Διόδωρος άποδίδουσιν εις τό 

νηπενθές τής Ελένης πράς τάς τής Ινδικής καννα-

βίνης. Ιδού πώς περιγράφει ταύτην ή επιστημονική 

έφημερίς τής Γερμανίας. 
« Ή κανναβίνη άνακαλυφθέίσα κατά τό τό 6 5 8 

άπό Χριστού είς τήν Νισκαβούρην τοΰ Κορονζανιου 
ύπδ τοΰ Άϊδέρ άρχηγοΰ τών Σεχιδων, είναι προϊόν 
είδους τινός κανάβεως ονομαζόμενου υπό τών εγχω
ρίων Ζ α κ ι ρ ή Χ α σ σ ί ς * εχει δέ τήν ιδιότη
τα τοΰ νά προξενή ιλαράς και εύαρέστους φαντα
σίας μετ ' Ικστάσεως. Και δ μέν "Εβαν-Δζιαρλά 
διακρίνει δύο ειδη αύτοΰ , τό άγριον και τό κη-
πευτόν, τό οποίον είναι τό καλήτερον ό δε "Εβαν-
Βαϊτάρης είς τό π ε-ρ ί α π λ ώ ν φ α ρ μ ά κ ω ν 
αύτοΰ σύγγραμμα αναφέρει και τρίτον είδος αύτοΰ 
τδ καλούμενον Ι ν δ ι κ ή κ α ν ν α β ί ν η , λέ
γων δτι τοΰτο είς μεγάλην δόσιν μιάς με'χρι δύο 
δραχμών προξενεί ίσχυράν μέθην, ή δε κατάχρησις 
αύτοΰ επιφέρει φρεναλλοίωσιν, ενίοτε δέ και θάνα
τ ο ν και δτι οί μέν Φακίραι έψήνοντες τά φύλλα 
τοΰ φυτοΰ τούτου ζυμόνουσιν αυτά και σχηματι'-
ζουσι πάσταν , τινές δέ άποξηραίνοντες μιγνύουσι 
μετά σησάμου και ζαχάρεως πρός σχηματισμόν 
δελταρίων (ρββίίΐΐβδ)· και δτι τά κακά αποτελέ
σματα τοΰ φυτοΰ τούτου ήνάγκασαν απαντάς τούς 



1 2 0 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Δεκέμβρ. 

Σουλτάνους νά έξορίσωσιν αυτό της επικρατείας αυ
τών μέχρι τών χρόνων 'Αχμέτου, Σουλτάνου τής Βα-
βυλώνος, όστις ε'κ τής 'Εγίρης διε'δωκε τήν χρήσιν 
αύτοΰ μέχρι του Καίρου κατά τό ετος 8 1 5 από 
Χρίστου. 7) 

Αϊ μεθυστικά! ιδιότητες τής κανναβίνης (ή Χασ-
σισίου), γνωσταί εις τούς λαούς τών Ινδιών προ 
αμνημονεύτων χρόνων προέρχονται, φαίνεται , Ικ 
τών νιτρωδών αλάτων τών εμπεριεχομένων εις τάς 
γαίας έν αις γεννάται ή καλλιεργείται* είς δέ τά 
Νοσοκομεία τής Καλκούτης έγένοντο έκ τής ρυτίνης 
του φυτού τούτου διάφορα πειράματα, έξών απεδεί
χθη , ότι ή ουσία αύτη χρησιμεύει τά μέγις-α κατά 
τού άρθρίτου, τού τετάνου, τής λύσσης, τής Ασια
τικής χολέρας , κατά της τρεμούσης παραφροσύνης 
τών οίνοποτών, και κατά τών σπασμών τών παίδων. 

Νέα δέ τις περιγραφή Ινδικής τίνος εορτής έπι-
κυροΐ τήν χρήσιν τής κανναβίνης προς κατασκευήν 
μεθυστικού τίνος και εύαρέστως άλλοιούντος τάς 
φρένας ποτού* αύτη δέ είναι ή τή; μεγάλης εορτής τού 
Δούγα - Πούδια, ήτις λαμβάνει πέρας διά τής ίερο-
πραξίας τού Βιζουργίου, ήτοι τής εις τον ποταμόν 
βαπτίσεως τού ειδώλου, μετά τήν οποίαν ο λαός 
παραδίδεται είς έκστατικήν μέθην, τήν οποίαν προ
καλεί διά τίνος ποτού κατεσκευασμένου Ικ τών 
φύλλων τής κανναβίνης. 

