
i  [ p a a t a
Σ Ύ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν  

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ TO Y ΜΗΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ 

Γ ΒΙΚΕΝ ΤΙΟ Σ Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Δ Η Σ  ~
Συνδρομή έτησία 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 
'Ελλάδος . . δρ. 7 
Έξωτερ. . . φρ· 1 Ό  πληρώνων συνδρομητής οφείλει να άπαιτϊ] 

ε»τυπον άπόδειζιν πληρωμής της Διευθύνσεως.

ΓΡΑΦΕΙΑ
Α Ε Τ Ρ Α Π Η Σ

—όϊ. Βορέουΐ3.-

Έ το ς  Γ . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Νοεμβρίου 1896. Άριθ. 21·

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ  Ε Ν Α

Ό  άπό τοϋ θανάτου φόβος (συνέχεια χαί τέλος). 
—Πβρ: τής χληοονομιχότητος (συνέχεια και τέλος). 
—Ό έπί ’Ομήρου πολιτισμός·— ‘Η «πίσκεψις το3 
Δ*λάη-Λάμ*.—Τό διά τών περιστερών ταχυδρομεΐον 
έν ’ Αφρική,—Τό μήχος καί τό ύψος τών κυμάτων 
τής βαλάσσηε.—Περί παραγωγής μιασμάτων. Περι 
τών ειδών τής θερμότητας.—Γεωργ'.χα. Οι Σχρται 
—‘ Η αιτία τών σεισμών.—Αΐ φυλαι τής Ωκεανίας.

Ούοεμία άπόδειξις πληρωμές μή ορέ- 
ρουοα τήν υπογραφήν τοΰ Διευθυντοϋ 
χαι έχδότου της « 'Αστραπςή» χ. Btx. 
Άδαμαντιδου λαμβάνεται ύ π ’ οψει.

Ο ΑΠΟ ΤΟΥ
©.A-IST Α Τ Ο Υ  Φ Ο Β Ο Σ

(Συνέχεια καί τέλος. Ίδε άριθ. 20).

‘Ο Οΰέλλες, συλλέξας πολλά διηγήματα 
διαφόρων περιηγητών Ιν τώ συγγράμματί του 
περί τοΰ δαρβινισμού λ έ γ ε ι: κάπαντα  τα  ά
τομα τά ΰποπεβόντα ε :; τοΰ; δνυ/ας τοΰ λέον- 
τος η τ ίς  τίγρεως κ>ϊ σωθεντα θαυμασιως εκ 
τοΰ θανάτου Ισχυρίζονται, δτι δέν έδοκίμασαν 
κατά  τόν χρόνον τοΰτον οδτε φυσικά ουτε η 
θικά βάσανα.»

‘Ο Λ ίβ ιγγστον ώς άκολούθως περιγράφει τ ί 
ήσθάνθη δτε σ>νελήφθη ΰπό τοΰ λέοντος. «Τρέ- 
μων καί στοέφων τά  βλέμματά μουεϊδον λέον
τα έφορμώντα κ α τ ’ έμοΰ. Εΰοισκόμην επι τίνος 
λοφίσκου· ό λέων άνήλθιν ε π ’ αυτοΰ εκράτησε 
με άπό τοΰ ώμου καί μέ εσυρε πρός τα κατω . 
Οδτος όργίλως βρυχόμενος παρά τό οδς μου, 
μέ ετίναζεν, ώ ; ό μυοθήρας κύων τινάζει τόν 
μϋν. Τό κτύπημα μέ κατεζάλ^τε καί μέ εφιριν

είς τοιαύτην έκστασιν, ώστε οΰτε άλγηδόνα ούτε 
τρόμον ήσθάνθην, έν τούτοις τελείως έναργώς 
συναισθανόμην παν τό έν έμοί συμβαΐνον. Ή  
κατάστασίς μου αδτη μέ ΰπενθύμισε τά λ ε γ ά 
μενα ΰπό τών ασθενών οιτινες ΰπεβλήθησαν 
είς τοπικήν άναιτθησίαν διά τοΰ χλωροφορμίου 
καί έξηκολούθουν νά παρακολουθώσι τήν πο
ρείαν τής έγχειρίσεως χωρίς νά α ίσθάνωνται 
άλγηδόνα Ικ τής κόψεως ή τής καυτηριάσεως 
τών μελών των. Ή  παράξενος αδτη κα τά σ τα - 
σις δέν ίτ ο  άποτέλεσμα σκέψεώς τίνος. Ή  
συντάραξις κατέπνιξε τόν φόβον καί έκώλυσε 
τήν άνάκυψιν του αισθήματος τής άλγηδόνος 
καί τοΰ τρόμου.»

Τ ί δέ δυνάμεθα νά έξάξωμεν έκ τούτων τών 
λέξεων ; Μήπω; τό νευρικόν κτύπημα , τό προ- 
κληθέν ΰπό τοΰ αιφνίδιου συμβάντος, παράγει 
είδους τ ινό ; αναισθησίαν καί παραλύει, οδτως 
είπείν, τά  αισθήματα τής άλγηδόνος κα ί τού 
φόβου;» "Η τό συμβάν επέρχεται οδτω ταχέως 
καί άπροσδοκητως, ώστε δέν προφθάνουσι νά 
μορφωφώσι οί συνειρμοί, οί άπαιτούμενοι πρός 
άνάκυψιν τής παραστάσεως καί τής περί τού 
θανάτου ιδέας ; Αί ακριβείς παρατηρήσεις τού 
Λ ίβ ιγγστον, πράγματι έπιτρέποιισι τήν παραδο
χήν, δτι έν τή ρηθείσνι περιπτώσει λαμβάνει χ ώ 
ραν ίδιαιτέρα τ ις  αναισθησία. Ούτος συγκρίνει 
τήν κατάστασίν του πρός την τού ασθενούς, 
είς τόν δποΐον διά τοΰ χλωροφορμίου παρέχετα ι 
τοπική άναισθησία· ή σύγκαισι; αδτη είνα ι έπ ί 
τοσοΰτον πιθανή, καθ ’ δσον τά  ίσχυρά νευρικά 
κτυπ·ήυ.ατα πάντων τών γενών προκαλοΰσι πα- 
ρομοίαν υπνωτικήν αναισθησίαν. Ε ίναι γνω στόν, 
δτι άν κατά  τήν πτώσιν συμβή ισχυρά συντάρα- 
ξ ις , επέρχεται έπ ί τ ινα  χρόνον ασυναίσθητος κα- 
τάστασις, η ή α ’σθητικότης έξασθενίζεται· τήν 
αυτήν ενέργειαν παράγει ή απροσδόκητο; ε ΐδ η - 
σ ι; περί "τίνος τρομερού κα ί θλιβΐροΰ συμβάν ·
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τος. Κ ατά τήν πρώτον στιγμήν τής λήψεως τής 
είδήσεως ό άνθρωπος έπ ί τοσοΰτον έκθαμβούται 
κα ί έκπ λή ττετα ι, ώστε ούτε θλίψιν ουτε πικρίαν 
αισθάνεται καί στερείται ένίοτε της συναισθή- 
σεως. ‘Ο Λ ίβιγγστον εΰρισκόμενο: έν τοΐς όνυξι 
τοΰ λέο^τος έπέξησε τοιαύτην κατάστασιν καθ ' 
$ν αί δ ιανοητικαί δυνάμεις τοΰ άνθρώπου βυθί
ζονται είς τ ινα  ήμυπνοτικήν κατάστασιν καί ή 
περί τοΰ θανάτου Ιδέα ουδόλως διακρίνεται τών 
λο ιπών ιδεών καί δέν εϊνα ι εις θέσιν νά διεγείρω 
τό αίσθημα τοΰ 4κ τοΰ θανάτου φόβου.

Ούκ ύλίγον περίεργος είναι ή λύσις άλλβυ 
ζητήματος τής ψυχολογίας· όποΐαι περί τοΰ θα
νάτου ίδέαι άνακύπτουσι παρά τοΐς άσθενεΐς καί 
όποια αισθήματα έξεγείρονται παρ’ αύτώ υπό 
τίιν έπιρροήν τούτων τών ιδεών. Ά ρ α  γ* βασανί
ζει τούς άσθενεΐς ή συναίσθησις τής δυνατής ταύ
της έκβάσεως, η εΰρίσκονται άσθενεΐς οί όποιο* 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άσθενείας δ ιατη- 
ροΰσι τήν άμεριμνίαν τών υγιών ανθρώπων ; 
‘ Οποία σχέσις υπάρχει μεταξύ τοΰ χαρακτήρος 
τών ασθενών, τοΰ γένους τής άσθενείας καί τοΰ 
άπό τοΰ θανάτου φόβου ;

Μέχρι τής σήμερον δέν ύπάρχουσιν άρκεταί 
παρατηρήσεις δπως δοθή άπάντησις εις πάντα 
ταΰτα  τά ζητήματα καί άναγκαζόμεία νά πε- 
ριορισθώμεν μόνον εις εκείνα τά  ολίγα γεγονότα 
τά  όποια κατορθώσαμεν νά ουλλέξωμεν.

Πρό παντός άλλου είναι άξιοσημείωτον γ ε 
γονός, δτι οί άσθενεΐς οί πάσχοντες έξ ανιάτων 
νόσων ού μόνον δέν σκέπτονται περί τοΰ θανά
του ά λ λ ’ απεναντίας ούχί σπανίως έχουσιν άκρά- 
δαντον π ίσ τιν  είς την ζωήν καί πεποίθη-τιν δτι 
θά ζήσωσιν έπ ί πολύν άκόμη χρόνον. Τό φαίνό- 
μενον τοΰτο είναι δυνατόν νά παρατηρηθή ίδία 
παρά τοΐς φθυσικοΐς, οίτινες γινώσκουσιν δτι ή 
έπ ιστήμη είναι άδύνατος, έν τή κατά τής άσθε
νείας αύτών πάλη καί δτι επομένως, μόνον τό 
θαΰμα δύναται νά σώση αύτούς. Έ ν τούτοις οδ- 
τοι πιστεύουσιν είς τήν ία σ ιν  ή πεποίθησις αυτη 
ένίοτε έπ ί τοσοΰτον είναι τυφλή καί ίσχυρά ώστε 
λαμβάνει τήν μορφήν τής έκστάσεως, τής πα- 
ραληρήσεως. Τό παρίξενον τοΰτο φαινόμενον είνε 
δυνατόν νά έξηγηθή ΰπό τοΰ νόμου τοΰ ώρίσθέν- 
τος υπό τών ψυχιάτρων, καθ ’ 8ν έν τί) προκόψει 
τΚς ψυχώσεως τά  άσθενικά συμπτώματα άπό 
τώ ν άπλώ ν πλανών μέχρι τής έκστάσεως καί 
τής παραληρήσεως πάντοτε αναπτύσσονται κατά  
διεύθυνσιν έκ διαμέτρου αντίθετον πρός τήν πραγ
ματικότητα . Ουτω π . χ . οί εξω φρενών γενό- 
μενοι ίνεκα τοΰ άπροσδοκήτου καί τοΰ έξαφνικοΰ 
πλουτισμού κατά  τόν χρόνον τής παραληρήσεως 
θεωροϋσιν έαυτούς λίαν πτωχούς. Ό  αύτός νό
μος είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή καί πρός έξη'· 
γησιν τής παραξένου έλπίδος εις τήν άνάρρωσιν 
τών φθυσικών· έφ ’ δσον ή ζωτική ένέργεια τοΰ

οργανισμού αύτών έξασθενεί άπό ήμέρας είς ήμί* 
ραν, ή περί τής ταχείας άνα ρρώσεως παράστασίς 
ώς άντίθετος είς τήν πραγματικότητα , άποκτφ 
έπί μάλλον δύναμιν.

Τό περιεργότερον πάντων έν τ&> ένδιαφέροντι 
ημάς ζητήματα είναι τό, δτι ΰπάρχουσι περιστά
σεις, δτε ό θανατος άπόλλυσι διά τόν άνθρωπον 
άπαντα τόν τρυφερόν του χαρακτήρα καί μετα- 
τρέπεται είς πραγματικήν άπόλαυσιν. ‘Υπάρ- 
χουσιν ούκ ολίγοι άνθρωποι ot τινες έπιζητοΰσι 
τόν θάνατον, ούχί διότι έπιθυμοΰσι νά θέσωαι 
τέρμα είς τήν ζωήν των τήν δποίαν άποβτρέφον· 
τα ι, άλλά διότι δ θάνατος πα ρ ίσ τα τα ι αύτοΐς 
ώς πραγματική άπόλαυσις. Τοΰτο είναι {ν παρα· 
δοξώτατον καί άκατάληπτον ψυχολογικόν φα ι· 
νόμενον, έκ πρώτης όψεως παριστάμενο ν ώς α 
δύνατον.

Έ ν ’Ινδία καί Μαλαβάζη έκπαλα ι έπικρατεϊ 
ή συνήθεια καθ ’ ·?|ν α ί χήραι καίονται έ π ί τής 
πυράς δμοΰ μετά τών λειψάνων τών άποθανόντων 
συζύγων τ ω ν  ή βραμανική αυτη συνήθεια ή π « ·  
ριστώσα τό παράδειγμα τής άπβνθρώπου βχέ- 
σεως τοΰ άνδρός πρός τάς γυνα ίκας, ΰ π ’ αύτών 
τών γυναικών θεωρείται ώς ιδιαίτερον δωρηθέν 
αύτοΐς προνόμιον· τούλάχιστον κατά τό φρίνημ* 
πολλών γυναικών δ έπί τής πυράς θάνατος π ι -  
ρ ίσταται ώς Ινδοξώτατον τέλος τής ζωής. *Οτε 
οί 'Α γ γ λ ο ι κινούμενοι ΰπό άνθρωπιστικών ίλ α -  
τηρίων προσεπάθησαν νά έκριζώσωσι ταύτην τήν 
συνήθειαν, άπήντησαν σπουδαίαν άντίστασιν έκ 
μέρους τών γυναικών. Οί “Α γγλοι περιηγηταί 
Έάρλ καί Κές διηγούνται περί μιάς γυναικός 
ή'τις άπήρχετο είς τήν πυράν, δπως καή, εύθυ
μος καί μ,ειδιώσα· ούτοι ήσθάνθησαν συμπάθειαν 
πρός αύτήν καί έπειράθησαν νά τήν κρατήτωσι 
περιγράφοντες τάς τρομεράς βασάνους,αϊτινες ά- 
ναμένουσιν αύτήν έν τώ είδη τούτ>»» τοΰ θανάτου· 
«θέσατε τήν χεΐρα σας έπί ταύτης τής λυχνίας, 
εϊπον ουτοι καί θά γνωρίσητε είς τίνα τρομερόν 
θάνατον πη γα ίνετε». Ά λ λ ’ αί παραπείθεις αδ- 
τα ι άπέβησαν μάταιαι· ή γυνή έθεσε τήν χεΐρα 
της έπ ί τοΰ πυρός τής λυχνίας καί ούδείς μύων 
τού προσώπου της συνεστάλη· επ ειτα  αύτη έρ· 
ρίφθη έπ ί τής πυράς άνευ κλονισμού καί φόβου. 
Έ ν Κίνα υπήρχε παρομοία συνήθεια μή στηοιζο- 
μένη δμως έπ ί τίνος θρησκευτικής δοξασίας* αί 
χήραι αί μή ίχουσαι υίούς μετά τήν ένταφίασιν 
τοΰ συζύγου των έθετον χεΐρα έπ ί τής ζωής των 
καί πολλαΐ έξ αύτών ΰπέθετον δτι παρόμοιος θά
νατος είναι ένδοξος· ουτοι μετά χαράς έβάδιζον 
πρός αύτόν, καίτοι ούδείς ήνάγκαζεν αύτάς είς 
ταύτην τήν άπονενοημένην πράξιν.

