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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1873. = ΤΕΥΧΟΣ ΝΑ'.

το
ΕΝ TH Β1ΕΝΑΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΚΘΕΣΕΙ ΣΚΗΝΩΜΑ 

ΤΟΤ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΟΣ (*).

Α'.
Τό δωμάτων τού μικρού πα^οο'ς.

'Αφού και αυτό τό όρμέμφυτσν τών ζώων μεριμνά και τυρ- 
οάζεται περί πολλά διά τόν μέλλοντα απόγονον, αφού και αυτή ή
κουφή χρυσαλλίς έναποτίΟησι τό ώάριον αυτής εντός άνθους ΐνα

> (*;  ’Αξιότιμο» κύριοι τοΰ Μέντορος Συντάκται!
\ Μετ οΰ πολλά; ήμερα; ή άπδ τοΰ Μαΐου τελούμενη ενταύθα μεγαλο- 
' πρεπης διεθνής εορτή Οελ,ει μεταβή εις τά; δέλτους τής Ιστορίας. Μετά 
) τήν 3ην Νοεμβρίου ή ανθρωποτη; θέλει λα) εΐ περί τή; παρά τδν ώραϊον 
ι *νανρυν  Δούναβιν Συνόδου τών εθνών ώς περί ιστορικού γεγονότος. 
( Π Εκθεσις θέλει παρέλθει, άλλ’ ούγΐ καί ή έξ αυτή; ωφέλεια. Ί1 επι

τροπή τής Εκθέσεώς Οέλουσα νά καταστήση τά γιγάντια τοΰ γιγαντίου 
\ τ.°^του ανθρωπίνου έργου αποτελέσματα «κτήμα ές αεί » συμπάσης τής 
) ανθ?ωπότητος, συνάμα δέ καί νά παράσχη τοΐς καθ’* έκάστην τάς συνα- 

γωγας έπισκεπτομένοις καί « αγώνισμά τι εϊ; τδ πχραχρήμα χρήσασθαι» 
εν- 9?° ειδικότητας ΐνα. σπουδ'άσαντες έκάστην
των 2υ συναγωγών (gruppenj, έκθώσιν έν ε’ίδει υπομνημάτων τά ά- 

| ποτελεσματα τών ερευνών των.
$ Hxv’a τά υπομνήματα ταΰτα μετά τών περί τών παοαρ ρηματικών 

.additionellen) και τών ’Ανατολικών και ’Ασιατικών εκθέσεων προς δέ 
< εργασιών τών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων έπεξεργασθέντα, έ- 

τό τέκνον αυτής άμα εκκολαφΟέν έχη ώραϊον και εύώοες λίκνου 
και τροφήν άρμόζουσαν εις τά λεπτοφυέστατα αύτοΰ πεπτικά όρ
γανα, άφού και αυτά τά άστατα πτηνά, οί κοσμοπολϊται ουτοι έν 
τω βασιλεία*  τών ζώων, κατά τήν άνοιςιν καταλείποντα τήν έμ
φυτον αύτοϊς άστασίαν άποκαΟίστανται καί κτίζουσι μαλακήν φω- 
λεάν διά τά νεογνά των, ουδόλως παράδοςον άν έν τω τελειο- 
τάτω τών ζώων, τω υπό τού Δημιουργού ορισΟέντι βασιλεϊ τής 
λοιπής κτίσεως άνθρώπω, εύρίσκτμεν τήν περί τού νεογνού φρον
τίδα καί πρόνοιαν μάλλον ανεπτυγμένων καί έςηυγενισμένην. ‘Ο

πιδιορθωθέντα καί έπαύξηθέντα θέλουσιν απαρτίσει τδ μετά τδ τέλος τής 
έκθέσειος δημοσιευθησόμενον « Μέγα αυθεντικόν υπόμνημα »».

Έν τών 26 υπομνημάτων εινε καί τδ ύπδ τοΰ διδάκτορας Φερδινάν- 
δου Στάμ « περί τοΰ σκηνώματος τοΰ μικρού παιδός « συνταχθέν, το 
οποίο? μεταγλώττισα;, αξιότιμοι κύριοι συντάκται, καί πέμπων π^δς *Γ-  
μας, σάς παρακαλώ ΐνα, αν εΰρητε αύτδ δημοσιεύσεις άξιον, το κατα- 
/ωρίσητε εις τάς στηλας τού όντως μέντορος τών κατά τήν φίλην ’Α
νατολήν οικογενειών Μέντορό; Σας,

Έκ πείρα; γνωρίζων ότι ούχί πάντες οΐ τον Μέντορα υμών άναγι- 
γνώσκοντες μετέλαβον υψηλής μαΟήσεως, έξελεξάμην κατά τήν μετάφρα · 
σιν γλώσσαν (έφ’ οσον ήδυνάμην' καθαρεύουσαν μέν, μηδόλως όμως 
ενιαχού άπηλλαγμένην απλοϊκών λέξεων καί έκφράσεων, Οέλων νά γίνιο 
καταληπτός τοΐς πολλοί; τοι; σπδ τοΰ Μέντορος καί τών όμοίων αύτώ 
συγγραμμάτων ωφέλειαν άναμένουσι καί αδιαφορών άν τών πεπαιδευμένων 
τις συνοφρυωθή άναγινώσκων « κούκλα, κούνια, υποκάμισα, ασπρόρ- 
ρουγα» καί τά όμοια.

Έρρωσθε. Ό ‘Υμέτερος
Έν Βιέννη 17'29 8βρίου ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΡΙΔΠΣ.

1873. διδάκτωρ τής Ιατρικής και τής Φιλοσοφίας.
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κισσα Κιζέλα. Άπδ τών τοίχων έκρέμαντο αί φυσικώ μεγέθει 
εικόνες τοΰ αύτοκράτορος, τής αΰτοκρατείρας, τοΰ διαδόχου καί 

τών άρχιδ. Κιζέλας καί Βαλερίας. Καί τοιοΰτον μέν ήν το δι’ ή- 

γεμονόπαιδας ώρισμένον παιδικόν δωμάτιον.
Τδ δωμάτιον τών παίδων τών δημοτών μετά τής διακοσμή- 

σεως αύτοΰ έξετέθη ύπδ τής ’Αγγλικής επιτροπής έντδς έτέρου 
δωματίου. Τοϊς πάσι γνωστόν εινε δτι ώς πρδς τήν ανατροφήν 
τέκνων ύπερτεροΰσι πάντων τών εθνών οί ’Άγγλοι. Ένεκα τοΰ 
κλίματος καί τών έθίμων οί Άγγλόπαιδες μένουσι πάντοτε σχε
δδν έντδς τοΰ δωματίου. ζΟ χειμών έν Άγγλίφ εινε μακρός, τά 
δέ παιδία τών πόλεων καί τδ θέρος σπανίως έξέρχονται, ώστε 
ή ύγεία καί άνάπτυξις αύτών έξήρτηνται κατά τ'ο πλεϊστον έκ 
τής θέσεως τοΰ δωματίου, τοΰ καθαρού άέρος και τής καθόλου 
διακοσμήσεως τοΰ χώρου έν ω μείνωσι κεκλεισμένα. Έν ταϊς Άγ- 
γλικαϊς οΐκίαις τά δωμάτια τών παίδων κεϊνται εις τά άνώτερα 
πατώματα, διότι ταΰτα έν ταϊς πόλεσι ταϊς έχούσαις στενάς οδούς 
εινε φωτεινότερα, εΰαερώτερα καί κατά συνέπειαν 'υγιεινότερα 
τών κατωτέρων. Προς τούτω ό "Αγγλος άρχιτέκτων φροντίζει καί 
περί τοΰ αερισμού τοΰ δωματίου τών παίδων ιδία διά τής κατα

σκευής τών παραθύρων. Αί υελοι τών παραθύρων εινε τοιουτο
τρόπως τοποθετημένα:, ώστε τδ κατώτερον μέρος αναβιβάζεται 
κλίνον ολίγον πρδς τά έξω, τδ δέ άνώτερον καταβιβάζεται κλίνον 
πρδς τά έσω καί τοιουτοτρόπως έκαστον παράθυρον έχει δύο 
ανοικτά διαστήματα όμοιάζοντα πρδς χωνιά κάπως· διά τού 
κατωτέρου ανοικτού διαστήματος εισορμά εις τδ δωμάτιον δ έκ 
τών έξωθεν καθαρός αήρ, διά δέ τοΰ άνωτέρου έξαρμα ό θερ
μότερος καί πρδς αναπνοήν άχρηστος καί βλαβερός άήρ τοΰ 
δωματίου. Πας όπωσοΰν εύπορος "Αγγλος έχε*,  έστρωμένα 
καί τά άλλα μέν τού οίκου του δωμάτια ιδία δέ τ'ο τών παί
δων μέ παχεϊς καί μαλακούς τάπητας, έφ’ ων τά παιδία κάθην- 
ται, κυλίονται ή βαδίζουσιν άνυπόδητα, μηδένα διατρέχοντα κίν
δυνον νά κρυολογήσωσ: καί όσάκις πέσωσιν ούτε πληγώνονται 
ούτε πονοΰσιν έπομένως ούτε κλαίουσι, διότι δ τάπης εΐνε παχύς, 

θερμός καί μαλακός.
Τ'ο κύριον συστατικόν ύγιεινοΰ δωματίου, μάλιστα παίδων, εΐνε 

καθαρός, μετρίως θερμός και τής αυτής περίπου πάντοτε θερ
μοκρασίας άήρ. ‘Ο μεμολυσμένος άήρ εΐνε δλέθριος καί ολε- 
θριώτερος καί αυτής τής κακής τροφής, διότι τροφήν μέν προσ- 
λαμδάνουσιν οί παϊδες καθ' ώρισμένας μόνον ώρας τής ήμέρας, 
άέρα δέ άναπνέουσι περίπου 30 χιλιάδας φοράς καθ’ δλον τδ 
ημερονύκτιου· άν δ άήρ τύχη μεμολυσμένος διαφθείρει τδ έντδς 
τών πνευμόνων αύτών αίμα καί τούς δηλητηριάζει.

Συνήθως οί γονεϊς φοβούμενοι μή γινομένου ρεύματος κρυο
λογήσωσ: τά τέκνα των σπανίως άερίζουσι τά δωμάτια αύτών· 
άλλά κατά τοΰ κρυολογήματος ύπάρχουσι πολλά άμυντήρια μέσα: 
'ισπανικοί τοίχοι (paravents), θερμάστρα: καί θερμά ένδύματα· 
κατά τού μεμολυσμένου δμως άέρος έν καί μόνον: δ συχνός τών 
δωματίων άερισμός. Διά τοΰτο οί πλούσιοι έχουσι πολλά δωμά
τια ώρισμένα διά τά τέκνα των, ώστε ένω Αερίζεται τδ έν οί 
παϊδες μένουσιν έν τω έτέρω· άλλά δυστυχώς πάντες δέν εΐνε

ήγεμών προστίθησιν ολόκληρον πτέρυγα εις τά άνάκτορά του 
και προμηθεύεται χρυσά λίκνα διά τ'ον αναμενόμενον ή την άνα- 

μενομένην διάδοχον ή ήγεμονίς, μή άρκουμένη εϊς δσα ήγορά- 

σθησαν παρά τοϊς έπισημοτάτοις τών ίματιουργιών της πρωτευού- 
σης, ίδίαις χερσί κεντή τδ πολυποίκιλο·? εφάπλωμα, πλέκει τά 
τρίχαπτα διά τά σινδόνια καί ράπτει τά ώραΐα τοΰ μέλλοντος 
ήγεμονόπαιδος ενδύματα συνενοΰσα μετά τοΰ χρησίμου τδ πολυ
τελές καί ώραϊον. Ό εύπορος δημότης έτοιμάζει ίδιον δωμάτιον 
διά τδ τέκνον του καί κοσμεί αύτδ διά παντδς χρησίμου επίπλου 
ή αθύρματος, ώς εΐδφν οί έπισκεψάμενοι τήν έκθεσιν έ? τώ Άγ-

• γλικώ παιδικω δωματίω. ‘Ο r.vrr^ εργάτης, ό διά τοΰ ίδρώτος 
τοΰ μετώπου του και πολλαχών κινδύνων της ζωής του κερδίζω·? 
τδν άρτον εαυτού τε καί τής συμβίας του, άμα ΐδη πλησιάζουσαν 
τήν ήμέραν. καθ’ ήν ή οικογένεια αύτοΰ Θέλει αϋξηθή κατά ένα, 
έτοιμάζει τήν καλλιτέραν γωνίαν τοΰ δωματίου διά τδ λίκνον, ή 
δέ φιλόστοργος μήτηρ μετά τήν βαρεΐαν τής ημέρας έργασίαν 
καθημένη παρά τήν λυχνίαν εργάζεται τήν ήμίσειαν πολλάκις νύ
κτα κόπτουσα τά παλαιά υποκάμισα τοΰ συζύγου της καί μετα- 
βάλλουσα αυτά εις χιτωνίδια, σινδόνια ή καλύμματα τής κεφα
λής τοΰ άναμενομένου τέκνου της.

Ή περί τοΰ νεογνού αΰτη πρόνοια εινε τδ ώραιότερον τοΰ αν

θρώπου καθήκον. ’Εκ τών στατιστικών τής έπιστήμης πινάκων 
άποδείκνυται έναργώς δτι τά 50)00 τών νεογνών άναρπάζονται 

• κατά τδ πρώτον τής ήλικίας έτος ύπδ τοΰ θανάτου, πολλά δέ τών 
ύπολειπομένων πάσχουσι διάφορα νοσήματα άποκτηθέντα κατά τδ 
πρώτον έτος ένεκα άσυγγνώστου άμελείας τών γονέων.

Τδ δωμάτιο? έν ώ διήνυσεν δ άνθρωπος τδ πρώτον τής ήλικίας 
του έτος έχει μεγίστην έπιρροήν έπί τοΰ μετά ταΰτα βίου του. Τά 
νεογνά τών μελισσών γίνονται έργάτιδες μέν όταν κλεισθώσιν 

, ύπδ τής κοινότητας έντδς μικρών κυψελών, βασίλισσαι δέ δταν 
έντδς μεγάλων. Τοιουτοτρόπως καί δ άνθρωπος. Έν τφ σκ.ηνώ- 

> μάτι τοΰ μικρού παιδδς ήσαν έκτεθειμένα πολλά βρεφών δωμάτια 
μετά τών διακοσμήσεων αύτών.

Τδ έπιπλοπωλεΐον τοΰ κ. Σ. Λοέβι έκ Βιέννης έξέθηκε δω
μάτιον, ου ή διακόσμησις ήν πράγματι πρότυπος. Συνωδά πρδς 
τούς σκοπούς δ έκθετης άπέφυγε τήν πολυτέλειαν, ήτις ύπερερε- 
θίζουσα καί θαμβοΰσα τάς αισθήσεις βλάπτει τά βρέφη. Τά έπι
πλα πάντα σχεδόν ήσαν χρώματος κυανού, τδ όποιον μιγνύμενον 
μετά τεχνητού φωτδς μάλλον ή ήττον κίτρινου παράγει φωτι
σμούς καθαρώς λευκούς. Αί ίματιοθήκαι καί τά κιβώτια ήσαν 
όμοια τών έν τοϊς δωματίοις τών τέκνων τής Αύτοκρατορικής 
οικογένειας. Τά έν τω έν λόγω δωματίω ύπδ τοΰ προμηθευτοΰ 

' τής Αύτοκρατορικής αύλής κυρίου Καρόλου "Οφμαν έκτεθέντα 
χιτώνια, άσπρόρρουχα, σινδόνια κτλ. ήσαν απαράλλακτα πρδς τά 
τής άρχιδουκίσσης Βαλερίας μέ μόνην τήν διαφοράν δτι αί παρυ- 
φαί αντί ιωδών ήσαν κυανφϊ. Τδ λίκνον καί ή διακόσμησις αύ
τοΰ έγένοντο κατά τά έν τή Αντοκρατορική αυλή. Έν τφ αύτώ 
δωματίω έξετέθησαν κατά ρητήν τής Αΰτοκρατείρας διαταγήν ή 
πολυτελέστατη έδρα τοΰ διαδόχου Ρουδόλφου, τραπεζίδια. θρονιά 
κούκλα*,  καί λοιπά αθύρματα, τά όποια μετεχειρίζετο ή άρχιδού- 

ς

πλούσιοι· οί περισσότεροι άνθρωποι εΐνε πτωχοί μόλις έν δωμά

τιον μεθ’ όλης τής συνήθως πολυμελούς οικογένειας των κα- 
το’.κοΰντες, περί δέ τής ύγείας τούτων κυρίως χρέος έχει ή έπι- 
στήμη νά φροντίση. Ό ιατρός τοΰ Αύτοκράτορος I. Ε. Πόλακ, μέ
λος τής έπιτροπής τοΰ παιδικού σκηνώματος, έξέθηκε δωμάτιον 
δι’ οικογένειαν μέ δύο τέκνα, έν αύτώ δέ συσκευήν άεριστικήν 
άπλουστάτην καί σκόπιμον. Τδν μέν χειμώνα σωλήν διήκων διά 
τοΰ τοίχου καί τοΰ πατώματος εκστομοΰται παρά τήν θερμάστραν· 
δ θερμός άήρ τοΰ δωματίου έξέρχεται διά τοΰ σωλήνος καί άν- 
τ’ αύτοΰ διά τοΰ ίδιου σωλήνος εισέρχεται δ έκ τών έξωθεν ψυ
χρός καί καθαρός. Τό δέ θέρος έτερος σωλήν άνανεοϊ τδν άέρα 
τοΰ δωματίου.

Β’.

Ή πρώτη περιποιησις τοΰ παιοός.

Τροφή καί λοντρόν.

Ή καταλληλοτάτη τοΰ νεογνού τροφή εΐνε τδ μητρικόν γάλα, 
προϋποτιθεμένου, έννοεϊται, δτι ή μήτηρ δύναται νά γαλακτο- 
τροφήση τ’ο τέκνον της· περί τούτου μόνον επιστήμων ιατρός δύ
ναται ν’ άποφανθή. Δυστυχώς δμως τήν σήμερον πολλαί μητέ
ρες ή πράγματι δέν δύνανται νά διαθρέψωσι τά τέκνα των ή 
προσποιούνται διά λόγους αΰταϊς γνωστούς μόναις. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει πρέπει νάληφθή πρόνοια περί εύρέσεως καλής τρο
φού, ής τ’ απαραίτητα προσόντα εΐσίν έν περιλήψει τά έξής. ά.) 

να μή πάσχη κολλητικόν νόσημα ^ήτοι λείριον (ϊλεριν), οστρακιάν 
(σκαρλατίναν), εΰφλογίαν, τύφον, χοιράδας, σύφιλιν, ψώραν, κασ- 
σίδαν κτλ. β) νά ήνε άπηλλαγμένη νόσων έπηρεαζουσών τδ γά
λα της· γ'.) νά έγέννησεν εί δυνατόν ταύτοχρόνως μέ τήν μητέρα 

τοΰ παιδιού ή τουλάχιστον ή μεταξύ τών δύο τοκετών διαφορά 
νά μή ήνε μεγάλη· δ’.) νά μήήνε έγκυος· έ ) νά μή ύπερέβη 
τδ 35 έτος· ς’.) νά έχη πολύ γάλα, καλούς δδόντας, καλά ού
λα, καλώς ανεπτυγμένους μαστούς, ει δυνατόν νά ήνε ξανθή· ζ'.) 
νά γνωρίζη τδ έργον της ήτοι νά μή ήνε πρωτοτόκος· ή.) τδ 
βρέφος ν’ άνέχηται τδ γάλα της, νά τρέφηται προφανώς καί νά 
μή πάσχη διάρροιαν, θ'.) ή διαγωγή της νά ήνε καλή, νά 
μή ήνε φιλόνεικος, θυμώδης, έκδοτος εις οινοποσίαν κτλ. ί.) νά 
ήνε καθαρά. '

‘Η προσλαμβάνουσα δέ τήν τροφόν οικογένεια πρέπει νά φρον- 
τίςη, ώστε ή μεταβολή τοΰ βίου αυτής νά μή γίνη αίφνιδίως: 
νά μή τρώ-frj δηλ. πολυποίκιλα καί κεκαρυκευμένα φαγητά, ένώ 
πριν έτρωγεν έν μόνον, νά μή πίνη πολύν καί ισχυρόν οίνον, 
ν’ άποφεύγη τά δξυνα καί αλμυρά, άν πριν είργάζετο νά έργά- 
ζηται πάλιν κυρίως δέ νά έξέρχηται εις περίπατον τδ νεογνδν 
φέρουσά έν άγκάλαις.

Προϊούσης τής ήλικίας τοΰ βρέφους πρέπει νά μεταβάλληται 
καί ή χορήγησις τοΰ μαστού κατά τε τήν συχνότητα καί τάς 
ώρας τοΰ ήμερονυκτίου. Εϊς τήν άρχήν, δτε ό στόμαχός του δέν 
ανέχεται μεγάλην γάλακτος ποσότητα διά μιας καί έπομένως 
τδ « έκβάλλει,» πρέπει νά χορηγήται i μαστός λίαν συνεχώς κα;

έν καιρώ τής νυκτός· βραδύτερου δμως πρέπει νά συνειθίση εϊς < 
τήν τάξιν, ώστε νά θηλα'ζη άπαξ κατά δίωρον, βραδύτερου τρί- ί 
ωρον καί απαξ πρδ τοΰ ύπνου τής νυκτδς καί τήν πρωία·? πάλιν. ? 
‘Οσάκις κλαίη δέν εΐνε άπόδειξις δτι πεινά. Τοιουτοτρόπως συνει- \ 

θίζει τδ βρέφος, κοιμάται τήν νύκτα ήσύχως καί αφήνει καί τούς ) 
ά'λλους νά κοιμηθούν, ούδεμίαν δέ πρόφασιν έχει ή τροφός νά τό ι 
«πάρη εις τδ κραββάτι της,» τδ όποιον ουδέποτε, έν ουδεμιά < 
περιπτώσει πρέπει νά έπιτρέπηται. "Οταν άρχίση ή όδοντοφυια \ 
έπιτρέπεται νά δίδηται εις τδ βρέφος καί ολίγος ζωμός ή τι δ- < 
μοιον, άπδ δέ τοΰ 9 μέχρι τοΰ 15 μηνδς (δηλ. κατά τδ μεταξύ > 
διάστημα) πρέπει ν’ άπογαλακτισθή, ούχί δμως αίφνιδίως, άλλά 
βαθμηδόν ινα έν άνάγκη μή έχη λησμονημένου τό θηλάζειν. < 
Ουδέποτε δέ φρόνιμοι γονείς άπογαλακτίζουσι τό τέκνον των έν < 
καιρώ θέρους. <

Μή ύπαρχούσης τροφ οΰ, καταφεύγομεν εις τ’ο νωπόν τών ζώων s 
γάλα, τδ όποϊον περιέχει τά άναγκαϊα θρεπτικά συστατικά κατά > 
τδν αύτδν περίπου λόγον ώς καί τδ γυναικεϊον τότε δέ άνα- ν 
πληροΰμεν τήν μέν φυσικήν θερμότητα τοΰ γυναικείου γάλακτος S 
διά τεχνητής θερμάνσεως, τήν δέ άλκαλικήν άντίδρασυ αύτοΰ < 
(τδ βόειον γάλα έχει πάντοτε δξεϊαν χημικήν άντίδρασιν, βλα- 
βέράν ούσαν) διά τής προσθήκης ενός έπί τοϊς εκατόν διτταν- S 
θρακικοΰ νάτρου (bicarbonatis sodae). Αί φιάλαι καί τέλος τά s 
σκεύη πρέπει νά ώσι πα'ντοτε καθαρά, ή δέ έκ καουτσούκ θηλΐς s 

πρέπει νά κήται έντδς. ψυχρού καί διαυγούς ΰδατος οσάκις δέν $ 
θηλάζει τδ παιδίον. ί

Οί γαλακτοπώλαι πάσης φυλής καί πάσης πόλεως νοθεύουσι s 
τδ γάλα είτε δι’ άπλοΰ πηγαίου ΰδατος είτε δι’ άλλων βλαβε
ρών πολλάκις εϊς νεογνά μάλιστα ουσιών. Καί τήν μέν δι’ ΰ- ‘, 
δατος νόθευσιν άνακαλύπτει πας τις είτε διά τοΰ ό'νυχος είτε διά s 
τοΰ γαλακτομέτρου, τ'ο όποϊον έξέθηκεν έν τώ σκηνώματ*.  ό κα- 
θν-,γητ-ής Μόζερ, τάς δέ λοιπάς διά χημικών μέσων καί άναλύ- ) 
σεων μή προσιτών παντί ένδιαφερομένω. Δυσκολωτάτη δέ, έν με- 
γάλαις ιδία πόλεσιν, εΐνε ή έξακρίβωσις άν τδ γάλα ήμέλχθη 
άπδ ύγιές ή νοσούν ζώον τοΰτο δέ, ώς οϊκοθεν έννοεϊται, δέν εΐνε 
διόλου άδιάφορον πρδς τήν ύγείαν τών τεχνητώς τρεφομένων 
παιδιών. Πρδς άποφυγήν τών ολέθριων συνεπειών τών έχ τής 
νοθεϋσεως τοΰ γάλακτος καί τής διά γάλακτος νοσούντων ζώων 

τροφής τών νεογνών, έπενόησεν ό μέγας Λίβιχ τδν παιδικόν λε
γόμενον ζωμόν (Kindersuppe), δστις πωλείται πανταχοΰ τήν 
σήμερον. Έν τώ σκηνώματι ύπήρχον έκτεθειμένα δύο είδη 
τοΰ παιδικού τούτου ζωμού: τδ πρώτον έν εϊδεί έκχειλισματικής ■ 
κόνεως ύπδ τοΰ κυρίου Γεωργίου Στοέγερ έκ Βιέννης, τδ δέ δεύ
τερον συγκεντρωμένον ύπδ τών κυρίων Έρμανν Λίβιχ καί Α. 
Βίδεμαν.

Ετέρου είδους τροφάς διά βρέφη έξέθηζαν ό έν Βιέννη φαρ
μακοποιός κύριος Ράαβ «σοκολάταν έξ έκχειλίσματος κρέατος 
(Fleisch-extract-choeolat), όέκ Vevay χημικός Nastle « παιδικόν 
άλευρον» καί ό έκ Neuchatel Φίλιππος Συσιάρ (gucheri) « παι
δικήν σοκολάταν.»

Μετά τδν καθαρόν άέρα καί τήν καλήν τροφήν τδ νεογνό'?
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< -χει ανάγκην μεγάλης καθαριότητας. Κατά τους πρώτους μήνας 
<, πρέπει νά λούηται καί καθαρίζηται τουλάχιστον άπαξ τής ήμέρας. 
( Τά προς τοΰτο άναγκαϊα σκεύη εινε ό λουτήρ καί ή λουτήριος 
ύ τράπεζα, ών πρότυπα ήσαν εκτεθειμένα έν τε τώ δωματίω τών 
; ήγεμονοπαίδων καί τω Άγγλικώ. Έν ίδιαιτέρω δωματίω δ έξ 
( ‘Αιδελβέργης κύριος Έδ. Αιπόβσκυ είχεν εκθέσει παιδικόν νοσο- 
' κομεϊον, έν ω ύπήρχεν δ τε λουτήρ καί ή λουτήριος τράπεζα, πρδς 

J δέ χειρόμακτρα, σπόγγοι καί τά δμοια. ζΟ κύριος Φραγκίσκος 
Ι Ζάχερλ γνωρίζων δτι ένεκα άμελείας ή άγνοιας τών υπηρετριών 
' πολλάκις βλάπτονται τά βρέφη έντδς τοΰ λουτήρος έπενόησε 

τράπεζαν έφ' ής πλύνεται κάλλιστα διά σπόγγων καί καθαρίζεται
<’ τδ βρέφος· ή τράπεζα αΰτη τοΰ κυρίου Ζάχερλ ήν τδ άντικεί- 
/ μενού τής περιέργειας πάντων τών έπισκεπτομένων τδ παιδικόν 
< σκήνωμα.

< Γ'.<

> Δ’αχόσμ,ησις τοΰ παιοικοΰ δωματίου.
ά. 'Ενδύματα.

ί, Τών νεογνών τδ δέρμα δέν είνε είσέτι έντελώς άνεπτυγμέ- 
·' νον, έπομένως καί ή έλαχίστη ψύξις δύναται νά έπενέγκη νό- 
\ σον τοΰ παιδιού. Μετά τινας μήνας δτε πλέον τδ νεογνδν άρχιζε^ 
ί νά ίδρώνη αναπτύσσεται έντελώς τδ δέρμα του· μέχρι δέ τής 
< εποχής ταύτης, κυρίως έν καιρω χειμώνος, οί γονείς πρέπει νά 
\ τδ προφυλάττωσι πολύ. ‘Οσάκις «βροχή» ΐνα τήν εύφημιστικήν 

τών μητέρων καί τροφών φράσιν μεταχειρισθώμεν, πρέπει άμέ- 
< σως ν’ άντικαταστήσωμεν τά βρεγμένα ένδύματα διά στεγνών καί 

νά σπογγΐσωιιιν καλώς τδ παιδίον, ουτινος ή ευεξία και άνά- 
) πτυξις έξαρτάταί κατά μέγα μέρος έκ τών σκόπιμων ενδυμάτων 

$ καί τής συχνής άλλαγής αυτών.
> Τά ένδύματα τών νεογνών είνε διάφορα άναλόγως τοΰ κλίμα- 
5 τος καί τής ώρας τοΰ έτους, οί δ’ έπισκεψάμενοι τδ σκήνωμα 
ί’ τοΰ μικρού παιδός ήδύναντο νά σπουδάσωσι λεπτομερώς τά τοΰ 
< αντικειμένου τούτου. Διά φωτογραφιών, χαλκογραφιών, έλαιο- 
5 γραφιών, εικόνων τοΰ συρμοΰ καί άγαλματίων παρίσταντο τά 

βρέφη πάντων σχεδόν τής ύφηλίου τών έθνών άπδ τοΰ γυμνού 
< τέκνου τής ’Αφρικής μέχρι τοΰ έν πολλαϊς μηλωταϊς κεχωσμέ- 
< νου Έσκιμωδίου. Κατά δέ τά σχέδια τοΰ έν τή ιατρική τής Βι- 
'ί έννης σχολή καθηγητοΰ τής παιδιατρικής κυρίου Έρμανν Βι- 
■: δερχόφερ ήσαν έκτεθειμένα δώδεκα άγαλμάτια μητέρων κρα- 
' τουσών τά τέκνα αυτών κατά τά έθιμα δώδεκα διαφόρων λαών 

·> τά άγαλμάτια ταΰτα παριστων άστήν τής Βιέννης, χωρικήν τής 
άνω Αυστρίας, Κροάτιδα, Άγγλίδα, Κινεζίδα, ’Αμερικανίδα, 
Αίγυπτίαν, Καφφρίδα, ’Ινδήν, Βρασιλιανήν, Λαπλανδήν καί Σα

ν μοϊέτιδα· συνάμα δέ έφαίνετο καί ή ενδυμασία έκάστου βρέφους. 
< ‘Η Κινεζική καί ’Ιαπωνική έπιτροπή έξέθηκαν έν ίδιαιτέρω 
ς έκάστη δωματίω άσπρόρρουχα καί λοιπά ένδύματα βρεφών, ή δέ 
\ ’Αγγλική έν έτέρω δωματίω πλήρη διακόσμησιν δωματίου Άγγλο
ι παίδων, πρδς δέ σινδόνια, προσκεφάλαια καί λοιπά εις κλίνην 

χρειώδη, λίκνον, λουτήρας καί τά δμοια. Κατά τά ’Αγγλικά 
έθιμα τά ένδύματα τών νεογνών κατασκευάζονται έκ παχέος μέν 

πλήν έλαφροΰ έριούχου υφάσματος καί τοιουτοτρόπως, ώστε μη- S 
δόλως νά έμποδίζωσι τήν έλευθέραν τών μελών κίνησιν.

Τήν πληρεστάτην τών παιδικών άσπρορρούχων καί ένδυμάτων ί 
συλλογήν ειδομεν έν τω δωματίω τών ήγεμονοπαίδων έκτεθεΐσαν < 
ύπό τοΰ προμηθευτοΰ τής Α'υτοκρ. αυλής Καρόλου ’Όφμαν. Τ® < 
πολυώνυμα ταΰτα ένδύματα (έν δλοις ύπέρ τά έκατδν είδη) < 
ύπήρχον έκαστον έν τώ οίκείω τόπφ κατά 12άδας, λευκότατα, < 
κεντημένα, κεκοσμημένα μέ τρίχαπτα καί ήσαν ή χαρά καί τδ < 
άντικείμενον τής περιέργειας τοΰ ωραίου φύλου.

■ ‘Ετέραν όμοίαν συλλογήν έξέθηκεν ή κυρία Αΰγούστα Φρίδ- 
6εργ έκ Βιέννης καί δή εις τρία τμήματα, ών τδ πρώτον περί- ; 
είχε τά είς νεογνδν άπδ μιας ήμέρας μέχρι πέντε μηνών χρει- ‘ 
ώδη, τδ δεύτερον τά εις τ’ο δυνάμενον ήδη νά κάθηται καί τδ < 

τρίτον τά εϊς τδ άπδ ένδς μέχρι δύο έτών.
Έκ τών συλλογών τούτων εΐδον οί καί μή είσέτι τδ γλυκύ ; 

τοΰ πατρός ή τής μητρδς δνομα φέροντες πόσα πράγματα 'έπενό- ' 
ησε καί έπινοει καθ’ έκάστην ή στοργή τών γονέων διά τάς ποι- ( 
κίλας άνάγκας τής πρώτης ήλικίας τών τέκνων των.

β. Το λίκνον καί ή παιδική κλίνη.

Τδ νεογνδν έπί δύο καί τρεις μήνας μετά τήν είς τδν κόσμον ) 
έλευσίν του δέν δύναται ούτε νά καθήση ούτε νά έγερθη οΰτε νά 
έγείρη καν τήν κεφαλήν του, κεϊται ώς δ βαρέως άσθενών καί J 
διά τοΰτο οί γονείς οί θέλοντες νά ήνε ύγιές τδ τέκνον των καί < 
ν’ άναπτυχθή φροντίζουσιν ΐνα τδ στρωματίδιον καί τά σινδόνια < 
αύτοΰ ώσι καθαρά, μαλακά, νά μή σχηματίζωσι δίπλας, αΐτινες , 
είσιν ολέθρια· είς τδ τρυφερόν τοΰ νεογνού σώμα, τδ καλύπτουσι < 
καλώς μέ έλαφρά πλήν θερμά έφαπλώματα, κυρίως κατά τδν ( 
χειμώνα, τοποθετοΰσι καλώς τδ λίκνον ή τδ κλινίδιον είς μέρος 
τοΰ δωματίου οχι πολύ φωτεινόν, διότι τδ πολύ φώς δύναται κατά ; 
τάς πρώτας μάλιστα ήμέρας νά τυφλώση τδ παιδίον.

Ποιον δέ εινε τδ καλλίτερου μέρος διά τδν ύπνον τοΰ νεογνού, 
τδ ταλαντευόμενου λίκνου ή ή σταθερά κλίνη;

‘Η άγκάλη τής μητρός. Έν τη μητρική άγκάλη τδ νεογνδν 
άναπαύεται ήδιστα καί κοιμάται ταχέως καί ήσύχως. Άλλ’ ή 
μήτηρ έχει καί άλλα τέκνα, τά όποια έχουσΐν Ιερά έπί τής ςορ- 
γής της δικαιώματα, έχει οίκον περί ού πρέπει νά φροντίση ώς 
καλή οικοδέσποινα, ώστε άναγκάζεται ν’ άφήση έπί τινα ώραν 
τδ νεογνδν διά νά περιποιηθή τά λοιπά τέκνα της, τδν ά'νδρα της, 
νά έπιστατήση είς τδ μαγειρείου καί τήν καθόλου οικονομίαν. 
Θέτει λοιπόν τδ άποκοιμηθέν νεογνδν έπί τοΰ κλινιδίου του· ΐνα 
δέ τδ κλινίδιον άναπληροϊ τάς ταλαντευτικάς κινήσεις τής μη
τρικής άγκάλης έπενόησεν ό πατήρ τδ λίκνον.

Πδΐον δέ τ’ο καλλίτερου λίκνον ;
Τδ έλαφρώς κινούμενον καί άπομιμούμενον τάς ήπιας λικνί

σεις τής μητρικής άγκάλης.
Πολλοί παιδόφιλοι ιατροί τε καί ίδιώται λάβροι έπέπεσαν κατά 

τοΰ λίκνου κατηγοροΰντες αύτοΰ δτι βλάπτει τδ νεογνόν, δτι τδ 
ζαλίζει καί τδ ναρκώνει, δτι διά τής πολλάκις τής ήμέρας έπα- 
ναλαμβανομένης ναρκώσεως έμποδίζεται ή κατά φύσιν άνάπτυξις 

,; τοΰ έγκεφάλου καί τέλος έχαρακτήρισαν τδ αύτό καθ’ αύτ’ο ά- 
? θώον λίκνον ώς κοιτίδα τής βλακίας.
? Άλλ’ οί άπηνεϊς ουτοι τοΰ λίκνου διώχται ειχον ύπ’ δψιν τά 

( κακώς κατασκευασμένα λίκνα, έντός τών όποιων τά δυστυχή 
\ βρέφη τινάσσονται δεξιά καί άριστερά ώς οί έντδς κέλητος κλη- 
< δωνιζόμενοι. Έντδς τοιούτου λίκνου βεβαίως τδ νεογνδν ναρκοΰ- 

ται καί άποκοιμάται, δπερ βλαβερόν λίαν, ένω τ’ο καλώς κατε- 
j σκευασμένου ούδόλως βλάπτει τά παιδία, ήμεΐς δέ οί λικνόφιλοι 
S δύο μόνον άτοπα βλέπομεν είς τήν χρήσιν αύτοΰ, τήν σπατάλην 
( δηλ. τοΰ χρόνου καί κόπου καί τήν κακήν έξιν τών νεογνών, 
ι τών όποιων τινά μέν άποκοιμώνται άφοΰ λικνισθώσιν έπί πολ- 
ζ λήν ώραν, άλλα δέ έν δσω μόνον λικνίζωνται.
‘, Έν τώ σκηνώματι τοΰ μικρού παιδός κα! άλλαχοΰ τής έκθέ- 
S σεως ήσαν έκτεθειμένα πολλά λίκνα, πρδς δέ σχέδια καί φω- 

S τογραφίαι αύτών, ώστε δ έπισκεπτόμενοςτήν Έκθεσιν είχεν ένώ- 
) πιόν του πλήρη συλλογήν εις δύο κύρια τμήματα διαιρουμένην : 
Ιά.) εις τδ τών κρεμαστών καί 6'.) είς τδ τών καθιστών λίκνων.