Πολλοί προς τούτοις τών νεωτέρων κατά τήν 
Ίνδικήν και τήν Αιγυπτον δοκιμάσαντες Ιφ' εαυτών 
τήν Ινέργειαν τής κανναβννης, έβεβαίωσαν ότι μετά 
τήν κατάποσιν τών Ικ ταύτης κατεσκευασμένων 
δελταρίων, Ιπήλθεν εις αυτούς εύάρεστος εκστασις, 
κατά τήν διάρκειαν τής οποίας Ιφαντάζοντο ότι 
βλέπουσιν ώραιοτάτας νεανίδας, λαμπροτάτας οΐ-
κοδομάς, πολυτελέστατα συμπόσια, και ανθοστό
λιστους λειμώνας* ότι παρευρίσκονται εις περιφανέ
στατα συμπόσια, είς αξιόλογα θέατρα, εις μεγαλο
πρεπείς χορούς ή ΰψηλάς συναναστροφάς , και ότι 
άκούουσιν Ιναρμονίους ήχους θαυμάσιου μουσικής 
και θελκτικώτατα άσματα* ομολογοΰσι δε οί πεΐραν 
λαβόντες τής κανναβίνης περιηγηταί οδτοι, ότι ή εκ 
ταύτης «ροξενουμένη Ικς*ατική και χαριεστάτη μέ
θη διαρκεί περίπου δέκα μέχρι δεκαπέντε ώρών,συμ-
φωνον και τούτο προς τήν δ ί δ λ η ς τ ή4ς η μ έ ρ α ς 
παυσίλυπον δύναμιν του Όμηρικοΰ νηπενθοΰς. 

'ΕπΊ τέλους πολλοί θαυματοποιοί (άγύρται) μετε-
χειρίσθησαν τήν μεθυστικήν δύναμιν τής κανναβί
νης προς εξαπάτησιν τών απλούστερων, υποσχόμε
νοι νά προξενήσωσιν είς αυτούς δί υπερφυσικών φαρ
μάκων και επωδών τήν άπολαυήν πάσης Ιπιθυμίας* 
μεθύοντες δέ αυτούς διά τής κανναβίνης, άνέπειθον 
ευκόλως ότι πραγματικώς άπήλαυσαν πάν ό,τι κα
τά τήν έκστασιν αυτών Ιφαντάσθησαν. 

Και τοιούτον μέν είναι τό τών αρχαίων νηπεν-
θες και ή περί τής ταυτότητος αυτού μετά τής 
κανναβίνης γνώμη ημών. 

Οι δέ νεώτεροι φυσιολόγοι όνομάζουσι ν η π ε ν θ έ ς 
περιεργότατόν τι Ίνδικόν φυτόν, τό οποίον παρι-
στφ ή ανωτέρω εικονογραφία. 

Τό Ιξαίσιον και μοναδικόν φαινόμενον τού φυτού 
τούτου είναι τά σωληνοειδή αγγεία , τά όποΤα φαί
νονται Ιπ' αυτού, και τά όποΤα εχουσιν Ιπί τής 
άνω άκρας αυτών στρογγνλον πώμα, άνοιγόμενον 
καθ' εκάστην πρω'ιαν , και κλειόμενον τό εσπέρας* 
τά δέ άγγεΤα ταύτα ύπάρχουσιν άδιακόπως πλήρη 
ύδατος, ένδον τού οποίου γεννώνται, ζώσι και θνή-
σκουσι διάφορα είδη μικρών σκωλήζων. Και όταν 
μέν τό πρωϊ άνοιξη τό πώμα, τό ύδωρ όλιγοστεύει 
κατά τό ήμισυ Ιν τω διαστήματι τή; ημέρας* άλλ' 
άοού κλείση τό εσπέρας, άναπληρούται πάλιν κατά 
τό διάστημα τής νυκτός, και ούτω τήν επαύριον 
τά αγγεία ευρίσκονται πάλιν πλήρη ύδατος. 

Οί "Ορεινοί τών Ινδιών εχουσι,κατά τάς διηγή-
σεις'διαφόρων περιηγητών, πολλάς προλήψεις περ'ι 
τών ιδιοτήτων του φυτού τούτου* Ιξαιρέτως δέ νο-
μίζουσιν, ότι όταν τις κόψη τά προειρημένα αγγεία 
και τό έν'αύτοΐς ύδωρ χυθη έπί τής γης , επέρχε
ται άφεύκτως βροχή κατ' έκείνην τήν ήμέραν* και 
προς τούτοις νομίζουσι τό είς τά αγγεία του νηπεν-
θοϋς ύδωρ, ώς τό μόνον ίαματικόν κατά τής ακου
σίου ούρήσεως τών παίδων* διό και ραντίζουν» και 
ποτίζουσι αυτά πάσχοντα. 

Κατά τάς παρατηρήσεις τών φυσιολόγων αί ρίζαι 
του νηπενθοΰς είναι στυπτικαί, τά δέ φύλλα αύτοΰ 
καταψυκτικά' έςάγουσι/πρός τούτοις έκ τοΰ νηπενθοΰς 
σιρόπιον, τό όποιον μεταχειρίζονται οί Ιατροί εσω
τερικώς μέν είς τούς πάσχοντας από μεγάλας θέρ-
μας, έξωτερικώς δέ εις τάς ερυσίπελας και είς τάς 
μεγάλας φλογώσεις τοΰ δε'ρματος. Γ . 
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Αναγκαίαι πληροφορίαι. 

Ή Α π ο θ ή κ η των Ω φ ε λ ί μ ω ν και Τ ε ρ π ν ώ ν Γ ν ώ σ ε ω ν εκδίδεται περιοδικώς ανά έν φυλ-
λάδιον κατά μήνα· εκαστον δέ φυλλάδιον εμπεριέχει 24 σελίδας εις 4°* και τεσσάρας ή πέντε 
λαμπράς Εικονογραφίας. 

