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Αί πρόοδοι τής συγχρόνου χειρουργικής.— Ο ΰπνος. 
—‘ Η σύγχρονος Ά ουσσινία .—{Η θέσις τής γυναι- 
κός έν Ινδ ία .—‘ Η νήσος Φορμόζα.—‘Η Παλαιστήν/] 
πρ4 πεντηκονταετίας. — ‘ Η εύ.τοΐία έν Γαλλίοι.— 
Πρακτικαί συμβουλαΐ υγιεινής [συνέχεια].—‘ Η στέ- 
ψ’.ς τοϋ Αυτοκράτορος τής Ρωσσίας (συνέχεια και 
τέλος.]—Είδοπο ιήσεις.
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ΤΗΣ Σ Υ Γ ^ Ν Ο Υ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αί περί τών εκτάκτω ν προόδων, γενο/,ένων 
έπ ’ εσχάτων έν τη χειρουρ^ία α γγ ελ ία t κατά ν
τησαν σχεδόν κοινός τύπος έπ ί τοϋ παροντος. 
Ταύτας τάς αγγελ ία ς δύνατα ί τις νά άκούση 
πανταχοϋ, έν οίαδήποτε συναθροίσει καί α ί- 
θούσει (gallon) Ή  χειρουργική πράγμ ατι, τ α 
χέως έχώρ^σεν είς τά  έμπρός, ταύτην δέ τήν 
άνάπτυξιν αδτη οφείλει είς τρεις μεγάλας ανα
καλύψεις: Είς τάς νεωτάτας άνακαλύψεις τοϋ
Παστεο ίδρύσαντος τήν βα*τ·/;ριολογικήν ε π ι
στήμην,— έπιστήμην ήτις άνέτρεψε τήν σήμερον 
ίλην τήν ιατρικήν,καί ας δύο άλλας έτ ι άρχαιο- 
τίρας άνακαλύψεις. τών ουτω καλουμένων υπό 
τών εύί,ωπαίυ·.· άν ιτθησία/ (ά::έλασιντοϋπόνου) 
κ*ί ττ,ν σταΐίάτνισιν τής ρεύσεως τοΰ α ϊματος. 
Ε:ς τού; δύο τούτο ς τρόπους τώρα πρ-σ^ίθεται 
Χαί ή κάι/,ψΐΓ/» τ . ε. ή έξόντωσις τών νοσοτοι- 
δν σπερμάτων βασιζομένη έπ ί τών εξαγομένων 
τής βακτηριολογίας. Τοιουτοτρόπως παρήχθ·,·ι~

σαν τρεις μεγάλο1, παράγοντες, άναβιβάσαντες 
τήν χειρουργικήν είς έκεΐνο τό ίίψος τό όποιον 
τήν σήμερον αυτη  κατέχει.

Ή  χρησιμοποίησις τών αναισθητικών μέσων 
τ . ε. τοιούτων τά  όποια έκδιώκουσι τό αίσθημα 
τού πόνου κατά  τάς χειρουργικάς εγχειρ ίσεις έ 
γένετο ή αφετηρία τής προόδου τής συγχρόνου 
χειρουργίας. "Ανευ τούτου τοϋ τρόπου ήσαν ά- 
κατόρθωτοι πολλα'ι εγχειρ ίσεις. Τήν άνακάλυ- 
ψιν ταύτην όφείλομεν είς τούς ’Αμερικανούς, οί 
δέ κάτοικοι τής Βοστώνης ( ’Αμερικής) δια ιώ- 
νισαν ταύτην διά μνημείου έν σχήμα«  πήδακος, 
δστις κ αλε ίτα ι κμνημεΐον τοΰ αΐθέρος» καί £»- 
ψοΰται έν τώ «Common» μεγαλοπρεπεϊ δη
μαρχιακοί κ ’/πω.Τό μνημεΐον τοΰτο ήγέρθη πρός 
τιμήν δύο οδοντίατρω ν ο ιτινες κατά  πρώτην 
φοράν μετε^ειρίσθησαν τόν αίθέρα (ether sulfo 
rique) πρός κατάπαυσ ιν τών πόνων κατά  τήν 
εξαγωγήν τών όδόντων τών πελατώ ν των. Ό  
αιθήρ ήν τό πρώτον άναισθητικόν μέσον τό 
είσαχθέν είς τήν χειρουργικήν πραξιν κα ί τοΰτον 
έπ ί πολύν χρόνον προετίμων τοΰ χλωροφορμίου 
καί τών άλλων μέσων δ ιότι ήν ακίνδυνος. Π ά
λ ιν  δύο ’Αμερικανοί, ό Μόρτων κα ί ό Δζέξων 
είσήγαγον έν τή κοινή χειρουργία τόν τρόπον 
τοΰτον τής άναισθησίας κατά  τό 1846 . "Ηδη 
κατά τό έπόμενον έτος έν ’Α γγλ ία  ό Σ ίμζων 
κατά  πρώτον έδοκίμασε τήν χρρήσιν τοΰ χ λ ω 
ροφορμίου κατά  τάς χειρουργικάς έγχειρίσεις. 
Ο ίκοθϊν έννοεϊται, δτι μόνον ή άνακάλυψις τοϋ 
τρόπου τής κατευνάσεως τοΰ π ίνου η τής στα- 
ματήσεως τής αίμορροίας δέν ήδύνατο νά φέρη 
εις φώς τοιαύτας γ ιγα ντ ια ία ς  καί θαυμαστάς 
προόδους οΐας έπέτυχεν ή σύγχρονος χειρουγική 
έν συγκριτικώς έλαχίστω  χρονικώ δ ιαστήμ ατι. 
Ό  περιφανής τής έποχής του χειροϋργος, Νε-
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λατώ ν ε ίπε ποτέ: Πρέπει νά άνεγείρωμεν χρυ- 
σοΰν άνδριάντα εις τόν εφευρέτην της προφυλά- 
ξεω ; τών πληγών άπό τή ; σήψεως». Έ π ί τής 
ήμετέρας εποχής τοΰτο σχεόόν κατωρθώθη, καί 
επρεπε νά άνεγείρωμεν χρυσοΰν ανδριάντα εις 
δύο επιστήμονας τόν Παστέρ και τόν Λ ίστερ, 
αί άνακαλύψεις τών οποίων κατέληξαν είς το ι- 
αυτα ευεργετικά αποτελέσματα . Ευθύς ώς έ
γένετο γνωστόν τό βασίλειον τών σμικροτάτων 
εχθρών τής άνθρωπότητος, έξερευνήθη, έμελε- 
τηθη καί έταξινομηθη τοΰτο, ευρέθησαν καί τά 
άμυντικά;.'έσα κατά  τούτου. "Επρεπε νά προλη- 
φθή ή π τώ σ ις  έν τή πληγή , τυχα ία  η τεχνίτη  
γενομέντ) πρός έγχείρισιν τών μικροοργανισμών 
προκαλούντων δ ιά  τής παρουσίας των σήψιν, 
71 εάν επεσον έν τη πληγή  νά έξαχθώσιν έξ α υ 
τής καί νά καταστώ σιν αβλαβείς. Εϊνε γνω 
στόν δτι δ άήρ εϊνε πληρης τοιούτου είδους νο- 
σοποιών σπερμάτων άτινα  ε ίσδύουσ ιν  είς τόν 
ήμέτερον οργανισμόν κατά  τήν έλαχίστην β λά 
βην τών ισ τώ ν. Έ νεκα  δέ τούτου ή βλάβη τών 
ίστών κατά  τούς αρχαίους χρόνους πάντοτε ήν 
επικίνδυνος είς τόν οργανισμόν. Τώρα δέ έν τη 
ούτως ΰπό τών Ευρωπαίων καλουμένη άντιση- 
πτ ική  (τρόπω τής άπολυμάνσεως τών πληγών 
διά τή ; πλύσεως αύτών μετά τοιούτων υγρών 
τά  όποϊα φονεύουσι τά  μικρόβια) ευρομεν τό ί- 
σχυρότατον μέσον πρός πάλην κατά  τών μικρο
οργανισμών. Ό  Λήστερ έν Ά γ γ ία  κατά  πρώτον 
είσ ιίγαγε τόν τρόπον τή ; αντισηπτικής περιδέ- 
σεως τών πληγώ ν και διά τούτου τοϋ τρόπου 
Ισωσε χ ιλ ιάδας άνθρώπων έκ τοΰ θανάτου. "Ετι 
σπουδαιότερον διάβημα είς τά έμπρό; έν τή 
σφαίρα τής χειρουργίας έγένετο διά τή ; ε ισαγω 
γής τοΰ τρόπου τής ασηψίας τ . ε. τή ; προλή- 
ψεω ; τής πτώσεως τών μικροβίων έν τη τέχνη 
τη πληγή  τή παραγομένη υπό τοΰ χειρούργου 
κατά  τήν έγχείρησιν. Πρότερον έκάστη κατά  τό 
μάλλον καί ήττον σπουδαία έγχείρισις συνω- 
δεύετο πάντοτε υπό κινδύνου διά τόν άσθενή. 
Τώρα δέ ό χειροΰργο; μεθ’ ήσύχου συνηδε/σεως 
έκ ττλ ε ΐ το ιαύτας εγχειρίσεις έπ ί τοΰ στήθους, 
τής γαστέρος, τοΰ κρανίου περί τών όποίων 
ούδ’ ητο δυνατόν νά άναφέρη τ ις  πρότερον,διότι 
αδται έθεωροΰντο άναμφιβόλως λ ία ν έπ ικ ίνδυ- 
νοι. Έ ν τή ήμετέρα εποχή τό παν Ιξαρτατα ι 
έκ τής έπ ιτηδειότητος καί ευστροφίας τής χ ε ι
ρός τοΰ χε.ρούργου δ ιότι α ί εγχειρίσεις εκτε- 
λοΰντα ι υπό τοιούτους δρους όπό τού; οποίους 
τελείως καθ ίστατα ι αδύνατο; τής διεισδύσεως 
είς τόν οργανισμόν τών μικροβίων τών προξε- 
νούντων τήν σήψιν καί τόν δηλητηριασμόν τοΰ 
αίματος κα ί έκθετόντων είς κίνδυνον τήν ζωήν 
τοΰ άσθενοΰ;. Πρός έπ ίτευξιν  τούτων τών ορών