Εις τά πρώτα ανάγονται πάντα τών λίκνων τά είδη, είς τά 
όποια τδ φέρον τδ βρέφος κανοΰν, κλινίδιον, δίκτυον ή τάπης 
κρέμαται καί έπομένως κινείται περί σταθερόν άξονα. Εϊς τήν 
τάξιν ταύτην άνάγονται τδ έν τω δωματίω τών ήγεμονοπαίδων 

Ιέκτεθειμένον πολυτελέστατου λίκνον, τά χρυσω ή άργύρω κεκο
σμημένα τοΰ Αύστριακοϋ, Αγγλικού, Γαλλικού καί ‘Ισπανικού 
τμήματος καί τά 'Οθωμανικά καί Τρανσυλβανικά.

Είς τά δεύτερα υπάγονται, δσων τδ κανοΰν ή κλινίδιον στη
ρίζεται έπί δύο έκ ξύλου τόξων καί κινείται δεξιά καί άριστερά 

Ιώς κέλης. Τοΰ είδους τούτου παραλλαγή είνε τδ Σουηδικόν, 
τοΰ όποιου τ’ο κλινίδιον στηρίζεται έπί δύο ξηλίνων τόξων διη- 
κόντων κατά μήκος, ώστε κατά τήν λίκνισιν ύψοΰνται έναλλάξ 
ή κεφαλή καί οί πόδες τοΰ παιδιού.

Τά τοΰ δευτέρου είδους λίκνα καθίστανται βλαβερά δταν έκ 
ί ΖΡήιεω? τρι^ώσι τά τόξα, έφ’ ών στηρίζεται τδ κλινίδιον, 
J ώστε προτιμητέα τά κρεμαστά καί ιδίως τά σιδηρά τά ύπδ πολ- 
< λών έργοστασίων τήν σήμερον κατασκευαζόμενα καί εύωνότατα 
j δντα.

) θ μόγας φιλόσοφος Κάντιος λέγει που τών συγγραμμάτων 
S του «ή κλίνη είνε κοιτίς πολλών νόσων.» Τδ άπόφθεγμα τοΰ 
S Κάντιου τούτο εφαρμόζεται κυρίως * είς τήν παιδικήν ήλικίαν, 

< καθ’ ήν δ άνθρωπος κεϊται σχεδόν πάντοτε καί ή κακή στρωμνή 
< ή δ πλημμελής τοΰ κεϊσθαι τρόπος δύναται νά βλάψη τήν υγείαν 

ι τβυ·
Πώς πρέπει λοιπόν νά κήνται τά παιδία; ’Ιδού σπουδαιοτάτη 

I έρώτησις, εις ήν ή έπιτροπή τοΰ παιδικού σκηνώματος άπήντη- 

? σεν εύστόχως λίαν κατά τήν έποχήν τής έκθέσεως, ήν έπεσκέ- 
? ψαντο μυριάδες γονέων. Καλλίστην καί εύληπτοτάτην άπάντησίν 
? είς τήν έρώτησιν ταύτην έδωκεν ή έπιτροπή διά πλαστικών πα- 

< ραστάσεων.
ί Έν τη μεγάλη τοΰ σκηνώματος αίθούφη ήσαν έκτεθειμένα 
J άγαλμάτια έκ γύψου κατασκευασθέντα ύπδ τοΰ Καθηγητοΰ Ταφ- 

φάρα κατά τά σχέδια τοΰ Διευθυντοϋ Κυρίου Βαίλ (Weil) καί

παριστώντα ά.) παιδίον σκοπίμως κείμενον, έπί τά νώτα, έχον τήν ? 
κεφαλήν ύπό μετρίως υψηλού προσκεφαλαίου στηριζομένην, τούς ) 
πόδας εύθεΐς και τούς βραχίονας παρά τ'ο σώμα τεταμένους, καί <, 
β) παιδίον πλημμελώς κείμενον, έπί τήν πλευράν, τδ άνω μέροί 
τοΰ σώματος έρειδόμενον έπί πολλών όγκωοών προσκεφαλαίων, S 
τήν σπονδυλικήν στήλην έσκολιωμένην καί τούς βραχίονας ύπδ S 
τήν κεφαλήν. Οί θεαταΐ κατενόουν άμέσως τήν έπιρροήν, ήν έχει > 
έπί τοΰ παιδός δ τρόπος τοΰ κεϊσθαι· τδ πρώτον έκ γύψου παι- 
δίον παρίστατο κοιμώμενον ήσύχως, εύρωστου, μειδιών καί έν ) 
γένει δν πρότυπον ύγείας, ένω τδ δεύτερον ήν ισχνόν, ή φυσιο- ( 
γνωμία του είχέ τι τδ οδύνην προδίδον, ώς νά έβασανίζετο τδ ( 
δυστυχές ύπδ τρομερών δνείρων ή έφιάλτου. ?

Πολλοί γονείς ίστάμενοι μετά τών οικογενειών πρ'ο τών δύο ? 
άγαλματίων έλεγον είς τά τέκνα των. « Βλέπεις, παιδί μου; έ- S 
τσι πρέπει νά κοιμάσαι ώς τδ εύμορφο παιδάκι, δχι ώς έκεΐνο,» $ 
καί τά παιδία έκρότουν ύπδ χαράς τάς χεϊρας βλέποντα τδ πρώ- > 
τον άγαλμάτιον, έγίνοντο δέ κατηφή έπί τή θέα τοΰ δευτέρου, ν 
Είθε δέ ή έκ τών άγαλματίων έντύπωσις νά ήνε διαρκής καί οί । 
γονείς δταν τά τέκνα των πορεύωνται πρός ύπνον νά τοϊς λέγω- 
σι· «παιδί μου, ’σάν τδ πρώτο παιδάκι νά κοιμάσαι· είδες τδ δεύ- < 
τερον πώς ήτον άσχημα καί άρρωστο ; έτσι θά γίνης κ’ έσύ άν ς 
τδ μιμηθής.»

γ. Παιΰικη ΐδρα, τράπιζα και άλλα ίπιπλα s
τον δωματίον. $

Περί τδν τέταρτον τής ήλικίας μήνα τδ βρέφος δύναται πλέον > 
νά καθήση, τότε δέ ή μήτηρ θέτει προσκεφάλαια έπί τοΰ κλινι- ’ 
δίου ή τής έδρας ΐνα στηρίζηται πανταχόθεν τδ τέκνον της· άπδ ’ 

τής έποχής ταύτης δέ ή έδρα, έφ’ ής όλοκλήρους ώρας κάθηται ? 
τδ βρέφος, άρχεται έχουσα μεγαθην έπιρροήν έπί τής εύεξίας > 
καί άναπτύξεώς του. φ

Πώς πρέπει νά κάθηνται τά βρέφη ; >
Καί είς τήν έρώτησιν ταύτην ή έπιτροπή άπήντησε διά πλα- ) 

στικών παραστάσεων. "Ετερον άγαΰψ-ατίων ζεΰγος παρίστα ά) παι- ’ 
δίον καθήμενον παρά τράπεζαν εύθέτως καί σκοπίμως, εύσαρκου < 
ύγιές, φυσιογνωμίας εύφυοΰς καί προδιδούσης άνεξαρτησίαν, πα- ? 
ρ’αύτό δέ β') έτερον καθήμενον έπίσης παρά τράπεζαν, άλλά κύ- ( 
πτον, τδ έν σκέλος κρεμάμενον, τήν κεφαλήν νωθρώς στηριζο- ) 
μένην έπί τοΰ άριστεροΰ βραχίονος, κυφόν, ισχνόν, άσχημου καί ( 
έν γένει άποτελοΰν φανεράν άντίθεσιν τοΰ πρώτου.

Τά έπισκεπτόμενα τδ σκήνωμα παιδία έμάνθανον πώς πρέπει ί 
νά κάθηνται, διότι έκάτερα τά άγαλμάτια ώς νά τοΐς έλεγον ( 
« άν κάθησθε ώς έγώ, θά γίνητε δμοια μέ έμέ.»

Έν δσω τά παιδία δέν δύνανται νά καθήσουν μόνα των έξαο- \ 

τώνται άπδ τούς « σηκώνοντας » αύτά, οΐτινες καί είνε ύπεύθυνοι S 
άν πάθωσί τι έκ τοΰ κακοΰ τρόπου, καθ’ δν τά σηκώνωσιν. )

Έν τω σκηνώματι ύπήρχε τρίτον άγαλματίων ζεΰγος παρι- s 
στών πώς πρέπει αί μητέρες ή τροφοί νά σηκώνωσι τά παιδία > 
καί πώς διά τοΰ κακοΰ « σηκώματος » έμποδίζεται ή κατά φύσιν j! 
άνάπτυξις τοΰ σώματος αύτών. Αί τροφοί καί ύπηρέτριαι δέν δύ- > 
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s νανται πάντοτε νά σηκώνωσι σκοπίμως τά βρέφη δια τόν απλου- 
Ιστατον λόγον δτι κουράζονται καί άλλοτε μέν τα κρατοΰσιν αρι

στερά, άλλοτε δεξιά και δταν άπαυδήσωσιν άμφότερο: οί βρα

χίονες τά θέτουσι καί έπί τών'ώμων ή τής ραχεώς των.
Ή μήτηρ οσάκις φέρη τ'ο τέκνον της εϊς τάς άγκάλας της 

εφαρμόζει πάντοτε περί αύτό τον βραχίονα της, τούτο δέ πρέπει 
ν’ άπομιμήται καί ή καλή παιδική.έδρα. Οί πόδες τοΰ καθημέ- 

( νου παιδιού πρέπει νά στηρίζωνται, διότι κρεμάμενοι κουράζον- 
? ται καί έμποδίζεται ή έν αύτοϊς κυκλοφορία τοΰ αίματος· έπομέ- 
< νως ή παιδική έδρα πρέπει νά έχη ήμικυκλιοειδες τό μέρος, 
ς έφ ου στηρίζει τήν ράχιν του τό παιδίον, πρός δέ νά έχη στη - 

ρίγματα διά τους πόδας. ’Εκτός τούτων απαραίτητον προσόν κα
ί λής παιδικής έδρας είνε νά έ’χη ύψος ανάλογου πρός τε τό 

άνάστημα του παιδιού καί τό ύψος "Λςς τραπέζης, ΐνα τό καθή- 
μενον παρά τήν τράπεζαν παιδίον καί παιζον, άναγινώσκον ή 

■ γράφον κα’θηται εύθέως. "Οταν ή τράπεζα ήνε χαμηλή, ή δέ 
S έδρα υψηλή, τό παιδίον αναγκάζεται νά κύπτη, παραμορφώνει 
( τήν σπονδυλικήν στήλην του, πιέζει τόν θώρακα του, οί πνεύ- 
< μονές δέν δύνανται ν’ άναπνεύσωσι καλώς, τά πεπτικά όργανα

πιέζονται, τό αίμα συσσωρεύεται εις τήν κύπτουσαν κεφαλήν κλ. 
'Όταν δέ ή τράπεζα ήνε υψηλή καί ή έδρα χαμηλή, άναγκά- 
ζεται νά φέρη τά άντικείμενα πολύ πλησίον εϊς τούς οφθαλμούς 
του καί βαθμηδόν γίνεται μύωψ (*).

(*) Σημ. Creche γαλ. Krioke γερμ. Κατάστημα, ένω παραδίδουσιν 
α' μητέρες, α’. δλην τήν ημέραν έν έργοστασίοις ή αλλαχού εργαζόμε
να;, τά τέκνα των πρός φύλαςίν. Τοιαίτα καταστήματα ύπάρχουσι πολ
λά έν Βιέννη διευθυνόμενα ύπό γυναικών έκάστη μήτηρ πληρώνουσα 
ολίγα κρόϊτζερ αφήνει τήν πρωίαν έκεΐ τό τέκνον της καί τό παραλαμ- 
όάνει πάλιν τό έσπέρας.

Έν τω σκηνώματι ήσαν έκτεθειμέναι πολλαί παιδικαί έδραι, 
πασών δ’ ύπερεΐχον αί Άγγλικαί.

Έν τω Κινεζικω δωματίω ύπήρχον δύο έδρα·, παίδων : ή μία 

διά πολύ μικρόν καί ή έτέρα διά μεγαλείτερον. Έκάστη τούτων 
έκλείετο έμπροσθεν διά ξύλου έμποδιζοντος τήν πτώσιν τοΰ παι- 
δός. Άπό τοΰ ξύλου τούτου έκρέμαντο τρεις κρίκοι έκ βαμβο- 
κκλάμου, παίγνιον κάλλιστον, ηχηρόν και μή εύκόλως κατα- 
στρεφόμενον ύπό τοΰ συνήθως φίλου τής καταστροφής παιδός· 
•Ημείς συνιστώμεν τό παίγνιον τοΰτο καί εϊς ήμάς τούς πεπολι- 
τισμένους Εύρωπαίους συμβουλεύοντας συνάμα νά βάφωνται οί 
τρεις κρίκοι κατά τά άρχικά χρώματα: ερυθρόν, κίτρινον, κυ- 

ανοΰν.

(♦) Σημ. τοΰ μεταφρ. Τήν περικοπήν ταύτην συνιστώμεν ιδίως οχι εις 
τοΰ; διδασκάλους, άφ’ών ώς έπι τό πολύ ούδέν έξαρταται, άλλ’εις τους 
έφορους τών κατά τήν ’Ανατολήν αλληλοδιδακτικών μάλιστα σχολείων, 
έν οις δτε πενταετής παΐς καί ό δεκαεπταετής έφηβος καβηνται έπι ισοϋ
ψών βρονίων. Διά μικρός δαπάνης δυνατόν νά έπενεχθή βελτίωσις τοΰ 
όλεδρίου είς τήν υγείαν τών μαθητευομένων κακοΰ τούτου, κατασκευα- 
ζομένων βρονίων διαφόρου ύψους, άν δέν ήνε δυνατόν εις ή δύο ομήλι
κοι παίδες νά ϊχωσιν ιδιαίτερον θρονίον, ώς πανταχοΰ σχεδόν τής Εύ- 
ρώπης και τής ’Αμερικής ε’ίβισται. ’Ολέθρια έπίσης εινε >αί τά αναπό
φευκτα έν τοΐς αλληλοδιδακτικοί^ σχολείόις τής ’Ανατολής «ήμικύκλια,» 
και μόνον ταΰτα; μήπως τά βιβλία μας ώς είνε τυπωμένα δέν κατα- 
στρέφουσι τήν δρασιν; μήπως ό τρόπος τής διδασκαλίας δ'εν είνε πλημ
μελής καί φευκτέος; μήπως έχομεν διδακτικά βιβλία άρμόζοντα εϊς δη
μοτικά σχολεία καί άνταποκρινόμενα εις τάς απαιτήσεις τοΰ αΐώνος μας ; 
Γραμματικαί έκδιδονται κατά δωδεκάδας κατ’ έτος, άντιγραφαί οΰσαι 
ή μία τής άλλης ή πλημμελείς έκ τής 1'ερμανικής μεταφράσεις, πάσαι 
δέ τής .αρχαίας, ουδεμία τής νεωτέρας, τής γλώσσης, ήν λαλεΐ καί θά 
γράφη ό απολυόμενος τής σχολής υιός τοΰ εμπόρου, τοΰ γεωργού, τοΰ 
βιομηχάνου.

Ή τράπεζα, παρ’ ήν τό παιδίον καθήμενον τρώγει, παίζει ή < 
άσχολεΐται μέ τάς άρχάς τής άναγνώσεως, γραφής ή άριθμητι- < 
κής, πρέπει νά ήνε, ώς καί ανωτέρω εϊπομεν άνάλογος πρός τό ι 
ύψος τής έδρας ινα μή βλάπτωνται μήτε οί οφθαλμοί μήτε τό ( 
στήθος τοΰ παιδιού. "Ενεκα τής δυσαναλογίας τών τραπεζών < 
πρός τάς έδρας έξ 100 πεπαιδευμένων την σήμερον οί 90 είνε ( 
μύωπες καί οί 75 έχουσιν έστρεβλωμένον θώρακα καί σπόνδυλε- < 
κήν στήλην. <

Τό παιδίον περί τόν 12 περίπου τής ήλικίας του μήνα άρχί- < 
ζει νά ίσταται εϊς τούς πόδας του καί νά προσπαθή νά περιπα- < 
τήση. ‘Ο κάλλιστος κατά τήν περίστασιν ταύτην οδηγός είνε ή ( 
μητρική χειρ· πρέπει δέ ή μήτηρ νά προσέχη πολύ ίνα μή βλαβή <> 
τό παιδίον, έγεϊρον μόνον τόν ένα πόδα καί σύρον τόν έτερον ή 
ύψουμένου πολύ τοΰ ενός βραχίονας, δν κρατεί δ οδηγός. 2

Έν τώ σκηνώματι εί’δομεν δύο άγαλματίων συμπλέγματα, ών ζ 

τό έν παρίστα σφαλερώς όδηγούμενον παιδίον, τό δ’ έτερον δύο ς 
ενήλικας κρατούντας αμφοτέρωθεν καί όδηγοΰντας ήρέμα καί < 

μετά προσοχής ευρωστον καί ωραιότατου βρέφος.
‘Η έ’ν τισιν οίκογενείαις εύχρηστος « πλατεία ταινία,>> δι’ ής 

συνειθιζουν τά βρέφη νά βαδίζωσιν, εινε ολέθρια εις χεΐρας μά- ί 
λίστα άπροσέκτου υπηρέτριας, διότι τό βρέφος μή δυνάμενον νά ζ 

στηριχθή έπί τών ποδών του ρίπτει δλον τό βάρος τοϋ σώματός 
του έπί τής ταινίας καί πιέζει τό στήθος του.

Πρός άπαλλαγήν τής μητρός άπό τοΰ κόπου, δν συνεπάγεται ί 
τ’ο δδηγεϊν τό βρέφος διά τών χειρών, έπενοήθη ή «περπατίστρα» 
ής τό κάλλιστον είδος εί’δομεν έν τώ Κινεζικω δωματίω. Έν 
έτέρω δωματίω, έν ω ήν εκτεθειμένου πρότυπον «βρεφοφυλα- > 
κείου » (*),  υπήρχε μεγάλη κυκλοτερής περπατίστρα διά πολλά > 
βρέφη.

Εις τά συνήθη παιδικού δωματίου σκεύη άνάγονται καί ή «κού
νια καί τό λικνιστήριον ίππάριον, τά προσφιλέστατα ταΰτα τοΐς ? 
παισί παίγνια. Αύτή ή φύσις όδηγεΐ τά παιδία νά κινώνται, τό ( 
δέ έπί τής κούνιας ή τοΰ ιππαρίου «κούνημα» εινε συντελεστι- 
κώτατον πρός ευεξίαν, διότι προκαλοΰν βαθείας είσπνοάς άνα- 
πτύσσει τούς πνεύμονας ταύτοχρόνως δέ συνειθίζει τά παιδία νά 
κρατώσιν ισορροπίαν. ν

Τάς άρίστας κούνιας έξέθηκαν οί Άγγλοι (έν τε τωΆγγλ'.κώ 
παιδίκω δωματίω καί έν τή συλλογή τοΰ κυρίου Κρέμερ νεωτέ- 
ρου έκ Λονδίνου) έχούσας τρεις θέσεις καί τρεις κατά συνέπειαν 
παΐδας έπασχολούσας· δύο κάθηνται έπί τών δύο άκρων καί είς 
εις τ'ο μέσον, δστις καί κλινών έ'μπροσθεν καί όπισθεν κινεί τήν 
κούνιαν. Αί Άγγλικαί κούνια: ουδέποτε άνατρέποντάι, τάδέ παιδία S 
ούδένα διατρέχουσι κίνδυνον, διότι κάθηνται έντός παιδικών εδρών ) 
κινούνται δέ αιωνίως καί άθορύδως.

ί

ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΤΥΧΙΩΝ (»).

πρω‘Ημέραν τινά μοί έπήλθε κατά νοΰν νά γράψω έπί 
της σελίδος δγκωδεστάτου βιβλίου τήν λέξιν ιύτνχία. Συνέλαβον 
τήν παράτολμου 'ιδέαυ νά διαπραγματευθώ περί αντικειμένου τό
σον δυσκόλου διά τό άριστον καί σπουδαίου συγχρόνως αύτοΰ. 
Τής άποπείρας μου ταύτης παρητήθην ταχέως, έκ τών περί αύ

τοΰ δμως ερευνών μου καί σκέψεων μοί έναπέμεινάν τινες.σημει- 
ώσεις, έν αις^προτίθεμαι νά ζητήσω ύλην χάριν πραγματείας, ήν 
οί έπιπρλαίως σκεπτόμενοι δυνατόν νά χαρακτηρίσωσιν ώς πα
ράδοξον, καθ’ δσον μάλιστα προτίθεμαινά προτείνω τό εξής διτ
τόν πρόβλημα;

Άράγε αί μικραίεύτυχι'αι μόναι δέν δύνανται νάμα; άποκατα- 
στήσωσιυ ευτυχείς, μεγάλη δέτις καί απροσδόκητος ευτυχία δέν 
τυγχάνει ενίοτε παραπλήσια πραγματικής δυστυχίας;

Ό La Bruyere είπεν δτι οί ευτυχέστεροι τών άνθρώπων εί
σίν ρί ουδέποτε φαντασθέντες τήν ευτυχίαν, εκείνοι, οίτινες θά 
περιέπιπτον είς άμηχανίαν, άν ήρωτώντο τί ειν’ ευτυχία, καί 
τέλος οί έν άγνοια άπολαύοντες αύτής.

Μεγάλη άλήθεια! ή ευτυχία ένυπάρχει μάλλον έν τή συναι- 
σθήσει ή έν τή θετικότητι, μάλλον κατά θεωρίαν ή κατά πραγ
ματικότητα. ‘Υπάρχει σημειον, έν ω συναντώνται πάντες οί έμ- 
βριθώς μελετήσαντες τήν φυσικήν καί ήθικήν κατάστασιν τοΰ 

άνθρώπου, τουτέστιν ή ταύτότης τών συμπτωμάτων τών παραγο- 
μένων έξ ύπερβαλλούσης χαράς ή θλίψεως.

Είδετέ ποτέ άνθρωπον, καθ’ ήν στιγμήν έ'τυχε μεγάλης, ανέλ
πιστου, άπροσδοκήτου ευτυχίας; Έγώ υπήρξα θεατής τοιαύτης 
σκηνής καί διαβεβαιώ ύμάς δτι μοί προύξένησε τρομεράν τήν έν- 
τύπωσιν. Κατ’ άρχάς τό αίμα τού άτυχούς τούτου άνθρώπου 
έπλημμύρησε μεθ’ ορμής τήν καρδίαν του' ώχρίασεν ώς ύπό θα
νάτου πληχθείς· ύψωσε χεΐρας καί οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν 
άκριβέστατα, δπως συμβαίνει έν ώραις μεγάλων καταστροφών 
δάκρυα έρρευσαν έκ τών άγριων αύτοΰ δφθαλμών, αί κνήμαι αύ
τοΰ έτρεμον, μέχρις ου αί δυνάμεις του τόν έγκατέλειψαν έντε-f 
λώς καί κατέπεσεν είς τάς άγκάλας μσυ μέ κυμαινρμένην έπί 

τών ώμων τήν κεφαλήν και τάς χεΐρας συνεσταλμένα;, Έ- 
δέησεν ΐνα έναποθέσω αύτόν έπί έδρας καί περιβρεξω τ'ο μέτω- 
πόν του διά ψυχρού ΰδατος, ή παρουσία ιατρού έφαίνετο άναγ- 
καιοτάτη. Άς άποφανθώμίν έν ειλικρινεία άν άλλοϊαι θά ήσαν 
αί αυνέπειαι μεγάλου τίνος δυστυχήματος· παρ’ έμοί κριτή ού- 
δεμία ύφίσταται διαφορά.

‘Υπάρχει πληθύς τοιούτων άνέκδοτων, καθ’ α άνθρωποι έν 
μια και μόνη στιγμή ύπερεπήδησαν τό διαχώριζαν τήν πενίαν 
άπό τής εύπρρίας διάστημα, λαχόντες λαχνού τίνος μεγάλης χρη

ματικής ποσότητας λαχείου, άπροσδοκήτου κληρονομιάς καί τών 
τοιούτων. Τά τοιαΰτα έσχον ώς έπί τ'ο πλεΐστον τέλος αξιοθρήνη
του. Πρό τινων έτών άπεβίωσεν εις Gheel άνθρωπος, ουτινος ό 
ταπεινός και άφόρητος βίος είχε μετατροπή ύπό με/άλης τοώ,· 

«ττυχια;, δΓ έπιτυχία; δηλ. σπάνιάς έν τυχηρφ τινι παιγνιδίω,

(’) Baronne de Haut Fays. μετάφρ. Γ. Κ. Κωνσταντινίίη. 

ώστε αί φρένες αύτοΰ είχον διαταραχθή Πολλάκιςμοί διηγήθησαν ? 
περί απλού τίνος γραφέως, δστις ύπό τήν ’Ολλανδικήν κυβέρ- ? 
νησιν έλαχε τεσσάρων άριθμών λαχείου. Έζη πρότερον άθλίως ν 
διά τριάκοντα κατά μήνα φράγκων έν ριπή δ’ οφθαλμού εύρέθη < 
κάτοχος 100 χιλιάδων φλορινίων τών Κα’τω Χωρών. Ού- s 
δεις βεβαίως τών άναγνωστών μας ό μή φθονών τήν τύχην του, \ 
ούδείς ό μή λέγων: ιδού εις άληθώς εύτυχής θνητός I Άλλ' ά- 
νάμενον, ώ άναγνώστά μου. Άμα ώς έλαβεν δ τάλας τήν χαρ- 
μόσυνον ταύτην είδησιν έδειξε πάντα τά προεκτεθέντα σημεία 
τής εύτυχίας, τουτέστιν έμεινεν ώ; κεραυνόπληκτος· ειτα ήρξατο < 
χορεύων, ψάλλων καί όμιλών άσυναρτήτως· ήτο βέβαιον δτι \ 
ήτο φρενοβλαβής, ύπήρχεν δμως ή έλπίς νά έπανακτήση τό λο
γικόν του, ήτις φεΰ! δέν έπηλήθευσεν· ή κατάστασίς του βαινουσα ς 
όσημέραι έπί τά χείρω ήνάγκασέ τούς περί αύτόν νά τόν κλεί- s 
σωσιν έν τώ φρενοκομείω, έξ ού δέν έξήλθεν ή ΐνα καταβή > 
έν τω τάφω.

’Άν άντί πολλών έιχεν ένα καί μόνον πτωχόν συγγενή, ό ϊ 
Θεός γινώσκει τί θά έπέφερεν αύτώ ή έκ τής ε’.δήσεως τοΰ θα- < 
νατού του μεγάλη εύτυχία . . . Εύτυχώς οί έκ πλαγίου συγγε- , 
νεΐς αύτοΰ έτυχον πολυάριθμοι καί ή περιουσία διενεμήθη κατ’ά- ’ 
σημάντους ποσότητας· ήδη υπήρχε χαρά άληθής καί τοι ούχί , 
έπί τοσοΰτον ζωηρά', ώστε ν’ άποβή κινδυνώδης.

’Ήδη έρωτώμεν, τί θά συνέβαινεν άράγε άν ό γραφεύς μας ? 
έκέρδιζεν έκατοντάδας τινάς μόνον φράγκων ; — μικρά τις ιντυ- 
χία. θ’ άνεκαίνιζε τήν ιματιοθήκην αύτοΰ, θά ήγόραζεν ώρολό- ■ 
γιον, θά προσέφερε δώρά τινα τοΐς συναδέλφοις καί φίλοις, <j 

θ’ άπήλαυε τής ήδονικής μουσικής τών (κατόν φράγκων όρχου- 
μένων έν τω θυλακίω αύτοΰ καί θά έξηκολούθει άντιγράφων καί ( 
συντάττων έγγραφα, θά διετήρει τέλος σώας τάς φρένας του, < 
δπερ θά τω έπέτρεπε νά όνε’.ροπολή τάς απολαύσεις τής γής 
τής έπαγγελίας, έμφανιζομένης ένώπιον αύτοΰ καθ’ ήν στιγμήν : 
ό προϊστάμενός του θά τω άνήγγελλεν δτι ό μισθός του άνεβι- 2 
βάσθη εις 600 φράγκα. >

’Ώ, ναί, μικρά: εύτυχι’αι! περί αυτών καί μόνον λέγετέ μοι, > 
περί αύτών τών άνευ άκανθών ρόδων· τό δύσκολον εινε ίσως νά J 
είπωμεν εις τί αυται συνίστανται. Σχεδόν πάντοτε τυγχάνουσιν 2 
ασήμαντα συμβεβηκότα, άτινα δέν έπιφέρουσι τήν ευτυχίαν ή έ- 
π’ φλίγον καί μόνον, έφημέρως, ένίοτε δέ καί τούτου δλιγώτερον. < 
Είσίν εύχάριστοι Απασχολήσεις καί συγκινήσεις, αϊτινες εύφραί- < 
νουν τήν καρδίαν χωρίς νά τήν διαταράξωσι· σύνολόν τι μικρών S 
πραγμάτων, περί ών δλως άφροντιστοΰν, δέν είσίν ούδέν καί δμως < 
είσί τό παν.

Τών μικρών αυτών ευτυχιών άπολαύουσιν άπασαι άνεξαιρέτως ’ 
αί τάξεις τής κοινωνίας, άλλά μάλλον α; ύποδεέστεραι. Οί έχον- ί 
τες τήν δυστυχίαν νά μή έπιθυμώαιν ούδέν καί ούδέν νά στε- S 
ρώνται τάς συναισθάνονται δλιγώτερον έκείνων, οίτινες εύρίσκον- ■ 
ται εις θέσιν δλως αντίθετον. <

Διά μίαν γυναίκα υψηλής περιωπής τί σημαίνει πολυτελές τι ) 
ένδυμα; ... διά μίαν δμως απλήν έργάτιδα ή άπόλαυσις ένός > 
καπιί,ίτον άνθοκοσμήτου εΐνέ τι άποκαθιστών αύτήν έπί δέκα- > 
πενθημερίαν ευτυχή. Τί σημαίνει τό δαπανηρότερου τών γευμάτων $
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Εΐνε δύσκολον νά σιωπήση τις απέναντι της γυναικός ίσον χαΐ 
νά όμιλήση τις τ.ιρϊ αΰτής. Παρθένοι, σύζυγοι ή μητέρες 
αποτελοΰσιν άν οΰχί πάντοτε τ'ο καλλίτερον, τούλάχιστον τ'ο με
γαλείτερον μέρος τής ΰπάρξεως ήμών. Εΐνε άναμφισβήτήτον ότι 
διά τών αισθημάτων της οικογένειας, τής ώραιότητος καί τοΰ 
έρωτος αΰτών εΐσι τό ζωηρότερον έλατήριον τής ενεργητικότητες

δίκην.

δι’ ένα, ουτινος ή τράπεζα διατελεΐ καθημερινώς πλήρης τών 
περιφημοτέρων έδεσμάτων κα! τών περιζήτητων οίνων; όποιαν 
όμως χαράν δύναται νά προξενήση εϊς πολλούς γεύμα άξίας 
τριάκοντα μόνον φράγκων έστεμμένον δι' δλίγων ποτηρίων άφρί- 
ζοντος ζύθου; Τ'ο άναγινώσκειν τερπνόν τι βιβλίον, τ'ο παρί- 
στασθαι έν παραστάσει δραματικού τίνος αριστουργήματος, τό 

διελθεΐν κυριακήν τινα ,
έν έξοχή, έν έορτή 
οικογένειας ή έν συν- 
αθροίσει φίλων, τ'ο δι- 
αβιώσαι έπί τινας ήμέ
ρας έν εύαρέστω ποι
κιλία, ταΰτα πάντα εΐσι 
πραγματικοί ευτυχία’., 
έν αίς ευρίσκει τις 
ήδονήν περισσοτέραν bi£§S| 
έφ' οσον τυγχάνουσι 
σπανιώτεραι καί μάλ
λον έπιθυμηταί.

Πιστευτόν με, σπου- 
δαΐε άναγ.ώστα- μή 
έποφθαλμιας μεγάλην 
τινά λεγομένην εύτυ- 
χίαν τοΰτο δύναται νά 
καταστρέψη δλόκλη
ρον τόν βίον σου. ‘Η 
άληθή; 
σταται

Ό Θεός γινώσχει ί> 
πάν δτι έλέχθη υ
πέρ καί κατά τών γυ
ναικών εϊσιν ή πηγή 
πάσης ευδαιμονίας καί s 
ή αί τία τών δυστυ - < 
χιών ήμών, ‘Υπάρ- 
χουσι πολλοί απαισι
όδοξοι ώς πρός τάς 
γυναίκας άλλά κατά 
παράδοξον άντίφασιν 
έκαστος θέτει κατά 
μέρος τήν μητέρα, τήν 
αδελφήν αύτοΰ κλ. Έν 
γένει έκ τοΰ μέρους 
σχηματίζουν οί κλει
στοί ιδέαν περί τοΰ 
δλου φύλου. ‘Ο άνήρ 
συγχωρεϊ καί καταδι
κάζει αδίκως καί πλα- 
γίω;- σμιλών τις δμως 
περί γυναικών, ϊνα κα-

εΰτυχία συνί- 
έν τοϊς έλα- 
άλλ' ήδονι- 

κοΐς αϊσθήμασιν, άτινα 
θά παρουσιασθώσιν ή- 
μΐν συχνά έν τω ρεύ- 
μασι τής ζωής, άν 
ίσολογίζωμεν τάς ε
πιθυμίας καί τάς 
άνάγκας μας πρός τά 
μέσα δι’ ών δυνάμεθα 
νά τάς έκπληρώσω- 
μεν άν κανονίζωμεν 
τ'ον τρόπον δι’ ού θά 
διατηρήσωμεν τήν ύ- 
γείαν και τήν ειρήνην 
τοΰ πνεύματος καί τής 
καρδίας ήμών.

’Ακριβώς τοιαύτην 
τινά ευτυχίαν αίοθά-

λοίσι τ'ο ήμισυ αύτής 
μέρος."Οτσν κακολογή 
τις τ'ο ανθρώπινον γέ
νος, διακηρύττων αύτό 
ουτιδανόν καί άχρεΐον, 
άρνεΐται απλώς καί 
καθαρώς τό έργον τοΰ 
Θεοΰ καί έπαναστατεί 
κατά τών κανόνων τής 
φύσεως. Αί παραδό
σεις έφ’ ών ή κακο-

πραγματείαν ταύτην, 
έπί τή έλπίδι ότι δύ- 

,ναται νά φέρη μικφόν

ΜΑΡΙΑ ΕΎΓΕΝΙΟΤ ΠΟΎΖΑ/1.
το γένος Γχίχα; ίγιννήόη ϊν Βονχουοιστίω ΐν ίτιι 1832, άπιόατιν tv Ί'αι·- 
ρίνω τφ 18β6· διίπριψιν έπι άριτή καί χαλλοιή- ΰπήρςιν έχ τών ιί-αρίθαων 
γυναικών τής Βλαχίας τών κατόχων τής ‘Ελληνικής γλώσσης- ί-πανδρινθη έν 
ίτιι 1850 μιτά τού Εΰγινίον Πονζάδ, Γινιχοΰ Προξένου χαΐ διπλωματικού 
πράχτορος τής Γαλλίας ΐν Βοι-χονριστίω, σνγγραφέως χαλλίστων συγγραμ

μάτων πιρΐ Ανατολής.

:εία μου.

ΠΕΡ1 ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

‘II κοινωνική κατάστασις τής γυναικός άποδεικνύει τόν βαθ- 
ν τοΰ πολιτισμού έκάστου έθνους- παρατηρήσατε τήν Ευρώπην,

νά έςετάση τί έστι γυνή 
αυτής έν τώ άνθρωπίνω

ρήκμασαν ήδη· άπα- 
ξιοΰμεν επομένως δι- 
ερχομενοι έπ' αύτών 
νχ ρίψωμεν τό ανά
θεμα, πάλλω μάλλον 
έπϊ τής ά.θρωπότητος. 
Ό άπο πάσης δεισι
δαιμονίας και προλή- 
ψεως έλευθέρως σκε- 

έν τί ού ει αύτής καί

δουλεία κατ’ αρχήν κατεδικάσθη ύφ’ όλου

νωντινχ

τού οευ

ο
ιηγη των

;»αν

ον ω;
ΑνΟοω

ΛΧ

νη

γυναι/.χ· α>

και των μετ αυ-

ιοΰταί τις νά λαδή τόν λίθον τής 
' έν ταΐς χερσΐ τών Φαρισαίων, 
τής Ενας, κράζων ·· ραλά,,· (1).