Ά λ λ ά  καί έάν άφήσωμεν κατά μέρος ταΰτ*  
τά γεγονότα τά  άναφερόμενα είς λαούς συγκρίτΐ- 
κώς έλι'γον πεπολιτισμένους, π ά λ ιν  θά εΰρωμεν 
παραδείγματα έπικυροΰντα τήν ΰπαρξιν ά»θρ«4·
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πων διά τούς δποίους ό θάνατος εϊναι άπόλαυ* 
σις. Ύποθέσωμεν, δτι αί μάλλον ϊκ τα κ τα ι π ε 
ριστάσεις παρετηρούντο πάντοτε παρά τοΐς νευ- 
ροπαθέσι καί τοΐς άσθενικοΐς· ά λλ ’ επειδή έν γέ· 
νει τά  άσθενικά άτομα έχουσι τάς αύτάς κ λ ί
σεις ώς κα ί οί ΰγ ιε ϊς , έκ ψυχικής άπόψεως αί π α 
ρατηρήσεις έπ ί τών νευροπαθών καί τών άσθενι- 
κών ούδόλως άποβάλλουσι τήν σημασίαν των καί 
άξίζουσι πολλήν προσοχήν καί πολυμελή σπου
δήν. Έ ν πολλαΐς περιστάσεσιν οί άνθρωποι εΰ- 
ρίσκουσιν εύάρεστον τόν θάνατον ενεκα τοΰ έρω
τος. Ουτω συμβαίνει πολλάκ ις . Τό έρώμενον 
ζεύγος άναγκάζετα ι ΰπό τής δυνάμεως τών π ε 
ρ ιστατικών νά άποχωρισθή, η ΰπάρχουσιν όροι 
δυνάμει τών όποίων δ σύνδεσμσς τών ερωμένων 
είναι αδύνατος· ίδού λοιπόν ουτοι άποφασίζουσι 
να άποθάνωσιν έν τα ίς άγκάλα ις άλλήλων. Ά π ’ 
αύτής τής άρχής τής άποφάσεως ή ίδέα τοΰ θα- 
νάτου πρό τών οφθαλμών αύτών άποκτα ίδ ια ίτε- 
ρον θέλγητρον ή ίδέα αύτη ού μόνον δέν φοβί
ζει αύτούς άλλ ’ άπεναντίας έλκύει αύτούς ώς τ ι 
περιπόθητον, ηδυπαθές. Τό πρό τινων έτών λαβόν 
χώραν συμβάν καί έμποιήσαν ίσχυράν αίσθησιν δύ- 
να τα ι νά χρησιμείση ώς έπικύοωσίς τοΰ ρηθέν- 
τος. Είς νεανίας (νευρασθενικός) ήράσθη εγγάμου 
γυναικός, καί οί έρασταί εδρον δτι δ ι’ αύτούς 
άλλη εκβασις τοϋ έρωτός των δέν ΰπάρχει— νά 
θέσωσι πέρας είς τήν ζωήν τω ν. Αυτη άπέθανεν, 
ά λ λ ’ οδτος άναλαβών έκ τών κατενεχθεισών π λη 
γών ίγραφεν άκολούθως έν τοΐς άπομνημονεύμα- 
σί του, «πολλάκις έλεγον αύτη δτι άπαντες έ- 
θαύμαζον ιούς έρασθέντας ήοωας τοΰ Άλφρέδου 
δέ Βινή θέσαντας πέρας είς τήν ζωήν των συγ
χρόνως, 0Tt είναι εύχάριστον νά άποθάνωμεν κατά  
τρόπον, ώστε νά έξεγείοωμεν τόν γενικόν θαυμα
σμόν. Τό πάθος ήμών παρίστα πρό τών όμμάτων 
μας τήν αύτοκτονίαν ώς τι έξαίσιον καί ένδοξον 
ίργον». Ά λ λ ’ ϊ τ ι  περιεργότερον συμβάν δ ιηγεί
τα ι δ καθηγητής Λομπρόζο. Έ ν  τ ιν ι πολίχνη 
τοΰ Πιεμοντίου είς νεανίας καί μία παρθένος, 
άνήκοντες είς φ ιλ ικάς οίκογενείας, άντηγαπώντο 
έκ νεαράς ήλικ ίας. Ουτοι ούδέποτε άπεχωρίζοντο 
καί ούδέποτε έσκέπτοντο τό δυνατόν παρομοίου 
άπο^ωρισμοϋ. Έ ν τούτοις επέστη ί] ημέρα δτε ο 
νεανίας ήναγκάσθη νά άναχωρήση είς άλλην πό- 
λιν δπως συμπλήρωση τάς σπουδάς του* άλλά την 
έσπέραν πρό τής άναχωρήσεως οί έρωμ,ένοι έκρυ- 
φθησαν άγνωστον ποΰ καί τήν επιούσαν ευρον 
αύτούς πνιγέντας έν τή πλησίον λίμνη. Πρίν η 
αύτοκτονήση ή νεάνις ένεδύθη τό λαμπρότατόν 
της ίνδυμα τό όποιον άπό πολλοΰ είχε ράψει αλλ 
είσέτι δέν τό είχε φορέσει. Ή  μήτηρ τής νεάνι- 
δος ευρεν έν ζΰ> δωματίω  αύτής σημειωματαριον 
έν τώ  δποίω αδτη κατέγραφεν έν δ ιαστήματι 
πολλών έτών άπάσας τάς σκέψεις κ>1 τά αίσθή- 
ματά της. Έ κ  τούτου 3το δυνατόν νά γνωβθή,

δτι ή περί τής αυτοκτονίας σκέψις ένεφανίσθη 
παρ’ αύτη πρό ένός έτους, ότι αΰτη πάντοτε έσκέ- 
πτετο περί τοϋ είδους τούτου τοϋ θανίτου καί 
ερραψεν ένδυμασίαν διά τήν ήμέραν τοϋ θανάτου 
της· έν γένει αυτη καθ’ ολόκληρον τό έτος άνέ- 
μενε τόν θάνατον μ,ετά τοιαύτης ανυπομονησίας, 
μεθ’ ί ς  αί λο ιπα ί παρθένοι άναμένουσι τήν ήμέ
ραν τοϋ συνοικεσίου των.

Έ ν  τισ ι περιπτώσεσιν, άπεναντίας, ό θάνατος 
άποκτα ιδιαίτερον θέλγητρον διότι χρησιμεύει 
ώς μέσον έκδικήσεως. Είναι γνωστόν, δτι ΰπάρ- 
χουσιν άγριοι παρά τοΐς όποίοις ό προσβληθείς ά 
νήρ, μή ών είς θέσιν νά έκδικηθή τόν προσβαλόντα 
καί έξυβριστήν, αύτοκτονεΐ ΰπο&έτων ότι κατά 
τήν δοξασίαν τών άγρίων, τό πνεύμα αύτοΰ θά 
έπιστρέψη καί θά βασανίζη τόν εχθρόν του.

Παρά τοΐς Τασμάνοις είς τον τρόπον τούτον 
τής έκδικήσεως προσέφευγον ίδ ία αί γυναίκες. 
Έ ν ’ Ινδία μέχρι τής σήμερον άκόμη εν τ ισ ιν  έ- 
παρχίαις έπικρατεϊ ή παράξενος συνήθεια τοΰ έκ 
τής πείνης θανάτου (δάρμα). Ά ν  δ χρεώστης 
άρνεΐται νά έξοφλίση τόν δανειστήν του, καί άν 
δ τελευταίος ματαίως έδοκίμασεν άπαντα  τά  νό
μιμα μέσα πρός λήψιν τών οφειλομένων χρημά
τω ν, δ δανειστής προσφεύγει είς τήν βοήθειαν τοΰ 
Βραμίνου· άν δέ ο τελευταίος συγκατανεύση ά- 
πέρχεται είς τήν οικίαν τοΰ χρεώστου, κάθηται 
όπισθεν τής θύρας αύτοΰ καί ά ναγγέλλε ι είς τόν 
τελευταΐον δτι θά άποθάνη τόν έκ πείνης θάνα
τον, άν τά  χρήματα δέν Ιπιστραφώσιν είς τόν δα 
νειστήν. Οί ’ Ινδοί πιστεύουσιν δτι πάντα  προξε- 
νήσαντα τόν θάνατον τοϋ Βραμ-ίνου άναμένουσι 
τρομεραί βάσανοι καί έν τή έπ ιγείω  καί έν τώ  
μετά θάνατον β ίω , διά τοϋτο συνήθως δ οφειλέ
της συγκατανεύει καί εξοφλεί τόν δανειστήν του.

Παρ’ ήμίν έν Εύρώπη, μεταξύ τών νευρασθενι
κών καί τών φρενοβλαβών άπαντώσιν άτομα θεω- 
ρούντα εύχάριστον τήν αύτόκτονίαν, διότι αύτη 
συνήθως έξεγείοει παρά τοΐς ΰπαιτίο ις τάς τύψεις 
τοϋ συνειδότος. Σ υχνάκις τό εϊδος τοΰτο τής αύ- 
τοκτονίας άνακύπτει έν τώ  έδάφει τών ερωτικών 
έπεισοδίων. ‘ Ο άπορριφθείς εοως καί η ζηλοτυπία 
καταπείθουσι τόν άκλητον έραστήν νά θέση πέ
ρας είς τήν ζωην του παραμυθούμενος ΰπό τής 
συναισθήσεως δτι τό άντικείμενον τοϋ ερωτός του 
θά βασανίζηται ΰπό τών τύψεων τοΰ συνειδότος. 
Συμβαίνει ένίοτε ώστε ο υιός πρός τό πείσμα τών 
γονέων του, μή εύνοούντων τάς ιδιοτροπίας αύ
τοΰ, θέτει χεΐρα έπί τής ζωής του.

'Ενίοτε ή κενοδοξία εϊναι ή α ιτ ία  δ ι’ ην πολ
λοί άνθρωποι έπιθυμοΰσι τόν θάνατον. ‘ Υπό πολ
λών συγγραφέων, εϊδικώς άσχοληθέντων περί τά  
φαινόμενα τής αυτοκτονίας άπό πολλοΰ χρόνοι» 
ίδ η  παοετηρήθη ότι μ-εταξύ τών αύτοκτονούντων 
ούχί σπανίως άπαντώσιν άνθριοποι καταβάλλοντες 
άπάβας τάς δυνάμεις των είς τό νά διασαλπισθή
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Ιν εΰρυτέρω κύκλω ή- αυτοκτονία των· ούτοι ά- 
ποστέλλουσι λεπτομερές είδνίσεις είς τοΰς συν- 
τάκτας τών εφημερίδων καί δέν φείδονται κό
που, ίέ ν  άπεχθαινονται τάς μερίμνας περί τής 
διαδόσεως τοϋ τολμήματος των καθ’ όλγ,ν τήν 
πόλιν. Είναι λ ίαν πιθανόν, ό'τι πολλοί οΰδέ- 
ποτε θά άπεφάσιζον ν ’ αΰτοκτονήσωσιν, δν έ- 
γνώριζον οτι ή πρδξις των αδτη θά παρέλθη 
απαρατήρητος καί οδτε ή κοινωνία οδτε ό τ ύ 
πο ; δέν θ ’ ποιήστ) περί αύτής λόγον. "Οπως 
άποφασίσωσι νά αΰτοκτονήσωσι παρορμήθησαν 
υπό δυστυχιών έν τφ  β ίω , ά λ λ ’ ούτοι δέν έπε- 
θύμουν νά θέσωσι τέρμα είς τήν ζωήν των άνευ 
τής πεποιθήσεως είς τό ότι πά ντ ις  θά γνωρί- 
σωσι την δυσπραγίαν τ ω ν  όπως εδρωσιν εν 
έαυτοίς θάρρος πρός αυτοκτονίαν έπρεπε νά 
άνταμειφθώσι διά τής συναισθήσεω;, ότι ούτοι 
προκαλοϋσι τήν κοινωνίαν οδτως άσπλάγχνως 
άποβλέπουσαν εις τήν ό'λεθρον ένό; τ ϋ ν  μελών 
της. Ό  θάνατος πρό τών οφθαλμών αΰτών πα- 
ρ ίσταται ώς μέσον έκφράσεως της άγανακτή- 
σεως τών πασχόντων κατά  τής κοινωνικής τά- 
ξειος καί ώς μέσον Ικανοποιήσεις τής φιλοδο
ξίας των.
*0  θάνατο; ένίοτε άποκτβί δλως ίδ ιαιτέοαν ση
μασίαν πρό τών όμμάτω* τών άνηκόντων είς 
ιδιαιτέραν τάΕιν συνφδά τα ϊς παραδόσεσι τής 
δποία; θεωρείται ώς ιδιαιτέρα ευτυχία τό άπο- 
θνήσκειν καθ’ ένα μόνον τρόπον οΰχί δί και 
κατά  τόν άλλον. Οί αρχαίοι Ρωμαίοι ούτως έ- 
μερίμνων περί τού ενδόξου η ρωμαϊκού θανάτου, 
ώς τήν σήμερον φροντίζόυσι, οί πλεϊστοι περί 
έξασφαλίσεως τής υλικής εΰημερίας των καί 
τοϋ επικερδούς συνοικεσίου. ’Ιδίαν εΰτυ^ίαν οί 
Ρωμαίοι έθεώρουν τόν ήρωϊκόν θάνατον έν τφ  
πεδίω  τής μάχης καί οί εΰτυχεϊς οί ευρόντες 
ευκαιρίαν νά άποθάνωσιν έπαξίω ς, έγένοντο άν- 
τ ΐ) είμενον ζηλείας. Τό αΰτό αίσθημα άπαντα  
παρά τοίς στρατιώταις πασών τών χωρών μετά 
πολλής η όλίγης δυνάμεως άναλόγως τών 
εθνικών ίδιοσυγκρασιών. ’ Επί τέλους δ θάνατος 
είναι δυνατόν νά παρίσταται ώς εΰάρεστος ΰπό 
τήν επιρροήν τοϋ θρησκευτικού καί τού πολ ι
τικού φανατισμού. Πόσοι άνθρωποι υπεβλήθη- 
σαν ε ί; τοΰς φοβερωτάτους κινδύνους, έπορεύ- 
οντο είς τόν θάνατον καί πότα πράγματα ά- 
πώλλοντο χάριν τ ί ς  t δέ ας. Ουτοι έχώρουν μετά 
τοσούτου ενθουσιασμού καί χαράς, ώς νά κατε- 
λαμβάνοντο υπό τής ανάγκης τοϋ νά έξοντο- 
θώσι. Τό αίσθγιμα τοϋτο λ ία ν έπετείνετα ι δταν 
λάβη έπιδημικόν χαρακτήρα καί άναδίδεταt 
μ εταξύ τοϋ όχλου* έν ταύτα ις τα ϊς περιπτώσεσι 
δλόκλ>ιρα πλήθη λαού πάσχουσιν έκ τελείας 
διαστροφής τού αισθήματος τής αΰτοσυντηρή· 
σεως καί άναμένουσι τόν θάνατον, ίσ τ ίς , πρό 
τώ ν οφθαλμών αΰτών οΰ μόνον αποβάλλει τόν

φοβερόν του χαρακτήρα, άλλά  καί παρίστατα* 
ώς τ ι δελεαστικόν καί εΰγενές τέλος τ ί ς  ζω ίς  
Ώ ς  παράδειγμα παρομοίου είδους ψυχικής Ιπ ι- 
δημίας χρησιμεύει ή κατάργηοις τής περσική; 
θρησκευτικής αίρέσεως μ π  α μ π  ή ήτις έξον- 
τώθη έν Τεγεράννι τώ  18 5 2 . Είς γάλλος πε
ριηγητή; ώς άκολούθως περιγράφει τήν κατά- 
γν,σιν ταύτης τής αίρέσεω;. «Κ ατά  ταύτας τάς 
ημέρας έν τα ι; όδοϊς καί τα ϊς άγοραίς τής Τε 
χεράνης παρίστατο τοιοϋτον θέαμα τό δποΐον 
δ πληθυσμός αΰτής οΰδέποτε θά λησμονήσιρ. 
’Ακόμη καί τήν σήμερον όταν γίν»ι λόγος περί 
τούτου τού αντικειμένου, είνε δυνατόν νά iSr, 
τ ις μ εθ ’ δποίου αισθήματος τρόμου συνηνωμένου 
μετά ένθουσιασμού τό π λ ίθ ο ς  τούτο τό συμ- 
βεβηκό;. ’Εν τώ μέσφ τώ ν  δημίων εΰρίσκοντο 
ομάδες γυναικών καί πα ίδων μετά έσχιβμίνης 
έπιδερμίδος κ α θ ’ όλον τό σώμα καί μετά ά- 
νημμένων θρυαλλίδων είσαχθεισών έν τοΐς χαί- 
νουσι τραύμασι. Τά θύματα έσυραν διά σχοινίων 
καί ήνάγκαζον αΰτά διά μαστιγώσεων νά βα(- 
νωσι. Οί πα ΐδε; κα ί αί γυναίκες έχώρουν είς τά 
εμπρός καί μ ετ ’ ένθουσιασμοϋ ίδον «Τή άλν,- 
θεία ήλθομεν έκ τοϋ θεού καί 6ά έπιστρέψωμεν 
είς τόν θεόν» (γαβάρι κέσνα χουδάγιου χέμ 
σάβερα νί χουδάϊ). Ά ν  τ ις τών αιρετικών 
έπ ιπ τε  κατά γής έξασθενήσας έκ τή; άπω - 
λείας τού αίματος τού κρουνηδόν ρέοντος καί ή- 
γειρον αΰτόν διά μαστιγώσεων, ούτος έν παρα
φορά ήρχιζε νά π/,δ$, νά χορεύη καί νά κραυ
γάζω μ ετ ’ άγριου ένθουσιασμοϋ, τή άλ/,θεία 
ήλθομεν έκ τοϋ Θεού καί θά έπιστρέψωμεν είς 
τόν Θεόν. (τΓΙαΐδις τ ιν έ ; άπέθνησκον κατά τήν 
πορείαν καί οί ίδ ιο ι φανατικο ί γονείς των θά 
έπάτουν διά τών πο>ών των μή ρίπτοντες εί; 
αυτούς ού δέ έν συλληπητικόν βλέμμα. Ό τ ε  
έφθασαν είς τόν τόπον τής καταδίκης, είς τοΰ; 
αιρετικούς ΰπεσχέθν,σαν πλήρη άμνηστείαν άν 
άποβάλλωσι τά  πεπλανημένα φρονήματα καί 
τήν αϊρεσίν των. Ε ί; δήμιος είπεν είς τόν πα
τέρα δύο παίδων ότι άν δέν όρθοφρονήση καί 
άποπτήσσει την αϊρεσιν θά θανατώσωσι τά τ έ 
κνα του έπ ί τής άγκάλη ; του. Τ αύτα ίσαν δύο 
πα ιδ ία  τών δποίων τό πρεσβύτερον ητο μόλις 
δοιδεκαετής. Ό  πατήρ ά νήγγειλεν είς τόν δή
μιον ότι επιμένει είς τήν αΐρεσιν καί άπ^τει 
όπως τιμωρήσωσι τά τέκνα του.