ή περιβάλλουσα ατμόσφαιρα, ή τράπεζα έφ ’ ■?); 
έκ τελε ϊτα ι ή έγχείρισις η ή κλίνη ,τά  ε-νδύμχτα 
τοΰ άσθενοΰς και αύτοΰ τοΰ χειρούργου, ώς κ>1 
τών βοηθών του, τά  εργαλεία , αί χειρες τοΰ 
χειρούργου, οί έπίδεσμοι κ τλ ., ένί λόγω  παν τό 
άπιόμενον τοΰ άσθενοΰς καί τό περιβάλλον α ύ 
τόν κατά  τήν έγχείρισιν υποβάλλετα ι είς τήν 
έπιμελ$στάτην άπολύμανσιν διά μέσου τή ; πλύ- 
σεως καί τού ραντισμοΰ διά τοιο των ΰγοών, ά 
τινα  φονεύουι τά  μικρόβια. Ό  y ειροΰργος κατά  
τήν έγχείρισιν πρέπει πάντοτε νά προλαμβάνη 
δπως μή ό σμικρότατος έχθρός τοΰ άνθρώπου 
ευρη είσοδον είς τήν πληγήν καί μή ματαιώση 
δλας τάς προσπαθείας αύτοΰ, μετά δέ τήν έγ- 
χείρισιν ούτος πρέπει νά φροντιση περί τής έπ ι-  
μελεστάτης «ερμητικώς» κλείσεως τής πληγής, 
δπως μή πάλ ιν ό φοβερό; ούτος αόρατος εχθρός 
ό δ ιαδραματίζων τό πρόσωπον τοΰ Δαμοκλείου 
ξίφους τοΰ κρεμαμένου πάντοτε έπ ι τή ; κεφαλής 
τοΰ άσθενοΰς, είσέλθη είς τήν πληγήν καί προ- 
ξενήση νέας συμφοράς. Μόνον διά τής λήψεως 
πάντων τούτων τών προφυλακτικών μέτρων ή 
χειρουργική ήδυνήθη νά φθάση έκεϊνο τό δψος 
έν τώ  δποίω εύρίσκεται έπί τοΰ παρόντος.

Ο Υ Π Ν Ο Σ
Ώ ς ή νύξ επέρχεται μετά τήν ήμέραν ουτω 

καί ό ύπνος έπέρχεται είς πά ντα  τά  έν τή φύ
σει. Τά κ ινητά άτομα τοΰ δδατος καί' τοΰ ά 
έρος τά  όποια άνακαινίζουσι τήν γήν πρέπει νά 
διακόψωσι τήν πορείαν των κα ί νά διαμένοισιν 
έπί μακράν χρόνον έν τ φ  δπνω δπως άναλάβω- 
σιν έκείνας τάς μορφάς τής ζώσης καλλονής, 
α ϊτ ινες περικαλύπτουσι τήν επ ιφάνειαν τής κοι- 
μωμένης σφαίρας. Καί τά  φυτά κα ί τά  ζώα 
δέν δύνανται νά δ ιατελώσ ιν έν άδιακόπω ένερ- 
γ ε ία , άλλά πρέπει νά συμμορφωθώσι πρός τόν 
παγκόσμιον νόμον κα ί νά μεταβώσιν έκ τοΰ έ- 
νεργοΰ βίου είς τήν περιοδικώς έπαναλαμβανο- 
μένην κατάστασιν τής αεργίας κα ί τής ηρεμίας. 
Πόσον γλυκύς είναι ό τοιοΰτος δπνος! Ούδέν 
υπάρχει θελκτικώτερον τοΰ προσώπου ένός κοι- 
μωμένου παιδός, ούδέν ώραιότερον ένός νυστά- 
ζοντος κρίνου, ούδέν ώραιότερον τών γ ιγ α ν τ ια ί-  
ων κορυφών τών όοέων τών κοιμωμένων έν τ φ  
ήρέμω φω τί τοΰ άστέρος τής ήμέρας.

Ά λ λ ’ ό βαθύς οδτος ύπνος δέν είνε τυχαΐόν 
τ ι δεν είνε άνευ ίδ ίας σημασίας διά τήν άνά- 
π τυξ ιν  τών πραγμάτων εν τή φύσει. Οδτος εδ· 
ρίσκ^ται πανταχοΰ καί πάντοτε ε ϊτε ώς κα-ρός 
τής προετοιμασίας διά τήν άνακιανιζομένην 
ένέργειαν, ε ϊτε ώς κατά στα σ ις έφ’ ης έξαρτά-
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ται ή ενέργεια τών λοιπών παραγόντων έν τώ  
βίιρ. Άναπολοΰντες τήν ίδ ιαν ήμών άνθρωπίνην 
πείραν δέν δυνάμεθα νά μήν άναγνωρίσωμεν 
τήν άπόλυτον ανάγκην τακτικώ ν να ι ά δ ια τα - 
ράκτων ώρών τοΰ ύπνου. Ά λ λ ’ ούδέν είνε συν- 
ηθεστερον, ιδ ία  μεταξύ τών κατοίκοιν τών πο
λυάνθρωπων κα ί πολυταράχων πόλεων, τών π α 
ραπόνων διά τόν ανεπαρκή καί μή αναπαυτικόν 
δπνον. Πόθεν τοΰτο προέρχεται καί ποια εϊνε 
ή θεραπεία του; ‘ Π τακτική  έπέλευσις τοΰ ύ
πνου τόσον πολύ έξαρτάται έκ τής ύγειοΰ; κα- 
ταστασεως τοΰ σώματος, ώστε πασα διατάρα- 
ξ ι; έν τή τακτ ική  έπισκέψει τοΰ ύπνου πρέπει 
άμέσως νά θεωρηθή ώ ; προαγγελία έλλείψεώς 
τίνος. |Ή  πολλή έργασία τών μυόνων δέν τα - 
ράττει τόν δπνυν —αυτη περισσότερον ωφελεί 
αύτόν. Καί ή διανοητική έργασία έπ ίτης δεν ά - 
ποδιώκει τόν δπνον τηρούμενων τών κανονικών 
δρων. Ό  νοΰς καί τό σώμα έξ ϊσου άνανεοΰν- 
τα ι δ ι ά  τής ενεργού συγκετρώσεως τών δυνά
μεων των έντός τών αρμοδίων δρίων. Τά δρια 
ταΰτα δύναταί τ ις  νά γνωρίση δταν προσέξη είς 
τόν βαθμόν τής άναπαύσεω; καί τής έλαφρότη- 
τος έν τώ σώματι ήτις καθ ίστατα ι αισθητή 
κατά τήν έξέγερσιν έκ τοΰ ύπνου τό πρωί· 
’Εάν όκτάωρος ύπνος παρέχει τήν ελαφρότη
τα εκείνην ή'τις τελείως δεικνύει δτι τό αίμα 
είναι παρεσκευασμένον διά τήν έπελθοΰσαν ημέ
ραν, τότε άκριβώ; δυνατόν νά ρηθή δτι τά έ- 
φόδια τών σωματικών δυνάμεων δέν εξηντλή- 
θησαν καί δτι τό παν καλώς βαίνει.