Ή συνδρομή είναι οριστικώς προπληρωτέα, και γίνεται ταύτοχρόνω: μί τήν πρώτην παραλαβήν του 
ουλλαδίου· προσδιορίζεται δέ ώς ακολούθως. 

Διά τους εντός της Ελλάδος, εις δραχμάς. 10 
Διά τους έν Τωσσία εις Τούβλια αργυρά 5 
Διά τούς έν Μολδοβλαχία εις εν Όλανδικόν φλωρίον 1 
Διά τούς έν τοΤς λοιποίς μέρεσι τής Ευρώπης και Τουρκίας ε'ις δραχμάς 11 

Συμπεριλαμβάνονται δέ εις τάς συνδρομάς ταύτας και τά μέχρι τών συνόρων εκάστου τόπου 
ταχυδρομικά έξοδα τών φυλλαδίων. 

Ή πληρωμή τής συνδρομής γίνεται παρά τοΤς Κ. Κ. έπιστάταις τών συνδρομών, δί ών θέλει πέμπε-
σθαι προς τούς πληρόσαντας και τό άποδεικτικόν τής πληρωμής αυτών, ύπογεγραμμένον υπό τού 
Γενικού Διευθυντού και έκδοτου, και έσφρα,γισμένον διά τής σφραγίδος τής Διευθύνσεως. 

Ειδοποιούνται προς τούτοις οι θέλοντες νά καταγραφώσι συνδρομηταί. 
Α'. Ό τ ι ύπάρχουσι μόνον δύο έποχαί ενάρξεως συνδρομής· δηλαδή ή ά. Ίαννουαρίου και ή ά. 

Ιουλίου εκάστου έτους. 

Β'. Ό τ ι επομένως οί καταγραφόμενοι εντός τής μιας τών δύο εξαμηνιών, εννοούνται συνδρομηταί από 
τήν αρχήν τής τρεχούσης εκείνης εξαμηνίας, και λαμβάνουσιν ολα τά φυλλάδια αυτής. 

Γ'. Ό τ ι όσοι τών εις τό εξής καταγραφομένων συνδρομητών έπιθυμοΰσι νά άρχηται ή συνδρομή αυ
τών εκ τού πρώτου αριθμού τής Αποθήκης, οφείλουσι νά φανερόνωσι τούτο ρητώς, προς όδηγίαν 
τής Διευθύνσεως εις τήν άποστολήν τών αναλογούντων αύτόίς φυλλαδίων. 

Δ'. Ό τ ι εξαμηνιαία συνδρομή δέν είναι δεκτή προς αποφυγήν συγχύσεως τού λογιστικού ώς προς 
τοιαύτας μικράς ποσότητας. 
Έν Σύρω τήν ά. Ίαννουαρίου 1848. 

Ό Γενικός διευθυντής και έκδοτης 
ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ. 

Έ- ί ι δ ι ' ι ι'ι ' Α - υ θ ή κ η τών ώφϊ. ί ίααν και τ ε ρ - ν δ Υ γνώσεων είναι ιδ ιοκτησία τ ο υ νπο^αΐΎΟμ,ίτον κ η ρ ύ τ τ ο ν τ α ι ώς νόθα και κα

ταδιώκονται διά τοίι τό,αου δσα ά ν τ ί τ υ - α δέν ιρέρουσι τ η ν κάτωθεν ύττογοα^ήν τ ο υ . 

Ε Ν Σ Γ Ρ Ω τ) |ν ά. Ίαννουαρ ί ιυ 1848. 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

' Ό τ α ν κατά τό παρελθόν ετος έπεχειρήσαμεν νά συστήσωμεν πρώτοι εις τήν Ελλάδα τοιούτου είδους 

περιοδικόν Σύγγραμμα, οποΤον ή Α π ο θ ή κ η τ ώ ν ω φ ε λ ί μ ω ν κ α ι τ ε ρ π ν ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν , 

δέν έδιστάσαμεν ποσώς διά τήν επιτυχιαν αυτού, τό μεν, επερειδόμενοι εις τά διακεκριμένα φώτα τών 

επιστημόνων ανδρών, οΐτι,νες είχον υποσχεθή τήν εις τό μέγα και δύσκολον τούτο έργον διανοητικήν αυτών 

σύμπραξιν, τό δέ, βέβαιοι οτι, τό νοήμον Έλληνικόν κοινόν θέλει εκτιμήσει και άποδεχθή προσηκόντως 

τοιούτον διδακτικόν Σύγγραμμα, έξ ού δύναται νά έξαντλη εκάστοτε ποικίλας ήθικάς και έπιστημονικάς 

γνώσεις, αληθώς σπουδαίας, ωφέλιμους και τερπνάς. 

