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Ο Ι Μ Α Υ Ρ Ο Ι , 

Ι ϊ ύποδούλωσις τής αθλίας ταύτης ουλής επη'-
γασεν εκ δύο μεγάλων ιστορικών συμβάντων του 
δεκάτου έκτου αιώνος· τών αποικιών δηλαδή των 
Ισπανών εις τήν Άμερικήν, και τών προόδων τών 
Προτογάλλων εις τα δυτικά παράλια της Αφρικής. 
Διότι οι μεν Ευρωπαίοι, ευθύς μετά την κατάκτη-
σιν τού νε'ου κόσμου, ειχον εννοήσει, οτι-η φυτική γο-
νιμότης της Αμερικάνικης γης, ούσα ανεξάντλητος 
πηγή μεγάλου πλούτου, εϊ^ε χρείαν χειρών προς 
καλλιεργειαν άλλ' επειδή ο μεν καταστρεπτικός 
πόλεμος ειχεν εξαφανίσει τούς αύτόχθονας λαούς του 

νε'ου κόσμου, οί δε Ευρωπαίοι δεν ήονναντο νά υπο-
φε'ρωσι τάς ύπο τον νοσώδη τούτον ούρανον επιμό-
χθους εργασίας τής γεωργικής, ωτειλον νά ζητη'σω-
σιν ανθρώπους, οιτινες γεννημε'νοι ύπο την δεακε-
καυμε'νην ζώνην, ήδύναντο νά καθυποβληθώ.τιν εις 
τήν δοκιμασίαν του Αμερικάνικου κλίματος· ως 
τοιούτοι δέ έλογίσθησαν οί κάτοικοι της εσωτερικής 
Άοσικης, ιούς οποίους ανακαλύψασαι αί νίκαι τών 
Πορτογάλλων, μετέφερον κατά πρώτον επί της Ευ
ρωπαϊκής ηπείρου. Τά λευκά λοιπόν εθνη τής Ευ
ρώπης απεφάσισαν, ότι αί μαΰραι αύται φυλαι της 
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Αφρικής είναι καταδεδικασμέναι νά χαρακτηρι-
σθώβιν ώς δούλοι και νά μεταφυτευθώσιν εις την 
'Αμερικήν, όπου άντικαταστήσασαι τάς ερυθράς φυ
λάς, τάς οποίας το πυρ και ο σίδηρος είχον εξολο
θρεύσει, νά καλλιεργώσι την γη ν του νε'ου τούτου 
κόσμιου, προς όφελος των Ευρωπαίων κυρίων αυτής. 

Ού μόνον δε η φυσική ιδιοσυγκρασία των Μαύ
ρων, αλλά και ή ηθική και κοινωνική αυτών κατά-
στασις , ή θρησκεία , ή κυβέρνησις, δ οικιακός βίος, 
και τά ήθη και έθιμα τών φυλών τούτων, έδείκνυον 
αυτούς πρόσφορους και δεκτικούς του νε'ου αυτών 
προορισμού* επειδή είς τήν Μαυριτανίαν ευρίσκον
ται μεν ολα τά ε'ίδη τών πολιτευμάτων, ενεργούμενα 
όμως δί απεριορίστου υπερβολής· διότι εις τινα μεν 
με'ρη οι βασιλείς ειχον δικαίωμα τελείας ιδιοκτη
σίας έφ' δλων τών πρωτοτόκων του κράτους αυτών, 
άλλαχού δε το έξαιρετικόν μονοπωλέίον τών γάμων, 
και εϊςτινας άλλους τόπους τήν έξουσίαν του νά 
προσδιορίζωσιν είς τους υπηκόους αυτών κατ ' έτος 
τάς ημέρας και ώρας, προς δε και τον τόπον και 
τρόπον, καθ'ον ούτοι δύνανται νά εύθυμήσωσι. Τά 
δε προνόμια τίνων οικογενειών δεν ήσαν όλιγώτερον 
βάρβαρα* διότι εις τινα με'ρη μόνον οι ευγενείς ήδυ-
ναντο νά φονεύσωσι και νά φάγωσι τά κρε'ατά τί
νων ζώων, άλλαχού δε ύπήρχεν άπηγορευμε'νον είς 
τούς εκ τών κατωτε'ρων τάξεων πολίτας το νά έχω-
σιν ακίνητα κτήματα. 

Άλλα και εις το έσωτιρικόν τών οικογενειών δεν 
ύπήρχον ουδόλως Ίχνη μετριότητας, ή δποίας δήποτε 
ηθική;· πανταχού ή πολυγαμία ύπήρςεν άπεριορίς*ως 
έπιτετραμμε'νη, πανταχού οι γονείς και οί σύζυγοι εί
χον δικαίωμα ζωής και θανάτου έπί τών τε'κνων 
και τών ιδίων αυτών γυναικών , εις τινα δέ με'ρη 
τά ασθενή ή βεβλαμμένα βρέφη έφονεύοντο ανηλεώς, 
ώς παρά τοις παλαιόίς Σπαρτιάταις. Ή δέ Ευρω
παϊκή πανουργία, βοηθούμενη υπό της ισχύος, έπε-
τυχεν ευκόλως νά μεταβάλη είς άντικείμενον ε'μπο-
ρίου κοινωνίαν, συγκειμένην εκ τοιούτων στοιχείων 
και έξοιστρουμένην υπό βιαιοτάτων και κτηνωδέ
στατων παθών. 

Οι Ευρωπαίοι λοιπόν μεταβάντες επί τών παρα
λίων της Αφρικής, ήρέθισαν καί έξήψαν μέχρι μα
νίας τά σφοδρά καί κτηνώδη πάθη τών βαρβάρων 

τούτων λαών καί επιδεικνύοντες είς αυτούς τά προϊ
όντα τών Ευρωπαϊκών τεχνών καί έκθαμβίζοντες 
τήν παχυλήν αυτών άμάθειαν, επρόσφερον αυτά είς 
τούς Μαύρους προς άνταλλαγήν ενός άνθρωπου, ή 
μιας γυναικός* ούτοι δέ πλεονε'κται τών νεωτερι
σμών και έξοιστρούμενοι, ώς πάντες οί άγριοι, από 
άχαλίνωτον επιθυμίαν προς τήν κτήσιν του ποθού
μενου, κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν καί μετεχει-
ρίσθησαν πάσαν μηχανήν δια νά προμηθευθώσιν αν
θρώπους, τούς οποίους νά δώσωσιν εις τούς Ευρωπαί
ους προς άνταλλαγήν τών χειροτεχνημάτων, δί ών 
ούτοι έδελέαζον τήν άπληστίαν καί άμάθειαν αυτών. 
Ή δε βάρβαρος αύτη συγκίνησις τών τυφλών παθών 
τών αγρίων τούτων λαών, μετέβαλεν εντός ολίγου 
χρόνου το έδαφος της Αφρικής είς θε'ατρον τρομερώ-
τερον του κατά τούς χρόνους της ε'πιτοπίου βαρβα-
ρότητος τών λαών τούτων όλα τά έ'θνη της Αφρι
κής έτράπησαν είς εμφυλίους κατ'αλλήλων πολέμους 
διά νά λάβωσιν αιχμαλώτους* ή μόνη έν χρηιει 
ποινή, τήν δποίαν οί ηγεμόνες καί αρχηγοί τών φυ
λών έπέβαλον καί κατ ' αυτών τών έλαφροτε'ρων 
πταισμάτων, ήτον ή δήμευσις του ατόμου τού ενό
χου, τον όποιον έπώλουν είς τούς Ευρωπαίους. "Οτε 
δέ υπήρχε μέν ζήτησις κατεπείγουσα αριθμού τινός 
άνδραπόδων, τά δέ νόμιμα λογιζόμενα ταύτα μέσα 
δέν έξήρκουν προς συμπλήρωσιν τής ζητούμενης ταύτης 
ποσότητος,οί αρχηγοί ούτοι,αρπάζοντες αδιακρίτως 
τούς κατοίκους τών χωρίων, συνεπλήρουν ούτω τον 
ύπο τών Ευρωπαίων ζητούμενον αριθμόν. Κατά μί-
μησιν δέ τών ηγεμόνων ν.Ά αρχηγών τών φυλών, 
οΐτινες έδεκάτιζον τοιουτοτρόπως τούς υπηκόους αυ
τών, καί οί ευγενείς έλεηλάτουν τάς κατωτέρας 
τάξεις, οί δέ ίδιώται έπαγίδευον επίσης αλλήλους, 
οί γείτονες, οί φίλοι καί οί συγγενείς έπροσπάθουν 
ν' άπατήσωσιν δ ε'ις τον άλλον δια νά πωλήσωσιν 
αυτόν είς τούς Ευρωπαίους* καί αυτοί δέ οί γονείς 
επίπλουν τά τέκνα αυτών, πολλάκις καθ' ην στι
γμήν ταύτα είχον ήδη συμφωνήσει τήν πώλησιν τών 
ιδίων αυτών γονέων. 

Κατά τήν διάρκειαν λοιπόν δύο καί έπέκεινα αι
ώνων, οί Μαύροι τής Αφρικής δέν είχον ειμή μίαν 
επιθυμίαν, εν πάθος, εν συμφέρον, μίαν ένασχόλησιν, 
τήν άλλαγήν τών συμπολιτών καί συγγενών αυτών 
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προς τά σκύβαλα τών Ευρωπαϊκών χειροτεχνημά
των. Επειδή δέ οί εξευγενισμένοι Ευρωπαίοι, κινού
μενοι ύπο θηριώδους αισχροκέρδειας, κατέβαλον πά
σαν προσπάθειαν είς τό νά έξάπτωσι τά πάθη τών 
βαρβάρων τούτων φυλών καί νά βυθίζωσιν αυτούς 
είς οσον το δυνατόν κτηνωδεστάτην διαφθοράν και 
άγρίαν άναρχίαν, ή φυσική βαρβαρότης τών Μαύ
ρων αυξάνουσα καθ' ήμέραν, κατεκρήμνισε τούς α
θλίους τούτους λαούς είς κατάο'τασιν χειροτέραν καί 
τής τών αλόγων κτηνών. 

Καί τά μέν ζωγρούμενα άνδράποδα έκ τών εμ
φυλίων πολέμων, έκ τών υπό τών ηγεμόνων καί τών 
αρχηγών τών φυλών κατά τών ιδίων αυτών υπη
κόων επισήμως πραττομένων ληστειών, έκ τών με
ταξύ συμπολιτών καί συγγενών ενεδρών καί προδο
σιών καί έκ τών δημοσίων εγκλημάτων καί ιδιωτι
κών πταισμάτων, τά λάφυρα, λέγομεν, ταύτα τής 
εσχάτης διαφθοράς, πωλούμενα είς τούς Ευρωπαίους, 
έρρίπτοντο ώς εμπορεύματα εντός πλοίων, επί τών 
οποίων έκυμάτουν άνερυθριάστως αί σημαΐαι όλων 
τών πεπολισμένων εθνών τής Δυτικής Ευρώπης. Ει
δικά δέ καταστήματα, συστηθέντα έπί τών παρά
λιων τής Αφρικής ύπά τήν προστασίαν τών φιλάν
θρωπων και Χριστιανικίοτάτων ηγεμόνων τής Λύ
σεως, μετήρχοντο συστηματικώς τήν άπάνθρωπον 
καί βδελυράν ταύτην ληστείαν υπό τήν σεμνήν όνο-
μασίαν ακ α τ α σ τ ή μ α τ α τ ώ ν Μ α υ ρ ο ε μ π ό
ρ ω ν » οί δέ σωματέμποροι ούτοι προητοίμαζον μετά 
τήν άναχο^ρησιν τών πλοίων τά διά τήν έπιστρο-
φήν αυτών νέα φορτία, τά οποία πολλάκ'.ς οειδω-
λευόμενοι και ν'άγοράσωσι διά τών μηδαμινών Ευ
ρωπαϊκών χειροτεχνημάτων , γεινόμενοι πειράται 
καί παραπλέοντες τάς όχθας τών Αφρικανών ποτα
μών ήρπαζον λ-ηστρικώς. 

Τινές κήρυκες του Ευαγγελίου θέλοντες νά θερα-
πεύσωσι μέρος τών κακών, τά οποία οί αδελφοί αυ
τών Χριστιανοί σωματέμποροι έπέφερον κατά τών 
μαύρων τούτων φυλών, ένόμισαν νά είσάξωσιν είς 
τήν Άφρικήν τό ίσχυρώτερον μέσον προς πολιτι-
σμόν, τήν Χριστιανικήν δηλαδή θρησκείαν, τής ο
ποίας ίσχυσαν καί νά θεμελιώσωσι περί τά τέλη τού 
δεκάτου ογδόου αιώνος διάφορα καταστήματα. 
'Αλλ' επειδή ή υπό τών Μαύρων παραδοχή του Χρι

στιανισμού ήπείλει τήν καταστροφήν τών υλικών 
συμφερόντων τών σωματεμπόρων, ούτοι ήρέθισαν 
καί διήγειραν κατά τών κηρύκων τής ιδίας αυτών 
θρησκείας τάς βαρβάρους φυλάς τών Μαύρων, αΐτι-
νες κατέστρεψαν τά αρτισύστατα ταύτα θρησκευ
τικά καταστήματα. Οι δέ Χριστιανικώτατοι ηγε
μόνες τής Δύσεως, ουδέν πολιτικόν συμφέρον έλπίζον-
τες έκ τού έν Αφρική προσηλυτισμού, δέν έφρόντισαν 
ούτε προστασίαν τινα προς σύστασιν αυτού νά χο-
ρηγήσωσιν, ούτε τήν καταστροφήν τών συστηθέντων 
Χριστιανικών καταστημάτων νά έμποδίσωσιν. 

Άλλά καί ή εντός τών μνησθέντων πλοίων κα-
τάστασις τών αθλίων Μαύρων ήτον ανάλογος πρός 
τά φιλάνθρωπα αισθήματα τών πρεσβευόντων τήν 
καθ' όλην τήν οίκουμένην έξάπλωσιν τού πολιτισμού 
καί τών αρχών τού φυσικού δικαίου γελοίων άργολό-
γων τής Δυτικής Εύοώπης* διότι τό έσωτεοικόν τών 
σωματεμπορικών τούτων πλοίων παρίστα έλεεινόν 
θε'ατρον αθλιοτήτων καί θλίψεων, φρικωδέστερων τών 
οσας δοκιμάζουσιν οί είς τά περίφημα π ο ν τ ό ν ι α 
τής Αγγλίας κατακεκλεισμένοι δυστυχείς* διότι ό 
άήρ, τό διάστημα του τόπου καί ή τροφή έχορηγεί-
το είς τους αθλίους Μαύρους διά μέτρου έπί τοσού
τον φειδωλού καί αυστηρού, οποίον μόνη ή βδελυρά 
αισχροκέρδεια γεγυμνασμένων ληστεμπόρων δύνα
ται νά φαντασθή καί νά πραγματοποίηση. Τά φρι
κτά λοιπόν ταύτα βάσασα έξ ενός καί αί θλιβεραί 
ίδέαι αιωνίου έπί ξένης γής αιχμαλωσίας έξ ετέρου,' 
καταναλίσκουσαι τό σώμα καί βασανίζουσαι τον 
νούν τών αθλίων Μαύρων, διέφθειρον τούς πλείστους 
αυτών δί άλγεινοτάτων ασθενειών και διαφοροτρό-
πων αύτοχειριάσεων καί τοιουτοτρόπως τά σωμα-
τεμπορικά πλοία, αν καί έκβιάζοντα διά τής ταχυ-
τέρας κινήσεως τον διάπλουν αυτών, κατε'πλεον ό
μως είς τούς Ευρωπαϊκούς λιμένας τής 'Λμερικής 
φέροντα μόλις τό ήμισυ τού έπιβιβασΟέντος φορτίου 
αυτών. 

Άποβιβάζοντες δέ τούς Μαύρους έπί τών Ευρω
παϊκών παραλίων έφερον αυτούς αμέσως είς τήν ά-
γοράν, όπου εξέθεταν γυμνούς είς τάς λεπτομερείς 
εξετάσεις καί ύβριστικάς αυτοψίας τών αγοραστών, 
οίτινες προσδιώριζον τήν άξίαν αυτών αναλόγως 
τής ηλικίας, τού γένους καί τής φυλής τών Μαύρων 
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και μετεκόμιζον εις τούς αγρούς, όπου ήνάγκαζον 

νά έργάζωνται την γήν, έπιβάλλοντες δια τα ελά

χιστα πταίσματα άπανθρωποτάτας και βαρβάρους 

ποινάς, εξ ών αί συνηθεστεραι ήσαν ή μαστίγωσις 

και -αί ε'πί τών χειρών δια πλατέος κόπανου πλη-

γαί, ενεργούμεναι ύπ' αυτών τών ιδιοκτητών τών 

αγρών, Ικτελούντων έ'ργα δημίου μετά μεγίστης α

διαφορίας και ενώπιον τών ιδίων αυτών γυναικών, 

αΐτινες, κινούμενοι βέβαια ύπο της διαθρυλλουμένης. 

ευαισθησίας του ωραίου ούλου της Δύσεως, έθεώρουν 

ως εύχάοιστον διασκεδασιν τήν Ικτέλεσιν τών τοι

ούτων βαρβάρων ποινών και παρευρισκόμεναι μετά 

τών βρεφών αυτών, εσυνείθιζον αυτά έξ απαλών ονύ

χων εις τά υψηλά και ευγενή ταύτα αισθήματα της 

Δυτικής ηθικής και φιλανθρωπίας, ως ή προ οφθαλ

μών εικονογραφία παριστά. 

Τά αποτελέσματα τών τοιούτων βαρβάρων κα
ταχρήσεων ώφειλον νά ήναι επίσης φρικτά και ολέ
θρια· διότι οί Μαύροι, μη δυνάμενοι νά ύποφέρωσι 
τήν άφόρητον τυραννίαν και τά σκληρά βάσανα τής 
Ευρωπαϊκής δουλείας, μετεχειρίζοντο κατά τών κυ
ρίων αυτών πάντα τά παρ αύτοϋς μέσα* έπυρπό-
λουν δηλαδή τάς άποθήκας διά νά βλάψωσιν ύλι-
κώς τούς κτηματίας, εφαρμάκευον αυτούς και τάς 
οικογενείας αυτών, και πολλάκις ηύτοχειριάζοντο 
διά νά ζημιώσωσι τούς φιλάργυρους αυτών κυρίους. 
Οί "Αγγλοι και Γάλλοι, μετά τών οποίων συνηνώ-

"θησαν ακολούθως και αί λοιπαί Ευρωπαϊκά! κυβερ
νήσεις, επροκήρυξαν εσχάτως τήν κατάργησιν τής 
σωματεμπορίας, καταδιώκοντες ώς πειρατάς τούς 
μετερχομένους αυτήν* μ' δλα ταύτα ή καταισχύ-
νουσα τήν ανθρωπότητα βδελυρά αύτη ληστεία ει
σέτι δεν εξέλιπε παντελώς. 

ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΥ ΣΙΑΜ 
ΝΥΜΦΕΥΘΕΝΤΕΣ. 