’Εν πάσα ι; ταύτα ις ταΐς περιπτώσεσιν εδρι- 
σκόμεθα άπέναντί τής παραδόξου διαστροφή;· 
τοϋ ένς-ίκτου τή ; αΰτοσυντηρήσεως τ .έ . τοϋ ένς·ί 
κτου τοϋ ίσχυρωτάτου καί τοϋ έμφύτιυ  είς πάν
τα τά  ζώντα 0ντα. Ή  έθελοθυσία τήν δποίαν 
πάντα  τά  ζώα οδιως ίσχυρώς φοβούνται,είςτόν^ 
άνθρωπον ένίοτεπαρίσταται ώς έπιθυμητός κα 
μάλιστα  θεωρεί αΰτήν άπαραίτητον. Τό γεγονός 
τούτο τόσον αντιφάσκει είς τούς θεμελιώδεις
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νόμους τής ζωής ώστε ή έςακρίβωσις αΰτοϋ 
άποκτδ μέγα ενδιαφέρον.

Τήν Ιξήγησνν τούτου τοϋ φαινομένου κατά 
πάσαν πιθανότητα όφείλομεν νά έκζητήσωμεν έν 
τ φ  νόμφ τοϋ συνειρμού τών ιδεών. *0  συνειρμός 
τών ιδεών είνε είς κατάστασιν νά μεταβάλή 
τήν ψυχολογικήν σημασίαν οίουδήποτε γεγονό
τος. Οδτος δύναται νά ποιήσιρ ε ί; τ ι πρόσωπον 
εΰάρεστον τό άντικείμενον τό δποΐον φα ίνετα ι 
δυσάρεστον είς τόν άλλον άνθρωπον, οδτος είνε 
είς κατάστασιν νά καταστήσει ένδιαφέρουσαν εις 
τ ι άτομον τήν ένασχόλησιν τήν άναγνωριζομέ- 
νην οπό τών άλλων άνιαράν η άδιάφορον. Οδ
τος δύναται νά άποδώσή ί'διον θέλγητρον εις 
τ ι άτομον έκ τής άναμνήσεω; ιδέας η είκόνος 
ή τις έξεγείρει παρά τοίς λοιποΐς τό αίσθημα 
τής αποστροφή;. Ό  φετιχ ισμό; τοϋ έρωτος π α 
ρέχει ήμίν έναργές παράδειγμα τής διαφόρου 
ψυχολογικής σημασίας, τήν δποίαν παρίστν.σιν 
ίν  κα ί τό αΰτό άντικείμενον διά διάφορα άτομα· 
ράκη τινά  άσήμαντα καί μηδεμίαν τιμήν έχον- 
τα  άντικείμενα , φαίνονται ε ί; ένα άνθρωπον πο
λύτ ιμ α  δ ιότι άναμιμνήσκουσι τόν φίλον ή τόν 
έραστήν η έρωμένην συνδεόμενα μετά τών π α 
ραστάσεων περί τοϋ άγαπητοϋ ατόμου.*Η διόρ- 
θωσις τών τυπωμένων χειρογράφων δέν είνε 
ένασχόλησις ήτις καθ ’ έαυτήν νά ένδιαφέρτρ τόν 
έπιστήμονα. Οΰδείς έπιστήμων θά άνελάμβανε 
τήν διόρθωσιν τοϋ συγγράμματα; άλλου άν
θρώπου άν δ τελευταίος δέν ητο συγγενή ; η φί
λος του. ’ Εν τούτοις ε ’ς πολλοΰ; έπ ιίτήμονας 
φα ίνετα ι λ ία ν  εΰχάριστο; ή διόρθωσι; τών ίδίων 
συγγραμμάτων τυπουμένων. Έγνωρίσαμεν ένα 
λόγιον άνδρα πολιόν καί σεβάσμιον όπαδάν τοΰ 
Α σκληπ ιού, δ^τις έστενοχωρεΐτο όταν δέν έ- 
λάμβανε ταχέως τά  έκ τοϋ τυπογραφείου έξερ- 
χόμενα καί χρήζοντα διορθώσεως πρώτα τυ 
πογραφικά φύλλα τοϋ σπουδοίου περιοδικού του. 
Ή  διαφορά αυτη έν τή σχέσει διαφόρων άτό- 
μων πρός μίαν καί τήν αΰτήν έργασίαν έξηγεί- 
τα ι έκ τοϋ, ότι κατά τήν διόρθωσιν τών ίδίων 
του συγγραμμάτων, χάρις είς τόν νόμον τοϋ 
συνειρμού τών ιδεών, παρά τφ  συγγραφεί διε- 
γείρονται ευχάριστοι ίδέαι καί παραστάσεις 
συνηνωμέναι μετά τής παοελθούσης έργασίας, 
ένεκα δέ τούτου καί αΰτή ή διόρθωσες τών τυ* 
πωθέντων γ ίνετα ι εΰχάριστος.

Ή  ά>άμνησις τόπου τινός δύναται νά fi ήμίν 
εΰχάριστο;, άν έκεΐ διήλθωμεν ευτυχείς τινας 
στιγμάς τοΰ βίου ήμών, ένφ ή αυτή ανα- 
μνησες διά τούς άλλους εϊνε άδιάφορος, ίσως δέ 
καί απεχθή;· Παρόμοια παραδείγματα δυνα- 
τα( τ ις  νά άναφέρη έν άφθονία, δ ιότι λόγος γ ί
νετα ι περί τών συνειθεστάτων φαινομένων τής 
ψυχολογίας τοϋ ανθρώπου.

Ή  έντύπωσις, ή είκών, ή ιδέα, ή άνάμνησις 
δύνανται νά ώσιν ήμϊν εΰάρεστα ή δυσάρεστα 
έν έξαρτή,σει άπό τής ποιότητο; καί τοϋ ποσοΰ 
τών συνειρμών τών περιστοιχιζόντων αΰτάς. 
Ό  ψυχολογικός ούτος νόμος τελείως έξηγεϊ 
τήν α ιτ ία ν , δι ’ ήν ένίοτε ί  θάνατο; ά ιιοβάλλει 
τόν ειδεχθή του χαρακτήρα πρό τών όμμάτων 
τού άνθρώπου· καί πράγματι τούτο συμβαίνει 
έκάστοτε, οσάκις πέριξ τής ιδέας περί τοϋ θα
νάτου συνέρχονται αί εΰχάριστοι παραστάσεις 
καί σκέψεις. Δ ια τ ί π . χ . οί έρωμένοι άποφασί- 
σαντε; νά θέσωσι τέρμα είς τήν ζωήν των άνυ- 
πομόνως άναμένουσι τήν ημέραν τ ί ς  αΰτοκτο- 
νία ς;Δ ιότι έν τή συναισθήσει αΰτών ή περί τού 
θανάτου ιδέα συδέεται μ ε τ ’ εΰχαρίστων παρα
στάσεων καί ιδεών τής αγάπης, συνεπεία δέ 
τούτου καί αΰτή ή πρό τοϋ θανάτου ιδέα άπο- 
κτα  ιδιαίτερον θέλγητρον. Τό αΰτό δύναταί τις 
είπεϊν καί περί τών αΰτοχειριών έκ κενοδοξία; 
καί έκδικήσεω;. ’Εν ταύττ) τνί περιπτώσει υ
πάρχει συνειρμός μεταξύ τών περί θανάτου ι 
δεών καί τής ιδέας περί τή ; θλίψεω ; τή ; προ- 
ξενουμένης διά τή ; αΰτοκτονίας είς τόν εχθρόν, 
έπειδή δέ αδται αί ίδέαι είνε εΰχάριστοι, καί ή 
περί τοϋ θανάτου ίδέα γ ίνετα ι εΰχάριστος. Φαί
νετα ι, ότι ή δίψα τής δόξης καί τής εκδική«εω ; 
θά ίκανοποιηθώσι μόνον έν ταύττ) τή περιπτώσει, 
άν έπ ί τής ζωής γείννι δ φιλόδοξο; ένδοξος καί 
δ φιλέκδικο; ίδτ, τά παθήματα τοϋ άνθρώ
που τό δποΐον φθονεί καί μισεί· τό δέ νά άπο- 
λαύστ) τής δόξης η τής έκδικήσεως αΰτοκτονών 
σημαίνει νά έπ ιτύχη  έφήμερον εΰτυχίαν τήν δ
ποίαν οΰδέποτε θά δοκιμάση. Ά λ λ ’ αί δελεα- 
στικα ί οίκόνες τ ί ;  έν τφ  μέλλοντι δόξης η τής 
περατωθείσης έκδικήσεως παρά τισ ιν άτόμοις 
καθίστανται τόσον εναργείς, τόσον ίσχυραί κ α ί 
τόσον άδιασπάστω ; συνδέονται, κατά  τόν νό
μον τοϋ συνειρμού, μετά τής πεοί αοϋ θανάτου 
ιδέας, ώστε ά π ’ ευθείας ώθοϋσι τόν φιλόδοξον 
η τόν φιλέκδικον είς τήν αΰτοκτονίαν, καίτοι ή 
πράξις αδτη κ α θ ’ έαυτήν καί κατά τάς συνε
π ε ί ς  της είνε καθ ’ δψιστον βαθμόν μωρά καί 
αλόγιστος.

Ά μφιβάλλομεν περί τοΰ, άν διά τών μνημο- 
νευθέντων συμπερασμάτων έξηντλήσαμεν τοιοϋ- 
τον ευρΰ ζήτημα. Ά λ λ ά  σκοπός ήμών είνε νά 
έπιστήσωμεν έπ ’ αΰτοΰ τήν προσοχήν τών έπ ι-  
στημόνων. Έ ν  ταύτ») τή αναφορά σπουδαίαν έκ- 
δούλευσιν θά έδείκνυον οί ιατροί, οιτινες συχνά
κις παρευρίσκονται έπ ί τ ί ;  κλ ίνη ; τών βαρέως 
άσθενούντων καί ευρίσκουσιν ευκαιρίαν νά παρα- 
τηρώσι τοΰς άποθνήσκοντας. Οδτοι είνε είς θέ
σιν νά έξηγήσωσι τά ζήτημα περί τού τ ίν ι τρόπω 
οί διάφοροι άσθενεϊς φέρονται πρός τάν προσεγ- 
γίζοντα θάνατον. Έ ν γένει οί ιατροί θά ήδύναν-



το νά συναθρΟίσωσι πολύτιμ* υλικά πρό; λύσιν 
τοϋ σπουδαίου ψυχολογικού προβλήματος βπώς 
άποΟνήσκει δ άνθρωπος».
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(Συνέχεια κ * ί τέλος. "15ε άρ. 20 )

Ά π ’εναντίας, εκείνοι οί μεγαλέμποροι οϊτινες 
θυσιάζουσι τό παν χάριν μόνον τοϋ κέρδους άνευ 
πολλής προσοχής εϊς τά  μέσα,— άναποφεύκτως 
καταδικάζονται εΐς έξόντωσιν. "Ας λάβωσιν υ π ’ 
δψιν τά  ρηΟέντα εκείνοι ο! Εμπορευόμενοι οϊτινες 
θέλουσι νά Οερίζωσιν έκεϊ δπου δέν έσπειρον. 
Πώς νά μή ίδωμεν ένταΰθα ΐόν δάκτυλον τής 
Ά νω τάτνις Δικαιοσύνης, ήτις α π α γγέλλε ι τήν 
καταδίκην, άφαιρών άπό τοϋ πλουσίου τάς 
λαμπροτάτας του έλπίδας περί τής διατηρή- 
σεως τοϋ γένους του.

"Οσον άφορα τάς άσθενείας έν τή κοινί! ση
μασία ταύτης τής λέξεως, τήν σήμερον άρκούν- 
τως έπιστοποιήΟη, δτι άπασαι αί νευρικαί νόσοι 
(έπ ιλη ψ ’α , υστερία κ. τ . λ . )  μεταδίδονται 
έκ τών γονέων εις τοΰς άπογόνους. Πρός τού- 
τοις μία διαδεδομένη ψυχική έκδήλωσις, ή 
μανία τής αυτοχειρίας, καταλαμβάνουσα §ν 
μέλο; τής οΐκογενείας μεταβαίνει έν πολλαΐς 
περιστάσεσι και εΐς τά  λοιπά μέλη, τά  όποϊα 
πολλάκις στερούνται αΰτοποοαιρέτως τής ζωής 
των ακριβώς έν η ήλικίαεθεσαν χεΐραέπίτήςζωής 
των οί γονείς των, θείοι, πάππο ι κ .τ .λ .  Πε
ραιτέρω ή τάσ ι; πρό; τήν αυτοχειρίαν μετατρέ- 
π ετα ι είς φονομανίαν, ένίοτε δέ έκφράζεται 
υπό διαφόρους μορράς ψυχικών καί νευρικών 
παθ'/,σεων.

Πολλά παραδείγματα άπαντώσι τής κληρο
νομική; μεταδόσεως ταύτης τής άσθενείας. Θά 
άναφέρωμεν μόνον τινά έξ αΰτών. ΕΙς μισάν
θρωπος καί σκυθρωπός πατί.ρ άπεπειράθη νά 
αΰτοχειριασ'ίή. Οδτος είχε πέντε υιού; · ό πρε- 
σβύτερος αΰτών, 40ετής, έρρίφθη άνευ τίνος 
α ιτ ία ς έκ τής τρίτης οροφής ό'πως άποθάνη 
ί  ό'εύτιρος υιός 35ης αύτοπροαφέτως άπέθανεν 
έτΐΐ τής αγχόνης, ό τρίτος έρρίφθη έκ τοΰ π α 
ραθύρου, ό τέταρτος έ'θ/,κε τέρμα εις τήν ζωήν 
-|ου διά τοΰ πυροβόλου. ‘Υπήοχον παραδείγ
ματα περ1. τοΰ, δτι έν μια κα;. τή αυτή οΐκο- 
γενεία ηΰτοχειριάζοντο ή μάμμη, ή μήτηρ, ή 
Ουγάτηρ καί ό έγγονος. Ό  Μορέλ άναφέρει τά  
τερί ένός πλουσίου γαιοκτήυονος δστις άφήκεν 
τ:τά υιούς κ«1 7 εκατομμυρίων χρηματικήν

~εριουσίαν. Οί υιοί του διέμενον έν Ιίαρισίοις

καί τοί; πέριξ έπολλαπλασίασαν τήν περιου
σίαν τού πατρός τω ν, άπήλαυον εΰρωστίας 
καί γεν ική ς υπολήψεως, άλλά  άπαντες έδωσαν 
τέρμα είς τήν ζωήν των δ ι ’ αΰτοχειρίας έν η
λ ικ ία  3 0 — 40 έτών. Ό  κρανιολόγος Γάλλ 
αναφέρει μίαν περίπτωσιν, καθ ’ήν ή μμάμη, ή 
μήτηρ, καί ό άδελφός έτελεύτησαν αΰτοχειρ ια- 
σθεϊσα, ό υιός άπέθανεν έπ ί τής άγχόνης, ή δέ 
θυγάτ/,ρ έσώθη έκ τοΰ κινδύνου καθ ’ ί)ν σ τ ιγ 
μήν ήτοιμάζετο νά ριφθή έκ τοΰ παραθύρου,

Περί δέ τής έπ ιληψ ία ς , τής φρενοβλαβίας 
κα ί άλλων ασθενειών είνε γνωστά οΰκ Ολιγά
ρ ιθμα παραδείγματα  τής κληρονομικής μετα- 
δόσεως. Ευκόλως άπο δεικνύετα ι δτι έν Γ αλλ ία  
κατά τό 1853 τό έ'βδομον τών φρενοβλαβών, 
προσεβλήθησαν ΰπό ταύτης τής άσθενείας έκ 
κληρονομιάς. ‘ Ο Γορζέ άναφέρει περί ένός επ ι
ληπτικού, δστις είχεν οκτώ τέκνα άπαντα  πά- 
σχοντα έκ τής αΰτής άσθενείας. *0 Έσκαρών 
δ ιηγείτα ι δτι έκ 321 επ ιληπ τικώ ν έν 105 πε> 
ριπτώσεσιν άπήντησε τά  ίχνη τής κληρονομι- 
κότητος κ τλ .

Εϊνε άξιοσημείωτον δτι άπασαι έν γένει αί 
ψυχ ικα ί νόσοι ώς έπ ί τό πλεΐστον κληρονομούν
τα ι έκ τής μητρός η έκ τοϋ πατρός, έν ιχέρει 
δέ α ί νευρικαί άσθένειαι μεταβαίνουσιν έκ τοΰ 
πατρός είς τήν θυγατέρα, έκ δέ τής μητρός—  
είς τόν υιόν. Ή  πρώτη περίπτωσις ευκόλως έν- 
νοεΐται δταν ένθυμηθώμεν δτι τό βρέφος κατά. 
πρώτον άναπτύσσεται έν τή νηδύϊ τής μητρός 
του καί επ ειτα  κατά  τά πρώτα £τη τής ζωής 
του, ή διανοητική κα ί φυσική αΰτοΰ άνάπτυξις 
εΰρίσκονται έν ταϊς χερσί τής μητρός·ΐδοΰ δ ια τ ί 
καί αί ψυχ ικα ί διαταράξεις τής μητρός οδ- 
τως έπιβλαβώς άντανακλώνται έπ ί τών πα£· 
δων.

Έ κ  τών άλλω ν άσθενειών εϊνε κληρονομι- 
καί: ή φυματίωσις, τά  γα λλ ικά  πάθη, ή πολυ
σαρκία, ό διαβήτης, ή ποδάγρα, ό καρκίνος, ή 
λέπρα κ τλ . Θά ένδιατρίψωμεν ολίγον έπί τών 
δύο πρώτων έ'νεκα τής καταστρεπτικότητος 
αΰτών.