Και πραγματικώς, όλοι οί εντός ^ έκτος τής Ελλάδος ομογενείς, $ πολλοί τών άλλοεθνοϋν, έδικαίωσαν τήν 

ίδέαν ημών διότι ή μένζήτησις τού Συγγράμματος κατήντησεν επί τοσούτον πολυπληθής, ώστε κατά τον 

Νοέμβριον μήνα ήναγκάσθημεν νά μετατυπώσωμεν τά ήδη έξαντληθέντα πρώτα φυλλάδια, ολαι δέ έν γένει 

αί Έλληνικαί εφημερίδες, και πολλαι τών ξένων, εξέφρασαν τάς πλέον ευχάριστους δί ημάς κρίσεις και 

ευφημίας· τά Βασιλικά δε Υπουργεία, και μάλιστα τό τής Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, άναγνωρίσαντα τήν 

δυναμένην νά πρόκυψη άπό τοιούτου Περιοδικού Συγγράμματος εις πάσαν κοινωνίαν ώρέλειαν, ηύδόκησαν 

νά συστήσωσιν αυτό εις πάντα πολίτην, και ιδίως εις τούς μαθητάς, και νά προσκαλέσωσι τάς υπαλλή

λους αυτών αρχάς εις τό νά έπιστατήσωσι τήν εντός και έκτος τού Κράτους καταγραφήν συνδρομητών, 

και πάν ο,τι δύναται νά συνεισφέρη εις τήν πρόοδον του έργου τούτου. 

Τερόν δέ χρέος νομίζοντες νά Ικφράσωμεν ενταύθα τήν βαθυτάτην ημών εύγνωμοσύνην τόσον προς τά 

Σεβαστά Υπουργεία, όσον και πράς τούς Κυρίους Συντάκτας τών Ελληνικών και ξένων εφημερίδων, και 

ιδίως προς τούς Κυρίους Συγγραφείς τής Αποθήκης, εις τούς οποίους όφει'λομεν κατά τό πλεΐς·ον μέρος τήν 

τοιαύτην έπιτυχίαν ημών, διάβεβαιούμεν πάντας ότι, ένθαρρυνόμενοι υπό τοσούτον αισίων οιωνών, θελομεν 

καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν διά νά προάξωμεν τό Σύγγραμμα τούτο εις τήν δυνατήν έντέλειαν. 

Κρίνομεν δέ κατάλληλον και άναγκάίον προς γνώσιν του κοινού νά δημοσιεύσωμεν ενταύθα τόσον τά 

ονόματα τών κυριωτέρων Συγγραφέων τής Αποθήκης, όσον και τάς περι αυτής εγκυκλίους τών Βασιλικών 

'ϊπουργείων, τού Γενικού" επί τών Δημοτικών Σχολείων Διευθυντηρίου και τής Γενικής Διευθύνσεως τών 

Ταχυδρομείων. 

Ό Γενικός Διευθυντής και έκδοτης 

Έν Σύρω τήν άη ν ' Ίαννουαρίου 1 8 4 8 . ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ. 

. ι }«ι - . . . 

I 



ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΑΙΝΙΑΝ (Γεώργιος) Γερουσιαστής. 

ΑΣΩΠΙΟΣ (Κωνσταντίνο;) Καθηγητής τής Ελληνικής Φιλολογίας έν τω Οθ. Πανεπιστημείω. 

ΒΑΜΒΑΣ (Νεόφυτος) Καθηγητής τής Φιλοσοφίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΒΕΝΘΥΛΟΣ (ίωάννης) Καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας έν τώ ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΒΟΥΡΗΣ (Κωνσταντίνος) Καθηγητής της Αστρονομίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (Γεώργιος) Γυμνασιάρχης του έν Αθήναις Β. Γυμνασίου. 

ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ(Καλλίνικος) Γενικός ίεροκήρυξ τοΰ Κράτους, 

ΚΟΚΚΩΝΗΣ (ίωάννης) Διευθυντές τοΰ Διδασκαλείου χα ιτών δημοτικών Σχολείων του κράτους. 

ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ (Κωνσταντίνος) Καθηγητής τής Θεολογίας έν τώ ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΛΑΝΔΕΡΕΡ (Ξαβέριος) Καθηγητής της Χημείας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω 

ΜΑΜΟΤΚΑΣ (Ανδρέας) Σύμβουλος τοΰ επί τών Εκχλ. καΐ τής Δ. Εκπ. Β. Υπουργείου. 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΛΙΒΑΔΙΕΥΣ (ίωάννης)Καθηγ. της Ιατρικής ύλης καί της Υγιεινής έν τώ ό θ . Πανεπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ (Σοφοκλής) ιατρός. 
ΠΙΤΑΚΗΣ (Κυριάκος) Γενικός "Εφορος τών Αρχαιοτάτων. 

ΠΛΑΤΥΣ (Κωνσταντίνος) Δικηγόρος Αθηνών. 

ΠΟΤΑΗΣ (Μιχαήλ) Δικηγόρος Αθηνών. 

ΠΡΙΝΑΡΗΣ (Γεώργιος) Καθηγητής της Γενικής Νοσολογίας έν τώ ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΡΑΓΚΑΒΗΣ (Αλέξανδρος Ρ.) Καθηγητής τής Αρχαιολογίας έν τώ ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΡΑΛΑΗΣ (Γεώργιος) Καθηγητής τοΰ Εμπορικού Δικαίου έν τώ ό θ . Πανεπιστηυ.είω. 