"Οταν εις το τρίτον φυλλάδιον τής Αποθήκης 

περιεγράψαμεν το παραδοξότατον και μοναδικόν 

ϊσως τούτο παράδειγμα τής φύσεως, δηλαδή τήν 

ίστορίαν τής ζωής, τήν επιδεξιότητα και τά ήθη τών 

Δ ι δ ύ μ ω ν τ ο υ Σ ι ά μ , παραστήσαντες και τήν 

είκονογραφίαν τών παραδόξων τούτων δντων, πολλοί 

υπέθεσαν δικαίως, ότι ήρανίσθημεν τήν διήγησιν ταύ-

την έκ μυθιστορικού τίνος διηγήματος· αλλά πόσον οί 

τοιούτοι θέλουσιν ετι μάλλον θαυμάσει μαθόντες,ότι 

οί Δίδυμοι τού Σιάμ και Ινυμφεύθησαν και έτεκνο-

ποίησαν και ασχολούνται περί τήν γεωργικήν, λαμβά

νοντες ένεργητικόν μέρος είς τάς πολιτικάς εκλογάς 

τής νέας αυτών πατρίδος. Ιδού τί αναφέρει περί 

αυτών ή γενική Ιφημερίς τής Αύγούστης ύπ' αριθ. 
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κ Οί Δίδυμοι τού Σιάμ Έγκης και Χάγκης, περί 

Β τών οποίων ε'γεινε και άλλοτε πολύς λόγος, και 
3 οΐτινες προ δεκαπέντε περίπου ετών έφάνησαν εις 

Β τήν Εύρώπην και ό Μπουλιβέρος (ΒιιΙίνθΓ) ύμνη-

3 σεν εις τά ποιήματα αυτού, ζώσιν ακόμη είς τάς 

Β ομόσπονδους πολιτείας τής Αμερικής, είς τήν πό-

» λιν Μαούντ—Α'ίρυ (Μοϋηί—ΑΐΓγ) τής Δυτικής 

» Καρολίνας. Αυτοί είναι νυμφευμένοι και εχουσιν 

Β αρκετά μεγάλας οικογενείας, καθώς αναφέρει ή 
Β εφημερις Τάλει Φικόρτερ (Ηαΐεί Β.εεοΓ(ΙβΓ). Είς 

Β το πατρικόν αυτών όνομα προσέθεντο και τήν έ-
3 πωνυμίαν Μ π ά γ κ ε ρ (Βαηΐίβι·) προς τιμήν 

» τίνος ευεργέτου αυτών έκ Νεοβοράκου. Πορίζον-

Β ται δε τά αναγκαία καταγινόμενοι είς τήν γεωρ-

3 γικήν και ζώσι μετρίως και οικονομικώς, άγα-

3 πούσι το κυνήγιον και έν γένει φαίνονται ότι είναι 

Β ευτυχείς. Αί γυναίκες αυτών είναι του δόγμα-

Β τος τών άναβαπτιστών, και κατάγονται άπο 

Β τιμίους γονείς· οί Δίδυμοι ύπάγουσι συνεχώς είς 
Β τήν έκκλησίαν μετά τών γυναικών αυτών ώς δέ 
Β προς τά πολιτικά αυτών φρονήματα είναι Ούΐγκοι 

5 ( \ v h i g s ) και λαμβάνουσιν άρκετόν μέρος είς τάς 
Β έκλογάς. » 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 
('Τπό Ι. Λε-ΚιγάΛΛα..) 

Κυκλάδες έκαλουντο κατά τήν μαρτυρίαν του 
Πλινίου και Στράβωνος, αί περί τάς Δήλας ευρισκό

μενοι νήσοι, συμποσούμεναι κατ ' αρχάς μεν είς δώδε

κα, ακολούθως δέ είς τάς εξής 1 4 , κατά τον Πλίνιον, 

δηλονότι, τήν "Ανδρον, Τήνον, Μυκωνον, Σκύρον, 

Σίφνον, Σέριφον, Πρεπέσινθον (Δεσποτικόν), Κύθνον, 

Έγλοσθένην (Δήλον), Τηνίαν, Σύρον, Ώλίαρον, 

Πάρον, και Νάξον. Κατά δέ τον- Στράβωνα είς τάς 
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εξής 1 6 , δηλ: Νήσον Ελένης (Μακρονήσι), Κέαν, 

Κύθνον, Σέριφον, Μήλον, Σίφνον, Κίμωλον, Πρεπέ

σινθον, Ώλι'αρον, Νάξον, Πάρον, Σύρον, Μύκωνον, 

Τήνον, "Ανδρον, και Γύαρον, εξ ών τάς τελευταίας 

ο μεν Απολλώνιος ονομάζει Μηνο'ίδας νήσους, ό δέ 

Σουίδας συγκατατάττει είς τάς Σποράδας. Είς δέ 

τον νυν Ν ο μ ό ν τ ώ ν Κ υ κ λ ά δ ω ν συμπεριλαμ

βάνονται ού μόνον δλαί αί ύπο τού Στράβωνος άνα-

φερόμεναι νήσοι, άλλά προς τούτοις και αί νότιαι 

Σποράδες Πολύκανδρος, Σίκινος, "Ιος, Αμοργός, 

Θήρα, Θηρασία, και Ανάφη, ώς και τίνες ε'ρημό-

νησοι. "Απασαι αί νήσοι αύται κείνται μεταξύ τής 

2 1 , 5 5 ' , και 2 2 , 5 0 ' μοίρας μήκους άπο τον Με-

σημβρινον τών Παρισίων, και μεταξύ τής 3 6 , 1 0 ' , 

και 3 8 , 3 ' μοίρας πλάτους. Είναι Ιν γένει πετρώ

δεις και όρειναί, ώς λείψανα τόπου πλημμυρισθέντος 

άπο τήν θάλασσαν, συγκείμεναι το πλείστον μέρος 

άπα φλεβόλιθον ( g n e i s s ) , μικοσχίστην, στεατοσχί-

στην, τιτανώδη στρώματα, και κοκκόλιθον, άλλαι 

δέ εξ ήφαιστιακών κατά το μάλλον και ήττον γεν

νημάτων δηλ: άπο πιπερίνην, λαβαν, βασάλτον, ò-

ξυδιανην, τόφον, κίσιριν κ. λ. τοιαύται -ιίσίν ή Θή

ρα, Θηρασία, Μήλος και Κίμωλος. Είς όλας δέ α
παντώνται πλουτωνικαί εναποθέσεις μεμιγμέναι με

τά μικοσχίστου, και φλεβολίβου. Κατά το πλείστον 

μέρος αί νήσοι αύται είναι γυμναί άπο δένδρα ού 

μόνον διά τό πετρώδες τής φύσεως των, άλλά και 

διότι ταύτα είναι αναλόγως ολίγα τον αριθμόν και 
σποράδην φυτευμένα. Τά άλλα δμως φυτά δέν είναι 

σπάνια, μάλιστα κατά τον χειμώνα και τήν άνοι-

ξιν. Ποταμούς φυσικω τω λόγω δέν έχουν, άλλ' υ

πάρχουν πολλοί χείμαροι, εξ ών οί σημαντικώτεοοι 

είσίν οί τών νήσων Νάξου, "Ανδρου, Κέας, Σίφνου, 

και Τήνου. Τύακες δέ και άλλα πότιμα ύδατα υ

πάρχουν εν αφθονία είς δλας τάς νήσους, εξαιρουμέ

νων Θήρας, Θηρασίας, και Κιμώλου, όπου ένεκα ελ

λείψεως ρεόντων υδάτων κάμνουν χρήσιν του τής 

βροχής είς δεξαμενάς φυλαττομένου. Λίμναι δέν υ

πάρχουν Ιν γένει* είς πολλάς δμως νήσους ευρίσκον

ται λειβάδια δίϋγρα και έλώδη ακαλλιέργητα, και 

πλημμυρίζοντα τον χειμώνα, μάλιστα δταν ηναι 

πολυομβρία, και ώς Ικ τούτου είς τά με'ρη ταύτα 

επικρατούσιν Ιπιδημιως διαλείποντες πυρετοί. Λι

μένες υπάρχουν πάμπολλοι, έξ ών υπερέχουν δ τής 
Μήλου, Σύρου, Ναούσης εν Πάοω, και "Ιου. Άκοω-
τήρια υπάρχουν φυσικω τω λόγω είς όλας τάς νή
σους. Πορθμοί ωσαύτως δέν λείπουν, άλλ' ώς τοιού
τοι θεωρούνται κυρίως δ τής Πάρου και Αντιπάρου, 
και δ Ίκάριος λεγόμενος, δστις κείται μεταξύ Τήνου 
και Ίκχρίας, νήσου τής Τουρκίας. Όρη υπάρχουν 
ανεξαιρέτως είς όλας τάς νήσους, πλήν τά υψηλότερα 
είσίν το τού Διός (Δία), Κορώνης και Φαναριού έν 
Νάξω, ών το πρώτον έχει ύψος, κατά Γοττιερον, 
πόδας Γαλλικούς 3 , 0 9 6 . 

Τό του Πέταλου και το τής Κουβάοας εν "Ανδοιο. 

Το τού Τσικν*ά έν Τήνω. 

Το του Αγίου Ήλιου έν Μήλω, οδ τδ υψος είναι, 
κατά τον αυτόν Γοττιερον, π. γ. 2 , 4 0 0 . 
Τδ τής Μαρπίσης (Λγίου Ήλιου) έν Πάρω, ου 
τδ ύψος π. γ. 2 , 3 7 0 , ώς λέγει ο Γοττιέρος. 
Τδ κλίμα τών Κυκλάδων ειν' Ιν γένει εύκρατον 

ένεκα τής γεωγραφικής και αστρονομικής θέσεως, 
τής θαλάσσης, τού μετρίου ύψους αυτών, και τών 
επικρατούντων τδ θέρος ποντίων άπαρκτίων ανέ
μων ώστε τδ θερμόμετρον κινείται τδνμέν χειμώνα 
μεταξύ 6 - 1 0 , τδ δέ θέρος μεταξύ 1 8 - 2 2 , Ο μοι
ρών Τωμύρου. 

Τον χειμώνα σπανίως χιονίζει, Ιξεναντίας βρέχει 
αρκετά, ούχι δμως συνεχώς άλλ' Ικ διαλειμμάτων 
αί δέ βροχαί άρχονται συνήθως κατά τον Όκτώ-
βριον μήνα και τελειώνουν κατά τον Μάϊον ή και 
προ'ϊμώτερα. 

Ώς προς τήν πολιτικήν Γεωγραφίαν τών νήσων 
τούτων, αύται Ιξ αρχαίων χρόνων κατωκήθησαν 
άπο Φοίνικας και Κάρας, τούς οποίους Ικβαλόντες 
οι Έλληνες έκτισαν Ιπισήμους πόλεις επ' αυτών και 
ε'σχημάτισαν ιδιαίτερα βασίλεια, ή πολιτείας, διδ 
πολλάκις βλέπομεν αύτάς συμμαχούσας μέ τάς Α 
θήνας· ουτω κατά τήν μαρτυρίαν του Ηροδότου 
είς τήν κατά τών Περσών ναυμαχίαν είχον, λάβει 
μέρος διάφοροι νήσοι και ιδίως ή Κέως, Νάξος, Κύ
θνος, Σέριφος, Σίφνος και Μήλος. Τινές δέ, ώς ή Νά
ξος, ύπερισχύουσαι τών άλλων- έδυνήθησαν προς και
ρόν νά ύποτάξωσί τινας εξ αυτών. Όλαι δμως υπέ
κυψαν κατά τδ- μάλλον και ήττον είς τήν δυνα-
στείαν τών Αθηναίων, τινές δέ και είς αυτών τών 
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Περσών τήν είσβολήν. Μετά τήν ήτταν όμως τών 

Περσών έγιναν υποτελείς εις τήν δημοκρατίαν τών 

Αθηνών. Ακολούθως δέ υπέκυψαν εις τήν κυριαρ-

χίαν τών Τωμαίων, διό μέχρι τούδε σώζονται εις 

πολλάς νήσους έπιγραφαί και μνημεία προς τιμήν 

τών Καισάρων, ώς και νομίσματα φέροντα τάς προ-

τομάς αυτών. Μεταφερθείσης δέ της Αυτοκρατορι

κής έδρας από Πάλαιαν είς Νεαν 'Ρώμην, αί Κυ

κλάδες έμειναν υπό τήν Κυριαρχίαν τών Βυζαντι

νών Αυτοκρατόρων αλλά κατακτηθείσης της αυ

τοκρατορίας ταύτης υπό τών Γαλατών κατά τό 

1204 έτος, διάφοροι τών ευπατρίδων Ελλήνων ω

φελούμενοι τής αδυναμίας του βασιλεύοντος Βωδοί-

νου έκηρύχθησαν ηγεμόνες ανεξάρτητοι διαφόρων 

τού Κράτους μερών, και μάλιστα τών νήσων επο

μένως άναλαβών τάς ήνίας τού Κράτους ό τού Βω-

δο'ίνου αδελφός Ερρίκος, και μή δυνάμενος άλλως 

πώς νά ύποτάξη τους ήγεμονίσκους τούτους, έπέτρε-

ψεν είς τούς αυτού αυλικούς και τούς συνδράμοντας 

είς τήν κατάκ:ησιν τής Κωνσταντινουπόλεως Ενε

τούς νά έκστρατεύσωσι κατά τών περί ών ό λόγος 

αύτοχειροτονήτων ηγεμόνων, ιδίοις άναλώμασι και 
καί προς ίδιον αυτών όφελος· όθεν και ώς έκ τούτου 

έσυστήθησαν τότε κατά τήν Ελλάδα διάφορα μικρά 

κράτη υπό τήν κυριαρχίαν τών ευπατρίδων Γαλα

τών και Ενετών. Μεταξύ δέ τών Ενετών οΐτινες 

επεχείρησαν τοιαύτας εκστρατείας εισίν Ανδρέας ό 

Γρίττης, ή ώς άλλοι λέγουν ό Γίζης, όστις κατέκτησε 

διαφόρους νήσους καί έκ τών Κυκλάδων τήν τε Τή-

νον και Μύκωνον καί Μάρκος ό Σανούδος, όστις κατ ' 

αρχάς κατέκτησε τήν Νάξον καί ακολούθως τήν 

Πάρον, 'Αντίπαρον, Θήραν, "Ίον, Άνάφην, Κίμω-

λον, Μήλον, Σίφνον, Σίκινον κ. λ. είς έκάστην τών 

οποίων ωκοδόμησε μικρόν τι φρούριον καί άφήκε 

Λιοικητήν και άνάλογον φρουράν. Άσοαλήσας ούτω 

τήν κατοχήν τών κατακτηθεισών νήσων ό Σανούδος 

ηθέλησε ν' άπαλλαχθή καί τής Ενετικής κυριαρ

χίας· επομένως κατέφυγεν είς τήν προστασίαν τού 

Αύτοκράτορος Ερρίκου, όστις ύπερασπίσας αυτόν τόν 

ανεγνώρισε καί έκήρυξεν άνεξάρτητον κυριάρχην τών 

περί ών ο ?>όγος νήσων, υπό τόν τίτλον Δ ο υ κ ό ς 

τ ο υ Α ρ χ ι π ε λ ά γ ο υ ς κ α ί Π ρ ί γ γ ι π ο ς τ ή ς 

Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς . Ούτως ο Σανούδος ηγεμόνευσε 

δώδεκα έτη αποβιώσας κατά τό 1 2 2 0 ετος, ή δέ 

κυριαρχία μετέβη άλληλοδιαδόχως είς είκοσι και 

ενα έκ τών διαδόχων αυτού, ήγεμονευσάντων κατά 

συνέχειαν 3 3 0 ώς έγγιστα έτη, οτε κατά τό 1531 

κατακτηθείσαι υπό του Όθωμανού 'Αρχιναυάρχου 

τού καί περιβόητου Ξανθογένους (Barbarossa) δλαι 

αί νήσοι, εξαιρουμένης τής Τήνου, μετέβη τό Δου-

κάτον, κατά διαταγήν τού τότε βασιλεύοντος Σουλ

τάνου Σουλεϊμάνου Β ' . είς τόν Ίσραηλίτην Ιωσήφ 

Νάκην, καί ουχί, ώς τίνες τόν ονομάζουν, Ίωάν Μιχέ, 

όστις όμως δέν έτόλμησε νά έλθη αυτοπροσώπως εις 

τό Κράτος του, άλλ' άπε'στειλεν ώς τοποτηρητήν καί 

έπίτροπόν του τόν Ίσπανόν νομοπρολύτην ΦραγκΤ-

σκον Κορονέλλον. Αποβιώσαντος δε του Εβραίου 

τούτου Δουκός, τό μεν Δουκάτον κατηργήθη, αί δέ 

νήσοι μετέβησαν υπό τήν άμεσον τής Όθωμανικής 

Κυβερνήσεως έξουσίαν,χαίρουσαι όμως προνόμια τινα 

ά καθιστών αύτάς σχεδόν ανεξαρτήτους, οθεν καί 

ώς έκ τούτου τούς Αιγαίοπελαγίτας οί Όθωμανο'ι 

λ αγ ωο ύ ς (τ α ου σ ά ν) μεταφορικώς είς τήν αυτών 

γλώσσαν έπωνόμαζον, ό σημαίνει ε λ ε υ θ έ ρ ο υ ς . 

Ό χριστιανισμός εισήχθη είς τάς Κυκλάδας κα
τά τόν πρώτον αιώνα, συνεργεία του Εύαγγελιστοΰ 
Άγιου Ιωάννου, όστις ευρισκόμενος έν Πάτμω άπέ-
στειλεν είς Νάξον ένα τών μαθητών του διά νά δι-
δάξη τήν νέαν θρησκείαν είς τήν νήσον ταύτην, άφ' 
οπου πιθανώς διεδοθη ακολούθως καί είς τάς άλλας 
νήσους, είς άς φαίνεται έκαμεν έν γένει μεγάλας 
προόδους, καθότι είς τήν έν Χαλκιδόνι Σύνοδον, συγ-
κοοτηθέίσαν κατά τό 151 τος, παρευρέθησαν διά
φοροι τών Κυκλάδων Αρχιερείς. 

Κατά δέ τό 1"Π0 υπέκυψαν πρός καιρόν αί τού 
Αιγαίου νήσοι είς τήν 'Ρωσσικήν δυναστείαν, ναυ-
σταθμούντος τότε τού 'Ρωσσικού ·στόλου έν Ναούση 
τής Πάρου, υπό τήν διεύθυνσιν Αλεξίου τού Όρλώφ. 
Κατά δέ τάς αρχάς τού 1821 έτους έγερθείσαι τού 
λήθαργου, ανύψωσαν τήν σημαίαν τή; ελευθερίας καί 
γενναίως έδραξαν τών οπ\ων υπέρ τής κοινής τής 
πατρίδος σωτηρίας, όθεν καί είς τό νέον τής Έλλά-
δος Βασίλειον συμπεριλήφθησαν, συνιστώσα·, νυν ενα 
τών δέκα τού Κράτους Νομών συγκείμενον έκ τών 
εξής επτά επαρχιών, δηλ. τής Σύρου, Νάξου, Θήρας, 
Μήλου, Κέας, "Ανδρου, καί Τήνου, καί εχουιαι κα-
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τοίχους ώς έγγιστα 119,118, ώς είς τόν άκούλουθον 
πίνακα. 

Απογραφικός- πίναξ του Νομού 

τών Κυκ~λάδ(ον. 
•Άνδρες 2 8 , 2 0 2 
Γυναίκες. 30 ,240 

Άρρενα παιδία μέχρι 18 ετών. 2 5 , 2 7 0 

Θήλεα . 26 ,642 

Νέοι ανύπανδροι μέχρι 25 ετών. . . 5 ,500 

"Ελλ. δημόται άλλων τού κράτους μερών. 2 ,641 

Ξένοι 693 

Οίκογένειαι 23 ,313 

( ' Ε ξ αυτών εΙ<τίν.) 

Γεωργοί 13 ,694 
Ποιμένες 1,295 

ΤεχνΤται 2 ,958 
Μεγαλέμποροι 26 
Μικρέμποροι 1,409 

Άλλοι βιομήχανοι 2 ,652 

Κτηματίαι 9,492 
Στρατιωτικοί. 

. . . . 6 2 0 
Ναυτικοί 4,962 
Δημόσιοι υπάλληλοι 3 0 0 
Διδάσκαλοι 1 0 0 
Δικηγόροι. . , 8 
Ίατροχειροΰργοι 22 
Συγγραφείς 8 
Ιερείς 6 3 4 
Μαθηταί σχολείων. 

. . . . 5 ,109 
Φυσικώς ανίκανοι . . . . . . . Όλικός αριθμός κατοίκων . . . 119 ,188 . 

'Εκ τούτων δέ μόλις 11 ,400 είσί τού Δυτικού 
δόγματος. 

Οι νησιώται ούτοι κατά μέν τόν φυσικόν αυτών 
χαρακτήρα, είναι κατά τό πλείστον μέρος αίματο-
λυμφατικής έξεως, εύρωστου κράσεως, καλής μέν 
άλλ' ολίγον χοιραδώδους διαπλάσεως, υψηλού μάλλον 
ή μικρού αναστήματος, εύειδοΰς φυσιογνωμίας, καί 
ζωηρού πνεύματος* κατά δέ τόν ηθικόν είσί σώφρο
νες, θρήσκοι, εγκρατείς, φιλόπονοι, φιλόξενοι, καί 
εύάγωγοι. 