Ό  διδάκτωρ Ρ ίφ ε λ ,— λέγει δ Παργάμ.ην—  
εφθασαν είς τά  ακόλουθα έξαγόμενα περί τή ; 
μεταδοτικότατος τής φυματιώσεως 1) δπου ή 
φυματίωσις (tuberculosa) άπαξ έμφανισθή εν τή 
οίκογενεία, αΰτη ήδη δ ιαδίδετα ι συνήθως έκ- 
δηλουμένης κ α τ ’ ισχυρόν η άσθενή βαθμόν, έν ί
οτε φείδεται πολλών οικογενειών καί διά τώ ν 
γάμιον μεταβαίνει είς άλλας οΐκογενείας. 2 ) 
Έ ν τα ϊς φθισικαίς οΐκογενείαις έκτός όλίγων έ- 
ξαιραίσεων, ή θνησιμότης εϊνε λ ία ν  μεγίστη  
μεταξΰ τών παίδων. 3 ) Έ ν τα ΐς οΐκογενείαις 
έν αίς εϊνε άμφότεροι οί γονείς ασθενείς, αυτη  
εχει περισσοτέραν δύναμιν, ή δταν ό εΐς μόνον 
τών συζύγων εϊνε άσθενής. 4 ) Οί απόγονοι τών
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φθισικών έν τα ϊς πλείστα ις περιπτώσεσι γίνον
τα ι έπίσης φθισικοί, άκόμη καί δταν άφίσωσι 
τήν πατρικήν στέγην τελείως ΰγ ιε ϊς . 5 )  Έ κτός 
τών φθισικών καί τών σκροφουλικών φλογώσεων 
τών οφθαλμών, τών ΰμένών, τών όστών, έν 
τα ΐς φθισικαϊς οίκογενεί ι ι ς  άπαντώσι καί ά λλα ι 
άσθένιιαι οίον, ή άποπληξία .

Περιταίρω, εϊνε γνωστόν έκ τών παρατηρή
σεων, δτι «δσον έπ ι περισσότερον χρόνον ή φυ- 
ματίωσις μεταβαίνει άπό γενεάς εΐς γενεάν έν 
ένί γένει, τόσον ένωρίτερον εμφανίζεται έν τοϊς 
μέλεσι τούτου τοΰ γένους, έως οδ έπί τέλους, 
ταΰτα  άρχίσωσι νά πάσχωσιν έκ τής άσθε
νείας ταύτης άπό τής τρυφεράς αΰτών ήληκίας. 
Έ π ε ιτ α  ή στατιστική  άποδεικνύει, δτι μέχρι 
τοΰ τεσσαρακοστοΰ έτους ό αριθμός τών γυνα ι
κών, α ϊτινες άπέθανον έκ τής φθίσεως είνε 
μ*γαλείτερος η τών άνδρών, ά λλ ’ άπό ταύτης 
τής ήλικ ίας ή φυματίωσις διά τάς γυναίκας 
•ϊν» ^ ττο ν έπικίνδυνος η διά τοΰς άνδρας. ’ Γπό 
■τοΰς αΰτούς δρους αί γυνα ίκες άποθνήσκουσιν 
έκ τής φθίσεως ταχύτερον κα ί έν τρυφερωτέρα 
ήλικία η οΙ άνδρες. Οί φθισικοί άποθνήσκουσιν 
ώς ifA τό πλεΐστον κατά τό εαρ, όλιγώτερον 
κατά τό θέρος καί τόν χειμώνα ολίγιστα δέ 
περί τό τέλος τοΰ έτους» (Ιΐεογάμην). Έ τ ι  
δυστυχέστεροι εϊνε οί απόγονοι οί κλπρονομήσαν 
τες τά  γαλλ ικά  πάθη. Έ νταΰθα ή ασθένεια 
εϊνε βλαβερωτέρα διά  τό βρέφος η ή ασθένεια 
τής μητρός, ίσως διότι έκ τής άσθενοΰς μητρός 
συν^θ(·ς τά  πα ιδ ία  η έξέρχονται νεκρά η τ α 
χέως μετά  τήν γέννησιν άποθνήσκουσιν.

Α ί πλεΐσται προσβολαί ΰπό τών κληρονομι
κών γαλλ ικώ ν παθών έπισυμβαίνουσι κατά τά  
πρώτα τρία Ιτη μετά τήν μόλυνσιν τών γονέων. 
Τινές ιατροί, ώς π . χ . ό Νιούμαν, ισχυρίζονται 
4τι έκ τών ΐαθέντων πατέρων τά  τέκνα διαμέ- 
νουσιν ίιγιή. Τά κληρονομικά γαλλ ικά  πάθη 
βυνβδεύονται ΰπό τών αΰτών φαινομένων ώ ; καί 
τά  κατόπιν άποκτηθέντα. Έ κτός τούτου, παρά 
τοϊ{ παιδίοις ταΰτα περιπλέκονται καί διά δ ια 
φόρων άσθενειών, τών σκροφούλων, π .χ . τών νο
σημάτων τών οφθαλμών καί τών ώτων κ τλ . Η 
αδυναμία καί ή έπιδεκτικότης πρό; τήν πάθη- 
«ην, αϊ *?σαγόμεναι ΰπό ταύτης τής τρομεράς 
άσθενείας είς τάς οΐκογενείας, έπί μάλλον ένι- 
σχόονται καί βαθμηδόν έπισπεύδουσι τόν ό- 
θρον.

*Α^ασαι αί ΰποδειχθεϊσαι καί ετεραι άσθέ- 
νείαι έπαισθητώς ένισχύονται κατά  τοΰς γά - 
μους τών συγγενών, τό όποιον εϊνε ευνόητον. 
,’Εν ταότΥΐ τή π«ριπτώσει, τά  ΐδιάζοντα καί αί 
προδιαθέσεις άμφοτέρων τών γονέων συνέρχον
τα ι έπί τό αΰτό, καί ένεκα τούτου ένισχύονται, 
τό όποιον βεβαίως, επιφέρει κ α τ ’ άρχάς τήν 
χειροτέρευσιν τοΰ γένους, έπ ί τέλους δέ καί

τήν έξόντωσιν αΰτοϋ. Ίδοΰ δ ια τί ό νόμος έν ά - 
πάσαις τα ΐς πεπολιτισμέναις χώραις δραστηρίως 
καταδιώκει τοΰ; μεταξΰ έξ αϊματος συγγενών 
συναπτομένους γάμους. Έ κ  τής πείρας τών κ η 
πουρών καί τών κτηνοτροφών καταφα ίνετα ι ή 
βλαβερά επιρροή τών α ιμομ ιξιών, καί δσον έπ ι- 
θυμητόν καί άν φαίνηται ένιοτε τό διατηρήσαι 
τήν καθαρότητα τοΰ γένους τούτου η τοϋ ά λ 
λου ζώου η τοϋ φυτοΰ, άλλ* ή έπ ί μάλλον έ- 
λαττουμένη γονιμότης τάχιον η βράδιον ά ναγ- 
κάζει νά «άνακα ινίζω μεν» τό α ίμα τών ζώων 
καί νά «άνανεώμεν» τά  φυτά δ ι ’ άλλων ειδών» 
Τοϋτο εϊνε εΐς έκαστον γνωστόν, δστις κ α τα 
γ ίνετα ι είς τόν πολλαπλασιασμόν τών ορνίθων 
π  χ . ώστε θεωροΰμεν περιττόν νά παοάγωμεν 
παραδείγματα .

Ό  μέγας λοιπόν νόμος τής κληρονομικότη- 
τος παρίσταται έν τφ  βίω ώς προστατευτική 
δύναμις, ήτις τείνει π«ντοιοτρόπως νά δ ια ιώ 
νιση είς τούς άπογόνους τά  ΐδ ιάζοντα χαρα
κτηριστικά τών γονέων, άνευ διακρίσεων, άν 
δηλ. αΰτη ή κληρονομική μετοίδοσις εϊνε ωφέ
λιμος είς τοΰς άπογόνους η δχι.

Ο Ε Π Ι  Ο Μ Η Ρ Ο ϊ
Π Ο Α  I T U M  O t

Εΐς τά τής δια (της τών άνθροίπων τής επο
χής εκείνης πρέπει νά προστεθή καί ή βρώσις 
τών ιχθύων μεταξύ τών εδεσμάτων, τούς δ- 
ποίους ετρωγον έκ μεγίστης πιεζόμενοι άνάγκης, 
διότι ή έκ τούτων τροφή καθίστησι τό σώμα 
χαλαρόν καί μή άντέχον είς κόπους. Συνε- 
λάμβανον καί πτηνά , δπως καί τούς ΐχθΰς δ ι’ 
αγκίστρων. Προετίμων πάντοτε τήν διά πτηνών 
τροφήν ώς θρεπτικήν, αΰξάνουσαν καί ένδυνα- 
μώνουσαν τάς σωματικάς δυνάμεις.

κ ά λ λ ’ δτε δή νηός έξέφθιτο ήϊα πάντα 
»κα ί δήάγρην έφέπεσκον άλητεύοντες άνάγκ»] 
ϊίχθϋς όρνιθάς τε φίλας δ ,τ ι χεϊρας ϊκατο 
»γαμπτο ϊς άγκίστροισιν. . . .

(Ό δ ύσ . Μ. 3 2 9 )
Π ολλάκις μεταξύ τών συνήθων Οίνων έχρών- 

το καί οίνου πολλών έτών.
8τοΐς δ ’ δ γέρων έλθοΰσιν άνά κρατήρας κέοασεν 
»οϊνου ήδυπότοιο, τόν ένδεκάτφ ένιαυτώ 
»ώ ιζεν ταμ ίη , καί άπό κρήδεμνον έλυσεν.

(Ό δ ύσ . Γ . 3 9 0 ) .
Ώ ς  συστατικόν τής καλής τραπέζης ησαν 

τά  άσματα καί οί χοροί. Είς τό συμπόσιον έ· 
τραγώδουν άσματα ήρωικά, άπερ ήκουον μετά 
προσοχής καί έν σιωπή.
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«το ϊσ ι δ ’ άοιδός άειδε περικλυτός, ο ΐ'δ έ σιωπή 
» ε ϊα τ ’ άκούοντε;· δ δέ ’ Α χαιών νόστον άειδε 
Βλυγρόν, 8ν έκ Τροίας έπετείλατο Π αλλάς

Ά θήνη . (Ό δ ύσ . Α .  3 2 5 ) .
Γυναίκες καί παϊδες ούκ έκάθηντο έν συμ- 

ποσίω.
Οί μνηστήρες τής Πηνελόπης διεσκέδαζον καί 

έτέρποντο διά τοϋ άοιδοΰ Φ/,μίου.
«αΰτάρ έπεί πόσιος καί Ιδητύος έξ έρον εντο 
«μνηστήρες, τοΐσιν μέν ένί φρεσίν άλλα  μεμήλει, 
»μ ολπή  τ ’ όρχηστύς τε· τά  γάρ τ ’ άναθήματα 

δαιτός·
»κήρυξ δ ’ έν χερσίν κίθαριν περικαλλέα θήκε 
»Φημίω ός ρ’ ήειδε παρά μνηστήρσιν ανάγκη, 
»ητοι δ φορμίζων άνεβάλλετο καλόν άείδειν.

(Ό δύσ . Α. 150)
Ή  καθαριότη; τοϋ σώμ,ατος τών άνθρώπων 

τής έποχής εκείνης καί τών ενδυμάτων ήτο μ ε 
γάλη· έλούοντο διά χλιαρού δδατος ΐνα καθα- 
ρίσωσι τό σώμα έκ τοΰ ρύπου, δ δποιος ευκόλως 
έγένετο· διότι τό σώμα ητο γυμνόν καλυπτό- 
μενον έκ χιτώνος, δπερ ήν κάλυμμα έκ δύο φύλ
λων ύφάσμ.ατος άραιώς καρφωμένων έπ ί τών 
πλαγίω ν διά πορπών (καρφίδων), βπερ έφόρουν 
χάριν εΰσχν,μοσύνη;, διότι ητο άρραφον, οΰ γάρ 
τότε εραπτον διά βελόνης κα! κλωστής. Τού
του έ'νεκα προσέβχλλε π ϊσ χ ν  τήν επιφάνειαν τοΰ 
σώματος δ κονιορτός της άτμοσφαίρας καί έρύ- 
πα ιν ίν  αΰτήν. Έλούοντο όχι έμβάπτοντες τό 
σώμα έν λουτήρι, άλλά  καθήμενοι έπ ί γαβάθας 
πετρίνης η χαλκίντ,ς έκάλουν ά σ ά μ . ι ν θ ο ν  
έπέγεον δέ έπί τής κεφαλή ; καί τοΰ σώματος 
τό ΰδωρ θυμήρες (χλιαρόν), τό δέ σώμ.α ϋτριβον 
διά τών ψειρών γυναίκες η κοράσια. Ή  αιδώς 
πρό; τοΰτο δέν ητο αΰστ/,ρά ούτε έντύπωσιν 
εποίει η όρασι; τού σώματος έ'νεκα τής συχνής 
όράσεως. ΪΙολύ έξασθενεΐ τήν αιδώ ή συχνή όρα- 
σις.  Μετά τήν λοΰιιν  έχριον τό σώμα έλαίω , 
ινα προφυλάττωσι τοΰτο έκ περιψήξεων· τό γάρ 
ελ ιιο ν  εϊνε κακό; θερμαγωγός καί χρησιμεύει 
ώς περικάλυμμα· ούδόλω; φράττει τούς πόρους 
τοΰ σώματος καί κακώς οί σχολιασταί λεγουσι 
τούτο· ή γάρ φ ϊά ξις τών τ.όρων έμποδίζει τήν 
διαπνοήν ής η έμπόδισις έπιφέρει νόσον. 
«Τόφρα δέ Λαέρτην μεγαλήτορα ώ ένί οί'κω 
»ά(Λφίπολος Σικελή λοΰσεν καί χρΐσεν έλα ίω .

Ω .366 Ό δύσ.

Χάριν τής καθαριότητος έλούοντο πρό τοΰ
δείπνου.
«α ί δέ λουσάμενοι καί χρισάμενοι λ ιπ ’ έ λ χ ίφ  
ίδ εΐπ νον έ'πειτα θ ’ εΐΧοντο παρ’ όχθγ,σι ποτα- 

μοΐο. Ζ, 96 Ό δύσ.
Έλουζον τούς ξένους ϊνα καθαρισθώσιν έκ 

τοΰ ρύπου, ώς καί τούς αγνώστους, αί δμωαί, 
ΰπί·ρέτ£Ίαι κατωτέρας τάξεω ς, τούς δέ γνω 

στούς ελουον άμφίπολοι (θαλαμηπόλο ι), όπηρ*· 
τριαι άνωτέρας τάξεως.

Ούτως όταν δ Τηλέμαχος μετά τοΰ Πεισι- 
στράτου κατέλυσεν έν Σπάρτη εις τό μέγιρον 
του Μενελάου ώς άγνωστοι, άμέσως έλουσαν 
άμφοτέρους δμωαΐ ΰπηρέτριαι.
«τούς δ ’ έπεί ούν δμωαί λοΰσαν καί χρϊσαν 

έλα ίφ ,
»άμ.φί δ ’ άρα χ λ α ί.α ς  οΰλας βάλον ή' δ* χ ι

τώνας,
»ές ρα θρόνους εζοντο παρ’Ά τρείδην Μ ενέλαον 
»χερνίβα δ ’ άμφίπολος π ρ ο χ ό ω  έπέχευε 

φέρουσα
«καλή  χρυσείή υπέρ άργυοέοιο λέβητος.

(Ό δ ύσ . Δ. 49 )
Έ κ  τ3υτων έμφαίνετα ι δ μέγας πολιτισμός 

δ εΰγενής τρόπος τοΰ άποδέχεσθαι, ή άποφυγή 
τοΰ μαθεΐν έν πρώτοις τ ίν ε : είσΐ καί πώς ονο
μάζονται οί ξένοι. Τούς αγνώστους ξένους έπε- 
ριποιοΰντο ΰπηρέτριαι (δμ ω α ί), τούς γνωστούς 
καί ευπρεπείς άμφίπολοι καί τούς έπισημους 
αί θυγατέρες η « ί οίκοδέσποιναι, ώς τοϋτο δη- 
λοΰται έκ τών έξής: δταν δ Τηλέμαχος καί δ 
ΓΙεισίστρατος μετέβησαν είς τό μέγαρον τοΰ 
Νέστωρος γνωστά ποίησαντες άμ-έσως τά  όνο- 
ματά των.
«Τόφρα δέ Τηλέμαχον λοΰσεν καλή Πολυκάςη, 
»Νέστορος δπλοτάτη θυγάτηρ Νηληϊάδαο. 
ίαΰτάρ  έπεί λοΰσέν τε , καί εχρισεν λ ίπ ’έλαίω , 
»άμφ ί δέ μιν φάρος καλόν βάλεν ήδέ χ ιτώ να , 
»έκ ρ’ άσαυ,ίνθου βή, δέμας ά θ α ν ά τ ο ι σ ι ν  δμοϊος.

(Ό δύσ . Γ. 46 4 ).
Τό έ'θιμον τοϋ λούειν τούς ξένους διετηρεΐ- 

το έν τή ’Αρκαδία τής [ Πελοποννήσου μέχρις 
εσχάτων. Δέν έλουον ό'λον τό σώμα, διότι τά^ 
ένδύματα τά νυν περικαλύπτουσι τό σώμα κα_ 
δέν ρυπαροΰται τοΰτο έκ τής άτμοσφαίρας. Μό  ̂
νον τού; πόδας είχον γυμνούς δ ιότι δέν έφόρου^ 
κάλτσας, ά λλ ’ έφόρουν είς τούς πόδας μόνο 
τά σανδάλια (τσαρούχια), οΰτως εϊχον καί στρ® 
τηγοί καί ςρ α τ ιώ τα ι, οί δέ πόδες έκ τοΰ ίίρ ώ - 
τος καθίσταντο ρυπαροί.ΤΗτο δέ συνήθεια τούς 
πόδας νά πλύνωσιν αί ύπ^ρέτριαι, καί δταν 
έφιλοξενείτο λ ία ν έπίσημον πρόσωπον, πρός 
εκφρασιν τιμής έ'νιπτον τούς πόδας α ί οίκοδέ- 
σποιναι ίδ ία ις χερσίν.

