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Ή Ζανζιοάρη, ούσα ή αφετηρία της πα- 

ραβόλου έπιχειρήσεως, πρός δέ καί περιβόητος 
ήδη γενομένη διά τήν έν αυτή άγοράν τών 
δούλων, δεΐ:αι ιδιαιτέρας τίνος περιγραφής. 
Επειδή όμωςό Κ. Στάνλεϋ ένεκα τών κατε- 
πειγουσών προπαρασκευών του, ουδόλως εν
διατρίβει είς τά περί τή; ’Αφρικανικής ταύτης 
νήσου καί τή; ομωνύμου πρωτευούσης της, 
άρυόμεθα τά; περί αυτή; πληροφορίας ημών 
έκ τής «Κοιν. ’Επιστήμης» καί άλλων σπου
δαίων συγγραμμάτων.

ΖΑΝΖΙΒΛΡΙΓ.

« Κατά τά; μάλλον θετικά; πιθανότητα; 
Ζανζι-'άρη είναι ή νήσο; ΜενουΟεσιά;, ή εί; 
τόν «ΙΙερίπλουν τή; ’Ερυθρά; θαλάσσης» 
ή «Περίπλουν τοΰ Άρριανοϋ» άναφερομένη. 
Εί:ε δέ τό σύγγραμμα τοΰτο έ-.'ράφη ύπό 
του κλεινού Άρριανοϋ, τοΰ συγχρόνου τοϋ 
Πτολεμαίου, κατά τά; ήμέρα; τοΰ Μάρκου 
Αύρηλίου καί Λουκίου Βέρου (165 μ. X.) εί
τε ύπό ετέρου τινό; Έλλη ν ο;, ονομαζαμένου 
Άρριανοϋ καί ζώντο; κατά τήν εποχήν τοΰ 
Σεπτίμου Σεβήρου,(200 μ. X.), κατά τήν γνώ
μην τοΰ Κ. Λετρόννη, γίνεται φανερόν ότι ή 
ν?;σο; Ζανζιβάρη ήτο γνωσ:ή προ πολλών 
αιώνων. Ά ν  δέ κρίνωμεν έκ τών λόγων τοΰ 
γεωγράφου Μασσοίιδ, όστις έζη κατά τήν έ
κ την εκατονταετηρίδα Μ.' X. περί τών με
γάλων κινδύνων, εί; ο’ίς έ'ετίθεντο ο: ναυ- 
τιλλευόμενοι είς τόν Ινδικόν Ωκεανόν καί

τήν θάλασσαν τοϋ Ζίνδζ, καταλαμβάνομε^ 
ότι ό πρός τήν νήσον ταύτην πλους είς μό
νον ήρωας ναϋτας ήτο δυνατό;. ’Ιδού οί λό
γοι τοΰ γεωγράτου· «Τά κύματα τής θα
λάσση; έκείνης είναι μεγάλα ώς ύψηλά ό
ρη, καί είναι κύματα τ υ φ λ ά .  Το.το τό 
όνομα δίδουσιν οι ναϋται εί; τά κύματα όσα 
ύψοΰνται ώς όρη καί άφίνουσι μεταςύ των 
χάσματα βαΟέα, ίσα με βαΟυτάτα; φάραγ- 
γα;, αλλά τά όποΐα δέν θραύοντat καί ού- 
δένα παράγουσιν άφρόν, ώς τών άλλων θα
λασσών τά κύματα. Οί ναϋται πιστεύουσιν 
ότι τά κύματα ταΰτα είναι μαγευμένα (1)»'. 
Έν τούτο:; πρέπει νά έμολογήσωμεν ότι ό- 
στις παρευρέΟη έν τώ Ίν;ικώ "Ωκεανώ, έν 
καιρώ τρικυμίας, εύκόλως θέλει έννοήσειτήν 
δεισιοαίμονα υπερβολήν τή; περιγραφής τοϋ 
"Μασσούδ. Άλ/ >ά τά τ υ φ λ ά  κύ ματ α  δέν 
ήσαν ό μόνο; κίνδυνο;, ό κατά τά;Οαλάσσας 
έκείνας. Ύπήρχον προσέτι, καί προπάντων 
ει; τήν θάλασσαν τών Ζίνδζ, όρη έκ μαγνή
του, τά όποΐα «παρέλυαν τά πλοία, σύρον- 
τα τά καρφία των, καί παν ό,τι έκ σιδήρου 
εΐχον (?)»· έφεύρεσι; ευφυής, προωρισμένη 
νά παραστήση, εί; τούς οφθαλμούς τοΰ ιδι
ώτου τήν αδυναμίαν τών ναυπηγών, όπως 
ναυπηγώσι πλοία δυνάμενα νά άντέχωσιν 
εί; τήν κοπιώδη εκείνην θάλασσαν.

Πριν ή παραιτήσομεν τήν περιγραφήν τού

(1) GnilUiR, Περί τ?;ς ’Ανατολικής Αφρικανικής rracx- 
λίχς ί -· Λ' c λ. 166. (2) ΛύτόΟι σελ.. 2Γ-·.



Μασσούδ, πρέπει νά σημειώσωμεν δτι ή 
νήσος Ζανζιβάρη χρεωστεΐ τό όνομά της είς 
τήν ycopav τών Ζίνό ήν πολλάκις πρό αύ
τοΰ άλλοι άνέφερον, και ήτις σημαίνει τήν 
παραλίαν Ζαγγεβάρην.. Κυρίως τό όνομα 
της νήσου έπρεπε νά γράφηται Ζανδζιβάρ, 
καί ούτως εύρίσκεται γεγραμμένον εί'ς τινας 
γεωγραφικούς χάρτας. Ή λέξις Ζαγγεβάρ 
έ'χει τήν αύτήν παραγωγήν, καί μάλιστα 
προσεπάθησαν, κατά τό μάλλον ή ήττον έ- 
πιτυχώς νά ύποδεί^ωσι τήν σχέσιν της λέ- 
ξεως Ζίνδζ (’Ινδός) πρός τήν λέξιν Μένδ, ή- 
τις εύρίσκεται εις τά συγγράμματα πολλών 
’Αράδων γεωγράφων. Έν τούτοις οί ιθαγε
νείς όνομάζουσι τήν Ζανζιβάρην ’Α γ γ ο ύ ϊα  ν.

Κατά τά χρονικά τής Κίλουας, πόλεως 
Αραβικής άξιοσημειώτου, κείμενης έπί τής 
’Αφρικανικής παραλίας τρεις περίπου μοίρας, 
πρός νότον τής Ζανζιβάρης, ή νήσος αύτη 
περί τόν ενδέκατον αιώνα έκυριεύθη ύπό τοΰ 
Σουλεμάν Χάσεν, σουλτάνου τής Κίλουας, 
καί διέμεινεν ύποτεταγμένη μέχρι τοΰ δεκά- 
του πέμπτου αιώνος, έποχής καθ’ ήν οί Hop- 
τογάλοι έφάνησαν είς έκεΐνα τά παράλια. 
«Ή έμφάνισις τοϋ Βάσκου δέ Γάμα είς ·τά; 
Οαλάσσας τής Ινδικής, λέγει σ^γγραφεύς 
τις άναφερθείς ήδη (1), ήτο σύγκρουσις τών 
Ευρωπαίων καί ’Αράβων, συγκρουομένων 
είς τάς έσχατιάς τής γ ή ς ,,. .  προσπαΟούν- 
των τών πρώτων όπως άποξηράνωσι τάς 
πηγάς έξ ών οί τελευταίοι ήντλουν τά 
πλούτη, τό μεγαλεΐον καί τήν δύναμιν των. 
Έν τή ’Ανατολή ή του Άρα:ος επιρροή 
εΐναι μεγάλη· ούτος ομοιάζει κολοσσίαΐον 
παράσιταν, ού οί μυρίοι πλόκαμοι εύρίσκαν- 
ται παντοΰ. Ό κλονισμό; δν παρήξεν ή έμ- 
φάνίσις τών Πορτογάλων δέν θά βραδύνη 
νά μεταδοθή είς τάς πολλάς διακλαδώσεις 
τοΰ μεγάλου έκείνου κορμού. Έν τούτοις οι 
Άραβες τής Καλικούτ, ώς τις εμπροσθοφυ
λακή, άφήκαν πρώτοι τήν σημαίνουσαν τόν 
κίνδυνον κραυγήν... Τό σημεΐον μακροΰ 
πολέμου έ:όθη.» Κατά τόν πόλεμον έκεΐνον 
ή νήσος Ζανζιβάρη επρεπε πρώτη νά ί,πο- 
κύψη είς τόν ζυγόν τών Πορτογάλων.