’ Α λ’ έάν ή πρωία έπέλθη άνευ ττς  δροσε
ρά; της ά ννψ ύξεω ;— αν ό κε-μηκώς έργάτης 
έξυπνήση καί αισθάνεται άκόμη κάματον έκ 
τή; παρελθούσης ήμέρας, τότε τοΰτο δεικνύει 
δτι η ή έο^ασία είναι λ ία ν βαρεία, η ό τρόπος 
καθ’ 8ν οδτος ζή είνε κακό ;. Έ ν πολλα ί; πε- 
ριστάσεσιν ό άνωφελής υπνο; οφείλεται είς τόν 
κακόν τρόπον τοΰ ζήν. 'Η  έξέτασ ι; λοιπόν τή ; 
α ίτίας τή ; αϋπνία ; πρέπει νά έπεκτζθή έ©’ δ- 
λη ; τή ; ίστοοία; τνΰ βίου τοΰ πάσχοντος.

"Εν τισ ι περιστάσεσιν άποδεικνΰεται δτι δ 
πάσχων έξ αϋπνία ; είνε θύμα τοΰ έλώδου; π υ 
ρετού (malaria προερχομένου έκ τών βλαβερών 
αναθυμιάσεων) η άλλου τινό ; μολυσματικού 
δηλητηρίου τό όποιον τελείω ; π ;έπ ε ι νά άπο- 
μακοονθή τοΰ σώυ.ατος έάν θέλη ό ασθενής νά 
απόλαυση ύγιεινοΰ ύπνου. Ά λ λ ’ ό έγκαίφαλος 
πολλών ασθενών έν τα ϊς πόλεσιν ολίγον κ α τ ’ ο
λίγον έδηλητηριάζετο ΰπό τών ναρκωτικών καί 
καί τών διεγερτικών μέσων τά  όποϊα εϊνε έν 
χρνίσει παρ’ έκείνοι; οϊτινες δέν γνωρίζουσι τά  
έπιβλαβή των αποτελέσματα. Δέν άνααέρομεν 
περί τών οινοπνευματωδών ποτών δ ιότι έξ αύ

τών ή βλάβη εϊνε πανθομολογουμένη. Έννοοΰ 
μεν έκεϊνα τά  πραότερα δηλητήρια τό τέϊον καί 
τόν καφέ.

Τό τέϊον καί ό καφές βραδέως κα ί λαθρέως 
ένεργοΰσι κα ί ή έκ τής χρήσεως αύτών προερχο- 
μένη άπόλαυσις είνε τόσον γλυκεία  ώστε πολ
λάκις παραμελεΐτα ι ή βλαβερά αύτών ίδιότης· 
Είς τούς έργάτας καί είς τούς διερχομένους τό 
πλεΐστον μέρος τής ήμέρας έν υπαίΟρω τά ποτά 
ταΰτα  είνα ι έλάχ ιστα  βλαβερά. Ά λ λ ά  είς τάς 
γυνα ίκας καί τά  π α ιδ ία , τούς υπαλλήλους και 
τούς λοιπούς τούς διερχομένους τό πλεΐστον τοΰ 
χρόνου έν τα ϊς  ο ίκία ις καί τα ϊς δημοσίαις οίκο- 
δομαϊς κα ί τών όποίων τά  νεύρα είνε λ ία ν ευ
α ίσθητα, ή διαρκής χρήσις τού τείου κα ί τοΰ 
καφέ, ώς συνήθω; παρασκευάζονται, είνε λ ία ν έ- 
π ιβλαβής καί έξασθενίζει τήν υγείαν τών νεύ
ρων ή'τις παρέχει άδιάκοπον καί άναπόφευκτον 
ύπνον.

Τά ποτά ταΰτα  δέν πρέπει νά μεταχειρ ίζων 
τα ι περισσότερον η τά  οινοπνευματώδη ποτά 
ώ ; καθημερινόν μέσον πρός άνάληψιν. Τ αΰτα 
τότε μόνον ώφελοΰσιν δταν, ώς τά  οινοπνευμα
τώδη ποτά , μεταχειρίζονται ώς τυχαΐον μέσον 
πρός άνάπαυσιν καί διασκέδασιν μετά τόν άδ ι
άκοπον κάματον. Ή  βλαβερά ένέργεια τοΰ 
τεΐου καί τοΰ καφέ δύνατα ι ν ’ άπομακρυνθή διά 
τού καταλλήλου τρόπου τής βράσεως αύτώ ν. 
Ταΰτα πρέπει νά μεταχειρ ίζωντα ι άφοΰ διά 
βοαστού υδατος περιχυθώσι τά  φύλλα τοΰ τείου 
καί ό αλεσμένος καφές καί νά π ίνωντα ι άμ έ
σως πριν η τό λεπτόν αύτών άρωμα καί ή π ικρία  
έκφύγωσι. Τό τέϊον καί ό καφές κ α τ ’ αύτόν τόν 
τρόπον παρασκευαζόμενα δύνανται νά μ εταχει- 
ρίζωνται ένίοτε μ ετ ’ ώφελείας· ά λλ ’ ώ ; συνή
θως π ίνοντα ι είνε έπιβλαβή είς τήν υγείαν 

Έ κτός τών άνω μνημονευθέντων δηλητηρίων 
ύπάργουσι πολυάοιθμοι έπ ιβλαβεΐ; υλα ι α ϊτ ινες

iV > ~ r ί ν  ̂/σχηματίζονται εν τω  σωματι και α ϊτ ινες ου- 
ναντα ι νά συσσωρευθώσιν είς τάς ϊνας τοΰ σώμα
τος καί είς τόν έγκέφαλον εις τοιοΰτον βαθμόν 
ώστε νά ταραττωσι τόν ύπνον. Οί Πάσχοντε; 
έκ ρευματισμών δέν κοιμώνται ήσύχως. Έ κτός 
τοΰ δτ·. ό πόνος δέν τούς άφνίνει νά κο ιμώντα ι, 
ούτοι είνε ανήσυχοι τήν νύκτα καί δέν ευρίσκου- 
σιν άδιάκοπον ησυχίαν, άκόμη καί δταν κατά  
τό φαινόμενον ή νόσος δέν δεικνύει σημεία ένερ
γε ία ς. "Ετι περισσότερον βασανίζονται έκ τής 
αϋπνίας οί πάσχοντε; έκ τή ; ποδάγρας. Είνε 
φανερόν οτι ή νότος αδτη άποδιώκει τόν ύπ νο ν  
ένίοτε δέ συμβαίνει ώστε πολλοί οϊτινες ουδέ-

t » >  ̂ \ \ tποτε πινουσιν οινοπνευματωοη ποτα , να υπο- 
φέρωσιν έκ τής αϋπνία ; ένεκα τής κούφιας η 
τή ; μή τελείω ; άναπτυχθείσης ποδάγρας.
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Οί τοιοϋτοι είνε αδύνατοι μέ λευκήν καί 
σπάνιάν κόμην Ϋίτις διαρκώς π ίπ τε ι έκ τής πυ- 
τιρίδος καί προτιμώσι τά  κρέατα τα  όποια κατε- 
σθίουσι μ ετ ’ όρέξεως καί ταχέως. 'Η αϋπνία 
αΰτών θεραπεύεται μόνον διά τής τελείας με
ταβολής τής τροφής καί τινων άλλων συνηθει
ών. Οί τοιοϋτοι πρέπει νά έγκαταλε ίπω σ ι τάς 
διεγερτικάς καί κοπιώδεις ενασχολήσεις, νά 
παύσωσι τρώγοντες μόνον κρέας, νά καταφεύγω- 
σιν εις τάς συνήθεις μεθόδους τής υδροθεραπείας 
καί νά τρέφωνται διά φυτικής τροφής και νά 
τρίβωσι τό σώμά των. ΈνΙ λόγω ούτοι πρέπει 
νά παύσωσι δηλητηριαζόμενοι ΰπό τού περισσού 
αζώτου τό όποιον άρύεται έκ τών κρεάτων κα ί 
νά άνανεώσωσι τούς σπινθήρας τής ζωής έν τοΐς 
μέρεσι τοϋ σώματός των.