ΡΕΖΕΡ (Βερνάρδος) Αρχίατρος τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής "Ελλάδος. 

ΣΧΙΝΑΣ (Κωνσταντίνος Δ.) Καθηγητής τής Γενικής Ιστορίας έν τώ Οθ. Πανεπιστημείω. 

ΪΗΠΑΑΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ (Γεώργιος) Γενικός "Εφορος τής Δημοσίου Βιβλιοθήκης. 

ΤΖΟΡΜΠΑΝΤΖΟΓΑΟΥΣ (Κωνσταντίνος) πρώην Καθηγητής τής Τουρκικής έν τώ έν Πετρου-

πόλει Σχολείω τών Ανατολικών Γλωσσών. 

Επίσης είναι δεκτά και τά παρ' άλλων πλην τών Συγγραφέων πρός την Διεύθυνσιν στελλόμενα άξια καταχωρή

σεως Φιλολογικά, επιστημονικά και άλλα άρθρα, δταν ταύτα είναι σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα τής Αποθήκης, καΐ 

δεν έμπεριέχωσιν ιδέας Πολιτικάς, ή προσωπικά; προσβολάς. 

Εγκύκλιος. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ . 
Έν Αθήναις ; ^ . ο ο ο ο ο ^ . 

Τή 20 Νοεμβρίου 1847. 
ΤΟ ΪΠΟϊΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. 

Πρύς τους χατά τό ΒασίΛειον Γυμνασιάρχας, ΣχοΛάρχας χαι ΛιδασκάΛους. 

Τ Ω Ν εκάστοτε εκδιδομένων βιβλίων ή άνάγνωσις ούτε εύκολος αποβαίνει εξίσου εις πάντας διά το 
δυσπόριστον αυτών, ούτε ωφέλιμος ενίοτε διά τής ύλης ή τοΰ λόγου τό δυσνόητον. Τουναντίον δέ τά 
περιοδικά συγγράμματα, συγκαταβαίνοντα τρόπον τινά έκ διαλειμμάτων εις τών διαφόρων τάξεων 
τής κοινωνίας τά περισπούδαστα και συνειθέστατα ζητήματα, έξαπλοΰσι κ α τ 5 ολίγον τάς γνώσεις έκεί-
νας, όσαι μάλιστα εφαρμόζονται εις τάς βιωτικάς χρείας, και ανεπαισθήτως ήθοποιούσι και φωτίζουσιν 
ένταυτω τον άνθρωπον. 

Ώς τοιούτον σύγγραμμα περιοδικόν συνιστώμεν, Κύριοι, την Άποθήχην τών ώγεΛίμων χαι τερπνών 
γνώσεων, έκδιδομένην έν Σύρω παρά τοΰ Κυρίου I. Πιτζιπίου, διότι και ΰλην παντοδαπήν περιέχει, 
και εις υφος γράφεται εύληπτον και σαφές. Διά ταύτα προσκαλέΐσθε νά συστήσητε αυτό εις όσους γνω
ρίζετε πολίτας, και ιδιαιτέρως εις τούς φιλομαθέστατους των μαθητών, ά οποίοι πολλαχώς δύνανται 
νά ώφελώνται έκ τής αναγνώσεως του. 

Θέλετε δέ πέμψει έν καιρώ εις τό 'ϊπουργέίον τον κατάλογον τών συνδρομητών προς δδηγίαν τοΰ 
έκδοτου, φροντίζοντες ένταυτω νά είσπράξηται και τήν συνδρομήν. 

Επισυνάπτονται ενταύθα καί τίνες άγγελίαι τής εκδόσεως τοΰ προκειμένου συγγράμματος. 
Ό Υπουργός Γ. ΓΑΑΡΑΚΗΣ. 

Αριθ. 16864. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Εγκύκλιος. 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΏΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 

Προς απαντάς τους Νομάρχας χαι Έπαρχους· 

3 α Σ πέμπομεν έγκλειστον άγγελίαν περί τοΰ προ μικρού έπιχειρισθέντος περιοδικού συγγράμματος 
Άποθήχη τών 'Ω,φεΛίμων χαι Τερπνών Γνώσεων έπιγραφομένου. 

Ώς έκ τών μέχρι τούδε εκδοθέντων τριών πρώτων φυλλαδίων τού είρημένου συγγράμματος κρίνον
τες περί τής ωφελείας αυτού, δεν διστάζομεν νά συστήσωμεν αυτό ώς άξιον καί τής υμετέρας καί τής 
τών δημοτικών άρχων Συνδρομής. 

Αθήναι 27 Σεπτεμβρίου 1847. Ό 'Τπουργδς Ρ. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ. 

'Αριθ. 3849. 
έγκυρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

- ο^ο 

Τό έπί τού Βασιλικού Ο'ίκου καί τών Εξωτερικών "Ύπουργέΐον 
Πρός τους Προξένους τής αύτον Μεγαλειότητας, 

Έχομεν τήν τιμήν νά σας κοινοποιήσωμεν έν όπισθογράφω άναφοράν πρός τό 'ϊπουργεΤον τούτο 
τοΰ Κυρίον Ιακώβου Πιτζιπίου, εκδότου τού εις Σύρον δημοσιευομένου Περιοδικού Συγγράμματος 
Ή Αποθήκη τών 'Ω,φεΛίμων χαϊ Τερπνών Γνώσεων. 