Τά δέ προϊόντα τών Κυκλάδων είσί σΤτος, κρι

θή, σμιγάδι, σίσαμος, όσπρια, οίνος, έλαιον, κρόμ-
μυα, σύκα, κίτρα, πορτοκάλια, κυδώνια, λαιμόνια, 
ρώδια, ζίζυφα, αμύγδαλα, διαφόρων άλλων ειδών 
καρποί, λαχανικά, βελανίδιον, ίξός, βαμβάκιον, κρό
κος, μέλι, ζώα διαφόρων ειδών, μετάξι, μαλλίον, τυ
ρός, μυζίθρα ( κοπανιστή ) , βούτυρος είς όλίγην 
ποσότητα* άσβεστος, μηλόπετραι, άσπα, σμυρίγλυς, 
γύψος, μάρμαρα* μεταλλεία -/ρυσοΰ, αργύρου, μαγνή-
του, αντιμονίου, αμιάντου* άλας, σΦογγοι, πόλυποι 
και άλλα τής θαλάσσης προϊόντα* κάλτια, χειρό-
κτια άπό μετάξι καί άπό μαλλι'ον ή βαμβάκιον, 
φλανέλας, σκούφους, πανία έκ βαμβακιού, πίλους 
άχύρινους, αγγεία πήλινα, ζυμάρια (οίον μακαρώνια 
κτλ . ) , γλυκίσματα, οίον λουκούμια, κτλ . ροσόλια, 
συρόπια, ρακίον, οινόπνευμα, κτλ. κτλ . Τό έμπό-
ριον, εξαιρουμένης τής Σύρου, περιορίζεται είς τήν 
μεταφοράν τών ιδίων προϊόντων άπό μίαν είς άλλην 
νήσον, ή άλλο μέρος τού Κράτους, καί είς ολίγας 
τινάς είς τήν άλλοδαπη'ν. (ακολουθεί) 

Η ΕΝ ΣΑΑΡΔΑΜ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
Π Ε Τ Ρ Ο Υ . 

Διακόσια έτη παρήλθον άφ' ότου όλοι οί διά τής 
Όλλανδίας διερχόμενοι πάσης τάξεως έθνους καί 
βαθμού περιηγηταί, έκκλίνουσι τής πρός τό Ά μ -
στελόδαμον άγούσης οδού, ίνα έπισκεφθώσι μετ ' 
εκπλήξεως καί σεβασμού τήν είς τό χωρίον Σααρδάμ 
εισέτι σωζομένην πενιχράν οίκίαν του Μεγάλου Πέ
τρου. Τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή είς τήν θέαν τού ένδο
ξου τούτου μνημείου αδιάκοπος συρροή, ώστε τό βι-
βλίον, ή ο Μνήμων, ό εμπεριέχων τά ονόματα καί 
γνωμικά τών επισκεπτόμενων τήν οίκίαν ταύτην 
περιηγητών, αριθμεί σήμερον έβδομήκοντα τεσσάρας 
μεγάλους τόμους, έξακολουθούσης ακαταπαύστως 
τής συνεχείας τής είς αυτό έγγραφης. 

Ή οικία αύτη κτισθεΐσα έν ετει 1632 ύπήρξεν ή 
κατοικία τού μεγά?*ου Πέτρου, ότε κατά τήν έν τω 
χωρίω διατριβήν αύτοΰ ό μέγας ούτος καθιδρυτής 
τής μεγάλης Τωσσικής αυτοκρατορίας έμάνθανε 
την ναυπηγίαν ύπά τά ενδύματα καί τό όνομα 
απλού τεχνίτου. 

Τό έσωτερικόν τής οικίας διαιρείται είς δύο θα
λάμους, εξ ών ό μέν εμπεριείχε τό έργοστάσιον τού 
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τεχνίτου τούτου βασιλέως, ο- δε, ον και παριστά ή 
παρούσα εικονογραφία, τήν α'ίθουσαν, τό μαγειρείον, 
το εστιατόρων και τον κοιτώνα του μεγάλου Πέ
τρου· τά δε εν τω θαλάμω τούτω έπιπλα, σωζόμε
να μέχρι σήμερον, ήσαν ογκώδης ξύλινος τράπεζα, 
όμοία μεγάλη κλίμαξ, τρία θρονία έχοντα ξυλίνην 
ράχην και τρίγωνα ξύλινα καθίσματα, υπέρογκος τις 
θερμάς-ρα, εν ερμάριον, και μία κλίνη, εάν δύναται 
τις νά όνομάση ούτω, μίαν σανίδα τεθειμένην έπι μιας 
άλλης εντός είδους τίνος σκάφης· ταύτα δε πάντα 
είναι μαύρα εκ τής παλαιότητος, σκοΛηκόβρωτα 
και σεσηπότα υπό τοΰ χρόνου- άλλ' ή άνάμνησις 
του μεγάλου Πέτρου παριστά εις τά όμματα όλων 
τών περιηγητών την πενιχράν ταύτην οίκίαν ως ιε- I 
ρόν ναόν τής μεγαλοφυίας σπανιότατων τινών με
γάλων ανδρών, και εξηγεί σαφώς τήν έπί τοΰ μνη
μείου τούτου Όλλανδικήν έπιγραφήν λέγουσαν 
« ο υ δ έ ν τ ώ ν μ ε γ ά λ ω ν α ν δ ρ ώ ν μ ι κ ρ ό ν » 
διάφοραι άλλαι έπιγραφαί διαφόρων ηγεμόνων και 
άλλων ενδόξων περιηγητών κατακαλύπτουσι τήν 
πενιχράν ταύτην οίκίαν τού χωρίου Σααρδάμ. . 

Ό εν μακάρια τι) λήξει Αλέξανδρος, έλθών εις το 
χωρίον τούτο έν-έτει 1 8 1 4 , ένησμενίσθη νά θέση δια 
τών ίδιων αυτού αυτοκρατορικών χειρών άνωθι τής 

θερμάστρας τής οικίας ταύτης πλάκα έκ λευκού 
μαρμάρου, έπι τής όποιας υπήρχε Λατίνιστί έγκε-
χαραγμένη χρυσοΐς γράμμασιν ή εξής επιγραφή. 
« Petro Magno Alexander I. benedictus Imperator, 
« hanc lapidem ipse posuit. » ήτοι, « Πέτρω τω 
« μεγάλω Αλέξανδρος ό Α', ο ευλογημένος Αύτο-
« κράτωρ, τον λίθον τούτον αυτός τέθηκε » . 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΕΡΕΘΙΣΙΜΟΤΗΤΟΣ. 

Έ κ τών κυριωτέρων μεταξύ τών ζώων και φυ
τών διαφορών είναι και το ότι, τά μεν ζώα εχουσιν 
αύτόματον μεταβατικήν κίνησιν και αισθήσεις, τά 
δέ φυτά στερούνται τοιούτων ιδιοτήτων. Μόλον τού
το και μεταξύ τών φυτών ύπάρχουσί τινα τά οποία 
είναι κατά πάντα λόγον περίεργα, ώς δεικνύοντα 
επίσης μεταβατικήν κίνησιν, καθότι απομακρύνον
ται έκ τού τόπου όπου έφυτεόθησαν τοιούτον φυτόν 
είναι, λόγου χάριν, εκείνο έξ ου λαμβάνομεν το σα-
λέπιον (βαΐβρ) το όποιον μεταβαίνει άπό τόπον εις 
τόπον άλλων δέ τίνων τά φύλλα, ή τά άνθη έπι-
δεικνύουσι κίνησιν, ής ένεκα λογίζονται έρεθισιμό-
τητάς τίνος εύμοιροΰντα. Τά δέ φυτά ταύτα υπό τής 
επιρροής τού ηλίου άνοίγουσι τά άνθη αυτών, έγεί-
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ρονται, και άνυψούσι τά φύλλα, μετά δε τήν τοΰ 
ήλιου δύσιν και τά φύλλα λαμβάνουσιν άλλην τινα 
θέσιν, και τά άνθη κλείονται και στρέφουσι προς τά 
κάτω* το δέ φαινόμενον τοΰτο καλείται "ϊ π ν ο ς 
τ ώ ν φ υ τ ώ ν άπαντα τά φυτά δέν εγείρονται τήν 
αυτήν ώραν έκτου ύπνου, άλλ' άλλα τινά ταχύτερον 
τών άλλων τούτο δέ εξαρτάται άπό τον πλειότερον 
ή όλιγώτερον έρεθισμόν τον παρά τοΰ ηλίου εις αυτά 
έμποιούμενον. 

Tì}r έρεθισψότητα παρατηρούμε*· tx\ T<or έζήζ jwraiv. 

Σχεδόν άπασαι αί λεγόμεναι Άκάκιαι (Mimosae) 
είναι ευερέθιστοι, δηλαδή διά τής επιρροής τοΰ ηλίου 
παρατηροΰμεν έπί τών φύλλων αυτών , διαφόρους 
κινήσεις* τούτων δέ ή πλέον ευαίσθητος είναι ή 
Mimosa Sensitiva Α κ α κ ί α ε υ α ί σ θ η τ ο ς · 
τό φυτόν τούτο, αυτομάτως φυόμενον εις τήν Βρασι-
λίαν, παριστά κομψόν δενδρίδιον φέρον ευωδέστατα 
άνθη. Έκαστον φύλλον σύγκειται έκ πλήθους μι
κρών φυλλιδίων, τά όπόϊα μετά τήν δύσιν τού ηλίου 
προς τά κάτω κλίνουσι, και μετά τήν άνατολήν 
αυτού πρός τά άνω ύψοΰνται. "Αμα προσψαυσθ'^ φυλ-
λίδιόν τι καταπίπτει ούτος ό κλόνος, και μετάτινα 
ήσυχίαν πάλιν ύψούται. Τήν αυτήν εύαισθησίαν δει
κνύει τό φυτόν τούτο προς σφοδρόν άνεμον, ή ραγ-
δαίαν βρόχήν άφ'ου δετά φύλλα πρός τά κάτω εκ-
κλίνωσι, γίνονται οι μίσχοι τών φύλλων τόσον σκλη
ροί, ώστε διαθλώνται άμα θελήση τις νά ύψωση 
αυτά μετά βίας. 

Όμοια φαινόμενα παρατηροΰμεν έπί τής λεγομέ
νης *Α γ ν ή ς ή σ ε μ ν ή ς (Acacia casta r, pudica) 
τούτου τοΰ φυτού τά φύλλα είναι δίχροα, δηλαδή 
έπί μέν τής άνω επιφανείας τών φύλλων τούτων ευ
ρίσκονται μικραί λευκαί κηλίδες, εντός τών οποίων 
υπάρχει ιδιαίτερος μηχανισμός ελατηρίων εάν, λό
γου χάριν, μία τών κηλίδων τούτων διά τίνος αιχ
μηρού σώματος, οίον βελόνης, έγγιχθή, τίθεται 
όλον τό φυτόν εις τρε'μηράν τινα κίνησιν, ήτις μό
νον μετά ίκανήν τινα ώραν και ήσυχίαν παύει. 
Επειδή λοιπόν τό φυτόν τοΰτο κατά πάσαν ξένην 
προσβολήν ταράττεται, ώνομάσθη σ ε μ ν ή , ή ά γ ν ή , 
Casta, r, Pudica. 

"Ετερον δέ λίαν περίεργον φυτόν είναι τό Hdijs-
sarum gyrans* τό φυτόν τοΰτο φύεται μεν εις τινα 

τής Αμερικής μέρη· τά δέ φύλλα αυτού ευρίσκονται 
εις παντοτινήν κίνησιν. "Αμα άνατείλτ) ό ήλιος άνυ-
ψοΰνται ταΰτα έκ τής πρότερον κρεμάμενης θέσεως, 
τήν οποίαν τήν νύκτα δεικνύουσι, και ή άνύψωσις 
τών φύλλων γίνεται μέχρι τής μεσημβρίας. Άπό 
δέ τής μεσημβρίας άρχεται ή τών φύλλων κατά-
βασις διαρκούσα μέχρι τής δύσεως τοΰ ηλίου. Επει
δή δέ τό δένδρον τοΰτο έχει χιλιάδας φύλλων, και 
επειδή εκαστον φύλλον εκτελεί τάς αύτάς, ώς ε'ί-
πομεν, κινήσεις, παρουσιάζεται περιεργότατον φαι
νόμενον τής φύσεως, δηλαδή βλέπει τις διαρκώς τάς 
τών φύλλων τούτων ποικιλοτάτας κινήσεις. 'ΕπΊ 
τής κινήσεως ταύτης έχει, ώς φαίνεται, ό ήλιος έ-
πιρροήν, καθότι, άν τυχόν μεταξύ τής ημέρας ο ήλιος 
σκοτισθη, παύουσιν αί τών φύλων κινήσεις, μέχρις 
ού ό ήλιος άναφανή· αυτό δέ τούτο συμβαίνει άν τό 
δωμάτιο ν, εις τό όποιον τό φυτόν ευρίσκεται, σκο
τισθη διά μιας. 

Εις τήν τάξιν τών πλέον ευαίσθητων ©υτών ανή
κει και ή Ε υ α ί σ θ η τ ο ς Π τ έ ρ ι ς Onoclea 
sensibilis, φυομένη εις τήν Βιργινίαν -ααί τήν δυτι-
κήν Ίνδίαν τοΰτο τό φυτόν δέν υποφέρει· τήν δί 
ανθρωπίνου χειρός πρόσψαυσιν, καθότι άντις θλίψη, 
ή έγγίξη εν φύλλον τοΰ φυτού, όλόκληρον τό φυτόν 
μαραίνεται τήν έπιοΰσαν. · 

Εις τό άκρωτήριον τής Καλής Ελπίδος υπάρχει 
μικρόν τι φυτόν όνομαζόμενον Calendula Pluvialis 
Ό μ β ρ ι μ ο ς Κ α λ ε ν δ ο ύ λ α , τό φυτόν τούτο 
προμηνύει τήν βροχή ν ή τήν θύελλαν, καθότι έν ω 
τά άνθη είναι εύώδη^καί ήνεωγμένα, γαληνιαίου τοΰ 
καιροΰ όντος, ή μέν τοΰ φυτού εύωδια έλαττοΰται, 
τά δέ άνθη κλείονται, άμα ή ατμόσφαιρα σκεπασθή 
άπό νέφη, ή ό καιρός απειλεί βροχήν. Τούτου ένεκα 
οι εκεί κάτοικοι διατηρούσι τό φυτόν τούτο εις τάς 
οικίας, προβλέποντες δί αυτού τήν πλησιάζουσαν βρο
χήν, ώς έν τή Ευρώπη διά τών υγρομέτρων τών πα-
ριστώντων ανθρωπάρια, τά όποια, έν καιρώ πλησι-
αζούσης βροχής, σκεπάζουσι τήν κεφαλήν δί άλε-
ξιβρόχου. 

"Ετερον τι φυτόν δεικνύον τόν άνώτερον βαθμόν 
τής έρεθισιμότητος είναι ή Dionea Muscipula. Τοΰ
το τό φυτόν φύεται εις τά ελη τής Καρολλίνης· έκ 
τής ρίζης αύτοΰ φύονται φύλλα συγκείμενα έκ πολ-
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λών ουλλιδίων, τα οποία πάντοτε άντικρύζουσιν 
άλληλα άνά δύο* εάν επί του ενός φυλλιδίου έπικά-
θηται εντομον τι, η μύία, κώνωψ κτλ. τότε το άν-
τικρύζον φύλλον πίπτει μετά τοσαύτης ορμής και 
ταχύτητος επί τοΰ άλλου, ώστε το εντομον άφεύ-
κτως συλλαμβάνεται1 και εάν τό εντομον δεν ήσυ-
χάζη η δεν θανατωθί), τά φύλλα μένουσι κεκλει
σμένα· θανατωθέντος δε τού ζώου, ή εντελώς ήσυχά-
ζοντος, άνοίγουσι πάλιν, και ούτως εξακολουθεί δί 
εκάστης προσβολής το αυτό φαινόμενον εάν δέ τά 
φύλλα έγγιχθώσι διά βελόνης ή δί άλλου αιχμηρού 
οργάνου, τό φυτόν άποκρίνει εντός ιδιαιτέρων νε-
κταροφόρων αγγείων, γλυκύ τι ρευστόν και ύπ' αυ
τού τά έντομα ελκύονται, ώστε εις όλην τήν διάρ-
κειαν της ημέρας ευρίσκεται τό φυτόν εις παντοτι-
νήν άσχολίαν, τήν τών εντόμων άλίευσιν, καί Ικ 
τούτου ώνομάσθη Μυιάγρα (Muscipula). Tò φυτόν 
τούτο ένεκα της σπανιότητος αυτού ήγοράσθη προ 
είκοσι σχεδόν ετών διά 2 0 0 έως 2 5 0 τάλληρα, κα
θότι ή θέα τοιούτων περιέργων φαινομένων επέσυρε 
τήν προσοχήν όλων τών ανθρώπων τήν δε σήμερον 
δύναται τις να προμηθευθώ αυτό δί ολίγων μόνον 
φράγκων έτερον περίεργον φαινόμενον ςούτου τοΰ 
ουτοΰ παρετηρήθη είς τήν τών καρπών ώρίμασιν 

^διότι έ καρπός αύτοΰ έκρηγνύμενος διά μιάς μετά 
δυνατού κρότου, ώς βοή πυροβόλου, εκσφενδονίζει μετά 
τοσαύτης δυνάμεως τους σπόρους αυτού, ώστε ούτοι 
μεταφέρονται επί μακροΰ διαστήματος, καί εάν τις 
τύχη πλησίον ήθελε τραυματισθή βαρέως. 

(υπό Ξ . Λάνδερερ). 

Γ . Π Α Ρ Α Β Ο Λ Η . 
Tb Μήλον. 

Ό άρχιταμίας τοΰ βασιλείας Ήρώδου ένεδύετο 
πορφύραν καί βυσσον, και έζη πάσας τάς ημέρας 
λαμπρώς και έν ευφροσύνη. Καί ήλθε ποτε προς αυ
τόν άπο μακράς γης φίλος, τον όποιον έκ παιδικής 
ηλικίας έγνώριζε, καί τον όποιον δέν είδεν άπό πολ
λών ετών, Καί ό άρχιταμίας παρεσκεύασεν είς αυ
τόν δεΐπνον μέγαν, καί έκάλεσε πάντας τους φίλους 
αύτοΰ. Είς τήν τράπεζαν παρετέθησαν πολλά καλά 
βρώματα επί χρυσού καί αργύρου καί πολλά βα
ρύτιμα σκεύη μετά μύρων καί οίνων παντοδαπών. 

Μάρτιος. 

Καί ό άρχιταμίας έκάθητο είς τά άνω της τραπέ
ζης καί έχαιρε, καί έκ δεξιών αύτοΰ έκάθητο· ό φί
λος αύτοΰ, ό άπό μακράς γης έλθών. Καί έφαγαν, 
καί έπιαν, καί έχορτάσθησαν. 

Τότε είπε προς τον άρχιταμίαν τού Βασιλέως 
Έρώδου ο άνήρ, ο άπό ; μακράς γής έλθίον τοιαύτη 
λαμπρότης καί μεγαλοπρέπεια, οποία είς τον οίκον 
σου, δέν φαίνεται παντάπασιν είς τήν χώραν μου. 
Καί έπήνεσε πάσαν τήν μεγαλοπρέπειαν, καί έμα-
κάρισεν αυτόν εύδαίμονα υπέρ πάντας τους ανθρώ
πους επί της γής. 

Ό δέ άρχιταμίας τοΰ βασιλέως έλαβε μήλον άπό 
χρυσού τίνος σκεύους* καί τό μήλον ήτο μέγα καί ώ-
ραίον καί έρυθρόν έξωθεν, ώς πορφύρα. Καί έλαβε 
τό μήλον, καί είπεν ιδού, τά μήλον τούτο άνεπαύετο 
επί χρυσού, καί ή μορφή αύτοΰ είναι ωραιότατη. 
Καί έδωκεν αυτό είς τον ξένον καί φίλον τον άπό 
παιδικής ηλικίας. Ό δέ ξένος έκοψε τό μήλον, καί 
ιδού είς τό μέσον αύτοΰ ήτο σκιίΛηξ. 