Ό Βάσκο δέ Γάμας είχεν άναχωρήσε: τήν 8 
Ιουλίου (ε. ν.) 1497 έκ Πορτογαλίας, σκο- 
πεύων ούχί κατακτήσεις, άλλά νά άνοιξη 
είς τούς λαούς τής Ευρώπης δρόμον θα-

(t) Guillain Τ A 1', (ϋλ. 36J.

λάσσιον άγοντα πρός τάς ’Ινδίας· εφθασε 
δέ είς Ζανζιβάρην 29 ’Απριλίου 1499, έπι- 
στρέφων έκ Καλικούτ. Ή ύποοοχή, ής ήξιώ- 
Οη, ήτο τόσον φιλική ώστε ούδεμία πρόφα- 
σις παρουσιάσΟη όπως έπιβληθ/j είς τήν νή
σον τιμωρία τις έξ έκείνων, αίτινες μετ’ ού 
πολύ εμελλον νά θ,,σωσιν άλληλοδιαδό^ως 
ύπό τήν έξουσίαν τοΰ βασιλέως τής Πορ
τογαλίας Εμμανουήλ πολυαρίθμους χώρας, 
βρεχομένας ύπό τών ινδικών θαλασσών. Έκ
τος τούτου, κατά τό πρώτον έκεΐ-,ο ταξείδι- 
ον, έπεδιώκοντο άνακαλ,ύψεις καί ούχί κατα
κτήσεις. Ό Βάσκος δέ Γάμας είχεν ύπό τάς 
διαταγάς του δυνάμεις όλιγαρίθμους, ανε
παρκείς διά πάν σπουδαΐον κίνημα. Τέλος 
έκράτει καί τό μυστικόν τής πρός τάς ’Ιν
δίας άγούσης, καί έχρεώστει πρό πάντων νά. 
δείξη φρόνησιν, όπως δυνηθή νά φέρη είς 
τόν ήγεμόνα του τό πολύτιμον έκεΐνο μυ
στικόν.

Τέσσαρα μετά τοΰτο ετη, τό 1503,  οί 
λόγοι ούτοι δέν ύπήρχον πλέον τότε ό 
'Ροορίγος Ααυρέννιος Ραβάσκος, κυβερνήτης 
πλοίου τινός τοΰ στόλου τοΰ Αντωνίου 
Σαλδάγχα, βιασθείς ύπό τρικυμίας, ήναγκά- 
σθη νά καταφυγή είς Ζανζιβάρην. Περιμείνας 
δέ τόν Σαλδάγχην έπί είκοσιν ήμέρας έν τω 
λιμένι τής Ζανζιβάρης εϊς μάτην, ήρΓατο 
μετ’ αύτάς νά περιπλέη τήν νήσον. Περι- 
πλέων δύο μήνας, καί τοι οί κάτοικοι 
τής Ζανζιβάρης ειχον ύπο:εχθή αύτόν φιλο- 
φρονέστατα, συνέλαβεν ύπέρ τά είκοσι πλοΐα 
πλήρη πραγματειών, καί μόλις συγκατετέ- 
Οη νά τά άποδώση άφοΰ τώ προσέφερον ύ- 
πέρογκα λύτρα. Αί πειρατικαί αύται πράξεις 
έπροξένησαν πολλή ν άγανάκτησιν είς τούς 
κατοίκους τής Ζανζιβάρης καί κατέστησαν 
τούς Πορτογάλους μισητούς είς πολλούς 
άνθρώπους, οίτινες πριν τούς ήγάπων. «Είς 
τάς παραστάσεις, όσαι είς αύτόν έγένοντο, 
ό Ραβάσκος άπαντα δι’ ύβρεων καί προσβο
λών. Τότε ό Σείκης τής Ζανζιβάρης, χάσας 
τήν ίπομονήν, ώπλισε πλοιάριά τινα όπως 
προσβάλλη τούς Πορτογάλους, άλλ’ ό Ρα
βάσκος, κυριεύσας τέσσαρα έξ αύτών, διεσκόρ- 
πισε τά επίλοιπα. Κατά τήν άψιμαχίαν έκεί
νην ό υίός τοΰ Σείκου άπώλεσε τήν ζωήν. 
«Ό νενικημένος πληρώνει cpcpov,» λέγει 
καταλλήλως καί ορθότατα ό σεβάσμιος Ό- 
σόριος. Καί όντως, ό νικηθείς ήγόρασε τήν 
ειρήνην, ύποσχεθεΐς νά αναγνώριση τήν κυ

ριαρχίαν τοΰ βασιλέως τής Πορτογαλίας 
καί νάπληρώνη είς αύτόνφόρον έτήσιον»(ΐ).

«Ή Ζανζιβάρη, έξακολουθεΐ ό αύτός συγ- 
γραφεύς, ήτο νήσος κατοικουμένη ύπό Κά
φρων καί Μαύρων, Ύπήρχον έπ’ αύτής δά
ση πυκνά, καλά ύδρεύματα καί πολυπλη'ή 
ζώα. Έγίνετο μέγα έμπόριον οστράκων, γ- 
λέκτρου, έλεφαντό οντος, κηοΰ,  μέλιτος, 
καί όρυζίου· κατεσκεύαζον πολλά σχοινία 
έ '■ ίνών κοκκοφοίνικα;, καί καλά uc-άσματα 
μεταξωτά καί βαμβακερά. Έκτο; τούτων 
ή νήσο; ειχε και καλόν λιμένα, παρέχου- 
σα ούτω; ε^κολον καί ώφέλιμον άνάπαυσιν.»