κκτω.τεοαν και

καί παρά τών νόμων τών πεπολιτισμένων- έθ/ών. Τό άνθρώπινον 
πνεΰμα ήλευθερώθη άπό τήν παλαιόν ταύτην λέπραν. Τώ δντ1 
καθ’ έκάστην αΰτη έξαφανίζεται άπό προσώπου τής γής.

τών πρό τοΰ κατακ
Τέσσαρες άρχα"

τών Χαλδαίων, άλλά δυστυχώς άπωλέσθησαν τά συγγράμματα 
αϋτώ', καί μόνον άποσπάσματά τινα διεσώθησαν παρ' Εύσεδίω, 
'Ιωσήπω καί Γ. Συγγέλλω. Ό τελευταίος ουτος διέσωσε τό τοΰ

•ής γυναικός, εινε . διότι 
καί κατά τών κοινωνιών.

έκ τών άρχαιοτέρων λαών. ‘Ο Νεμίρώδ, 
θεωρείται ένταύτω ώς ό πρώτος συλλαβών 
τή; πυργοποιΐας καί λέγεται ότι έζη καθ’ ον χρόνον καί ό Φά-

τοσούτο παρελθόντων, ύπάρχουσιν όμως 
’ ών δύναται νά άναγνωρίση τήν άλήθειαν. 

μενοι άλλήλους, έσχον πάντως χρείαν

λερ(1).

ρω

ο αυτή ε/Υ)

ν 2243 γ

Α)·'.να·

Βηλου έν

.ατ:(α;
>ν διεσοά')\σαν μόνον

Εβραίων παρά ίίλουτάρχω, Ά9η
Μ. Α

(ΜΕΧΤΟΡΟ 10.

[11 Έ'

II ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΖΥΓΚΡΙλΌΜΕΝΙΙ

:ών αίοΟημάτων τής ανθρωπίνου κοινωνία;

πολίται
Χ»« νά έγολιτωδώμιν 
νονίσοιυ

υ τού ανθρωζί·. 
αζ εύχολωοέρχ

σω.ονται οιεσ-αρ-

οιακρινεται τουτου φυσιο/,ογικώ. 

κατά

•ον .δέ τέρας, έξ ανθρώπου καί ιχθύος έί 
έξε/θόν εις τήν Έρυθράνθάλχ;

ίνος. Τό

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΑΔλΙΩΝ

Τήν αρχήν τή:

δικαιοσύνης 
ϊνα ρίψη αυ

χηρυττοντχ
οί μύθοι, οί 

αΰτής καί δύναται τις ειπείν
τα γεγονότα διαψευοουσι τας γενικώς παραο-εχυεισας ιδέας.
Έν γένει όλιγώτερον έκπλήσσεταί τις δι’ ό τι δήποτε, άμα 

ώρίμως σκεφθή περί αύτοΰ. "Οσον μέγα καί α> θεωρήται το τής 
δουλείας ζήτημα, εΐνε έν τούτοις μικρότερον καί ήττον θεμελιώ- 

; τοΰ άφορώντο;
‘Π λύσις τοΰ π

έχη τις νά εΐπη εισετι πο 
πολλά έχει νά εΐ.τη κατά 

Μετά Θεόν ό άνήο καί ή

Τ IIΝ I Σ Τ Ο Ρ I A Ν

ίχ διαφόρων πηγών ΐρανισθΰσά χάΐ δια ποιίίλώ*  σήμιίωσιων 
ίπανςηΟιϊσα, διδασχομίνή ίν τώ Φιλτχπαιδιντιχω

2,νλλόγα> “Ο αήρ ω.., 
ύπ ό

Γ. ΦΡΛΝΤΖ1Ι Καΰηγητοΰ.

ί 
i

χλήσεω: 
tDV την 
ϊιμιτοπούλω.

«ονι ο λ.
j Γάλλου

Ι·. Δ: II ο α

πάντοτε "ίχνη 
Οί ιστορικοί, 

κύρους τίνος ή 
αυθεντίας πρ'ος έπιβεβαίωσιν τών συγγραφών αύτών. Άναφέρουσι 
οθεν ά.τοσπάσματα ιστορικών συγγραφέων προΰπαρξάντων, έφ’ ών 
ό. προσεκτικός παρατηρητής στηρίζει τάς σκέψεις αύτοΰ ώς έπί 
στερεών βάσεων, καί οΰτω δύναται νά άποφύγη τήν πλάνην, 
καίτοι τών πρώτων συγγραφών άπολεσθεισώ/.

‘Ο ιστορικός Ίώσηπος άναφέρει ότι οί Χαλδαιοι έφρόντισαν 
κατά τούς άρχαιοτάτου: χρόνους νά διατηρήσωσι διά δημοσίων επι
γραφών και άκλων μνημείων πάν δ τι συνέβη κα'ι ότι έγραψαν τό 
χρονικά αυτών διά τών σοφωτέρων τοΰ έθνους. Είς τήν μαρτυρία·, 
ταύτην δυνάμ.εθα νά προσθέσωμεν καί το έξής: ότι ούδέν ά.το- 
δεικνύει μάλλον τήν άρχαιότητα τών Χαλδαίων, όσον ή όμοιό- 
της τής γνώμης αύτών περί τής καταγωγής τοΰ κόσμου πρό: 
όσα Λέγει περί τούτου ό Μωυσή

Αλίςανδρος ο

Ό δ' Απολλόδ ·>οο

βαθυλωνΰον. έ; ϊ:ς οησώΟη’αν 
χνδρος πολυί
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«Τό τέρας τούτο, κατά τον Χχλδχϊον συγγραφέα, διέτριβ·: τήν 
μέν ήμερα·/ μετά τών ανθρώπων, μηδόλως έσθίσ/, δ’.3ζσ/.ον δ'αυ
τούς τά γράμματα κχί τάς έπιστήκχς, τάς πρακτικάς τέχνας, 
τον τρόπον τοΰ οιχοδσμεϊ/ καί κτίζει·/ πόλεις καί ναούς καί τοΰ 
νομοθετεί'/· έτι δέ τά; άρχας τής γεωμετρίας, το σπείρει·/, τό 
συλλέγει·/ τούς καρπούς ζαί έν γένει πά / ο τι ήδύνοτο νά συν
τέλεση εις τήν έςημέρωσιν τών ηθών αυτών· κατά δε τήν δύσιν 
τοΰ ήλιου άπετΰρετο εις τήν θάλασσαν διχνυζτερεΰον έν τοΐς 

‘ ΰδασι. Τοιαΰτα τέρατα και άλλα άνεφάνησαν, ών τό μυστήριον 
δ Βυρωσός ουτος ύπεσχέθή νά έςηγήση έν τω ^/ί ίστορίαι τών 
βασιλέων, άλλ’ ούδέν διεσώθη μέχρις ήμών. Ό δ’ ιχθύς ουτος 
ό ονομαζόμενος Oanne's (I), είχε·/ άφήσει συγγραφάς τινας Περί 

1 παραγωγών, διών εδίοασζεν ότι υπήρξε ποτέ καιρός, καθ’ δν 
*’ τό πά> ή/ σκότος καί ύδωρ· και δτι τόύδωρ τοΰτο καί σκότος πε

ριείχε τερατώδη ζώα καί ανθρώπους, δύο έχοντας πτέρυγας, καί 
J άλλου: έχοντας τέσσαρας- δτι ύπήρχον άνθρωποι δικέφαλοι, ά/- 

ορός δηλονότι καί γυναικός κεφαλήν φέροντες, καί οτι όλα τέ
λος πάντων τά ζώα καί τά όντα έφερον σχήμα ανώμαλον, όποιαι 
έφαίνοντο αί παραστάσεις αυτών έν τω ναω τοΰ Βήλου (Βάαλ ή 

? Βήλ).»
? » Γυνή δέ τις καλούμενα Όμόρκα (2) (Omorca) ήν ή κυ-
? ρία τοΰ παντός. Ταύτην ό Βήλ διέσχισε·/ εις δύο, έξ ών τό 
ς μέν έν έσχημάτισε τόν Ουρανόν, τό δέ ά)λο τήν Γήν τότε δέ 
< έςηφανίσθησαν τά τέρατα*  δ δέ Βήλ διεμοίρασεν επομένως τά 
; σκότη, έχώρισε τον Ούρανόν άπό τής Γής καί διευθέτησε τό 
S παν. Άφ’ ού δέ κατέστρεψε τά ζώα, μή δυνάμενα νά άνθέξωσιν 

εις τήν λάμψιν τοΰ φωτός, βλέπων τόν κοσμον έρημον, οιεταςεν 
ένα έκ τών θεών νά κόψη τήν κεφαλήν αύτοΰ, νά άναμιςη μετά 

ί' τής γής τό ρέον αίμα καί έκ τοΰ μίγματος τούτου νά πλάση 
? τούς άνθρώπους καί τά ζώα. Μετά δέ ταΰτα έσχημάτισε τούς 
< αστέρας καί τούς πλανήτας, καί ούτως έτελείωσε τήν παραγω- 
< γην πάντων τών σντων.»

Ταΰτα άναφέρει, φίλοι άκροώμενοι, τό πρώτον βιβλίου τοΰ 
Βηρωσοΰ*  όσον δήποτε δ’ άλλόζοτος καί άν φαίνεται ό μύθος ού- 
τος, φαίνεται ότι είνε παράδοσις ή\λοιωμένη περί τής πλάσεως 
τοΰ κόσμου, έςαχθεΐσα άπό τών τοΰ Μωΰσέως συγγραφών. Πρεπει 

S οέ προπάντων νά πχρατηρήσωμεν τοΰτο εις τό μέρος εκείνο, ένω 
·. λέγεται ότι τό σκότος έκάλυπτεν ήδη τήν γήν, ά/αμεμιγμένηυ 

μετά τών ύδάτων.
Τά τέρατα ταΰτα, ών άρτίως έμνήσθημεν, εϊσίν άλ)<ηγοριαι, 

Οέλουσαι νά παραστήσωσι διά τρόπου έπαισθητοΰ τήν έπικρατοΰ- 
! σαν σύγχυσιν έν τώ κόσμω κατά τήν στιγμήν τής δημιουργίας, 
ί 'Ο δέ σχηματισμός τοΰ ά/θρώπου έλήφθη έπ’ ίσης έκ τής διη- 
< γήσεως τοΰ Μωΰσέω:, έν ή λέγει δτι ό Θεός αφ’ ου άφ εαυτού 
< έσχε τήν ορμήν πρός τήν παραγωγήν τοΰ άριστουργήματος τού

του, λαβών γην μεμιγμένην μεθ' ύδατος ένεφύσησεν εις αύτήν πνευ- 
( μα ζωής. Τοΰτο βεβαίως έννοεΐ δ γράψας Χαλοαιος οτι ο Βήλ

^1) θεότης Χαλδαίων.
< (2) "Αλλοι δε λίγουσιν οτι αΰτη ήν θεά καί σύζυγος τοΰ Βήλ, ήν
<’ ουτος όιέσχισεν εις δύο καί έκ τής κεφαλής αυτής έγεννήθη ο άνθρωπος.

προσέταςε νά κόψωσι τήν κεφαλήν αύτοΰ· ό δέ Βηρωσός συμπε- ? 
ραίνει έπειτα οτι ούτως έπροικίσθη ο άνθρωπος διά τής διανοίας. ?

Εύκολου είνε έπίσης νά συμτεοάνωμεν ότι ή φαντασιοπλα- ·> 
ς’ΐα τών δικεφάλων άνθρώπω·/, τών έχόντων μίαν κεφαλήν άνδρσς ; 
και μιαν γυναικο,, εληφθη ωσαύτως έκ της ιστορίας τοΰ Μωσεως ' 
λεγοντος οτι ή γυνή έπλάσθη έκ μιας τώ/ πλευρών τού Άδάμ, ήν £ 
γυναίκα ϊοών ό ά/ήρ εΐπεν «ιδού σάρς έκ τής σαρζός μου < 
και οστοΰν έκ τών οστών μου.» ς

Μάτην δέ άγωυίζεται τό άνθρώπινον πνεύμα όπως διαφθείρη <; 
τήν άλήθειαν, διότι αΰτη άφινει πάντοτε όπισθεν αυτής ίχνη φω
τεινά, δι ών ανακαλύπτεται. £

Β.λεπομεν δέ προσέτ. οτι ό Χαλδαϊος συγγραφεύς είχε πλη- < 
σιάσει ίκα/ώς τήν άρχήν τοΰ κόσμου, καί τοι ών πολύ μακράν ( 
τής ίεράς Πηγής, ύφ' ής ήδύνατο νά διδαχθή τήν γνώσιυ αυτής· < 
διόct ούδ εν πλέον ύπήρχε περις αύτοΰ ή παραδόσεις ήλλοιωμέ- 
ναι καί συγκεχυμένα!· δμως ή ώραία τοΰ πα/τός τάξις είνε < 
τοσοΰτο προσδάλει τά βλέμματα αύτοΰ, ώστε εύκολώτερυν ήν J 
αύτω τό πιστεύει·/ εις ήλλοιωμένας παραδόσεις, παριστανούσας < 
Θεόν παντοδύναμον ποιητην τών πάντων, ή το ορονείν οτι παν 
τό περιστοιχίζον αύτον ήν αιώνιον ή οτι έσχηματίσθη ύπό τής ιδίας ? 
αύτοΰ καί μόνης δυνάμεως. /

Έάν δε πρός τούτοις, φίλοι άκροώμενοι, θελήσωμεν νά έςετά- 
σωμεν τήν έτυμολογίαν τής λέςεως Oannes, φαίνεται οτι αύτη ; 
παράγεται έκ τής Συριακής λέξεως onedo, ήτις σημαίνει οδοιπό- > 
ρον. Εικάζεται λοιπόν δτι εις τινα καιρόν, ον δυστυχώς δέν δυ- ) 
νάμεθα νά προσδιορίσωμεν, έφθασεν έκει διά θαλάσσης άνθρω
πός τις, οστις έδωκε τοΐς Χαλδαίοις γνώσεις τινάς τών άρχαίων 
παραδόσεων καί άφήκεν αύτοΐς άναμνήσεις έπί τοΰ άντινειμένου 
τούτου. Παριστάνουσι δέ τόν άνθρωπον τούτον κατά τό ήμισυ 
ϊχθύν, ως έκ τής θαλάσσης ερχόμενον· καί έπειδή καθ' έ/.άστην 
εσπέραν άπεσύρετο εις τό πλοϊον αύτοΰ, είπον οτι εϊσήρχετο εις 
τήν θάλασσαν· έπειδή δέ μόνον έπί τοΰ πλοίου αύτοΰ έτρωγεν, ' 
είπον ότι δέν έτρωγε. Τήν έςήγησιν δέ ταύτην έπί τοΰ ύποτιθε- 
μένου τούτου σχήματος τοΰ ιχθύος εύρίσκομεν έν τινι άποσπά- 
σματι τοΰ Έλλαδίου (1) διασωθέντι και άφηγουμένω δλην τήν ( 
ιστορίαν τοΰ Oannes τούτου.

Τοιαύτη ήν ή παράδοσις τών Χαλδαίων περί τής παραγωγής ; 
τοΰ κόσμου. Βλέπομεν δ*  έν ταύτη οτι οί θεοί ήσαν μέν προγενέ
στεροι τής πλάσεως, περί δέ τής στιγμής τής γεννήσεως αύτών, / 
καθώς καί τής διακρινούσης αύτάς ποιότητος ούδείς λόγος γίνεται.

Πολλάκις δέ καί μετά μεγάλου μάλιστα θαυμασμού γίνεται 
πολύς λόγος περί τών άρχαίων άστρονομικών παρατηρήσεων τών 
Χαλδαίων καί τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών αιώνων, ούς ηύχαριςοΰντο ' 
διηγούμενοι· χρέος ήμών οθεν νομίζομεν έςηγοΰντες καί τό ίςο- < 
ρικόν τοΰτο μυστήριον, νά είπωμεν τόν τρόπον, καθ' δν ούτοι έμέ- ■ 
τρουν τούς χρόνους καί τάς βασιλείας.

(1) “Έλλην Γραμματικός τοΰ 4ου αίώνος γεννηθείς έν Αιγύπτιο, έν τή 
πόλει τοΰ Άντινόου, έπί τή: ανατολικής όχθης του Νείλου κείμενης. Ού- 
τος συνέθεσε διά σζί/ιον ιαμβικών μίαν χρηστομάθειαν, ής ό Φώτιος 
διέσωσεν αποσπάσματα τινχ

Οί Χαλδαιοι έμέτρουν τάς γενεάς καί τάς βασιλείας διά τών 
λεγομένων safes, τούς δέ χρόνους διήρουν διά τών neres καί soses. 
Και ή μέν λέςις sare έσ*ήυ.αινε  3,600 έτη, ή δέ nere 600 καί 
ή sose 60.

Ό τρόπο: ουτος τοΰ άριθμεΐν φαίνεται οτι δίδει εις τήν διάρκειαν 
τών πρώτων βασιλειών άτελεύτητον άριθμόν χρόνων, διότι έκα
στος έκ τών πρώτων αύτών βασιλέων είχε ζεισει πολλάς sares· 
άλλ' ή ΓέΓίχή Ιστορία ή ύπό ’Αγγλικής τίνος εταιρίας’ έκδο- 
θεισα. ό Σκαλίγηρος καί ίκανώτατοι παρατηρηταί λέγουσιν έκ συμ
φώνου ότι οί Χαλδαιοι έκάλουν χρόνους τάς ημέρας· ώστε άνά- 
γοντες τόν άριθμόν τών 3,600 έτών, τών άποτελούντων μίαν 
sare εϊς 3,600 ήμέρας, εύρίσκομεν ότι δ άριθμός τών έτών, 
δ άναφερόμενος ύπό τών άρχαίων τούτων συγγραφέων, είνε σχεδόν 
ό αύτός πρός τόν ύπο τοΰ Μωσέως διδόμενο·/ εϊς τήν διάρκειαν 
τής ζωής τών άρχαίων πατριαρχών.

ΤΙ προσέγγισις αΰτη είνε τοσοΰτον άκριβής, ώστε εύρίσκεται 
σύμφωνος καί πρός τάς άστρονομικάς παρατηρήσεις. Ό κ. Βελλύ 
(Velly) δηλονότι έν τή αύτοΰ άρχαία ιστορία τής ’Αστρονο
μίας δίδει τήν άπόδειςιν τής άριθμήσεως ταύτης, προβαίνω·/ άπό 
έκλείψεως εις έκλειψιν καί άριθμών δι' ήμερων άντί δι’ έτών 
μέχρι τών έκλείψεων, τών ύπό τών Χαλδαίων άναφερομένων. 
Οΰτω πολλάκις ή ματαιότης έρριψε πέπλον έπί τών άρχαίων 
χρόνων, Οέλοντος έκαστου έθνους νά άπαρχαιώση οσον τό δυ
νατόν περισσότερον τήν έποχήν τής έαυτοΰ καταγωγής.

Οί Χαλδαιοι ούτοι άναφέροντες τήν ιστορίαν τών δέκα αύτών 
πρώτων βασιλέων, ών ό τελευταίος ήν Ξίςουτρός τις (Xixutrus), 
διηγούνται ότι ό κατακλυσμός συνέβη έπί τών χρόνων αύτοΰ· 
δι' ό καί ήμεΐς θέλομε·/ διη^ρηθή παν ό τι ύπ' αύ’ών περί αύτοΰ 
έλέχθη, δπως έτι κάλλιο·/ άποδείςωμεν πόσον ή παράδοσις αύ
τών είχε σχέσιν μετά τής ίεράς ιστορίας. Τό άπόσπασμα δέ τοΰτο, 
δπερ τώρα εύθύς άναγνώσομαι ύμϊν, μέλλει συγχρόνως ν’ άπο- 
δείςη ότι οί άρχχΐοι μύθοι θεμελιοΰνται έπί τών άρχαίων άνα- 
μνήσεων καί ότι δέν είνε απλά παιγνια τής φαντασίας.

Ίδού δέ ή περί τοΰ κατακλυσμού διήγησις τών Χαλδαίων· 
«Ό Κρόνος φανείς καθ' ύπνον εις τόν Ξίςουτρον άνήγγειλεν 
αύτω οτι τήν 15 τού μηνός Doessius έμελλε νά καταστραφή τό 
ανθρώπινον γένος καί παρήγγειλεν αύτω νά σημειώση διά γρα
φής τήν κατχγω·ρην, ιστορίαν καί το τέλος πάντων τών πραγμά
των· νά κρύψη δέ τά απομνημονεύματα αύτοΰ ταΰτα ύπό γήν εϊς 
τήν πόλιν τοΰ Ήλιου τήν καλουμένην Σίππαρχ (Sippara)· νά 
ναυπηγήση δ’ έπειτα πλοϊον, έντός τοΰ όποιου νά θέση τάς αναγ
καίας ζωοτροφίας καί νά εϊσέλθη αύτός, οί συγγενείς καί φίλοι 
αυτού, εισαγομένων συγχρόνως πτηνών καί τετραπόδων ζώων. 
Ο ώίςουτρος έςετέλεσε τάς διαταγάς ταύτας, κατασκευάσας 

ΧΑοΐον δύο σταδίων τό εύρος καί πέντε τό μήκος. Μόλις δ’ είσ- 
ήλθον καί ή γ/ή πάραυτα έκαλύφθη ύπό ύδάτων.»

« Μετά δέ τινα χρόνο/ βλέπων έλαττούμενα τά ΰδατα, άφή- 
Χΐ πτηνά τινα, άτινα μή εύρό/τα ούτε τροφήν ούτε τόπον ά/α- 
^αύσεως έπέστρεψαν εις το πλοΐο/. Μετ' ού πολύν χρόνον πάλιν 
ύστερον άφήκεν έτερα, έπιστρέψαντα αύθις, φέροντα εις τούς πο

ο ας όλινον π-ηλόν. Άλλ’ ότε καί τρίτον άφέθησαν έκ τοΰ πλοίου 
δεν έπέστρεψαν πλέον, δπερ έσήμαινεν ότι ή γή άνεφάνη ήδη. 
Τότε ήνοιςεν οπήν τινα έπί τοΰ πλοίου, καί ιδών έκεΐθεν 
ότι τό πλοϊον έστάθη έπί τίνος ορούς, έςήλθε μετά τής συζύγου 
αύτοΰ, τής Ουγατρος καί τοΰ πρωρέως, έπροσκύνησε τήν γήν, 
ύψωσε βωμόν καί προσέφερεν εις τούς θεούς Ουσίαν. Έπειτα δέ 
και αυ.ος και οι συνοδέ υσαντες αυτόν έγιναν άφαντοι*  οί δε έν 
τω πλοίςο μείναντες βλέποντες ότι έκεΐνοι δέν επανέρχονται πλέ
ον, έςήλθον καί ούτοι τοΰ πλοίου καί άνεζήτουν αύτους ματαίως. 
Τότε ήκοΰσθη φωνή λέγουσα οτι ή ευσέβεια τοΰ Ειςούτρου ήςί- 
ωσεν αύτον τοΰ νά αρπαγή εις τόν ούρανόν καί νά λάβη θέσιν 
μεταξύ τών θεών, ώς καί οί άκολουθήσαντες αύτόν ‘II αύτή έτι 
φωνή προέτρεψεν αύτούς νά ώσιν ευσεβείς καί νά μεταβώσιν εϊς 
τήν Βαβυλώνα, άφοΰ άνορύξωσι τά έν τή πόλει Sippara κεχω- 
σμ-ίνα άπομνημονεύματα,. Άφοΰ δέ ή φωνή εκείνη δέν ήκούετο 
πλέον, έπορεύθησαν όπως άνεγείρωσι τήν πρό ολίγου ρηθεΐσαν 
πόλιν καί τινας άλλας. »

Τοιαύτη είνε, φίλοι κύριοι, ή περιβόητος παράδοσις τών Χαλ
δαίων, έν ή βλέπομεν τόν μύθον ένούμενον μετά τής ίεράς ιστο
ρίας. Παρατηρούμε/ δέ πρός τούτοις ότι ό Βηρωσός (Berose) δίδω·/ 
τας πληροφορίας ταύ.ας ούο^νΛ^γει περί τής ζΊγμής, καθήνεφάνη 
ό Oannes, άλλ’ άρχεται τής ιστορίας αύτοΰ λέγω·/ τό πρώτον 
ίτος έηάνη ό άλλό/.οτος οντος άνθρωπος. Έπεται λοιπόν οτι ο 
Oannes δέν είνε ή άρχή τών χρόνων, άλλ’ ότι ύπήρξεν ό ποώ- 
τος ό νομίσας εις τούς Χαλδαίους τάς διδασκαλίας καί καταλι- 
πών εϊς αύτούς τήν παράδοσιν ταύτην.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ.
Ό Σαγχωνιάθων (α) ζών πρό τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου είχε συγ

γράψει περί τής θρησκείας τών Φοινίκων· άλλά τό έργον τοΰ 
άρχαίου τούτου καί ένδοξου συγγραφέως άπωλέσθη, σωζόμενον έτι 
έπί τής βασιλείας τών Άντωνίνων, ότε Φί?.ων ό έκ Βύβλου με
τέφρασε·/ αύτό εϊς τήν ’Ελληνικήν. Άλλ’ ουτος, ώς φαίνεται, 
προσπαθώ/ νά συμβιβάση τά γραφόμενα πρός τάς ιδέας τής αύ- 
τού πατρίδος ήλλοίωσεν ούκ δλίγον τό σύγγραμμα. ‘Ότι δέ δια- ί 
μένει σωθέν έκ τού συγγράμματος τούτου είνε τό παρ’ Εύσεβίω 
άπόσπασμα. Πιστεύεται δέ ότι ό Σαγχωνιάθων ήρύσατο τάς συγ- 
γραφάς αύτοΰ αύτός ό ίδιος παρά τοΰ Θώτ (Τώτ Θώθ ή Θαώτ) 
(Thot Thothou Thaout) συγγραφέως Αιγυπτίου, ον οί Έλ- \ 
ληνες ώνόμασαν Έρμήν. Ουτος φημίζεται προσέτι ώς δ πρώτος 
έφευρών τά γράμματα.

’Επειδή δέ, φίλοι άκροαταί, τό όνομα τοΰ Σαγχωνιάθωνος άπο- 
λαύει πλείστης όσης φήμης παρά τοΐς σοφοϊς, διά τοΰτο καλό'/ 
καί ωφέλιμον ίσως θεωρώ νά αναφέρω μέρη τινα τοΰ άποσπά-

[α| Πΐρι τού έκ Βηρυτού ή έκ Τύρου καταδομένου τούτου ίορέως τών 
Φοινίκων όλίγιστα γινώσκομον και ταΰτα ούχι ακριβή. Διότι τινές μέν 
Οέλουσιν αύτόν σύγχρονον τής Σίμιράυιδος ή τοΰ Μωΰσέως· άλλοι δέ 
τοΰ ΐρωϊκοΰ πολέμου και άλλοι σύγχρονον τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου’ 
έκ δέ τών περισωθέντων λειψάνων τοΰ συγγραφέως τούτου παρ’ Εύσε
βίω καί ΙΙορφυρίω εικάζεται ότι ουτος συνέγραψεν άρχαίαν ιστορίαν ( 
τής πολιτική: και θρησκείας τών παλαιών Φοινίκων καί Αιγυπτίων, αί- ? 
τασοασθεϊσαν ύπό Φιλ«νος τοΰ Βυβλίου.
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σματος τούτου, τά μάλιστα δυναμένου ν’ άποδείξη ήμϊν κατά 
πόσον αί περί τής θρησκείας ίύέαι τών Φοινίκων ήσαν ήδη 
ήλλοιωμέναι.

Κατά τδν άρχαϊον λοιπόν τούτον συγγραφέα « τδ ποώτον στοι
χείου τού πχντο; ήν άήρ σκοτει/ος καί περιέχων πνεύμα- ήν 
χάος πλήρες συγχύσεως καί σκότους, αίώ/ιον και διαρκέστατου· 
τδ πνεύμα τούτο παρήγαγε τδν Μώτ ή Μώβ (Mot ou Mob) 
τουτέστι τδν πηλόν, ή μίγμα υδατώδες, δπερ ύπήρξεν ή αρχή
όλων τών πλασμάτων καί ή γενεαλογία τού παντός. Και κα
τ’ άρχάς μέν έλαβον ύπαχιν τά μηδέν αίσθημα εχοντα ζώα, 

, έξών παοήχθησαν έτερα τούς ουρανούς έςετάζοντα. Παοαυτα δέ 
μετά τδν πηλόν αναφαίνονται λάμποντες ό ΤΙαιο; καί ή Σε
λήνη, οι αστέρες καί τά άλλα. Βίαιος δέ θερμότης μεταδοθεϊσα 
είς τήν γην παρήγαγεν .ανέμους καί νέφη, καταπεσόντα είς βρο
χήν, ήτις έλκυομένη ύπδ τού Τίλιου έ σχημάτισε θύελλας· ό δέ 

। θόρυβος τών βροντών διήγειρε τχ νοήμονα ζώα, άρχίσαντα νά 
? πινών ται επί τής γής καί έπί τής θαλάσσης κτλ.»

Το μικρόν τούτο άπόσπασμα τού Σαγχωνιάθωνος άρκεϊ νά κατά
δειξη οτι ό αληθής Δημιουργός τού Παυτό*  ειχεν ήδη παραγνω- 
ρισθή ύπδ τών Φοινίκων έπειτα διηγείται τήν ιστορίαν τού πρώ- 

? του ανθρώπου άυδρός τε καί γυναικός.

(1] Ό ’Ιγνάτιος ούτος ώνομάσΟη Θεοφόρος, καθώς είκάζουσι πολλοί, 

διά. την αιτίαν ταύτην δτι αύτδς ό ϊδιος ήτο το παιδίον, τδ όποιον έστη - 

σεν ό ’Ιησούς έν τω μέσω τών μαθητών αύτού είπών, δτι εκείνος έξ 

αυτών θέλει κληθή μέγας είς τήν βασιλείαν τών ουρανών, «δςτις αν τα

πείνωση εαυτόν ώς τδ παιδίον τούτο» £Μ^τθ. ιη'. 1—;5. Ταυ την τήν 

γνώμην προβάλλει Νικηφόρος ό Κάλλιστος εις τήν ’Εκκλησιαστικήν Ιστο
ρίαν αυτού. Βιβλ. Β'. Κεφ. 35- ήτο δέ δ ’Ιγνάτιος μαθητής τού αγίου Ί- 

ωάννου και δεύτερος Επίσκοπος ’Αντιόχειας ήτοι μετά τδν Πέτρον, άλ

λοι δε φρονούσιν δτι έχρημάτισεν ό ’Ιγνάτιος Γ'. ’Επίεκοπος Άντιοχείας 

Όπως καί αν έχη τδ πράγμα, οί Τραλλήσιοι έδέ/θησαν τδν Χριστιανι

σμόν ι?ς τδν Αον αιώνα μ. X.

Ό μέν πρώτος πατήρ των ανθρώπων, λέγει, ώνομάζετο Π ρ ω- 
/ τόγονος. ή δέ πρώτη μήτηρ Aeon (α) Αύτη εινε ή δοκι- 
? μάσασα καί εύρούσα καλούς τούς καρπούς τών δένδρων καί δυνα- 

μένους νά χρησιμεύσωσιν ώς τροφή τών ανθρώπων. Τά δέ τέκνα 
J τών πρώτων τούτων γο/έων τού ανθρωπίνου γένους καλούμενα 
/ Γένη Gcnae ή Genu· κατωκησαν τήν Φοινίκην. ’Επειδή δέ 
J συνέβη μεγάλη ξηρασία, ανύψωσαν χεϊρας ΐκέτιδας προς τδν ή

λιον θεωοούμενον τότε ώς τον μόνον Θεόν καί Κύριον τού 
> 1 
< Ούρανοΰ.

Τά τέκνα αύτών έγέννησαν άλλα τέκνα όνομασΟέντα φώς,
πυρ καί φλόξ· και ουτοι ήσαν οι έφευρόντες τήν χρήσιν τού πυ- 
ρδς διά τής προστριβής δύο τεμαχίων ξύλου. Τά δέ τέκνα αυτών 
υπερμεγέθη όντα έδωκαν τδ όνομά των εις τά όρη, καί εντεύθεν 
έχομεν τά ονόματα τών όρέων Κάσ σ ι ον, Α ί β αν ος Άν τ ι-
λ ί β α ν ο ς καί τά λοιπά'.

Εύκολου ήδη ύπδ τδν πέπλον τούτον νά παρατηρήσωμεν τήν 
\ άλλοιωθείσαν ιστορίαν τής τού ανθρώπου πλάσεως ίσως δέ καί 

την του απηγορευμενου καρπού, ετι δε και τους γίγαντας, περί ων 
δμιλεί ή Π. Γ. Παρά τοίς λαοίς τούτοις προσέτι βλέπομεν τήν
καταγωγήν τής είδωλολατρείας, λεχθέντος ήδη ότι έλάτρευον 

; τδν ήλιον- βλέπομεν δέ αύτούς έτι αναμιγνύοντας έν τή θρησκεία 
αυτών τήν έφεύρεσιν τών ωφελίμων τεχνών.

Φαίνεται λοιπόν, καθ'ά λέγουσιν οί σοφοί, οτι ό Σαγχωνιαθων, 
ήρύσθη, ώς είρηται ανωτέρω, τάς ιδέας αυτού παρά θώττού Αί- 

) γυπτίου. 'Ακριβέστατα·, δέ παρατηρήσεις άποδεικνύουσιν ότι οί 
Φοίνικες εΐχον παραδεχθή τάς θρησκευτικά; ιδέας καί τους θε
ούς τών Αιγυπτίων.

\ (Μ Προφέρεται ούτως (A) don. 

ς

’Άλλοι δέ τών συγγραφέων φρονούσιν δτι προηγήθησαν οί 
Φοίνικες τών Αιγυπτίων, άλλά τδ ζήτημα τούτο, φίλοι άκροώ- 
μενοι, αποβλέπει μόνον τούς σοφούς, άλλοι α φρονοϋντας ώς πρδς 
τούτο· ο τι δέ πρέπει ήμεϊς νά γινώσκωμεν εινε ότι άμφότεροι οί 
λαοί ουτοι εΐχον ήδη άναμίξει συστήματα είς τάς αναμνήσεις, 
άς διετήρουν έκ τής παραδόσεως τών πρώτων πατριάρχων.

(ακολουθεί).

ΤΡΑΑΑΕΙΣ.
ΤΙ αρχαία καί τδ πάλαι πλουσιωτάπη πόλις «Τράλλεις.,» 

νυν δέ δλως διόλου κανερειπωμένη, έκτίσθη ύπο Άτταλου τίνος 
οπλαρχηγού, συμμάχου τών ύπδ τών Ελλήνων καταοτραφέντων 
Τρώων. Μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος ο Άτταλος ούτος λάβουν 
τούς ύπ’ αυτόν Θράκας καί Άργείους έκτισε τήν πόλιν ταύτην, 
όνομάσας αυτήν Τράλλεις, δηλ. Τρώας ά'λλη. Ό Στράβων, σμι
λών διά τήν πόλιν ταύτην, λέγει δτι υπήρξε μία τών επισημότε
ρων πόλεων τής Λυδίας, κτισμένη έπί τραπεζίου, πρδς τ’ αριστερά 
τής οδού έχουσα τήν Μεσογίδα καί πρδς τά δεξιά τδν ποταμόν 
Μαίανδρον καί το Μαιάνδριον πεδίον, τά βόρεια δέ άκρα αυτής 
έρυμνά.