Τότε ό ξένος άπέβλεψε πλαγίως προς τον άρχι
ταμίαν ό δέ άρχιταμίας έκύτταξε κατά γής, καί 
έστέναξε. 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ. 
Ά γ γ λ ο ς τις λοχαγός καταφαγών όλην αύτοΰ τήν 

περιουσίαν κατέφυγεν υπό τήν προστασίαν παλαιού 
τίνος φίλου, όστις ύπεδέχθη αυτόν είς τήν οίκίαν 
αύτοΰ- άλλ' ό οικοδεσπότης ούτος μέλλων νά μεταβί) 
διά τινας μήνας είς τήν εξοχήν καί μή δυνάμενος νά 
συμπαραλάβη μεθ' εαυτού τον λοχαγόν οντα ασθενή, 
άφήκεν αυτόν υπό τήν φροντίδα γραίας τίνος ύπη-
ρέτιδος, είς τήν οποίαν ένεπιστεύετο τήν φύλαξιν 
της οικίας αύτοΰ οσάκις άνεχώρει· πρω'ί'αν δέ τινα 
ή καλή γραία όνειρευθεΐσα κατά τήν παρελθοΰσαν 
νύκτα ότι ό λοχαγός άπέθανεν, εισήλθε πολλά ενω
ρίς είς τον θάλαμον αύτοΰ διά νά βεβαιωθ^, άλλά 
βλέπουσα αυτόν είς -τήν ιδίαν κατάστασιν, εξήλθε 
διά νά φροντίση διά τινας υποθέσεις αυτής, λησμο-
νήσασα νά κλείση τήν θύραν. 

Οι καθαρισταί τών καπνοδόχων συνεθίζουσιν εν 

Λονδίνω νά είσέρχωνται λαθραίως είς τάς ακατοίκη

τους οικίας διά νά συνάγωσι τήν άσβόλην, τήν ο

ποίαν εμπορεύονται· δύο λοιπόν έξ αυτών παρατη-
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ρήσαντες πρό τίνων ημερών τήν άπουσίαν τοΰ οίκο-
δεσπότου καί θηρεύοντες τήν εύκαιρίαν τοΰ νά είσέλ-
θωσιν είς τήν οίκίαν ταύτην, άμα ειδον έξελθοΰ-
σαν τήν γραίαν, είσήλθον καί εύρόντες ήνεωγμένον 
τόν θάλαμον τοΰ λοχαγού, χωρίς νά παρατηρήσω-
σιν αυτόν κείμενον έπί τής κλίνης, έπήδησαν ταχέως 
αμφότεροι ένδον τοΰ καπνοδόχου· η δέ θέα τών δύο 
μαύρων τούτων όντων, φωτιζόμενου μάλιστα τοΰ 
θαλάμου άμυδρώς, έπροξένησε τοσούτον τρόμον είς 
τόν λοχαγόν, ώστε περιτυλιχθείς είς τάς σινδόνας 
αυτού δέν έτόλμα νά κινηθτ|. 

Έν τω μεταξύ έφθασε/καί ό ίατράς,τοΰ ασθενούς 
καί πλησιάσας μετά σοβαρότητος είς τήν κλίνην 
έ'κραξεν αυτόν έξ ονόματος· ό λοχαγός άναγνωρίσας 
τήν φωνήν τοΰ ιατρού, ανέσυρε μεν τήν σινδόνα καί 
έθεώρησεν αυτόν μετά παράφορου βλέμματος, άλλά 
δέν ήδυνήθη νά όμιλήση· ό δέ ιατρός λαβών τήν χεί
ρα αύτοΰ ήρώτησεν αυτόν, πώς έχει; χαχως, άπε-
κρίδη ό λοχαγός, άπό.Ιω.Ια, οί άαίμοκες ετοιμάζονται 
rà με άρπάσωσιν έάώ! έάφ.' tirai χεχρνμμενοι (δει
κνύων τον καπνοδόχον) άλλ' ό ιατρός, όστις ων άνθρω
πος τοΰ συρίου, δέν έπίστευε την ίίπαρξιν τών δαιριό-
vtov, σείων την κεφαλήν καί εξετάζων τον σφυγρ,ον τοΰ 
ττάσχοντος, al ίάέαισου, λέγει προς αυτόν, Λοχαγέ, ει-
rai σνγχεχυμέναι· πάσχεις άπό εζαψ-ιτ έγχεψά,Ιου' 
παυσοΊ τους Λήρονς, ίατρε, άπεκρίθη τρέαων ό λοχα
γός , παρηίθεν ό χαιρος των άσταϊομΰν' avo δαίμονες 
{irai χεχρνιιμένοι ένδον τον χαπνοδόχον' ai Ίδίαι σου 
είναι άνυνεπεΐς, έπανέλαβεν ό ιατρός, xal Ιδου θέ.Ιω 
σε άποδείζει το\>το πραγματιχώς ». 

Άλλά καθ' ην στιγμήν ό ιατρός εγερθείς έπλη-
σίασε προς. τόν καπνοδόχον, οί καθαρισταί πληρώ-
σαντες ήδη άσβόλης τόν σάκκον αυτών, έρριψαν 
κάτω, κατόπι δέ έπήδησαν καί αυτοί" καί ό μεν 
λοχαγός καλυφθείς υπό τό έφάπλωμα αύτοΰ, απεσύρθη 
ησύχως πρός τσύς πόδας τής κλίνης καί έκρύβη ύπ' 
αυτήν, φωνάζων προς τούς δαίμονας νά εΰχαριστη-
θώσι λαμβάνοντες άντ' αυτού τόν ίατρόν, όστις δέν 
πιστεύει είς τήν ύπαρξιν αυτών ò δέ ιατρός ακίνη
τος έκ τοΰ τρόμου αυτού, έζήτει νά ένθυμηθή προ-
σευχάς τινας, τάς οποίας έγνώριζε νέος έτι ώ ν 
στρέφων δέ πρός τόν ασθενή διά νά ζήτηση, παρ αύ
τοΰ βοήθειαν, έξεπλάγη μή βλέπων αυτόν έπί τής 
κλίνης αύτοΰ" παρατηρήσας δέ κατά ταύτην τήν 

στιγμήν, οτι ο εις τών καθαριστών έσήκωνεν έπί 
τής ράχης αύτοΰ τόν σάκκον τής άσβόλης, έπίστευ-
σεν, οτι ένδον τοΰ σάκκου τούτου υπάρχει ό λοχαγός, 
καί τρέμων μή τεθί) αυτός είς τόν σάκκον τοΰ ετέ
ρου δαίμονος, δί ενος πηδήματος ευρέθη κάτω τής 
κλίμακος τής οικίας καί έξελθών είς τήν οδόν 
έκραζε μεγαλοφώνως, βόρεια! βοήθεια! οί δαίμονες 
ήρπασαν τον ψί.Ιον μου Λοχαγόν. 

Τό πλήθος συνέρρευσε πανταχόθεν, ό ιατρός δα-
κτϋλοδεικτέΐ τήν οίκίαν καί ενθαρρύνει τόν λαόν 
νά είσέλθη, άλλά κανείς δέν έτόλμα ν' άναβΐ) πρώ
τος" οι δέ καθαρισταί άκούοντες τήν είς τόν δρόμον 
ταραχήν καί φοβηθέντες μή συλληφθώσιν, άφίνουσι 
τόν σάκκον τής άσβόλης έν τω μέσω τής κλίμακος 
τής οικίας καί άναβάντες έκρύβησαν έπί τής στέ
γης" ό δέ λοχαγός στενοχωρούμενος ύπά τήν κλίνην 
και μή βλέπων πλέον τούς δαίμονας, έξελθών ώρ-
μησε νά φύγη ταχέως έκ τής οικίας ταύτης" τρέχων 
δέ βιαίως καί κυριευμένος υπό τού φόβου, δέν ειχε 
παρατηρήσει τόν έπί τών βαθμίδων τής κλίμακος 
σάκκον τής άσβόλης, καί προσκόψας συνεκυλίσθη 
μετ ' αυτού μέχρι τής έσχατης βαθμίδος τής κλί
μακος· πληρωθείς δέ άσβόλης εγείρεται καί φεύγει 
δρομαίως έξω τής θύρας" ή δέ φρίκη τού λαοΰ αυ
ξάνει υπό τής θέας τοΰ κατεσββλωμένου ώχοοΰ καί 
τρέμοντος λοχαγού" ο ιατρός αναγνωρίζει μέν τόν 
φίλον αύτοΰ, άλλ' όλος κάτοχος υπό τοΰ τρόμου 
κρύπτεται είς τά πλήθος διά ν' άποφύγη τήν θέαν 
αύτοΰ" έπί τέλους ή αστυνομία προφθάσασα εισέρχε
ται είς τήν οίκίαν, συλλαμβάνει τους καθαριστάς 
τών καπνοδόχιον καί δεικνύουσα αυτούς είς τό πλή
θος, κατέπαυσε τόν θόρυβον καί τόν τρόμον, καί πάν
τες έπείσθησαν είς τήν άλήθειαν τοΰ συμβεβηκότος, 
πλην τοΰ ιατρού, όστις επέμενε λέγων, ότι οί "κα
θαρισταί ούτοι ήσαν αληθείς δαίμονες, καί έπί τέ
λους κυριευθείς ύπά τής μονομανίας ταύτης απέθανε 
παράφρων έν τινι τών νοσοκομείων τής πρωτευούσης. 

Ο ΒΑΣΙΛΟΚΤΟΝΟΣ ΔΑΜΙΕΝΣΟΣ. 

Τ ά πνεύματα εύρίσκοντο έν τη Γαλλία είς με% 
γιστον άναβρασμόν περί τά μέσα τού παρελθόντος 
αιώνος, διάφορα δέ αίτια συνέτρεχαν είς τό νά κρα-
τώσιν είς άδιάκοπον ταραχήν τήν κοινήν γνώμην 
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διότι ϊσχυραι μέν λογομαχίαι έξηκολούθουν μεταξύ 
τών Ίανσενιστών κα'ι τών Μολινιστών ή Ίησοοϊτών, 
αί δε βουλαί και ό κλήρος ένήργουν φανεράς κατ' 
αλλήλων εχθροπραξίας ένεκα θρησκευτικών και πο
λιτικών ζητημάτων, ή δέ κυβέρνησις έπεμβάσα αυ
τόκλητος και ενεργήσασα αυθαιρέτως και κατά τών 
δύο φατριών, ουδέν άλλο είχε κατορθώσει, ειμή νά 
αύξηση τάς κατακραυγάς αμφοτέρων τών μερών, ή 
δέ οικονομική κατάστασις τού κράτους εύρίσκετο 
εις άπελπισίαν, οί φόροι ήσαν βαρύτατοι, και ο μετά 
της Αγγλίας πόλεμος έπρομηνύετο υπό δυσάρεστους 
οιωνούς. Ή γενική λοιπόν δυσαρέσκεια έξηπλοϋτο 
αυξανομένη και ύποτρεφομένη άπό πάσης περιστά
σεως, διότι ουτω περιπεπλεγμε'νων τών πραγμάτων, 

όποΤον δήποτε μέτρον και άν ελαμβάνετο, ύπηρχεν 
αδύνατον νά διαφυγή την κοινήν έπίκρισιν καί άπα-
ρέσκειαν οποίου δήποτε χαρακτήρος άνθρωπος πα-
ρωξύνετο, όλαι αί φαντασίαι ήσαν έξημμέναι, ολα 
τά πνεύματα ανήσυχα, καί οί γενικοί ψιθυρισμοί δέν 
καθήπτοντο πλέον τών υπουργών, άλλ' ανέβαιναν 
μέχρι τού ιδίου θρόνου. 

Τήν δέ πε'μπτην Ταννουαρίου του έτους Π 5 1 
περί τάς έξ ώρας μετά μεσημβρίαν, οτε ο βασιλεύς 
της Γαλλίας Λουδοβίκος Ι Ε ' . έπέστρεφεν έκ Βερσαλ-
λών εις Τριανών, άνθρωπος τις διασχίσας τήν στοι-
χάδα τών Ελβετών σωματοφυλάκων, και ώθησας 
τον Δούκα τού Αίγιένου καί τον διάδοχον τού θρό
νου, έπληξε δια μαχαιριδίου τον βασιλέα εις τήν δε-
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ξιάν πλευράν 8 μ έ έ π έ φ ε ρ ο ν β α ρ ε ί αν π υ γ 
μ ή ν, έ φ ώ ν α ξ ε ν ε υ θ ύ ς ο Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς » άλλά 
θείς τήν χείρα υπό τον έπενδύτην αυτού καί έκβα-
λών καθημαγμένην είπεν, ε ί μ α ι τ ε τ ρ α υ μ α -
τ ι σ μ έ ν ο ς, καί στραφείς έν τω άμα καί ίδών πλη
σίον αυτού άνθρωπον άκινήτως ίστάμενον καί έχον
τα τον πίλον επί της κεφαλής « ο ύ τ ο ς ε ί ν α ι ο 
π λ ή ξ α ς μ ε , έκραξε, σ υ λ λ ά β ε τ ε α υ τ ό ν , άλ
λα μ ή κ α κ ο π ο ι ή σ η τ ε » καί ο μέν βασιλοκτό-
νος συνελήφθη αμέσως, τό δέ τραύμα όν έπιπόλαιον 
έθεραπεύθη ευκόλως. 

Κατά τήν άνάκρισιν άνεφάνη ότι ό άνθρωπος 
ούτος ώνομάζετο 'Ροβέρτος Φραγκίσκος Δαμιένσος, 
γεννημένος εις τήν έπαρχίαν Άρράς καί έκ ποτα
πής τάξεως* φύσει δέ προς τό κακόν επιρρεπής, διήγε 
κατ ' αρχάς ώς οικιακός υπηρέτης βίον άσημον καί 
άθλιο ν. 

Διωχθείς δέ άπό διαφόρους οικίας ένεκα μέθης, 
απιστίας περί τήν ύπηρεσίαν καί θρασύτητος αυτού, 
άπέζη περιπλανώμενος άνευ επαγγέλματος· κατά 
δέ τήν έποχήν καθ' ήν άπεπειράθη κατά τής ζωής 
τού βασιλέως, ή μόνη αυτού περιουσία συνίστατο 
εις μεγάλην ποσότητα μετρητών χρημάτων, τά 
όποια είχεν υπεξαιρέσει παρά του τελευταίου αυτού 
κυρίου. Άνθρωπος δέ τοιούτος άποπειρώμενος τήν 
έκτέλεσιν τοιούτου κακουργήματος, ώφειλε πιθανώς 
νά θεωρηθή, ώς τό όργανον άλλων επισήμων συνενό
χων, καθώς καί κατ ' αρχάς πάντες υπέθεσαν. Ά λ 
λα μετά ταύτα απεδείχθη προφανώς, ότι δ Δαμι
ένσος .εκλήθη εις τήν πράξιν ταύτην άφ' εαυτού καί 
άνευ προτροπής τινός τών κατασπαραττόντων κατ ' 
έκείνην τήν έποχήν τήν Γαλλίαν πολιτικών κομ
μάτων αί αποκρίσεις, τάς οποίας έδιδεν εις όλας 
τάς άνακριτικάς ερωτήσεις, καθώς καί μία επιστο
λή, τήν οποίαν ειχε γράψει προς τον βασιλέα, καί 
εις τήν οποίαν έφαίνετο έξ ολοκλήρου κατειλημμέ
νος υπό πολιτικών ιδεών, απέδειξαν έναργώς, ότι 
τό έγκλημα αυτού δέν προήρχετο έκ συνωμοσίας πο
λιτικής φατρίας, άλλα η τον έξ εκείνων τών πολυ
αρίθμων εγκλημάτων, τά όποια μας αναφέρει παν
ταχού ή ιστορία* ή κεφαλή δηλαδή του άνθρωπου 
τούτου έκθερμανθέισα υπό τών πανταχόθεν επανα
λαμβανόμενων πολιτικών κατακραυγών, καί τής 

πανταχού επικρατούσης γενικής τού έθνους δυσαρέ
σκειας, ώθησε τον Δαμιένσον, προδιατεθειμένον ώς 
έκ τού φυσικού αυτού διοργανισμού, εις τό νά πα-
ραδεχθή τάς ολέθριους ταύτας εντυπώσεις, νά υπό
θαλψη καί ανάπτυξη αύτάς διά τής· μελέτης, καί 
έπι τέλους νά τολμήση--κατά τήν όρμήν τής παρα-
φοράς αυτού τήν άπόπειραν τού τοιούτου εγκλήματος. 
Διηγούνται μάλιστα περί αυτού, οτι ενίοτε τό αίμα 
συρρέον εις τον έγκέφαλον, έρριπτεν αυτόν εις φρε
νήρη κατάστασιν, άπό τής οποίας απηλλάττετο 
διά τών αφαιμάξεων* τήν δέ παραμονήν της εκτε
λέσεως τού εγκλήματος είχε ζητήσει ίατρόν τινα 
διά νά φλεβοτομήση αυτόν, καί ώμολόγησε κατά τήν 
άνάκρισιν, ότι εάν τότε έφλεβοτομείτο, δεν ήθελε 
γενή βασιλοκτόνος, καί ότι σκοπός αυτού δέν ήτο 
νά φονεύση τον βασιλέα, άλλά νά εκφοβη'ση καί νά 
φέρη αυτόν εις συναίσθησιν τής ανάγκης τού νά τακ
τοποίηση τήν κυβέρνησιν καί ν'άποκαταστήση τήν 
ήσυχίαν καθ' δλην τήν έπικράτειαν. 

Εις ταύτα τά έκ τής παραφοράς τού λογικού αί
τια, τά κινήσαντα τον Δαμιένσον εις τό έγκλημα 
τής βασιλοκτονίας, άνεμιγνύετο καί τις φιλοδοξία* 
καθότι ευρισκόμενος εις τήν Φλανδρίαν κατά τον 
Νοέμβριον μήνα τού έτους 1 7 5 6 , έλεγε πρός τινας 
τών γνωρίμων αυτού (C έ ά ν έ π ι ς * ρ έ ψ ω ε ί ς τ ή ν 
Γ α λ λ ί α ν . . . ν α ι ! θ έ λ ω ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι κ α ί 
θ έ λ ω α π ο θ ά ν ε ι έ κ ε ΐ * ά λ λ ά κ α ί ό μ ε γ α 
λ ύ τ ε ρ ο ς τ ή ς γ η ς θ έ λ ε ι α π ο θ ά ν ε ι * κ α ί 
θ έ λ ε τ ε α κ ο ύ σ ε ι ν ά δ ι η γ ώ ν τ α ι μ ε γ ά λ α 
π ε ρ ί έ μ ο ΰ ί έ ν καιρώ μάλιστα τών τοιούτων 
παράφορων αυτού επεχείρησε νά καταστρέψη τον 
βίον διά δηλητηρίου, καί ήκουσαν αυτόν συνεχώς 
έλεεινολογούντα τάς, συμφοράς, τάς όποιας έμελλε 
νά έπισύρη κατά τής οικογενείας αυτού. 

Ό Δαμιένσος άμα κρατηθείς παρεδόθη εις τάς 
βασάνους ενώπιον τού σφραγιδοφύλακος* καί κατέ-
καυσον μέν τάς κνήμας αυτού διά σιδηρών πεπυ-
ρακτωμε'νων λαβίδων, αλλ' οί σφοδροί πόνοι δέν 
απέσπασαν απ* αυτού ούδεμίαν ακριβή όμολογίαν 
έκ Βερσαλλών μετέφεραν τον Δαμιένσον εις Παρι-
σίους, διατάξαντες νά μή φανΐ) τις εις τά παράθυρα 
τών οικιών, ή εις τους δρόμους, διαβαινούσης τής 
φερούσης τον κακοΰργον συνοδίας* διότι ό Δαμιένσος, 
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και κατεαγιαένος τά μέλη εκ των στρεβλώσεων και (] | 

βασάνων, έδειξεν ομως υπεράνθρωπον δύναμιν εκεί ι 

δέ εβλήθη εις τον πύργον του Μοντγγομερή, και 

επειδή έφοβοΰντο μη αύτοχειριασθή, έπέβαλον έπ' 

αυτού δυνατά λωρία, προσηλωμένα έπί τών τοίχων 

και διαπερώντα διά τών εις τους πόδας και χείρας 

αύτοΰ σιδηρών κρίκων, και είς τοιαύτην κατάστα-

σιν παριστάς αυτόν ή παρούσα ημών εικονογραφία, 

άντιγραφείσα ίχ τής έν τή βασιλική βιβλιοθήκη 

ευρισκομένης εικόνος. 