"Οταν δ Γενναίο; Κολοκοτρώνης έφιλοζενήθΐϋ 
ε?ς τήν οίκίαν τοϋ Κύρ-Κανέλλου Δεληγιάννη , ή 
σύζυγός του, κα ίτο ι ήτο μεγάλης περιοπής, ί -  
νιψε τούς πόδας τοΰ γενναίου Κολοκοτρώνη ί- 
δίαις χερσί. Μετά ταΰτα  δέ παρεκάθη*εν δ 
στρατηγός εις την τράπεζαν.

-η*- *^λ # > Μ £ Φ !,Μ>

Η EPICKE'+'IC ΤΟΥ

(Μετά-ρρασις ίκ  τοΰ Ρωσσικοϋ).

Μία έκ τών μάλλον διαδεδομένων θρησκειών 
έπ ί τή ; γής άναμφιβόλως εινε δ Βουδισμός, 
όστις άριθμεϊ περί τά πεντακόσια έκατομμύρια 
οπαδών, οΐτινες εϊνε διεσπαρμένοι καθ’ δλην 
τίιν 'Ασίαν: έν Κ ίνα, ’ Ιαπωνία Μ ογγολία, Θ ι
βέτ, ’ Ινδία, πέ ραν τής Βαϊκάλης (λ ίμ νης) 
ΧώΡ<?·

Ό  πρώτος αρχηγός τώ '1 Βουδδιστών (κ α τ ’ έ- 
ξοχην τών Λ αμαίσττών, τ . ε. τών δπαδών 
τοΰ βουδδισμ,οΰ, 6φ’ 8 είδος οδτος έμορφώθη 
έν Θ ιβέτ) εϊνε δ Δ αλάη-Λ άμας, Ό  άρχιποι- 
μήν ούτος τών Βουδδιστών, η ένσάοκωσις τοΰ 
Μεγάλου Βούδδα ζή έν ένί έκ ιώ νμ εγ ίσ τω ν μο- 
ναστηρίων τών Βουδδιστών, έν Αιάσσ?ι,πρωτευ- 
ούσ/j τοΰ Θ ιβέτ καί περικυκλοΰται σχεδόν ΰπό 
σεβασμ,οΰ είς.τόν Θεόν μόνον άποδιδομένου. Ό  
εΰλαβής λαός άκόμη καί τήν κόπρον τοΰ Δα- 
λάη-Λάμα τιμ α  ώς μέγα προφυ^ακτικόν μέσον 
(talisman) καί μετ£ πολλής εΰλαβείας δέχετα ι 
αΰτήν ώς φάρμακον . . . .  Εϊνε φανερόν ότι δ 
Δαλάη-Αάμ.ας, άπολαύων τοιαύττ,; τιμής καί 
επιρροής έπί τοΰ λαοΰ Οά επωφελείτο τήν με
γάλην του δύναμιν καί θά ήτο οΰ/ί ακίνδυνος 
εις τόν τής Κίνας Μπο/διχάνον(Δΰτοκρχτορα), 
άν οί Κινέζοι δέν έλάμ.βανον τά  μ-έτρα των 
Ιον) δπως δ Δαλάη Αάμας έκλέγητα ι έκ τών 
οικογενειών τών άφιερομένων ε ί; τήν Κίναν καί 
2ον) δπως άποθνήσκτι πάντοτε νέος.

"Ισως έκ τούτων τών α ιτίων εξηγείτα ι τό 
δτι οί Κινέζοι μετά πολλοΰ ζήλου πεοιφρουροΰσι 
τόν Δαλάη-Λάμαν καί δέν έπιτοέπουσιν εις τούς 
ξένους τήν είς αΰτόν προσπέλασιν. Πολλοί πε- 
ριηγηταί έπειράθ/,σαν νά ΰπερβώσι ταύτας τάς 
δυσχεοείας κ&1 νά ϊδωσι τόν Δαλάη-Λάμαν, 
άλλ ’ ά'πασαι α ί άπόπειραι αΰτών άπέβησαν 
μ ά τα ια ι. Δέν κατώρθωσε τοΰτο καί δ διάση
μος Ρώσσος μακαρίτης Ν. Μ. Πρεζβάλσκης 
παρ’ δλην του τήν ενέργειαν καί τήν έπιμοννίν. 
Τοιουτοτρόπως μέχρις εσχάτων οΰδείς έν Εΰ- 
ρωπνι εϊχε σχεδόν γνώσε·ς τινάς περί τής άπρο* 
σίτου Λιάσσης καί τοΰ πνευματικού Άρχηγοΰ 
τών Βουδδιστών. Έ π ί τοσοΰτον μέγ* ένδιαφέ- 
ρον διήγειρεν η έπίσκεψις τοΰ Έ λληνος Μητρο
πολίτου Χρυσάνθου όστις κατώρθωσεν ήδη 
κατά τό 1892  νά ει’σδύσ»! είς τήν Λιάσβκν 
καί νά τύχη άκροάσεως παρά τοΰ Δαλάη-Λάμα. 
*0  Πανιερώτατος Χρύσανθος ί ν  Μητροπολίτης 
τών νέων ΓΙατρών, άλλά  πβραιτηθείς μ,ετά 
14ετή ποιμεναρχίαν άπήλΟε ταξειδεύων άνά 
τήν ’Ασίαν, ΰπήγεν είς Περσίαν, έπεσκέφθη τάς 
’Ινδίας, έκεϊθεν μ.ετέβη είς Θ ιβέτ, έ'πειτα διά

k  Σ Τ ρ

τοϋ Ά φγα ν ισ ά ν , Βουχάρας, Χίβας έ'φθασεν είς 
Ρωσσίαν καί προσεκλήθη είς Πετρούπολιν. Ό  
δδοιπόρος ποιμενάρχης παρέδωκεν είς τήν Α ύ- 
τοκράτειραν Αικατερίνην τήν δευτέραν έκθεσιν 
τής περιοδείας του. Ά λ λ ά  τότε δέν έπίστησαν 
προσοχήν είς αΰτήν. Τοΰτο συνέβη τό 17 9 6 . 
Ιίαρήλθον έκτοτε έννέα έτη καί (εόνον κατά  τό 
1805  ένεθυμ-ήθησαν τόν Χρύσανθον, δτε ή ρωσ- 
σική κυβέρν/,σις επιθυμούσα τήν εδρυνσιν τοΰ 
(λετά τής Ά σίος ρωσσικοϋ έμπορίου έζήτησε 
παρά τοΰ Χρυσάνθου τό δρομολόγιον αΰτοΰ. Έ ν 
τή έπεξηγτίσει τή  προταθείσνι είς τοϋτο τόδρο· 
μολόγιον περι γράφεται ΰπό τοϋ Χρυσάνθου ί} 
έπίσκεψις τοΰ Δαλάη-Λ ιίμα.

αΔ ιελθών μετά τών 'Ε λλήνων, λ έγε ι δ Χρύ
σανθος, τόν ποταμόν Μραμαπούτρην άπεβιβά- 
σθην είς τήν δχθην κχί εφθασα είς τήν πόλιν 
Τούνσιορ, έν τή δποία έπειδή ήμην χριστιανός 
καί μητροπολίτης, έκρατήθην ΰπό εύλογον α ί
τια  ν καί άν/ιγγέλθηταν τά  κ α τ ’ έμέ είς τήν 
αΰλήν τού Δ αλάη-Λ άμα, διότι έκεΐ άπαγορεύ- 
ετα ι είς τού; χριστιανούς ή διαμονή έν όλή 
τή χώρα έν τή δποία πρό τινων έτών άηαντας 
τού; χρ-.στιανούς έφόνευσαν καί οΰδένα άφήκαν 
ζώ ντα . Έ κ  τής Αΰλής άπέστειλαν δ ιαταγήν 
μετά τιμών νά μέ άπο^τείλωσιν είς τήν πόλιν 
Λιάσσν,ν.Κατά τό έκεΐσε ταξείδιόν μ ου,παντα
χοΰ έν ταϊς ίδοΐς καί έν αΰτή τή πόλει συν- 
ήντων κατά πλήθη τόν λαόν, δστις άπό περιερ- 
γείας παρειύρετο όπως μέ ίδτ, έν τή άγνώ στφ  
αΰτζί ένδυμασία καί όψει. Συνέβη νά φθάσω 
περί τήν ένδεκάτην ώραν καί εισήχθην άμέσως 
είς την Αΰλ/,ν έπ ί φορείου. Παρά τάς πύλας 
τοΰ ανακτόρου μέ προϋπάντησαν τέσσαρες πο 
λ ιτ ικο ί ΰπάλληλοι καί είς υπουργός καί μέ έ- 
ψηλάφησαν δπως μή φέρω δπλον τ ι .  Μετά 
τοΰτο δ ΰπουργός προηγνίθη, έγώ δέ μετά τού- 
των τών ΰπχλλήλων έκ(νησο$ είς τά έσωτερικά 
δώματα τοΰ Δαλάη-Λάμα καί είσελθών είς τήν 
αίθουσαν, έν τή δποία κατά  τό Α σιανόν ίθος  
εΰρίσκεται δ θρόνο;, εϊδον ότι κκί αΰτός δ Δα· 
λάη-λάμας μειράκιον Ινδεκαετές κάθηται παρά 
τόν θρόνον έπ ί τών γονάτων τοΰ ΰπουργοΰ τοΰ 
θείου του Μπαριδάρ. Κ ατά τήν δοθεϊσάν μοι 
συμβουλήν, πλησιάσας τρις ΰπεκλίθην. Ό  Δα
λάη-Λάμας έγερθείς έκ τών γονάτων τοΰ ΰπουρ
γοΰ ήσπάσθη με είς τούς ώμους κατά τήν συν
ήθειαν τής Α να το λή ς, έγώ  δέ έπανέλαβα τό 
αΰτό· επειτα ώς σημεΐον σεβασμού λαβών τήν 
χείρά μ.ου δ ι ’ άμφοτέρων τών χειρών τοι» 
£θλ»ψεν αυτήν εΰσεβάστως. Μετά τοΰτο δ Δα
λάη-Λάμας άφοΰ ώμίλησε μετά τού ΰπουργοΰ 
ίνδ ιστί (έγώ  ώμίλουν μόνον τήν Περσικήν) άρ
χισε νά χ ω ρ α τ ε ύ η  κ α ί  ν ά  γ ε -  
λ & θαυμάζων καί Ιμέ καί τήν ενδυμασίαν 
μου καί μέ ηρώτησε περσιστί τίνα  θρησκ·ί*ν
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πρεσβεύω. Ά πήντησ α  βτι ε ίμ α ι χριστιανός 
και κάτοικος τής Κων)πολεως. Τότε ούτος μέ 
ηρωτησε μήπως πρεσβεύω τήν Ορν,σχείαν τήν δ
ποίαν φ υ λά ττ ιι κάποιος Μέγας Κυρίαρχος τοϋ 
δποίου οί άντρες επ ισκέπτονται τήν Κίναν γ έ 
ροντες παρόμοιον πράς τά έμάν ένδυμα καί ποι- 
οϋντες οδτω τά σημεΐον τοϋ σταυροΰ (δ ε ίξα ί τά 
σ η μ ε ΐο ν  τοϋ σταυρού). Ά πεκρ ίθην δτι πρεσβεύω 
μετά  τοϋ Μεγάλ.Κυριάρχου τήν αυτήν θρησκείαν; 
Κ ατά τήν άκρόασιν τήν διαρκέσασαν έπ ί ήμί- 
σειαν ώραν, οδτος δ ιέταξεν είς άλλον υπουργό)/ 
να κομίσωσι δι εμε επανωφόριον έκ σαλίου 
τής Κασεμίρης τά όποιον μοι έδωρήσαντο. Έ 
π ε ιτα , δοθέντος μοι συνθήματος, ΰπεκλίθην κα ί 
ε υχ α ρ ισ τ ία ς  είσήλθον εις μεγαλοπρεπές δωμά
τιον. Έ ν  τούτω διέτριψα έπ ί 17 ημέρας κατά  
τήν διάρκειαν τών δποίων δ Δά^ιίή-Λάμας δ ιά  
τοϋ ΰπουργοϋ του τετράκις μέ προσεκάλεσεν εις 
τοΰς έξοχικούς οίκους του καί είς τούς οίκους 
τή ν  συγγενών του. Μετά 11 ήμέρας άπά τής 
άφίξεώς μου, δ ΰπουργάς λαβών με έν τή άμά- 
ξη του, μέ παρουσίασεν είς τάν Δ α λάη -Λ ίμ α ν 
δστις ήρώτα με περί τής υγείας μου, τοϋ κ λ ί
ματος καί περί τοΰ πώς με ΰπεδέχοντο. Έ π ί
σης μέ ήρώττ,σεν άν ΰπάρχωσιν έν Κ ωνσταντι- 
νουπόλει τοιοϋτοι κήποι ώς έν Λάσση. 'Α π ά ν
τησα εις δλας ταύτας τάς ερωτήσεις. Κατά 
τήν Ινδεκάτην ήμέραν δ αύτάς ΰπουργάς ώδή- 
γησέ με πάλ ιν  είς τά άνάκτορον δπου εγΛ. ελα- 
βον τήν τόλμην νά παρακαλέσω διά συστατι
κήν ίπ ιστολήν χάριν ασφαλείας κατά τήν εις 
Κ ίναν περιοδείαν δπου ήτοιμαζόμην νά άπέλ- 
θ » .  Είς τοϋτο με άπήντησεν δτι εινε άδύνατος 
ή έκπλήρωσις τής έπιθυμίας μου καί δτι θά με 
άποστείλωσι τή συνοδία ένός ΰπουργοϋ δστις 
απέρχεται χάριν ΰποθέσεων είς τήν ’Ινδίαν.

Κ ατά  τήν άποχαιρέτισιν δ Δαλάη-Λάμας 
δ ιέταξε νά μοι δώσωσι 20 0 0  ρούπιας, λευκήν 
γούναν διά  τήν δδάν καί σιρικά ΰφάσματα. Έ 
π ε ιτα  άνεχώρησα μετά τοϋ ΰπουργοϋ είς Πάτνου 
δπου φθάσας εδωκα κ α τ ’ αϊτησιν τοΰ ΰπουργοϋ, 
άπόδειξιν δτι αισίως άφικόμην. Τά έγγραφον 
τοϋτο, τά δποΐον άπεστάλη είς τήν αυλήν τοϋ 
Δ α λά ϊ-Λ ά μ α , εδωκα μετά μεγάλης εύ/α- 
ριστήσεως.»

fO Μητροπολίτης Χρύσανθος έπί μακράν χρό
νον ην δ μόνος περιηγητής δστις κατώρθωσε νά 
είσδύση είς τήν Λ ιίσσαν καί νά ίδϊ) τάν Δαλάη- 
Λ άμαν. Μόνον κατά  τά  τελευτα ία  Ιτη τή νδό - 
ξαν αύτοδ διένειμε μετά τίνος Σαράτ-Τσάνδρα 
Δάσα,. δπαλλήλου έν τή άγγλο-ινδ ική ΰπηρε- 
σία ίσ τ ις  κατά  τά 1881— 82 έπεσκέφθη τήν 
Λ ιάσσαν. Οδτος ώς έ'πεται περιγράφει τήν ά- 
κρόασιν τής δποίας £τυχε παρά τώ  Δαλάη- 
Λάμα* « Έ ν τ ή  αίθούσνι τής ΰποδοχήί έπ ί ση- 
μαντικοϋ δψους κ εΐτα ι δ θρόνος ΰποστηριζόμε-
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νος ΰπά ξυλίνων λεόντων καί καλυπτόμενος ΰπά 
πολυτίμου σιρικοΰ. Έ π ί τοΰ θρόνου κάθηται 
οκταέτη,ς παίς φέρων κιτρίνην μίτραν επ ί τής 
κεφαλής καί κίτρινον μανδίαν έπ ί τών ώμαν 
μετά χειρών εΰλογούντων τάν λαόν. Ό τ ε  3λ- 
θεν η σειρά μου, έλαβον τήν άγίαν του ευλο
γία ν  καθ ’ $ν παρετήρησα τά θειον αΰτοϋ πρό
σωπον. Ό  βασιλεύς-παΐς είχεν ώροιΐον πρόσω- 
πον μετά μεγάλων διαπεραστικών Οφθαλμών 
τά  χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του είνε τής 
άριας φυλής. Κ ατα το σώμα δ Δαλάη-Λάμας 
εινε λίαν ίσχνάς, τά δποΐον προέρχεται πιθανώς 
εκ τοϋ κοπου τάν οποίον αίσθάνεται κατά  τήν 
εκπλήρωσιν πολλών αυλικών εθιμοτυπιών χαί 
τοϋ άσκητικοϋ βίου. Πολύ έλυπήθην διά τούτον 
τάν πα ΐδα , δ ιό τ ι, τ ίς  γινώσκει, ίσως διά  τής 
βίας τά άναγκάσωσι νά λάβη άλλτ,ν ένσάρκω- 
σιν πρίν η συμπληρώση τήν δωδεκαετή ηλικ ίαν* .