Άπασα ή περιφέρεια τής πόλεως ταύτης ήτο όχυοώς πεοι- 
τετειχισμένη, τού δέ περιτειχίσματος τούτου θεωρεί δ παρα
τηρητής ίχνη κχί έρείπια- άλλο ούδέν ούτε δ Στράβων ούτε 
άλλος τις αρχαίος ιστορικός περί τής πόλεως ταύτης αναφέρει, 
είμή ότι κατά τούς Μιθριδατικούς πολέμους έτυραννήθη ολίγον 
χρόνον ύπδ τών παίδων τού Κρατίππου Έκ τών ποκλώυ δέ μαρ
τυριών, όλίγον τι προ Χριστού καί μετά Χριστόν φαίνεται οτι ή 
πόλις αύτη ήτο πλουσιωτάπη πόλις τής Ασίας καί ύπδ εύπορων 
άνορών κατοικουμένη, εις έκ τών όποιων ήτο καί ό Πυθόδωρος, 
άνήρ Νυσσαεύς το έξ αρχής (Σουλτανασαρλής ή Έσκιασαρλής, 
καλλίτερα) διά δέ τήν επισημότητα του μεταβάς είς Τράλ- 
λεις. Διά τον πλούτον τον πολύν οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης 
ώνομάζοντο Άσιάρχαι. Είς τδν μετά τού Καίσαρος καί Πομπή- 
ιου εμφύλιον πόλεμον δ Πυθόδωρος ήτο μέ τήν μερίδα τού Πομ-
πηΐου· διό καί μετά τήν ήτταν αυτού ό Καίσαρ έδήμευσε τήν s 
πεοιουσίαν του συνιστααένην έκ δισχιλίων ταλάντων, τήν δποίαν ) 
δμως έξηγόρασεν ακολούθως δ Πυθόδωρος καί κατέλιπεν αυτήν ■ 
είς τά τέκνα του. Διηγούνται μάλιστα ότι κατά τδν πόλεμον τού- 2 
τον φοίνιξ άνεβλάστησεν είς τδ έδαφος τού ναού τής Νίκης, ένθα 
καί έστήθη άνδρι*ς  τού Καίσαρος. Όλίγον χρόνον μετά ταύτα, 
ή πόλις αύτη έπαθεν άπδ σεισμόν, καί δ Αύγαδος έπηνώρθωσε 
πσλλά τών παθόντων οικοδομημάτων. 4Ο Άγαθίας μάλιστα άνα- < 
φέρει οτι χωρικός τις καλούμενος Χαιρέμων, διά τήναθλίχν τής $ 
πατρίδος του λυ.τούμενος κατάστασιν καί άπδ πόθον πατριωτικόν

\ φλέγόμενος τού νά ϊδη αυτήν πάλιν εις τήν προτεραν της λαμ- 
\ προτηττ, κατεφυγεν είς τδν Καίσαρα έν Κανταδρια τότε διατρί- 
' βοντα κχί διά θερμών ικεσιών καί δεήσεων επέτυχε νά πειση 
/ αύτό , όπω; ανακτισθή πάκΐν τ. πόλις, καί εκτοτε διετήρησε τήν 
/ αρχαία/ αυτής λαμπρότητα. Ό ίδιος μάλιστα ιστορικός αναφέρει 
/ δτι ευρεθη καί υποβχθρόντι είς τήν πεδιάοα πλησίον Τράλ- 
<* λέων, έφ ου ήτο στημένος δ άνδριάς τού γενναίου τούτου πολί
ί του (τού Χαιρεμονος) και έπιγραοή είς- Δωρικήν διάλεκτον γε- 
J γραμμένη, ύπο τών Άργείων συνταχθείσα. τήν δποίαν καί δι- 
S έσωσεν είς τά συγγράμματα αυτού. ’Άλλος τις άρ/αίος ίστορι- 
5 κδς εικάζει ότι ή πόλις αύτη, κρημνισθείσα έκ δευτέρου ύπο σει- 
2 σμοΰ καθώς καί άλλαι πολλαί πόλεις τής Ασίας, άνεκτισθη 
/ παλιν καθ’ή / έποχή·.· φαίνεται ότι έχαράχθη καί νόμισμα, φερον 
J τδ όνομα τοΰ Γορδιανού του έπικληθέντος ευσεβούς
£ Μετεοησαν καί αί Τράλλεις ώς και αί λοιπαί χώραι τής Ά- 

σίας είς τας χεϊρας τών Βυζαντινών Αύτ>κρατόρων, καί μέχρι
ζ τού IB', αίώ/ος μ. X. ούδέν άξιομνημόνευτον άναφέρεται περί 
? αύτώ/, είμή ότι υπήρξαν πάντοτε άριστοι καλλιτέχναι πηλίνω9 
< άγγείων έρυθρομέκανος χρώματος.
? Κατά δέ τδ 1175 έτος μ. X. οί Τούρκοι είσέβαλον είς τδ 
< Ρωμαϊκόν κράτος, έοορμώντες άπδ την παλαιάν πρωτεύουσαν αύ- 
ί τών το Ικόνιο/, έ/θα·το πρώτον ί,ϊχον έγκατασταθή, έκθρονίσαντες 
' τούς πρότερον κυρίους αυτών Σελδεσσίδας, καί έκυρίευσαν πολλάς 
! επαρχίας καί πόλεις. Αί Τράλλεις τότε ώς και ή Αντιόχεια, πα- 

ραμαιανδριος πόλ.ς άλλως και Πυθόπολις καλούμενη, μή εχου- 
σαι ικανά; δυ/άμειςνά ά/τισταθώσιν. έσυνθηκολόγησαν μέ αύτούς 
καί ύπεστηρίχθησαν πρδς καιρόν. Κατά τδ 12G6 μ. X. έκινδύ- 
νευσαν πάλιν νά ύποκύψωσιν είς τδν ζυγόν τών Τούρκων καί νά 

!’ καταστραφώσιν όλοσχερώς, ά/ δέν έπρόφθανεν εγκαίρως ή βοή

θεια τών Γραικορωμαίων. Κατά τδ 1270 μ. X. δ Άνδρον ι 
κος, δ συμβασιλεύς Μιχαήλ τού Παλαιολόγου, μετά μεγάλης 

\ δυνάμεως είσελθών είς τάς Τράλλεις, τοσοΰτον κατεθέλχθη ύπδ 
< τής τοποθεσίας τής πόλεως ταύτης, ώστε άνέκτισεν αυτήν πολύ

S

παθούσαν διά τάς συχνά; εφόδους καί προσβφλάς τών Τούρκων, 
έσύναξε δέ και συνωκισε τά; διασπαρείσας τήδε κάκεϊσε οικογέ
νεια;· είχε μαλιστα συλλάδει καί τήν ιδέαν νά ό/ομάση τήν πό

λιν άντί Τράλλεις Παλαιολογούπολιν ή Άνδρονικούπολιν, καί 
άναφέρεται ότι οί έργάται σκάπτοντες ευρον μάρμαρον, έφ’ ού 
ήτο γεγλυμμένος χρησμός προλέγων τήν άνάκτισιν τών Τράλ- 

οίκιστήν 
αύτη όχυρωθείσα καλώς κατέστη τδ 

;ον καί πέριξ πόλεων, 
Τουρκική τις επιδρομή

ει
προμαντεύων. πόλ·

και ει

Ενεκχ δέ τή; ύπδ τού Ανδρονίκου ισχυρά; όχυρώσεως τής πό
λεως ταύτης πολλοί τών πέριξ, φοβούμενοι τάς συνεχείς καί αλ
λεπαλλήλους έπιδρομάς τών πάντοτε τάς Γραικορωμαϊκάς επαρ
χίας κυριευόντωυ Τούρκων, κατέφευγον είς τάς Τράλλεις καί δ 

τότε άριθμόςτών κατ. άνέοαινεν είς τριάκοντα πέντε χιλ. άνδρών, 
*λήν τών γυναικοπαιδών καί γερόντων. ’Ολίγον ύστερον μετά

την άπδ τής πόλεως ταύτης άναχώρησιν τούΆνδρονίκου καί μετά 
·πέ·>τε έτη άπδ τής έπισκευής αύτής, γενομένης ύπδ τού 'Ανδρο
νίκου, ςράτευμα Τουρκικόν αρχηγόν εχον οπλαρχηγόν τινα «Ά- 
ιοιν » καλουμενον έφώρμησε κατά τών Τράλλεων καί έπολιόρχει 
στενώς τούς κατοίκους. Καί κατ’ άρχάς μέν οί πολιορκούμενο: 
έκαμαν γενικήν άντίστασιν άλλ’ έπειδή ούτε δεξαμεναί ύπήρχον, 
αι δποίαι νά δέχωνται τά τών βροχών ύδατα, ούτε φρέατα,
διεκοψαν οί Τούρκοι τδ άπδ τδν ποταμόν ερχόμενον είς αύ
τούς ύδωρ καί κατή/τησαν οί πολιορκούμενοι είς μεγάλην στε
νοχώριαν διά τήν έκλειψιν τού ύοατος- άλλά καί ούτως έχοντες 
οί Ι ραλλήσιοι άντέσχον γενναίως. Έπί τέλους οί Τούρκοι έξ 
έφόδου έκυρίευσαν τήν πόλιν, διήρπασαν αυτήν, έπέρασαν 
εν στόματι μαχαίρας τούς κατοίκους καί κατεκαυσαν τάς 
Τράλλεις κατά τδ 1290 έτος μ. X. Ό δέ Ανδρόνικος, διατρι
βών τότε είς τδ Νύμφαιον, δέν έκινήθη παντελώς πρδς βοήθειαν 
αύτού.

Οί Τούρκοι, άφ' ενός μέν φοβούμενοι μήπως έλθωσιν οί 
Βυζαντινοί καί έγκατασταθωσι πάλιν, άφ’ έτέρου διά νά έχωσιν 
εύκολωτέραν συγκοινωνίαν μέ τδ Μαιάνδριον πεδίον, έκτισαν τήν 
παρά τούς πρόποδας τής άρχαία: πόλεως σήμερον κατοικουμέ- 
νην πόλιν Άϊδίν, λαβούσαν τδ ονομα άπδ τδν καταχτητήν Άϊοίν 
καλούμενου- διά νά έμποδίσωσι δέ πάσαν έπιδρομήν τών Βυζαν
τινών, περιετείχισαν αυτήν μέ τείχος, καλέσαντες αύτό «Γκιουζέλ 
Χισέρ» ήτοι ώραϊον τείχος, άπασαν τήν πρδς τούτο ύλην δηλ. 
πέτρας καί στήλας προμηθευθέντες άπδ τήν καταστραφεϊσαν 
πόλιν, διότι τά πλησιόχωρα βουνά δέν ε’νε πετρώδη. Είς τδ 
φρούριον αύτό είσέλασε καί ό περίφημος Ταμερλάνος κατά τδ 
1503 μ. X.

’Άνδρας επισήμους έγέννησαν αί Τράλλεις πλήν του ρηθέν- 
τος Πυθοδώρου καί τή: θυγατρός αύτού Πυθοδωρίδος καί τού 
Χαιρεμονος, ώς δ κ. Λής άναφέρει έν σελ. 266 έν έπισήμω ση
μειώσει, τόν πρώτον έπίσκοπον Τράλλεων, Πολύβιον καλουμενον 
φίλον ’Ιγνατίου τού Θεοφόρου (α), τού οποίου καί σώζεται έπι- 
στολή πρός Τραλλησιους, έχουσα ούτως-

α’Έγνων υμάς, καθώς έδήλωσε Πολύβιος ό επίσκοπος υμών, 
3ς παρεγένετο, θελήματι Θεού πατρδς καί Κυρίου Ιησού Χρι
στού τού υιού αύτού, συνεργεία Πνεύματος αγίου, έν Σμύρνη, 
άμωμον διάνοιαν καί άνυπόκριτον έν υπομονή έχςντας..........

»



Μ ΕΝΤΩ Ρ. ΜΕΝΤΩΡ. 7978
. )> τώ επισκοπώ υποτάσσεστε (1) ώς τώ Κυρίω*  αυτός γάρ ά- 

S » γρυπνεϊ ύπέρ τών ψυχών ύμών ώς λόγον άποοώσων Θεω . . . 
S » ’Αναγκαίο? ούν έστιν, δσα περ ποιείτε άνευ τού επισκόπου μη- 
s' » δέν πράττει? ύμάς άλλ’ ύποτάσσεσθαι............. Παρακαλώ ούν

ί (1) Καταλληλότερα? εφαρμογήν άλλην τής προς τον Επίσκοπον Τραλ- 

S λησίων Πολύβιον ύπακοής και εύνοιας τών τότε Χριστιανών δύναται να 
< έπιφέρη τις παρά τδν σεβασμόν και τήν βαΟυτάτην ύπόληψιν, την οποίαν 

οί σημερινοί πολϊται τού Άϊδινίου προσφερουσι και δεικνύουσι πρός τον 
εύκλεώς άρχιερατεύοντα σήμερον άγιον Ηλιουπόλεως Κ Διονύσιον; ό 
άξιος ούτος διάδοχος τού Πολυβίου τήν αύτήν εύνοιαν, τήν αυτήν ύπα-

) κοήν, τόν αυτόν σεβασμόν απολαμβάνει παρά τών σημερινών Γραλλη- 
S σίων ένεκα της Χοιστιανικωτάτης Αύτού συμπεριφοράς
< (2) Έξαίρ'τον χαι άςιόλογον προγονικόν παράδειγμα της αδελφικής

άγάπης και κοινής όμονοίας έχουσιν οΐ νέοι Τραλλήσιοι ομογενείς, τό 
όποιον «ύχής έργον άν εφαρμόζω σι πάντοτε εις αύτούς ΕΪΟε ή φωνή ή- 

; μών νά μή ήχήση ώς Δωδωναΐον χαλκεΐον. διότι εί καί καθ’ δλα τά 
άλλα αξιόλογοι καί αξιέπαινοι οΐ νέοι Τραλλήσιοι, άλλ' ό δαίμων τής δι- 
χονοίας ένίοτε τους επισκέπτεται περιοδικώς, ώς μή ιόφελε.

S (3) "Ορα ιστορίαν τής Έλλ. Φιλολογίας μεταφρασΟεΐσαν ύπό Σκούφ. 
τόχ. β'. σελίδα 127.

w ύμάς ούκ έγώ, άλλ’ ή αγάπη Ιησού Χριστού, ινα τό αύτό λε
ν » γητε πάντες και μή ή ύμϊν σχίσματα- ήτε δέ κατηρτισμένοι 
S » τή αύτή γνώμη (2) και τώ αύτώ νοΐ.» κτλ.
S Πλήν δέ τών ειρημένων ήκμασεν εις τάς Τράλλεις και ό Μη
ν νόδωρος, άνήρ λόγιος κατά τόν Στράβωνα και σεμνοπρεπής έχων 
χ τό αξίωμα τού ίερέως τού Λαρισσαίου Διός, ό οποϊος διαβληθείς 
ς είς τόν Δομέτιον έθανατώθη ύπ’ αύτού. Ρήτορες επιφανείς ύπήρ- 
■ ξαν ό Διοκλής και δ Δάμασος- ιατροί δέ έγεννήθη σαν έν Τράλ- 

λεσι Θεσσαλός ό Τραλλήσιος, δστις πρώτος ήρχισε τό έθος τού 
' νά έπισκέπτηται τούς ασθενείς του συνοδευόμενος άπό όλους 
S τούς μαθητάς του. (3). Έκ τών φυσικοϊστορικών έπηνέθη δ Φλέ

γων δστις άρήκε κχί σύγγραμμά τι Περί θαυμάσιων έπιγρα- 
φόμενον- άλλα καί είς τήν άρχιτεκτονικήν δέν έ'μεινεν δπίσω άπό 
τάς έπισήμους πόλεις τής Ελλάδος. ’Αποδειξις δέ τούτου υπάρ
χει ’Ανθέμιος ό Τραλλεύς, δστις διετάχθη άπό τδν Ιουστινιανόν 
τόν αύτοκράτορα νά επιστάτησ η είς τήν οικοδομήν τού ναού τής

<· αγίας Σοφίας· αφού δέ ή οικοδομή έτελείωσεν, ό Ιουστινιανός,λέ- 
! γουσιν, έκπλαγείς διά τδ κάλλος κα: τήν ωραιότητα άνέκραξεν 
Ι έν τή παραφορά τού ένθουσιασμού του « Κωνσταντίνε, σέ έςεπέ- 
; ρασαυ.

Τήν παλαιάν λαμπρότητα τών Τράλλεων μαρτυοούσι καί τά 
ς ύπό τού πανδαμάτορος χρόνου μή άπολεσθέντα έρείπια καί τά 
{. ύπό διαφόρων άνασκαφών άνακαλυπτόμενα οικοδομήματα, άγάλ- 
' ματα, στήλαι έκ γρανίτου λίθου ή πολυτελούς μαρμάρου, κιονο- 

κέφαλα, ύποβάσια καί τοιαΰτα άλλα παρόμοια, καθώς σαρκοφάγοι, 
' τεμάχια άναπηδητικών πηγών κ λ. Έκ τούτου συμπεραίνεται, 
< δτι καθώς πλεϊσται τών τής Μικρά σίας Ελληνικών πόλεων έ- 
S καμαν θαυμαστήν πρόοδον είς τήν αρχιτεκτονικήν καί άγαλ- 

ματοποιΐαν,έπίσης καίαί Τράλλεις έπέδιδον πολύ είς αύτάς. Πρό 
J δύο έτών ή Γραικική κοινότης Άϊδινίου, λαβούσα άνάγκην άπό 
< μάρμαρά τινα, διά λόγους οικονομικούς έμίσθωσεν έργάτας νά άνα- 

σκάψωσιν είς τήν θέσιν τήν καλούμενην « Παναγία », πρός τδ 
νοτιοανατολικόν μέρος τής άρχαίας πόλεως (1)· οί έργά- 
ται λοιπόν έξέχωσαν τό πρός άνατολάς μέτωπον και τήν νό
τιον πλευράν οικοδομής τίνος ωοειδούς, τήν οποίαν οι μέν φρο· 
νούσιν οτι ήτο λουτρόν, οι δέ έκκλησία, πλήν εικάζω οτι ούτε 
ναός ήτο ούτε λουτρόν. Κατά τήν πρός δυσμάς μεγάλην πύλην 
τής οικοδομής εις άπόστασιν ενός ή ένός καί ήμίσεος λεπτού 
κεϊται τό νεκροταφείο? τών ’Ιουδαίων, ένθα σώζεται και τό άρ- 
χαϊον θέατρον ή ωδεϊον- άν άνεσκάπτετο τδ μέρος έκεϊνο δλον, 
καί έσαίνετο οτι εϊχε συγκοινωνίαν μέ τό θέατρον, ές άπαντος θα 
έγίνετο φανερόν, δτι ήτο οικοδομή τις τού θεάτρου χρησιμεύουσα 
είς τούς ύποκριτάς, χορευτάς ή άγωνίστάς, καί αί διάφοροι κα- 
τατομαί τών θόλων ίσως έχρησίμευον ώς άποθήκαι, έ/θα έφυλάτ- 
τοντο άποσκευαί, ίμάτια, όπλα κλπ. Κατ’ εύθεϊαν πρός δυσμάς 
τού θεάτρου ϊσταται ώς κολοσσός τις μεγαλοπρεπής καί τό 
ύδραγωγεϊον, οικοδομή τήν οποίαν καί αιώνες έσεβάσθησαν καί 
τό πυρ καί ή μαχαιρα τού δημίου δέν ϊσχυσε νά καταστρέψη, 
άλλ' έσεται είς μνημόσυνον αιώνιον τών άρχαίων έκείνων προ
γόνων ήμών*  άληθώς τό δμμα τού παρατηρητού έκπλήττεται 
βλέπον τοιούτον μεγαλοπρεπές κτίριον, ή άνωθεν περιφέρεια τού 
οποίου ύψούται μέχρι νεφών καί έχρησίμευεν ώς σκοπιά. Κατά 
τήν βόρειον πλευράν τής πόλεως χωρικός τις άνεκάλυψεν άρ- 
χαϊον λουτρόν καί άγγεϊά τινα πήλινα, λυχνάρια κομψώς κα- 
τεσκευασμένα καί έχοντα άνάγ/^υφα άνδρός έςηπλωμένου καί τρι- 
βομένου άπό τόν λουτράρην. Τοιαΰτα άγγεϊα πήλινα, καθώς και 
μικρά δοχεϊα, ένθα οί παλαιοί έόαλλον τά δάκρυα.συνεχώς εύρί- 
σκονται,ώς καί πίθοι μεγάλοι άκέραιοι,πλήρεις σίτου ή κεχριού, άπερ

|Γ, Πρό πολλών έτών εις την θέσιν αύ:ήν κατά τάς Κυριακάς καί έ- 
ορτάς τού έαρος κα·. καλοκαιριού έσυνείΟιζον οΐ Χριστιανοί νά κάμνωσι 
λειτουργίαν καί μέχρι δειλής νά εύΟυμώσιν εις τήν εξοχήν αυτήν. Άν 
δέν άπατώμαι, πρό είκοσι πέντε έτών ευσεβείς τινες συνέλαβον τήν απο- 
οασιν νά κά< ωσιν άνασκαυάς δια νά βεβαιωΟώσιν άν πραγματικώς ύ- 
πήοχε κεχωσμένος τις Χριστιανικός ναός· ήρχισαν λοιπόν μετά ζήλου 

νά σκάπτωσι καί εντός μιας ή δύο ήμερών εφανησαν οι προς ανατολας 
τρε^ Οόλοι όκοδομής τίνος- άλλ’ επειδή ή τοπική Κυβέρνησις δεν είχε 
δώσει τήν άδειαν νά γίνη ή άνασκαφή, διέταξε νά -χωσΟή πάλιν δσον 

μέρος ανεκαλύφΟη. Ολίγον όμως πρό τής καταχωσειος είχε σκάφη 
αέοος τι έμπροσθεν τώ^ άνακαλυφΟέντων θολών μέχρι του εδάφους εν 
ε’ίδει φρέατος, δπου ίδόντες τό έστρωμένον μόνον έκεΐνο μέρος άπό 
Μωσαϊκόν, έπίστευσαν οτι καί δλον τδ έδαφος είνε τοιούτον καί, ε
πειδή δέν άνεκαλύφΟησαν καί οΐ λοιποί Οόλοι τής ο'κοδομής. επιστευ- 
σαν ότι είνε ναός τρισυπόστατος. ^Εκτοτε λοιπον οΐ μεν ευσεβείς επολλα- 
πλασίασαν τάς τελετάς καί λειτουργίας, οΐ δέ Οιασώται τού Βάκχου τάς 
Βακχικάς πανηγύρεις καί όργια έξήσκουν έν άνέσει καί συνεχώς σκηναί 
τρανικαί καί παρατράγωδοι συνέόαινον,διαταράττουσαι τήν ησυχίαν τών 
φιλησύ/ων πολιτών. ‘Γπάρχουσιν ήδη δύω ή τρία έτη άφ’ ο του ό νυν 
σεβάσμιος Ιεράρχης δραστηρίως ένήργησε καί κατόρθωσε να παύση 
ή διαταοάττουσα συχνά τήν κοινήν ησυχίαν τών πολιτών αύτη πανήγυ- 
ρις, αφού μάλιστα πρό δύω έτών εύρυτέρας άνασκαφής γενομένης καί ά- 
νακαλυφθείσης άπάσης τής άνατολικής πλευράς καί τής νοτίου, άπεδεί/Οη 
ότι δέν εϊνε ναός άλλ’ άλλη τις οικοδομή χρησιμεύουσα εις άλλην υπη

ρεσίαν.

<---------------------------------------------------------- ------------------------ .

< ένεκα τή; πολυκαιρίας κατήχησαν κόνις, πλήνστήλην μνημείου 
( μέ επιγραφήν δέν συνέπεσε νά ϊδ<ο*  ώστΐ πιθανόν τά τότε νεκροτα- 
\ φεϊα νά ύπήρχον μακράν τή: πσλεωτ πρό: τό άνατολικ. μέρος, 
< τό διαχωριζόμενου άπό τόν διαρτέο/τα τήν νέαν πόλιν τώρα πσ- 
' ταμόν Εύοωνον. ‘•II γνώμη αύτη καί ε κασία έφάνη πιθανή καί εις 

ά/.λρυς Λογιους, με τους οποίους συνωμίλησα περί τού άντικει- 
. μενού τούτου. Το περισσότερον μέρος τής επιφάνειας τής άρχαίας 

> ταύτης πόλεως υπάρχει κατεσκαμμένον, οπού δέν εμποδίζουν τά 
J έλαιοοενόρα, τά οποία εινε παρά πολλά αυτόθι καί αρκούντως καρ- 
ί ποφόρα.
) ’Οτε κατά τό 1840 ήγεμόνευεν έν Άίδινίω δ Ταχήρ πασσάς, 
? διαβόητος και δια τήν δραστηριότητα του καί διά τήν άμείλικτον 

σκληροκαροιαν του, διότι, ώς βεβαιοΰται. ούδέ τού υιού έφείσθη, 
* αλλ εφονευσεν αύτόν ιδιοχειρως, συνέλαβε τήν ιδέαν νά συνοι- 
■ κίση τάς Τράλλεις, καί. καθώς λέγουσι πολλο*',  παρεκίνησε τούς 
’ προεστώτας και εύπορους νά άγοράσωσιν οικόπεδα καί νά κτί- 
; σωσιν εαρινά οικήματα, γενόμενος ό ίδιος παράδειγμα, κτίσας 
' εις τήν νοτιοόυτ. τής παλαιάς πόλεως άκραν μέγαρον ώραϊον καί 

έκτεταμένον, τό όποιον καί σήμερον κατοικεϊται άπό τινα ’Οθω
μανικήν οικογένειαν καί άπό τήν πρόσοψιν τού όποιου φαίνεται 
δπασα ή κάτωθεν πόλις καί τό χαριέστατον Μαιάνδριον πεδίον*  
άλλά καί έτερος εύπορος ’Οθωμανός έκτισεν οικίαν, ήτις σώζε
ται σήμερον, καί πολλοί εύποροι καί Τούρκοι καί Χριστιανοί έ- 
μελέτων νά υ,ιμηθώσι καί θά έμιμούντο τό παράδειγμα τού Ταχήρ 
Πασσά. ά/ ουτος δέν άνεκαλεϊτο άπό τήν Κυβέρνησιν είς θέσιν 
ύψηλοτέραν. Είς άπόστασιν δέ μικράν καί αντίκρυ τής θέσεως 

J « Παναγία » έτερος Χριστιανός, τραπεζίτης τού διαδεςαμένου τδν
Ταχήρ Πασσαν Γιακούπ Πασσά έκ τού τών Καραοσμανογλέων 
γένους, έκτισεν οικίαν καί έπαυλιν, ήτις μέχρι σήμερον δια
τηρείται καί οικεϊται άπό τδν ιδιοκτήτην αυτής, δστις τήν ήγό- 
ρασε δωρεάν σχεδόν. ΜΑν δ ρηθείς Ταχήρ Παοάς δέν μετετί
θετο, σήμερον ήθελεν υπάρχει είς τήν χώραν αύτήν χωρίον 
εύάερον καί υγιεινόν καί κατά τήν θέσιν άρκετά τερπνόν- ϊ- 

; σως δέ προϊόντος τού χρόνου ήθελον άνεγερθή πάλιν αί παλαιαί
Τράλλεις ύπο τδ αύτδ ονομα, επειδή, ώς προείρηται, ή θέσις τής 

( άρχαίας ταύτης πόλεως καί κατηρημωμένης θέλγει τούς θεατάς 
/ καί ευχαριστεί πάστας. Τήν ιδέαν ταύτην τού νά σχηματισθη έκεϊ

μικρόν τι χωρίον έαρινδν άρκετοί σήμερον εύποροι ομογενείς ύπο- 
τρέφουσι καί τινες μάλιστα καθ' έκάστην άγοράζουσιν οικόπεδα, 
εντός τών οποίων ύπάρχουσι καί ικανά έλαιόδενδρα Ό κύριος 
σκοπός τών ομογενών τούτων ύπάρχει άμα μέν νά ένεργήσωσιν 
ανασκαφάς πρδς άνεύρεσιν μαρμάρων καί κιόνων, άμα δ’ δπως 
μετά καιρόν συστήσωσι κώμην τινά ή χωρίον- διότι ή νέα πόλις 
Άϊδίνι,ώς οίκοδομηθεϊσα είς θέσιν χαμηλήν καί βαλτώδη, υπάρ
χει νοσώδης καί είς τήν ύγείαν έπιβλαβής.

‘Υπδ Π. Βιττωρίδου,

-«sro.. «Si - -----

awia κα; ;
ΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ.

Μ. Δ. Σ. <
° ν---- -

ΑΣΜΑ 2.Τ A Ε Ρ Ε I Π I Α. |
(οδοιπορική άνάμνησις.) \

’Επί τής γης καθήμενος τής παλαιάς μας δόξης 
σιωπηλός καί κατηφής,

Πώς ήδυνήθης, έλεγα, ώ Χρόνε, νά διώξης 
Τήν οοςαν εις έρείπια σκληράς καταστροφής;

Τδ επανέλαβε πολλάς φοράς ό λογισμός μου
κ’ έκ τής μονήρους σκοπιάς

Τάς πόλεις άνεκάλυψε σωρούς ό οφθαλμός μου 
Τής δόξης κ*  άρχαιότητος ήμών τής όφνιάς.

Σάς ήξευρα, σάς ήξευρα ποτέ υπερήφανους, ’
ώ Τέως καί ώ Κολοφών,

Πατρίς τού Άνακρέοντος, πατρίς τού χενοφάνους 
Καί τώρα σάς ήτένισα ωχρός, δακρυρροών.

Τδν δρόμον ήκολούθησα τού ποταμού Μαιάνδρου,
Έφεσος, Μίλητος, πτωχαί!

Τού ‘Ηρακλείτου ώ Πατρίς, πατρίς ’Αναξίμανδρου 
Τού χρόνου σάς έκάλυψαν αί σιδηραϊ πτυχαί.

■)
Έλθέ, Παράσσιε, έδώ*  έλθε νά ζωγραφίσης

τήν οψιν των τήν νεκρικήν, 
Εις έν έπάνω μάρμαρον μαζύ μου νά καθίσγς 
Πριν ή μάς τδ άρπάσωσι μέ χεϊρα ληστρικήν. 

Δέν ζής, ώ πνεύμα τού Θαλή, τής ’Ασπασίας πνεύμα,
Τδ βλέμμα σας τδ φλογερόν 

ΎΑρά γε βλέπει τήν σποδόν, δσην κυλά τδ ρεύμα 
’Ορμητικόν, άκάθεκτον τδ ρεύμα τών καιρών;

Ζή! κ' ϊσως τώρα τήν ήχώ τής λύρας ένισχύει 
έν τη έρήμω πού πατώ,

Ζή! δι' αύτδ οί δάκτυλοι δέν εϊνε, όχι, κρύοι
Τής λύρας τής νεότητφς πού σήμερον κρατώ.

Ζή, καί θά ζή, πλήν συμφορά καί Ιεροσυλία ’ 
τής δύσεως λησταί ώμοι

Έπέξραμον κ' έγένετο ανάστατος καί λεία
Τής θησαυρούχου χώρας μας έκάστη σπιθαμή.

"Ηλθατε νόμον φέροντες δυνάμεως κ’ ισχύος 
ς’τών άναμνήσεων τήν γήν.

Σάς εϊνε τώρα λάφυρον, πλήν θέλει αιωνίως >
’Αναζητεί τά τέκνα της μέ θλιβερά? κραυ-pjv.
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Τά τέκ/ατης! ψ>χ?ά καθώς κ’ ή μήτηρ ή ϊϊΰ, 

νεκρά καθώς τό παρελθόν
Τό μέλλον μας ζωογονούν, διότι αιωνία
Εΐν’ ή Ελλά; ■/.’ αιώνιος ϊστατ’ δ Μαραθώ?.

Πλήν τώρα χεϊρα βεδηλον, άγ/ωμοσύνης χϊ’ρα 
έκτείνεις άρπας ισχυρό;·

Κ' έν τή έρήμω Ορήνησο., ώ άτυχή: μου λύρα· 
άρπάζοντ’ όσα λείψανα άφήκεν ό καιρός.

Τί ή :0ε σεις όταν αυτή γονυπετής έγέννα
’Στόν ένδοξόν της τοκ-τόν

Μέ αγωνίας, μέ παλμούς, μέ. στήθη, γυμνωμένα 
Τους κατισχύσαντας υιούς τοσούτων αετών ;

Τί ήσθε τότε ; σζοτειναί υπάρξεις τών αιώνων, 
τοΰ μέλλοντος ώχρα: σκιαί'

Τό φώ; τώ; Προμηθέων μα; σ'ώδήγησε προγόνων 
Νά εΰρης τήν όδον αυτήν, τή; Δύσεως υιέ.

’Επί τής γή; καΟήμενος τής παλαιάς μας ϊοςης 

σιωπηλός καί κατηφής,
Πώς ήδυνήθης, έλεγα, ώ Χρόνε, νά διώξης 

Τήν δόξαν εις ερείπια σκληρά; καταστροφή; ;

Σας ήξευρα, σάς ήξευρα ποτέ υπερήφανους, 
ώ Τέως καί ώ Κολοφών,

Πατρίς τοΰ Άνακρεοντος, Πατρίς τοΰ Ξενοφάνου; 
Καί τώρα σάς ήτένισα ωχρός, δακρυρροών.

1 ζεμένων ύδάτων την μέν ήμέραν άκούεται εις άπόστασιν 12 μι
λιών, έν ώρα δέ ήσυχου νυκτός μέχρι 42 μιλιών !

1 ‘Υπελογίσθη δτι τό καταπίπτον ύδωρ καθ’ έκάστην ώραν έχει 
βάρος 100.000,000 τόνων, κατ’ έτος δέ τά βραχώδη ύψη, άφ’ ών 
κατακρημνίζεται ή τεράστια αΰτη τοΰ ΰδατος ποσότης, καταβι-

' βρώσκονται ένα περίπου πόδα. ’Ακριβώς δθεν άπό τής ήμέρας

τοΰ 1831, πορευθείς ϊνα λουσθή έν τώ ποταμώ, δέν επανήλθε·/ ·, 
εις την κατοικίαν του- τα ενδύματα τοΰ άτυχούς μελαγχολι- <1 
κοΰ Fraacis Abbot εύρεθησαν παρά τήν όχθην, τό δέ πτώμά του ? 
άνειλκύσθη έκ τοΰ στομίου του ποταμού μετά δέκα ήμέρας καί ( 
μεταφερθέν έτάφη πλησίον τοΰ καταρράκτου, δν τόσον περιπαθώς ' 
ήγάπησεν. ή

τής άνακαλύψεώς του μέχρι σήμερον κατέφαγον 7 μέλια. ‘Ο 
προ τοΰ καταρράκτου ποταμός στολίζεται ύπό 37 νησιδίων πα
ρεμφερών κατά τε τήν χλοηρότητα καί τό μέγεθος προς τάς 
γνωστάς άπέναντι τοΰ ‘Ερμαίου μυχού, ένθα ό μικρός τών Βρυ- 
ούλων λιμήν, Έγγλεζονήσους.

Διηγούνται ότι έπι μιας τών μικρονήσων τούτων, τής τών «Τρι
ών αδελφών», έζήτησεν άγνωστός τις νά οΐκοδομήση οϊκίσκον 
έμποδισθεΐς (όμω:, κατωκησεν έπί τής Αΐγονήσου. ’Ενταύθα ό 
νέος έρημίτης νυχθημερόν ένετρύφα εις τήν θέαν τοΰ καταρρά
κτου· τοΰ δέ χειμώνο; έπελθόντος, οί κάτοικοι τοΰ χωρίου τοΰ

"Απαντες οί περιηγηταΐ άποφαινονται δτι έν βλέμμα πρός 
τόν καταρράκτην τούτον εΐνε αντάξιον ολοκλήρων τόμων πε
ριγραφής καί τών έλαχίστων αύτοΰ λεπτομερειών. ’Ενώπιον τοΰ 
θαύματος τούτου τό πνεύμα έκπλήσσεται καί βαθεία σιγή θαυ- 
μασμοΰ εινε ό συνήθης φόρος, δΓ ου έτιμήθη ύπό τών ένδοξοτέ- 
ρων αύτοΰ έπισκεπτών καί μ’ δλον τοΰτο ό περίφημος μυθιστο- 
ριογράφος Δίκενς, ίστάμενος έπί τοΰ τραπεζοειδούς βράχον 
(Table-Roch), θέσεως έπικινδυνωδεστάτης ύπό τον καταρράκτην, 
έςεφώνησε καταπεπληγμένος: ποΐαι εΐσίν αί κρανγαϊ ανται αι

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ ΚΑΙ Η ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ.Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ KAI II ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ.
‘Εκατόν όγδοήκοντα έτη εΐχόν παρέλθει άπό τής άνακαλύψεως 

τής Αμερικής καί ό Νιαγάρας, τό θαΰμα τοΰτο τοΰ φυσικού κό
σμου, διετέλει άγνωστο; εις τούς νέους κατοίκου; τής,χώρα;
ταύτης. Οί ιθαγενείς, φοβούμενοι, φαίνεται, μ-, προσελκύσωσι 
προς, τά μέρη εκείνα τού; εχθρούς των, δέν έλεγον τίποτε περί 
αύτοΰ, ώστε, όταν πρώτος ό πατήρ Ilennenin, ό Γάλλος Ιησου
ίτης, ειδεν αΰτόν, κατελήτΟη υπό θαυμασμού καί χαράς· άλη- 
Οώ; δ' ειπείν έτύγχανεν b μικρό; αύτοΰ Κολόμβος.

Πιθανόν οί άναγνώσται τοΰ Μεντορο; καί άλλα; περί αύτοΰ 
περιγραφά; ν’ άνέγνωσαν προηγουμένως, διότι ύπάρχουσι περί 
τοΰ έργου τούτου τοΰ Ποιητοΰ τοΰ παντός όσα: σχεδόν και περί 

τών έργων τοΰ ποιητοΰ τή; ‘Ελληνικής άρχαιότητος· άλλ’ η
μείς Οά προσπαθήσωμεν όσον ένεςι συντομότερου νά περικλείσω- 
μεν ενταύθα ό τι ενδιαφέρον περί αύτοΰ καί άςιοπερίεργον 5;
ούχί· πρωτότυπον. $

‘Ο'καταρράκτης τοΰ Νιαγάρα διαιρείται εϊς δύο μέρη ύπό τή; > 
Αΐγυτήσον, τό ιτρο; τά; "Ηνωμένα; Πολιτεία:, πλάτους 900 ί 

ποσών και ΰψτυ; 163 καί τό προς τόν Καναδά, δπερ καλείται S 
ώς εκ τοΰ σχήματος αύτοΰ πέταλον (Horseshoe), πλάτους 2000 ) 

ποδών και ύψους 154.
‘II 'λέξι; νιαγάρα εινε Ίρικανική; διαλέκτου, σημαίνουσα S 

« βροντήν νδάτων » καί αληθώς ό πάταγος τών κατακρημνι- ?