Πλήν, ή έπί τήςΖανζι άρης κυριαχία τών 
Πορτογάλων, οί.τνες άντί νά έκπολιτίσωσι 
το.ς ύποτεταγμένους έφέ;οντο ώ; πάνθρω- 
ποι καί αΐσχροκερ έστα:οι τύραννοι, δέν ήρ- 
γησε νά έξασθενήση καί επί τέλους νά πε- 
ριέλθη εί; τούς Άραβας τοΰ Όμάν. Κατά 
τάς παραδόσεις καί τά χρονικά τών Άράίων 
τούτων, ή έπί τών μερών έκείνων επιρροή 
τών Πορτογάλων ύπέστη τάς πρώτας 
προσβολάς καί ήρξατο νά έκπίπτη όλίγον 
πριν τοΰ μέσου τής δεκάτης έβδομης έκα
τονταετηρίδος. Άφοΰ οί Πορτογάλοι άπώ- 
λεσαν τήν Ούρρούζην, ή άπώλεια αύτη τών 
έν τώ Περσικώ κόλπω κτήσεων των έγένετο 
αιτία όπω; αύ-ηθ^ ή δύναμις τών Ίμαμών 
τοΰ Όμάν, τών οποίων τήν βοήθειαν έπικα 
λεσθεϊσα άκολούθως ή άκαταδάμαστος Αφρι
κανική πόλις Μομβάζη, ήδυνήθη δι’ αύτής 
ν’ άποτεινάξη τόν ζυγόν καί νά θέση είς μέ- 
γαν κίνδυνον τούς κατακτητά; της.

Σήμερον ή Ζανζιβάρη ύπόκειται είς ήγε
μόνα Άραβα; oj ή κυριαρχία εκτείνεται 
καί έπί τών πλησιόχωρων νήσων ΙΙέμβας 
καί Μομφίας καί έπί τής άντικρύ ’Αφρικανής 
παραλίας, έπί 350 περίπου μιλιών μήκους. 
Πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου τούτου είναι r  πό
λις Ζανζιβάρη, ήτις κεΐ:αι έπι τής ομωνύμου 
ν/̂ σου, (έχούσης 17 λευγών μήκος καί 5— 6 
πλάτος,) καί κατοικεΐται ύπό 100,000 περί
που ψυχών. (Οί κάτοικοι όλης τής νήσου εί
ναι 200,000). ’Επικρατούσα θρησκεία είναι 
ή Μωαμεθανική. Ή νήσος είναι χλοερά, 
φαίνεται είς τό όμμα χαμηλή, άλλά δέν 
εΐναι πλατεία. Έχει λόφους ύψουμένους ύ- 
περ τούς κοκοφοινικας, τούς κοσμοΰντας τά 
άκρα της. Εις τον λιμένα της άπαντώνται

( I )  Αυτόθι σελ. 527.

πλοία πολ.εμικά διαφόρων Ευρωπαϊκών ε
θνών, εκτός τών πολυπληθών Αραβικών 
δαούν ή πλοιαρίων καί πλοίων εμπορικών 
ερχομένων έξ ’Ινδιών καί τοΰ Περσικού 
κόλπου. Έκ πρώτης όψεως ή πόλις, ή- 
τις φέρει αραβικόν χαρακτήρα, φαίνεται ώς 
σωρό; λευκών πλατυστέγων οικιών. Ή 
Ζανζιβάρη έκτος το i οτι εΐναι τό κέντρον 
τών δουλεμπόρων, εΐνα> καί μέγα έμπορεΐον 
έλε^αντοδόντων καί άλλων προϊόντων τή; 
’Αφρικής. Οί Άραβες, οί Βανυάνοι καί άλλοι 
Ινδοί έμποροι άποτελοΰσι τήν άνωτάτην 
καί μεσαίαν τά ' ιν  αύτοί εΐναι κύριοι τών 
αγρών, τών πλοίων καί τοΰ εμπορίου· μετ’ 
αύτούς έρχονται αί τεχνήται καί άκολούθως 
οί μαύροι, ελεύθεροί τε καί δούλοι, οίτινες 
άποτελοΰσι τά δύο τρίτα σχεδόν το j όλου 
πληθυσμού τής νήσου. «Ή Ζανζιβάρη, κατά 
τήν έκφρασιν τοΰ Κ. Στάνλεϋ, είναι ή Βαγ
δάτη, ή Ίσπαχάν, ή Σταμβούλ τή; ανατο
λικής Αφρικής. Οί Άραβες τής Ζανζιβάρης 
ταξειδεύουσι σχεδόν πάντες· ούτοι προμη- 
θευουσι τούς έλεφαντόδοντας. Τά συμ’ίάντα 
αύτών, άν έγράφαντο,Οά άπετέλουνογκώδεις 
τόμους· ένεκα τών υπερβαινομένων κωλυ
μάτων καί τών ύπέρ νικωμένων κινδύνων άπο- 
κτώσιν ύφος άποφασιστικόν καί έμπιστοσύ- 
νην είς εαυτού.;, ήτις δέν εΐναι έστερημένη 
μεγαλείου. Ό Βανυάνος εΐναι έκ γενετής 
έμπορος· τά χρήματα συρρέουσιν εί; τά θυ
λάκιά του τόσον φυσικώς όσον τά ύδωρ είς 
χαμηλάς θέσεις- υπερβαίνει κατά πολλά 
τόν Εβραίον καί μόνον αντίπαλον έ'̂ ει τόν 
Παρσήν, ένώπιον τοΰ οποίου ό Άραψ εΐναι 
ν/πιον. Πανουργότατος επίσης εΐναι καί ό 
’Ινδός.» Τοιοΰτοι είναι οί τά μάλα ίσχύον- 
τες ύπήκοοι τοΰ Σουλτάνου τής Σανζιβάρης 
Σε’.δ Βουργά-, όστις έφάνη πολύ εύμενής 
πρό; τόν Κ. Στάνλεϋ.

ΛΥΤΡΩΣΕΙΣ ΘΑΥΜΑΣΙΑ!.

’Ολίγοι άνθρωποι, νομίζομεν, εύρίσκονται, 
καί έξ αύτών είσέτι τών διαγόντων βίον ή- 
συχον καί τακτικόν, οί όποιοι νά μή ένθυ- 
μο.νται ότι ήλθε στιγμή, καθ’ ήν έκινδύνευ- 
σαν τόν έσχατον κίνδυνον, έκ τού οποίου ώς 
έκ θαύματος έλυτρώθησαν. Άναμιμνησκό- 
μενος τά κατά τόν παρελθόντα μου βίον, 
"λέγει σοφός τ ι;  περιηγητή-, έξ ού καί έρα-
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νιζόμεθα, ένθυμοΰμαι πολλάς -περιστάσεις, 
καθ’ άς θαυμασιω '.ω τρόπω άπό μεγίστους 
κινδύνους καί άπό αυτόν τόν θανατον ελ·_- 
τρώθην. Έπειδή οε άπό παιδικής μου ηλι
κίας ή μοΤρά μου ήτο νά διατρέχω ξηράς 
καί νά διασ/ίζω θαλάσσας, καί επομενως νά 
έρχωμαι είς συνάφειαν μετ’ άνθρώπων, ών ό 
βίος ήτο πλήρης περιπετειών, εί; διάφορα 
τοϋ κόσμου μέρη, ένθυμοΰμαι πολύ περισσο- 
τέρας θαυμασίας τοιαύτας λυτρώσεις, συμ- 
βάσας είς άλλους. Ότε ήκουον τάς διηγή
σεις αυτών τών άλλων, πολλάκις ή σμικρο- 
της καί ό τυχαίας χαρακτήρ τοϋ τροπου, 
οι’ ού έλάμβανον γνώσιν τοΰ επικείμενου κιν
δύνου ή άπέφευγον τήν καταστροφήν, μοί έ- 
προξένησαν έκπληξιν. ΙΙολλάκις τυχαία τις 
λέξ ις  άπλώς άφινομένη, ή συγκίνησις τις ά- 
λόγως πως γεννωμένη, ή, ώς και έγώ αυ
τός είς πολλάς περιστάσεις έδοκίμασα, άμυ- 
ορά τις προαίσθησις έπερχομένου κακοϋ, 
πλήν άνευ φαινομένης λογικής βασεως, προ
ειδοποιούν τόν κίνδυνον καί έγένοντο αίτια 
σωτηρίας. Πλήν, οίοσ'.ήποτε καί άν ήτο ό 
τρόπος δι’ ού ή έκ τοΰ κινδύνου απαλλαγή 
έπήλθε, σπανίως ήκουσά τινα άποδίδοντα τήν 
λύτρωσιν ταύτην είς τύχην τυφλήν ή άπλήν 
σύμπτωσή. Τό « δ ό ξ α σ ο ι ,  ό Θεός» έκεΐ
νο, τό όποιον άμέσως μετά τήν έκ τοϋ κιν
δύνου άπαλλαγήν προσέρουσι τοϋ άνθρώπου 
τά χείλη, δεικνύει όπ: ί ας ρίζας έχει είς τά 
βάθη της άνθρωπίνης καρδίας ή περί ύπάρ- 
ξεως προστάτιδος καί κυοερνήτιδος Πρόνοι
ας άλήθεια— Προνοίας κατεχούσης τάς κ"1 εις 
της ζωής καί τοϋ θανάτου. Μετά τα όλίγα 
ταϋτα έλθωμεν ή 5η καί είς παραδείγματα.