'Αναγνωρίζοντες τό κοινωφελές αυτού, σας συνιστώμεν ιδίως" τήν α'ίτησιν τοΰ έκδοτου, πεπεισμένοι 
οτι θέλετε ενεργήσει πάν δ,τι εξαρτάται άπό υμάς υπέρ τής επιδόσεως τοΰ έργου τούτου. 

Έν Αθήναις τήν 27 Νοεμβρίου 1847. Ό "Υπουργός Τ. ΓΑΑΡΑΚΗΣ, 

Άριθμ. 8375. 



Αριθ. 14287. 
Εγκύκλιος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Έν Αθήναις Το 

τήν 29 Νοεμβρίου 184». Γενικόν επί τών Δημοτικών Σχολείων Διευθυντήριον. 

Προς τους χαζά τους διαφόρους δήιιους τοΰ Βασιλείου ΚΚ. ΛηιιοδιδασχάΛους. 

3 ΑΣ έσωκλείομεν εγκύκλιον τού επί τών Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ' ϊπουρ-
γείου, δί ής συνιστςΣ εις τούς κατά τήν άνωτε'ραν εκπαίδευσιν διδάσκοντας, το έν Σύρω έκδιδόμενον πε
ριοδικών Σύγγραμμα υπό τού Κ. I. Πιτζιπίου, και επιγραφόμενον ίί Α π ο θ ή κ η τ ώ ν ω φ ε λ ί μ ω ν 
κ α ι τ ε ρ π ν ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν ί ώς Σύγγραμμα αληθώς τερπνόν και ώφέλιμον. 

ΓΩς τοιούτον δέ, ού μόνον εις υμάς τούς περί τήν προκαταρκτικήν εκπαίδευσιν ασχολούμενους κα
θίσταται χρήσιμον και ώφέλιμον, άλλά και εις τους μαθητάς υμών τους έν τώ συνδιδακτικώ Τμήματι 
διδασκόμενους" διότι και ούτοι, έκτάς άλλων ωφελίμων γνώσεων, δύνανται ν ' άπαντήσωσι και άλλας, 
σχέσιν έχουσας μέ τά μαθήματα τ ά όποια διδάσκονται. Διά ταύτα συνιστώμεν και προς υμάς τό πε-
ριοδικόν τούτο Σύγγραμμα, και σας προσκαλοΰμεν νά ένεργήσητε, συμμορφούμενοι με τήν έγκλειομένην 
εγκύκλιον, όσας δυνηθήτε συνδρομάς, και πέμψητε προς ημάς τον κατάλογον τών Συνδρομητών, διά νά 
διαβιβάσωμεν αυτόν προς τόν έκδότην. Τήν δέ έτησίαν συνδρομήν του Συγγράμματος Δρ. 1 0 . ουσαν, 
είσπράττοντες έν καιρώ, θέλετε παραδίδει εις τούς Ιπιστάτας τών Ταχυδρομείων. 

Ό Γεν. Διευθυντής του Β. Διδασκαλείου και τών Δημοτικών Σχολείων. 
ΊΩ. Π. ΚΟΚΚΩΝΗΣ. 

'Αοιθ. 3 9 3 1 . 
t 

Εγκύκλιος. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Ή Γενική Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων. 

Προς τούς χατά το BaaHuor νποδιενθνντάς zal επιστάτας τών Ταχυδρομείων 

ΣΑΣ άποστέλλομεν έπισυνημμένως εις τήν παρού'σαν μας εν άντίτυπον Αγγελίας τού Περιοδικού 
Συγγράμματος α ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ » επιθυμούντες νά κατα-
βάλητε πάσαν προσπάθειαν, όπως καταγραφώσιν έναύτή όσον τό δυνατόν περισσότεροι συνδρομηταί. 

Τοΰ Συγγράμματος τούτου τά εκδοθέντα μέχρι τούδε τρία φυλλάδια απεστάλησαν εγκαίρως πρός 
τούς μέχρι τούδε καταγραφέντας συνδρομητάς, προς υμάς δέ αποστέλλεται ήδη εν σώμα ώς δώρον 
τοΰ έκδοτου, και διά νάχρησιμεύσηώς δείγμα πρός τούς έπιθυμοΰντας νά καταγραφώσι νέοι συνδρομηταί. 