Νιαγάρα ήτένιζον πρός τ'ον άποθρώσκοντα καπνόν της ίστίας του 

και ήκροώντο τήν αρμονίαν τών μουσικών αυτού οργάνων άνα- 
μιγνυομένην Οελκτικώς μετά τή; άγριας τοΰ καταρράκτου βοής·

Ούδεις έγίνωσκέ τι περί αύτοΰ έκτος μόνον δτι, έλθών κατά 
τό 1829 έν τώ χωρίω καί φέρω·/ μεθ" εαυτού διάφορα βιβλία 

και μουσικά όργανα καθώς καί μέγα χαρτοφυλάκιο·/, έπεσκέ- 
πτετο τόν καταρράκτην ού μόνον τήν ήμέραν άλλά καί τήν νύκτα 
υπο τό σεληνιακόν φώς, ότε ή θέα αύτοΰ εΐνε μαγευτικωτάτη. ‘Ο 
άγνωστο; ήτο υψηλού άναστήματος καί εύγενής τήν δψιν, άλ
λ είχε τό βλέμμα τετρομασμένον και άπέφευγε μετ’έπιμονή; τήν 

παρουσίαν τών άνθρώπων. Τέλος ήμέραν τινα κατά τον Ιούνιον

S 
ίζερχόμεναι τών βροντωδών νδάτων; (

‘Ο μυθιστοριογράφο; ήκουσε κραυγά; μόνον, άλλ’ ό λόρδος 
ποιητή; Μόρπεθ (Morpeth) ήκουσεν ‘•Ομήρεια φσματα και την ’ 
'Αμερικανικήν ζητωκραυγήν ίπέρ τής έλενθ-ρίας.

‘Η ποιήτρια Sigourney ήκουσεν έν τή βοή αύτοΰ τήν προσ
ευχήν τή; άνθρωπότητο; κ’ έξεφώνησε:

“Σϋ όμιλ.εϊς μόνον περί τοΰ Θεού, οστις ερριήιε σταγόνα 
Ικ τής δεξιάς αϊτού χειρος προστάττων τήν ιρνχήν, ήτις α
τενίζει προς τδ Εκπληκτικόν αντδ μεγαλεΐόν σον, νά διαμέιη 
σιωπηλής περιοριζομένη εις τήν ταπεινότητα αντής καί νά εζί- > 
σταται ενώπιον αϊτού.„ >

'^Ε.λΤΟΡΟΣ τόμ. Ε’. τεΰχ. ΝΑ'.)
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"Ετερος ποιητής ό Brainard παρέβαλε τόν έξοχον καταρράκτην 
μ’ έλαφρόν wore» κύμα, δπερ θραβυνόμενον ψιθυρίζει τό με

γαλείου και την ίσχΰν τοΰ δημιουργού του.
‘Ο Buckingham λέγει περί αύτοΰ :
“Άκαταπαύστως ημέραν καί νύκτα τά κύματά cro'J διά 

φωνής ήχηρ&ς κηρύττουσι τό ονομα τοΰ μεγάλου ’Ιεχωβά.^·
Προς εθνικήν τιμήν έπέπρωτο νά μή καθυστέρηση τών προς 

τον καταρράκτην τούτων έκφράσεων καί δ ήμέτερος καθηγητής 
τής Αγγλικής κ. Γ. Κανάλες, χαράξας έπί τοΰ τοίχου τοΰ απέ
ναντι τοΰ καταρράκτου ξενοδοχείου τά έξης :

«Νιαγάρα, δταν τό άτμόπλουν μ’ έφερε δέ τών καθαρών καί 
κρυσταλλωδών ύδάτων τοΰ Αιγαίου προς τήν Πάτμον, ένθα ήτέ- 
νισκ προς τό μέρος, άφ’ ου ό ’Ιωάννης ήκουσε τήν φωνήν τοΰ 
Θεοΰ : « ώς φωνήν ύδάτων πολλών » (Άποκ. Α'. 15), τό 
μυστήριον έκεΐνο μοί ήτο είσέτι άκατάληπτον τώρα δμως ά- 
κούων τόν ήχον τών ύδάτων σου έξίσταμαι καί τρέμω ώς άν
ήτο ή φωνή αύτοΰ. "Ηκουσα πολλάς θαλάσσας βρυχωμένας, ή- 
κουσα τά κραταιά τοΰ ωκεανού κύματα ωρυόμενα έν δλη αύτών 
τή λύσση, άλλά ταύτα πάντα είσί μηδέν ένώπιον τής φωνής, 

( ήν τώρα άκούω. Οί'μοι! άνάγκη νά σ’ έγκαταλείψω, βασιλεύ 
> τοΰ μεγαλείου τής φύσεως, έπί τής αύτοκρατορικής τοΰ δποίου 
> κεφαλής δ Βασιλεύς τών Ούρανών επιθέτει τό τρίχρουν διάδημα· 
> χαΐρε, άλλ’ έάν ποτέ έπιστρέψω είς τήν γενέθλιάν μου χώραν 
2 καί έπισκεφθώ έκ νέου τήν πόλιν τής Παλλάδος, έν μέσω τών 
2 κλασικών αύτής σκηνών θά ενθυμούμαι μετά συγκινήσεως τάς 
2 εύαρέστους στιγμάς, άςτινας διήλθα έπί τής άφριζούσης όχθης 

2 σου » (*).
ς Τό θαύμα τοΰτο τής φύσεως κοσμείται ύπό ετέρου θαύματος 
< τής τέχνης, ουτινος τήν τιμήν φέρει δ κ. G. R. Roebbing, 
< ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ δποίου κατεσκευάσθη ή Κρεμαστή Γέ- 
< φυρα ένόνουσα τόν Καναδά μετά τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών.

Τό έπίσης άξιοθαύμαστον τοΰτο έργον ήρξατο άπό τοΰ 1852 
< καί διεξεπεραιώθη τό 1855· σύγκειται δέ έκ σιδήρου καθαρού. 
< ‘Η γέφυρα αΰτη διαιρείται είς δύο διαδρόμους, άνω καί κάτω· 
) καί έπί μέν τοΰ άνω διατρέχουσι δύο τών μεγαλειτέρων σιδη- 

2 ροδρόμων άνευ τοΰ παραμικροτέρου δονισμοΰ, έπί δέ τοΰ κάτω 
ς διέρχεται δρόμος άμαξιτός.
< Αί πρός τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας βάσεις τής γέφυρας είσίν 
2 'ύψους 88 ποδών, αί δέ πρός τόν Καναδά 78· τό δλον αύτής 
<_ μήκος ποδών 800 καί τό πλάτος 24’ τό άνώτατον δ’ ύπέρ τόν 
< ποταμόν ύψος ποδών 250.

Τέσσαρες σίδηροί κάλοι δέκα δακτύλων περιμέτρου έκ σύρ— 
( ματος 4,000 μιλίων έξασφαλίζουσιν αύτήν πρός τήν ξηράν 

> ------------------------------------------------
2 (*)  Τ’ανωτέρω μετεγλωττίσθησαν έν τή έφημερίδι New York Joilr-
2 nal εμμέτρως καϊέν τω περιοδικό Living-Age πεζώς, ή δ’ έφημερίς 

S τοΰ Boston Jonrnal προσέθετε τά έξης: Being the first time, so 
< far as we Know, that Niagara, the wonder of the world, 
S was been immortalized in the language of Pindar, 
( ήτοι: Πρώτην ήδη φοράν, καθ’ δσον ήμεΐς γνωρίζομεν, ό Νιαγάρας, τδ 
ζ Οαΰμα τοΰτο τοΰ κόσμου, άπηθανατίσθη έν τη γλώσση τοΰ Πινδάρου. 

καθ’ οΐον τρόπον δ αναγνώστης παρατηρεί έν τή είκόνι. Οί σί
δηροί οΰτοι κάλοι είσί δυνάμεως 12,400 τόνων, ένω τό τής γε- 
φύρας βάρος είνε μόνον 800· πρός κατασκευήν αυτής έξωδεύ- 
θησαν έπέκεινα τών 100,000 λιρών στερλινών, ή δέ κομψότης 
καί τό στερεόν συνηνώθησαν Οαυμασίως.

Οί διερχόμενοι έκ τής γεφύρας ύποχρεοΰνται καταγραφόμενοι 
εϊς τό βιβλίον τοΰ τελωνείου νά πληρόνωσι 1)4 τοΰ ταλλήροι» 
έτήσιον διόδιον. Είς άπόστασιν δύο μιλίων άπό τής κρεμαστής 
γεφύρας ύπάρχει τό ξενοδοχείου «"Ορος τοϋ άετοΰ» (Moiint 
Eagle-Hotel), ένθα τυγχάνει τις ύποδοχής άρίστης καί οί περιη- 
γηται έκ τών διαφόρων τής ύφηλΐου μερών ζητοΰσιν άνάπαυσιν 
μετά τήν θέαν τοσοϋτων θαυμασίων, μαρτυρούντων τό μεγαλείου 
τοΰ”Οντος έκείνου, τοΰ έπικαλουμέυου άνθρώπου, τοΰ τόσον μηδα
μινού ένώπιον τής άκατανοήτου μεγαλειότητος, ήτις έδημιούρ- 
γησε ταΰτα πάντα έκ τοΰ μηδενός.

Μ. Δ. Σ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

τής αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής Κύπρου καί τινες βιογρα- 
φικαί σημειώσεις τών Αρχιεπισκόπων αυτής.

(Συνέχεια άπό σελ. 55).

Άποθανόντος τοΰ Παϊσίου (1767) κοινή ψήφω, τών άρχιερέων 
καί τοΰ Κλήρου προεβιβάσθη εις τήν άρχιεπισκοπήν ό μητροπολί
της Πάφου Χρύσανθος. Τά έπί τής πολυχρονίου άρχιερατείας αύ
τοΰ άξιολογώτερα συμβάντα είς τε τόν θρόνον τής ’Αρχιεπισκο
πής καί έν γένει είς δλην τήν έκκλησίαν της Κύπρου είσί τά 
επόμενα·

‘Υπήρχεν ήδη άπό τοΰ 1775 μουχασίλης τής Κύπρου ό δια
βόητος χατζή Μπακή άγάς- ουτος μετά πολλάς βιαιοπραγίας, τάς 
όποιας διέπραξε καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ήγεμονείας αύτοΰ, 
άπητησεν έπί τέλους (1783) παρά τών Χριστιανών τής νήσου 
έκτακτόν τινα φόρον έπ’δνόματι δανείου πρός ίδιον δφελος. ’Επει
δή δέ οί άρχιερεϊς διά τήν τότε αφορίαν καί δυστυχίαν τής νήσου 
δέν συνήνεσαν είς τήν αύθαιρεσίαν ταύτην, δργισθεΐς διέταξε νά 
συναχθώσι τά χρήματα διά τής βίας. Τοΰτο ένέδαλε πάντας είς 
ταραχήν ού μόνον Χριστιανούς άλλά καί ’Οθωμανούς· διό και αύ- 
τοί άπήτησαν έπιμόνως παρά τών άρχιερέων νά άπέλθωσιν είς 
Κωνσταντινούπολιν καί καταγγείλωσιν είς τήν Κυβέρνησιν τάς ά- 
δικίας καί καταπιέσεις τοΰ μουχασίλη. ’Ενώ δέ κατά Αύγουστον 
τοΰ αύτοΰ έτους έξελθόντες λάθρα δ τε άρχιεπίσκοπος καί οί τρεις 
μητροπολίται άπέπλεον είς Κωνσταντινούπολιν, πληροφορηθεΐς 
τοΰτο δ Μπακής έγραψεν άμέσως διά ξηράς, διαβάλλων αύτούς είς 
τήν Κυβέρνησιν, καί έπεισε τόν βεζύρην νά διατάξη τήν κατα- 
δίωξιν αύτών καί τήν σύλληψιν και άπαγωγήν είς τό όρος τοΰ 
"Αθω. Οί άρχιερεϊς είχον φθάσει ήδη είς Χίον, δτε μαθόντες τήν 

καταδρομήν των κατέφυγον εϊς Σμύρνην καί έκρύβησάν δ μέν 
άρχιεπίσκοπος είς τήν οικίαν τού προξένου τής ‘Ολλανδίας οί δέ 
μητροπολίται εις άλλων φιλοθέων οικίας, έξαγοραζόμενοι τόν 
καιρόν έως άν παρέλθη ή οργή τής Πύλης.

Συγχρόνω: ό Μπακής τό μέν διά προτροπών τό δέ καί δι’ ά- 
πειλών ήνάγκασε τούς έν Λευκωσία νά έκλέξωσιν άλλους αρ
χιερείς, είς τούς όποιους δέν έβράδυνε νά φέρη καί τά βεράτια. 
Πρός δέ τούτοις προσετάχθη καί ό πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως (Γαβριήλ) ύπό τού βεζύρου καί έγραψε πρός τόν ’Αντιόχειας 
(Δανιήλ) νά στείλη τρεις τών υποκειμένων αύτώ έπισκόπων είς 
Κύπρον ίνα χειροτονήσωσι « νέον άρχιεπίσκοπον Κύπρου καί 
τούς ύπ’ αύτώ τελούντας άρχιερείς ώς ήδη προεκλελεγμένους » 
‘Ο δέ ’Αντιόχειας λαβών συγχρόνως καί έκ Κύπρου όμοίαν έπι- 
στολήν ύπό τοΰ Μπακή διενεργεθείσαν, βλέπων δτι άμφότεραι 
ήσαν προϊόντα βίας, άνέβαλλε πάνυ συνετώς τήν αποστολήν άρ- 
χιερέων, έως ου μετ’ δλίγον ή κατά τών διωκομένων οργή τής 

Κυβερνήσεως κατεπραΰνθη.
Τότε άποσταλείς έκ Σμύρνης εις Κωνσταντινούπολιν δ Κιτίου 

Μελέτιος διά μέσων ισχυρών ένήργησε τήν άπελευθέρωσιν τών 
άρχιερέων, οίτινες διά βασιλικού προστάγματος πορευθέντες εϊς 

Κωνσταντινούπολιν « έδωκαν καί τώ άνακτι καί τώ βεζύρη Χα- 
λήλ πασά λίβελλον κατά τοΰ μουχασίλη, διηγούμενοι τάς άδικίας 
καί άρπαγάς του, δτι δηλαδή διά μέν τό παξιμάδι τό διορισθέν 
είς τόν καιρόν τοΰ μετά τών Μοσχόβων πολέμου καί μή μετα- 
χειρισθέν παρά τής βασιλείας τούς είχε πάρει γρόσ.30,000 (α), 
άπό δέ τό μέ χάττι χουμαγιούν διορισθέν έτήσιον μιρί τους, τά 
412 πουγγία δηλαδή, τούς έπήρε περισσότερον πουγγία 360· εί

τα τούς έβίασε νά τ’ον δανείσουν καί πουγγία 180, τά δποΐα δα- 
νεισθέντες μέ τόκον παρά τών πραγματευτώ·; Φράγκων τοΰ τά 
έδωκαν. Έζήτουν οΰν νά φερθή είς τήν πόλιν καί νά κριθοΰν μα- 
ζύ του. ‘Ο βεζύρης ήξευρεν δτι δ μουχασίλης αύτός διήγε μέ 
τήν μεγάλην ύπεράσπισιν τοΰ Χασάν πασά Καπουτάνι-δεργιά· 
δθεν διά τό πρός έκείνον μίσος καί τό ΐτλάκι τών έξορίστων ε- 
καμε, καί τανύν εύθύς μανζιλεύσας τόν μουχασίλη-; διώρισεν άλ
λον άντ’ έκείνου, προστάξας νά έλθη εύθύς είς τήν πόλιν διά νά 
κριθή μέ τούς ένάγοντας αύτόν. Ό άρχιεπίσκοπος οΰν καί δ Πά
φου εύθύς μανζιλευθέντος αύτοΰ άνεχώρησαν μέ νέον μου/ασί- 
λην διά τήν Κύπρον δ δέ Κιτίου, δ Κυρηνείας καί δ δραγομάνος 
τής Κύπρου έμειναν εις τήν πόλιν διά νά κρισολογοΰνται μέ αύ
τόν. Έλθών οΰν καί κριθείς, μήν ήμπορώντας νά τόν βοηθήση 
ποσώς δ Καπετάν πασάς, άπίφευγε τήν κρίσιν ύποκρινόμενος ά- 
σθένειαν. 'Αλλά τέλος άπαχθείς είς τόν καζασκέρην τόν έφορ- 
τωθησαν μέ ίλάμι καί τά δσα έπήρε διά τό παξιμάδι καί τά δσα 
έπήρε λόγω μιρίου περισσότερα τών 412 πουγγίων. Έκέρδησαν

(α) Έπί τοΰ Ρωσσοτουρκιζοΰ πολέμου (1769 —1774) δέν είχεν έτι 3ιο- 
ρισθή μουχασίλης ό Μπαζής ζατά τόν Κυπριανόν (ίστορ. Κυπρ.), δθεν 
προκύπτει ή απορία πότε αύτδς διέπραξε τήν αρπαγήν τών χρημάτων 
τούτων. "Ισως πριν ή περιθληθή τήν ήγεμονείαν της νήσου· πιθανό

τερου όμως μετά τον πόλεμον ευθύς, δτε διωρίσθη μουχασίλης. Άλλως, 
εαν ό Κυπριανός ήνε άζριδής, δέν συμβιβάζεται χρονολογιζώς τό Ιστό- 
ρημχ

ουν οί Κύπριοι τήν κρίσιν, άλλά τά άσπρα τά έπήρε τό μιρί, ? 
καί αύτοί έπλήρωοαν τό ίλάμ-άκτζεσΐ πουγγία 14. Διά δέ τά ( 
δανεισθέντα 180 πουγγία άνέβαλλε τήν άπόφασιν δ βεζύρης διά <’ 
νά παίρνή άπό τ’ον έναγόμενον αυτόν, και φοβερίζοντάς τον καί < 
κεφαλικήν τιμωρίαν τόν έπήρεν ύπέρ τά 900 πουγγία.» (β'). Καί < 
τοι έκέρδηταν τήν δίκην οί άρχιερεϊς, ούδέν δμως έξ αυτής ώφε- < 

λήθησαν παρά μόνον δτι άπηλλάγησαν τού άρπαγος μουχασίλη < 
έξωσθέντος ήδη έκ τής ήγεμονείας, άλλως δμως έπεφορτίσθησαν < 
χρέη ύπέρογκα (γ'), μεθ’ ών έπανελθόντες είς τά ίδια ευρον καί ζ 
τήν πατρίδα αύτών άπό ένός έτους κατατρυχομένην ύπό άνομ- ? 
βρίας καί λιμού, καί ούτως άποκατέστησαν αΰθις εϊς τάς έαυ- ? 
τών έπισκοπάς. Οί δέ ύποψήφιοι τοΰ Μπακή (δ), οίτινες ύπό φι- 2 
λοδοξίας ώρέγοντο πσρανόμως και ληστρικώς έπί τάς άρχιερατι- 2 
κάς καθέδρας νά έπιβώσι, πάντες ύπό τής Μεγάλης 'Εκκλησίας ? 
καθαιρέσει παντελεί τής ίερωσύνης καθυπεβλήθησαν μετά παρέ- < 
λευσιν δέ χρόνου προσπεσόντες καί έξαιτησάμενοι συγγνώμην ) 
συνεχωρήθησαν (ε). >

’Εν τούτοις δ Μπακής πνέων έκδίκησιν κατά τών Κυπρίων 2 
δέν έπαυε μελετών πονηρά κατ’ αύτών και μάλιστα κατά τών 2 
άρχιερέων. "Οθεν μετά τήν πτώσιν τοΰ Βεζύρου Χαλήλ πασά ; 
πάντα κάλων κινήσας καί πολλά χρήματα τοΐς ίσχυροϊς ύπο- ί 

σχεθείς κατώρθωσεν έκ νέου νά περιβληθή τό καββάδιον τής > 
ήγεμονείας τής Κύπρου. Άλλ’ δτε έφθασεν ή ε’ίδησις αΰτη είς ι 
Κύπρον, πλείστοι τών κατοίκων ‘Οθωμανοί καί Χριστιανοί δμοθυ- ) 
μαδόν έδραμον είς Κωνσταντινούπολιν καταβοώντες κατ’ αύτοΰ > 
εις τήν Πύλην, διαθρυλλοΰντες τάς τυραννίας αύτοΰ καί διαβε- > 
βαιοΰντες δτι οί κάτοικοι ήθελον φεύγει έκ τής νήσου, έάν δ τύ- > 
ραννος ουτος ήθελεν έκ νέου πατήσει τό έδαφος αύτής. Ταΰτα ς 
πληροφορηθεΐς δ βεζύρης έπαυσε-; αύτόν τής ήγεμονείας καί διώ- ) 
ρισε τελώνην έν Ίόππη, δπου μετ’ ολίγον προσβληθείς ύπό τής ’ 
πανώλους έξεμέτρησε τό ζην, άφήσας, ώς λέγει έν τέλ,ει τής s 
ιστορίας αύτοΰ δ Κυπριανός, πάντας τούς συμπατριώτας του νά $ 
τοΰ σχηματίζουσι σωρούς άπό πέτρας καί διόδους καί τριόδους S 
εις ένθύμησιν τών κακιών'του καί νά τόν άναθεματίζωσιν οί > 
συμπαραπορευόμενοι.» (σ). >

Άλλ’ έπί τό θέμα. Μετά είκοσιπενταέτη άξιοπρεπή τοΰ άρ- 
χιεπισκοπικοΰ θρόνου κυβέρνησιν δ άρχιεπίσκοπος Χρύσανθος φθάσας 2

(β) ’Αθανασίου Κομνηνοΰ Ύψηλάντου Έζζλησιαστιζα ζαι- πολιτιζα > 

σελ. 636.
(γ) Κατ’ αύΟεντικάς πληροφορίας τδ δλον τοπικον χρ^οζ» οπεΡ έπεφορ- 

τίσθησαν οΐ τέσσαρες αρχιερατικοί θρόνοι ενεκεν της καταδρομής του > 
Μπαζή, άνέβη εις 484,836 γρόσια τής εποχής έζείνης, έξ ών ή άρχιεπι- 

σζοπη έπεφορτίσθη ιδία τό ποσον 193,934. $
(δ) Οΰτοι ήσαν ό της μονής Μαχαιρα ήγούμενος Ίωαννίκιος υποψή- 2 

φιος διά τόν θρόνον τής Άρχιεπισζοπής, ό τής Παλουργιωτίσης Ιωαζειμ ό 
διά τόν τής Πάφου, ό τοΰ αγίου Λαζαρου Χρύσανθος οια τον τοΰ 
Κιτίου και ό τοϋ άγιου Κυρηνείας έξαρχος Ίωαννίκιος διά τον της Κυ- S 

ρηνείας. (Κωδ. άρχμεπ). / ?
(ε) Αυτόθι. 2
(στ)·Περατουμενης ένταΰθα τής Ιστορίας τοΰ Κυπριανοΰ, έφεξής Οέλο- , 

μεν έχει οδηγόν μόνον τόν τής ’Αρχιεπισκοπής κώδηζα, ενιαχού δέ και 2 

την ζώσαν παράδοσιν. (
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εις γήρα; βαθύ uu-οδευόμενον ύπό σωματικών ασθενειών και ■πα
θών άπεφάσισε νά παραδώση την κυδέρνησιν τοΰ έαυτοΰ θρόνου 
εις χεΐρας στιβαρωτέρας καί άποχώρήσας κατ’ ιδίαν νά διατε- 
λέση τό όπόλοιπον τής ζωής αύτοΰ έν ησυχία και άπραγμοσύνη. 
Διό προσκαλεσάμενος (έν έτει 1791) πάντας τούς περί 
αρχιερείς καί κληρικού, 

μή έγκριθείσης δ 
τοΰ προχειρισθή τις εί 
έπισκοπών, δστι; 

πισκόπου έπιτρο

5

' ί

1791) πάντας τούς περί αύτόν 
έίήλωσεν αύτοϊς τήν άπόφασιν ταύτην 

άπεφασίσθη κοινώς ίνα πρ'ος άνακούφισιν αύ- 
ίς μίαν τών τή άρχιεπισκοπή υποκειμένων 

περιοδεύων κατ’ έτος τήν έπαρχίαν τοΰ άρχιε- 
ικως νά εκτελή τάς νενομισμένας ίεράς λειτουρ

γίας καί τά λοιπά ποιμαζτορικά αύτοΰ χρέη. ’Επί τουτω λοιπόν 
τή συναινέσει καί τού αρχιεπισκόπου έψηφίσθη καί προεχειρίσθη 
εϊς τήν έπισκοπήν Ταμασεων εϊς ιερομόναχος, καί ούτως έμεινε 
πάλιν ό Χρύσανθος προστάτης τοΰ θρόνου τής άρχιεπισκοπής. 
Μετά τινα δέ έτη, πρόβιβασθέντος τοΰ Ταμασέων είς τήν μητρό
πολην Κιτίου, προσκαλεταμενος αύθις (1802) πάντας τούς είρη- 
μένους προέτεινε καί τότε συνοδικώς νά παραιτηθή, άλλα καί 
πάλιν άπερρίφθη ήπρότασις έπί τή άνθιστάσει τών άρχιερέων δτι 
τοιοΰτον έθος ούδέποτε ύπήρξεν έν τή Έκκλησία τής Κύπρου, 
και έπί πάσιν δτι ούδείς δύναται να άναδεχθή έν ούτω δειναΐς 

περιστάσεσι τοιοΰτο φορτίου. Άντέκρουον δέ τήν παραίτησιν πρ'ο 
πάντων οί μητροπολΐται Πάφου καί Κιτίου, άμφότεροι άνεψιοί τοΰ 
άρχιεπισκόπου, ον πείσαντες πάλιν νά μένη είς τόν θρόνον έχει— 
ροτόνησαν αύτω βοηθόν τόν Τριμυθοΰντος Σπυρίδωνα. Άλλ’ ένεκα 
τής έπιμονής αύτών τοΰ διατηρήσαι έπ! τοΰ θρόνου τόν ήδη είς 
τά έσχατα τοΰ γήρατος φθάσαντα άρχιεπίσκοπον έφ’ δρου ζωής 
αύτοΰ, ύπό τ'ο χείρον όσημέραι βαινούσης τής καταστάσεως τών 
τοΰ θρόνου πραγμάτων, δυσηρέστησαν πολλούς τών στεργόντων 
τήν παραίτησιν έπ’ έλπίδι βελτιώσεως τών κακώς έχόντων καί 

παρεσκεύασαν ούτως άντιπολίτευσιν, ήτις ένισχυομένη όσημέραι 
διά τής προσλήψεως νέων οπαδών έπήνεγκαν έπί τέλους τήν 

πτώσιν τοΰ άρχιεπισκόπου.
Διέπρεπε τότε μεταξύ τών κληρικών τής άρχιεπισκοπής ό οι

κονόμος τοΰ θρόνου ιερομόναχος Κυπριανός, δστις συνενών εϊς 
έαυτόν πολλήν περί τά Εκκλησιαστικά καί πολιτικά πράγματα 
σύνεσιν καί πρακτικήν ικανότητα εύδοκίμησε μάλιστα έπί τοΰ άπο- 
κλεισμοΰ τής Λευκωσίας (μουχασερέ 1804) (α), δτε ώς άντι- 
πρόσωπος τρΰ άρχιεπισκόπου καί τών πολιτών πρεσδεύων διε- 
πραγματεύετο μετά τών πολιορκούντων τήν πόλιν πασάδων περί 
συμβιβασμού, δν καί έπί τέλους έπέτυχε τή συμπράξει καί τι- 
νων προξενείων τών Εύρωπαϊκών δυνάμεων. Έκτοτε πάντες ένε- 
πιστευθησαν είς αυτόν τάτε ’Εκκλησιαστικά καί πολιτικά πράγ
ματα τής άρχιεπισκοπής, διότι δ Χρύσανθος δέν ήδύνατο πλέον 
ένεκα τοΰ γήρατος καί τής ποδαλγίας. Τούτων ούτως έχόντων ό

S
(α) Κατά την προιχνημονευθεϊσαν σελ. 54 πανήγυριν τοΰ άγ. Δημητρίου 

λέγει ή παράδοσις οτι ΌΟωαανοί τινες Λευχοσιώτβι έλΟόντες εις ρήξιν 
πρός τινας ανθρώπους της Κυβερνήσεως διήγειραν καί το'υς λοιπούς ’Ο
θωμανούς τής πόλεως είς στάσ.νκατά τής Κυβερνήσεως· διά τοΰτο έστά- 
λησαν αετ» στρατού τρεις πασάδες, οΐτινες έπί τρεις μήνας ειχον πολι- 
ορκημίνην την Λευκωσίαν, ?ως ου καταβαλόντες την στάσιν καί πολλούς 
τών ο^,τ’ρτών καταστρέψαντες άποκατεστησαν τήν ήσυχίαν.

Κυπριανός φαίνεται δτι δέν έδίστασενά άποδλίψη βραδύτερου κα; 
εις τόν θρόνον τής άρχιεπισκοπής.’Εν ω δέ ήδη ό ύπέρ-γηρος Χρύ
σανθος ιστατο επί τοΰ χείλους τοΰ τάφου, οί περί τόν Κυπριανόν 
άγνοοΰμεν τινα αιτίαν εύρόντες έν έτει 1810 προεκάλεσαν τήν 
έκδοσιν βασιλικού ορισμού διατάττοντος τήν άπό τοΰ θρόνου έξω- 

σιν του γηραιού αρχιεπισκόπου Χρύσανθού καί τοΰ άνεψιοΰ και 
δμωνύμου αύτω μητροπολίτου Κιτίου, πρός ού; έστάλη συγχρό

νως καί βασιλικός μουπασίρης και άπήγαγεν αυτούς ύπερορίους 
εις Εύβοιαν, δπου καί άπέθανε μετ’ δλίγον δ άρχιεπίσκοπος· 
άντ’ αυτών δέ δι’ υψηλών βερατίων άντιζατέστησαν είς μέν τήν 
αρχιεπισκοπήν ό οικονόμος Κυπριανός, εις δέ τήν μητρόπολιν Κι
τίου ό άρχιμ. Μελέτιος

‘Ο Κυπριανός ήν ήδη έκλελεγμένος παμψηφεί, δέν ήδύνατο 
δμως κατά τούς ιερούς κανόνας νά χειροτονηθή, διότι δ προκάτο- 
χος αύτοΰ δέν είχε δώσει έγγραφον τοΰ θρόνου παραίτησιν, ού
δ’ έλπίς ύπήρχεν δτι ήθελε δώσει. Διά τοΰτο οί αρχιερείς μετά 
τοΰ ύποψηφίου έγραψαν τότε πρός τόνπαροδικώς έν Λάρνακι δια- 
τρίβοντα άρχιεπίσκοπον Σιναίου Κωνσάντιον, προσκαλοΰντες εις 
Λευκωσίαν ίνα συνδιασκεφθώσι περί τοΰ πρακτέου. ‘Οδέ, άπαντή- 
σας, συνεδούλευσεν αύτούς νά γράψωσι πρός τήν Μεγάλην 'Εκ
κλησίαν, ήτις μόνη έν τοιαύταις άμφιβόλοις περιστάσεσι δύναται 
γνωμοδοτήσαι καί έκδοΰναι τήν νενομισμένην έκδοσιν πρός τό 
χςιροτονήσαι τούς ύποψηφίους. Τούτου γενομένου, έξέδωκεν ή 
Μεγάλη ’Εκκλησία τήν έτυμηγορίαν αύτής και άπέστειλε τήν έκ- 
δοσιν τής χειροτονίας έν ε’ίδει έπιστολής πρός τόν άρχιεπίσκο
πον Σιναίου, δστις λαβών αύτήν ήλθεν είο Λευκωσίαν καί συλ- 
λειτουργήσας μετά τών μητροπολιτών Πάφου καί Κυρηνίας έχει- 
ροτόνησε τόν Κυπριανόν άρχιεπίσκοπον ουτος δέ τόν Κιτίου καί 
ούτως έλαβε πέρας ή σκηνή έν ειρήνη καί ήσυχία.

‘Ο άρχιεπίσκοπος Κυπριανός άμα τοΰ πνευματικού σκάφους 
διαδεξάμενος τά πηδάλια συνέλαβε τήν ιδέαν καί άπεφάσισε νά 
συστήση ‘Ελληνικ. σχολήν έν Κύπρω πασχούση τέως ύπό αύχ- 
μοΰ άπαιδευσίας καί έλλείψεως ‘Ελληνικών μαθημάτων παρώ- 
τρυνε δέ αύτόν είς τοΰτο, ώς ό ίδιος έλεγε, καί τής πατρίδος ό 
ζήλος καί τό άπαραίτητον αύτοΰ χρέος, άλλά καί αί έξ άμάξης 
λαλούμεναι κατά τών Κυπρίων άναρίθμητοι έκεΐναι κατηγορίας, 
ών αύτήκοος πολλάκις έγένετο δτι « τά παραμικρότερα νησία κα*  

αί παραμικρότεραι πολιτεΐαι έχουσι κοινά σχολεία συστημένα, 
καί μία Κύπρος έν κοινόν μουσεϊον κδν τών γραμματικών δέν εί
νε άξιοι νά συστήσωσι, διά νά σπουδάζωσι τά παιδία τής πολι
τείας καί νά ρυθμίζωσι καν τήν βάρβαρον γλώσσαν τους· άλλα 
πηγαίνεις και βλέπεις μίαν άμάθειαν είς δλους γενικώς και είς 
ιερωμένους καί είς λαϊκούς καί κάποια ήθη σ/εδόν ανυπόφορα. » 
’Εντεύθεν δρμώμενος ήγειρεν έκ θεμελίων παρά τή άρχιεπισκοπή ί’ 
τήν μέχρι τούδε ύφισταμένην ‘Ελληνικήν σχολήν τή; κοινότητας, ) 

ήν ένεκαινίασε τή ά Ίανουαρίου τοΰ 1812 καί διά σιγιλλιώδους ! 
γράμματος καθιέρωσε τή Αγία Τριάδι (α).

(α) Κωδ. Άχιεπ. σελ. 174.

Καί άλλα άξιομνημόνευτα έργα έπι τής ένδεκαετοΰς άρχιερα- 
τείας αύτοΰ έπραξε; δ φιλόπατρις άρχιεπίσκοπος Κυπριανός, άτινα 
δμως τή παρελεύσει τών χρόνων μή παραδοθέντα γραφή παρεδο- 
θησαν είς τήν λήθην· διο καί άπό τής άρχή; τής άρχιερχτείας 
αύτοΰ μεταβαίνομεν άμέσως εις τό τέλος αύτής, δπερ ύπήρξε 
μαρτυρικόν ώς τό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρη- 
γορίου τοΰ Ε’. Έπειδή δέ τοΰτο συνδέεται άδιασπάσιως μετά τών 
τότε συμβάντων δεινών καθ’ δλην τήν νήσον και έπειδή ταΰτα ή 
ζώσα ένταΰθα παράδοσις δέν διεμνημόνευσεν άκριβώς μέχοι τής 
σήμερον, άναφέρομεν αύτά γενικώτερον, έρανιζόμενοι έν περιλή- 
ψει έκ τής συγχρόνου ιστορίας τής Ελληνικής έπαναστάσεως.

‘Π μεγαλόνησις Κύπρος πάλαι μέν άκμαία καί πολυάνθρω
πος δ;ά τήν μεγάλην ευφορίαν καί τά άφθονα μεταλλεία της, 
ήδη όμως πλήρης έρειπίων ένεκα τών διαφόρων καταστροφών κα; 
έρημος σχεδόν διά τόν δλίγιστον πληθυσμόν τών κατοίκων της 
μή ύπερβαίνοντα τάς 100 χιλιάδας, έπί τής ‘Ελληνικής έπανα
στάσεως ούδεμίαν έδιδεν ύπόνοιαν έπαναστατικήν· πρώτον διότι, 
καί περ ύπερδιπλάσιον τοΰ Τουρκικού έχουσα πληθυσμόν ‘Ελλη
νικόν, άοπλον όμως, καταβεδλημένον καί δλως άγευστον τών έπα- 
ναστατικών ιδεών καί πραγμάτων, οΰτε πεζομάχους αρμοδίους 
καί ικανούς είχε· δεύτερον διότι ή έκπληκτική άραίωσις τών κα
τοίκων έπί τόπου, ου ή περίμετρος λογίζεται είς 3,420 στάδια 
(633 περίπου χιλιόμετρα), παρενεβάλλετο δυσυπέρβλητον πάντοτε 
πρόσκομμα δια πάσαν κοινήν συνεννόησιν· καί τρίτον διότι έκειτο 
ού μακράν τής Λίγύπτου καί άπέναντι τών παραλίων τής Συρίας 
καί τής Κιλικίας, δπου δ Μωαμεθανισμός έπληθεν. Άλλά καί 
ούτως έχούσης τής νήσου ταύτης, ό σουλτάνος ού μόνον διέταξε 
τήν άποστολήν στρατού πρός περιστολήν τών Χριστιανών τής νή
σου άπ'ο παντός έπαναστατικοΰ κινήματος, άλλά καί είς τ'ον μου- 
σελλίμην αύτής συνεχώρησεν δπως σφάξη δσους έξ αύτών έκρινε 
σφαγής άξιους, ώς άκολοϋθως.

Συνεπεία τοΰ γενικοΰ μέτρου περί άφοπλισμοΰ τών ‘Ελλήνων 
ραγιάδων, έπέμφθη καί είς τήν Κύπρον ειδικόν τής ’Οθωμανικής 
Κυβέρνησεως διάταγμα, όρίζον μέν τόν άφοπλισμον τών Χριστι
ανών αύτής, έκφραζόμενον δέ έπί τό εύνοϊκώτερον ούτωσεΐ «Εϊ 
καί τούς κώδηκας ήμών έξετάσαντες, ούδέποτε εύρομεν, άφ’ ής 
έποχή; μετέβη είς τήν ήμετέραν ύποταγήν ή νήσος αύτη, τούς 
Χριστιανούς τοΰ τόπου τούτου ένοχοποιηθέντας τό παραμικρόν 
κατά τή; Κυβερνήσεως ημών, άλλ’ άπεναντίας, άποστατησάντων 
τών Τούρκων κατά περιστάσεις τινάς, ήνώθησαν ουτοι μετά τών 
νικηφόρων στρατευμάτων ήμών καί συνετέλεσαν προθΰμως εις 
τήν κατατρόπωσα καί τήν ύποταγήν τών άποστατών· πλήν πρ'ος 
έκτέλεσιν τής γενικής ήμών διαταγής περί άφοπλισμοΰ δλων 
τών Χριστιανών τής επικράτειας, διατάττομεν νά έκτελεσθή ο)τος 
καί έν τή νήσω ταύτη.»