Εσπέραν τινά, μετά τήν δύσιν καυστικού 
ήλιον, μετέβην εί; τόν αίγιαλόν διά νά κο  
λυμβήσω. Είς τήν θέσιν όπου έπορεύθην 
σπανίως άλλοι έκολύμβων έγώ οε άπό τινων 
εβδομάδάν οέν τήν είχον επισκευή· ητο 
λοιπόν σχεδόν ερηαος. Παρά τό χείλος της 
θαλάσσης έκείνης ύπήρχον όιάίορα υψώμα
τα, άπό ενός έκ τών οποίων, άφοΰ έβγαλα 
τά φορέματά μου, έσκο'πευον νά ριφθώ εις 
τήν θάλασσαν. Τό βάθος τής θαλάσσης έκεΐ 
ήτο άρκετόν, τό δέ ύψωμα έξεΐχε τοϋ ΰδα
τος περί τούς δέκα πόδας. Διά νά πηοήσω 
λοιπόν μεθ’ ορμής είς τήν θάλασσαν, οπισθο
χώρησα άοκετά βήματα. Μολονότι δε ήμην 
ακόμη παις καί τά ύοατα έκεΐνα ήσαν πολύ 
βαθέα, έγώ δέν έφοβούμην, έπειδή ήμην κα

λός κολυμβητής, "ϊ’ψωσα λοιπόν τούς βραχί- 
ονάς μου είς τήν κεφαλήν μου και ήτοιμαζό- 
μην νά τρέςω πρός τήν θάλασσαν, ότε αίφνης 
ένεΟυμήθην ότι είς προηγουμένων τινά περί- 
στασιν, τρέξας νά πέσω είς τήν θάλασσαν χω
ρίς νά είόω πριν έντός αύτής, ολίγον έλειψε 
νά πάθω έξ αίτιας πλοιαρίου τινός, κειμένου 
έκεΐ πλησίον. Άναβαλών λοιπόν τό τρέξιμον 
καί πορευθείς παρετήρουν τά έντός τής θα
λάσσης. Τά πάντα μοί έφαίνοντο καθαρά. ',ί'ό 
ύψωμα, έφ’ ού εύρισκόμην έρρι.ττε τήν σκιάν 
του καί έσκότιΓε τά ύπό τούς πόδας μου, άλ
λά περαιτέρω ή έπιφάνεια τοΰ βαθέως πρασί
νου καί δροσερού ΰδατος έφωτίζετο ύπό τής 
τελευταίας μαρμαρυγής τοΰ δυτικοΰ ούρανοΰ. 
καί έφαίνετο προσκαλοΰσά με νά δροσισθώ έν 
αύ-ώ. Έσήκωσα λοιπόν πάλιν τάς χεΐράςμου 
καί έκράτησα τήν αναπνοήν μου διά νά βου- 
τήσω, άλλά τότε αίσθημά τι άτολμίας μέ κα
τέλαβε καί διέκοψα πάλιν τήν όρμήν μου. 
Πράγμα πολύ παράξενον. Πρό τινων λεπτών 
ειχον σγοοράν επιθυμίαν νά κολυμβήσω· ήδη 
δε, πορευθείς όπως καί πάλιν παρατηρήσω τό 
ύποκάτω σκοτεινόν ύδωρ, ά^ολμία μικρά, δει
λία κα τέλος φόβος μέ έκυρίευσαν. Ιΐροσεπά- 
Οησα νά έξαλείψω άπ’ έμοΰ τό α σθημα τοΰ 
φόβου άλλ’ είς μάτην. Ματαιως ήρωτων έμα .- 
τόν διατί έροβούμην, καί άνεπόλουν ότι πολ
λάκις εί/ον κολυμβήσει έν τώ μεσω τοϋ λιμέ- 
νος καί κατ’ αύτό τό μεσονύκτιον. Καθόσον 
παρετήρουν καί καθόσον έσκεπτομην κατ 
έμαυτόν,κατά τοσοΰτον και ή διαθεσις μου νά 
ριφθώ είς τήν θάλασσαν ολιγόστευε· τέλος, φο- 
ρέσα; πάλιν τά ένδύματά μου, έπορεύθην είς 
τήν οίκίαν, αίσ^υνόμενος κατ’ έμαυτόν και 
χαίρων ότι δέν εύρέθη έκεΐ και τις άλλος ό
πως γείνη μάρτυς 'ή ;  δειλίας μου. 11/ήν 
πόσον άλλοΐον ύπήρξε τό αίσθημά μου ότε 
τήν έπ:μένην πρωίαν, μεταβάς εις τήν θεσιν 
έκείνην, εϊδον ακριβώς τό μέρος, οπο’ϊ  έσκο- 
πευον νά πέσω, πλήρες παλών, έξ ών άλλοι 
μέν έξεΐχον ολίγον τής έπιφανείας, άλλοι δέ 
ήσαν μέχρις αύτής, καί οι όποιοι ειχον έμ- 
πη·/θή έκεΐ κατά τάς τελευταίας ημέρας διά 
νάμολωθή η θίσις. *Αν επιπτον έκεΐ, ώς έσκο- 
πευον, τό γυμνόν μου σώμα θά έκτυπα έπ αυ
τών καί άφεύκτως θά έ^ονευόμην! Ιό συμ
βάν τοΰτο τοσαύτην είς έχε έποοξένησεν έν- 
τύπωσιν ώστε καί τώρα, μετά παρελευσιν 
πολλών έτών, άδύνατον νά τό ένθυμηθώ χω
ρίς νά φρικιάσω. Τίς δύναται νά μοι ειπη ό

ποιου άγαθοΰ φύλακος ή παρέμβασις μέ έ- 
σωσεν έκ τοϋ θανάτου έκείνου;