'Η άϋπνία είνε συνήθως τό αποτέλεσμα τής 
ένεργείας δηλητηρίου τινός έπ ί τού εγκεφάλου. 
Ό π ω ς αυτη θεραπευθή α π α ιτε ίτα ι νά εΰρεθη 
τό ίδιον τοΰτο δηλητνίριον η τά  δηλητήρια τά  
όποια επενεργούν ούτως έπ ιβλαβώς. Τό δηλη- 
τήριον εινε ε ίτε έλώδης πυρετός (m alaria) είτε 
μόλυσμά τ ι£ ϊσως είνε οινόπνευμα, καφεΐνη η ν ι
κοτίνη, η εμεινεν έν τώ  σώμά τ ι  toxalbumin 
(δηλητηριώδης ύλη ) παραχθέν η υπό τοϋ σώ
ματος εις τάς σεσηπυίας ί'νας η έν τω  έντέρω 
τοϋ στομάχου έκ τής περισσής ζωικής τροφής 
τήν όποίαν ό ασθενής τρώγει. Εΰθύς ώς εύρεθή 
ή α ιτ ία  τής άϋπνίας α π α ιτ ε ίτα ι έν π λ ε ίσ τα ις  
περιστάσ3σιν ή μεγίστη  έπ ιτηδειότης τοΰ ιατρού 
κα ί τά  δραστήρια μέτρα.

Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  

Δ Β Υ Σ Σ Ι Ν Ι Α
Κοινωνική διάταξις.— ’ Ενασχολήσεις.— Τρόπος του 

ζην.—Ή θη.

*Εν τή ’Αβυσινία δ έγχώριος πληθυσμός α
ποτόμου δ ια ιρείτα ι εις δύο τάξεις ελευθέρων 
κατοίκων: 1) Εις τήν άνωτάτην αριστοκρατι
κήν εΰγενή τά ξ ιν  καλουμένην ((μπάλα-ριστ» 
τ .  ε. αυτολεξεί— έχουσα κληρονομίαν, γα ίας 
καί τήν 2 ) καλουμένην μπουλάτζε, αΰτολεξεί 
άνευ ιδ ιοκτησίας, άνευ γα ιώ ν . 'Η γή λοιπόν 
είνα ι ή βάσις τής εις τάξεις διαιρέσεως· ώς 
πρός τόν ιδιοκτήτην αυτη παρ ίστατα ι— αρίστ» 
— ιδιοκτησία, κληρονομιά, ώς πρός δέ τήν κυ- 
βέρνησιν, τό κράτος, αύτη θεωρείται ώς ό'ρος 
τής στρατιωτικής υπηρεσίας καί καλείται® γάσα »  
αΰτολεξεί φέρασπις γής τ .  ε. ύποχρεοΰσα τόν ι
διοκτήτην αΰτής νά έκ,τληρώσιρ τήν σ τρ ατιω τι- 

ήν υπηρεσίαν, ήτις κατά  τόν ακόλουθον τρόπον

εκ τελε ϊτα ι. Ό  πρεσβύτερος υιός τοΰ ιδ ιοκτήτου 
ύποχρεοΰται νά καταταχΟή εις τόν στρατόν έ
κείνου τού κυβερνήτου, εν τψ  κυδερνείω τού ό
ποιου ούτος διαμένει. Ό  κυβερνήτης προσδιο
ρίζει είς αΰτόν τό τάγμα είς τό όποιον μέλλει 
ούτος νά ύπηρετήσ·/]· αύτη δέ ή υπηρεσία είναι 
ή μόνη κυβερνητική ΰποχρέωσις, μετά τής ό
ποιας συνδέονται τά  αξιώ μ ατα , α ί άμοιβαί, ό 
μισθός κ τλ . Μόνον έν καιρφ πολέμου ό Ά βυσ- 
σίνιος δύνατα ι νά διακριθή καί νά γίνν] επ ίτιμος 
στρατηγός η νά συγκαταταχθί) εις τήν υπηρε
σίαν τοϋ αΰτοκράτορος. 'Η  στρατιω τική υπηρε
σία τών εΰγενών είναι α ί ώ ν ι ο ς τ . ε· έξα- 
κολουθεϊ μέχρι τοϋ γήρατος η σοβαράς άσθε- 
νείας, δτε ό υπηρετών θεωρείται ανίκανος δπως 
φέρ») δπλα . Τότε δ εΰγενής έπιστρέψει είς τό 
ρίστ αΰτοϋ. Ό  εΰγενής απέρχεται ε ί;  τάς τά 
ξεις τού στρατοΰ συνοδευομενος ΰπό 2— 3 υ
πασπιστών· δ έ'γγαμος συνοδεύεται ΰπό τής συ- 
συζύγου καί τών τέκνων του καί εγκαθίστατα ι 
εν εκείνω τώ  τόπω έν τώ  δποίφ είναι συγκεν
τρωμένος δ στρατός τοΰ κυβερνήτου. 'Η  δ ιάτα- 
ξ ις  τοΰ στρατοΰ έν έκάστω κυβερνείιρ ανατίθε
τα ι εις ιό ν κυβερνήτην. Οδτος είναι ό ανώτατος 
άξιωματικός τοΰ στρατοΰ τοϋ κυβερνείου. 
Μ ετ ’ αΰτόν έρχονται: δ κανζεμάτς διοικών τήν 
άριστεράν πτέρυγα τοΰ στρατοΰ κα ί ό γραε- 
σμάτς διοικών τήν δεξιάν. Έ ν τα ϊς ΰποτασσο- 
μέναις εις τόν Νεζοΰρον (Αΰτοκράτορα) επαρ
χ ίας υπάρχει καί έτερον αξίωμα τοϋ φιτοβρά- 
ρι̂ Ι άρχηγοΰ τοϋ προηγουμένου πρώτου Νεγού- 
σου συντάγματος. Κ ατά τόν καιρόν τοϋ πολέ
μου συλλέγονται καί οί άχουάνη (δοΰλοι). 
Ούτοι έν άλλω  καιρώ δύνανται έκουσίως νά 6- 
πηρετώσιν εις τόν στρατόν.

Τό ρίστ είναι κληρονομική ιδ ιοκτησία. Τούτο 
είναι μέγα τεμάχιον γής άνήκον είς ολόκληρον 
τήν οικογένειαν. Τό αρίστ» δέν άπαλλοτριοΰ- 
τα ι κα ί δέν δύναται νά διαιρεθή μεταξύ τών 
μελών τής οίκογενείας—  διότι τοΰτο οΰσιωδώς 
είνε βασιλική γη ύποχρεοΰσα τόν ιδ ιοκτήτην αΰ
τής έκτός τής στρατιωτικής υπηρεσίας καί εις 
την απότισιν ορισμένου φόρου (γημ π ίρ ). Έ κ  
τουτου τό ((ρίστ» σημαίνει άκόμη φορολογου- 
μένην γήν. Συνήθως έν «ρίστ;) κατέχουσι δύο 
η τρεις οίκογένειαι καταγόμεναι έκ τοΰ πρώτου 
ιδ ιοκτήτου. Τοΰτο είναι δλόκληρος γενεά κατέ- 
χουσα τό «ρ ισ τ»  κα ί φέρουσα ώς οικογενειακόν 
δνομα τό τού πρώτου ιδιοκτήτου δνομα. Καί 
αΰτό τό ((ρίστ» καλείτα ι διά τούτου τοΰ Sv6- 
ματος. Αί έπαρχίαι: Ταμπέν Σμέν καί άλλα ι 
έπωνομασθησαν από τών ονομάτων τών πρώτων 
κυριαρχών αΰτών. "Αν τ ις πρόγονος— κυρίαρχος 
«ρ ίσ τ»  διεκρίθη διά τινων άθλων, ή δόξα αΰτοϋ
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ανήκει καί εις τού; άπογόνους αΰτοϋ, τούς κλη
ρονόμους τοΰ «ρ ίσ τ» "Ενεκα τούτου παρά τοΐς 
Άβυσσινίοις ΰπάοχουσί τινες ένδοξοι, περιώνυ
μοι οίκογένειαι γνωσταί έν δλνι τη Ά βυσσινί^ . 
Τά μέλη τοιαύτης οίκογενείας εισέρχονται εις 
γάμου κοινωνίαν μετα τών μελών οΰχ ήττον έν- 
δόξου γενεάς. Έ π ί τούτου στηρίζεται δ οΰσιώ- 
δης δρος τοϋ γάμου—ί) αναλογία  τών οικογε
νειών. Κ ατά τήν κηδείαν εΰγενοϋς τίνος οί ρή
τορες λεπτομερώς έκθέτουσιν έν τα ϊς έπ ικηδεί- 
αις δμ ιλία ις των τήν γενεχλογίαν ιοΰ άπο?α- 
νόντος κα ί τά ένδοξα κατορθώματα τών προγό
νων αΰτοϋ, καταγραφέντα έν το ϊ; χρονικοί; τής 
μνήμης τοΰ λαοΰ. Οί γάμοι έν ’ Αβυσσινία δέν 
βλάπτουσι τήν δλότητα της οίκογενείας· διότι 
ώς φορεΰς τής οίκογενείας θεωρείται έκεΐ δχι 
ανδρική μόνον γραμμή άλλά καί η γυνα ικεία . 
"Οταν μετά τόν γάμον οί νεόνυμφοι μετοικώσιν 
είς τό «ρ ίσ τ» τής νύμφης οί απόγονοι αΰτών 
φέρουσι τό οικογενειακών δνομα τής νύμφης, 
τ . ε. έκείνου τοΰ «ρ ίσ τ» έντω  δποίω άπώκησαν 
οί πρόγονοί των, καί τάνάπαλ ιν , δταν ό γαμβρός 
καί ή νύμφη έλθόντες είς γάμου κοινωνίαν έξα- 
κολουθοΰσι ζώντες έν τώ  ((ρίστ» τοΰ γαμβροΰ, 
τότε οί Απόγονοι των θά κληρονομήσωσι τό ο ι
κογενειακόν δνομα τοΰ γαμβροΰ.