Ανωτέρω ερρέθη, πόσον έπικίνδυνον είνε είς 
τήν κυβέρνησιν τής Κίνας τής δποίας εϊνε ΰπο- 
τελής δ Δ αλαηΛ άμ ας, νά ί χ γ  ένήλικον πο ιμε
νάρχην, ένεκα δέ τούτου ή ΰπόθεσις τοΰ Σαράτ- 
Ισανδρα Δασα εινε λ ίαν πιβανή. Μέχρι τής έ- 
νηληκιότητος τοΰ Δαλάη-Λάμα τ . ε". διαρκώς 
αΡΧει εν τω  Θιβέτ καί κυβέρνα τάν έκ τεασά- 
ρων έκατομμυρ. συγκείμενον πληθυσμάν αΰτοϋ 
εις αντιβασιλειις δστις μετά τεσσάρων συμβού
λων διαχειρίζεται τάς προσόδους τοϋ κράτους 
συμποσουμένας κ α τ ’ έτος είς 800  εκατομμύρια 
φράγκα.

‘ Γποθετεον, οτι κατά τάς ΰποδείξεις τοΰ 
Τσανδρα-Δ ίσα, οι ά γγλο ι θά κατορθώσωσι νά 
εισδυσωσιν είς τά Θ ιβέτ, ένοΰντες αΰτά είς τάς 
κτήσεις τω ν,— καί τά μυστηριώδες κάλυμμα τά 
περικαλύπτον τά άτομον τοΰ Δαλάη-Λάμα θά 
πέση.

ΤΟ ΔΙΑ ΤΩΝ PEPKTFPflN 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ

Μετά τής άνακτήσεως νέων χωρών Ιν ’Α 
φρική συμπίπτουσιν α ί πρώται άπόπειρα ι τής 
Γερμανικής κυβερνήσεως πράς ίδρυσιν ταχυδοο- 
μικής ΰπηρεσίας διά περιστερών. Πράς τοΰτον 
τάν σκοπόν άπεστάλησαν έκ τοΰ Στρασβούργου 
είς τήν δυτικήν ’Αφρικήν ζεύγη τινά  ταχυδρο
μικών περιστερών, α ίτ ινες αισίως έφθασαν είς 
Μπογομάπον (δ υ τ ι/ .Ά φ ρ ικ .) δπου ένεκλιματί- 
σθησαν καί ταχέως έπολλαπλασιάσθησαν.

Καίτοι ή ταχυδρομική περιστερά δύναται νά 
επιστρέψη είς τάν περιστερεώνά της άπέ^οντα 
1000 χ ιλ ιόμ . άπά τοΰ μέρους τής αποστολής, 
έν τούτοις πράς λήψιν θετικωτέρων άποτελε- 
σμάτων έν Α φρική ίδρύθησαν ταχυδρομικοί
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σταθμοί άπέχοντες ά π ’άλλήλων μόνον 50 — 60 
χιλιόμετρα. Ε π ε ιδ ή  δέ έν τή άνατολική, δ υ τ ι
κή καί νοτία ’Αφρική πανταχοΰ εινε διεσπαρ
μένοι ιεραποστολικοί σταθμοί, ή άνέγερσις τ α 
χυδρομικών σταθμών διά τάς περιστεράς δέν 
παοίστησιν έκτακτον δυσχέρειαν: έκάστου ίερα- 
ποστολικοϋ σταθμού έφοδιασθέντος δ ιά  τα χ υ 
δρομικών περιστερών ή ταχεία  διάβασις τών 
είδήσεων άκόμη καί κατά  μεμακρυσμένας απο
στάσεις, οϊον έκ τής ανατολικής άκτής είς τήν 
δυτυτικήν κατέστη δυνατή. 'Η  άποστολή τών 
ταχυδρομικών περιστερών μ ε τ ’ ειδήσεων έκ 
τών ιεραποστολικών σταθμών έπ ί τοΰ παρόν
τος γ ίνετα ι καθ ’ έκάστην (έκτάς τών Κυρια
κών) άπά τής 6ης τής πρωίας μέχρι τής 
12ης μ . μ .

Έ ν έκάστω κατά τά μάλλον καί ήττον συμ- 
μ αντικώ  ιεραποστολική σταθμώ κατεσκευάσθη 
περιστερεών μετά ιδιαιτέρων πα γ ίδω ν πράς συλ» 
ληψ ιν τών ερχομένων ταχυδρομικών περιστερών.

Αί άποστελλόμεναι ειδήσεις γράφονται διά 
λεπ τρ τάτω ν χαρακτήρων καί πυκνότατα επ ί 
λεπτοΰ χάρτου, οστις τ ίθ ετα ι έν μικρώ εκ ρε- 
ζίνης σακκω προσαρμοζομένω εις τά μέσον 
πτεράν τής οΰρας. Μετά τήν συλληψιν τής 
άφιχθείσης ταχυδρομικής περιστεράς ο σακκος 
ανοίγεται καί δ χάρτης εξαγόμενος άναγινώσκε- 
τα ι καί άν εϊνε άνάγκηι απο^έλλετα ι περαιτερω 
δ ι ’ άλλης ταχυδρομικής περιστεράς, τ . ε. εκ- 
τ ελε ΐτα ι ή αΰτή ίιπηρεσία ως και κατα τήν τη 
λεγραφικήν διάβασιν τών ειδήσεων.

Ε πειδή  ή ταχυδρομική περιστερά είναι είς 
κατάστασιν νά διέλθνι 50 χιλιόμετρα εντάς 40 
η 50 λεπ τώ ν ΰπολογίση τ ις  τάν χρόνον τής συλ- 
λήψεως τής περιστεράς, τής άναγνώσεως καί 
τής προσαρμσόεως τοϋ χάρτου εις τήν ουράν 
άλλης περιστεράς είς 10 λεπ τά , έν χρονικφ 
δ ιαστήματι άπά τής έκτης ώρας τής πρωίας 
μέχρι τής δωδέκατης (τή ί μεσημβρίας) τ .  ε. εν 
δ ιαστήματι ί ζ  ωρών είναι δυνατόν νά άπο- 
σταλή εΐδησίς τις είς άπόστασιν 300  χ ιλιομέτρ. 
Έ κ  τούτου γ ίνετα ι δήλον, πόσον  ̂σπουδαία 
είναι ή κατά  τά δυνατόν ταχεία  διάό’οσις τής 
διά περιστερών ταχυδρομικής ΰπηρεσίας έν τοΐς 
δάσεσι τής ’Αφρικής δπου μέχρι τής σήμερον 
ή διαβίβασις τώ ν είδήσεων μεταξύ τών δ ια 
φόρων αποικιών καί κτήσεων τών Ευρωπαίων 
έξετελείτο άποκλειστικώς ΰπά πεζών ταχυ
δρόμων, οιτινες δπως διέλθωσι 300  περίπου αέ-  
τρα ώφειλον νά βαδίζωσιν έπ ί 1— 2 έβδομάδας 
διερχόμενοι επικινδύνους δυσβάτους άτραπους 
καί αδιέξοδα τενάγη.

Ή  Γερμανική κυβέρνησις λαβοϋσα υπ δψιν 
τά  ϊπ ιτ υχ ή  αποτελέσματα τής ταχυδρομικής 
δ ιά  περιστερών ΰπηρεσίας έν τα ΐς Ά φρικανικαις

κτήσεσιν, άπεφάσισε νά ι ΐ σ ά ζ γ  τοιαύτην καί ίν  
ταΐς άποικίαις τής Νέας Γουινέας. Τά παρά
δειγμα τής Γερμανίας ήκολούθησαν καί 4λλα  
κράτη έχοντα έν ’Αφρική κτήσεις.

TO MHKOS ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟ^ 

ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Τ\-\ί OAAAUHS

Περί τούτου τοΰ ζητήματος ΰπάρχουσι πο λ 
λα ί γνωμαι ένίοτε λίαν ΰπερβολικαί. Κ ατά τάς 
ΰπό τοΰ διδάκτορος Σ άττ διεξαχθείσας τώ 
1891 —9 2  ακριβείς καταμετρήσεις τοΰ μήκους 
καί τοϋ δψους τών κυμάτων τής θαλασσής κα- 
τεδείχθη δτι κατά  τοΰς έτηοίας μέσης δυνά
μεως ής τά μήχος ίτ ο  κατά μέσον δρον 34 ,5  
μέτρ. (4 8 ,5  π ^ χ .)  η ταχύτης τής κινήσεως 
τών κυμάτων 7 ,3 8  μέτρ. τά δευτερόλεπτον η 
περί τά  27  χιλιόμετρα τήν ώραν ΐσοδυναμοΰσαν 
περίπου πρός τήν ταχύτητα  τών συγχρόνων 
ιστιοφόρων. Κ ατά τήν ένίσχυσιν τής δυνάμεως 
τοϋ άνέμου ή ταχύτης τής κινήσεως χατά τά 
μέγεθος τών κυμάτων αυξανεται. Ουτω κατα  
τόν ισχυρόν μπρίζ τά μήκος τών κυμάτων έ* 
φθασεν είς 78 μέτρα, ή ταχύτης τής κινήσεως 
10 ,8  — 10 ,9  μέτρ. τό δευτερόλεπτον. ‘Η διάρ* 
κεια τής περιόδου τοϋ κύματος εφθανεν εις 9 
δευτερόλεπτα έχοντας μήκος 128— 128 μέτρ. 
καί ταχύτητα  25 χιλιομέτρ. τήν ώραν μόνον 
κατά  τάς κ α τα ιγ ίδ α ς  ΰπ ’ ισχυρόν άνεμον==9 
(κατά  τήν δωδεκαβάθμιον κλίμακα τών ανέ
μων). Έ ν μιά ίσχυρωτάτ^ι κα τα ιγ ίδ ι (strom) 
ΰπό νοτιο ανατολικόν άνεμον ο διδάκτωρ Σ άττ 
παρετήρησεν (έν τω  νοτίω μέρει τοϋ Α τλα ντ ι
κού ώκεανοϋ) κύματα εχοντα μήκος 267  μέτρ. 
υπό δέ τήν 28 μέτρων τοϋ νοτίου πλάτους καί 
39ο τοϋ ανατολικού πλάτους— 345 ρετρ. μέ 
ταχύτητα  κινήσεως 2 3 ,6  μετρ. το λεπτόν η 86 
χιλιόμετρα τήν ώραν καί διαρκειαν τής περιό
δου τοϋ κύματος 15 δευτερολεπτ. ‘ Ως πρό; δε 
τά δψος τών κυμάτων, δ διδάκτωρ Σ άττ θεωρεί 
τάς έπικρατούσας γνώμας λ ία ν  υπερβολιχας. 
Κ ατ’ αΰτόν, κύματα ύψους 18 μέτρων είναι 
λ ία ν  σπάνια· 15 μέτρων ύψος τών κυμάτων α
π α ντά τα ι μόνον έν έκτάκτοις περιστάσεσι, κατά  
δέ τάν συνήθη έτησίαν τό δψος τών κυμάτων 
φθάνει μόνον είς 1 ,5 — 2 μέτρων.



ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣΜΑΤΩΝ.

Ή  δλη τοΰ μιάσματος παράγεται έκ τής σή
ψεως φυτικών ή ζω ικών ΰλών.

Ί να  γείντ, σήψις ά -α ιτ ε ϊτ α ι ΰγρασία μετρία, 
θερμότης 20 — 25° καί έπαρή ατμοσφαιρικού 
άέρος.

"Οπου τά δδωρ καλύπτει όλοσχερώς -.h υπό 
σήψιν σώμα καί έμποδίζε; τήν άμετον επαφήν 
τοΰ άέρος, σήψις ού γ ίνετα ι.

"Οπου ή θερμότης είνε μεγάλη ΰπέρ τοϋς 
55 η κάτω  τοϋ 0° ωσαύτως σήψις ού γ ίνετα ι.

"Οπου άήρ άτμοσφαιρικός δέν έρχεται είς 
επαφήν μετά τοϋ πρός σήψιν σώματος, σήψις ού 
γ ίνετα ι.

'Ο άήρ τής άτμοσφαίρας, 8ν άναπνέομεν, έμ . 
περιέχει έν αΰτώ  πλήθος μικροσπόρων καί μικρο
β ίων,άτινα  έρχόμενα είς επαφήν μετά νεκρού ορ
γανικού σώματος καί τυγχάνοντα τών προσηκόν 
των πρός βήψιν βυςατικώ ν παράγουσι σήψιν, Ιξ 
ής παράγονται άπλετα  σμήνη μικροζωδαοίων 
κολυμβώντων έντός τών σειηπότων ΰγρών 
καί έντός τοϋ περιβάλλοντος άέρος, τά όποϊα 
εί»1 τόσον πολυπληθέστερα, δσον εγγύτερα εδ- 
ρίσκονται ε :; τήν πηγήν τής παραγωγής. Ταϋτα 
έβεβαιώθησαν κ α τ ’ άρχάς δπό τοϋ Καλεσγούρη, 
Β ιχάμπη , Δουμα, Παστέρ και άλλων.

‘ Ο έκ τούτων κεκορεσμένος άήο είσπνεόαε- 
νος είσάγει εΐς τό σώμα σμήνη τών τοιούτων 
μικροζωδαρίων, τά όποια ώς έπί τό πλεΐστον 
ούκ είσΐ έπιβλαβή.

Πάντα ταΰτα άποδεικνύοντχι πειραματικώς.
"Οτι έν τφ  άτμοσφαιρικφ άέοι υπάρχουσιν 

ωάρια καί σπόροι τά όποϊα κατακάθηνται έπ ί 
τών έπιφανειών καί παράγουσι τά τής σήψεως 
μικροζωδάρια. Δήλον τοΰτο γ ίνετα ι έάν λάβω- 
μεν δδωρ καθαρόν προερχόμενον έκ τή ; διόδου 
άτμών διά πεπυρακτωμένου σωλήνος, Ινθα κα- 
ταστρέφεται π ϊσ χ  φυτικήκα1. ζωϊκή δλη καί οί 
άτμοί έξερχόμενοί καθαροί καί συμπυκνοΰνται 
ι ίς  υδωρ, ούδέν άνακαλύπτετα ι έν τούτω μ ι-  
κροζωδάριον (μικρόβιον), έάν δμως έκθέσωμεν 
τό δδωρ είς επαφήν μετά τοΰ άέρος εΰρίσκομεν 
διά τοΰ μικροσκοπίου δρώντες σμίνη μικρο- 
ζωδαρίων.

ΕϊΠη μ ια σ μ ά τ ω ν .
Δύο έν γένει ε ίδ e, μ ιασμάτων ΰπάρχουσι· τά 

μεν είσίν ούδέτερα, ούδεμίαν βλάβην παράγοντα 
είς τόν άνθρωπον, τά  δέ παράγουσι νόσον κατά 
τήν φύσιν έκάστου.

Διαφέρει λοιπόν μίασμα μιάσματος καθώς 
διαφέρουσι πρός ά λλήλα ; καί αί ζυμούμεναι ή 
σηπόμεναι υλαι π . χ . τά τοΰ άμύλου μικροζω- 
δάρια διαφέρουσι τών τής σεσηπυίας σαοκός* 
ώσαύτώς κα ί τά  έκ τών νοσούντων άνθρώπων
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έκπεμπόμενα καί τά έζ αναπνοής καί άδήλου 
διαπνοής τών ζώων.

Ίδιότης μεαβμάτων.
Τά μιάσματα ταϋτα κατά τό είδος τής π α 

ραγωγής των εισερχόμενα εΐς τόν διοργανισμόν 
παράγουσι τάς διαφόρους νόσου; π .χ . τά έλώδη 
μιασματα παράγουσι τόν δ’.αλιίπο/τα πυρε- 

'.όν καί τά διάφορα είδη αύτοΰ. Τά τής χολέ
ρας τήν χολέραν τά  έκ τής σήψεως π τω μ άτω ν 
τόν τύφον κ τλ . *

Πάντα τά μ ιάσματα ιίσ ΐ βαρύτερα τοΰ άέρος 
καί φιλούσιν έπικορεννύειν τά  κάτω  στρώματα 
μάλλον.

Ιίάντα  τά μιάσματα, κατά  τάς παρατηρώ· 
σεις πολλών μικροσκοπιολόγων κάταστρέφονται 
ΰπό θερμότητα 150ο ώσαύτως καί ε ΐς ψΰχος 
υπό τό μηδέν, ά λ λ ’ άναζωπυροΰνται έπελθού- 
σης θερμότητος.

Τά μιάσματα μεταφέρονται διά τοδ άνέμου 
εις παρακειμένους τόπου; καίτοι όντ*ς ΰγ ιε ϊς ,

Π ο λ λ « π λ * β ι # β μ ό ς  μ ο β μ ά ΐ ω ν .
Π ολλαπλασιάζονται τάχιστα* £ν τοιοΰτον 

μικροζωδάριον γεννά 1 5 έκατομμύρια άόρατα 
σπέρματα. Κατά τόν Ρακίναν έν τοϊς περιττώ- 
μασι τοϋ χολεριώντος ΰπάρχουσι μικροζωδά- 
ρια παρεγχυματικά, άπερ άποτελοΰσι τό μ ί
ασμα τής νόσου καί καταστρέφουσι τό έπιθή· 
λιον τών έντέροιν καί τήν άπορρόφηνιν. Ή 
θερμοκρασία 25ο— 30ο μεγάλως συντελεί πρός 
άνάπτυξιν τών παρεγχυματικών τούτων μικρο- 
ζωϋφίων. Ύ π ό  θερμοκρασίαν 25ο παράγοντα» 
τά  καλούμενα vibrio levis καί vibrio granitur ΰπό 
θεομ. 12ο γεννώντα ι τά  βακτήρια καλούμενα. 
Εΐς ΰπερβάλουσαν ψυχρότητα ούδόλως κατα- 
στρέφονται ταϋτα , άλλά  διατηρούνται καθεό- 
δοντα έν ναρκώσει καί άναζωπυροΰνται έν έπε· 
νεργεία θερμότητος. Ό  θερμός καί υγρός άήρ 
μεγάλως συντελεί πρδς μείζονα ά νάπ τυξ ιν .Ό θεν  
παράγονται τά  μιάσματα έν νυκτί. Ό  δέ κοι- 
μώμενος έν ΰπαίθρω μάλλον προσβάλλεται ΰπό 
τών μ ιασμάτων.