Περί τήν αύτήν τοΰ βίου μου περίοδον 
συνέβη καί άλλο τι άξιοσημείωτον τοιοΰτο. 
’Ήμην μαθητής τοΰ σχολείου, ότε τήν πα
ραμονήν έορ'ής τίνος ό διδάσκαλος μάς εί
πεν ότι τήν επαύριον έπρεπε νά ύπάγωμεν 
όλοι οί μαθηταί εί; τό σχολεΐον, καθότι 
δέν έσκόπευε νά μή κάμη μάθημα. Τήν έ- 
πομένην ήμέραν λοιπόν, ήτοι τήν ήμέραν 
τής εορτής, έπορεύθημεν είς τό σχολεΐον. 
Πλήν μεγάλη ύπήρξεν ή εκπληξίς μας ό
τε εΰρομεν αύτό κλειστόν καί έπί τής θύ
ρας γραμμάτιον, ειδοποιούν ήμάς δτι τήν 
■ημέραν έκείνην δέν είχε μάθημα· ό διδάσκα
λος ειχεν άλλάξει γνώμην. Διά ποίαν αι
τίαν ήλλα'ε γνώμην ήμεΐς ούδέποτε έμά- 
6ομεν, καίτοι ούτε άνθρωπος ιδιότροπος ή
το ούτε εύκόλως μετέβαλλε τάς αποφάσεις 
του. Πλήν, οίαδήποτε καί άν ήτο ή αιτία, τό 
αποτέλεσμα έφάνη έργον της Προνοίας τοΰ 
θεοΰ. Πρός τό έσπέρας τής αύτής έκείνης 
ημέρας, ολόκληρος ή οροφή (τό ταβάνι) 
τοΰ σχολείου, τό όποιον ήτο έκ πηλοΰ πο
λύ χονόροΰ, καταπέσασα, κατέθραυσε καί αύ
τό τό πάτωμα! Όποία θά ήτο ή καταστρο
φή άν πεντήκοντά ή έξήκοντα μαθηταί εύ- 
ρίσκοντο έντός αύτοΰ, δέν είναι δύσκολον 
νά τό φαντασθώμεν. "Αδηλον άν είς μόνον 

• ε ;  αύτών διέφευγε τόν άκρωτηριασμόν ή τόν 
θάνατον!

ΟΝΕΙΡΟΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ.
ΣΤ'.

Περί τό τέλος τής παρελθούσης έκατον- 
ταετηρίδος, γεωργός τις, όστις ό ίδιος έ- 
καλλιέργει τούς πατρογονικούς του άγρούς, 
ώνειρεύθη ότι, πωλήσας τήν κληρονομιάν 
του, άπεσύρετο είς άλλον άγρόν, μακράν 
τοϋ πατρικοΰ του οίκου. Τώ έφαίνετο λοι
πόν καθ’ ΰπνον ότι ήτο πολύ ένησχολημέ- 
νος δένων, μεταφέρων, λύων, καί διευθετών 
τά έπιπλά του, ότε, αισθανόμενος ύπερβο
λικόν κόπον, μετέβη είς τήν άγγειοθήκην 
τής νέας οικίας, όπου ήσαν τά ποτήρια καί 
τινα ποτά, όπως δροσισθή ολίγον. Τό μόρος 
έκεΐνο ήτο σκοτεινόν, καθότι ή έσπέρα έπλη- 
σίαζεν ήδη. Έν τή θέσει έκείνη, ένώ έζήτει 
τό ποτόν, ήσθάνθη σταγώνα θερμόϋ τι\ος

ύγροΰ, πεσο',ίσαν έπί τοΰ οπισθίου τής χει- 
ρός του. Μεταβάς τότε είς τό παράθύρον, 
οιά νά ί,η τί ήτο, ειιεν ότι ήτο αίμα, πε- 
σόν έκ τής ρ:νός του, τό όποιον έξηκολού- 
θη νά τρέχη.  Τότε έφώνησε τήν σύζυγόν 
του, ήτις εύρίσκετο είς πλησιόχωρόν τι δω- 
μάτιον, καί ή όποία άμέσως έφήρμωσε τό 
τοτε έν χρήσει κατά τοιαύτας περιπτώσεις 
ιατρικόν, ήτοι έθεσεν ψυχρόν τι κλειδίον είς 
τήν ράχην του. Πλήν τό μέσον τοϋτο ούδό- 
λως ένήργησεν, ή αιμορραγία έξηκολούθη, 
διό καί έγένετο άνάγκη νά προσκληθή ό 
ιατρός. Άλλά  ούτε ό ιατρός ήδυνήθη νά 
φέρη τό ποθούμενον άποτέλεσμα· τό αίμα 
έξηκολουθησε ρέον, ό δέ πάσχων μετεφέρθη 
εις τήν κλίνην του, έπί τής οποίας έφθεινεν, 
ως τώ έφαίνετο, έπί ίκανάς ήμέρας, καί τέ
λος εφθασεν η ώρα τοΰ θανάτου, ότε καί έ- 
ξύπνησεν. Έγερθείς διηγήθη είς τήν γυναί
κα καί είς τά τέκνα του τό όνειρόν του, τό 
όποιον μεγάλην τω εΤχε προξενήσει έντύ- 
πωσιν, πλήν είς τό όποιον οι άλλοι ολίγη ν 
έδωκαν προσοχήν. Τήν άκόλουθον νύκτα 
τό ό'νειρον έπανελήφθη άκριβώς τό όμοιον, 
αΰτη δέ δέν ήτο ή μόνη έπανάληψίς του. 
Ό γεωργός όμως, βλέπων έαυτόν καταγε- 
λωμενον οσάκις διηγείτο τό όνειρόν του, ά- 
πεοασισε νά μή όμιλή πλέον περί αύτοΰ, 
τό όποιον μετά ταΰτα έφαίνετο καί ώς λη> 
σμονήσας όλως δι’ όλου. Ή πεποίθησις ότι 
ούόεποτε θά πωλήση τόν άγρόν του, τόν ό
ποιον ήγάπα, ούδέ θά μεταβή είς άλλην οι
κίαν έτεινε νά έςαλείψη έκ τής διανοίας του 
τήν έκ τοΰ ονείρου έντύπωσιν. Τά έτη έν 
τούτοις παρήρχοντο, ή δέ μνήμη τοϋ ονεί
ρου έφάνη έξαλειφθεΐσα έκ πάντων. Καθό
σον όμως τά έτη παρήρχοντο καί πράγμα
τα καί αισθήματα μετεβάλλοντο. 'Ότε δέ αί 
"ρίχες τοΰ. γεωργού ήρχισαν νά λευκαίνων- 
ται, ή δέ εύκινησία του νά τόν έγκαταλεί- 
πη, πράκτωρ τις πλουσίου γεοκτήμονος κα- 
τεπεισεν αυτόν να αλλαξη τόν άγρόν του 
άντί μεγαλειτέρου τινός, τό όποιον τώ έ
φαίνετο πολύ έπικερδές. Εαί τοι δέ ό προσ- 
φερόμενος αύτω άγρός ήτο είς άλλον τόπον, 
μετά ώριμον σκέψιν, παρεδέχθη τήν άλλα- 
γήν. 'Π έκ τοΰ ονείρου άρχαία είδοποίησις 
πρό πολλοΰ ήδη δέν ειχεν έπαναληφθή πλέ
ον κάί δλο̂ ς δι' όλου έλησμονήθη. Ή με- 
τακόμησις τών έπίπλων έγένετο κατά τόν 
συμφωνηθέντα καιρόν, καί τά πάντα ήσαν.