Ή δίκη αύτοΰ ανετέθη είς τάς βουλάς, αΐτινες δι-

κάσασαι αυτόν τήν 2 6 Μαρτίου κατεδίκασαν είς 

τήν ποινήν, τήν οποίαν και ό Ταβαϊλλάκος, φονεύς 

του Ενοίκου Δ' , υπέστη* ό δέ Δαμιένσος, άφοΰ ή-

κουσε γονυπετής τήν άνάγνωσιν τής καταδικας-ικής 

αποφάσεως μεθ' όλων τών τρομερών αυτής λεπτομε

ρειών, είπε μόνον ανεγειρόμενος · χαχη ίψέρα θέΛει 
εισθαι αντη». 

Φρίττει τό λογικόν του άνθρωπου, όταν συλλογι-
σΟή τάς αποτρόπαιους σκληράς βασάνους, τάς έν 
χρήσει μέχρι πρά ολίγων ετών παρά τοις πεπολισ-
μένοις έθνεσι τής Ευρώπης! Οι δικάσαντες τον Δα-
μιένσον γερουσιασταί τής Γαλλίας, μετά μεγάλας 
φιλονεικίας περί τής εκλογής του είδους τών κατά 
του ένοχου βασάνων," απεφάσισαν τέλος πάντων νά 
μεταχειρισθώσι τήν όνομαζομένην β ά σ α ν ο ν τ ώ ν 
π ο δ ε ί ω ν, ώς μόνην δυναμένην νά διατήρηση 
ζώντα τον πάσχοντα έπί πλείονα χοόνον. Ό Δα
μιένσος άκουσας τήν άπάνθρωπον ταύτην άπόφασιν, 
έκβαλε μεγάλας κραυγάς και έζήτησεν οινον λέγων, 
« έ δ ω χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι δ ύ ν α μ ι ς κ α ι κ α ρ 
τ ε ρ ί α » . 

Άφου δέ ήοχισεν ή εκτέλεση τών βασάνων, έξη-
κολούθηιε μέχρις ου οι ίατραί παρετήρησαν, οτι ό 
πάσχων δεν δύναται πλέον νά ύποφε'ρη αύτάς χωρίς 
ν' άποθάνη· τότε μετέφεραν αυτόν συνωδευμένον υπό 
δύο προλυτών, τοΰ μεν Ίανσενιστού τού δε Μολενι-
στοΰ, ενώπιον τής πύλη; τής εκκλησίας τ η ; μητρο
πόλεως, διά νά ίκετεύση υπέρ τής ψυχικής αυτού 
σωτηρία;* εκείθεν δέ άπήγαγον είς τήν πλατέίαν 
τή ; Γρεβη; και παρέδωκαν αυτόν είς τους δημίους. 
Οί δέ έκδύσαντες αυτόν τά ιμάτια αυτού και κατα-
καύΐαντες διά πε πυρακτωμένων λαβίδων τάς κνή-

μας, τούς μηρούς, τούς βραχίονας και τό στήθος 

αυτού, έπέχεον έπί τών νεαρών πληγών κεχιονευμέ-

νον μόλυβδον, ζέον έλαιον, κηρόν και θείον. Ό Δα

μιένσος έθεώρει οίωνεί άπαθώς και περιέργως τάς 
βδελυράς ταύτας λεπτομέρειας τής τιμωρίας αυτού* 

άλλ' οτε οί δήμιοι έκαυσαν έπί πύρας έκ θείου τήν 

δεξιάν αυτού χείρα, έπί τής οποίας ειχον θέσει κατ ' 

έκείνην τήν στιγμήν τό όργανον τού εγκλήματος, ό 
Δαμιένσος άφήκε μίαν μόνην κραυγήν και έπειτα 

έφαίνετο θεωρών άταράχως και έν σιωπή τήν καιο-

με'νην αυτού χείρα. Τό σώμα και ή ζωή τού Δαμι-

ένσου άντεπάλαισαν ίκανόν χρόνον κατά τών φρι

κτών τούτων πόνων ακολούθως οί δήμιοι έδεσαν 

αυτόν εις τεσσάρας αγρίους ίππους συρομένους προς 

τεσσάρας εναντίας διευθύνσεις διά νά σπαράξωσι τό 
σώμα αυτού* άλλ' ημίσεια ώρα ειχεν ήδη παρέλθει 

χωρίς οί ίπποι νά δυνηθώσι νά διασπάσωσι τά μέ

λη τού Δαμιένσου. Διαταξάντων δε τών έπί τής 

εκτελέσεως νά κόψωσι τούς πρωτίστους μυώνας τού 

σώματος τού ανθρώπου τούτου, οί μέν ίπποι διε-

χώρισαν εύκολους τά μέλη αυτού, οί δέ δήμιοι συλ-

λέξαντες αυτά, έρριψαν έπί πυράς μετά τού κορ

μού, ζώντος εισέτι και μετά τον άποχωρισμόν 

τών μελών. 

Άπειρον πλήθος λαού, πάσης τάξεως γένους και 
ηλικίας, είχε συρρεύσει έπί τής πλατείας τής Γρέ-

βης, τών παραθύρων και στεγών τών πέριξ οικιών, 

διά νά ίδωσι τήν φρικτήν ταύτην και άπάνθρωπον 

τιμωρίαν, προστρίψασαν αίώνιον αίσχος είς τάν αι
ώνα καθ' ον έκτελέσθη. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ. 
(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουιιέ*·ον αριθ.) 

Α μ α έπανελθούσης τής τάξεως έν τι] Γαλλία 
μετεφράσθησαν και εισήχθησαν έν αυτή κατά τό 
έτος 1 8 1 1 αί περί. τής προκαταρκτικής διδασκα
λίας τών παίδων άλληλοδιδακτικαί μέθοδοι τών 
Άγγλων Βέλλου και Λαγκαστέρου, υπό Κουβιέρου 
και Νοέλου, συμβούλων τού Γαλλικού Πανεπιστη
μίου, λαβόντων τήν διαταγήν τής τότε Κυβερνή
σεως νά μεταβώσιν είς Όλλανδίαν, και παρατηρή-
σαντες τήν μέθοδον ταύτην, νά έκθέσωσι προς τήν 
κυβέρνησιν σχέδιον περί τής έν Γαλλία εφαρμογής 
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αυτής. Άλλά τό σχέδιον τούτο άν και ανέπτυξε 
σοφώς και έπαρκούντως τήν ανάγκην τής καθ' ολο
κληρίαν παραδοχής τών μεθόδων τοΰ Βέλλου και 
Λαγκαστέρου, πολεμούμενον όμως υπό ανωτέρων 
πολιτικών συμφερόντων τής τότε εποχής, δεν ήδυ-
νήθη νά έπιφέρη ανάλογα αποτελέσματα. 

Μετά δέ τήν είρήνην τού 1 8 1 4 πολλοί τών πε
παιδευμένων Γάλλων μεταβάντες είς Άγγλίαν και 
παρατηρήσαντες τήν τάξιν, τήν σιωπήν, τήν εύπρέ-
πειαν, τήν καθαριότητα και τήν σεμνότητα τών 
παίδων, τών άνά πεντακοσίων μέχρι χιλίων είς τά 
τοιαύτα τής Αγγλίας σχολεία διδασκομένων, έπι-
στρέψαντες παρέστησαν είς τήν Γαλλικήν κυβέρνη
σιν, ότι ή εφαρμογή τού τοιούτου συστήματος, λο
γιζομένου ιδανικού κατά τήν θεωρίαν, υπήρχε πραγ-
ματικώς είς τά σχολεία ταύτα. 

Και ή μέν Γαλλική κυβέρνησις διέταξεν αμέσως 
τήν έφαρμογήν τοΰ σχεδίου τούτου, εταιρία δέ σ«-
στηθέίσα υπό τήν προστασίαν τοΰ δεκάτου ογδόου 
Λουδοβίκου έκ τών διασημότερων ανδρών τής Γαλ
λίας, ένησχολήθη είς τήν καθ' όλην τήν έπικράτειαν 
έφαρμογήν τής μεθόδου ταύτης* επειδή δέ ή εταιρία 
αύτη παρετήρησεν ότι, μή υπαρχόντων έν Γαλλία 
τών αίτιων, άτινα παρεμπόδιζαν έν Αγγλία τήν 
συγχώνευσιν τών δύο μεθόδων τοΰ Βέλλου και Λαγ
καστέρου, ένεκα τών κομματικών αντιζηλιών τών 
οπαδών τών δύο τούτων πρώτων εισηγητών, άί δύο 
αύται μέθοδοι ήδύναντο νά συγχωνευθώσιν ενταύθα 
θαυμασίως είς μίαν, ή μέν εταιρία έδοκίμασε και κα-
τώρθωσε τήν συγχώνευσιν ταύτην, ο δέ Κόμης Άλέ- | 
ξανδρος Δελαβόρδης και ό Κόμης Λαστεύριος συνέ
γραψαν πρώτοι τά κατά τάς βάσεις τής μεθόδου 
ταύτης πρώτα διδακτικά συγγράμματα, ή; τίνος 
αί άρχαι είσίν αί ακόλουθοι. 

Ή ά ν ά γ ν ω σ ι ς , ή γ ρ α φ ή και ή α ρ ι θ 
μ η τ ι κ ή , οί τρέίς ούτοι κύριοι κλάδοι τής προ
καταρκτικής διδασκαλίας, σχηματίζουσιν έκαστος 
ίδιαιτέραν κλάσιν ομοίως σχηματίζει ίδαιτέραν 
κλάσιν ή δ ι ά τ ώ ν γ ρ α μ μ ώ ν ίχνογρ .αφι 'α , 
εισαχθείσα είς πολλά τών τοιούτων σχολείων, προς δέ 
και ή δ ι δ α σ κ α λ ί α τών ε ρ γ ό χ ε ι ρ ω ν , δί όλα 
τά σχολεία τών κορασιών, και έπί τέλους ή φ ω ν η 
τ ι κ ή μ ο ύ σ ι κ ή . 

Κατά δέ τήν μέθοδον ταύτην τής είς κλάσεις δι
αιρέσεως τών διαφόρων μαθημάτων, τίποτε δεν 
εμποδίζει τον παρουσιαζόμενον μαθητήν διότι ούτος 
ευρίσκει παραχρήμα τον κατάλληλον τόπον είς 
τάς διανοητικάς αύτοΰ δυνάμεις. Ουδείς δέ μαθητής 
δύναται νά παρίμποδίση τούς συμμαθητάς αύτοΰ διά 
τή ; ίδιας αυτού βραδύτητας* διότι, ο μέν υπολειπό
μενος δέν εμποδίζει διόλου τούς ευφυέστερους, ή επι
μελέστερους εφάμιλλους αύτοΰ, ό δέ ταχέως προο
δεύων προβιβάζεται ατομικώς από τήν μίαν είς τήν 
άλλην άνωτέραν τάξιν αί δε οκτώ τ ά ξ ε ι ς , εξ" ών 
συνίσταται εκάστη σειρά τών μαθημάτων, έχουσι 
πάντοτε θέσεις ανάλογους προς τάς δυνάμεις έκά-
ς*ου μαθητού, άπό τού άρχίζοντος τήν άνάγνωσιν και 
γραφήν τού αλφαβήτου, μέχρι τοΰ άναγινώσκοντος 
και γράφοντος έκ τού προχείρου. 

Οί μαθηταί κατ* αρχάς μανθάνουσι νά διακρί-
νωσι τά έπί σανίδος έσχηματισμένα γράμματα τοΰ 
αλφαβήτου, άρχίζοντες άπό τά φωνήεντα, ακολού
θως συνενούντες αυτά μετά τών συμφώνων, μανθά-
νουσι τον συλλαβισμόν, έπειτα μανθάνουσι τον έκ 
τών συλλαβών σχηματισμό·/ τών λέξεων και έπί τ έ 
λους τήν έν βιβλίω άνάγνωσιν. 

Ώς δε προς τήν γραφήν οι μαθηταί μιμούνται 
ι κατ ' αρχάς τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου, τά όποια 

διδάσκονται νά γνωρίζωσι σχεδιάζοντες αυτά διά 
τού δακτύλου έπί λεπτού στρώματος άμμου, δια-
κεχυμένης έπί επίτηδες κατεσκευασμένης σανίδος, 
ακολούθως μανθάνουσι νά σχεδιάζωσι τά αυτά 
γράμματα έπί πλακός διά πέτρινου κονδυλίου, έπει
τα σχεδιάζουσι συλλαβάς και λέξεις, και έπί τέλους 
γράφουσιν έπί τοΰ χάρτου. 

Ώς δέ προς τήν άριθμητικήν μανθάνουσι νά γρά-
φωσι και νά διακρίνωσι τούς αριθμητικούς χαρα
κτήρας, ώς και τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου, γρά
φοντες αυτούς δηλ. έπί πλακός, έπί τής όποιας γυ
μνάζονται ομοίως εί; τήν άρίθμήσιν και τάς μεταξύ 
τών αριθμών σχετικάς αναλογίας* προχωροΰντες δέ 
βαθμηδόν είς τήν μάθησιν τών τεσσάρων τής αρι
θμητικής παθών, φθάνουσι μέχρι τών κλασμάτων 
και τής μεθόδου τών τριών, τά οποία ομοίως διδά
σκονται. 

Ή άνάλυσις, ή μόνη αύτη βάσις πάσης καλής δι-



6 4 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Μάρτιος. 

δασκαλίας, έφηρμώσθη μετά μεγίστης αύστηρότη-

τος καί ακριβείας επί της τελειοποιηθείσης ταύτης 

μεθόδου* διότι επειδή εκαστον άντικείμενον τής 

διδασκαλίας αναλύεται, ουδέν των στοιχείων αυτής 

δύναται νά διαφυγή τήν προσοχήν τοΰπαιδός. Επειδή 

δέ ό προβιβασμός τού μαθητού εξαρτάται μοναδι-

κώς από τάς προόδους καί τάς γνώσεις αυτού, είναι 
αδύνατον νά μεταβή ούτος εις νέον άντικείμενον, 

χωρίς νά έννοήση εντελώς τό προς αυτό φέρον προη-

γούμενον, καί επομένως δεν δύναται νά βαοίση άλ

λως, ειμή από τά γνωστά εις τά άγνως-α. Αι οκτώ 

τάξεις διευθύνονται ύφ' ενός τών δυνατωτέρων μα

θητών, ονομαζόμενου π ρ ω τ ο σ χ ό λ ο υ , έκαστος δέ 

κλάδος τών μαθημάτων διευθύνεται ύφ' ενός γενι

κού πρωτοσχόλου ύπό τήν άμεσον οδηγίαν τού διδα

σκάλου, ό'στις δύναται νά διοίκηση τοιουτοτρόπως 

σχολείον έμπε'ριέχον άπεριόριστον αριθμόν μαθητών. 

Ό Γενικός πρωτόσχολος (ή επιθεωρητής) διευθύ

νει κατά τάς διαταγάς τάς οποίας λαμβάνει, ή εν

νοείται ότι λαμβάνει, παρά τού διδασκάλου· διαβι

βάζει διά συνθημάτων τάς διαταγάς εις δλον τό 

σχολεϊον καί είναι τρόπον τινά ό υπουργός τού δι

δασκάλου* οι δέ πρωτόσχολοι είναι οί επιτετραμ

μένοι τήν έκτέλεσιν τών διαταγών τούτων, διορθούν-

τες, έπιθεωροΰντες καί δίδοντες λόγον έκαστος τών 

πρακτικών τής ιδίας αυτού τάξεως. Ή δέ ιεραρχία 

αύτη τής δυνάμεο^ς θεμελιόνει εις τό σχολεϊον εύτα-

ξίαν, παριστώσαν τήν εικόνα, τής καλώς διωργα-

νισμένης πολιτικής κοινωνίας. 

Εις ολα τά σχολεία ταύτα υπάρχει τοΓπος τις δί 
έκαστον πράγμα καί εκαστον πράγμα ευρίσκεται 
πάντοτε εις τον τόπον αυτού. Ή δέ ευταξία αύτη 
χρησιμεύει έν'ταύτω καί ώς μέσον καί ώς αποτέλεσ
μα" ώς μέσον μεν, διότι εις τοιαύτην πολυάριθμον 
συρροήν παίδων μόνη ή ευταξία αύτη δύναται νά 
προλάβη τήν σύγχυσιν καί άπροσεξίαν, ως αποτέ
λεσμα δέ, διότι αί έκ ταύτης προσγινόμεναι έξεις 
εις τούς πάϊδας έπιρροιάζουσιν αυτούς παρά πάντα 
τον βίον εις τάς μετά ταύτα κοινωνικάς αυτών ερ
γασίας, σχέσεις καί οίκιακάς υποθέσεις. 

Μία τών πρωτίστων άρχων τής μεθόδου ταύτης 
είναι καί ή ποικιλία τών εργασιών, άφ' ού μάλιστα 
άνεγνωρίσθη, οτι τό εύκίνητον τού νοός τών παίδων 

καί ή κίνησις, τής οποίας έχουσιν ανάγκην τά προς 
άνάπτυξιν τείνοντα απαλά αυτών όργανα, δεν έπι-
τρέπουσι νά ένασχολώμεν αυτούς ακινδύνως επί τής 
μονότονου θεωρίας ενός μόνου αντικειμένου, δεσμεύ-
οντες τήν προσοχήν καί κρατούντες ακίνητα τά σώ
ματα αυτών. Κατά δέ τήν μέθοδον ταύτην διάφο
ροι έργασίαι διαδέχονται άλλήλας, τακτικά δέ κι
νήματα εκτελούνται ύπό τών παίδων, προς μετά-
'οασιν έκ τής μιάς εις τήν άλλην έργασίαν. Έ κ τού
του δέ προκύπτουσι δύο μεγάλαι ώφέλειαι, έξ ών ή 
μέν πρώτη είναι τό ότι, άφ' ού διανοητική τις δύνα-
μις έργασθί) επί τινα καιρόν, αναπαύεται, άλλη δέ 
δύναμις διαδέχεται τήν έργασίαν τούτο δέ προ
ξενεί τήν άναψυχήν, τής όποιας σκοπός είναι νά με-
ταβάλη τό είδος τής εργασίας, καί όχι νά συστήση 
τήν άργίαν καί ραθυμίαν, ελαττώματα ασυμβίβα
στα προς τον φυσικόν χαρακτήρα τών παίδων, ερ
γαζομένων καί ασχολουμένων άδιακόπως εις τά α
θύρματα αυτών. Ή δέ δευτέρα ωφέλεια είναι ή με
ταβολή τού σώματος τών παίδων ένεκα τών ενερ
γούμενων κινήσεων, αίτινες προξενοΰσιν εις αυτούς 
φυσικήν άνάπαυσιν σύμφωνον προς τήν ήθικήν άνα
ψυχήν, περί τής οποίας εί'πομεν. Ή διδακτική λοι
πόν αύτη μέθοδος ευχαριστεί διπλώς τήν φύσιν, βοη
θούσα ταυτοχρόνως τήν άνάπτυξιν καί τών σωμα
τικών καί τών διανοητικών δυνάμεων τών παίδων. 

(ακολουθεί.) 

Ε'. Μύθος του 'Ρώσσον ποιητοϋ ΚριΛΛάψ. 

Ο ΕΛΕΦΑΣ, ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ. 

'Q βαρύς Ελέφ'ας έθνους έβασίλευε προβάτων, 

Καί της Κυβερνήσεως του υπουργούς μέν είχεν Λύκους ( 

Διοικοΰντας διά \όμων κ' ελευθέρων συνταγμάτων, 

Κατασκόπους δέ του θρόνου είχε στήσει τούς Πιδτ,κους. 

Κ* οί μέν υπουργοί άσπλάγχνως τον λαόν έλεηλάτουν, 

Οί δέ Πίθηκοι ύπούλως διηγοϋντο τ ω Μονάρχη, 

"Οτ* οί υπουργοί τούς νόμους καί τ ό σύνταγμα φυλαττουν, 

Καί εις τον λαόν μ ε γ ά λ η εύχαριστησις ίπάρχει . 

Πλην τά πρόβατα εις άκρον φΟάσαντα απελπισίας, 

Έκθεσιν πρός τον Μονάρχην παριτουν τών εγκλημάτων, 

Αναφέρουσι τών Λύκων τάς φρικτάς παρανομίας, 

Και άπαλλαγήν αίτοϋ.ται τών τοσούτων παθημάτων. 
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0 Ελέφας έΒυμώθη καί καλεί ενώπιον του 

Υπουργούς καί κατασκόπους κ' εις αυτούς καθυποβάλων 

Τάς λεπτομερείς εκθέσεις τών αγαπητών λαών του, 

Ζητεί λόγον τών έν ταύταις παρανομιών μεγάλων. 