Εις τήν άγγελίαν βλέπετε ήδη τόν σκοπόν τής εκδόσεως και τά'περί συνδρομής, έκ δέ τών φυλλα
δίων τήν υλην και τό τερπνόν τοΰ Συγγράμματος. Έχομεν διά τοΰτο πλήρη πεποίθησιν ότι, εκτιμώντες 
τήν οποίαν τό Σύγγραμμα τοΰτο παρέχει κοινήν ώφέλειαν, θέλετε τό συστήσει εις όλους τούς συμπολί-
τας σας. Εγκαίρως δέ και όσον ενεστι τάχιον θέλετε επιστρέψει τάς αγγελίας μέ τά ονόματα τών 
συνδρομητών πρός τήν Γεν. Διεύθυνσιν, πρός δέ τόν Διευθυντήν τοΰ ρηθέντος Συγγράμματος, ή πρός τόν 
Έπίτροπον αύτοΰ, θέλετε κοινοποιεί εκάστοτε τούς κατόπι παρουσιασθησομένους συνδρομητάς, καθώς 
επίσης θέλετε αποστέλλει τά χρήματα τών συνδρομών πρός τόν ίδιον Διευθυντήν τοΰ ρηθέντος Συγ
γράμματος, διαμένοντα εις Σύρον, και όστις θέλει Σας εφοδιάσει μέ οδηγίας του περί πληρωμής τών 
συνδρομών κλ· 

Έν Αθήναις τήν 28 Σεπτεμβρίου 1841. Ό Διευθυντής Γ. ΣΚΟΥΦΟΣ. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α . 
ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

Ε κ τών διαφόρων διδακτικών περιοδικών'Συγ-
γραμμάτων, τά οποία πρός εύχερεστέραν και ταχυ-
τέραν διάδοσιν τών φώτων παρήξεν ό προοδευτικός 
ημών αιών, εκείνα θεωρούνται δικαίως ώς επιτυχόν
τα μάλλον τοΰ προορισμού αυτών, δσα χρησιμεύουσι 
πρός διδασκαλίαν και ήθικήν τροφήν μεγαλητέρας 
μερίδος τής κοινωνίας· τοιαύτα δέ είναι αναμφισβη
τήτως τά εμπεριέχοντα διαφόρους ίστορικάς, έπι-
στημονικάς, βιομηχανικάς και ήθικάς γνώσεις, χρη
σίμους εις τόν λαόν και τήν νεολαίαν. 

Ά λ λ ' όσον είναι αναντίρρητος ή έκ τοιούτων δι
δακτικών συγγραμμάτων προκύπτουσα ωφέλεια, 
τόσον είναι επίφοβος ή βλάβη, ήτις δύναται νά επι-
σκήψη εις τήν κοινωνίαν έκ τής άμεθοδίας, ή τής 
απροσεξίας τών συντακτών αυτών, οπόταν ούτοι αν
τί νά παρουσιάζωσιν εις τόν άναγνώστην έπωοε-
λή αποσπάσματα έκ τής ιστορίας τών ανθρωπί
νων πράξεων, άξιομίμητα εργα ενδόξων ανδρών, η 
θικά διηγήματα δυνάμενα νά μορφώσωσι τόν νουν 
και τήν καρδίαν τών νέων, και χρησίμους επιστη
μονικά; και βιομηχανικάς γνώσεις, τά πάντα συν
δεδεμένα πρός άλληλα διά κανονικής ποικιλίας και 
κρίσεως, σκοτίζουσι τόν νουν και διο^στρέφουσι τήν 
καρδίαν μέ φύρδην μίγδην έρριμένας άκριτους διη
γήσεις και περιγραφάς, ακατάλληλους και πολλάκις 
άντιοασκούσας μέ τά ήθη, τήν θρησκείαν και τόν 
χαρακτήρα τών άναγινωσκόντων. 

Μολοντούτο χρεωστοΰμεν νά όμολογήσωμεν, ότι 
έκ τών δημοσιευθέντων τοιούτων περιοδικών Συγ
γραμμάτων κατά τά τελευταία είκοσι περίπου ετη 
τής καθ' ημάς εποχής, όλα σχεδόν κατά τό μάλλον 
και ήττον συντάσσονται έπί βάσεων τεινουσών πρός 
τόν σκοπόν τής καλής τών παίδων ανατροφής, τήν 
βελτίωσιν τών ηθών τοΰ λααΰ, και τήν μόρφωσιν εις 
τά κοινωνικά χρέη τοΰ λογικού άνθρωπου· εναργής 
άπόδειξις τής προόδου τής αληθούς παιδείας , και 
τής όσον ούπω παντελούς εκλείψεως τών άργολόγων 

ή κακοηθών εκείνων συγγραφέων, άπό τους οποίους 
ειχε πλημμυρήσει κατά τούς δύο τελευταίους αιώ
νας ή Δυτική Ευρώπη, και οιτινες υπήρξαν εις τήν 
κοινωνίαν έπί τοσούτον επιβλαβέστεροι τών άδολέ-
σχων εκείνων σοφιστών και ημιμαθών σχολαστικών 
τής αρχαιότητος, καθ' όσον ούτοι μεν διέφθειοον τά 
ήθη τών νέων και τοΰ λαού διά κακοηθών συγγραμ
μάτων, οπότε εκείνοι άποκαθιστώντο μόνον γελοίοι 
ένεκα τής μωρίας αυτών. 