καλά, διευθύνοντος αύτοΰ τοΰ οίκογενειάρ- 1 
you τά κατά τήν μετα,ιόμησιν. Τήν δευτέ- 
ραν όμως ήμέραν περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου, 
ών ούτος κατάκοπος, ένεκα τη; πολλής έρ
γασίας τής ήμέρας έκείνης, μετέβη είς τήν 
άγγειοθήκην διά νά πίη όλίγον, καί ένώ έ- 
ζήτει τό βουκάλιον ήσθάνθη σταγώνά τινα 
θερμήν πεσοΰσαν έπί τ»> οπισθίου μέρους 
τής χειρός του. Τότε άμέσως τό πρό πολ- 
λοΰ λησμονηθέν ονειρον έπανήλθε μετά 
πολλής δυνάμεως είς τήν μνήμην του. 
Μετέβη είς τό φώς, είδεν ότι ήτο τό ίδιον 
του αίμα, τό όποιον ταχέως έρρεεν, έφώνη- 
σε τήν σύζυγόν του, ήτις άμέσως έτρεξε 
καί προσεπάΟησε νά παύση τήν αιμορραγίαν 
οιά τών συνήθων τρόπων, άλλ’ είς μάτην. 
Ή ανάγκη τοΰ νά προσκληΟή ιατρός έγει- 
νε καταφανής· ό ιατρός λοιπόν προσεκλήθη, 
ήλΟεν άλλ’, όπως τό ονειρον πρό πολλών 
έτών είχεν ειδοποιήσει, ούδέν κατώρΟωσεν. 
Ό πάσχων έπλαγίασεν άκολούθως είς τήν 
κλίνην του, έκ τής οποίας ουδέποτε πλέον 
ήγέρθη.

ΤΑΛΜΟΥΔ.

Ot Εβραίοι, έκτος τής Παλαιας Διαθήκης 
καί τών διαφόρων αύτής παραφράσεων, τάς 
όποιας όνομάζουσι Ταργούμ, εχουσι καί άλ
λα ίερά βιβλία, έν οίς υπάρχουσιν αί γνώ- 
μαι τών άρχαίων ραββίνων περί θρησκευτι
κών, ώς καί περί μή θρησκευτικών άντικει- 
μένων. Τά βιολία ταΰτα όνομάζουσι « Ταλ
μούδ» (1). Συνίσταται δέ τό Ταλμούδ, η ό 
κατά παράδοσιν νόμος τών Εβραίων, πρώ
τον έκ τοΰ συγγράμματος τοΰ καλουμένου 
αΜισνά»(2), τό όποιον καί θεωρείται ώς ή 
βάσις τοΰ όλου Ταλμούδ, και δεύτερον έκ 
τών βιβλίων τής «Γεμάρας» (3). Τό Μισνά 
άπο τελείται έκ μερών εξ. Τό πρώτον έκ τών 
ες μερών τούτων, έπιγραφόμενον «Σπέρ
μ ατ α» ,  άρχεται εκ τίνος κεφαλαίου περί 
προσευχών καί ευλογιών. Μετά δέ τοΰτο 
πραγματεύεται περί δεκάτων καί προσφο
ρών, περί τοΰ Σαββατικοΰ έτους, περί ά- 
παγορεύσεως άναμεμιγμένων σπερμάτων 
κα! οΰτω καθεξής. Τό δεύτερον μέρο", «πε

(1) Λίοασκαλί*. (2) Έττοίνάληψίς τοϋ νόαου. (3) *Ερ-
v.-.wiiz, Ozo'uvTjjjn .

ρί Εο ρ τ ών » ,  γράφει περί σαββάτων καί 
έορτασίμων ήμερών καί περί τών τελετών 
καί τών θυσιών τών άρμοζουσών είς έκά
στην αύτών. Τό τρίτον μέρος, «περί  Γυ 
ν α ι κ ώ ν » ,  λέγει περί άρραβώνων, γάμων, δι
αζυγίων, υποσχέσεων κτλ. Τό τέταρτον 
«περί  Ζημ ιών  καί  ’Α δ ι κ η μ ά τ ω ν » ,  όμι- 
λεΤ περί διαφόρων νομικών καί εμπορικών 
ζητημάτων, περί είδωλαλατρείας, περί: μαρ
τυριών καί πο,ιν L ν, ηθικών άξιωμάτων κλπ. 
Τό πέμπτον μέρος «Ίερά  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α » ,  
πραγματεύεται περί θυσιών, περί πρωτοτό
κων, περί τοΰ ναοΰ καί διαφόρων ά λ λ ω ν  
θρησκευτικών άντικειμένων. Έν δέ τώ έκτω 
τώ καί τελευταίω, «περί  Κ α θ α ρ ι σ μ ώ ν » ,  
έπιγραφομένω, γίνε αι λόγος περί πολλών 
καθαρών ή άκαθάρτων πραγμάτων.

Έκ τών περιεχομένων του γίνεται δήλον 
ότι τό Μισνά δέν είναι βιβλίον κοινής άναγ- 
νώσεως καί ότι είς μόνους τους ίερεΐς καί 
πεπαιδευμένους είναι προσητόν. ’Αλλά τά 
Μισνά μόνον δέν άποτελεΐ τό Ταλμούδ. 
Μετ’ αύτό έρχεται ή Γεμάρα, ήτις φαίνεται 
μέν ώς υπόμνημα, άλλά κυρίως είναι συλ
λογή λόγων καί γνωμών, έν οίς εύρίσκονται. 
καί διηγήματα έκ τών μάλλον εκτάκτων. 
Τινές έκ τών μίκροτέρων περικοπών τοΰ 
Μισνά δέν έχουσι γεμάραν, ήτοι ύπόμνημα, 
αί πλεΐσται όμως αύτών, άν δέν έχωσι τοι- 
ο.ΰτον είς τό εν, έχουσιν είς τό έτερον σχή-· 
μα, έν οίς τό Ταλμούδ εύρίσκεται· καθότι, 
τό Ταλμούδ είναι διπλοΰν, καί τό μέν έν 
ονομάζεται τής 'Ιερουσαλήμ τό δέ τής Βα- 
βυλώνος, έπειδή τά έν έφάνη είς τήν Παλαι
στίνην τό δέ εις τήν Βαβυλωνίαν.

Τό Μισνά συνεπληρώθη περί τάς άρχάς 
τής τρίτης μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος 
ύπό τοϋ ραΐβίνου ’Ιούδα, τοΰ έπονομαζομέ- 
νου 'Αγίου. Μετά. δέ τό Μισνά άνεφάνη- 
σαν αί Γεμάραι. Ή πρώτη,ή ίεροσολυμιτική, 
κυρίως συνετάχθη έν Τιβεριάδι, περί τά τέλη 
τής τετάρτης μ. X. έκατονταετηρίδος, ή δέ 
δεύτερα, ή Βαβυλώνιος, έγράφη έν Βαβυ
λωνία, έτη τινά ύστερώτερον, άλλά συνε> 
πληρώθη περί τό τέλος τής πέμπτης έκα
τονταετηρίδος. Είναι δέ άδύνατο.ν νά ε’πω- 
μεν πόσας τροποποιήσεις ίπέστησαν τά βι
βλία- ταΰτα έ/.τοτε, ένεκα τής χριστιανικής 
επιρροής ή άλλων αιτίων· τό βέβαιον όμως 
είναι ότι σήμερον τά βιβλία δέν εΐναι πλή-

> -  Λ  /ρη. Καί το }το δέν είναι θαυμαστόν, καθ λ

ολίγα βιβλία έν τώ κόσμω Ίπέστησαν τό- 
σας καταδρομάς, καθώς καί ολίγα έθνη έ- 
παθον όσα οί ’Ιουδαίοι.