Άνευ τής ελάχιστης άντιστάσεω; ένηρ-ρήθη ό αφοπλισμός τών 
Χριστιανών. *0  δέ μουσελλίμης τής νήσου Κουτζούκ Μεχεμέτ 
(α) έθεώρησε τήν περίστασιν άρμοδίαν είς πλουτισμόν, δν κα-

(?) ‘θ μ=τά ταΰτα υπουργός έπί τής αστυνομίας, γνωστός έγ Κωνσταν- 
τινουπόλει υπό τό όνομα ΙΙεπεή Μεχμετ Πασάς. 

τώρθονε θύματα τά έπισημότερα τοΰ τόπου πρόσωπα ’ ·’■ αγγεί- 
λας δέ είς τήν Πύλην τόν έν ήσυχία άφοπλισμόν τών Χριστιανών 
υπέβαλε συγχρόνως καί κατάλογον ονομαστικόν έκ 486 προσώ
πων, περιλαμβάνοντα τ'ον άρχιεπίσκοπον, τούς τρεις μητροπολί 
τας, τούς ήγουμένους όλων τών μονών, τούς έπισήμους τών κλη
ρικών καί δλους τούς προεστώτας καί προκρίτους δλων τών έπαρ- 
χιών τής νήσου, τούς όποιους κατηγορεί ώς δήθεν συνεννοηθέν- 
τως μετά τών έν Έλλάδι επαναστατών. Έξαπατηθεϊσα ή Πύλη 
διέταξε τήν σφαγήν δλων γενικώς καί τήν δήμευσιν άπάσης τής 
περιουσίας αύτών.

Διά τοιαύτης έφοδιασθεΐς έξουσίας ό Κουτζούκ Μεχμέτ έκ συμ
φώνου μετά τών έντοπίων άγάδων, οΐτινες έθεώρουν έπίσης άρ- 
μοδίαν τήν ευκαιρίαν ίνα λάβωσι καϊ ούτοι διά μικρών τάς δη- 
μοπρατηθησομένας κτήσεις τών προγραφέντων, κατά ’Ιούνιον 
συνέλαβέ τινας τών προκρίτων καί έκράτει έν ταΐς φυλακαϊς, 
παρά δέ τών αρχιερέων έζήτησε καί έλαβεν ομήρους τούς πρώ
τους αύτών δφφικιάλους, έως ου κατά 'Ιούλιον συγκαλεσθέν- 
των πάντων τών έν Λευκωσία έπισήμων ’Οθωμανών παρά τώ 
μο.σελλίμη άνεγνώσθη ή άπόφασις τοΰ σουλτάνου καί διετάχθη 
ή έκτέλεσις. Τή 9 ’Ιουλίου ήμέρα Σαββάτω αί πύλαι τής Λευ
κωσίας έκλείσθησαν, ή δέ πλατεία τοΰ διοικητηρίου παρίστα θέ
αμα έλεεινόν καί φρικώδες Έν αύτή έκαρατομήθησαν πρώτον 
οί μητροπολΐται Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος καί Κυρη- 
νείας Λαυρέντιος, δ δέ άρχιεπίσκοπος άπηγχΟνίσθη έξαρτηθεΐς 
άπό τής έν τή πλατεία συκαμινέας· άπό δέ τής άπέναντι κειμέ- 
νης πλατάνου άπηγχονίσθη ό άρχιδιάκονος καί γραμματεύς αύ
τοΰ, αύθημερόν δέ έκαρατομήθησαν καί τρεις έκ τών λαϊκών· τήν 
δ’ έπιοΰσαν έσφάγησαν οί ήγούμενοι τών μοναστηρίων καί πολλοί 
έκ τών πολιτών· ή δέ σφαγή τών έν ταΐς άλλαις πόλεσι και ταΐς 
έπαρχίαις εύκαταστάτων έκ διαλειμμάτων προσαγομένων έπη- 
κολούθησε τή 11, διαρκέσασα ολόκληρον εβδομάδα (α). Μόνοι 
δ’ έπέζησαν έκ τών όπωσοΰν διαφερόντων Κυπρίων δσοι έκρΰ- 
βησαν καί έδραπέτευσαν έκ τής νήσου τή συνδρομή τών προξέ
νων καί μάλιστα τοΰ τής Γαλλίας καί τινων Εύρωπαϊκών οικο
γενειών (δ), καί δσοι δι’ άδυναμίαν χαρακτήρος έξώμοφαν, περί 
τούς τεσσαράκοντα άριθμοΰμενοι.

Πάντων τών φονευθέντων καί δραπετευσάντων ή κινητή καί 
άκίνητο; περιουσία, πάντων τών μοναφτηρίων τα ιερά καί λοιπά 
άργυρά καί χρυσά σκεύη, μεγάλης βντα άξίας έδημεύθησαν καί 
έδημοπρατήθησαν πρός όφξλος τής Κυβερνήσεως καί πλουτισμόν 
τών ένεργησάντων τήν έκποίησιν, ιδίως δέ τά ακίνητα άντί ίύ-

(α) ’Ey τή ιστορία της ‘Ελλην. έπαναστάσεως υπό Ίω. Φιλήμονος ό 
αριθμός τών έν ταΐς φύλακα'; κρατηθέντων καϊ καρατομηθέντων ορίζεται 
είς 470, άλλ’ ό άριθμόςουτος, τουλάχιστον κατά τούς έπιζώντας πολίτας 
της Λευκωσίας, είνε ύπερβολι-ός, προσεγγίζων εις τό διπλάσιου τοΰ αλη
θούς ποσοΰ. Έκ δέ τών οικογενειών τών καρατομηθέντων δεν έξηνδρα- 
ποδίσθησαν εΐμή μόνον μία ή δύο.

(6) Οΐαι ή οίκ. Καπράρα, Βόζοβιχ καί άλλατ Άλλαι δέ τινες έξ εναν
τίας προσηνέχθησαν ήκιστα τιμίως καί φιλανθρωπως. 
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τέλους τιμήματος περιήλθον εις χεϊρας των έντοπίων αγάδων. 
Αμέτοχος δέ μεγάλων «τελειών δεν έμεινε και ό τά μέγιστα 
βυντελέσας εις την θανάτωσιν τοσούτων αθώων Γεώργιος Λαπιέρ, 
διεομηνεύς τοΰ Γαλλικού προξενείου καί φίλος στενός τοΰ Κου- 
τζο’υκ Μεχεμέτ. Κατά τάς δύο μάλιστα πρώτας ημέρας των 
σφαγών παρετηρήθη ουτος συμπεριπατών μετά τοΰ Κουτζούκ 
Μεχμέτ προς τδ μέρος εκείνο τοΰ διοικητηρίου τδ βλέπον εις 
την πλατείαν, δπου αί σφαγαί ένηργοΰντο καί οί δδυρμοί τοσού

των θυόμενων Αθώων ήκούοντο (α).
Τοιαύτη ύπήρξεν ή διαγωγή των αγάδων καί τοΰ Κουτζοΰκ 

Μεχμέτ Απέναντι τής υποταγής καί εύπειθείας των Χριστιανών 
τής Κύπρου προς την Κυβέρνησιν τοΰ Σουλτάνου.

Αυθωρεί άμα τή σφαγή των αρχιερέων ό Κουτζοΰκ Μεχεμέτ 
προσκαλεσάμενος τους κρατουμένους ομήρους των αρχιερέων 
ένέδυσεν αυτούς τά νενομισμένα καφτάνια καί Ανέδειξε πολιτικώς 
διαδόχους τών φονευθέντων- έπιβιβάσας δέ αυτούς επί των ήμι- 
όνων, έφ’ ων έπέβησαν τδ ύστατον δτε ήρχοντο εις την καταδί
κην αύτών οί αρχιερείς, Απέστειλεν εις την αρχιεπισκοπήν συνο- 
δεύσας ώς έ'θος δι' αποσπάσματος τιμητικής στρατιωτικής φρου
ράς. Την δ επιούσαν οί Χριστιανοί λαβόντες τά σώματα τών 
Αρχιερέων καί τά νενομισμένα τοίς νεκροις έπιτελέσαντες έθα
ψαν έν τώ περιβόλω τοΰ ναοΰ τής Φανερωμένης όπισθεν τοΰ 
άγιου βήματος, ένθα Ανεπαύοντο μέχρι πέρυσι (1872), δτε, κα- 
θαιρεθέντος τοΰ ναοΰ καί έκ βάθρων έπιμηκεστέρου Ανεγερθέντος, 
οί μέν τάφοι περιελήφθησαν έντδς τοΰ ναοΰ, τά δέ οστά μετα- 
κομισθέντα έτάφησαν παρά την αγίαν τράπεζαν τοΰ δεξιού χώ
ρου τοΰ αγίου βήματος.

Παυσάσης τής καταιγίδος, ό ανώτερος Κλήρος τής νήσου έγρα
ψαν πρδς την Μεγάλην Εκκλησίαν Αφηγούμενοι τά γενόμενα καί 
παρακαλοΰντες δπως εύδοκήσασα γράψη πρδς τδν πατριάρχην 
'Αντιόχειας ίνα Αποστείλη εις Κύπρον έκ τών ύποκειμένων αύτω 
Αρχιερέων τρεις πρδς τδ χειροτονήσαι έπισκόπους τούς ήδη έκλε- 
χθέντας υποψηφίους. ‘Ο πατριάρχης Εύγένιος λαβών τήν αίτη- 
τικήν αναφοράν τών Κυπρίων Απήντησεν αύτοΐς λέγων δτΐ « ή 
α’ίτησις αύτών ήν Ασύμφορος κατά τδν τότε καιρόν καί τάς περι
στάσεις καί πολιτικώ λόγω Απηγορευμένη κατά τδν ζητούμενον 
Απαράλλακτο·/ τρόπον, διά τής μεταβάσεως δηλ. Απδ τόπου εις 
τόπον έν τοίς τότε καιροΐς προσώπων Αρχιερατικών» έπομένως 
δε συνεβούλευεν αύτοίς «ΐνα έφησυχάζωσιν Αμεριμνοΰντες καί ή 
’Εκκλησία έγκαίρως θέλει ειδοποιήσει αύτοΐς τδ πρακτέον.» Πρδς 
ταΰτα Απήντησεν ό Κλήρος τής νήσου εύχαριστοΰντες μέν τή Με
γάλη ’Εκκλησία διά τήν πρόνοιαν ήν λαμβάνει υπέρ τών πνευ
ματικών αύτής τέκνων, λέγοντες δέ διαρρήδην δτι ανέκαθεν καί 
Απ’ Αρχής Αποστολική παράδοσις καί κανόνες συνοδικοί έπικρα- 
τοΰσι καί έχουσι τδ κύρος καί τήν ίσχύν, δτι οί κατά τήν Κύ
προν Αρχιερείς νά άποκαθίστανται καί νά χειροτονώνται έν ταΐς 
έκκλησίαις τής νήσου καί όχι εις άλλο μέρος. Τούτο δέ τδ νά 
περάσωσιν ένταύθα Απδ τά παράλια τής Φοινίκης Αρχιερείς δέν

(α) Δόκιμ. ίστορ. τής Έλλην. έπαναστ. ύπο Ίωάννου Φιλήμονος. 

φαίνεται νά προξενή κανέν σκάνδαλον καί μάλιστα δταν ήνε έν 

εΐδήσει τών έξουσιών.»
Συνεπεία τής δευτέρας ταύτης Αναφοράς τών Κυπρίων ό πα

τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Απέστειλε πρδς τδν Αντιόχειας 
Σεραφείμ έκδοσιν πρδς αποστολήν Αρχιερέων εις Κύπρον « διά 
νά έκτελέσωσιν έκεϊσε τάς χειροτονίας τών κατά κοινήν (!!) έπι- 
τόπιον έκλογήν προβληθέντων εις διαδοχήν τής τε αρχιεπισκοπής 
καί τών ύπ’ αυτήν μητροπόλεων.» Συγχρόνως δέ καί ύπο τοΰ 
Κλήρου τής Κύπρου παρακληθείς έπί τούτω ό πατριάρχης 'Αντι
όχειας άπέστειλεν εις Κύπρον τρεις Αρχιερείς, ήτοι τδν 'Επιφά
νειας Ίωαννίκιον, τδν Σελεύκειας Γεννάδιον καί τδν Έμέσης 

Μεθόδιον, οΐτινες έλθόντες εις Λευκωσίαν έχειροτόνησαν αρχι
επίσκοπον μέν τον ιερομόναχον ’Ιωακείμ, τέως οικονόμο» τοΰ 
αποστόλου Βαρνάβα, Πάφου δέ τδν τέως αρχιδιάκονον τοΰ κα- 
ρατομηθέντος Πάφου Πανάρετον, Κιτίου τδν τοΰ καρατομηθέντος 
Κιτίου Αρχιμανδρίνην Λεόντιον καί Κυρηνείας τδν έξαρχον τοΰ 
καρατομηθέντος Κυρηνείας Δαμασκηνόν. Έτελέσθησαν δέ καί αί 

τέσσαρες χειροτονίαι έν τή Αρχιεπισκοπή κατά Δεκέμβριον τοΰ 

αύτοϋ έτους 1821.
‘Ο ’Ιωακείμ ήν ήκιστα κατάλληλος διά τήν δοθεισαν αύτω υ

ψηλήν περιωπήν τής Αρχιεπισκοπής- διδ μετά παρέλευσιν δύο 
έτών καί πέντε μηνών αιτήσει τών κατοίκων έπαύθη ύπδ τής Κυ
βερνήσεως καί προεβιδάσθη Αντ’ αύτοΰ δ Κυρηνείας Δαμασκηνός. 
’Αλλά καί αυτός μόλις τριετίαν κυβερνήσας τδν θρόνον, έπειδή 
δ Ακέραιος αύτού χαρακτήρ δέν συνεχώρει αύτω νά συναινή καί 
συμπράττη μετά τοΰ αυθαιρέτου καί βίαιου τότε μουχασίλη τής 
Κύπρου Άλή Ρουχή, κατηγορηθείς ύπ’ αύτοΰ εις τήν Πύλην έ
παύθη τώ 1827 καί έξωρίσθη εις Σπάρτα, Αντ αύτοϋ δέ προ- 
ήχθη εις τήν Αρχιεπισκοπήν κοινή ψήφω δ Πάφου Πανάρετος. 
Ουτος έν έτει 1830 συγκαλέσας γενικήν συνέλευσιν έκ τών 
προκριτοτέρων κατοίκων τής νήσου έξελέξατο καί άπέστειλεν 
εις Κωνσταντινούπολή τετραμελή επιτροπήν (α), διά νά καθυπο- 
βάλη εις τήν Κυβέρνησιν ίκετήριον Αναφοράν έξαιτουμένη τδ έ
λεος αύτής υπέρ τών δυστυχούντων πτωχών ήτις έκπληρώσασα 
αισίως τήν Αποστολήν αύτής επανήλθε κομίζουσα «’ές βασιλικούς 
δρισμούςπλήρεις έλέους Ανακτορικού διά τούς πτωχούς τής νή
σου» (6), συν αύτοΐς δέ καί μίαν δμολογίαν τοπικήν, ήν εΐχεν 
εις χεϊρας δ πρώην διοικητής τής νήσου Άλή Ρουχή έκ 326000 
γροσίων, Ατινα έχαρίσθησαν εις τδν τόπον ύπδ τοΰ σουλτάνου. 
‘Ωσαύτως Απήλλαξε τδν θρόνον χρέους έπέκεινα τών 400.000 
γροσίων καί έξηγόρασε παρά τών ’Οθωμανών τήν Αύγασίδα, Αξι- 
όλογον κτήμα τοΰ θρόνου, δπερ είχε δημευθή κατά τδ 1821. 
Έν έτει δέ 1837 ψήφω κοινή τοΰ λαοΰ και τών Αρχιερέων 
άπέστειλε πάλιν έπιτροπήν εις Κωνσταντινούπολή (γ) διά το-

fa; Ουτοι ήσαν οί ίξη; X. Χριστόδουλος Άπέγιτος, X. Κυργέης Σαρί- 
πογλους, X. Ζαχαρία; Άποστολίδη; και X. Γεώργιο; Κωνσταντινίδη;.

(6) ’Αγνοείται τδ περιεχόμενο» τών ορισμών τούτων.
(γ) Αΰτη συνίστατο έκ τοΰ πρώην αρχιεπισκόπου τότε δέ προέδρου 

Κιτίου Δαμασκηνού, τοΰ μητροπολίτου Κυρηνεία; Χαραλάμπου;, τοΰ X 
Κυργέη Σαρίπογλου καί τοΰ X. Ίωάννου Βίχη. 

πικάς υποθέσεις καί έκόμισε βασιλικόν ορισμόν, δι’ ου δ έτήσιος 
φόρος τής νήσου, συμπεριλαμβανομένων δλων τών μισθώσεων καί 
τοΰ Ίχτισαπιέ δασμού, ώρίζετο εις γρόσια 3,179,082, δ δε ετή
σιος μισθός τοΰ διοικητοΰ 480,000 καί τοΰ άρχηγοΰ τοΰ στρα
τού Έτχέμ πασά, πρώτον ήδη σταλέντος ύπδ τής Κυβερνήσεως 
μετά στρατοΰ τακτικού, γρόσια 120,000, εκτός τών κατ’ έτος 
τοπικών έξόδων, τά δποΐα ώφειλε νά πληρόνη ή νήσος. Έπι 
πάσι δέ δ Πανάρετος καίπερ Αμέτοχος παιδείας, φιλόμουσος ό
μως καί φιλόκαλος ών Ανεζωπύρησε τά φώτα τής παιδείας, δι- 
οργανώσας τω 1830 τήν Απδ τοΰ 1821 διαλυθεϊσαν ‘Ελληνι
κήν σχολήν, δι’ ής έμορφώθη δπωσοΰν δ Κλήρος τής Αρχιεπι
σκοπής καί ή νεολαία τής Λευκωσίας. Άλλ’ έπί τέλους ύπδ 
«πλότητος ’ίσως προσκολληθείς εις μίαν τών τότε ισχυουσών οι
κογενειών τής Λευκωσίας, τήν μάλλον φιλοπρόοδον, καί παραγ- 
κωνίσας τάς άλλας, έγένετο θύμα τής Αντιπολιτεύσεως αύτών.

Μεταξύ τών δραπετευσάντων τω 1821 ύπήρχον καί δύο έκ 
τών Ανωτέρων κληρικών τής Αρχιεπισκοπής, δ Αρχιμανδρίτης καί 

δ έξαρχος Ίωαννίκιος. Τούτων δ δεύτερος καταφυγών εις Πα- 
ρισίους έτυχεν αύτόθι παρά τω μεγαθύμω Γαλλικω έθνει φιλοξε
νίας καί περιθάλψεως καί διέτριψεν ικανά έτη λαμβάνων κατά 
μήνα έκ τοΰ ταμείου τής Κυβερνήσεως 250 φράγκα πρδς δια
τροφήν αύτοΰ καί έξοικονόμησιν τών λοιπών Αναγκών του. "Οτε 
δέ δ μετά ταΰτα διάσημος πολιτικός καί έπί τών έξωτερικών 
ύπουργδς τής Τουρκίας Ρεσίδ πασάς καί δ Φετίχ Άχμέτ πασάς 
διέτριβον έν Παρισίοις, παραλαβόντες αύτδν έκόμισαν εις Κων
σταντινούπολή και δι’ ύψηλοΰ μεκτοΰπι σαμί έφοδιάσαντες άπέ- 
στειλαν εις Κύπρον (1839) ίνα διαβιώση αύτόθι λαμδάνων κατά 
μήνα χίλια γρόσια έκ τοΰ ταμείου τής νήσου (α). Έλθόντος 
δέ αύτοΰ εις τήν Κύπρον, ή Αντιπολι τευομένη πρδς τδν Αρχιεπί
σκοπον φατρία ένήργησε (1840) παρά τή ‘Υψηλή Πύλη δπως 
παύση τδν Πανάρετον καί Αντικαταστήση Αντ’ αύτοΰ τδν Ίωαννί- 
κιον. Έν τή περιστάσει ταύτη οί προστάται τοΰ Ίωαννικίου πα
σάδες γινώσκοντες ότι δ εύνοούμενος αύτών δέν είχε τά Απαι- 
τούμενα προσόντα διά τήν θέσιν τής Αρχιεπισκοπής Απέτρεπον 
τούς ζητοΰντας αύτόν. 'Επειδή δέ έκεΐνοι έπέμενον διαβεβαι- 
οΰντες καί έγγυώμενοι δτι έν πάση περιπτώσει αύτοί θέλουσιν 
5δηγεΐ αύτδν και Αναδέχεσθαι πάσαν εύθύνην, ένέδωκαν έπί τέ
λους καί οί πασάδες, έπιστήσαντες δμως τήν προσοχήν αύτών 
έντόνως εις τοΰτο- δτι απαξ γενόμενος αρχιεπίσκοπος δ Ίωαννί- 
κιος θά διαμείνη έπί τοΰ θρόνου Ακράδαντος έφ’ όρου ζωής, ούδέ 
θέλουσιν είσακουσθή οί κάτοικοι τής νήσου, έάν ποτέ ήθελον Ανε- 
νεΧή εις τήν Κυβέρνησιν ζητοΰντες τήν παΰσίν του. Μετά τάς 
αμοιβαίας ταύτας συστάσεις καί εξηγήσεις κατανεύσασα ή Κυ- 
βέρνησις έξέδωκε διάταγμα διατάττον τήν παΰσιν τοΰ Παναρέ
του καί βαράτιον Αναγνώριζαν Αντ’ αύτοΰ τδν Ίωαννίκιον. Συνε
πεία τούτου τή μέν 13 ’Οκτωβρίου έδωκεν δ Πανάρετος τήν πα- 
ραίτησίν του Από τοΰ θρόνου, τή δέ έπιούση άνεδείχθη Αρχιεπί

σκοπος δ Ίωαννίκιος. (Ακολουθεί).

(α) Εξ επιστολή; προ; τον άρχιεπ. Πανάρετον χρονολογούμενη; τη 7 
Νοεμβρίου 1839, έν Κωνσταντινουπόλει.

Ο ΚΟΜΗΣ ΣΚΛΟΠΗΣ ΔΕ ΣΑΑΕΡΑΝΟ.

Ο κόμης Σκλόπης Δέ Σαλεράνο, τοΰ όποιου δ Μέντωρ ? 
έδημοσίευσε τήν εικόνα έν τή 72α σελ. τοΰ Δ', τόμου αύτοΰ, 
Ανήκει εις τήν Αγχίνουν έκείνην γενεάν, τήν συνάμα δραστηρίαν ? 
καί Αρρενωπήν, ήτις παρήγαγε πολλά έξοχα πνεύματα, τοσοΰ- ) 
τον ύπερέχοντα τών τοΰ δμίλου, δστις σήμερον συγκεχυμένως < 
συνταράττεται έπί τε τής πολιτικής σκηνής καί έν τή «τών γραμ- ) 
μάτων Δημοκρατία.» Εΐνε ολίγον τι νεώτερος τοΰ κ. Θιέρσου καί < 
τοΰ κόμητος Δέ Ρεμυζά (γεννηθέντων τώ 1797) καί κατά πολ- < 
λά έτη τοΰ κ. Γιζώτου (γεννηθέντος τφ 1787). 01 κύριοι Γλάδ- '> 
στων (γεν. τώ 1809), δ Αείμνηστος Καβούρ (γεν. τώ 1810), ? 
καί πρίγκηψ Βίσμαρκ (γεν. τώ 1814) άνήκουσιν εις έμμεσόν ’ 

τινα γενεάν, έν ή εύρίσκονται μεμιγμένοι εις Αναλογίας κατά τδ ? 
μάλλον καί ήττον μεγάλας οί χαρακτήρες τής γενεάς, ήτις πα- ) 
ρήγαγεν αύτούς, καί έκείνης, ήτις προωρίσθη να τούς διαδεχθή. > 
Έν τή γενεά ήδη, ήτις Ανήκει εις τήν Αρχήν τοΰ ήμετέρου αϊώ- 
νος, δέν παρατηρούνται πλέον ή τοΰ νοδς οξυδέρκεια ούδ’ ή ? 
ύψηλή τών γραμμάτων καλλιέργεια ούδ’ ή έςαιρετική εύγένεια, ) 
άτινα χαρακτηρίζουσι τήν τά μάλιστα γόνιμον έποχήν, εις ήν ά- < 
νήκουσιν οί δημιουργοί τής Γαλλικής δημοκρατίας (δ κ. θίερσος), ( 
τής 'Αγγλικής κατά τδ·ι ΙΗ'. αιώνα (δ κ. Ρεμυζάς), τον ιν ? 
Είρώπή πολιτισμόν (δ κ. Γυιζώτος) καί τής 'Ιταλικής νομοθε- ) 
αίας. )

Ό Παΰλος Φριδερίκος, κόμης Σκλόπης Δέ Σαλεράνο, έγεν- ) 
νήθη έν Τουρίνω τώ 1798. Ήκολούθησε τά μαθήματά του έν τώ > 
πανεπιστήμια) τής πόλεως ταύτης καί, έπειδή ήτο προωρισμένος > 
ΐνα ύπηρετήση τήν πατρίδα ώς πολιτικός, έσπούδασεν ιδίως τήν 
νομικήν. Έργασθείς δ’ έπί τινα καιρόν έν τώ ύπουργείω τών έσω- S 
τερικώ», ένθα έξησκήθη Αρκούντως, συμπεριελήφθη Ακολούθως 
έν τώ Αριθμώ τών μεγιστάνων τοΰ Σαρδινικοΰ κράτους καί άπε- > 
τέλεσε μέρος τής βουλής, ήτις ήτο τότε τδ Ανώτατον δικαστή- ) 
ριον, κατέστη Αρχηγός άπαντος τοΰ δικαστικού συλλόγου καί < 
σύμβουλος τοΰ στέμματος έπί τών δικαστικών υποθέσεων. Τώ ? 
1837 ύπήρξεν εις τών συντακτών τοΰ πολιτικού Σαρδικοΰ κώ- < 
δηκος. ?

Τά συμβάντα τοΰ 1848, άτινα τοσοΰτον επηρέασαν έπί τής ( 
’Ιταλίας, έκαμαν τδν κόμητα Σκλόπην νά εϊσέλθη εις τδ πολι- ? 
τικδν στάδιον. Τήν 16 Μαρτίου 1848 προσεκλήθη εις τδ ύπουρ- ? 
γεΐον ώς σφραγιδοφύλαξ καί ύπδ τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ διετέ- ) 
λουν τά τής δικαιοσύνης καί τών έκκΰ.ησιαστικών. Τδ μάλλον κα- ? 
τεπεΐγον ήτο νά θέση νόμον περί έλευθεροτυπίας. ‘Ο κόμης προ- 
ήδρευσε τής έπιτροπής, ήτις ώφειλε νά τδν συντάξη. ‘Ο νόμος < 
ουτος, δστις ήδη υπάρχει έν ϊσχύϊ κατά τδ]’Ιταλικδν κράτος, εΐνε s 
βεβαίως έκ τών τά μάλιστα δημοκρατικών, διότι δέν Απαιτεί μήτε < 
έγγύησιν’μήτε έπισφράγισιν καί διότι ύποβάλλει εις τ’ο δικαστή- <’ 
ριον τών ένορκων τά τοΰ τύπου πλημμελήματα. Καί τοι άνήκων ) 
εις τούς συντηρητικούς ό κόμης Σκλόπης ούχ ήττον έν τή εύφυΐα 
αύτοΰ λαβών ύπ’ δψιν τήν σημερινήν τών πνευμάτων τάσιν έθέ- < 
σπισε τδν περί ου δ λόγος νόμον τοιοΰτον, ώστε νά μή παρτυσιά- (
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άζωνται περιστάσεις, καθ’ ας ή κυβέρνησες νά δαπανάται εις συ
ζητήσεις ματαίας. Τά θρησκευτικά έν τούτοις δέν ήσαν εϊς δμα- 
λωτέραν θέσιν ή τά πολιτικά. Έν έποχή καθ’ ήν πολλοί τών δια- 
κε κριμέ'-ων Ιταλών έπίςευαν δτι ήδύναντο νά συμδιβασθώσι τά 
συμφέροντα τοΰ Κράτους προς τήν πολιτικήν εξουσίαν της πα- 
πωσύνης, άπεπειράθη νά κατορθώση σύμβασίν τινα (un concor
dat) μεταξύ τοΰ πολιτικού άρχοντος καί τής αυλής τής Ρώμης. 
Αί άργοπορίαι όμως τής αυλής ταυτης εΐσί παροιμιώδεις· αί δια- 
κοπεΐσαι διαπραγματεύσεις δέν έξηκολούθησαν, δπόταν δ κόμης 
έγκατέλιπε τό ύπουργειον. Άμα δέ ή δημοκρατική μερίς, ής 

προίστατο δ φιλόσοφος Gioberti, άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ 
πράγματος (κατά 16 Δεκεμβρίου 1848;, δ κόμης Σκλόπης 
εϊσήλθεν εις σφαίραν ένεργείας ήττον εκτεθειμένης εις τάς πο
λιτικά; ταραχάς Κατά τό 1849 έξελέγη μέλος τής Γερου
σίας, ήτις έσχηματίσθη δυνάμει διατάγματος τοΰ βασιλέως Κα
ρόλου ’Αλβέρτου, καί έγένετο αντιπρόεδρος τοΰ πρώτου πολιτικού 
σωματείου τοΰ βασιλείου τής Σαρδηνίας.

■Ως πρόεδρος τοΰ διπλωματικού σώματος έλαβεν έν μέσω το- 
σούτων διαφιλονεικουμένων υποθέσεων μέρος ένεργητικώτατον, 
κυρίως δ' εϊς τάς περί τής ύποθέσεως τοΰ Cagliari συζητήσεις.

Έν τούτοις καί τοι μετά τοσούτου ένδιαφέροντος συμμετέχων 
καί τών υποθέσεων τού Κράτους, διατρέχοντος κατά τήν έποχήν 
εκείνην τήν δδόν τής έντελοΰς άναμορφώσεως, δέν έκωλΰθη δ
πως ούδ’ οί κ. κ. Γυιζώτος, Θιέρσος, Κουζϊνος, Βιλλεμάνος καί 
Ρεμυζώ νά συγγράψη τοσαύτα αξιόλογα συγγράμματα, νά πα- 
ρακολουθήση ένι λόγω τά έργα εκείνα, Sctva τω έπεδαψίλευσαν 
τάς ύψηλοτέρας τιμάς. ‘Η ακαδημία τών έπιστημών τοΰ Τουρί- 
νου τόν έξέλεξε πρόεδρον, ή τών ήθικοπολιτικών (Institut de 
France) τόν ώνόμασε μέλος έλεύθερον (libre), δ δέ Φιλολογικός 

Σύλλογος τών Αθηνών έπίτιμον μέλος.
‘Ιππότης τού i'Amonciade καί υπουργός τού Κράτους προή- 

δρευσεν έν τώ τής Γενεύης δικαστηρίω, ουτινος α υζητήσεις καί 

αποφάσεις διεφημίσθησαν δικαίως έπί τοσοΰτον.
Κατά τήν 27 ’Ιουνίου 1872 απήγγειλε τόν λόγον, περί οΰ 

έποιησάμην μνείαν δι" ιδιαιτέρου άρθρου έν τώ Νεολόγω τής Κων

σταντινουπόλεως. *
Τά κυριώτερα έργα τού κόμητος Σκλόπη εΐσί « L' Histoire 

de I'ancienne legislation du Piemont (1833)· L" Histoire de la

<

ΊΙ νήσος Ζινζιβάρη μέ τά έκ κακάου, κινναμώμου, καρυ
οφύλλων καί μαγγό (mango) άλση της, μέ τήν έκ τών νήσων 
τής Κόμβης καί Φρένς φρουράν τ·,ς, μέ τήν λευκόχρουν πόλιν 
της καί τήν δσμήν τών καρπών αυτής, μέ τόν λιμένα καί τά 
πλοΐά της άπώλετο έκ τής δψεως ήμών βαθμηδόν, τό δέ βλέμμα 
μας άνεκάλυψε πρός μεσημβρίαν τήν ’Αφρικανικήν ήπειρον, ής 

ή χλοερά άκτή άντικατέστησε μετ’ οΰ πολΰ τήν άποσυρθεϊσαν 
ήδη, ήτις δέν έφαίνετο πλέον ή ώς καμπύλη γραμμή ύπέρ τόν 
δρίζοντα. Ή άπό Ζινζιβάρ εις Βαγαμόγιο άπόστασις εϊνε μόλις 
25 μιλιών, άλλά τά βραδέα ήμών πλοιάρια έχρειάσθησαν 10 
δλοκλήρους ώρας δπως άγκυροβολήσωσιν έπί τών κοράλλινων 
σωρών, οΐτινες έφαίνοντο καθαρώς ολίγους πόδας ύπό τήν έπι- 
φάνειαν τών ύδάτων κατά μήκος 100 ύαρδών τής παραλίας.

Οί νεοσύλλεκτοί μου έπυροδόλησαν ύπέρ τής κατευοδόσεως 
πρός τούς έπί τής παραλίας Άραβας, Βονιάνας καί Γουασαγου- 
αχίλας, οιτινες άνέμενον νά ύποδεχθώσι τον μουσούγγα, ήτοι 
τόν λευκόν άνθρωπον, κράζοντες εν χορώ: γάμπο μπάνα, γάμπο 

μπάνα, =πώς έχεις, κύριε; πώς έχεις κύριε ;
Τοΐς άνταπεκρίθημεν εις τό γάμπο μπάνα, προσφωνοΰντες πρός 

αυτούς έν συνόλω. Άνθρωπός τις δμως έξ αυτών άνώτερος τών 
λοιπών είχε τήν άπαίτησιν, ώς πάντες οί μεγάλοι άνθρωποι, 
ιδιαιτέρου χαιρετισμού καί παρουσιασθείς ένώπιον μου έξέτεινε 
τήν χεΐρα. Ήτο δ Ζεμαδάρ Έσώ, αρχηγός τής έν Βαγαμόγιφ 
σταθμευούσης φρουράς τής στρατιωτικής δυνάμεως τής Ζινζι- 
βάρης. Εϊχε συνοδεύσει τόν Σπήκ κα Γράντ έν τώ έσωτερικώ 
μέχρις ικανού διαστήματος, εϊχε δέ άνταμειφθή παρ’ αυτών ώς 
συνήθως παρά τοΐς Άγγλοις δδοιπόροις, γενναιοδώρως. Ουτος 
άνέλαβε τήν ευθύνην τής έκφορτώσεως τών τής εκδρομής μου 
καί δέν δύναμαι ή νά τον συστήσω εις άπαντα; τούς μέλλοντας 
δδοιπόρου; τής ’Ανατολικής ’Αφρικής ώς άξιον καίτοι ρυπαρόν 
τό ένδυμα καί βλοσυοόν τό βλέμμα. Έξελεξάμην κατοικίαν πρός 

legislation Italienne (1840-1857) Essai sur les Etat-Gene- τήν δυτικήν άκραν τής πόλεως, ένθα ύπήρχε μεγάλη πλατεία, 
πρός ήν έφερεν ή οδός άπό Ούνιανιεμπί. Έκει έπροτιθέμην 
νά διεξαγάγω τά τής εκδρομής, έπιθεωρών καί σφραγίζων τά 

φορτία μου μακράν τών περιέργων βλεμμάτων.
Τακτοποιήσας τά πάντα, έπεσκέφθην τούς Ίησουιτας μισσιο- 

νσριους, παρ’ οις έγευμάτισα προσκληθείς παρά τοΰ πατρός τής 
άδελφότητος τοΰ ‘Αγ. Πνεύματος καί έγκαταλείψας τόν νεοσυ- 
οτηθέντα οταθμον ύπό τήν έπιτήρησιν τών λευκών άνθρώπων 
μου καί τοΰ άρχηγού Βομβάη. Τό κατάστημα τών μισσιοναρίων 

εΰρίσκε ται ήμισυ σχεδόν μίλιον μακράν τής πόλεως καί διαμέ- 
νουσιν έν αΰτώ 10 πατέρες καί 10 άδελφαί. ’Οφείλω δέ νά ομο

λογήσω δτι εργάζονται επιτύχω; πρός μόρφωσιν καί άνάπτυξιν

s

S raux et autres institutions politiques du Pie'mont et de la Sa- 
S voie (1851)· Recherches historiques sur les rapports politi- 
S ques entre la dynastie de Savoie et le gouvernement britan- 
( nique ‘v1853.)

Δώρα Ίστριάς.

* ”1δε Νεολόγον 1)13 Αύγουστου 1S72.

ΠΩ3 EYPON TON ΛΙΒΙΓΚ2Τ0ΝΑ
(συΐ’ίχιια άπο σιλ. 57.J.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Διαμονή έν Βαγαμόγιω (Bagatnoyo).

\ τών ιθαγενών, διδάσκοντες 200 περίπου παΐδας άρρενας καί θή- 
( λεις μετ’ άποδείξεων ώφελεία; τής ά/ατροφής, ήν έλαβον. Τό 
? γεΰμά των ήτο αντάξιον ά. τάξεως ξενοδοχείου έν ΙΙαρισίοις.... 