Εΐααγωγή τών μιααμάτων.
Τά μιάσματα εΰρισκόμενα έντός τοΰ άέρος,£νθα 

διαμένομεν εΐσάγονται εΐς τόν διοργανισμόν διά 
τής άναπνοής, δ ιότι δ άήρ εΐσπνεόμενο; εισάγει 
μεθ’ έαυτοΰ καί τά μ ιάσματα,οδτως κατά  π£- 
σαν εισπνοήν καταστρέφεται έν τοϊς πνεύμοβι 
πλήθος μικροζωδαρίων, άπερ δ»ά τών πνευμό
νων άπορροφώνται καί μεταβαίνουσιν είς τήν 
κυκλοφορίαν. Ή  όδός αδτη τής εισαγωγής τών 
μιασμάτων εινε αδιάλειπτος καί άναπόφευκτος, 
διότι ούδέποτε δύνατα ι νά διακοπή ij άνα· 
πνοή· είνε δέ καί ή μείζων πάσης άλλης· υπο
λο γ ίζ ε τα ι ό'τι άνθρωπος μετρίου άναστήματο

' Ρ Α Π  Η
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είσπνέει κατά  πάσαν εισπνοήν 954 εκατοστό
μετρα κυβικά άέρος, τό αύτό ποσόν καί εξέρ
χετα ι διά τής έκπνοής, επειδή κατά μέσον ό' 
οον γ ίνετα ι έν ένί λ επ τώ  ώρας 18 άναπνοαΐ, 
ίπ ε τα ι δτι εισπνέει έν ένί λεπ τώ  11 ,780  κυβ ι
κά έκατοστόρερα. Ό θεν έάν δ εΐσπνεόμενο; άήρ 
ΙχΤι μίασμα είς πάσαν εΐπνοήν εισέρχονται σμή
νη μ ιασματικών μικροζωδαρίων καί πιρασπο- 
^ιδίων φυτικών καί μέγα ποσόν κόνεως· κατα 
στρέφει λοιπόν δ άνθρωπος κατά πάσαν έκπνοήν 
μυριάδας άοράτου κόσμου.
Ε ίσάγονται καί διά τής τών πόρων τοϋ δέρ
ματος άπορροφήσεως. Τό δέρμα άνθρώπου με
τρίου άναστνίματος ΰπολογίζετα ι δτι εχει πό
ρους περί τάς 2 ,016 ,000 ,000*  εΐσάγονται δ ι’ 
αυτών διά τής άπορροφητικής δυνάμεως αερώ
δεις καί υγραί $ μαλακαί δλαι ούσαι έν Ιπα- 
φή μετά  τοΰ δέρματος.

Ε ίβάγονται καί διά τοϋ γαστροεντερικοΰ σω
λήνος ΰπό κατάστασιν μαλακήν η ΰγράν διά 
γής βρώσεως καί πόσεως.

Ά κ ο ρ ρ ο φ η τ ιχ ή  δύναεμ ις.
Ή  άποροφητική δύναμις τοΰ σώματος δέν 

Ιχει πάντοτε τήν αύτήν έντασιν. Γ ίνετα ι μεί- 
ζων δταν ό στόμαχος ·? κενός. Ό θεν ό νήστης 
απορροφά πλείονα μιάσματα κατά τήν πρωίαν.

Ό σον ή ηλικία μικροτέοα, τόσον μείζων έστίν 
ή άπορρόφησις. Κατά τό ψΰχο; τόν χειμώνα γ ί 
νεται μείζων.

Είς τάς γυναίκας έστί μείζων η i t ;  τούς άν
δρας.

Εΐς τήν λεμφικήν κράσιν μείζοιν καί εΐς τήν 
α ιματώδη μείων.

Τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος διάφορον άπορ- 
ροφητικήν δύναμιν ίχουσι, τό αντιθέναρ (η ρα- 
χ ΐ ' τοΰ πο ίό ς) άπορροφα μάλλον τοΰ θέναρος 
(τής π ίζα ς) τά  μαλακά μείζων τών μή.

Τά δυσάρεστα ηθικά πάθη, λύπη , μελαγχο
λία  καί έν γένει δσον έλαττοϋται η ζωϊκή δ}- 
ναμις, τόσον μείζων γ ίνετα ι η απορρόφησι;.

E i S q  μ ι  χ β μ ά τ ω ν  έ π ε β λ α δ ώ ν .

Ταΰτα είσΐ τριών ειδών.
1 Τά παραγόμενα ίκ  τής σήψεως φυτικών 

καί ζω ικών ΰλών
2 Τά έκ τών νοσούντων.
3 Τά έκ τής άν*πνοής τών άνθρώπων καί

ζώων.
Τά παραγόμενα έκ τής σήψεω; φυτών καί 

ζώων είσί δύο ΐδ ώ ν  ά . )  τά έκ φυτών έλώδη 
κβί β '. )  τά έκ ζώων.
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Πέντε είδη θερμότητος εισίν.
Α '.)  Η λ ια κή  θερμότι·,;.
Β ’ .) Ή  τοΰ πυρός θερμότης.
Γ ' . Χυμική θερμότης.
Δ '. )  Η λεκτρ ική  θερμότης.
Ε '.)  Ζωϊκή θερμότης.

Έ καστη τούτων έχει ιδ ίαν έπενέργειαν επ ί 
τοΰ άνθρώπου.

Α '. *Η ηλιακή θερμότης θερμαίνει μόνον τήν 
έπιράνειαν τοΰ σώματος τοϋ ανθρώπου. Εαν 
προσβάλη τοΰτο ά π ’ εύθείας διά τών ήλιακών 
άκτίνω ν, τότε παρέχει αύτώ χρώμα ΰπέρυθρον 
μ έ λ α ν  καί έάν έπ ί πολύ, έπικαίιρ τό Ιξω στρώ
μα τής έπιδερμίδος η καί δλην.

Β '.  Ή  διά τών ξυλωδών ΰλών παραγομένη 
θερμότης δύναται ν ’άφιχθή εΐς μέγιστον βαθμόν 
πυρός, ώστε νά τήκη καί αύτά τά  μ έταλλα .

Γ '.  Ή  χυμική θερμότης σπανίως δύναται ν 
άφιχθή είς μέγιστον βαθμόν ίνα τίκη  παντα  
τά μ έταλλα . Π αράγεται καί είς μικρόν κα ί είς 
μέγιστον βαθμόν π . χ . τό θιιΐκόν οξυ μετ 
άναλόγου υδατος ένούμενον παράγει θερμότη
τα ικανήν νά ψήση ώόν. Ή  άσβεστος μετα α- 
να )όγου δδατος αναπτύσσει θερμότητα ώστε 
άναφλέγοντα ι τά  ξύλα. Τό όξυγόνον μετά τοϋ 
ΰδρογόνου παράγει μεγίσττ.ν θερμότητα.

Δ '. Ή  ηλεκτρική θερμότης δύναται να. τήξτι 
τά  μέταλλα .

Καίει καί άνοφλέγει συγκεντρωθεΐσα τά  εδ· 
φλεκτα  σώ μ ατα , ώς τόν άνθρακα, καθάπερ δ 
φακός διά τοϋ ήλίου, δέν αύξάνει ζω ικήν θερ
μότητα , ζωογονεί δμω; τά νεύρα.

Ε '. Ή  ζω ϊκή  θερμότης είνε δλίγων βαθμών 
είς τόν άνθρωπον μέχρι τοϋ 37 η 40 βαθμοΰ. 
Π αράγετα ι έκ μυστηριώδους α ιτ ία ς άκαταλή- 
πτου παρά τώ  άνθρώπω. Μόνο; δ θεός δ ποιη
τής ταύτης γνωρίζει τό αίτιον καί τόν τρόπον 
τή ; παραγωγής. Τ ’ αύτό λεκτέον καί περί τής 
ηλιακής θερμότητος.

Ή  θεου.ότης τοΰ ήλιου σβεννύει τό πΰρ τώ ν  
φλέγόμενων ξυλανθράκων, αΰξει τήν έξάτμ ισ ιν  
τοΰ δδατος, άποξηραίνε·. τάς φυτικάς δλας κα ί 
τήν έπ ιφάνειαν τών λίθων μεταβάλλει είς χό- 
ν ιν , ή τ ι; διά τών βροχών παρασύρεται. Δέν 
συνδυάζεται μ ετ ’ άλλης θερμότητος ΐν ’ άποτε- 
λέση μεγάλην θερμότητα, δέν αύξάνει τήν 
ζωικήν θερμότητα.
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O e p i  υ φ α ν τ ι κ ώ ν  φ υ τ ώ ν .
Γ φαντικά ' f n i  καλούνται τά παρέχοντα 

την υλ? ν των υφασμάτων. Τοιαΰτα εϊνε δ β ά »- 
τό καννάβιον, κα ί τό λινάριον.

^  · Π ε ρ ί  Β ά μ δ α κ ο ς .
°  β«μβαζ $ βαμβάκιον £{vt t [ f a  X(u_ 

κόν κ αι ερυθρόν. ‘Α γαπά γήν μ α ρ ία ν , καλώς 
καλλιεργημένων καί χαλώ ; λιπασμένην. Σπεί- 
ρ ·τ«ι δε κατά  τήν άνοιξιν διά τής χ.ιράς, ώ ; 
• « « ς .  Αυςηθεις κορφολογ,ΐται κοπτομένωί 
των κορυφών του κορμοΰ τοΰ δποίου τό νρώ- 
μ *  φαίνεται σταχτερόν. "Οταν φανώσι τά  «V  
J .π ά λ ιν  κόπτονται « ί  κορυφαί τών κλάδων, Γνα 
πολλαπλασ ιαστή ο καρπός. "0 τ β ν  τό δψβς -
· ?  2ζ ία  κ τύλων, βοτανίζετα ι, σκαλ ίζε
τα ι καί πάχυνε τα ι· άν &  είνε ά ιά γκη  καί ά- 
p « . W  εν δέ έποχή ίνυδρίας κ « ί πο τ ίζετα ι.

καρπός (Τα καλούμενα καρύδια) τοϋ βάα- 
βακος συλλέγετα ι β α θ μ ό ν  καί κ α τ ’ Ολίγον, 
«μ α  ωριμάσ/ι καί πρίν άνόίξη παρά πολύ 
Μετα τήν συλλογήν έ κ τ ίθ ε τα ι' , ίς  ^  *λιον 
εντός όωμβτιου Γνα ξπρανδ-^. Μετά τοΰτο δ ια 
χωρίζεται δ βάμβαξ άπό τόν σπόρον διά μ * .  
χανης (ξεχούκισμα). r r  '

®  · )  O e p i  Λ ,έ ν ο υ .
Τό Αΐνον (λινάριον) επίσης εϊνε δύο είδών, 

τό πρώιμον καί τό «ψ ιμ ον ήτοι τό χειμερινόν 
κα ί τό Μ αρτιάτικον. Έ τ ι  δέ  τό λ ’,υκόν χαί 
χεχρωμ«τισμένον. Ά γ « π *  γήν δ ια ι,ιτή ν , κα
λώς «ιργβσμένην, μετρίως γόνιμον καί άρχούν- 
τως λελιπασμενην. Σπείρεται διά τής χειρός,

, 0 βαμβακόσπορος, κατά  στοιχάδας 3 πρα.
W*A * «ί καλύ,ΓΤεται ί ι ά  τ ί )ί Σβάρνας.

Αν θέλγ; τις νά σχήματίση λειμώνα, ρίπτει 
κα ί σπορον τριφυλλίου μαζύ μ έ τόν σπόρον τοϋ 

ιναρίου. Τό χειμερινόν λινάριον εϊνε κατω  τέρας 
ποιοτητος από τοΰ τής άνοίξεως. Τό βοτά
νισμα, τό σκάλισμα καί τό πότισμα μεγάλως 
ωφελεί τ,ό λινάριον, τό όποιον όσον πίκνότερα 
σπείρεται τοσοΰτον λεπτοτέραν κλωστήν κάμ. 
ν*ι. Οταν ώριμάση έκριζόνεται, δένεται είς

Α-τ “. ρ * 1 ®*λ,ίν*τα ι εί« τόν ^λιον, ϊνα ξη- 
Ρ*ν»ή. Επομένως κ τυπά τα ι τόσον δσον χρειά
ζετα ι νά πέστ) δ σπόρος. ’Ακολούθως τά 
ίρ α γμ α τα  εμβάλλονται είς λιμνάζοντα ύδα- 
τα (Τηκεδόνας $ Λινοβρόχια) κα ί τη'κονται. 
Ινα όέ γνωρίσωσιν άν ή τήζις έτελέσθη έχβάλ 

λουσιν εχ τοΰ δδατος μετά τινας ήμέρας 2 — 3 
στε χ*) τρίβουσιν αυτά 8 ιά  τών δακτύλων, 
*αΙ έάν δ μυελός τοΰ στελέχους δ ιαλύετα ! καί 
« ί  ίνες (κλω στα ί) ανοίγονται, ή τήξις εϊνε
Τ«τελεσμένη. Τοΰτο δέ  γ(νεΤα, έντός ^ 12  15
Ημερών, Αφοΰ έκβληθώσι τά  δράγματα έκ τοϋ

δδατος, πλύνονται, ανοίγονται καί Οέτονται όρ
θια ινα ταχέως ξηρανθώσιν. 'Επομένως τ ύ 
πτοντα ι δ ι* κοπάνου η μηχανής καί οΰτω τό 
λΐνον καθ ίστατα ι έτοιμον διά κτένισμα καί 
κλώσμα.

; Τπαρχουσι και άλλοι τρόποι τήξεως, άποξη· 
ρανσεως καί κοπανίσματος, ά λ λ ’ δ ανωτέρω 
σημειωθείς εινε δ ευκολώτερος συνηθέστερος καί 
Οίκονομικωτερος. Ot θέλοντες κεχρωματισμένον 
λΐνον, τήκουσιν αύτόν εντός £ίλύος (λάσπης η 
πηλώδους γή ς).

Π ε ρ ί  Κ α ν ν ά β ε ω ^ .
'Η κάνναβις (καννάβ ι) εϊνε καί αύτη χρησι- 

μω τατη εις τόν άνθρωπον, διότι εκ ταύτης κα
τασκευάζονται σχοινία· εϊνε δέ φυτόν εοθύκορ- 
μον, άπλοΰν καί σχεδόν ξτετράγωνον εϊνε όλί- 
γον μαλλώδες ύψούμενον μέχρι 4 — 9 ποδών, 
μέ φύλλα «ντ ιθέτω ς κείμενα καί δινιρημένα εις 
πέντε φυλλίδια οξύληγα καί πριονοειδή.

Ταύτης γένη είσΐ δύο, άρρενα καί θήλεα, 
άμφότερα έχοντα άνθη. τών άρρένων τά  άνθη 
εϊνε διατεθειμένα βοτρυοειδώς (ώς ς·αφυλαί)είς 
τάς μασχάλας τών ύψηλοτέρων φύλλων καί εϊ- 
νε χρώματος πρασίνου, τών δέ θηλέων τά άν
θη εινε μασχαλώδη ά λλ ’ άνευ μίσχου καί ολί
γον δρατά.

Ό  κόκκος τής κανάβεως εϊνε καλλίστη τρο
φή διά τά  οικιακά πτηνά , όρνιθας, πάπ ια ς 
κ λπ . Οί κόκκοι τούτου, θλιβόμενοι, δίδουσιν 
έλαιον πρός χρήσιν τοΰ λύχνου, τής ζωγρα
φικής καί τοΰ μέλανος σάπωνος.

Τό φυτόν τοϋτο άγαπα γήν βαθέως είργασμέ- 
νην καί πλουσίως λελιπασμένην. Ευδοκιμεί δέ 
είς τε τάς πεδινά?, όρεινάς, δροσεράς κα ί βαλ- 
τώδεις γα ίας . Ή  γή πρέπει νά όογώνηται τό 
θέρος καί τό φθινόπωρον καί έάν ιϊνε αργιλώ
δης πρέπει νά όργόνεται ξπρό τοΰ σπαρσίματος. 
’Αλλά διά νά ευδοκίμηση πρέπει νά προμηθεύη 
τα ι δ γεωργός σπόρον καλής ποιότητος. *

Η ποιοτης τοΰ καλοΰ σπόρου διακρινεται 
έκ τοϋ σπέρματος καί τής γεύσεως τούτου. 
’Εάν τό σπέρμα ί χ γ  γεΰσιν "λεπτοκαρύου, έάν 
τό χρώμα τοΰ σπόρου εϊνε κιτρινοβαθές καί 
στιλπνόν, καί έάν τριβόμενον καθ ίστατα ι ετ ι 
στιλπνωτερον είνε καλλίστης ποιότητος. Δ ιά 
νά ^άποκττίση δέ δ γεωργός καλόν σπόρον εϊ- 
νε ανάγκη νά σπείργ] κόκκους τινάς μεταξύ 
τών γεωμήλων, διότι αί ρίζαι τών κόκκων τής 
Καννάβεως μεμονωμέναι ουσαι μεταξύ τών 
γεωμήλων καί περιποιούμεναι διά σκαλίσματος, 
παρέχουσι πολλούς καί καλούς κόκκους δ;ά 
σποράν.