«Τό Ταλμούδ, λέγει φιλολόγος τις δια
κεκριμένος (1), άφότου ήλθεν είς ΰπαοξιν, 
σχεδόν πριν συμπληρωθή καλώς έτι, τό με- 
τεχειρίσθησαν σχεδόν ώ, ανθρώπινον όν. 
Ηροεγράφη, έφυλακίσθη, έκάη, καί ταΰτα 
έκατοντάκις. Άπό τοΰ ’Ιουστινιανοΰ, όστις 
κατά τό 553 τό έτίμησε δι’ ιδιαιτέρας άπα- 
γορευτικής Νεαράς,  μέ/ρι Κλήμεντος τοΰ 
Η', κα! έτι μετά ταΰτα, έπί χίλια καί έπέ- 
κεινα έτη, καί πολιτικαί καί πνευματικαί 
άρχαί βασιλείς καί αύτοκράτορες, ΙΙάπαι 
καί Άντιπάπαι, έφιλοτιμώντο τίς νά ύπερ- 
βή τόν έτερον κατά τήν έκτόξευσιν άναθε 
μάτων καί β ο υλ ώ ν  καί διαταγμάτων πρός 
τελείαν δήμευσιν καί πυρπόλησιν τών άτυ- 
χών τούτων βιβλίων. Ούτως, έν διαστήμα- 
τι όλιγοτέρω τών πεντήκοντα έτών, τών 
άποτελούντων τό δεύτερον ήμισυ τής δεκά
της έκτης έκατονταετηρίδος, έξάκις έκάη 
δημοτίως, καί ούχί είς ολίγα αντίτυπα, άλ
λά καθ’ ολοκληρίαν, εις άμαξών φορτία. 
’Ιούλιος ό Γ'. έξέδωκε διαταγάς κατά τοΰ 
όποιου άγροίκως έκάλει «Γεμαρόθ Θαλμούδ» 
τό 1553 καί 1855. Παύλος ό Δ', τό 1559  
(όπότε λέγεται ότι έκάησαν 2,000 άντιτύ- 
πων). Ιΐΐος ό Ε'. τό 1 566. Κλήμης ό Η'. 
1592 καί 1599.  Ό έξ αύτοΰ φόβος ήτο 
πραγματικώς μέγας καί αύτός δέ ό Πΐος όΔ'. 
δίδων άδειαν διά νέαν έκδοσιν έπέμενεν ό
πως δημοσιευθή άνευ τοΰ ονόματος «Ταλ- 
».ούδ.» Οί ίεροδικασταί μετά ταΰτα, άφο) 
ίίδον ότι δέν ήδυνήθησαν νά'τό καταστρέ- 
ψωσιν, έφρόντισαν νά τό κολοβώσωσιν ό
που τοΐς έφαίνετο ότι προσέβαλε τόν χρι
στιανισμόν. Εΐναι δέ λυπηρόν ότι όλίγιστα 
μόνον άντίτυπα τής πρώτης πλήρους έκδό- 
σεως, γενομένης έν Ένετία είς δέκα καί 
τρεις τόμους (1520— 1523) εΐναι προσητά 
καί είς αύτούς τούς Έβραίστάς είσέτι.

Είναι πραγμστικώς θαυμασμού άξιον ότι 
σύγγραμμα τόσον ογκώδες διετηρήθη ύπέρ 
τά χίλια έτη χειρόγραφον· φαίνεται ότι οί 
Εβραίοι πολύ πρωιμως τό άντέγραψαν καί 
τό έθεσαν εϊς κυκλοφορίαν, ώστε ότε είς χώ
ραν τινά κατεστρέ^ετο, έσώζετο είς άλλην. 
Εκτός τούτου οί Εβραίοι, ύπό το ΐς  Μωαμε-

(4j Mor. Deutsch Guartcrlj Re^e^r. oct. 1867.

Οανούς, συχν,ά εύνοοΰντο καί ένεψυχοΰντο ό
πως έξακολουθώσι τάς μελετάς των. Έν 
’Ισπανία, λόγου χάριν, έπί τών Αράβων, τό 
Ταλμούο άντεγράφετο μετετράζετο καί εξη
γείτο ύπό γραμματισμένων Ε β ρ α ίω ν  έπί 
πολλάς έκατονταετηρίδα.:· Μεγάλοι Έβραϊς-αί, 
πλεύσαντες είς τήν νότειον Γαλλίαν, έμελέτων 
έσπουόα^ον καί εκεΐ τό Ταλμούδ, άν καί κα- 
τετρέχοντο ύπό τής Ρωμαϊκής έκκλησίας. Καί 
εν ’Ιταλία προσέτι οί Εβραίοι ευρον είς τινα 
μερη καταφύγια* ή δέ πρώτη έκδοσις τοΰ 
Ταλμουο, ώς άνωτέρω είπομεν, έγένετο‘έν 
Ενετία. Ή Γραφή, τά Ταργούμ καί τό Ταλ- 
μούο, ήσαν πάντοτε οί άχώριστοι σύντροφοι 
τοΰ Εβραίου, οπουδήποτε καί άν εύρίσκετο καί 
ε',τε εύτύχει είτε έδυστύχει.

ΝΟΥΘΕΣΙΑI ΙΙΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΩΝΤλ Σ.

Ό γραμματεύς τοΰ έν Λονοινιυ Βασιλικού 
φιλανθρωπικού Συλλόγου άπευθύνει τάς a/.c- 
λούθιυς συμβουλάς πρός τούς ποιούντας χρή- 
σιν λουτρών θαλασσίων ή άλλων. « ’Αποφεύ
γετε τό λουτρόν κατά τάς δύο ώρας τάς με
τά τό φαγητόν σας. ’Αποφεύγετε αύτό όταν 
ήσθε κατάκοπο, ιείτε ένεκα κόπου ή άλλης αι
τίας. Άποφεύγετέ το έπίσης όταντόσώμάσας 
μετάύορώτα κρυόνη· πλήνμή τό άποφεύγητε 
όταν τό σώμαεΐναι θερμόν· ρίπτεσθεδέ ταχέως 
έντός τοΰ ΰδατος. Μή άφίνητε νά κρυόνη τό 
σώμά σας, ίστάμενοιήκαθήμενοι γυμνοί, άφοΰ 
έξέλθητε τοΰ ΰδατος. Μή μένητε πολύ έντός τοΰ 
ΰδατος, άλλ’ άμα άρχίσητε νά κρυόνητε έξέρ- 
χεσθε ταχέως. ’Αποφεύγετε νάλούησθεείς μέ
ρος άνοικτόν, άν ά'̂ οΰ μείνητε όλίγον έντός 
τοϋ ΰδατος, αίσθάνησθε ψύχος είς τό σώμα καί 
αίμουδίασμα είς τά ; χεΐρας καί τούς πόδας 
σας. "Οστις έχει ύγιές καί δυνατόν σώμα ο'- 
ναται νά κολυμβά μέ όλως διόλου κενόν (άδι- 
ον) στόμαχον ένωρίς τό πρωί· άλλά οί μικροί 
καί οί αδύνατοι θά ήτο καλλίτερον άν έλού- 
ωντο τρεις ώρας ύστερον άφοΰ φάγωσιν. Οί 
πάσχοντες κεφαλοπόνους καί άουναμίας, προ
σέτι δέ καί οί έχοντες καρδιοκτύπους ή άλ
λην τινά διατάραξιν τής καρδίας, πρέπει νά 
μή λούωνται άν πρώτον δέν συμβουλευθώσιν 
έπιστήμονά τινα ία*ρόν. »

ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ.