( δ καμπανίτης—καί φαντάσθητι καμπανίτην Cliquet εις τήν ’Α
ί νατολικήν Αφρικήν—δέ/έλειπεν οί οίνοι λαφία, λαρόξ, βουρ- 
\ γιΜο; και βορδω ηιχι πρώτης ποιότητας, τά δέ ταπεινά καί 
S πρός τήν γήν έστραμμένα δμματα τών πατέρων ούκ όλίρονέλαμ- 
ί πρΰνθησαν ύπό τής έπιρροής αύτών. Οί άγχθοΐ πατέρες έν- 

νοοόσι τήν ζωήν και έκτιμώσι τόν διάρκειαν της· τά άφθονα αΰ- 
> τών φαγητά διώκουσιν άπο τήν θύραν τών οικιών των τόν μον- 
ί χουνγκουρι ήτοι τον πυρετόν τώ/ ’Αφρικανικών ελών. Μετά τό 

> γεύμα μουσική συμφωνία έξ εικοσιν δρειχαλκίνων οργάνων μάς 
j έφαίδρυνεν έξαισίως καί έξέστην άκούων τούς οΰλότριχχς έκεί- 
ί νους νέους έν τώ άποκέντρω τούτω λιμένι παίζοντας γνωστήν 
J Γαλλικήν μουσικήν και μαύρους παΐδας, μή γνωρίζοντας πρό τι- 
[ νων μηνών ή τάς παραδόσεις τών άμαθών μητέρων των, ψάλ

λοντας Παρισινά άσματα περί τής δόξης καί τής άνδρείας της 
Γαλλίας

Τήν πρωίαν έπιθεωρών τά τοΰ στρατοπέδου μας ευρον έλ- 
λείποντα έν δέμα σύρματος άρ. 6 και δύο όνους. ‘Ο Ζιμάρ Έσώ 
μχθών τήν απώλειαν μας ταύτην άνεΰρε τό έν τών ζώων μου, 
άλλά τό έτερον μετά τοΰ σύρματος άπώλοντο διά παντός. Με
ταξύ τώ/έπισκεφθέντων ήμάς κατά πρώτον έν Βαγαμόγιω ήτο 
δ Άλή-Μπίν-ΣχλίΐΛ. άδελφός τοΰ περιφήμου Σαίτ-Μπίν-Σαλίμ, 
πρώην Ρας-Καφιλά τοΰ Βύρτων και Σπήκ, ειτα δέ τοΰ Σπήκ 
καί Γράντ. Τά σΜαμ ύπήρξαν άφθονα, άλλως τε δ άδελφός 
του ήτο δ έν Οΰνιαμγουεζί πράκτωρ μου, ώστε δέν έδίστασα νά 
παραδεχθώ καί τήν περί βοήθειας προσφοράν του· άλλ’ οΰαί εις 
έμέ διά τό λευκόν μου πρόσωπον και τή / καλήν μου πίστ-.ν ! ‘Ο 
Άλή-Μπίν-Σαλίμήτο κατ’ έμέ, ώς άπεδείχθη μετά ταΰτα, όφις 
κεκρυμμένος έν τή χλόη, άκανθα τραχεία καί διαπεραστική.

Έλαβα τόν καφέ έν τή ευχαριστώ αύτοΰ οικία· ό καφές του 
ήτο καλός άλλ’ άνευ ζακχάρεως· αί ύποσχέσεις του πολλαΐ άλ
λ' άνευ πραγματοποιήσεως.

Έβιαζόμην ν’ άπέλθω όσον τάχιον έκ Βαγαμόγ διά δυο λό
γους· πρώτον διότι έφοβούμήν μή πληροφορούμενος δ Αίβιγκστων 
τήν πρός άναζήτησίν του εκδρομήν μου άντί νά προσέλθη ήμϊν 
άπεμακρύνετο έτι μάλλον· δεύτερον έπειδή ή μασσίκη ήτοι ή 
ώρα τών βροχών έπλησίαζε καί καταλαμβάνοοσά με ' έν Βαγα
μόγιω θά μ’ έκράτει αυτόθι έπί τεσσαράκοντα όλας ήμέρας. Διά 
ταΰτα οθεν έζήττσα τήν συνδρομήν τοΰ Άλή-Μπίν-Σαλήμ κυ
ρίως όπως μοί προμηθεόση έκατόν τεσσαράκοντα άχθοφόρους, ου
τος δ’ύποσχόμενος τά πάντα φιλοφρόνως μοί εΐπεν ότι τήν έπαύ- 
ριον θά ήρχετο νά έξετάση τα φορτία μου ίνα συνεργήση εϊς 
τήν ταχεΐαν άναχώρησίν μου. Πιστός εις τήν ύπόσχεσίν του, τήν 
έπιούσαν ήλθε μέ ύφος κομπαστικόν καί, παρατηρήσας τον σωρόν 
αύτών, μ’ εΐπεν οτι έπρεπε νά τά περικαλύψω διά μακάνδας 
ήτοι ψιαθοσάκκων καί μ’ύπεσχέθή ότι θά έπεμπεν άνθρωπον 
ίνα λάβη τά μέτρα, συστήνω·/ μοι έπί τέλους τήν άποχήν πά
σης έπί τούτου συμφωνίας, διότι αύτός θά έτακτοποίει τά πάντα.

Άναμένοντες τήν ύπόσχεσίν αύτοΰ παρετηρήσαμεν έν βραχεί 
τίνων πραγμάτων ύστερουμεθα καί τίνων πάλιν ή μεταφορά 
ύπήρχε περιττή. Νύκτα τινά μάς κατέλαβε θύελλα τρομερά, ή δέ 
βροχή διαπεράσασα τά; έκ drill (χονδροπάνου) σκηνάς μας έ- 

διάφορα υφάσματα, ώστε έδέησε ν' άντικα- 

κ καννάβεως, ύπό τάς οποίας θά 

ιάς έπι-

προξένησε ζημία:

τασταθώτιν αύται δια σκηνώ-
ήμεθα ασφαλείς μετά τών έφοδίων μας, περιφρονοΰν 
θέσεις τής μανίκ ι;. Έν τή άμαθεία μου κατά τήν έκ Ζινζιβάρ 
άναχώρησίν μου είχα διαιρέσει τά φορτία μου τόσον άτέχνως 
καί βαρέως, ώστε οί πηγα,ζ'ιζ (άχθοφόροι) δέν ήδύναντο νά τα 

μεταφέρωσιν επομένως διετάχθησαν άλλως καί εις κάθε δέμα 
έδόθη μήκος 4 1)2 ποδών, πλάτος καί βάθος 1 ποδός.

Έπρόκειτο νά μεταφέρω δγδοήκοντα δέματα εις Ούνιανιεμπί, 
ών τά τεσσαράκοντα συνέκειντο έξ υφασμάτων μερικάνι καί κα- 
ηκί, τά δέ λοιπά έμπεριέχοντα μ6ρικάνι καί χρωματισμένα ύ- 
φάίτματα έπρόκειτο νά χρησιμεύσωσιν ώς φόρος καί προς έκμίσθω- 
σι·/ άλλου σώματος άχθοφόρων άπό Ούνιανιεμπί εις Ούζιζι καί 
άπό Ούζιζι εϊς τάς άπωτέρω χώρας.

‘Η δεκάτη πέμπτη ημέρα, καθ’ ήν ό Άλή-μπ'ιν-Σαλήμ μ’ ύ- 
πεσχέθη τήν άποστολήν τών παγαζίζ^ παρήλθεν,άλλ’ούτε είς έξ 
αύτών ύπήρχεν έν τώ στρατοπέδω μου. "Επεμψα τόν Ταυροκέφα- 
λον Μαμβρούκην προς τόν Σαλήμ, ιναπροσφέρη τά σελάμ καί τόν 
ύπενθυμίση τήν έκτέλεσιν τών ύποσχέσεών του· έπέστρεψεδέ μετά 
ήμίσειαν ώραν φέρων τήν άπάντησιν τοΰ Άραβος δτι μετ’ δλί- 
γας ήμέρας τά πάντα θά ήσαν έτοιμα, έπρόσθετεν δ Μαμβρού- 
κης δμως πανούργως : βάνα δέν τό πιστεύω! τόν ήκουσα νά 

τζαγα,ζιζ διά τόν μουσούγκι;
ίς έμέ, άλλ’ εις τόν 
άς μοΰ γράψη δ Βουρ- 

Γΐΐ έντός δύο ήμερων.» 
■Σαλήα ώφειλε νά μάθη

λέγη καθ’ εαυτόν « δικτί νά εύρω ί 
δ Σεϊτ Βουργάς δέν έπεμψεν έπιστολήν εί 
Ζεμαδάρ*  πρός τί νά κοπιάσω δΓ αύτόν; 
γάς καί τότε θέλω τούς τώ προμηθεύ: 
Ήτο άνάγκη νά έργασθώ ήδη· δ Μπι»- 
δτι κακώς έφαντάσθη νά παίξη μετ’ άνθρώπου λευκού προτιθ: 
μένου ν’ άναχωρήση. Έσπευσα δθεν εις τόν οίκον αύτοΰ, 
τον έρωτήσω τί ένόει; άλλ’ αύτός μοί άπήντησεν, ότι 
βρούκης είπε ψεύδος μαΰρον ώς τό πρόσωπον αύτσΰ, οτι 
είπε τοιοΰτόν τι, δτι ήτο έτοιμος νά γίνη δούλος μας, 
παγαζίζ αυτός δ ίδιο:
Μπίν-Σελήμ καί τόν έπληροφόρησα ότι δέν ήμην διατεθειμένος 
νά τ’ον παραδεχθώ ώς πα-^ηζιζ ούτε έπεθύμουν νά διαταράξω 
τον Σείτ-Βουργάς δπως γράψη πρός αύτ’ον ούτε ν' άπαιτήσω 
υπηρεσίαν οίαςδήποτε φύσεως παρ' άνθρώπου, δςις άπαξ μέ ήπά- 
τησεν ώς αύτός, καί τ’ον συνεβούλευσα ν’ απομακρύνεται πάντοτε 
τοΰ σταθμού μου αυτός τε καί οίοςδήποτε άντιπρόσωπος αύτοΰ.

Έν τούτοις έπειδή δ Ζεμαδάρ Σαδοΰρ μ’ δλην τήν τιμήν τής 
πρός αύτ’ον έπιστολής τοΰ Βουργάς δέν ήλθεν εϊς βοήθειάν μου, 
έν μέσω της άνησυχίας καί άμηχανίας μου ταότης ένθυμήθην 
τήν ύπόσχεσίν συστατικής έπιστολής τοΰ έν Ζινζιβάρ Τάρια Το- 
σάν Μωαμεθανού Ινδού πρός τινα τών έν Βαγαμόγιω έμπόρων 
Σο’ορ Χαζή Παλού, δστις έφημίζετο ώς νέος κάλλιστος. Έπεμψα 
δθεν πρός αύτ’ον τόν διερμηνέα μου Σελήμ διά πλοιαρίου εϊς

ινα 
δ Μχμ- 
οΰδέποτε 
νά γίνη 

Ενταύθα διέκοψα τόν άστατου

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ τόμ. Ε'. τεΰ^. ΝΑ'.) 12.
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Ζινζιβάρ, δστις μετά τρεις ήμέρας έπέστρεψε φέρων μεθ’ έαυτοΰ 
ού μόνον τήν συστατικήν έπιστολήν άλλά και πολλά έςαιρετα 
πράγματα έκ μέρους τοΰ φιλοξένου κυρίου Webb. Μετά τήν 
παραλαβήν τής έπιστολής ό άξιος νέος Χαζή Παλοΰ ήλθεν είς 
έπίσκεψίν μου κα! μοί εΐπεν δτι ή ύπόθεσις τής έκμισθώσεως 
τών 140 παγαζίζ ήτο δαπανηρά, διότι οι Άραβες έμποροι έπλή- 
ρονον δι’ αύτούς 20 doti ή 80 ύάρδας ύφάσματος δι’ έκαστον 
καί δτι πολλοί μή έπιθυμοΰντες ή μή δυνάμενοι νά πληρώσωσι 
τδ ποσδν τούτο άναμένουσιν έπί έξ μήνας πολλάκις κατάλληλον 
εύκαιρίαν ώστε άν έπεθύμουν ν’ άναχωρήσω ταχέως, ώφειλα 
νά πληρώσω άπδ 25—40 doli· ήλπιζε δέ τοιουτοτρόπως δτι θά 
μοί διηυκόλυνε τήν άναχώρησιν έντός μηνός. Άντί άπαντήσεως 
τω έδειξα τά φορτία μου λέγων δτι έκεΐ ύπήρχον υφάσματα διά 
παγαζίζ άξίας 1750 ταλλήρων ήτοι doti 3,500- έπομένως 

’ ήδύναντο νά έξαρκέσωσι διά 140 παγαζίζ πρ'ος 25 doti έκα- 
’ στον, ουτινος περισσότερον δέν συγκατένευον νά πληρώσω. Πέμ- 
> ψον, έπρόσθεσα, 140 παγαζίζ είς Ούνιανιεμπέ μέ υφάσματα 
> καί σύρματα καί θά σ’ εύχαριστήσω διά δώρου, δμοιον τοΰ όποιου 
> μέχρι τοΰδε δέν έτυχες. ι0 νέος μοί άπήντησε διά τής μεγα- 
> λειτέρας άπλότητος δτι δέν έπεθύμει ούδέν δωρον, άλλ’ δτι Θά 
> μοί εύρισκε τούς άναγκαιοΰντάς μοι παγαζίζ- άλλως δτιδέν θά ή- 
> δυνάμην νά ε’ΐπω πρδς τδν άνθρωπον, δςις μοί τ'ον έσύστησεν, δτι 
? ήτο ι>έος καλός καί δτιώς μόνη άνταμοιβή ήρκει αύτω ή έπιτυχία 
) τών ύποθέσεών μον έπέρανε δέ λέγων δτι είχε κατ’ οίκον δέκα 
ί παγαζίζ, οΐτινες τήν έπαύριον ήδύναντο νά έγκαταλείψωσι τ'ο 
) Βαγαμόγιον μετά 4 δεμάτων ύφάσματος, 2 σάκκων χανδρών καί 
$ 20 δεσμίδων σύρματος ύπ'ο τήν έπιτήρησιν τριών στρατιωτών, 

διόάι, έπρόσθεσεν, ήτο προτιμότερον ν’ άποσταλώσι πολλά μικρά 
<ί ^άίρβάνια ή εν μεγάλον, δπερ δύναται νά έπισύρη τήν προσοχήν 
) άρπάγων ή νά παρεμποδισθή καθ’ όδδν δι’ έλαχίστας προφάσεις 
ί ύπδ φιλάργυρων φιλάρχων. Δέν έδίστασα ν’ ακολουθήσω τήν 
’ συμβουλήν τού Χαζή-Παλοΰ καί τδ πρώτον μου κιρβάνιον έκ 
> δέκα παγαζίζ καί τριών στρατιωτών άνεχώρησε διά Ούνιανι- 
S εμπί· ή άξία τών άποσταλέντων δι’ αύτοΰ πραγμάτων ήτο τάλ- 
> ληρα 155. 62 1)2, διά δέ τούς παγαζίζ καί στρατιώτας έπλή- 

ρωσα τάλληρα 184.97 2)3.
ί ’Ενταύθα συναπήντησα καί τδ έξ επτά άνθρώπων κιρβάνιον 
> τοΰ κ. Κίρκ προωρισμένον διά τ'ον Αιβιγκστόνα. ’Αγνοώ δμως τί 

έπραττον οί άνθρωποι ουτοι έπί εκατόν ήμέρας έν Βαγαμόγιω, 
) προφασιζόμενοι τήν έλλειψιν παγαζίζ, ένω διά τής προξενικής. 
) έπιρροής ήδύναντο νά ε'υρωσι τοιούτους έν διαστήματι δύο ήμε- 

ρών τδ βέβαιον είνε δτι δέν έπαύσαντο πίνοντες καί όργιάζοντες.
’Εν τούτοις κατώρθωσα μετά πολλάς περιπέτειας, καθ’ άς ά- 

<' πεδείχθη δτι καί ό Χαζή-Παλού δέν ήτο, ώς ένόμιζον, άν- 
2 θρωπος πάντη ανεπίληπτος, ν’ άποστείλω καί τδ δεύτερόν μου 
) κιρβάνιον καί οΰτω καθεξής, μέχρις ου κατά τήν 21ην Μαρτίου 
< 1§71 άνεχώρησα μετά τοΰ τελευταίου κιρβανίου, συγκειμένου 
2 έξ 28 παγαζίζ, 12 στρατιωτών, δύο λεκών άνδρών, ένδς ρά- 
) πτου, ένδς μαγείρου, ένδς διερμηνέως, ένδς οπλοφόρου, 18 δ- 
ς νων, 2 ίππων καί ένδς κυνός· δ όλικδς άριθμδς τών άτόμων, 
) έξ ών συνέκειτο ή έκδρομή τοΰ « Κήρυκος τής νέας ‘Υόρκης » 
\ ήτο 192. (ακολουθεί).

Ε
ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ.

ούδέν 
δνει- 
Gre-

Διάφορα πειράματα κατέδειξαν δτι πολλάκις τά όνειρα 
άλλο είσίν ή συνέχεια τών αισθημάτων, εϊς ά ύπόκειται δ 
ρευόμενος έκ τύχης ή έκπρομελέτης. Τοιουτοτρόπως δ δ’.δ. 
gory άναφέρει, δτι κοιμηθείς μέ άγγεΐον θεραοΰ ύδατος ύπ'ο τους 

πόδας, ώνειρεύθη δτι περιεπάτει έπ'ι τοΰ κρατήρος του ηφαίστειου 
της Αιτνης. Άλλοτε ώνειρεύθη δτι διήλθε τ'ον χειμώνα έν 
Hudsons Bay-καί δτι ύπέφερε ψύχος δριμύ. Έξυπνήσας εΐδεν δτι, 
πεσόντος τοΰ έφαπλώματρς τής κλίνης, ειχεν έκτεθή εις τδ ψύ

χος τής νυκτός, ολίγον δέ πριν ή κατακλινθή ειχεν αναγνωσει 

περιγραφήν τής άνω ρηθείσης χώρας.
‘Ο διδ. Reid ό πασίγνωστος μεταφυσικός αναφέρει οτι, φέρων 

έκδόριον καί τούτου διακινηθέντος καθ’ ύπνον και έπενεγκόντος 
αύτω επομένως πόνον, ώνειρεύθη δτι εϊχεν έμπεσει εις συμμο
ρίαν ’Ινδών τής Βορείου ’Αμερικής, οΐτινες έςεδειραν τό κρανίου 
αύτοΰ. ‘Ο διδ. Beattie αναφέρει έπίσης ότι, διανύσας ποτέ έφιπ
πος 300 μίλ., σφοδρού άνέμου έπιπνέοντος, διήλθε νύκτα πλήρη 
δνείρων φρικαλέων, ατινα ήδύναντο νά καταταραξωσι δεισιδαι- 
μονα άνθρωπον, αύτδς δ’ ήρκέσθη δπως άπαλλαχθή άπ’ αύτών 

νά μένη άγρυπνος μέχρι πρωίας.
Πρδς προσδιορισμόν τοΰ βαθμού, μέχρι τοΰ όποιου αι αισθή

σεις έπενεργοΰσιν έπί τών δνείρων, δ κ. Maury ύπεβλήθη εις σει
ράν πειραμάτων, καθ’ ά τά διάφορα τών εξωτερικών οργάνων του 
ήρεθίσθησαν δι’ αντικειμένων άγνοουμένων δλως ύπ’ αύτοΰ· έκαςον 
δ’ έξ αύτών έσημειοΰτο μετά προσοχής. Ούτω λοιπόν δπόταν ή ρις 
αύτοΰ έγαργαλίσθη διά πτερού, ώνειρεύθη δτι έδασανίζετο άνη- 
λεώς, δτι έμπλαστρον πίσσης έπιτεθέν επι τοΰ προσώπου του 
άπεσύρθη βιαίως, άπογυμνοΰν τά χείλη καί τας παρειας αυτού· 
"Οταν διά τριχολαβίδος έπροξενήθη κρότος έν τω ώτί αύτοΰ, 
ώνειρεύθη κωδωνοκρουσίας έπιταχυνομένας μετά τής ταχύτητας 
τοΰ διά τής τριχολαβίδος κρούσματος, ώσεί επροκειτο περί 
ναστάσεως. Έπλησίασαν αύτω καιομένην θρυαλλίδα, 
χρόνως δ άνεμος έσύριττε διά τών θυρίδων, και ιδού ώνειρεύθη 

δτι εύρίσκετό έν θαλάσση έπί άτμοπλοιου, ουτινος η πυριταπο- 
θήκη άνετινάχθη είς τδν άέρα, κχί άλλα τέλος τοιαΰτα.

Τδ έξής ακούσιον πείραμα ιατρού τίνος άναφερόμενον έν τή 
«Journal of Psychological Medicine» κατά τ'ο έτος 1856 επι

μαρτυρεί τ’ άνωτέρω.
‘Ο έν λόγω ιατρός, έπισκεφθείς άσθενή τινα έν Loventry, 

κατεκλίνθη έν τω δωματίω τυροπώλου, δστις ειχεν ήδη έκφορ- 
τώσει φορτίον παλαιού τυροΰ, δνπερ κατά την νύκτα έσχε τήν 
εύχαρίστησιν ν’ άκούση έπισκεπτόμενον ύπ'ο τών μυών θορυβούν— 
"ων ύπδ τήν κλίνην του· καίτοι δέ ή δσμή τοΰ τυροΰ έπλήρωσε 
τήν συνοικίαν δλην, αύτδς κεκμηκώς δέν ήργησε ν’ άποκοιμηθή· 
« Εισέτι άνέπνεον, λέγει, τήν τυρώδη άτμοσφαΐραν ή δέ δσμή 
αύτη μετά τοΰ θορύβου τών ροκανιζόντων μυών έπέδρασεν έπ5· 
τής φαντασίας μου τοσοΰτον παραδόξως, ώστε νά δνειρευθώ τά 

έπα- 
ένω συγ-

έξής φρικώδη: Εύρέθην έν βαρβάρω τινι χώρα, ένθα, κατηγο- 
ρηθεις διά πολιτικόν τι έγκλημα, κατεδικάσθην νά κλεισθώ 
έντδς μεγάλου τυροΰ· μόλις ήρχισα νά συνειθίζω τήν άθλίαν 
μου τύχην καί πρδς μεγίστην μου φρίκην στρατός δλος μυών 
έπολιορκησε τον γιγαντιαΐον τυρόν ένόμισα δτι είσοδος ήνοίχθη 
αύθωρεί, ουτοι δέ ήρξαντο προσκολλώμενοι έπί τοΰ γυμνού σώ
ματός μου πολυάριθμοι άπδ στιγμής είς στιγμήν ή άγωνία μου 
ηΰξανε, διότι ύπήρχε άδύνατον ν’ άποσπάσω αύτούς· άπ’ έμοΰ. 
Εύτυχώς έξύπνησα, άλλά μέ κεφαλήν θερμήν καί σφυγμούς βί
αιους, αί μήνιγγές μου έκτύπων σφοδρότατα· μέ κατείχε δέ ναυ- 
τίασις ώς έκ τής βαρείας τοΰ τυροΰ οσμής.»

Εκ τών συνήθων άπ’ εύθείας αίτιων τών δνείρων ήμών εινε 
προσέτι καί ή περί τίνος άνησυχία. Είς τάς περί τοΰ Antiquary 
σημειώσεις του δ Walter Scott άναφέρει δτι, δ κ. Τ. τής Bow
land, κτηματίας έν τή κοιλάδι τοΰ Gala, κατεδιώκετο πρδς άπό- 
τισιν μεγάλου ποσού έξ ύπολοίπων τοΰ φόρου τής δεκάτης· ό κ. 
Τ. ήτο πεπεισμένος δτι δ πατήρ του είχε πληρώσει τδν φόρον 

τοΰτον και οτι είχε λάβει ΐάς άπαιτουμένας άποδείξεις πληρω
μής παρα τοΰ αρμοδίου ύπαλλήλου· άφοΰ πάσα έρευνα έν 
τοΐς έγγράφοις τοΰ πατρός του άπέβη είς μάτην, άφοΰ έξή- 
τασε πάν πρόσωπον, δπερ συνεσχετίσθη μετά τοΰ πατρός 
του ώς πρδς τ’ άφορώντα τήν ύπόθεσιν χωρίς ούδέν νά έξι- 
χνιάση, εΐδεν δτι ή άπώλεια τής δίκης ήτο φανερά καί α
ναπόφευκτος· έσπευσεν δθεν είς Έδιμβοΰργον ευθύς τήν επιού
σαν έπί τή έλπίδι νά συμβιβασθή μετά τοΰ ένάγοντος. Έκοιμήθη 
μέ τοιαύτην τινά άπόφασιν δτε ώνειρεύθη τά έξής: ό πατήρ αύ
τοΰ, οςτις ειχεν άποβιωσει πρδ έτών, ένεφανίσθη ένώπιον αύτοΰ 
καί τδν ήρώτησε πρδς τι φαίνεται τόσον τεταραγμένος; μαθών 
δέ τήν άφόρ’μήν παρά τοΰ υιού αύτοΰ— έχεις δίκαιον, τω άποκρί- 
νεται· διατελώ ιδιοκτήτης τών γαιών, πληρώσας τά χρήματα δι’ ά 
σύ τόρα καταδιώκεσαι- τά σχετικά έγγραφα εύρίσκονται είς χεΐ

ρας τοΰ κ. Κ. γραφέως, δςτις ήδη άπεσύρθη τής ύπηρεσίας καί 
διαμένει έν Inveresk παρά τω Έδιμβούργω. Δυνατόν, έξηκολού- 
θησε το φασμα, ο κύριος ουτος νά έλησμόνησε τήν ύπόθεσιν πρδς 

αναμνησιν όμως είπε αύτω δτι, δπόταν έφθασεν ή στιγμή καθ ήν 
ωφειλον νά πληρωσω τδν λ)μόν, έδυσκολευόμην νά πληρώσω 
τδ υπόλοιπον χρυσού πορτογαλλικ,οΰ νομίσματος καί ήναγκάσθη- 
ί*εν  νά πίωμεν αύτδ έν οίνοπωλειω.

‘Ο κ. Τ. εξυπνησε και, έχων έν τω νω αύτοΰ έντετυπωμέ- 
νας τας λεςεις τοΰ πατρός του, έπροτίμησε νά ύπάγη κατά πρώ
τον είς Inveresk άντί είς Έδιμβοΰργον· έκεΐ ε'ίρε τδν γραφέα 
Κ. ύπ^ργηρον ηδη. Χωρίς να τω άναφέρη τι περί τοΰ φάσματος, 
τδν ηρώτησεν, άν ένθυμέΐτο τήν μετά τοΰ πατρδς αύτοΰ ύπόθεσιν. 

Ό γέρων κατ’ άρχάς έδίστασε καί δέν ήδύνατο νά ένθυμηθή· ό- 
πότε δμως τω άνέφερε περί τοΰ πορτογαλλικοΰ νομίσματος, 
ανεμνήσθη τής ύποθέσεως, ήρεύνησεν έν τοΐς έγγράφοις του καί 
τδ πολύτιμον έγγραφον εύρέθη. Ούτως δ κ. Τ. δέν άπώλεσε τήν 
ϋζόθεσιν αύ?ου.

Ο σιρ W. Scott, δςτις λέγει δτι τήν ιστορίαν ταύτην ήκουσε 
παρά προσώπου μή δυναμένοο ούτε ν’ άπατηθή ουδέ νά ψευσθή, 

δεν παραδέχεται δτι παρά τούς νόμους τής φύσεως έπετράπη 
συγκοινωνία μεταξύ τεθνεώτος καί ζώντος πρδς διάσωσιν 
έκατοντάδων τινών λιρών, άλλά λέγει δτι τδ έν λόγω δνειρον 
δέν ύπήρξεν ή καθ’ ύπνον έπανάληψις δσων παρά ζώντος εισέτι 
τοΰ πατρός του δ κ. Τ. εϊχεν άκούσει και ατινα είχε λησμονήσει. 

Τοΰτο δέν εινε άσύνηθες· πολλάκις οί άνθρωποι άποκτώσι κα
θ’ ύπνον την σειράν τών ιδεών, ήν άπώλεσαν κατά τήν έγρή- 
γορσιν.

Τδ έξής θλιβερόν συμβάν έχει έπίσης σχέσιν μεθ’ δσων περί 
τών αίτιων τών δνείρων μέχρι τοΰδε άνεφέραμεν καί έξιστορέΐ- 
ται ώς έξής ύπδ τοΰ διδ. Mannish.

«‘Η δεσποσύνη Μ. ήράτο περιπαθώς αξιωματικού τίνος, συν- 
οδεύσαντος τδν σίρ Jonh Moore έν τω περί τής Χερσοννήσου 
πολέμω. *0  προφανής κίνδυνος, είς δν έξετίθετο ή ζωή τοΰ άξιω- 
ματικοΰ, συνεκίνει μεγάλως τήν δεσποσύνην έγένετο μελαγχο
λική καί ώχρα, ούδέν ά'λλο κατά νοΰν έχουσα ή τά τής τύχης 
τοΰ προσφιλούς αύτή αξιωματικού. Έν βραχεί διαστήματι έπί 
τήί χαριέσσης αύτής μορφής άνεφάνησαν τά χαρακτηριστικά νό
σου φοβέρας καί ολέθριας, ήτις προσήγγιζεν αυτήν είς τδ μνήμα, 
δτε νύκτα τινά καθ’ ύπ/ον είδε τδν έραστήν αύτής ώχρόν, αιμο
σταγή και τετραυματισμένον είς τδ στήθος, εισερχόμενου έν τω 
κοιτώνι της· άνύψωσε τδ παραπέτασμα τής κλί'/ης, έρριψεν έ
π’ αύτής βλέμμα πράον καί έλαφρόν, άναγγέλλω? αύτή δτι έφο- 
νεύθη εις τήν μάχην καί προσθέτων δτι δι’ αύτδ δέν έπρεπε νά 
λυπήται τοσοΰτον. Περιττόν νά είπωμεν όποιαν τινά έπιρροήν 
έσχεν έπί τοΰ πνεύματος τής άτυχούς τδ τοιούτον δνειρον. Τδ 
πτωχόν κοράσιον έμαράνθη έξ δλοκλήρου καί μετ’ ού πολύ έξέ- 
πνευσεν δλίγας δμως πρδ τοΰ θανάτου της ήμέρας προσκαλέ- 
σασα τούς γονείς της διηγήθη τδ δνειρον καί τούς παρεκάλεσε 
νά σημειώσωσι τήν ήμέραν, δπως έπιβεβαιωθώσι μετά ταΰτα άν 
τω οντι καί άν κατ' έκείνην τήν ήμέραν τοΰτο συνέβη. Μετά πα- 

ρέλευσιν ήμερών τινων έπεβεβαιώθη δ θάνατος τοΰ αξιωματικού, 
έπισυμβάς κατά την μάχην τής Sorunna, λαβούσης χώραν α
κριβώς κατά τήν νύκτα καθ’ ήν ή μνηστή αύτοΰ ένυπνιάσθη.

‘Ο κ. Leig Hunt έν τούτοις διατείνεται δτι πολλά τών ονεί
ρων συσχετίζονται μετά τής διαίτης ήμώ·? καί έκ ταύτης κατά 
πλεϊστον έξαρτώνται· «ένδεχόμενον, λέγει, μικρά τις άπεψία νά 
διεγείρη δνειρα λίαν φαντασιώδη εις φαντασίαν έξημμένην, καλή 
τις δέ τοΰ στομάχου πλήρωσις ε'ΐνε λίαν άναγκαΐα εις ένα έπι- 
κούριον δπως δραματουργήση καθ’ ύπνον δσα κα! ό τραγικός ev 
uiif ννκτϊ.ν

Λέγεται περί τής κυρίας Radeliffe δτι έφαγε ποσότητα ώμοΰ 
κρέατος, δπως έν τοΐς δνείροις αύτοΐς ΐδη τάς τρομεράς έκείνας 
μορφάς, άς περιέγραψεν εις τά φρικαλέα αύτής μυθιστορήματα. 
Τό αύτδ έπίσης καί διά τδν αυτόν σχεδόν σκοπόν λέγεται καί 
περί τοΰ ζωγράφου Fuseli, δπερ άληθώς έπιμαρτυροϋσι τά άγρια 
αύτοΰ φαντασιογραφήματα.

Άνάλογον έπί τών δνείρων ήμών έπιρροήν έξασκεΐ ή άκρασία 
καί απασαι αί -λοιπαί καταχρήσεις. Ό κ. Dejuincey έν τινι τών 
συγγραμμάτων αύτοΰ περιγράφει τά όνειρά τουώ;

s
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«......ύπο τήν έπήρειαν τοΰ καύσωνας τών τροπικών και τοΰ
; καθέτου φωτός τοΰ ήλιου έφερα μετ' έμοΰ πάντα τά πλάσματα· 
< πτηνά, ζώα, ερπετά, πάντα τά δένδρα καί τά φυτά, τά ήθη καί 

ί τά φαινόμενα, δσα εύρίσκονται καί απαντιόνται έν πάσαις ταΐς 
) χώραις τώ/ Τροπικών, έν Κίνα ή Ίνδοστάνη. Ύπδ τδν αύτδν νό- 

μον είχα ένώπιον μου τήν Αίγυπτον μεθ' όλων αύτής τών θη- 
< σαυρών οί βλέπο/τές με τοιουτοτρόπως ά/εδόω/ καί μ’ έμυκτή- 
<, ριζον οί πίθηκ-ς μέ περιέπαιζον, οί δε ψιττακοί έφλυάρουν. Έ- 
( τρεχον εϊς τάς παγόδας καϊ διέμενα έκεΐ έπι δλοκλήρους αϊώ - 
( νας· έπί τής κορυφής ή έν τοϊς μυστικοϊς ύπογείοις. Έγινόμην 
S είδωλο/ ή ίερεύς, έπομένως έλατρεύθην κα! έθυσιάσθην. "Εφυγον 
( τήν δργήν τοΰ Βρχμα διά τών απέραντων δασώ/ τής ’Ασίας· δ 

ί Βισνού μ’ έμίσει, ό Σίβχς υ.έ ύπεδέχετο. Ήλθον αίφνιδίως εις 
> τδν Τσιν καί Όσιριν, έπραξά τι δί δπερ, λέγουσιν, δτι τρέμσυν 
> ό ιδις καί δ κροκόδειλος. Έμεινα τεθαμμένος έπί χίλια έτη έν 

λιθίνω κιδωτίω μετά μουμιών καί σφιγγών έν στενοΐς διχδρόμοις 
? ή έπί τής κορυφής τών αιωνίων πυραμίδων. Κροκόδειλοι μέ 

ήσπάζοντο διά καρκινωδών φιλημάτων καί διέμενα συγκεχυμέ- 
( νος μεθ’ δλων τών ά/υποφόρων γλοιωδών πραγμάτων καί ουσιών, 
( μεταξύ τών καλάμων καί τής ίλύος τοΰ Νείλου.»

Περαίνοντες τήν περί τών απ' ευθείας αιτίων τών ονείρων 
< πραγματείαν, προσθέτομεν δτι μεγάλοι τινές άνδρες έσχον πα
ς ραδόξους περί τών ονείρων πεποιθήσεις. Ό Λούθηρος έφαίνετο 
ί’ πιστεύω·/ δτι οί ά'νθρωποι προετρέποντο ώς και κατά τούς χρό

νους καθ’ οΰς έγράφετο ή'Αγ. Γραφή εις αγία κα’ι ούράνια παρά 
τοΰ Θεοΰ. ‘Ο έπίσκοπος Towper αναφέρει δτι εΐδεν όνειρον πα- 

( ρά Θεοΰ οδηγούν αύτδν είς τήν έκπλήρωσιν τών δημοσίων καθη- 
( πόντων του. ’ Επίσης δ έπίσκοπος Bull άποφαίνεται δτι πολλάκις 
( τα όνειρα πέμπονται έκ Θεοΰ, δ δ’ έπίσκοπος Ken άδιστάκτως 
< έπίστευεν δτι υπούργημα τών Άγγέλων ήτο ν’ άποδιώκωσιν έκ 

τοΰ πνεύματος τών έναρέτων πάντα σατανικόν πειρασμόν καί νά 
‘ φέρωσιν αύτοϊς καλά όνειρα. Εινε γνωστό·/ δτι δ Samuel Wes- 

? bey είχε και αύτός τήν αύτή/ ιδέαν Έν τούτοις πριν έγκατα- 
? λείψωμεν τδν αναγνώστην έν τω μέσω τοΰ ζητήματος τούτου 
( δδηγοΰμεν αύτδν έν τή περί τούτου συζητήσει τοΰ καθηγητοΰ 

φ Haven

!
 «Ύπάρχουσι·/ άρά γε όνειρα υπερφυσικά; 'έρωτα· άναμφιβό

λως, αποκρίνεται, το μέλλον δυνατόν νά γίνη γνωστόν δι’ υπερ
φυσικού τίνος τρόπου καί τούτο πρέπει νά παραδεχθή δ πιστεύω·/ 
εϊς τάς ‘Αγ. Γρχφάς- ΐνα δμως τδ όνειρον ύπάρξη προφητικόν 

$ δέν είνε ανάγκη νά ή καί υπερφυσικόν. Άγνωστος τις νόμος λοιπόν 
φ ύπάρχει δί ου τδ νευρικόν σύστημα, διεγειρόμενον καί παροξυνό- 

μενον καθ’ ύπερβόλήν, άποκαθίσταται επιδεκτικόν έντυπώσεων 
( ούχί συνήθων καί κατά τρόπον μυστηριώδη είσέτι ήμΐν τίθεται είς 
? σχέσιν μετά σκηνών, χώρων καί άπομεμακρυσμένων συμβεβηκό- 
< των, προγνωρίζει τέλος τδ μέλλον. Δύναταί τις ήδη ν’ απόδειξη 
? τδ τοιοΰτον ώς αδύνατον; είνε πιθανώτερον άραγε δτι τ’ άναφε- 
? ρόμενα συμβάντα τυγχάνουσιν απλώς τυχάιαι συμπτώσεις; Δέν 
« δύναται νά ύπάρχη φυσικός τις νόμος ή αφορμή είσέτι άνεξήγη- 
< τος, ής δ μέν τρόπος τής ένεργείας άγνωστος, άλλ' ή ΰπαρΐις

γνωστή καί καταφανής έκ παραδειγμάτων; Δέν είνε δυνατόν ώ ςι 
τδ συμβάν ν’ άντιστοιχή κατά πολλάς περιπτώσεις πρός τ'ο ιδι
αίτερον όνειρον άνευ ονδεμιΰς οίασδήποτε αιτίας ώς προς τήν 
σχέσ/ν;..... Δέν έπιχειρώ τήν λύσιντοΰ προβλήματος,απλώς ύπο-
δεικνύω δ τι δύναται νά συμβάλλη είς τήν λύσιν ίσως αύτοΰ.»