ΒασιΛεΰ, λέγουν οί Λύκοι, είναι ψενσται οί Λαοί σον, 

Μας συχοφαντοΰν αδίκως άπο Γ,ήΛιαν χαϊ ψθόνον 
ΣΙ όμ"»ύομεγ δε οτι, μά την άν.ριβή ζωή σον ! 

Πε'ρνομεν α π ' τό χαθε'να άπο μίαν προβίτζαν μόνον. 

0 δ' Ελέφας τήν μακράν του συγκινησας προβοσκίδα, 

ίίς Ελέφας άπεκρίί'η « καί τ ώ όντι οί λαοί μου 

Διά τ ό μηδέν φωνάζουν τούς έγνώρισα, τούς είδα -

Δικαι είν' οί υπουργοί μου ! καί πιστοί οί αυλικοί μου . » 

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 
(Συνέχεια έχ του προηγουμένου αριθμού. ) 

Τήν διατη'ρησιν τής εθνικής ημών μουσικής χρε-
ωστοΰμεν εις τήν αυτήν αιτίαν, ήτις διέσωσε καί 
τήν πάτριον ημών γλώσσαν, δηλαδή εις τήν ίεράν 
ημών θρησκείαν διότι πάς ο έχων όλίγην τινά γνώ
σιν τής παλαιάς Ελληνικής καί τής εκκλησιαστι
κής ημών μουσικής, δύναται ευκόλως νά παρατήρη
ση τήν μεταξύ τών δύο προφανή ταυτότητα. Ή 
ημετέρα λοιπόν εκκλησιαστική μουσική είναι αυτή 
εκείνη ή μουσική τών αρχαίων Ελλήνων, παθοΰσα 
μόνον τοσαύτας καί τοιαύτας τροποποιήσεις, οσας 
καί οποίας ή τον έπόμενον νά λάβη εκ τών θρησκευ
τικών καί πολιτικών του έθνους μεταβολών ή δέ 
μεταξύ τών ονομασιών τών ·κτώ αρμονιών εκείνης 
καί τών οκτώ ήχων ταύτης αναλογία, είναι ή έξης. 

Αρμονία ύπερμιζοΛύδιος, ο καθ' ημάς ήχος ά. 

Αρμονία μιζυΛύδιος, ό καθ' ημάς ηχος β'. 
Αρμονία Λύδιος, ό καθ' ημάς ήχος γ' · 

Αρμονία ψρύγιος, ό καθ' ημάς ηγος δ'. 

Αρμονία δώριος, ό κχθ' ημάς ηχος πΛ. ά. 

Άρμοϊία υποΛύδιος, ό καθ' ημάς ηχος πΛ'. β'. 
Αρμονία ύποφρΰγιος, ό κα9' ημάς ηχος βαρύς. 

'Λρμονία υποδόριος, Ό κα')' ή μ ά : ηχος πΛ. δ'. 

Έ κ δέ τών περί μουσικής προ Χριστού συγγρα-
ψάντων, πρώτος μέν λογίζεται Φιλόλαος ό μαθητής 
καί διάδοχος τού Πυθαγόρου* τού δέ πεοί μουσικής 
συγγράμματος αυτού τεμάχια τινα μόνον διεσώθη
σαν παρά Νικομάχω τω Γερασηνω εν τω περί αρ
μονικής έγχειριδίω αύτου. Δεύτερος δε ό Έρμιονεύς 
Λάσος, όστις έχρημάτισε καί διδάσκαλος τού Πιν

δάρου, υιός ών τού Δαί'φαντος καί τής Μύρτιος' με-
γάλην δέ άμιλλαν είχε πρός τον Πίνδαρον ό ερωτι
κά, προσωδία, διθυράμβους, ύμνουςκαί άλλα πολλά 
γράψας μουσικός Βακχυλίδης, ό έξ Ίουλίδος πόλεως 
τής νήσου Κέας, άκμάσας περί τά 4 3 0 II. Χ . ανε
ψιός ών τού Σιμωνίδου τού καί διδασκάλου τού Πιν
δάρου* ήςιώθη μάλις-α παρ Ίέρωνι τω τών Συρακου
σών βασιλεϊ μεγαλητέρας παρά τόν Πίνδαρον τιμής* 
καί τρίτος όέκ Μεσσηνίας Δικαίαρχος υιός μέν Φει
δίου, ακουστής δέ Αριστοτέλους. "Ολων δέ τά πε
ρί μουσικής συγγράμματα άπώλοντο. 

Άριστόξενος δέ (άκμάσας έν έτει 3 2 2 Π. Χ . ) 
υιός του Μνησίου τού και Σπινθάρου μουσικού άπο 
Τάραντος τής Σικελίας, συνέγραψε βιβλία μουσικά, 

φιλοσοφικά, ιστορικά καί παντός είδους παιδείας, 
τά πάντα βιβλία υνγ'. 

Ό δέ Ευκλείδης (άκμάσας έν έ'τει 2 5 8 Π. Χ . ) 
συνέγραψεν είσαγωγήν εις τήν μουσική ν, ένθα κατα
λέγει τάς χορδάς τών τριών γενών, διακρίνει χρό
νους έξ, διασαφηνίζει τρόπους επτά καί έκτίθησιν 
είκοσι θεωρήματα εις κατατομήν τού κανόνος* ήγουν 
καταγίνεται μόνον περί τού έν μουσική ποσού, χω
ρίς ν' άναφέρη τι περί ποιου. 

Νικόμαχος ό Γερασηνός ( άκμάσας έν έτει 1 Π 
Π. Χ . ) συνέγραψε περί μουσικής διαιρέσας τό σύγ
γραμμα αυτού εις δύο βιβλία* ώνομάσθη δέ Πυθαγο-
ρικός, διότι ομιλεί κατά τάς γνώμας τού Πυθαγό
ρου. Θέων δέ τις Σμυρναίος άφήκεν απόσπασμα τι 
περί αριθμητικής καί μουσικής καί έξέδωκεν αυτό 
τύποις ό Ισμαήλ Βουλλιάλδ. 

Αριστείδης δέ ό Κουϊντιλιανός συνέγραψε πλα-
τύτερον καί πληρέστερον πάντων τών προ αυτού 

περί μελωδίας, περί ρυθμών καί περί τών αποτε
λεσμάτων τής μουσικής. 

Κλαύδιος δέ ό Πτολεμαίος (άκμάσας εν έτει 1 2 5 
— 1 6 1 Μ. Χ . ) συνέγραψεν Ελληνιστί τάς αρχάς τής 
αρμονίας, ένθα μαθηματικώτερον εκφράζεται* τού
του τά α ρ μ ο ν ι κ ά έσχολίασε Πορφύρας γράψας 

καί αυτός υπόμνημα τι περί μουσικής οχι εύκατα-
φρόνητον. 

Άλύπιος δε έκτίθησι τά σημεία, άτινα διά τους 

φθόγγους μετεχειρίζοντο οί αρχαίοι Έλληνες εις δε

καπέντε τρόπους, έν τρισί γένεσ#, τουτέστιν επί δια

γραμμάτων τεσσαράκοντα πέντε* ελήφθησαν δέ 
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ταύτα τα μουσικά σημεία άπό τοΰ Ελληνικού αλ
φαβήτου. ( 1 ) 

Γαυδε'ντιός δέ τις φιλόσοφος συνέγραψεν είσαγω-
γήν εις τήν μουσικήν, ένθα ομιλεί περί φθόγγων, 
διαστημάτων και τρόπων, έκτίθησι δέ και σημεία 
των φθόγγων εις τεσσάρας τρόπους έν τω διατονικω 
μόνω γένει. Συνέγραψεν ομοίως είσαγωγήν της μου
σικής τέχνης κατ ' έρωταπόκρισιν και Βάκχειος ό 
γέρων αναφερών και δέκα ρυθμούς. 

Περί μουσικής έγραψαν και τρεΤς πολυίστορες 
Λουκιανός ό Σαμωσατεύς, Πλούταρχος ό Χερωνεύς 
και Αθηναίος ( 2 ) . Και ό μέν Αθηναίος άναφέριι 
περί τίνων εύδοκιμησάντων εις τήν μουσικήν, ή 
έφευρόντων τι εις α υ τ ή ν ο δέ Πλούταρχος συνέγρα
ψε δύο δια?ιόγους διά τό αυτό τέλος· και δ Λουκια
νός έγραψεν όρχησιν, ή έγκώμιον μουσικής. Συνέ
γραψαν περί μουσικής έν έσχάτοις τόϊς χρόνοις και 
δύο Κωνσταντινουπολΐται, Μιχαήλ ό Φελλός και 
Μανουήλ ό Βρυέννυος. Και του μέν Φελλού σώζεται 
επιτομή μουσικής, ένθα φαίνεται ότι ουδέν άλλο 
ένήργησεν ούτος ειμή συλλογήν πολλών λέξεων, ορι
σμών και διαιρέσεων της μουσικής· ό δέ Βρυέννυος 
ώμίλησε περί τής έν μουσική ποσότητος κατά τους 
αρχαίους πληρέστατα, και έτι περί ήχων, ώςοί σύγ
χρονοι αυτού μελοποιοί έφρόνουν είναι όμως άπο-
ρον, διατί δέν ώμίλησαν ούτε δ είς ούτε ο άλλος 
περί ρυθμών, χειρονομίας και χαρακτήρων, έν ω ό 
μέν Ψελλός έγραψε περί τό 1 1 0 5 έτος, δ δέ Βρυέν
νυος περί τό 1 3 2 0 , οτε παρά πολλοίς αναμφιβόλως 
ύπήρχεν ή χρήσις τών χαρακτήρων και τής χειρονο
μίας, ήτις διήρκεσε και μετά τήν άλωσιν του Βυζαν
τίου* επειδή ευρίσκονται στιχηράρια γεγραμμένα 
προ 6 2 0 ετών. 'Εκ τούτου λοιπόν συνάγεται οτι οί 
δύο ούτοι συγγραφείς ήσαν αμύητοι τής μουσικής τών 
χρόνων καθ' ους έζων, ή τουλάχιστον οτι δέν διε
σώθησαν τά περί τής οποίας έγραψαν ύλης. 

(1) Μάρκος ό Μείβώμιος, έξέδωκε βίβλον περιέχου-
σαν μετά Λατινικής μεταφράσεως και σχολείων τ ά συγ
γ ρ ά μ μ α τ α , δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α , και σημεία έπτά μουσικών 
Ελλήνων Αριστοξένου, Εύκλείδου, Νικόμαχου, Αλυπίου, 
Γαυδεντίου , Βάκχειου και Αριστείδου. 

(2) ό Πλούταρχος ήκμασε κ α τ ά τήν β'. εκατοντα
ετηρίδα άπό Χρίστου , γεννηθείς τ ώ 50 ετει και αποθα
νών τ ώ 135 ό δέ Λουκιανός ην σύγχρονος αύτοΰ, και 
ό Αθηναίος ήκμασε κ α τ ά τήν γ'· έκατονταετ/ίρίδα. 

'Απο δε τούς Λατίνους και λοιπούς Ευρωπαίους 
επί μέν Θεοδωρίχου συνέγραψαν Βιέσιος, Κασσιόδω-
ρος, Μαρτινιανός και Αυγουστίνος* νεωστί δε Ζαρ-
λϊνος, Σαλινάς, Ναγούλιος, Βικέντιος, Γαλιλαίος, 
Δόνις, Κιρχέρος, Βανχιέρης, Μαρσένος, Παρράς, Πε-
ρώλτος, Εαλλής, Δεσκάρτης, Όλδέρος, Μανγόλης, 
Μαλκόμος, Βουρέτος, Φαμώ, Πε'ρνος, Δ ' Άλαμβερτος, 
Τουσσώ και 'Ορών και άλλοι πολλοί, εκφράζοντες έξ 
εικασίας και τά λεγόμενα περί τών αρχαίων Ε λ 
λήνων μουσικών, σημειοίντες ομοίως και μέλη τής 

τών Ελλήνων μουσικής, διά τών είς χρήσιν παρ αύ-
τοΤς σημαδοχρόνων (ηοίοβ). 

Και ταύτα μέν περί τής Ελληνικής μουσικής 
προ τής χριστιανικής εποχής. Ό τ ι δέ ή κοινή μή-
τηρ ημών Εκκλησία ελάμβανε σύστασιν, ό δέ Χρι
στιανισμός έφαπλούμενος είς διαφόρους πόλεις έπαγι-
ούτο, τότε, καθώς συνειθιζετο και παρ Ίουδαίοις, 
έδοξε και τοις Χριστιανόίς νά δοξολογώνται και έν τή 
ιερά ημών Εκκλησία διά τής μουσικής τά μεγαλεία 
και θαυμάσια τού Θεού. Και έψαλλον μέν τούς ψαλ
μούς του Δαβίδ έν αύτίί, έμέλησαν δε και τό σιγη-
σάτω πάσα σάρζ βροτεία, τό Χερονβιχόν, τό Κοινω-

νΐχόν, τό 'Άγιος, "Αγιος Κύριος Σαβαώθ, το Σί νμοΰ-

μεν, τό τήν γαρ σήν μήτραν, και τά λοιπά τής θείας 
και ιεράς λειτουργίας άσματα, ακολούθως δέ μετε-
χειρίσθησαν τήν μουσικήν και εν τω Έσπερινω, Με-
σονυκτικώ, και Όρθρω. 

Επειδή δέ κατά τήν έποχήν καθ' ην έζων ό,τε 
Ιωάννης ό Δαμασκηνός, ήτοι περί τό 1 3 6 άπό Χρι
στού, και ό τούτω συνανατραφείς και συμπαιδευ-
θείς Κοσμάς, έπενοήθη ό τρόπος τοΰ γράφειν τά 
μέλη διά τίνων συμβολικών χαρακτήρων, δί ων έ
γραψεν ό Δαμασκηνός έν οκτώ μέν ή'χοις τά αναστά
σιμα τής Όκτωήχου, και τά παρά Πέτρου τοΰ Λακε
δαίμονος έξηγηθέντα Κεκραγάρια, έν ήχω δέ πλαγίου 
δευτέρου τά μέλη τοΰ χερονβιχοϋ, τον χοινωνιχον, τοΰ 
Νυν αϊ δυνάμεις, χα\ %ον, Προστασία τών Χριστιανών 

άχαταίσχνντε' έν πρώτω δέ ήχω τό γιύσασθε χαϊ ϊδετε, 
ο Δαμασκηνός θεωρείται ό αρχαιότερος διδάσκαλος 
και πρωτουργός τής καθ' ημάς εκκλησιαστικής μου
σικής, κατά τά σωζώμενα γεγραμμένα διά τών είρη-
μένων μουσικών χαρακτήρων μέλη* ποιήσας δέ τήν 
όκτώηχον, έδίδαξε τούς μεταγενεστέρους ψαλμωδούς 
νά μήν Ικτείνωσι, μηδέ νά παρεκτρέπωσι τάς ψαλ-
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μωδίας άπό τούς οκτώ ήχους* άπό δέ ταύτης τής 

εποχής έως τών καθ' ημάς χρόνων, άνεδείχθησαν και 
άλλοι πολλοί διδάσκαλοι και έφευρεταί ψαλμωδιών, 

τούς όποιους παρασιωπώμεν συντομίας χάριν. 

Τήν δέ μέθοδον και τούς χαρακτήρας τής εκκλη

σιαστικής μουσικής άναβιβάζουσιν οί μεταγενέστε

ροι συγγραφείς έως είς τούς χρόνους Πτολεμαίου τού 

Φιλαδέλφου Βασιλέως τής Αιγύπτου, τούτεστι 2 8 5 

έτη προ Χριστού, λέγοντες οτι ο ρηθείς Βασιλεύς εύ

ρων τούς ήχους συγκεχυμένους και διαχωρισμένους, 

έπρόσταξε τούς άπό τής Εβραϊκής είς τήν Έλληνι-

κην γλώσσαν μεταφράζοντας τήν ίεράν γραφήν, νά 
συλλέξωσιν ιδίως τά περί Ελληνικής μουσικής· ού

τοι δέ συντάξαντες πάντα τάμέλη τών ήχων εποίη

σαν έξ αυτών βιβλι'ον καλούμενον Μ ο υ σ ι κ ό ν, έξοΰ 

τής μουσικής ή πάσα τέχνη έγνωρίσθη, αλλά τό 
οποίον σύν άλλοις πολλοίς άπώλετο έν τ*̂  Αλεξαν

δρινή βιβλιοθήκη. 

Ή Μέθοδος λοιπόν και οί χαρακτήρες ταύτης τής 
εθνικής ημών μουσικής, τήν οποίαν, ώς είπομεν, διέ-
σο)σεν άπό τοΰ μεγάλου τοΰ γένους ναυαγίου ή μή-
τηρ ημών εκκλησία ( 3 ) , διετηρήθησαν άπαραλλοίω-
τοι άπό Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου μέχρις Ιωάννου 
τοΰ Πρωτοψάλτου ( Π 9 6 ) · άνευ ουδεμιάς άλλης δια
φοράς, ειμή τοΰ ότι οί μέν αρχαίοι "Ελληνες μετε-
χειρίζοντο προς σημείο^σιν. τών τόνων τούς αλφαβη
τικούς χαρακτήρας, ό δέ Δαμασκηνός άντεκατέστησε 
τά παρά τή ημετέρα μουσική μέχρι τοΰ νΰν έν χρή
σει σημεία" ακολούθους δε οί Λατίνοι έπενόησαν τά 
παρ αύτοίς και πάσι τοΤς Εύρωπαίοις σημαδόχρονα 
(ηοΐεβ). Έν τοσούτωούτε ό πρώτος τρόπος τοΰ γρά
φειν τά μέλη, ούτε ό δεύτερος, παρομοιάζων μέ τά 
ίερογ?»υφικά σύμβολα τών παλαιών Αιγυπτίων, ούτε 
ο τρίτος ήσαν άνεπίληπτοι" προϊόντος όμως τοΰ 
χρόνου έκαλλιεργήθησοιν και διωρθώθησαν διά προ-

( 3 ) Οταν έξέλιπεν άπό Κωνσταντινουπόλεως ή εμ-
μουσος ψαλμωδία, έσώζετο έν ταΐς κατά τή; Πελοπόν-
νησον και Κρήτην έκκλησίαις - ότε δέ και έντεΰθ:ν άπε
π τ η , έσώζετο έν τ ώ τοΰ Ά θ ω ν ο ς Αγιωνύμω Ορεί, έπε'δή 
έχρησίμευεν ή διάδοσις τής μουσικής εις τους εκκλησια
στικούς και καθ άλλας μέν τελετάς , μ ά λ ι σ τ α δέ εις τάς 
α γ ρ υ π ν ί α ς, ήγουν τάς παννυχίους τελετά; · εκείθεν δέ 
πάλιν μετεκομίσίη εις τήν ΚωνσταντινούπΛιν, μέχρι τοΰ 
νΰν σωζόμενη. 

σθηκών και αφαιρέσεων μόνον οί δύο, τουτέστιν ό 
τών Ευρωπαίων και ό ημέτερος. (ακολουθεί). 

Ο ΟΡΝΥΘΟΡΥΓΧΟΣ. 
Ιϊολύ ήμφισβήτησαν οί φυσιολόγοι είς ποίαν κλά-

σιν νά κατατάξωσι τό υπό τής παρούσης εικονογρα

φίας ποφιστίόμενον άνώμαλον και ετερόκλιτον ζώον, 

παράδοξον όχι μόνον διά τήν έξωτερικήν μορφήν, 

άλλά και τήν έσωτερικήν αύτοΰ κατασκευήν, με-

γάλως διαφέρουσαν τής τών άλλων ζώων έπί τέλους 

δε ώνόμασαν αυτό Ό ρ ν ι θ ό ρ υ γ χ ο ν . 