Ι ΐ ώ ς  κ α ρ π ο ύ ν τ α ι  τ ή ν  γ ή ν  
ο ί  κ ά τ ο χ ο ι  τ ο ΰ  <rp ί σ τ » ; —  "Απα- 
σαι α ί ο ίκογένειαι, α ϊι ιν ε ς  ά^ήκουσιν είς μίαν 
γενεάν, κατ έτος τόν συγκομιζόμενον έκ τών α 
γρών καρπόν διανέμονται μεταξύ άλλήλων. ΈνΙ 
λόγΐ;> διαιρετά είναι τα προϊόντα τής γής, οΰχί 
δέ αιίτή ή γή . Ά π ντώ σ ι το ιαύτα  ((ρίστ» τό 
γένος τών κατόχων τών δποίων έζηφχνίσθη. "Ε
καστον τοιοΰτον «ρ ίσ τ» θεωρεί /αι ιδ ιοκτησία 
τοΰ Νεγούσου, οστις έχει τό δικαίωμα νά δω- 
ρήσ>ι αΰτό είς τινα  δοΰλον άχουνκη, διακριθέντα 
έν τώ πολέμω καί νά άνυψώση αΰτόν είς τόν βαθ 
μόν τή ; εΰγενείας. Έ ν τα ϊς παραδόσεσι τοΰ λα - 
βόντος τόν τ ίτλον τής εΰγενείας διασώζονται: 
τό δνομα τοΰ πρώτου κατόχου τοΰ CCρ ίστ» τό 
κατόρθωμα έπ ί τώ  δποίω διεκρίθη, ή βασιλική 
χάρις καί τό δνομα τοΰ Νεγούσου έπ ί τοΰ δ- 
ποίου συνέβη τοΰτο τό δώρημα. Οί απόγονοι 
τοΰ έξευγενισθέντος δούλου ήδη έκ καθήκοντος 
αποτίουσι τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν ένώ δταν 
ησαν δούλοι ήσαν άπηλλαγμένοι πάσης στρατι
ωτικής υπηρεσίας. Οί Μ πάλάτζα ι η οί άνευ ι 
διοκτησίας χωρικοί καλλιεργοΰσι τήν ξένην 
τών εΰγενών γήν. Ό  δούλο; μετά τής συζύγου 
καί τών ενηλίκων τέκνων του εργάζεται Ιν τοΐς 
αγροΐς. Οί πλούσιοι γεωργοί έχουσί τ ινα  ζεύγη 
βοών καί δ ι’ αΰτών άροτριώντες λαμβάνουσι 
παρά τοΰ ιδ ιοκτήτου τών γα ιώ ν τήν συμφωνη-
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θεΐσαν μερίδα τοΰ άλεσθέντος σίτου. Ό  δούλος 
λαμβάνει παρά τοΰ εΰγενοϋς τεμάχιόν τ ι γής, 
καλλιεργεί αΰτήν, συγκομίζει τόν καρπόν εκ 
τοΰ όποίου τό έν 1 έταρτον η τόν ί ν  π ίμ πτο ν 
δίδει είς τόν ιδ ιοκτήτην. Π ολλάκις δύο δούλοι 
εχοντες άνά ενα βοΰν συννέρ ^ονται επ ί τό αυτό 
άποτελοΰντες συνεταιρισμόν. Τό ζεύγος τών βο
ών αΰτών άπό κοινού αροτρια τους παρα τού ι
διοκτήτου ένοικιασθέντας άγρούς, ο δέ καρπός 
δ ια ιρείτα ι μ εταξύ τών συνεταίρων έξ ϊσου. Ο 
δοϋλσ; ό οΰδενα βοΰν έ^ων καλλιεργεί τήν γήν 
διά  τών βοών τοϋ ιδ ιοκτήτου κα ί δίδει τό ή- 
μισυ τοΰ καρποΰ είς αΰτόν. Έ ν  ’ Αβυσσινία υ- 
πάρχουσι τοιοϋτοι αγροί εν τοΐς οποίοις, δις η 
τρις τοϋ έτους θεοίζουσιν. ^ 'Ως μονάς τού 
μέτρου τής γής θεωρείται μέγα καί δυσ- 
κόλως δριζόμενον τεμάχιον γής, δ ιά  τήν άροτρί- 
ασιν τοϋ δποίου δ ι’ ένός ζεύγους βοών α π α ιτε ί
τα ι δλόκληρος χ ε ιμ ώ ν.— τούτο κ αλε ίτα ι ((μ ι- 
χράμ» χεΐμερεία Τό μεγαλείτερον τούτου τ ε 
μάχιον καλε ίτα ι «μ ιχρ ά μ -τβ ιμ δή» αΰτολεξεί 
—  δύο χειμώνες τ .  ε. τεμάχιον άροτριώνενον 
έντός τοϋ χειμώνος διά δύο ζευγώ ν βοών κα ί 
ούτω καθεξής. Συνήθως ό δούλος, ίσ τ ις  έχει 8ν 
μόνον ζεύγος βοών εκμισθώνει t v  μ ιχραμ, δ δε 
έχων πολλά ζεύγη , λαμβάνει τόσα μιχράμ δσα 
ζεύγη βοών έχ ε ι.

'Η καλλιέργεια τής άροσίμου γής γ ίν ετα ι ού
τως. Ό  δούλο; δ έχων δλόκληρον μιχράμ, άρο- 
τρια αΰτό οΰχί διά μιας άλλά  κατά  τμ ή μ α τα . 
’ Αφού προσδιορίσει μικρόν τεμάχ.ον γής, ουτος 
διασκορπίζει έν αΰτώ  τόν σπόρον, έπ ειτα  άρο- 
τρια τήν γήν. "Οπισθεν τοΰ άρότρου παρά τόν 
άνοιχθέντα αύλακα άκολουθοϋσιν ή γυνή  κα
τά ένήλικα τέκνα τοΰ γεωργού. Ουτοι επ ιπ ε ί 
δοΰσι τόν αύλακα  διά τών χειρών κα ί τών πο- 
δών των συλλέγοντες τάς ρίζας τών άκανθών 
κα ί τών τριβόλων. Κ ατ’ αΰτόν τόν τρόπον έρ- 
γάζοντα ι καί έν τώ  έτέρω τεμαχ ίω  τής γής, 
τώ  τρίτω  /αί ούτω καθεξής, έως ου σπαρή καί 
άροτριασθή δλόκληρος δ μιχράμ. "Οταν επ έλ- 
θωσιν αί ραγδαΐα ι βροχαί, δ σπόρος ταχέως 
βλαστάνει αΰξάνει κα ί ωριμάζει. Κ ατά τήν 
προσέγγισιν τοϋ θερισμοΰ δ δοΰλος έκ νέου εξέρ
χετα ι έν τώ  άγρώ μεθ’ δλης του τής ο ικογένει
ας. Ό  άνήρ θερίζει τούς στάχυς, ή γυνή δένει 
αΰτοΰς, τά  δέ πα ιδ ία  κομίζουσιν αΰτούς εις τό 
άλώνιον. 'Ως άλώνιον χρησιμεύει έπίπεδός τ ις  
τόπος τόν όποιον έκ συμφώνου τινές δοΰλοι εκ- 
λέγουσιν. Έ ν τώ  κέντρω τών άγρών,των ούτοι 
έκλέγουοι σφαιρικόν τ ι τεμάχιον §γής τό δποΐον 
μετά τήν συγκομιδήν τοΰ καρποΰ καθαρίζετα ι 
έκ τών άχύρων καί τών ριζών, βρέχεται δ ι’ ύδα- 
τος πα ί έπ ιπεδούτα ι διά τών ποδών τών βοών.
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Η παρασκευή τοΰ αλωνίου '.κτελεΐτα ι υπό πάν