Τό ήλιοτρόπιον εΐναι φυτόν εις πολλούς 
προσφιλές, πλήν ολίγοι γινώσκουσι καί τάς



κατά τών άσθενειών προφυλακτικάς ιδιότητάς 
του. Σπαρέν παρά τήν Ρώμην ποτέ έπέφερεν εύ- 
εργετικώτατα κατά τοΰ λοιμοΰ άποτελέσματα. 
Γεωκτήμων τις παρά τόν Σχέλδην, καλλιεργή- 
σας έν εκτάσεί ηλιοτρόπια διακηρύττει ότι ό
λοι οί χωρικοί άπέφυγον διά τοΰτο την μια
σματικήν θέρμην, ητις καταμαστίζει τά τοΰ 
τόπου περίχωρα. ’Άλλος διακηρύττει ότι αύ
τός τε καί ή οΐκο',ένειά του άπέφυγον φο- 
βεράν επιδημίαν τυφοειΒοΰς πυρετοΰ, άποδεκα- 
τίσαντος τό χωρίον, έν ώ κατώκουν, διά τής 
σωστικής δυνάμ,εως τών ηλιοτροπίων, τά 
όποΐα ήσαν πεφυτευμένα πέριξ τής οικίας των. 
Ώς α τιον τής παραξένου ταύτης ίδιότητος 
τοΰ ηλιοτροπίου δυνατόν νά Οεωρηθή τό ότι 
τό φυτόν τοΰτο,καθ’ όλην τήν αυξησίν του,ά- 
πορροφα μεγάλην ποσότητα άκαθάρτων άερί- 
ων. Τρέφεται κατά μέγα μέροςδιά τών φύλλων 
του, άπορροφών νιτρογόνον ταχύτερον παντός 
άλλου φυτοΰ. "Οσοι λοιπόν κατοικοΰσιν είς 
τόπους νοσερούς δέν Οά επραττον κακώς 
καλλιεργοΰντες τό ώφέλιμον φυτόν τοΰτο. Ή 
δραστικότης του κατά τών αιτιών τών άσθε- 
νειών είναι αναγνωρισμένη ύπό πάντων ιών 
σοφών τής Ευρώπης, άλλ1 ή άλήθεια αυτη 
δέν έγνωστοποιήθη είσέτι άρκούντως είς όλα 
τά μέρη, ΐνα χρησιμοποιηδη όσον είναι επιθυ
μητόν. ’

T V ΦΥΤΑ ΩΣ ΟΛΗΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ.

Πρώσσός τις κηπουρός, παρατηρώ'/ μετά 
πολλής προσοχής διάφορα φυτά, εύρέ τινα 
έχοντ α πολύ άξιοσημειώτους ιδιότητας, αίτι- 
\ες δύνανται νά χρησιμεύσωσί ώς οδηγοί 
τοΰ καιροΰ. Ούτω λόγου χάριν,. ευρεν ότι 
αί διάφοροι παραλλαγαί τοΰ τριφυλλίου συ- 
στέλλουσι τά φύλλα των όταν πλησιάζη βρο
χή. "Οταν τά φύλλα τής άναγαλλίδος ^γαλα- 
τσίδας) έ/τυλύσσωνται. καί τά άνθη της μέ- 
νωσιν όρθια μέχρι μεσημβρίας επέρχεται κα
λός καιρός, πλήν όταναί τοΰ δάσους άνεμ,ώναι 
κλείωσι τά άνθη των προμηνίεται μεγάλη
βρ°/.ή*

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΑΑΤΟΣ.

Πολλά επιτόπια αίτια, έξασκοΰντα επιρρο
ήν έπί τοΰ φαινομένου χρωματισμ,οΰ τών θα
λασσίων ύοάτων, δίδουσιν εί; αυτά ευκρινείς

καί μονίμους χροιάς. "Οταν ό βυθός τής θα
λάσσης καλύπτηται έκ λευκής άμμου, αύτη 
δίδει είς τό ύδωρ φαιόν ή άνοΐκτόν τι πράσι
νον χρίμα, άν τό βάθος τί,ς θαλάσσης δέν 
ηναι μέγα· όταν ή άμμος ηναι κιτρίνη τότε 
τό χρώμα είναι βαθύτερον. 'Όταν είς τόν βυ
θόν υπάρχωσι βράχοι τότε τά ύδωρ φαίνεται 
σκοτεινόν. Είς τόν κόλπον τοΰ Αοάγκου τά  
ΰοατα εχουσι βαθύ κόκκινο ν χρώμα, επει
δή ό βυθός τής θαλάσσης εκείνης είναι φυσι- 
κώς κόκκινος. Ή θάλασσα φαίνεται λευκή είς 
τον κόλπον τής Γουινέας, κίτρινη είς τα πα
ράλια της ’Ιαπωνίας, πρασίνη πρός δυσμάς 
τών Καναρίων νήσων καί μελανή περί τάς 
νήσους Μαλβίδας. Ή Μεσόγειος θάλασσα 
παρά τάς Έλληνικάς νήσους κάποτε γίνεται 
κατά τά μάλλον ή ήττον ερυθρά. Ή λευκή 
λεγομένη θάλασσα, παρά τόν βόρειον ώκεα- 
νόν, καί ό σήμερον κΜαύρη θάλασσα» λεγόμε
νος Εύςηνος Πόντος, φαίνεται ότι ώνομάσθη- 
σαν ού ω :,ή μέν πρώτη ένεκα τών πάγων της, 
ό δέ δεύτερός έξ αιτίας τών φοβερών τρικυμι
ών του, καθότι ούτε τής μιας τό χρώμα εί  ̂
ναι. λευκόν, ούτε τοΰ άλλου μαΰρον..

ΣΙ ΑΤΙΣΤ1ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Α’. Έ κ τ α σ ι ς  κα ί  Πληθυσμός . —Ή ε
πιφάνεια τής Ρωσσικής αυτοκρατορίας, συμπε
ριλαμβανόμενος τής Φιλλανδίας, Πολωνίας, 
Ρωσσίας, καί Σιβηρίας, εΐ^αι περίπου 370' 
εκατομμύρια μίλια τετραγωνικά. Ή Σιβηρία 
καί ό Καύκασος εχουσι περίπου εννέα Ε κ α 
τομμύρια κατοίκων* ό η δέ ή αυτοκρατορία 
77. Ή άνωτάτη πύκνωσις τών κατοίκων εί
ναι είς τήν Πολωνίαν, όπου-καταντώτι 2, 2 0 4  
είς έκαστον τετραγωνικόν γεωγραφικόν μί · 
) i jv  ή δέ έλαχίστη εί; τήν Σιβηρίαν όπου κα
τέρχονται είς μόνον Ί7.

Β'. Π ρ ό β α τ α  κ α ί  Μ α λ  λ  ί α . —  
Ό ολικός άριθμός τών προβάτων έν Ρωσ- 
σ'.α (εξαιρούμενης τής Πολωνίας) ανέρχεται 
είς 44,170,000. Έκ τούτων Ή',665 000  
παράγουσιν άριστονμαλλίον, τά δέ λοιπά είναι 
έκ τών κοινών. Ή ετήσιος παραγωγή μαλλιού 
εν Ρίοσσία ύπολογίζεται είς 108 ,900 ,000—
126,000,000 λίτρας (ή λίτρα άντιστοιχεϊ 
μέ 1 40 περίπου δράμια). Έκ τοΰ μαλλιού 
τούτου τάμέν δύο τρίτα κατεργάζονται έντός 
τοΰ κράτους, τό δέ μέν ον εν τρίτον πέμποο- 
σΐν είς χώρας ξένας.