Και τό μέν σώμα τοΰ ζώου τούτου καλύπτεται 
ύπό τριχών, έχει δέ ράμφος ομοιον τω τής χηνός και 
τεσσάρας πόδας, ων οί οπίσθιοι φέρουσι κέντρα ίοβό-
λα ύπολαμβανομε'να* δέν είναι ούτε ζ ω ο τ ό κ ο ν, 
ούτι εντελώς ώ ο τ ό κ ο ν, άλλά δύναται νά ονομα-
σθή ώ ο ζ ω ο τ ό κ ο ν , δηλαδή ή θήλειοι νεοσσεύει τά 
ώά αυτής εντός τής μήτρας. Και νομίζεται μέν γα-
λακτοφόρον, άλλ' αγνοείται πώς θηλάζει* ένί λόγω 
ό Όρνυθόρυγχος είναι ον ριφθέν έπί τής γής διά νά 
άνατρέψη όλα τά περί τής φυσικής ιστορίας άνεγη-
γερμένα συστήματα, διότι εξίσου δύναται τις νά ίσ-
χυρισθί), ότι ανήκει και είς τά τετράποδα, και είς τά 
πτηνά, και είς τούς ιχθείς. 

Τό πτηνόν τούτο γεννάται είς τήν νέαν Όλαν-
δίαν, τήν χώραν οπου ό διά τήν λευκότητα αυτού 
τοσούτον έν Ευρώπη ονομαστός κύκνος, έχει πτερά 
καταμέλανα* όπου οί παρ ήμΤν φαιοί ίε'ρακες, είναι 
λευκοί ώς ή χιών οπου άλλου τίνος όρνιθος ή ουρά 
έχει τό σχήμα τής Ελληνικής λύρας* άλλος δέ τις 
όρνις εκπέμπει κραυγήν έξ ολοκλήρου όμοίαν προς 
τον πάταγον τής μάστιγος. 

Οι φυσιολύγοι κατέταξαν τό ζώον τούτο μεταξύ 
τών τετραπόδων ζή δέ συνήθως παρά τούς ποτα
μούς και τά έλη, και τρέφεται ύπο σκωλήκων και 
άλλων ένυδρων εντόμων κολυμβά δέ άριστα, έπί δέ 
τής ξηράς βαίνει ερπον. Τά γνωστότερον είδος τού 
ζώου τούτου είναι ό π α ρ ά δ ο ξ ο ς Ό ρ ν ι θ ό -
ρ ύ γ χ ο ς , όνομα μαρτυρούν τάς δυσκολίας, τάς 
οποίας τό ζώον έπροξένησεν είς τούς θέλοντας νά 
καθυποτάξωσι τήν φύσιν είς τάς μεθόδους αυτών, ή 
τήν θείαν πρόνοιαν, τήν τοσούτον γόνιμον τήν φύσιν 
καταστήσασαν. 
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Και ή μέν θήλεια κατασκευάζει φωλεάν έξ ένύ-1 
δρων φυτών, άλλά δεν είναι εισέτι γνωστόν πώς | 
νεοσσεύει, καΐ πώς εκτρέφει τ ά νεογνά αυτής· Οι 
Όρνιθόρυγχοι ζωγροΰνται σπανίως· διότι καταδιω-
κόμενοι καταδύονται τάχιστα εντός τοΰ ύδατος· το 
δε σώμα αυτών πλήν της κεφαλής είναι άτρωτον 
υπό τής σφαίρας τών πυροβόλων ουδ'" ίσχυσαν μέ
χρι σήμερον νά μετακομίσωσι ζώντα εις τήν Εύρώ-
πην Όρνιθόρυγχόν τινα. 

Τό περιεργότερον τού ζώου τούτου είναι οί δύο 
οδόντες, ους έχει έφ'έκατέρας πλευράς και εις τό βά
θος τού ς*όματος αυτού, μή κεκαλυμμένους όμως υπό 
λευκού, προσηλωμένους δέ έπί τών ούλων οί οδόντες 
ούτοι είναι τετράπλευροι, λείοι άνωθεν, και σύνθετοι 
έκ κεράτινων ινών κατά μήκος συνηνωμένων. "Εχει 
δέ γλώσσαν βραχείαν, μαλακήν και τρόπον τινά δι-
πλήν δηλαδή τήν μεν, κατά τον Κυβιέρον, έμ-
περιεχομένην εις τό κοίλον του ρύγχους και μαλ-
λώδη, τήνδέ εις τήν βάσιν τής πρώτης, παχυτέραν 

και έχουσαν έπί τά έμπροσθεν δύο τινάς σαρκώδεις 
άκρας. 

Και οί μέν εμπρόσθιοι πόδες τού Όρνιθορύγχου 
έχουσι πέντε δακτύλους λεπτούς, σχεδόν ισομεγέθεις 
προσκεκολλημένους έπί μεμβράνας υπερεχούσης αυ
τούς κατά τό μέγεθος, και ώχυρωμένους δια μακρών 
ονύχων, οί δέ τών οπισθίων ποδών δάκτυλοι, έχοντες 
πάντες τήν αυτήν διεύθυνσιν, συνενούνται διά μεμ
βράνας μέχρι τών τοξοειδών αυτών ονύχων. 

Το χρώμα τών τριχών τοΰ Όρνιθορύγχου είναι 
οαιόν μεν κατά τήν βάσιν, ύποκόκκινον καίστιλπνόν 
κατά τά άκρα, άργυρόλευκον δε κατά τό στήθος 
και τήν κοιλίαν. Τό όλικόν μήκος τοΰ ζώου άπό τοΰ 
άκρου τοΰ ρύγχους μέχρι τής βάσεως τής ουράς, εί
ναι συνήθως ενός ποδός και δύο δακτύλων ήδέ ουρά 
έχει μήκος μέν συνήθως τριών δακτύλων, πλάτος 
δέ δύο δακτύλωνΓ 

Μόνος ό Άγγλος Βένετος ήδυνήθη -νά ζωγρήση 

Όρνιθόρυγχόν, τον όποιον, ώς ό ίδιος διηγείται, 
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εθεσεν εντός κάδδου μετά ένυδρων χόρτων, έξ ων συ

νήθως ούτος τρέφεται, άλλ' ένθα τό ζώον έφαίνετο 

πολύ δυσανασχετούν διά τήν στέρησιν τής ελευθε

ρίας αυτού, και άποπειρώμενον πάντοτε νά φύγη, 

τό όποιον και έπί τέλους κατώρθωσεν. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΥΧΟΥ 
ΜΥΡΜΗΓΚΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ. 

Σεβαστέμοι χαθηγητά'Κίριε '/ωάκνη Βονρε-

2υγχωρήσατέ μοι ν' αναφέρω προς υμάς ολίγας 

λέξεις περί τής χρήσεως τοΰ φαρμάκου, δηλαδή τοΰ 

χλωρούχου μυρμηγκικού οξέος, άντί τοΰ θειϊκοΰ αιθέ

ρος. Ή χρήσις τού είρημένου οξέος είναι πολύ καλ-

λητέρα, ασφαλεστέρα, και εύκολωτέρα, απαιτείται 

όμως νά ήναι τούτο ειλικρινές, άλλως δέν ενεργεί. Ή 

χρήσίς του γίνεται κατά τον άκόλουθον τρόπον χέει 

τις έπί χειρομάκτου τινός μέχρι δραχμής, θέτει τό 

χειρόμακρον εις τους μυκτήρας τοΰ έγχειρισθησομέ-

νου και εις δύο λεπτά άρχεται ή νάρκωσις· αφαι

ρούν ολίγον τό χειρόμακτρον και πάλιν τό προσθέ

τουν, εάν ή χρεία τό κα)*έση, κεντούν τον ασθενή 

μέ βελόνην εις διάφορα μέρη διά νά πληροφορηθούν 

περί τής ναρκώσεως, και ευθύς ενεργεί ό χειρούργος, 

ό ασθενής δέν αισθάνεται τό πχραμικρόν, άλλ' ούτε 

ονειρεύεται, ώς μέ τον θειϊκόν αιθέρα. 

"Εγειναν έπί ζώων διάφοροι δοκιμασίαι έπί ίπ
πων και κυνών, διά τον ιππον έχρειάσθησαν τρείς 
ούγγίαι διά νά τον θανατώσο)σι· κατ ' αρχάς ήρχι-
σαν νά κλονίζωνται τά οπίσθια του άκρα και ολίγον 
κατ' ολίγον νά καταπίπτη, οί σφυγμοί του έγειναν 
ανεπαίσθητοι, τότε απέκοψαν τον άκρον πόδα άνευ 
παραμικράς κινήσεως, συγχρόνως άφτ,ρεσαν και τήν 
κύσ,τιν άπό τήν ρίνατου και μετά έν λεπτάν άνε-
πήδησεν ό ίππος, προσήρμωσαν πάλιν τήν κύστιν 
και έχρειάσθησαν 4 0 λεπτά έιος ου θανατωθή* 
εξετάσαντε; τά εντόσθια δεν εύρον καμμίαν μετα-
βολήν εις κύνας τό έδωσαν εσωτερικώς και ενεργεί 
ταχύτερον, άλλά και εσωτερικώς δέν έφερεν ούτε 
εις τούς πνεύμονας, ουτε εις τον έγκέφαλον, άλλ'ού-
τε εις τον στόμαχον μεταβολήν τινα, ένεκα τούτου 

οΰν τάν χρήσιν του άσφαλεστέραν, ή τήν τοΰ 
θειϊκοΰ αιθέρος. Ό θειικός αίθήρ παρετηρήθη, ότι δέν 
δύναται νά μεταχειρισθή εις καχεκτικούς διά-τήν 

έπί τοΰ αίματος ένέργειάν του, δηλαδή προξενεί κά-
ποιαν ά7*λοίωσιν, προσέτι επιφέρει και σπασμούς, 
ένω τό μυρμηγκικόν οξύ φέρει άπλήν μόνον νάρκω-
σιν.,Είς τά πειράματα δεν είμην παρών ολα ταύτα 
τά έδιηγήθη ό τής Παθολογικής Ανατομίας Καθη
γητής. Είς τών βοηθών τών Καθηγητών τοΰ νοσο
κομείου μέ υπεσχε'θη νά κάμωμεν και ήμεις εν πεί
ραμα ιδιαιτέρως έπί ζώου, και τότε θέλω αναφέρει 
προς ύμας άκριβέστερον τά διάφορα φαινόμενα. Ό 
Καθηγητής τής χειρουργική; έκαμεν έως τώρα_ τρείς 
εγχειρήσεις μετ ' επιτυχίας. Κατά πρώτον έγεινεν 
ή χρήσις τού είρημένου οξέος είς έξαίρεσιν τοΰ δευτέ
ρου οπισθίου τραπεζίτου οδόντος· κατά τύχην εΐμην 
είς τήν άριστεράν τού ανθρώπου τούτου πλευράν, 
άλλά δέν ήδυνήθην νά ίδω τήν κόρην τοΰ όφθαλμοΰ, 
έπιδή οί βολβοί ήσαν προς τά άνω έστραμμε'νοι* φαί
νεται δέ οτι τό ποσόν τού φαρμάκου νά ήτο πολύ, 
διότι δέν συνέβη τούτο είς τούς λοιπούς* οί σφυγμοί 
του ήσαν ανεπαίσθητοι και μετά τήν έξαίρεσιν τοΰ 
οδόντος έμεινε δύο λεπτά νεναρκωμένος* τότε έράν-
τισε τό πρόσωπόντου ό καθηγητής μέ ψυχρόν υδωρ 
και ευθύς έπανήλθεν είς εαυτόν τοΰ έδωκεν ακολού
θως τον οδόντα και ήρώτα άν τον έξήρεσαν άπό αυ
τόν, διότι δέν ήσθάνθη τίποτε, ώς και οί λοιποί ε
ρωτηθέντες, είπον, ότι δέν ήσθάνθησαν τίποτε, άλλ' 
ούτε ώνειρεύθησαν. 

Έ κ Μονάχου τήν 1 5 / 2 1 Δεκεμβρίου 1 3 4 7 . 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΪΡΙΝΑΚΗΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Σνπ'χεια τής Όιιι.Ιίας τοΰ Κ. Άοωχίου. 

( 'Εχ τοϋ 'Λριθ- 8. ) 
Νέοι βλαστοί της- γηραιάς Ε λ λ ά δ ο ς , χρησται τής 

πατρίδος ελπίδες , άδυνάτως και ώς έν άνυδρα σκια

γραφία έπροσπάδτ,σα νά'σάς υποδείξω τήν έκτασιν , τήν 

χρήσιν, και τήν άξίαν τοϋ περί φιλολογίας μαθήματος-

τάς καταχρήσεις είς τ ά ; όποιας υπόκειται, τούς σκοπέ

λους έκ τών οποίων κινδυνεύει και τ ά προφυλακτικά 

τούτων [λέσα. Πολλά ήναγκάσΟτ,ν νά εϊπω , π ο λ λ ά υ.ί\ 

παρέτρεξα. "Ινα τελειώσω δέ τονριακρόν τούτον πρόλο . 

γον ακόμη νά σας εϊπω ολίγα. 

Η παλαιά και υ.έση πολιτ ική Ιστορία τών Ελλήνοιν 

τ ε λ ε υ τ α ρ·.έ τήν υπό Τούρκων άλώσιν τής Κωνσταντινου-

πόλως· έπ'αυτής τ ε λ ε υ τ α και ή κυρίως Ελλτ,νική Φιλο-

θεωρ 
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λογία. Μετέπειτα αρχίζει νέα εποχή, εποχή Θλιβερά καΐ 

άξιοδάκρυτος , και νεωτάτη λαμπρά εποχή άρχεται μ έ 

τήν διά τής ίερωτάτης έπαναστάσεα>ς παλιγγενεσίαν μας. 

II Ελληνική Φιλολογία έχει τον χαρακτήρα όλων των 

Ελληνικών πραγμάτων , τήν γον ιμότητα - πλουσιωτάτη 

καθ έαυτήν γενομένη έγέννησε πρώτον μέν τήν Ρωμαϊ-

κήν , καί δί αυτής έπειτα τήν ίταλικήν , τήν Γαλλικήν , 

και πασαν άλλην τ ή ς νεωτέρας Εΰρώπης' δ ι ό τ ι , αν και 

τά ένδυμα και ό τρόπος ήναι διάφορος, το πράγμα όμως 

είναι τό αυτό. 
Παρίσταται λοιπόν ή Ελληνική Φιλολογία ώς δένδρον 

ευτραφές, τ ό όποιον, μονοστέλεχον όν κατά πρώτον, σχί

ζεται έπειτα εις κλάδους και παρακλάδους πολλούς. "Ο

στις κατέχει τ ά Ελληνικά δέν κατέχει βέβαια τό όλον, 

έχει όμως τήν βάσιν , άλλ ' Οστις φιλολογεΐ χωρίς τών 

Ελληνικών , δεν θέλω νά είπω ότι ομοιάζει τάς μυθευο-

μένας Λαναΐδας, αϊ όποΐαι κατεδικάσθν,σαν νά γεμίζωσι 

τον τρυπημενον πίθον, δόναμαι όμως νά είπω ότι στολί 

ζει τήν σκέπην πριν θέση στερεά θ ε μ έ λ ι α . Εάν δέ ό 

τοιούτος, τυχόν, ήναι και Ελλην , τ ό τ ε ομοιάζει τους ά-

γεννεΐς εκείνους Ελληνας ο'ίτινες, άπογνωσθέντες περί τής 

σωτηρίας τής Ελλάδος επί τών Μηδικών, ηϋτομόλησαν 

εις τους Πέρσας, ή τους ευτελείς και αναξίους Χ ρ ι σ τ ι α 

νούς ο'ίτινες, παραιτήσαντες τήν ίεράν και θεόσδοτον ή-

θικήν του Ευαγγελίου έζήτησαν τήν σωτηρίαν των είς 

του Κορανίου τό κήρυγμα . 

Λ λ λ ' έίμέν εύκολώτερον είναι ή έξέτασις του μόνου 

στελέχους , άσυγκ,ρίτως καλλιφτερον και μεγαλοπρεπέςε-

ρον είναι ή έξέτασις τοϋ όλου δένδρου, ΐΐ έζέτασις πώς οΐ 

Ρωμαίοι έμιμήθησαν τά Ελληνικά, πώς οί Ιταλοί και Γ ά λ -

?,οι εκείνα και ταϋτα, έκτος τής απλής περιέργειας φε;ει 

και μεγίστην ακόμη φιλοτιμίαν είς τόν ΐ ίλληνα, β λ έ 

ποντα ότι και τ ά περισσότερα καυχήματα τών νεωτέρων 

εθνών μητέρα γνωρίζουσι τ ή ν π ζ τ ρ ι δ α του. 

Η κυρίως Φιλολογία, ενός τίνος έθνους, ή περί τ ά συγ

γράμματα άσ /ολουμένη , είναι άχιόριστος τής πολιτ ι - I 
κής αύτου Ιστορίας, είναι άμφότεραι, ώς έλέγαμεν του 

λόγου αρχόμενοι , του αύτου όλου μέρη. II δέ ιστορία 

ενός έθνους είναι αχώριστος τής τών άλλων εθνών ιστο
ρίας· και διά τοϋτο, καθώς ίνα γνωρίση τις τήν Έ.Μ,ψ 
Γΐχψ- Φύ.ο.Ιογίαν πρέπει νά γνωρίζη τήν πολιτ'ικήν 

ίστορίαν τών Ελλήνων, ούτως, ίνα γνωρίση τήν πολιτ ι -

κήν αυτών ίστορίαν, πρέπει νά γνωρίζη τήν γενικήν ίστο · 
ρίαν, τής οποίας αύτη αποτελεί μέρος. Και ούτω λοιπόν, 

φιλομαθέστατοι νέοι, επίκειται εις ημάς ή εύάρεστος 

φροντίς νά έγκύψητε είς τάς σελίδας τής ιστορίας, ίνα 

ϊδητε και τάς κυρκοτέρας μεταβολάς όσαι ήλλαξαν τό 

πρόσωπον τής γης . 