των τώ ν μελών τοϋ σχηματισθέντος συνδέσμου. 
ΙΙαρά τό άλώνιον επισωρε /ονται οί στάχεις τών 
συνεταίρων. Εκαστον μέλο; έν ίδ ίω  τόπω πχοά ' 
τό άλώνιον τίθησι τόν καρπόν του καί αλωνίζει 
κατά  σειράν άναλόγω ; τή ; προτεραιότ’/ιτο; η 
τής πληθύο; τοΰ καρπού του. Διά τό αλώ νι
σμα χρ/ΐσιμοποιοΰνται δλοι οί βόε; τών συναι- 
τερων, εκ δε τών έργατών ευρίσκονται έν ένερ-
γεία  μόνον έκεϊνοι τών οποίων αλωνίζονται τά 
σιτηρά. Ο δούλο;— μέλος τοϋ συνδέσμου, ό τε- 
λειώ σα ; τό αλώνισμα οφείλει νά καθαρίση τ4 
άλώνιον διά τόν άκολουθοϋντα συνέταιρόν του, 
ούτος ό ζ —  διά τόν τρίτον καί ουτω καθεξής. 
Α λλ ’ δ δοΰλο;, ό'στις έ'χει πολλούς βόας καί 

πολλάς γα ίας δεν καταφεύγει εις τόν συνεται- 
ρισμονκαίέργάζεται μόνοςτου-ίν τώ  ά λ ω ν ίω .Έ τ ί 
τών εν τώ άλωνίω διεσκορπισμένων στάχυων 
διώκουσι τού; υπάρχοντα; βόας. Ό π ω ς δέ ού 
τοι μή τρώγωσι τούς στάχυας σφίγγουσι διά 
σχοινιού τάς σιαγόνας αΰτών. Περί τό άλώνιον 
επ ιτ ίθ ετα ι φραγμός έκ λίθων δπως μή έκφύγω- 
σιν ο: βόες. Ό  παϊς τοΰ δούλιυ διώκει αΰτούς 
εντός τοϋ κύκλου, έ'ως ού συνθλάσωσιν άπαντας 
τούς στάχυας. Τό εκλεκτόν άχυρον συνήθως συ- 
ναθροίζουσι πρός διατροφήν τών ζώων, τό δέ ά 
χρηστον διασκορπίζουσιν έπ ί τών αγρών άντί 
λ ιπάσματος. Ό  δοΰλος άλωνίσας καί κοσκινίσας 
τά  σιτηρά του, αποχωρίζει έν αΰτοί τώ  ά λ ω 
νίω τό άνήκον μέρος τοϋ καρποΰ είς τόν ιδ ιο 
κτήτην, οστις αποστέλλει έπ ί τούτω τόν επ ιμε
λητήν του. Ό  δοΰλος μέρος τού καρποΰ κομίζει 
εις τήν αγοράν πρός πώλησιν η ανταλλαγήν διά 
κτηνών, τά δέ έπίλοιπον μέρος διατηρεί δ ι’ ε
αυτόν. Ό τα ν  θέλωσι νά κατασκευάσωσιν άρτον 
ή σύζυγος τοΰ δούλου τίθησι τό άπαιτούμενον 
ποσόν τοΰ σίτου είς τ ι λίθινον ίγδίον και κοπα
νίζει τόν σ ίτο ν  μετά ταΰτα  κοσκινίσασα αυ- 
τόν κατασκευάζει άρτους έν είδει λεπ τώ ν π λ α 
κουντίων. ’Ιδία νόσ-ιμοι είναι οί έκ τοϋ τέφα 
κατασκευαζόμενοι άρτοι. Τό τέφα είναι τό υπέρ 
παν άλλο έν ’ Αβυσσινία μεγάλω ς έκτιμώμενον 
σιτηρόν. Ό  στάχυς τούτου είναι μικρός, οί δέ 
κόκκοι ομοιάζούσι πρός τό έν τή Ευρώπη υπό τό 
δνομα la  manne de Pologne γνωστόν σιτηρόν. 
Κ ατά τήν γεΰσιν τό τέφα υπερτερεί τόν σίτον 
και τό δαγου;, εκ τοΰ οποίου κατασκευάζουσιν 
άρτον, κβάς (ποτόν τ ι μή μεθυστικόν) καί κ α τ ’ 
εξοχήν άζυμα —  μασίλλα . Τό τέφα είναι ετι 
έν χρήσει,ώς παρ’ ήμϊν ό φιδές, ό φάρος, τό 6- 
ρίζιον, έν διαφόροις ζωμοΐς. Έ κ  τών φυτών 
ιώ ν λαχανοκήπων τό μάλλον χρησιμοποιούμε
νων είναι τό ουτω καλούμενον (ίκαυ.άν» διά τοΰ 
~οιου κατασκευαζουσι νόστιμον σούπαν. Οί

Αβυσσίνιοι αντί οίνου πίνουσι νόστ·μον, μεθυ- 
στικόν ποτόν, τό καλούμενον ί ίτ έ τ ς »  διότι έν 
’ Αβυσσινία δεν ΰπάρχουσι πολλα ί άμπελοι- έν 
γενει ·)έ οί έγχώριοι δέν άγαπώσι τών δένδρων 
τοϋ; καρπού;, οιτινες κατά  μέγα πλήθος άπό- 
λυντα ι ανωφελώς. Ούτοι άγαπώσι μόνον τούς 
βανανους, α ιτινες εν Αβυσσινία φθάν'ίυσιν είς 
μέγα μεγεθος και χρησιμοποιούνται ώ ; δώοα 
προσενεγκόμενα έντός κανίστρων κατά τήν υπο
δοχήν τών άνωτάτων α ξιω μ ατικόν η άρχόντων 
κα .ά τους χαιρετισμούς. Έ κτος τή ; γεωργίας 
οί Αβυσσ.νιοι δούλοι ενασχολοΰντ,ίΐ έτ ι καί 
περι την κτηνοτροφίαν, ή τ ι; σ νν ίσ τα τα ι είς τό 
δτι πλούσιος τις δούλος αγοράζει νέουςβοας, βό- 
σκιι αυτουΓ, πολλαπλασ ιάζει /.τλ. Τοιουτοτρο- 
πω ; οΰτο; σχηματίζει ολόκληρον αγέλην βοών, 
του, οποίους μετα ταΰτα  ,τω\εί αντί αργύρου.
Εκτός τών βοώ/ οί κτηνοτρόφοι π ο λλα πλα σ ι- 