ΑΙ ΑΔΕΛΦΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΕΣ. S

‘Η φύσις, δημιουργήσασα τούς άδελφούς Σιαμαίους (Siamois) ( 
καί μή άρκεσθεϊσα φαίνεται είς μόνην τοΰ άρσενικοΰ τούτου φαι- 
νομένου τήνυπαρξιν, έσπευσεν δπως μας δώση και τάς άδελφάς > 
'Αμερικανίδας. S

Σήμερον περί τήν 2 ώραν μ. μ. πλήθος ιατρών καί δημόσιό- < 
γράφων συνεπορεύοντο είς τά Ήλύσια πεδία πέριξ τοΰ νέου ί 
τούτου φαινομένου, δπερ προσεχώς θέλει τεθή ύπ’ δψιν τοΰ δήμο- ζ 
σίου. )

Πρόκειται περί ένδς άλλά δύο άποτέλοΰντος άτομα. Τδ σύνολον s 
τοΰ τερατουργήματος τούτου άπαντά εϊς τό δνομα Miss Millie el < 
Christine ήλικίας 22 έτών, γεννηθεΐσαι εις Caroline du Nord έκ ζ 
γονέων μαύρων. S

Όπως σχηματίση τις ιδέαν τινά τοΰ περιέργου τούτου φαινομέ- < 
νου, άπαιτεΐται νά φαντασθή δτι έχει πρδ οφθαλμών δύο νεανίδας, ) 
έκ τών όποιων τής μιας τδ άριστερον μέρος είνε Λέρεώς προσηρ- > 
μοσμένον πρ'ος τδ δεξιόν τής έτέρας μόνον άπδ τών κάτω μερών > 
τής Γώνης μέχρι τής ένάρξεως τών ποδών.

Είσιν άρα γε δύο μαΰραι απλώς κεκολλημμέναι ή μία μετά > 
τής άλλης; "Οχι, διότι δέν έχουσι παρά μίαν καί μόνην κοιλίαν. ν 
Δύνανται άραγε νά θεωρηθώσιν ώς 'έν καί μόνον άτομον; Όχι, <■ 
διότι έκάτερον αύτών φέρει κεφαλήν ιδίαν, θώρακα (στήθος) ίδιον, > 
δυο βραχίονας καί δύο πόδας. )

Έκαστον τών δύο τούτων σωμάτων, άτινα δέν άποτελοΰσι πα- s 
ρ' έν καί μόνον, φαίνεται ότι έχει τας αισθήσεις άνεξαρτήτους· ( 
καθότι ή μία δύναται νά κοιμάται, ένώ ή έτέρα άναγινώσκει· νά ? 
όμιλή, ένφ ή άδελφή της σιωπά’ νά πίνη, ένω ή άλλη τρώγει ? 
κτλ. Πρός τούτοις όπόταν έγγίση τις τήν κεφαλήν ή τούς βρα- ι 
χίονας ή τδ στήθος μιας έκάστης τών δύο μαύρων ιδιαιτέρως, < 
αΰτη μόνη αισθάνεται αύτό. Δέν συμβαίνει δμως τδ αύτό και διά < 
τά κάτω μέρη· διότι έάν έγγίσητε τ'ον πόδα τής πρδς τάξδεξιά > 
μαύρης, καί ή πρδς τά άριστερά αισθάνεται τήν έπαφήν τής χει- X 
ρός σας. >

Καίτοι τά όργανα τής χωνεύσεως κατά τήν ιδέαν τών ιατρών ) 
είσι διπλά, έν τούτοις ταύτοχρόνως άναφαίνεται παρ’ άμφοτέροις ί 
ή επιθυμία τοΰ τρώγειν ή πίνειν. Μ' δλα ταΰτα τρώγουσι πολύ > 
δλίγον, άμφότεραι σχεδόν δσον γυνή ήλικιωμένη δύναται νά ( 
Έώγη· , , , ·, ' '

Τάς ήκοόσαμεν νά τραγωδώσιν έν άσμα ’Αμερικανικόν (ών ή \ 
μουσική είνε λίαν περίεργος). Άμφότεραι έχουσι φωνήν καλήν, j 
μέ τήν διαφοράν δτι παρά τη μια άπαντάται έτι παρατεταμένη ) 
ή παρά τή έτέρα Τάς εΐδομεν νά βαλσιζουν καί τολμώμεν νά 
εϊπωμεν δτι χορεύουσι μετά χάριτος άνελπίστου. Ούδέν περιερ- 
γότερον τού νά βλέπη τις τούς τέσσαρας τούτους κοκκινΟσανδαλο- 
φόρους πόδας εύρύθμως δρχουμένους.

Τό δημιούργημα τοΰτο δύναται νά θεωρηθή άπεχθές· καί δμως ί 
είνε καί σχεδόν εύχάριστον. Δύναται νά θεωρηθή άχαρι- καί δμ,ως < 

Jiv έλλείπε·. χάριτος, ήτις είνε χάρις ιδιαιτέρα, έννοεϊται, χάρις 
τερατώδης, είνε άναπόφευκτον έν τούτοις χάρις.

Είνε λίαν περίεργον νά βλέπη τιςτά δύο ταΰτα σώματα νάβα- 
δίζωσι, νά χορεύωσι, νά τρέχωσιν ώς έν και μόνον σώμα· άκολού- 
θωςέκάςης κεφαλής ά/αλαμδανούσης τήν αύθυπαρξίαν της, ή miss 
Millie νά τραγωδή, ένώ ή Christine σιωπά· ή miss Christine νά 
τρώγη, ένω ή άδελφή της όμιλεϊ.

‘Οπόταν βαδίζωσιν, δ δεξιός πους τής μιας συνενοΰται ταύτο
χρόνως μετά τοΰ άριστεροΰ ποδός τής έτέρας καί άλληλοδ’.αδό- 
χως. Έν τούτοις δύνανται νά άνασηκώσωσι τούς δύο κεντρικούς 
πόδας, ήτοι τδν δεξιόν τής μιάς καί τ'ον άριστ. τής έτέρχς, καί 
νά βχδίσωσι μέ τούς άλλους δύο πόδας βάδισμα φυσικώτατον.

ΠΕΡΙ ΑΑΧΩΡΗΣ 
(Συνέχεια άπό σελ. 48).

ΠΙΝΑ£ Β’.

£ιρδαρ (εογινής) /Ιςιοβαχάρ-,Σιγγ. Ράδζα (πρίγχηιρ') Λάλ Σιγγ. (άχολονδιΐ)

Ρανή (βασίλισσα).

Millie et Christineάπολαμβανουσιν εντελούςύγείας· δένήσθένησαν / 
ποτέ, έκτδς ύπδ διαλείποντος πυρετού, δν έσχον άμφότεραι ταύ- > 
τοχρόνως. Άναλόγως τής ήλικίας των είσί λίαν μικροκαμωμέναι ί

Έκπληκτικωτάτη είνε τω δ/τι ή όμοιότης, ήτις ύφίσταται με- ) 
ταξύ τών άδελφών Αμερικανίδων. Είσί πρ'ος τούτοις τόσον δσον ' 
μαΰραι δύνανται νά ώσιν ώραΐαι Έχουσι τάς δρέξεις συμφώ- · 
νους καί δέν δυσαρεστοΰνται ποτέ Είσι πρ'ος τούτοις λίαν χάρο- ■> 
ποιαί καί δεικνύουσι τούλάχιστον, δτι είσί λίαν ευχαριστημένα1, έ 
έκ τής ζωής ήν διάγουσι. Μετά τής μεγαλητέρας χάριτος σπεύ- ? 
δουσιν δπως άπαντήσωσιν είς τάς έρωτήσεις άς τυχόν ταΐς διευ- > 
Ούνουσίν οί την Αγγλικήν ή Γερμανικήν όμιλοΰντες Οεαταί. (

Παρισίοις τή 14 Νοεμβρίου 1873. Λ. ^ειργανίδης. ?

Τζενύα (μήτηρ τοϋ ^ελίβ-Σιγγ)·



ΜΕΝΤΩΡ.94 ΜΕΝΤΩΡ.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΑΙΩΝΙ.

(Έκ τοΰ ’Αγγλικού).

J’ ’Από τήσ πτώσεως τοΰ Ρωμαϊκού κράτους μέχρι της άναγεν- 
ι νήσεως τών γραμμάτων έν τή ΙΣΤ’. έκατονταετηρίδι ή δι- 
) αχε'.ρισις της ιατρικής καθ’ άπασαν τήν Χριστιανωσύνην ήτο 
< κυρίως εις τάς χεϊρας τών ιερέων, τών όποιων ό τρόπος τής ίά- 
S σεως έστηρίζετο είς μίγματά διαφόρων φάρμακων καί δεισιδαί- 
> μονας ιεροπραξίας. Τήν επιρροήν των έν τη προόδω τής θερα- 

? πευτικής, θεωρουμένην ώς απλώς κοσμικήν πράξιν,πρέπει νά έκ- 
? θέσωμεν δπως έχει. Πίστις είς τά θαύματα τής «‘Αγίας Έκ- 
? κλησίας» παρέλυε πάσαν λογικήν έξέτασιν περί τών φαρμάκων 
? καί τής αποτελεσματικής χρήσεώς των άκόμη καί οπότε τοιαύτη 
< εύρίσκετο. Περισσότερα πίστις έδίδετο είς τάς γοητείας καί τά 
<! περίαπτα ή εις αυτά τά φάρμακα. Έν τούτοις οί Ιερείς δέν έπί— 
? στευον έξ ολοκλήρου τας δεισιδαίμονας ιδέας τού τότε καιρού. 
( Τό καλώς διωργανισμένον νοσοκομεϊον ήτο συχνάκις συνδεδε- 
? μένον μετά τού μοναστηριού καί ό κήπος αύτού πλήρης φυτών, 
< τά όποια έφημίζοντο ώς εχοντα ίαματικάς δυνάμεις. Άναμφιβό- 
< λως οί ιερείς ήσαν τό μέσον τής σωτηρίας πολλών έν τη σκο-
< τεινή καί ταραχώδει έποχή τού μεσαιώνος, δτε αί μοναί μετά 
Ιτών νοσοκομείων των άπετέλουν συχνάκις τό μόνον άσυλον τών 

ασθενών καί τετραυματισμένων.
Είς έκείνους τούς σκοτεινούς αιώνας φώς ύπέφωσκε μακρό

θεν· οί Άραβες, τών όποιων αί κατακτήσεις καί ή άρχή έπί 
τής δυτικής ’Ασίας, τής άρκτικής ’Αφρικής καί τής Ισπανίας 
άνήκουσιν είς τήν ιστορίαν τής προόδου τής μεταξύ Ζ’. και Π”, 
έκατονταετηρίδος, άφού άποκατεστάθησαν εις τάς ωραίας χώ
ρας, άς εΐχον κυριεύσει άπό τούς Χριστιανούς διά τού ξί- 

< φους, ήρχισαν νά καλλιεργώσι τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας. 
ι "Ιδρυσαν σχολεία, συνέλεξαν βιδλτοθήκας καί τά συγγράμματα 
< τοΰ Άριστοτέλους, τού Πλάτωνος, του Εΰκλείδου, τού ‘Ιππο
ι κράτους καί τοΰ Γαληνού μετεφράσθησαν είς τήν ’Αραβική; 
\ ύπό τοΰ Όνάίρου (Honair), ιατρού τού Βαγδατίου (πρωτευούσης 
< τής ’Αραβίας ή τού Μωαμεθανικού κράτους) τό 870 μ. X.
\ Εκτός τού δτι διέσωσαν άπό τήν καταστροφήν τά πονήματα τών
? μεγάλων τής Ελλάδος διδασκάλων οί Άραβες έπήνεγκον καί 
< βελτιώσεις τινάς είς τήν ιατρικήν π. χ. αντικατέστησαν εΰ- 
< κοιλιά τινα φάρμακα, ώς τήν σένναν καί τό ρα (ραβέντιον) 
< άντί τού τρομερού έλλεβόρου (τοΰ καθαρσίου τού Ίπποκράτους), 
< έκαμαν προσθήκας εις τήν ιατρικήν ύλην, ώς τήν τοΰ μόσχου, 
s και εινε οι πρώτοι, οίτινες μετεχειρισθησαν τήν διύλισιν καί τήν 
< χημικήν ανάλυση».

Εις έκ τών μάλα διακεκριμένων ’Αράβων ιατρών ήτο ό Ρα- 
< ζής (Rhazes), δστις έγραψε δώδεκα βιβλία περί χημείας καί έν 
S σύγγραμμα περί τής ευφλογιας, άσθενεας ήν πρώτος αυτός πε- 
\ Ρ'-εΎ?αΨε- Τήν παθολογίαν του καί τήν θεραπευτικήν του ήρύ- 
( σθη έκ τοϋ Γαληνού, τοΰ όποιου φαίνεται δτι ήτο ένθερμος δπα- 
< δός. Μεγαλειτέρας έτι φήμης ή ό Ραζής ήτο δ Άββικέννας

(Avicenna), ό έπονομαζόμενος Seheikh Reyes, τουτέστι πρίγκηψ ? 
τών ιατρών. Έγεννήθη έν Βουχάρα καί μικρός έτι ών κατέστη ί 
περίφημος διά τήν έκτασιν τών γνώσεών του είς δλους τούς 
κλάδους τής μαθήσεως, οίτινες τότε έδιδάσκοντο. Μεθηρμή- S 
νευσε τά πονήματα τοΰ Άριστοτέλους εις τήν Αραβικήν, έκ τής 4 
όποιας εις τήν IB', εκατονταετηρίδα ό Μιχαήλ Σκόττης, γνω- > 
στός εν ταϊς Σκωτικαίς παραδόσεσιν ώς «Γόης,» τοΰ όποιου τό S 
μνήμα και σήμερον έτι δείκνυται έν τω Melrose Abbey, τά S 
μετεγλώττισεν εις τήν Λατινικήν. Λίαν σκολιά τω δντι όδός ) 
ήτο αύτη διά τήν έπιστήμην τό νά φθάση είς τάς άπομεμακρυ- < 
σμένας ταύτας νήσους τής έσπερίας Ευρώπης. )

Μετά πολυκύμαντου βίον, καθ’ δν ότέ μέν ήτο βεζίρης, ότέ ) 
δέ έν φυλακή ή εξορία, άπέθανε τω 1036, ηλικίας πεντήκοντα ' 
όκτώ έτών. Τό σύστημα τής θεραπευτικής του ουδόλως Μφε- <" 

ρεν άπό τό τοΰ Γαληνού (δστις άπέθανε περί τό 200 μ. X.), ) 

άλλά τά φιλολογικά αύτοΰ, προτερήματα ατινα άναπτύσσονται > 
έν τοΐς συγγράμμασιν αΰτοΰ έγιναν αίτια ώστε έπί αιώνας j 
δλους να έχη κύρος άναμφίλεκτον έν τή ιατρική. ?

Συγχρόνως μέ τόν Άββικένναν ήκμαζεν δ Άραψ ιστορικός τής ί 

ιατρικής Άλή- Άββάς, δ έπονομαζόμενος Μάγος, ένεκα τής ( 
μεγάλης αύτού μαθήσεως. Τό μέγα αΰτοΰ σύγγραμμα, τού όποιου < 
Λατινική μεταφρασίς σώζεται είσέτι, ώνομάζετο Almalecus ή < 
βασιλικόν έπινόημα. Τήν αΰτήν ή έτι μεγαλητέραν φήμην άπέ- ( 
κτησαν έν τή ιατρική Άβενζοάρ ό έκ Σεβίλλης καί ό έκ Κορ- < 
δούης Άβερρόης, δύο τών μάλα σοφών άνδρών και μεγίστων \ 
σεμνωμάτων τής Ισπανίας ΰπό τούς Σαρακηνούς. Μετ' αύτούς < 
ήκμασεν ό Άβουλκάσης έπίσης διακεκριμένος έπί θεωρία καί ί 
πράξει. ~ ' >

Αιτία τής εις τούς Αραβας οφειλομένης ύπολήψεως εινε ή < 
-ίθν οτι έκαμαν προσθήκας τινάς οΰχί ανωφελείς είς τήν ι 
ιατρικήν ύλην, περιγράψαντες νέας "τινάς άσθενείας, ο’ον τήν ί 
εΰφλογίαν καί τήν αρθρίτιδα, καί διέσωσαν τήν παιδείαν κα! σο- ) 
φίαν τών ‘Ελλήνων έκ τοϋ μεγάλου ιστορικού κατακλυσμού, δσ- λ 
τις έπήλθεν άμα τή πτώσει τού Ρωμαϊκού κράτους καί τή κα- / 
τακλύσει τής Εΰρώπης άπό τής παλίρροιας τών άπό Βορρά ) 
βαρβάρων. )

Οί βάρβαροι, Γότθοι, Βάνδαλοι, Ουνοι, Βισιγότθοι, Φράγκοι ) 
ή Λομβαρδοί, ένω φοβούμενοι τας άσθενείας έτίυ,ων μεγάλως · 
τήν αιχμαλωσίαν ιατρού καί συχνάκις άφειδώς άντήμειβον τάς < 
έκδουλεύσεις του, οΰτε καιρόν εΐχον οΰτε κλίσιν οΰδέ τήν κα- < 
τάλληλον περίστασιν, δπως καλλιεργώσιν έπιστημονικώς ή ποα- ί 
κτικώς τήν ιατρικήν, οΰδέ ήτο δυνατόν κατά τάς θορυβώδεις έ- ί 

κείνας σκηνάς, αΐτινες πανταχού διεδραματίζοντο, νά διαιωνίζε- 
ται ή τάξις τών λογίων. Παράδοξον ήτο ή ιατρική νά εΰρίσκη ! 
έκ πίστεως βασιζομένης έπί τοΰ ξίφους προστασίαν τοιαύτην, ό- ί 

τ.οί ν δίν ή-ύνατο τότε νά εύρη έκ τής πίστεως τής ιδρυμένης ( 
έπι τών λόγων έκείνου, δστις δικαίως καλείται όΜέγας 'Ιατρός, ί

Εν τή καταστάσει ταυτη τών πραγμάτων τής Χριστιανωσύ- < 
νης έξαίρεσίς τις έμιλλεν άναφα ή βραδύτερο·/ — δηλ. 
άπό τής 1Β. μέχρι τής ΙΕ', έκατονταετηρίδος — εϊς ι

Είκάζουσιν δτι διετηρεϊτο ένεργών «θαυμασίας ίάσεις» καί 
οΰδόλως άμφιβάλλουσιν δτι έκαμεν έπιτυχίας τινάς, 3ν οΰχί ά- 
νακαλύψεις έν τή χημεία. Τριακοντούτης έκαυχάτο δτι είχε θε
ραπεύσει δεκατρείς ήγεμόνας, τών όποιων αί άσθένειαι εΐχον 
κηρυχθή άνίατοι. Διωρίσθη καθηγητής τής φυσικής καί τής χει
ρουργικής έν τω πανεπιστημείφ τής Βασιλείας έν -έτει 1526’ 

'Ήρξατο τοΰ σταδίου του καύσας δημοσία τά πονήματα τοΰ Γα- 
ληνοΰ καί τοΰ Ραζή καί ώμίλησε γερμανιστί έν τή παραδόσει 
του περί τοΰ δτι δέν άρκεϊ μόνη ή άνάγνωσις δπως κατασταθή 
τις ιατρός, άλλ’ δτι άναγκαία πρός τοΰτο καί ή περιήγησις καί 
ή .πείρα. Τό ύφος του καί αί ίδέαι του δέν εΐλκυσαν τό σέβας 
τών μαθητών του καί ή παράδοσις ταχέως έγκατελείφθη. Τοΰτο 
καί άγενής τις έρις, έν ή περιεπλέχθη, προεκάλεσαν τήν άνα- 
χώρησίν του έκ Βασιλείας. Έκ τής διαγωγής του έδηλώθη 
τότε δτι ό Παρακέλσος είχε ψυχήν άγύρτου, άν καί κατείχε 

καθηγητού καθέδραν.
Ήρξατο αυθις τών περιηγήσεών του καί δπου άν έπορεύετο 

καθίστα τόν ιατρόν έχθρόν του, δημοσία κατηγορών αύτούς και 
τό σύστημά των καί έκτελών τάς «θαυμασίας ίάσεις του.» Έν 
Σαλσβούργω ή διαγωγή αύτη έπήνεγκε ολέθρια άποτελεσματα, 
διότι ό Παρακέλσος μετά όρμαθών ύβρεων, τάς οποίας έξήμε- 
σε, προσεβλήθη ΰπό τών θεραπόντων τοΰ ΰβρισθέντος διδάκτο- 
ρος, έρρίφθη έκ τοΰ παραθύρου έντ'ος ξενοδοχείου καί έθραυσε 
τόν λαιμόν του διά τής πτώσεως. Τοΰτο συνέβη έν έτει 1541.

Ή έντΰπωσις, ήν ό Παρακέλσος παρά τά σφάλματα καί τάς 
ιδιοτροπίας του ένεποίει είς τούς συγχρόνους του, έφείλεται εις 
αΰθάδειαν μεθ’ ής έξέθετε τά έλαττώματα τοΰ έν χρήσει τότε 
ιατρικού συστήματος, έκθειάζων τήν άςίαν τής εαυτού μεθόδου. 
Τό σύστημα τοΰ Γαλιλαίου μετ’ άμειλίκτου περιφρονήσεως άπέρ- 
ριπτεν, οΰδέ έσέβετο τήν μνήμην τοΰ ‘Ιπποκράτους. Τάς δη
μώδεις δεισιδαιμονίας, αΐτινες ήσαν συνδεδεμεναι μετά τής ια
τρικής άπετίναξε διά τού σαρώθρου τού κοινού νοός. Άλλά μάλ

λον έπετύγχανεν είς τό κρημνίζει·/ παλαια συστήμ.ατα και εις το 
άνοικοδομεϊν νέα. Τό σύστημά του, καθ’ δσον ήμεϊς δυνάμεθα νά 
έπιβεβαιώσωμεν,ήτο εις άκρον μυστικόν καί άόριστον.

Έν χαρακτηριστικόν τοΰ συστήματος αΰτοΰ εινε σαφές: οτι 
δηλ. έθεώρειτήν νόσον οΰχί ώς απλήν μεταβολήν τών υγρών τού 
σώματος—αλλ*  ως ουσίαν—ως αρπακτικον τέρας οπερ πρέπει 
νά έξαχθή δι’ άνωτερας ανταγωνιστικής όυναμεως. Εκαστη α
σθένεια, δίίσχυρίζετο, έχει τό 'ίδιον αΰτής άπόκρυφον ιατρικόν ή 
άντίδοτον. Μετά τοΰ συστήματος τούτου άνεμίγνυε διαφόρους μυ- 
στιχάζ γνώσεις ζερι του «τυνευ|ΐΛΤος » τής totowio,, δζερ ου <- 

γενεύει πως τή δμοιοπαθητιχή.
Πρός εύρεσιν τού άντιδότου πάσης άσθενείας δ Παρακέλσος 

δίίσχυρίζετο δτι ό ιατρός ώφειλε νά έχη γνώσεις φιλοσοφίας, ά- 
στοονομίας και άλχνμιας' αλλα τα όρια τοΰ χάρτου δεν μάς 
άπιτρέπουσι^επτομερείς έξηγήσεις περί τής σημασίας, ήν έδιδον 
είς τάς λέξεις ταύτας. "Οθεν άρκούμεθα νά εϊπωμεν δτι διά τής 
λέξεως φιλοσοφίας ένόει τάς δυνάμεις τής φύσεως· διά τής ά- 
στοονομίας τάς σχέσεις τών οΰρανίων σωμάτων πρός τά γήινα,

τούς δημοκρατουμένους ’Ιταλούς, τών όποιων αί μεγαλοπρεπείς 
πόλεις ήσαν το άσυλον πάσης μαθήσεως και τέχνης σωθείσης 
έκ τοΰ βαρβαρικοΰ κατακλυσμού. Τά Μεδιόλανα π. χ. είς τόν 
κολοφώνα τής δόξης των λέγεται δτι περιεϊχον 200 ιατρούς, 
πολλοί τών όποιων ήσαν καλών οικογενειών έξοχου εΰφυιας 
καί άνατροφής. Ιταλός τις ιατρός, όνόματι Dr. Giovanni di Pre- 
ceda, κατέστησε τό όνομά του έξοχο·/ συνδεσας αΰτό μετά τοΰ 
άξιομνημονεύτου έκείνου κινήματος, δπερ καλείται «Σικελικός 
έσπερινός.»(1) Άλλά καί έν αΰτή τή ’Ιταλία ή έπιρροή, ήν έξή- 

σκει ήμίτρελλός τις άλλ’ άναμφιβόλως έπιδεςιος άγυρτης, ονο
μαζόμενος ‘Ιερώνυμος Καρδάνος, καταδεικνύει δτιγενικώς ή κοι- 
νότης έκείνη δέν διέκρινε είσέτι τούς όντας ιατρούς. Άλλ’ ία- 

' τρικήτις σχολή ή τοΰ Σαλέρνου, παρά τήν Νεαπολιν, απέκτησε 
ί μεγάλην και άξίαν φήμην. 'Εκαλείτο « η πόλις τών ‘Ιπποκρα- 
I τών » καί έδίδασκον έν αΰτή δέκα διδάκτορες ή καθηγηταί· έπί 
’ πολΰν χρόνον ήτο ή μόνη Χριστιανική σχολή τής ιατρικής έν 
! τή Εΰρώπη, ήτις ήτο άξια τοΰ όνόματος τούτου· διότι, άν καί τήδε 
! κακεϊσε, έν πανεπιστήμια» ή μονή,ήδύνατό τις νά εύρη έντεθαμ- 
> μένην τοιαύτην έκτασιν μαθήσεως καί τοσούτω θαυμαστήν εΰ- 
ί φυΐαν δσω ή τοΰ Ρογήρου Βακώνος, δστις ήδυνήθη νά προξε- 

νήση έκπληξιν καί σέβας καί νά έπισύρη έφ’ έαυτοΰ τό άνά- 
θεμα τής Εκκλησίας, ή γενική κατάστασις δμως τής ιατρικής 

) έπιστήμης ήτο άξιοθρήνητος, ώς άπεδείχθη άπό τήν καταστρο
φήν, ήν έπέφερεν ή « Κάθιδρος νόσος (2)» καί άλλαι λοιμώδεις 
έπιδημικαί, αΐτινες έθέριζον καί έδεκάτιζον τούς άπέλπιδας δ-

! χλους. Άλλά κατ’ όλίγον καλλιτέρα έποχή άνέτελλεν έν τή 
ί Λύσει πλήρης νέας ΰγείας σωματικής καί ψυχικής έπ’άγαθω τών 

S λαών.
Περί τό τέλος τής ήδη ρηθείσης περιόδου, παράδοξός τις χα- 

ρακτήρ έφάνη έν τή σκηνή τής ιατρικής ιστορίας — ό Παρακέλ- 
\ σος, δστις έγεννήθη έν Einsedoln, παρά τήν Ζυρίχην τής ‘Ελβε- 

ί τίας τω 1423. ‘Ο πατήρ του ήτο έπιτηρητής τής έν τω νοσο- 
< κομείω τής Einsedeln μονής, και παρ’ αΰτοΰ δ Παρακέλσος έ- 
( λαβε τά στοιχεία τής άνατροφής του. Πόσω πλειοτέραν έκπαί- 
( δευσιν έλαβε·/ άγνοεϊται, άλλ’ έκ συμβεβηκότος έκαμε περιη- 
ί γήσεις, καθ’ άς έπεσκέφθη τήν ’Ιταλίαν, Γέρμα·/ ίαν καί Σουη- 

δίαν, έπεκτείνας τήν περιοδείαν του καί είς αΰτήν έτι τήν Ασίαν 
(καί Αίγυπτον. (

(1) Σικελικός έσπεριν'ος ονομάζεται ή έποχή τής γενικής σφαγής τών 
Γάλλων έν τή Σικελία, ήτις συνέβη τήν έσπέραν τοΰ Πάσχα τω 1282, 
τών κωδώνων κρουοντων όια τον έσπερινον. Σ. Μ.

1
(2) Κάθιδρος νόσος, πυρετώδης επιδημική ασθένεια, ήτις κατεμάστισέ 

τινας τών χωρών τής Ευρώπης καί μάλιστα τήν ’Αγγλίαν κατά τήν 
ΙΕ’, και ΙΣΤ έκατονταετηρίδα. Ένεφανίσθη τδ πρώτον έν τω στρα- 
τεύματι τοΰ κόμητος Ριγμόνδου, του μ.ετέπειτα Ερρίκου Ζ. αμα τή 

αποβιβάσει αύτοΰ είς τδν λιμένα τοΰ Milford (πόλεως της Αγγλίας εχου- 
σης λιμένα εύρύχωρον καί ασφαλή) έν έτει 1485. ‘Η προσβολή της ασθέ
νειας ήτο αιφνίδιος και συνήθως έσημειοΰτο ύπδ έσωτερικοΰ πονου πα
ράγοντος φλόγισιν άκολούθως έξηπλοΰτο καί’ δλον το σώμα, ακολου- 

? θούιιενος αμέσως άπδ αφθονον ΐδοώτα διαρκοΰντα καθ’ δλην τήν ασθέ- 
/ νειαν ή καί μέ/ρι θανάτου, δστις συχνάκις έπήρχετο μετ’ δλίγας ώ- 
] ρας. Σ. Μ.
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και διά τής άλχυμίας τήν φαρμακευτικήν χημείαν ιδίως, ήτις 
περιείχε, ώς αύτός ένόμιζε, πολυάριθμα άντίδοτα κατά τών α
σθενειών.

Τά κυριώτερα φάρμακα αύτοΰ ήσαν δ υδράργυρος, τδ όπιον, 
καί τδ στίμμι (antimonium), δπερ καί νΰν έτι αποτελεί ούσιώδες 
μέρος τής εμπειρικής ιατρικής. Άν έν άπλοΰν φάρμακον ή μίγ
μα πολλών άπετέλει το ζωτικόν έλιξίριον αύτοΰ, (elixir vitae), 
δέν εινε τόσον βέβαιον, δσω βέβαιον εινε, δτι αύτδ άπετύγχανεν 
εϊς τδ νά μηκύνη τδν βίον τών έμπιστευομένων εϊς αύτό.

Τηλέμαχος Θ. Τιμαγένης.

ΕΘΡΑΤΣΘΗ ΑΝΘΟΣ.

Όπότ’ έλάλει περί σοΰ, ώ ! πώς ένεθουσία I 
Ήγάπα ή καρδία του ή ώς τδ παν εύρεία, 

Κ’ εις έρωτα παν αίσθημα εντός της μετεβλήθη, 
Κ’ εϊς φλόγας όλος, άγαπών, έιάκη, άνελύθη, 
Και σκέψις, δνειρον, ελπίς, ευχή του ήτο μία, 
Και πρός στιγμήν, ώ! ευτυχής! θερμώς άντηγαπήθη, 
Άλλ' αίφνης τοΰ έσπάραξε τά στήθη προδοσία! 
Αΰτη τδ παν κατέστησεν έντός του κυκεώνα 
Καί άπό τοΰ μετώπου του κατέρριψε το στέμμα· 
Αυτή, σκληρά, έπάγωσε τδ τών φλεβών του αίμα, 
Κ’ έστέρησε τοΰ ποιητοΰ τδν κόσμον, τδν αιώνα 1

Κλαίετε, κλαίετε λοιπόν! τδν άοιδδν θρηνείτε 
Τδ ασμα τής καρδίας του δέν θά άκροασθήτε!

Φίλιππος Α. Οικονομίδης.

S
(Έλεγεών εις ζώντος άοιδοϋ μνημόσυνον).

^’Οταν ό ίρως άποβή δυστυχής, -ψύχραινα και δλα τά μι- 
τ αυτόν αισθήματα. . . . . τό πάθος τούτο δύναται νά, κατα- 
στρίψη διά παντός καί νοΰν ϊνταντφ και καρδίαν.

(ίΗ κ. Στάι). έν τή Κόριννα).

Έθραύσθη άνθος .... ποιητοΰ καρδία συνετρίβη 
Καί ή υπερηφάνεια ή εύγενής συνάμα· 
Τδ στήθος τδ εύαίσθητον εϊς κόνιν κατετρίβη ... 
Φεΰ! κατεστράφη πρόωρον τοΰ βίου του τδ δράμα! 
Έχάθη κόσμος! . . . ποιητοΰ τδ πνεΰμα κατεστράφη: 
Τών αισθημάτων, τών παθών ή τόση αρμονία, 
Τδ τόσον πΰρ τών ιδεών, όργώσα φαντασία, 
Εις χάος έπεσε τδ παν, εις νύκτα κατετάφη ! . . .

Κλαίετε, κλαίετε λοιπόν! τδν άοιδδν θρηνείτε· 
Τδ άσμα της καρδίας του δέν θά άκροασθήτε 1 
Άν μαρανθή ό νάρκισσος, ελπίς νά άναζήση· 
Τδ έαρ άναθάλλουσι τά κάλλις’ άνθη πάλιν 
Τδ ιον θά άναστηθή, τδ ρόδον θ’ άνανθήστ, 
Εκείνος μόνον έκυψεν εις τής ζωής την πάλην, 
Εκείνος μόνον έπεσεν εις πόνων θΰμα ζάλην 
Καί ποιος πλέον ήλιος θά τδν ζωογόνηση ;.... 
Τρυγόνος στήθος τρυφερόν!... περιστεράς καρδία! 
‘Ως άηδόνων μουσική, περιπαθών αγγέλων, 
Υπνώττει άνεξέγερτος έντός σου μελωδία, 
"Ήν δέν ακούει τδ παρόν καί θά ζητή τδ μέλλον.

« Κλαίετε, κλαίετε λοιπόν! τδν άοιδδν θρηνείτε : 
Τδ άσμα τής καρδίας του δέν θά άκροασθήτε!

Πετράρχα! Δάντη υψηλέ 1 μετά παλμών άπειρων 
Σάς έψαλλον τά στήθη του, σάς .έψαλλαν τά χείλη, 
Καί πόσον σάς ήσθάνετο, καί πόσον σάς’ έφίλει, 
Ώ Μίλτων καί Ύοΰγγέ του και Γοίθιε καί Βύρων ! 
’Οτ’ έλεγε τούς στίχους σου, άθάνατε χορεία,

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ.

(Συνέχεια άπ'ο σελ. 53).

107. Ό κόσμος εΐνε φίλος δόλιος, άπιστος εταίρος. Άπό- 
φευγε τάς άπάτηλάς αύτοΰ θωπείας καί, άν δέν δύνησαι νά τδν 
διορθώσης, μή μιμηθής τουλάχιστον αύτδν εις τάς διεφθαρμένας 
αύτοΰ παρεκτροπάς. (Περσικόν).

108. 'Ο μή άκούων συμβουλάς επιθυμεί νά άκούση επιπλή
ξεις. (Περσικόν).

109. Εινε εύχάριςον νά βλέπη τις άνθρωπον συνετόν καί ένά— 
ρετον άλλά τδν βλέπομεν χωρίς έξ αύτοΰ νά ώφελώμεθά τι.

(Κινεζ.) ,
110. Ή οσμή τοΰ κρομμύου, έξερχομένη τοΰ στόματος ωραί

ας, φαίνεται χαριεστέρα τής εύωδίας τοΰ ρόδου έν ταϊς χερσιν 
δυσειδούς κόρης. (Περσικόν).

111. Πρέπει τις νά α’ισθανθή πρώτον τής οσμής τής κόπρου, 
πριν ή δσφρανθή τής εύωδίας τοΰ άνθους. (Αραβικόν).

112. Μάταιε άνθρωπε, ου ή εύθραυστος ΰπαρξις τοσοΰτον έφή- 
μερος τυγχάνει, πρδς τί λοιπόν τοσαύτην έπιδεικνύεις άλαζονείαν; 
σκέφθητι δτι δέν δύνασαι ούδέ έν νά βαδίσης βήμα, χωρίς νά 
πατήσης τήν σποδόν τών προκατόχων σου. (Περσικόν).

113. 'Ο άκολουθών τήν πρωίαν τήν άρετήν δύναται τήν ε
σπέραν να άποθάνη. Δέν θέλει μετανοήσει διότι έζησε· θά παρη- 
γορηθή διότι αποθνήσκει. (Κινεζικόν).

114. Είσαι έπιτήδειος πρδς πάσαν έπιχείρησιν, όταν λαμβάνης 
συμβουλάς· δλως δ’ άνάξιος, δταν νομίζης δτι έξαρκεϊσαι εϊς 
έαυτόν. (Κινεζικόν).

115. Σβέσον, ώ βροτέ, τήν δίψαν τής κτήσεως. Κορέσθητι μέ 
τούς οΰς κέκτησαι θησαυρούς. Έπί νεότητι ούδέποτε καυχώ. ‘Ο 
πανδαμάτωρ τδ πάν μαραίνει καί φθείρει. (’Ινδικόν),