Η σπορά τής Καννάβεως γ ίνετα ι διά τής 
χειρός περί τα  μέσα Φεβρουαρίου, άλλά  καί 
τόν Μάρτιον καί τόν ’Απρίλιον δύναται νά
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γείννι είς τά  ψυχρά κλ ίμ ατα . Σ χηματίζει δέ δ 
γεωργός είς τόν άγρόν τμήματα η πρασιάς μέ 
έφρυδώματα (υψώματα χώματος ίνθεν καί έν
θεν τϋς αυλακος). Έ φ ’ έκάστης δέ πρασιάς 
διασκορπίζει αρκετόν λίπασμα άνθρώπων η 
πτηνών,μάλιστα ξηρόν καί είς κόνιν μεταβεβλη 
μένον, εί δυνατόν, κ*1 έπομένως σπείρει τήν 
Κάνναβιν πυκνώς, άν θέλνι ν ’ άποκτ^ση φυτά 
καλού κ α ίλεπτοΰ αναστήματος καί υφάσμα
τος. Έ ν τοί αΰτά» άγρώ δύναται νά σπείρνι 
καί Μηδικήν η Τριφύλλιον, τό δποΐον 5πό τήν 
νκιάν τής Καννάβεως αναπτύσσονται άνευ βλά
βης αύτής* ώστε μετά τήν συγκομιδήν τής 
Καννάβεως εχει άξιόλογον λειμώνα πρός τρο
φήν κτηνών. Εϊνε δέ καλόν νά σκαλίζω ντα ι καί 
νά βοτ* ν ίζω ντα ι οΐ Κανναβώνες· πρός δέ καί 
νά άρδεύωνται έν χαιρώ άνυδρίας. "Οπου έσπά- 
ρη Κάνναβις, έάν σπαρ^ σίτος, θέλει φέρει λαμ 
πράν συγκομιδήν.

‘ Η Κάνναβις συγκομιζομένη περί τά τέλη 
’ Ιουλίου, δ ια ιρείται εις δύο, ειπομεν, άρρενα 
καί θι?λεα. Άρρενα είνε τά  έχοντα σπόρον, θη 
λεα τά μή έχοντα. Τά άρρενα, τά  έχοντα 
άνθη, πρέπει νά έκβάλλω ντα ι, καί άν δέν ίχωσι 
σπόρον, Ιμ α  αρχίζουν νά κιτρινίζουν τά  φύλλα 
χαί δ κορμός νά λευκα ίνετα ι πρός τήν βάσιν. 
Ω ριμάζουν δέ τρεΐς σχεδόν εβδομάδας πρό 
τών θηλέων. Μετά τήν συγκομιδήν άρχεται ή 
τή ξις ,ή τ ις γ ίνετα ι άπαράλλακτα ώς ή τοΰλίνου.

Ή  Κάνναβις άπομακρύνει τά  έντομα, τοΰς 
σκώληκας, τά  μαμμούδια, τούς μύρμηκας κλπ . 
δ ιότι ούδέν έκ τούτων πλησιάζει είς αΰτήν 
ουααν χλωράν η ξηράν. Δ ιά ταϋτα  πολλοί δεν 
δροκόμοι σπιίοουτιν ολίγους σπόρους μεταξύ 
τών Ροδακινεών καί άλλων καρποφόρων δέν- 
δρω ν.Ά λλο ι πάλιν θέτουσιν όλίγας ρίζας Καν
νάβεως ιΐς  τούς σωρούς τοϋ σίτου, ϊνα άπομα- 
κρύνωσι τά  μαμούδια.

Ο ! £ Α Ρ Τ  A I

Λ ίαν σπουδαίαν άνακοίνωσιν έκ τής περιο- 
δείας του άνά τήν μέσαν Ά σ ία ν  έποίησεν έν 
τ ίί γεωγραφική έταιρία τής Πετρουπόλεως ο 
καλλιτέχνης Στέρμπινα-Κραμαρένκο άποσταλ- 
λείς είς Ά σ ία ν  δ ι ’ έξόδων τής Α ΰτ. Α καδημ ίας 
τών ώοαίων τεχνών πρός μελέτην τώνμν/ι- 
μ ε ί ω ν  τής άρχιτεκτονικής δ Κοαμαρίνκο δ ιέ- 
τ ρ ιψ ε ν  έν Ά σΙα έπ ί έπτά  περίπου μήνας, έ- 
πισκεφθείς τάς' χώρας Τ ασκέντ’ Φεργάν καί 
Σαμαρκάνδ. Ουτος έφιππος έκ τής Τασκέντης 
διήλθε υπέρ τά  χ ίλ ια  βέρστια όπως φθάση είς 
Τήν λίμνην Σαρ*τσαλέν (νομός Ν αμαγγάν) καί

πρός άνατολάς είς τό Οΰλέν τό τελευταΐον 
κατοικούμενον σημεΐον πέραν τοΰ όπο ίιυ άρχί- 
ζουσιν αί όρειναί νομαί τών πλανητώ ν φυλών 
καί έκ τής Σαμαρκάνδης είς τήν Τασκέντην 
καί είς Ά νδηζάν καί Σαμαρκάνδην έταξείδευεν 
έπ ί εγχωρίου άμάξης (ταραντάς). Οϋτος συνο- 
δευετο μόνον ύφ’ ένός φύλακος, επειδή δέ ί -  
γνώριζε νά δμιλή τήν τουρκικήν κα ί τάς εγ
χωρίους διαλέκτους ήδυντήθη έκ τοϋ πληοίον νά 
παρατηρηση τόν βίον τών έγχωρίων Τ α τζ ίκω ν. 
Ούζμπέκων καί Σαρτών. Ίδ ία  ούτως ένδιεφέ- 
ρετο περί τών τελευτα ίω ν περί τής κατα γω γή ς 
τών δποίων ύπάρχουσι διάφοραι γνώ μ α ι έν τή 
εθνογραφική επ ιστήμη . Ούτος διέτριψεν έβδο- 
βάδας τινας Ιν ταΐς κατο ικ ία ις τώ ν Σαρτών 
Α υται διαιρούνται είς δύο τμ ήμ α τα , άνδρώον 
καί γυναικεΐον καί φέρουσιν τόν άρχέγονον τ ύ 
πον τής τεκτονικής άνευ τής παρατηριίσεως 
τών ίοων τής υγιεινής. Ή  θέρμανσις τοΰ οι
κήματος εϊναι άρχέγονος, έν τάντσα (εϊδος 
μ αγγαλ ίου ) μ ετ ’ άνημμένων ανθράκων εύρί- 
σκεται είς τό μέσον έ π ’ αύτοΰ έπ ’ αΰτοΰ σιδηρά 
τράπεζα καλυπτόμενη δ ι ’ έφαπλωμάτω ν χαί 
ταπήτων ύπό τά δποία εισέρχονται οί θερμαι- 
νόμαινοι. Έ ν τή κατοικία καί τή τροφή βε - 
βαίως μεγάλη άκαθαριία Οί Σάρται τρώγουσι 
διά τών χειρών. Μόνον τό υγ ιές καί τό θερμόν 
κλίμα τής χώρας προφυλάττει τούς Σάρτας 
έκ τών μολυσματικών ασθενειών. Α ί ο ίχ ία ι 
τών πλουσίων Σαρτών διαχρίνονται δ ιά  πε- 
ποικιλμένων θυρών καί ζωγραφισμένης όρυφής· 
r, τάσις πρός τό ώραΐον— ην ποικίλος η ζωγρα- 
φία άπαντώσι μόνον έν τοΐς άγγείο ις κα ί τή 
έσωτερική διακοσμήσει· τό έξωτερικόν τώ ν οι
κημάτων είναι άνευ κοσμημάτων. Ό  Κραμα- 
ρίνκο διά μακρών έξέθηκε πρό τών μελών τής 
Α καδημ ίας κα: τοΰ εκλεκτού δημοσίου τόν 
τρόπον τής ζωής των Σπαρτών, τάς διασκε
δάσεις καί τάς σχολάς αΰτών. {Η άνάγνωσις 
συνοδιύετο διά δείξεως πλήθους υδρογραφιών 
φωτογραφιών, καί ίχνογραφιών ώς κάί τεμαχίων 
υφασμάτων, μουσικών καί άλλων οργάνων, ά γ 
γείων καί άλλων οργάνων, άγγείω ν καί ά λ 
λων αντικειμένων.

Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ *ΕΚΜΩΝ

‘Ο Logau Lolley άπό τινων έτών κ α τα 
γίνετα ι έν Knowledge είς τήν λύσιν τοΰ περί 
τών σεισμών ζητήματος. Ουτος προέβαλε τήν 
ύπόθεσιν περί τοΰ, ότι α ί α ίτ ία ι τών σεισμών 
ανάγονται η είς καθαρώς φυσικά η είς χημ ικά



φαινόμενα έξαρτώμενα έζ ώριβμένων δρων. Δ ! 
κυμάνσει; τής θερμοκρασίας, αί προκαλούμεναι 
υπό χημικών ενεργειών, παράγουσι δ ιαδοχικά ; 
εύρύνσεις καί συστολάς, αδ’-αι άφ ’ ετέρου παρά
γουσι μ εγάλα ; μεταβολά; έν τ ί̂ πιέση. ’Α ρ ' 
ετέρου, αί χημ ικα ί ένέργειαι δύνανται νά στα- 
ματήσωσι διά μεγάλη ; πιέσεω ; κα ί, απεναν
τ ία ς, νά Ινισχυθώσιν ΰπό τήν επιρροήν τή ; έ 
λα ττώ σεω ; τ ί ;  π ιέσεω ;. Είνε φανερόν, δτι άν αί 
χημικαί καί αί φυσικαί δυνάμει; ένεργοΰσι συγ 
χρόνω;, δύνανται έπ ί τής έπιφανείας τή; γήινης 
σφαίρας νά προκύψωσι λ ία ν ενεργά φαινόμενα. 
Καθόλου τά κομικά φαινόμενα εχουσι κοινήν 
καταγω γήν ώ ; καί αί έκρήξε.; τών ήραιστεί'-,ν. 
Πρός έξήγησιν τών σεισμών, τό κέντρον τών ό 
ποιων εύρίσκεται έν χώραι; μ·); ήφαιστιώδεσιν, 
ό ρηθεί; συγγράφει»; μνημονεύει εκείνων τών χ η 
μικών λειτουργιών α ΐτ ινε ; ποοκαλοΰσι τίίν ϊκ - 
ρηξιν τών ήφχιστείων, άλλά μόνον προέρχονται 
ηττον ίσχυρώς. Μόνη ή θερμότης δέν άρκεϊ πρό; 
τϋ ζ ιν  τών ορυκτών έκ τών όποίων ίξαρτατα ι ή 
ενέργεια τών ηφαιστείων· ά λλ ’ ή θερμότης δύ- 
νατα ι νά προκαλέση τόν σχηματισμόν τών άε
ρίων καί τών άτμών αί'τινε; είνε ε·’ ;  κατάστασιν 
νά προκαλέσωσι τοπ ικά ; έκτάνσεις καί συστολά; 
τοϋ φλοιού τή ; γ ή ;. Ό θεν , κατά τόν Λομ- 
«λέη ν , τά  σεισμικά κχί τά ήφαιστιακά φαινό
μενα προκαλοϋνται υπό μιας καί τή ; α ύτη ; α ι
τ ία ς . ‘Υπό χημικών ένεογειών προερχομένων 
ΰπό ευνοϊκού; φυσικού; όρου;. “Οταν άναπτόσ- 
αητα ι αρκετή θερμό τη ; πρός τήξιν τών ορυκτών 
προέρχονται αί εκρήξεις τών ηφαιστείων. Ό τα ν  
δέ δέν ΰπχρχη πολλή θερμό τη ; έπισυμβαίνουσι 
σεισμοί.
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ΑΙ ΦΥΛΑΙ THC ΩΚΕΑΝΙΑΣ

Οΰδαμοϋ αλλαχού έπεκράτει ποτέ τότον 
πολύ ί) άνθρωποφαγία, όσον έν ταϊς ν^σοις τής 
Ω κεα ν ία ς . Καίτοι δέ τήν σήμερον έκεϊ ΐσχυρεϊ 
όλονέν ό πολιτισμό ;, άλλά μερικαί περιπτώσεις 
άνθρωποφαγία; άναφέρονται καί τήν σήν.ερον 
σJμβαίvoυσαι Ιν τ ισ ι άπομεμακρυσμένοι; άρχιπε- 
λάγο ις .

‘ Η α ιτ ία  τούτου είναι καταφανή ; λαμβανο- 
μ ένω νΰτϊ’ δψιν τών δρων τή ; χώρα;. “Α παντε; 
οί άγριοι λαοί, ώ; γνωστόν, διέρχονται τρεις 
βαθμ ίδα ; πρίν η γίνωσι κατάλληλο ι πρό; ά- 
ποδο/ήν τοϋ πολιτισμού. Κατά πρώτον ούτοι 
καταγίνοτα ι εΐς τήν Θήραν καί τήν άλιε(αν, 
έπειτα  διάγουσι νομαδικόν, ποιμενικόν τρόπον 
τοϋ βίου καί επ ί τέλους μετχβαίνουσιν ε : ;

τήν γεωργίαν. Τότε μορφοϋνται αί κώμαι, δρίζε- 
τα ι ή ιδ ιοκτησία, έμφχνίζον ται διάφορα έθιμα 
κ τλ . Τοΰτο εϊ\e ήδη, ουτιος εΐπεϊν , τό σπέρμα 
τοϋ κοινωνικού βίου. ”Οτε ή άγρία φυλή ίστα- 
τα ι έν τή πρώτιρ βαθμίδι έξ ανάγκης χρ ίζει 
ιχθύων καί παντοειδών άγριων ζώων καί π τ η 
νών. Έ ν Αυστραλία κ*1 ’Ωκεανία καί τήν σή
μερον ολίγα θηρία ΰπάρχουσι, κτήνη δέ οΰδόλω; 
ΰπήρχον πρότερον. ‘ Ω; αποτέλεσμα ταύτης τή ; 
έλλείψεω ; ητο δτι ό έγχώριο; άγριο; έΟήρευι 
τού; όμοιου; του καί έτοέφετο διά -ιών σαρνών 
αΰτών· τά ; α ιχμαλώτου; γυναίκας οδτο; κ α τ ’ 
άρχά; μετέτρεπεν ε ί; αγέλην επ ε ιτκ  δέ ε ί; δού
λ α ;.  ‘Ο άγριο; τή ; ’Ω κεανία; φθχσα; εΐς τήν 
τοίτην φάσιν τή ; άνκπτύξεω ; έσκέφθη δτι άν 
τάς δούλα; του μεταχειρ ίζετα ι πρό; καλλιέρ
γειαν τή ; γ ή ;, πάντοτε θά εΰρίσκη έτοιμον τρο
φήν. Ιδ ού  λοιπόν ό άγριο; ήρξατο νά φείδη- 
Tat τών ενηλίκων α ιχμαλώτω ν έκατέρου τοϋ 
φύλου μετατρέπων αυτού; ε ί; δούλου; καί νά 
μεταχειρίζηται ώ ; τροφήν μόνον τού; τραυμα
τ ία ; καί έν γένει τοϋς μ.ή καταλλήλου; εΐς τήν 
εργασίαν.

Έ κ  τούτου έξηγεϊτα ι ή προέλευσι; τής άν
θρωποφαγία;. * . *.

Έ *  πάντων τών εγχωρίων τής ’Ωκεανίας· οί 
ίτ το ν  επ ιδεκτικο ί πολιτισμού εϊνε οί κάτοικοι 
τών Νέων Γεβριδών. Ουτοι είνε υψηλοί, εΰθεϊ;, 
ισχυροί πολεμικοί καί πάντοτε έτοιμοι πρό; 
συμπλοκάς. Π ά ντ ι; ούτοι έχουσιν όπλα άπο· 
κ τώ ντε ; αΰτά ώ ; ανταλλαγήν τή ; κ ό π ρ α ς  
τήν δποίαν δίδουσιν ε ί; τού; έρχομ,ένου; οδοι
πόρους. ‘ Η κόπρα είνε τό κύριον άντικείμενον 
τοϋ έμπορίου τών νήσων Νέων Γεβριδών. *Η 
κόπρα είνε τό εσωτερικόν τοΰ καρύου κόκκου είς 
τεμάχια  ξηρανθέντα Ιν τώ  ήλί(ο. Οί ϊμποροι 
άγοράζουσι τήν κόπραν παρά τών έγχοιρίων 
άντί 175 φράγκ. τόν τόννον, έν δέ Σινδέν) δ 
τόνος τή ; κόπρα; τ ιμ α τα ι 375  φρ. Έ ν δέ Λον 
δίνω ί τ ι  άκριβώτεοον. Ά πό  τινο ; χρόνου οί εγ
χώριοι προσελκυόμενοι υπό τού καλού μισθού 
■Αρχισαν νά εΐσέρχωνταί. είς ί&  πλοία ώς ναϋται 
χαί νά άπέρχωνται ε ’ς τήν Αΰστραλίαν πρός 
εΰρεσιν διαφόρων βιοποριστικών ενασχολήσεων. 
‘Ο άγριος όσφρανθεί; ολίγον τόν πολιτισμόν 
καί συναθροίσα; ολίγα χρήματα επιστρέφει .«ίς 
τήν πατρίδα του κα ί έγκα υχατα ι καί ΰπερηφα- 
νεύεται πρό τών γυμνών όμοφύλων καί συμπο
λ ιτώ ν  του έπί τή ναυτική ένδυμασία του καί 
τώ έκ τής Σ ιδνέη; κομισθέντι κεδρίνω κ ιβω τίω  
μετά διαφόρων χρειωδών, οϊον, δπλω«, βφαι- 
ρών, πυρ ίτιδο ;, καπνού, καπνοσυρίγγων, πυ· 
ρείιον κ τ λ .
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Τύποι;| ΑΣΤΡΑΠΗΣ δδός Βορέουΐ3.
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