Τά θαυμάσια τής Αιγύπτου· τ ά μυστήρια τών Ινδών 

τών Άσσυριων τά μέγεθος και ή δύναμις : τής Φοινίκης 

τά ένεργάν και έμπορικόν πνεϋμα' ή απέραντος μοναρχία 

τών Περσών, ανυψούμενη και ταπεινουμένη· ή απαράμιλ

λος και άπαραδειγμάτιστος Ε λ λ ά ς μέ τήν αύτονομίαν, 

μ έ τ ά βουλευτήρια, μέ τάς ταραχώδεις αυτής εκκλησίας, 

μέ τά άεικίνητον και άνήσυχον αυτής πνεύμα. Αλέξαν

δρος , ό μέγας και πράγμα και όνομα Αλέξανδρος, ό νι

κητής τής Ασίας, μετά τών αγέρωχων αύτοϋ διαδόχων 

και έπιδιαδόχων, οίτινες συνενιόσαντες* τήν Ελληνικήν 

έκπαίδευσιν καί έκπολίτευσιν μ ε τ ά τής Ασιατικής πολυ
τελείας , έγέννησαν νέον κόσμον, και οίτινες όσον άπε-

μακρύνοντο άπα τά εμφύσημα τοϋ μεγάλου ανδρός τόσον 

έξηχρειούντο· ή αυτόνομος Ρ ώ μ η ή οποία, νικήσασα πρώ

τον τ ά Ιταλ ικά , έπειτα όλα τ ά δυτικά έθνη, έ'συρεν υπό 

τ ίν ζυγόν της έν τέλει Ελληνας , Μακεδόνας και τ ά ανα
τολικά έθνη· οί Καίσαρες οΐτινες κατετυράννευσαν τόν 

κόσμον και τήν κοσμοκράτορα Ρ ώ μ η ν ή γένεσις, και 

διάδοσις, οί διωγμοί και ό θρίαμβος έν τέλε ι τοϋ Χ ρ ι 

στιανισμού - ή διαίρεσίς τής Ρωμαϊκής μοναρχίας· τ ά 

σμήνη τών σκυθικών και γερμανικών βαρβάρ<υν εθνών 

τά όποια κατεπλημμύρησαν τήν ίταλίαν , έκυρίευσαν τήν 

Ρώμην και κατέλυσαν τήν δυτικήν μοναρχίαν τ ά νέα 

Κ ρ ά τ η τ ά όποια προύκυψαν έκ τής καταστροφής τής δυ

τικής μοναρχίας· ό Μωάμεθ και οί Καλίφαι οί όποιοι κα-

τεκερμάτιζαν τήν Ανατολικήν μοναρχίαν και έπηπείλουν 

τόν κόσμ-ον όλον ή νέα έν Δύσει Αυτοκρατορία έπί Καρό · 

λου του μεγάλου" τ ά νέα βασίλεια τ ά προκύψαντα έκ τής 

απέραντου ταύτης Αυτοκρατορίας, ώς πρότερον έκ της 

του Αλεξάνδρου· αί απειράριθμοι αυτόνομοι πόλεις τής 

Ιταλ ίας , αί όποΐαι άνηγέρθησαν έκ τής αδυναμίας 'καί 

χαυνότητος τών διαδόχων τοϋ μεγάλου Καρόλου - οί Π ά -

παι τ ή ς Ρώμης οϊτινες σφετερισθέντες τήν έξουσίαν, κα-

τετάραξαν τήν Εύρώπην ή Χριστιανική Ε'.ρώπη, σ τ α υ -

ροφορεμένη καί'άγεληδόν στρατεύουσα κατά τών Σαρα

κηνών πρός λύτρωσιν τοϋ Αγίου Τάφου - οί Τοϋρκοι οΐτι

νες, έκ τών άποτάτων μερών τής Ασίας ορμώμενοι, 

εις τήν μικράν Άσίαν κατασταθέντες έκυρίευσαν τήν 

ιΝίκαιαν, και Προΰσαν , είς τήν Ε'ρώπην έπειτα δια-

βάντες έκυρίευσαν τήν Αδριανούπουλ,ιν, καί τέλος τήν 

Κωνσταντινούπολις καί ούτω κατέστρεψαν τό Βυζαν-

τινάν βασίλειον ή στεοέωσις τών νέων βασιλείων διά 

τής καθυποτάξεως τών εντός τής επικρατείας ανυπό

τακτων Αουκών καί Κ ο μ η τ ώ ν , οΐτινες άπετέλουν πό -
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λίν έν πόλει, ή εκρηξις τής Γα.ϊ.Ιιχης Άναπη.Ιιτεύσεως 

ή οποία κατετάραξε τους βασιλείς τής Ευρώπης, ή άνύ- ι 

ψωσις τοϋ Ναπολέοντος, ή έπαπειλήσασα τον κόσμον 1 

Ολον, ή πτώσις καί εξορία τοϋ προσπαθήσαντις νά δια-

δεχθ/ί τόν μέγαν Κάρολον, ή αναπολούσα τήν τελευταίαν 

τύχην Δημητρίου τοϋ έκπολιορκητοϋ, καί ένθυμίζουσα 

πώς ή δόξα τοϋ κόσμου παρέρχεται ώς ή φλας τών άχυ
ρων, ή έπανάστασις τών Ελλήνων κάί ό ένθρονισμός τοϋ 

όθωνος μέ τάς απερίγραπτους συνεπείας των , τ α ϋ τ α 

πάντα πρέπει νά περάσωσιν άπά τήν προσεκτικήν σας 

Ιρευναν, ώς έν στρατιωτική εξετάσει, τ ά στρατεύματα ε
νώπιον τοϋ στρατηγού , καί αί διάφοροι πόλεις τοϋ κό-

σμου εις τ α πανοράματα. 

Πρέπει βέβαια νά μ ε λ α γ χ ο λ ή σ η τις, ότα"ν συλλογισδή 

ότι τόσα βασίλεια, τ ό σ χ κράτη δεν ϋπάρχουσι π λ έ ο ν αλ-' 

λά -πρέπει.καί νά παρηγορηθή έκ τοϋ άλλου μέρους, όταν 

βυλλογισθή ότι τ ά άφανιζόμενα βασίλεια καί κράτη, ά λ 

λ α βασίλεια καί κράτη διαδέχονται, νέος πάντοτε κόσ

μος τον πάλαιαν, καί ούτως ό θάνατος καί ή νέκρωσης δέν 

βασιλεύει ουδέποτε, καί είναι είς τ ά τοϋ πολιτικού κό

σμου αλλεπάλληλοι διαδοχαι , ώς είς τ ά τοϋ φυσικού. 

Καί πρέπει τελευταΐον νά έλθη είς τήν άδίστακτον π λ η -

ροφορίαν ότι αί μεταβολαί αύται τών ανθρωπίνων δέν 

γίνονται άκρίτως καί κατά τύχην, ώς τ ά κύματα τής 

θαλάσσης κινούνται υπό τής τυχαίας φοράς τών άνεμων. 

Άπειρος \οϋς, έφορεύων τ ά πάντα, διατάσσει τήν γένε-

σιν, αύξησιν, πτώσιν καί άφανισμόν τών εθνών, ίνα διά 

τών μεταβολών τούτων έπιτύχη τους απείρους σκοπούς 

του, είς τών όποιων, είναι βέβαια καί ή πρόοδος τοϋ αν

θρωπίνου γένους. Δια τών τοιούτων μεταβολών καί κα

ταστροφών διδάσκει, νουθετεί, τιμωρεί μάλλον ή ήττον 

αυστηρώς, κατά τ ά α μ α ρ τ ή μ α τ α . 

Ε ί μ έ ν έφαρμώσωμεν τοϋτο είς τ ό Έ2.1ηηχυΐ ϊθκος, 

(ίλέπομεν ότι ώς δίκαιος έσυγχώρησε νά τιμωρηθη διά 

τάς αταξίας του , καί έτιμωρήθη βέβαια αρκετά, ύποπε-

βόν είς διαφόρους ζυγούς· αλλ ' ώς ήπιος πατήρ δέν έστερξε 

καί νά άφανισθ/)· τουναντίον ό τόπος του έγινε βάραθρον 

πάντων τών αυτά τυραννευσάντων εθνών καί άφ' ού π α -

ρεχώρησεν ώστε ολόκληρους αιώνας μέ πυκνήν καί τρο -

μεράν όμίχλην νά συσκιασθή ή πρώην μ ε γ ά λ η του λάμ-

ψις, πάλιν η!ιδόκησεν ώστε είς τάς αρχάς τής-τρίτης δε

καετίας τ ή ς δεκάτης έννάτης άπά Χρίστου έκατονταετη-

ρίδος νά στήστι, διά τής παλιγγενεσίας του, νέαν έποχήν, 

άγνώριστον είς τόν κόσμον. 

Ε κ τοϋ προεκτεθεντο^-ενικοϋ πίνακος θέλομεν εκλέξει 

μόνον τ ά αποβλέποντα τάς παλαιοτέρας τύχας τών Ελ

λήνων, όσα είναι ικανά νά χαρακτηρίσωσι τά έθνος τοϋτο 

έπί τών διαφόριυν του φάσεων, καί τοϋτο μόνον ώς προ-

διάθεσιν είς τά περί τής κυρίως Φιλολογίας μάθημα . Τάς 

νεωτέρας τύχας τοϋ έθνους άφίνω εις τά σοφά μαθήματα 

τών σεβζστών συνδιδασκάλων καί συνάδελφων μου. 

τά νέα π ρ ά γ μ α τ α άρμόζουσι μάλλον είς τάς νέας ψυ-

χάς σας. Η αισθαντική ψυχή σας θέλει εύρεΐ δυσάοεστον 

καί λυπηρόν ότι μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπό

λεως δέν ακούεται πλέον Έλληνικόν όνομα, είαή έπί 

χλευασμώ κα'ι εξυβρίσει, ίίς κα'ι ό γλαφυοός ποιητής τής 

Ιταλίας δέν ήδυνήθη νά κράτηση τήν χολήν του* διά πί

κρας πράς αυτήν αποστροφής λέγε ι • 

or se tu sei vii serva, è il tuo servaggio 

(non ti lagnar), giustizia e non oltraggio. (47 ' ) 

Πλέον εύάρεστος θέλει σας είναι ή άλλη οψις υπό τήν 
οποίαν θέλετε θεωρήσει τούς "Ελληνας, ή,οψις τών γ ρ α μ 

μ ά τ ω ν διότι έν τ α ύ τ η θέλετε εύρεΐ Οχι έκ δ ιαλειμμάτων 

άλλα κατά συνέχειαν έξηγημέν/.ν τήν φιλομάθειαν τοϋ 

έθνους. Στερηθέντες οί "Ελληνες τήν πολιτικήν αντών ΰ-

παρξιν συνεΐδαν ότι άλλην σωτηρίας ελπίδα δέν είχαν, 
παρά τά γ ρ ά μ μ α τ α , καί λοιπόν όλοι έξ άμίλλης , κ α τ ά 

τ ό δυνατόν, ήγωνίζοντο τόν αγώνα τούτον τόν καλόν. 

Καί ιδού ή νΰν άτυχης μεγαλόπολις τών Ιωαννίνων μ ε τ ' 

αυτήν σχεδόν τήν άλωσιν διαπρέπει μέ τά σχολειά της 

καί μέ τούς ένδοξους διδασκάλους της- έπί τών νεωτέ

ρων χρόνων λάμπει κα'ι ευεργετεί τήν Ελλάδα διά τών 

αληθινών Μεδίκων τ η ς , τών Ζωσιμάδων, Καπλανών καί 

πολλών ά λ λ ω ν Η Τύρναβος καί πολλαί άλλαι πόλεις 

τής Θεσσαλίας προητοίμαζον επισήμους άνδρας είς τό 

έξης. Τό Μεσολόγγιον μέ τήν περιώνυμον Παλαμαίαν 

Σχολήν, ό 'Αθων μέ τήν Αθωνιάδα άκαδημίαν, ή Πάτμος 

μέ τόν Κεραμέα της , πάσα μητρόπολις καί πάσα κώμη 

μέ τα Ελληνικά σχολεία, ή Κωνσταντινούπολις διά τών 

Πατριαρχών, τ ό Βουκορέστιον καί ίάσιον διά τής προ

στασίας τών Ελλήνων ηγεμόνων , οί απανταχού τής 

Ευρώπης έσκορπισμένοι "Ελληνες , όλοι έκ συμφώνου έ τ ε ι 

ναν προς τά αυτό τέρμα μέ τήν αυτήν πεποίθησιν μ έ τ ή ν 

οποίαν ό Κολόμβος έζήτει τήν νέαν γ ή ν όλοι έτειναν 

νά μήν άφήσωσι νά διακοπή τά νήμα, τό όποιον μας ή'-
νωνε, αν καί π ο λ λ ά χαλαρώς, μέ τους προγόνους. Όλί-
γον τ ι πρά της έπκναστάσεως, ή Σμύρνη, ή Χ ί ο ς , αί Κ υ -

δωνίαι, τ ά Ιωάννινα, καί πολλαί άλλαι πόλεις έγέμιζαν 

τάς Ακαδημίας τής Ευρώπης μέ νέους φιλομαθείς οί ό
ποιοι, προτελεσθέντες έν τοις Γυμνασίοις , ύπήγαιναν νά 
άσκηθώ ι̂'ν είς τήν μεγάλην παλάίστραν , ίνα εύρεθώσιν 

• έτοιμοι είς τήν λαμπράν ήμέραν καθ" ήν ό υιός τής παρ-
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θένου προύμήνυε τήν σύλληψίν του μέ τήν άνάστασιν 

τής Ελλάδος . Ο δε άοίδιμος Κοραής , ό έθνοδιδάσκαλος 

Κοραής , δεχόμενος τους νέους , και τ ά τ τ ω ν αύτοϋς ύπό 

τήν σημαίαν τής αρετής, τούς άνέπεμπεν εις το νέον δρα· 

[Λα, έφωδιασμένους μέ τ ό σύνθημα τής παλιγγενεσίας. 

Τελευταΐον ό καιρός τ ύ ν θαυμάτων έπλησίασε, τ ό προ 

πολλού μελετώμενον σχέδιον έπρεπε να έκτελεσθίί, τό 

σύνθημα έΛευθερία η θά^ατοο ζδόθη. Εις τήν σ ά λ π ι γ γ α 
του "Άρεως έπρεπε νά παραχωρήσωσιν αί δειλαί και φι

λήσυχοι Μοϋσαι Η Ε λ λ ά ς ευρέθη δλ·/ι είς τ ά δπλα, κα^ 

περί τών δλων αγωνιζομένη, μέ αυτόν τον θάνατον πολ

λάκις παλαίουσα, δεν ήδύνατο βέβαια νά φροντίση περί 

σ/ολείων ώς έπεθύμει. Τότε ή θεία πρόνοια κηδομένη περί 

τής "Ελλάδος, ήγειρε τον μέγαν άνδρα, ίνα αναπλήρωση 

τ ά ελλείποντα - υπό του τ ό τ ε αρτισύστατου πρώτου ' Ε λ -

λην<κοΰ κράτους, ύπό του κράτους του Ιονίου, έσυστήθη, 

διά τοΰ αειμνήστου Κόμητος Γιλφορδ, ή Ιόνιος Α κ α δ η 

μία έν Κέρκυρα. Η "Ηπειρος, ή Θεσσαλία, ή Μακεδονία, 

ή Θράκη, ή Πελοπόννησος, ή Κ ρ ή τ η , ή Κύπρος, ή Ευβοια' 

αί Κυκλάδες και Σ.τοράδες νήσοι, έσπευδαν νά πέμψωσι 

τ ά τέκνα των, νά φωτισδώσιν είς τήν ίόνιον άκαδημίαν, 

ύπό τήν εύνομίαν τής Ε π τ α ν ή σ ο υ , και νά άπολαύσωσι 

τών ευεργεσιών του πρώτου αυτής άρχοντος, τοΰ ύπερεν-

δόξου Κόμητος Γιλφορδ. Και έν ώ οι άζιοι έφάμιλλο ι 

τών ΜαραΡονομάχων και Πλαταιομάχων κατέστρεψαν 

στρατούς και στόλους τών βαρβάρων, ύπό σοφών και έκ-

πολιτεύτων οδηγούμενους , έν ώ ή νίκη έσκέπαζε τ ά μ έ 

τωπα των με τήν κόνιν τοΰ πεδίου τής δ ό ξ η ς , ή Ιόνιος 

ακαδημία ήσύχω; προητοίμαζε τούς υιού; των είς ύπη-

ρεσίαν τής πατρίδος. Πολλοί τών έν τι , ελευθέρα "Ελ

λάδι και άλλαχού λαμπρόν στάδιον τρεχόντων έλαβαν 

τάς άρ^άς ή τήν τελείαν έκπαίδευσίν των έν τ η Ιονίω 

ακαδημία. Πολλότατοι "Ελληνες, ή αμέσως ή εμμέσως 

άπήλ.αυσαν τών άγαθοαρχιών τοΰ αυτής άρχοντος , και 
δεν έπεδύμουν νά εκφωνήσω επί τοΰ παρόντος Οτι ό τοσού

τους και τοσούτους ευεργέτησα; ενάρετος άνήρ περιμένει 

ακόμη σημεΐον τής κοινή; ημών ευγνωμοσύνη;. (50) 

Η ίόνιο; ακαδημία έ'καμεν άπειρα καλά εί; τ ο ύ ; "Ελ

ληνας. Δεν δύναμαι όμως νά κρύψω πόσον λυπηρόν φαί

νεται μοί ό'τΐ οί κάτοικοι τών Ιονίων νήσων, διά τήν έ-

πικρατήσασαν χρήσιν τής Ιταλικής γ λ ώ σ σ η ς , έξ αιτίας 

τών πρώην περιστατικών, δέν έγιναν τόσον είς τους ο
μογενείς, χρήσιμοι, ό:ον ήτο δυνατόν νά έλπιση τ ι ; έκ 

τ ή ; μεγάλης ευφυΐας και πολλής αυτών προκοπής" εί μεν 

ά'μω; τούτο το'.ς αφαιρεί ταύτην δέν τούς άφαιρε^ βέβαια 

την άλλην εύαοέστησιν ότι έτιμησαν τό έθνος παρά τοις 

ξένοις, και στρατευόμενοι και πολιτευόμενοι και συγγρά-

φοντες. Α λ λ ' άφοΰ έδειξαν είς Ιταλούς, είς Γάλλους, και 

είς Βρετανούς Οτι είναι εΰκολον είς τούς "Ελληνας νά μ ε -

τέλΒωσιν έπιτηδείως τάς ξένας γλώσσας, είναι πλέον 

καιρός νά έγκαταλείψωσι τ ά ξένα τ α ύ τ α έγκαλλωπίσ-

μ α τ α , και νά άσπασθώσι τ ά εθνικά. 

Ό τ α ν δε αποβλέψω είς τ ή ^ όργωσαν πρός Ε λ λ η ν ι 

κών παιδείαν εύφυεστάτην νεότητα τής Κερκύρας και 

ό'λης τής Ε π τ α ν ή σ ο υ , τ ή ; οποίας ρ έ γ α και εμβριθές ήδνι 

αναπτύσσεται φρόνημα 1 ό'ταν αποβλέψω εί; τήν φοοάν 

τοΰ καιρού, και είς τ ά πατριωτικά φρονήματα τών νΰν 

αρχηγών τής Κυβερνήσεω:, δέν όκνώ νά προείπω ότι ολί
γος καιρός θέλει παρέλθει και είς τ ά δικαστήρια και είς 

τ ά βουλευτήρια τ ή ; πατρίδος τοΰ Εύγενείου, τοΰ Θεοτό

κη, τοΰ Κατηρόλου, τοΰ Φατσέα θέλει αντηχήσει ή ώρα,ία 

Ε λ λ η ν ι κ ή γ λ ώ σ σ α μας, μ ε τ ' ευγνωμοσύνης δέ.καί μυρα-

λειψίας διά τήν μέχρι τούδε ύπηρεσίαν θέλει άποπεμφ?ή 

ή νεωτέρα άοελφή'τη; Ιταλ ική . Αφίνων δέ τήν πολιτ*.-

κήν νά στήση τ ά ό'ριά της όπου και όπως θέλει, δεν δι

σ τ ά ζ ω νά εί'πω ότι, τοΰ συνθήματος δο ρ έ . τ ; ς , και .πρός 

τήν γλώσσαν και πρός πασαν μάθησιν τούς γνησίους Έ λ 

ληνα;, τούς αδελφούς μας Επτανησίους θέλομεν εχει άν-

ταγωνιστάς επιφόβου;, ώς άλλοτε πρός αυτούς έλεγα, ότι 

θελουσιν εχει αντιπάλους τούς κατάντικρυ των κείμενους 

ατυχείς αδελφούς των, τ ή ς τύχης ποτέ εύνοούσης. 

Η ιόνιος ακαδημία συστη9εΐσα μετά τήν έν Βόννη τ ή ς 

Προυσίας, είναι, όσον έμοί γνωστόν, ή παρατελευταία 

τής Ευρώπη: , και ή πρώτη Ε λ λ η ν ι κ ή . Τό έδικόν μ α ; 

'Odéreior Ι7ακεπισ:ήμιο>·, είναι ή νεωτάτη τ ή ; Ευ
ρώπης και δευτέρα Ε λ λ η ν ι κ ή ακαδημία. 

Τό Πανεπιστήμιον τούτο , έπί ακράδαντου βάσεω; 3ν 

ίδρυμέ/ον, βασιλικώς προστατευόμενον, ύπό αξίων κα

θηγητών κατεχόμενον είναι προωρισμένον νά τ ε λ ε ί ω σ η 

τό μ έ γ α έργον τό όποιον τά πρό αύτοΰ παιδευτήρια ij». 

χισαν και ήτοίμασαν. Αί άκτϊνέ; του θέλουσιν έξαπλ«*0ή 

πρός ανατολάς και προς μεσημβρίαν. 

Μακάριοι και τρισμακάριοι οί νέοι οί όποιοι Εέλετε 

διατοέςει τοιούτον ένδοξον στάδιον. Είς ή μ ά ; τούς πρεσ

βυτέρου; είναι άρκετόν ότι ήνοίξαμεν τ ό στάδιον, τ ή ς 

βαλβίδος καταπεσούσης , έδείξαμε^ τ ό τέρμα, και εΰά-

ρεστος αϊσθησις ότι, άπαλλαχθέντες πλέον άπό τ ό δυ

σχερές τής ξενιτείας και τ ό άπατρι, ('έλομεν καταλύσει 

τον π λ ά ν η τ α βίον μας είς τάς άγκάλας τής αγαπητής 

Ε λ λ ά δ ο ς , είς τό κέντρον τ ή ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς αναπτύξεως, 

έλπίζοντες πάντοτε ότι δάκρυο·»τρυφερά; ευγνωμοσύνης 

θέλει εύρεθή τις νά χύση έπί τών τάφων μας. 