άζουσι τά πρόβατα καί τάς έρίφους. Ώ ς νομή 
χρησιμευουτιν ο! μή καλλιεργούμενοι τόποι τών 
ιδ ιοκτητών, οιτινες ως ανταμοιβήν λαμβάνου- 
σιν ώρισμένον ποσόν χοημάτων ή κτηνών. Οί 
ίδ ιοκτήται προτιμώσι νά π<ρέ/ωσι τούς άγρούς 
των πρό; νομήν τών κτηνών διότι οί άγροί ουτω 
γίνονται^εΰφοοώtsooi. Τά κτήνη τώ ν' δούλων 
τών διαβιούντων είς τό (ίρ ίστ» βότκουσιν έν τή 
γή τών ιδ ιοκτητών, μεταβαίνοντα άπό τόπου  
εις τόπον.  ̂ Ο βοσκός ταύτης τη ; αγέλης συν
τηρείται 0ta τών δ ιαδοχικών προσφορών τών 
ιδ ιοκτητών τών κ τη νώ ν  έκ τούτου δέ φανερόν 
γ ίν ε τα ι ,δ ια τ ί ό ποιμήν θεωρείται έν ’Αβυσσυνία 
ώς ό γνώστης τών άνθρώ,τω-. Ούτος έκ τής τρο
φής διακρίνει τούς ανθρώπους τούς παρασκευά- 
σαντας τήν τροφήν. Ούτος άπτα ίσ τω ς δύναται 
νά προσδιορίσω τούς χαρακτήρας πάντων τών 
κατοίκων τής περιφερειας του, διά τ ιϋ το  πάν
τοτε παρ ίστατα ι ώ ; ό επ ιθυμητό; βοηθό; τοϋ 
ά μάτσου (παρανύμφου).Ό  βίος τών άριστοκοατι- 
κών έν ’Αβυσσινία οίκογενε.ών έν άντιθέσει ποός 
τών δούλων είναι τελείως σιβαρητικός Οϋτε οί 
γονείς οϋτε τα  τέκνα αΰτών ένασχολοϋνται είς 
τήν καλλιέργειαν τής γής, άπολαμβάνοντες 
μόνον τούς^ καρπού; τής εργασίας τών δούλων. 
Οί δούλοι εκτελοϋσ^ τό π χ ι ;  ούτοι πχρασκευά- 
ζουσι τήν τροφήν, ράπτουσι τά ενδύματα, πλύ- 
νουσι τά άσπρόρρουχα, καθαρίζουσι τάς οίκίας 
κ τλ . Η ραθυμία είναι ή νόσος τών έν ’ \βυσ-ι- 
νία εΰγενων, οιτινες αναπαύονται έπί τής ιδ ιο
κτησίας τα ί τής δουλείας τό ν  ανθρώπων. Ή  
μονη απασχόλησις τών ολίγων ανεπτυγμένων 
εΰγενών είνε τά κυνήγιον, άλλά  καί τοϋτο' χρη
σιμεύει μόνον ώς διασκέδασις. Ό  κυνηγός 
σπουδάζει νά φο/εύση ελέφαντα η λέοντα καί 
διά τούτου νά άποκτήση υ : . Λΰτός ό >{ε-
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γούς τείνει νά δοξασθή ώς επιτήδειος κονηγός.
Ώ ς  ειδική ένασχόλησις, τό κυνήγιον δΐόδόθη 
μόνον μεταξύ τών άγριων έθνικών λαών καί τών 
Μουσουλμάνων τών κατοικούντων την Αβυσσι- 
ν ία ν , τοιοϋτος λαός π . χ . είναι οί Φαλασα, οι 
Ό ά η τα , οί Γ άλα , οί Σαμάλιοι και άλλοι. Οί 
’ Αβυσσίνιοι κυνηγοί δέν φαντάζονται να έπ ιχει- 
ρήσωσιν έμπόριον διά τών δερμάτων τών ζωων, 
τοΰ έλεφαντόδοντοί κ τλ . ’ Α λλ ’ οί εμμανεϊς κ υ 
νηγοί δέν άφνίνουσι νά έκφύγη ή ίυκαιρ ια τοϋ 
νά γευθώσι τοΰ κρέατος τώ/ αγρίων πτηνών η 
άκόμη τοϋ κρέατος τοϋ ιπποποταμου. Γουτου 
τό λεπτόν καί μαλακόν δέρμα λ ία ν εκ τ ιμ α τα ι 
υπό τών εγχωρίων οιτινες έκ τής ουράς αυτοΰ 
κατασκευάζουσι μάστιγας.

’Από πρωίας μέχρι τής έσπερας οι Αβυσσι- 
νιοι άριστοκράται διαμένουσιν εν τα ϊς εστια ις 
τω ν. Δέν είναι εθιμον νά έπ ισκέπτω ντα ι τούς 
γείτονάς τω ν, νά ποιώσι περίπατους, ιππασίας 
καί τά παρόμοια. Ε νιαχού εν ταϊς οικογενει- 
αις οί άνδρες διασκεδάζουσι διά νοϋ μόνου εν 
’ Αβυσσινία τυχηρού πα ιγνιδ ίου κτσεβ ιτ)). Τούτο 
ά πα ιτε ϊ σκέψιν τινά καί πολύ ομοιάζει πρός το 
ζατρίκιον. Ό  αριστοκράτης, καθήμενος η πε- 
ριπατών συνήθως περικυκλούται υπό τών υπη
ρετών του. Δύο εξ αΰτών, καθημενοι εκατέρω
θεν τοϋ κυρίου των, διά πτερών τής στρουθοκα
μήλου άπιδιώκουσιν άπό τοϋ προσώπου αυτοΰ 
τά φοοτικά έν τ ιμ α . Έ ν τή οικία του δ Αβυσ- 
σίνιο.' δέν στενοχωρεϊτα1 διά τών περιττών ενόυ- 
μάτων. Ούτος έκτός τής ο ικ ία ί του φερει πε- 
ρ ιτ '.ϊλ ίδ  ις , καμή; (χ ιτώ να ) καί λέοδα, εν δέ τή 
κα/.Ίκαι: ία φέρει καί μπιρνούς εξ έριουχου ανευ 
χειιίδω ν τό όποιον κουμβώνεται περί τόν λ α ι
μόν η λιαμδέ -μικρόν Ιπανωφόριον μετά περι
έργων πτυχώ ν είς τά άκρα. Έ ν  τώ οικω ο Α- 
βυσσίν ος φέρει μόνον έν ύφασμα λευκόν καλυ- 
π ιο ν  τό σώμά του άπό τής εσθήτος μέχρι τών 
αστραγάλων τών ποδών του. Ιδου τό παν. 
Ούτε έν τή ο ικία, οϋτε έκτός αΰτής οί Ά βυσ - 
σίνιοι φέρουσι κάλυμμα τής κεφαλής, απαντες 
δέ καί αΰτό; ό Νεγούς βαδίζουσιν άνυπόδητοι. 
Μόνον οί ασθενείς φέρευσι σανδαλια . Δεν είναι 
πάοεργον νά ένδιατρίψωμεν έπ ’ ολίγον εις τήν 
περιγραφήν τών ενδυμάτων τών Άβυσσυνίοιν. 
Τό πρώτον φόρ'μα (η άσπρόρρουχον) παρ εκά- 
στω Ά βυσσινίω  η ’Αβυσσινία είναι τό καμης 
(χ ιτώ ν ) . Τούτο είναι μακρόν ϋποκαμισον εκ 
λευκοΰ ί  χροιματιστού λινού υφάσματος μετά 
πολλών μικρών κοαβίων έπ ί τοϋ στήθους καί 
είς τάς χειρίδας. Τό καμής ένίοτε κ εντάτα ι 
διά πολυτίμων κοσμημάτων εκ χρυσού η μαρ
γαριτών καί υπό τοιαύτην διακόσμησιν δεικνύει 
τήν ευπορίαν η τάς μεγάλας εκδουλεύσεις εις

τήν πατρίδα τοΰ φοροϋντος αυτό. Πολύτιμον 
χρωματιστόν σηρικόν καμής μετά λεπτότατω ν 
κεντημάτων δωρεϊται πολλάκις ι»πο τοΰ Νε- 
γούσου είς τούς διακριθέντας έν τώ  πολέμιο 
ά ντί τών έν χρησει παρ’ ημΐν παρασήμων. Τό 
πολύτιμον καμής δέν φορεΐται πλέον έπ ί τής 
σαρκός,άλλ’ έπ ’ άλλου άπλουστέρου καμίίς. Οί 
ανεπτυγμένοι ’Αβυσσίνιοι φέρουσιν U750 τό̂  κα
μής π λατε ία ς βράκας, ά λλ ’ οχι πάντοτε. Επί 
δέ τοϋ καμής πάντοτε τ ίθ ετα ι ηπεριτυλισσεται 
περί τόν λαιμόν καί τάς χεΐρας, καλύπτον δλον 
τό' σώμα, τό λέβσα ένδυμα τών άρχαίων. 
Τοΰτο είνα ι π λατύ  κα ί μοκράν τεμάχιον λεπτο- 
τάτου λευκοΰ υφάσματος. Τά λέβσα τ ιμ ά τα ι 
άντί πολλών χρημάτων. Τούτο έχον τά  ακρα εκ 
πορφυρού σηρικού δεικνύει τήν ευγένειαν τής 
καταγω γής τού φέροντας αΰτό, ανευ δέ τών εκ 
πορφυρού σηοικοΰ άκρων φέρεται υπό πάντων 
άνευ έξαιρέσεως- Τό καμής^καί τό λέβσα είναι 
τά σύνηθε; φόρεμα τών Ά βυσσινίω ν, τάφερό- 
μενον υπό πάντω ν, άπό τοΰ Νεγουσου Ιως τοΰ 
δούλου. Έ π ε ιτ α  άκολουθούσι τά  τυχα ία  ενδύ
μ α τα . Είς αυτά  άναφέρεται τό μπορνούς — έ- 
πενδύτου μελανού εριούχου άνευ χειρίδων κομ 
βονωμένου περί τάν λαιμόν καί καλυπτον δλον 
τό σώμα μέχρι τών άστραγάλων. Τό μπορνους 
συνήθως τ ίθ ετα ι έπ ί τώκ λο ιπών ένδυμάτων 
καί χρησιμεύει πρός προφύλαξιν άπό τών επη- 
ρειών τής άτμοσφαίρας, διά τοΰτο φέρουσιν αΰ
τά μόνον κατά τήν κακοκαιρίαν. Γοιοΰτον μπορ- 
νοϋς ά λ λ ’ ολίγον βραχύτερον καί έκτεινόμενον 
μόνον μέχρι τής έσθήτος, νίδη κα λ ε ίτα ι ((μ α κ» . 
Τοϋτο κατασκευάζετα ι έκ μαλλίων προβάτου. 
Οί flaunter (λιμοκοντόροι) έν ’Αβυσσινία επ ί 
πάντων τών συνήθων ένδυμάτων τ . ε. έπ ί τοϋ 
καμής καί λέβσα φέρουσι παράξενόν τ ι κάλυμ
μα καλούμενον κ λ ιά μ δ α ί .  Τοΰτο κατασκευαζε- 
τα ι έκ χρωματιστού ατλαζίου η καδ ιφέ, κεντά 
δ ιά  πολυχρώμων μαλλίων κα ί κατά  τήν δψιν 
ομοιάζει πρός τά μάλλινον μακ -βραχύ μπορ- 
νούς, άλλά  μέ ταύτην τήν δ ιαφοραν δτι η κα- 
το ιτάτη  κυκλ ική  γραμμή τ'Λ λ ιαμ δα  εξακολου
θεί δ ι ’ άποτόμων πτυχώ ν και έλ ιγμ ώ ν. Τό 
λ ιάμ δα  έκτεινόμενον έχει τό σχήμα δλοκλήρου 
δέρματος τοϋ θηρίου. Γό λιαμδα είνα ι η επ ίση
μος στολή τών έν ’ Αβυσσινία ανωτατων α ξιω 
ματικών καί ήγεμόνων, οιτινες φέρουσι τοιαυ- 
την στολήν κ εκο σμ η μ ένην διά χρυσοΰ κα ί πο
λυτίμ ω ν λ ίθων. 0 ί  κυνηγοί φέρουσιν ά ντί τοΰ 
λ ιάμδα  ολόκληρον δέρμα τής λεοπαοδου.