Έπιχειρήσαντες λοιπόν νά είσάξωμεν πρώτοι εις 
τό έθνος τοιούτου εί'δους περιοδίκόν Σύγγραμμα, έ-
λάβομεν επομένως υπό σοβαράν εποψιν τό νά έπιστή-
σωμεν συστηματικώς όλην τήν προσοχήν ημών, και 
νά προσπαθήσωμεν πάσαις δυνάμεσι ν' άποφύγωμεν 
και μέχρι σκιάς τούς τοιούτους σκοπέλους καθ' όλα 
τά άρθρα τής ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

Αίσθανόμενοι δέ ενταυτώ ότι πρός εντελή άνά-
πτυξιν τοσούτων και διαφόρων επιστημονικών, οι-
λολογικών και βιομηχανικών γνώσεων, απαιτείται 
ή συνεργεία ειδικών έξοχων ικανοτήτων, προσεκαλέ-
σαμεν ώς συμβοηθούς τοΰ μεγάλου τούτου έργου δια-
κεκριμμένους επιστήμονας άνδρας έκ τών εντός και 
εκτός τοΰ κράτους Όμογενών , οίτινες ευχαρίστως 
άνέλαβον τήν σύνταξιν και έκλογήν διαφόρων ειδι
κών άρθρων τοΰ Περιοδικού τούτου ημών Συγγράμ
ματος. 

Αντικείμενα δε και θέματα τών άρθρων τής 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ θέλουν εισθαι τά ακόλουθα. 

Α'. Διάφοροι ίστορικαί διηγήσεις, έ; ων οι άνα-
γνώσται δύνανται νά μάθωσι άξιόλογόντι συμβάν 
τών ανθρωπίνων πράξεων, τοΰ οποίου ή γνώσις νά 
συντείνη πρός άνάπτυξιν επωφελούς τίνος κοινωνικής 
αληθείας. 

Β'. Η θ ι κ ά διηγήματα, τείνοντα πρός μόρς:οισιν 
τών ηθών τών παίδων, πρός ρύθμισιν τής δ ιαγωγή; 



τοΰ λαού, καί διδασκαλίαν τών κοινωνικών καθη
κόντων και χρεών παντός λογικοΰ άνθρωπου.1] 

Γ'. Βιογραφία τών ένδοξοτε'ρων ανδρών παλαιών 
τε καί νεωτέρων. 

Δ'. Περιγραφή τών περιεργοτέρων, σπανιωτέρων, 
ή χρησιμωτερων ζώων , πτηνών , ερπετών ιχθύων , 
φυτών, μετάλλων, αλάτων καί άλλων ορυκτών. 

Ε' . Διάφοροι επιστημονικοί καί βιομηχανικοί 
γνώσεις καί ανακαλύψεις, χοησιμοι εις πάσης τάξεως 
καί ηλικίας ανθρώπους. 

Τ'. Ιστορική και Γεωγραφική περιγραφή διαφό
ρων ξε'νων εθνών καί λαών. 

Ζ'. Περιγραφή μνημνείων διαφόρων εθνών. 
Η'. Περιγραφή τόον καθ' όλα τά μέρη τοΰ Κό

σμου εμπορικών πανηγύρεων, τών διαφόρων ειδών 
τών εμπορευμάτων, καί τής καταγωγής καί χρήσεων 
αυτών, και εκθεσις τών ετησίων ισολογισμών τής 
κινήσεως του εμπορίου κατά τάς κυριωτε'ρας εμπο-
ρικάς πόλεις. 

Θ'. Ελληνική Φιλολογία αρχαία καί νεωτέρα. 

Γ . Κ ρ ι τ ι κ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α , ή κοινοποίησις 
τών εις τήν γλώσσαν ημών απανταχού εκδιδομένων 
βιβλίων, καί Φιλολογική έπίκρισις τής ύλης καί τού 
λεκτικού αυτών. 

ΙΑ'. Ποικίλα μαθήματοτα, εμπεριέχοντα τάς γε-
νικωτε'ρας γνώσεις τών "Εγκυκλίων μαθημάτων, 
πρός χρήσιν τών παίδων καί τοΰ λαοΰ. 

ΙΒ'. Θεωρία περί τών γυναικών, τών διανοητι
κών αυτών δυνάμεων, τής ανατροφής καί τής επιρ
ροής αυτών εις τήν κοινωνίαν. 

Π". Διάφοροι περίεργοι περιηγήσεις. 

ΙΔ'. Διάφορα περίεργα φυσικά φαινόμενα. 

ΙΕ'. Διάφορο ήθι*ά αποφθέγματα καί γνωμικά. 

ΙΤ'. Διάφορα ανέκδοτα ηθικά, τερπνά, ή άστεΤα. 

ΙΖ'. Διάφοροι μύθοι καί παράβολοι. 

Διά νά διατηρήσωμεν δέ ένταυτω τήν συνέχειαν 
καί την ποικιλία,ν καθ' όλην τήν σειράν τού Συγ
γράμματος τούτου, θελομεν εκθέτει τά άρθρα ταύτα 
τοιουτοτρόπως κινωνικώς καί μεθοδικώς μεταξύ αυ
τών ώστε καί ή πρός άλληλα συνέχεια καί σχέσις 
τών τοΰ αυτού είδους άρθρων νά διατηρήται, καί 
ό αναγνώστης νά μήν άπαυδα έκ τής κατά σειράν 
μονοτόοου αναγνώσεως ομοιογενών άρθρων. 

'Εν Σύρω τήν ά. Ιουλίου 1847. 

Ό Γενικός Διευθυντής και Έκδοτης 

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΗΙΟΣ. 