Οί ’Αβυσίνιοι στρατιωτα ι φέρουσιν επί τοΰ 
καμής ζώνην έκ τής δποίας άναοτώσι μακρόν 
τοξοειδές ξίφος. Έ ν  τή άριστεχα χειρί ό στρα
τιώ της κρατεί άσπίδα έκ δέρματος βοός κεκο-
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σμγιμένην διά χρυσών κα ί αργυρών πλακών, έν 
δέ τή δεξι α τό δόρυ. Οί ηγεμόνες φέρουσι τά 
συνήθη ένδύματα τών Ά βυσσ ιν ίω ν, τήν S i κ ε
φαλήν των π ερ ικαλύπ το υν διά  πίλου έκ τρι
χών λέοντος μετά στενού χουσοΰ γαλονίου. Ό  
πίλος ουτος κ αλε ίτα ι ρασ-όρκ τ . ε. χρυσή κε
φαλή . Τόν πίλον τοΰτον δύνανται νά φέρο>σιν 
οί αρχηγοί τών επίσημων οικογενειών, οί ηγε
μόνες τής δυναστείας.

Τό τών γυναικών κα ί τοϋ κλήρου καμής— τό 
ΰποκάμισον πάντοτε έχει εΰρείας χειρ ίδας. Τό 
γυναικειον λέοσα Six τούτου μόνον δ ιακρίνεται 
οτι περιβάλλει ολην τήν κεφαλήν κα ί κρέμαται 
μακροτερον τοϋ τών άνδρών? δ ιότι τεμάχιον 
αΰτοϋ σύρεται ακόμη έπ ί τής γής. Τό μπορ- 
νους είνα ι τό αΰτό τών τε γυνα ικών καί τών 
άνδρών.

Ως απλά  είναι τά  ένδύματα τών Ά βσσ ι- 
ν.ων ούτως ά π λα ϊ είνα ι καί α ί κατο ικ ία ι. Έ ν  
ι  /) κατασκευή οικίας τινός λαμβάνουσι μέρος 
άπαντες οί γείτονες. Τινές φέρουσι τό υλικόν, 
αΛλοι εγείρουσι τούς τοίχους, οί τρίτοι κατα- 
οκευάζουσι τήν στέγην, ό'λον τοΰτο γ ίνετα ι α
δελφικώς, δια το ευχαριστώ. Χωρίσματα έν 
τα ις ο ικ ια ις, ως τά  ήμέτερα δω μάτια , έν Ά -  
βυσσυνια δεν υπαρχουσιν. Οί πλούσιοι α ντί τών 
δωματίων εχουσιν ιδ ιαιτέρας οικοδομάς. Ή  
μια χρησιμεύει ως κοιτών, ή άλλη ώς μαγει 
οεΐον, ή τρίτη ώς αποθήκη καί οδτω καθεξής. 
Α ί καλύβαι τών Ά βυσσινίων μετά τών κωνι
κών στεγών των μακρόθεν φαίνονται ώς μύκη
τες. Ό τα ν  παρατήρησή τ ις μακρόθεν είς τήν 
πόλιν,αδτη παρίστησιν ίδιάζουσαν όψιν. Φαίνε
τα ι ώς νά έρριψέ τ ις μ εταξύ τών θάμνων καί 
τών κρημνών έν ά τα ξ ία  είς οξύ άπολήγοντας 
π ίλους. Αί εκκλησίαι διακρίνονται τών καλυ
βών μόνον διά τοΰ μεγέθου; τω ν, οΰ^ί δέ έκ 
τοϋ σχήματος καί έκ τοΰ, δτι έπ ί τής κορυφής 
τής στέγης έχουσι σταυρόν. Οί πλούσιοι Ά βυσ- 
σίνιοι περιβάλλουσι τούς οίκους των διά κήπων. 
Τό φώς εισέρχεται είς τά οίκήματα μόνον διά 
τής θύρας καί έν μέρει έκ τής μικράς οπής 
τής εΰρισκομένης μεταξύ τών τοίχων καί της 
οροφής· ένεκα δέ τούτου αί κατο ικ ία ι τών Ά 
βυσσινίων είναι ΰποσκότεινοι. Ή  διακόσμπσις 
τής οίκίας είναι π-νηχρά. Έ π ί τοΰ έδάφους 
στρώννυται ξηρόν χόρτον. ’Α ντί στρώματος έπί 
τοΰ έδάφους εκτε ίνετα ι δέρμα προβάτου καί 
εκτείνετα ι τεμάχιον ξύλου άντί προσκέφαλα ίου. 
Έ ν τα ις κατο ικ ία ις τών πλυσίων τά  στρώματα 
είνα ι συγκριτικώς άναπαυτικώτερα· Έ π ί τοϋ 
i  >άφους πήγνυντα ι τέσσαρες πάσαλοι, οΐτινες 
■j τοστηρίζουσι τό ίχ. λωρίων δικτυωτόν χρησι- 
μ ίϊρ ν  ώς ?τρώμα, « ν τ ί δ ί προσκεραλαίου τ ίθ εν
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τα ι κατειργασμένα δέρματα* έν τώ  έδάφε1 
στρώννυνται δέρματα λεοπάρδων η 'λεόντων. 
Ιόού τό κάλλιστόν έν τώ ο ίκήματι τού πλου

σίου. Τήν πτωχήν διακόσμησιν τού οίκου συμ- 
πληροΰσιν αί στρατιω τικα ί ένδυμασίαι καί τά 
δπλα άνηρτημένα έπ ί τών οίκων καί δύο η τρεις 
στάμνοι έν τή γω νία . Εικόνες έν τα ϊς οίκίαις 
των Ά βυσσινίων δέν ΰπάρχουσι διότι οί είκονο- 
γράφοι μόλις προιρθανουσι νά ζωγραφίζωσι τοι- 
αύτας διά τάς εκκλησίας. Έ κτός τούτου οί 
Λβυσίνιοι θεωροϋσιν απρεπές νά τηρώσιν έν κα - 

πνίν,ομένω ο ικ ιίματι εικόνας. ίΐρός διατήρησιν 
τής περιούσιας των οι πλούσιοι κατατευάζουσιν 
ιδ ια ιτέρας στερεάς οικοδομάς. Έ ν αΰτα ϊς οί οί -  
κοδεσπόται φυλάττουσι τά πολύτιμα υφάσμα
τα , τούς κρατήρας, τόν χρυσόν καί τόν άργυρον 
Πλούσοος θεωρείται εκείνος δστις έχει σάκκον 
πλήοτ, χρυσού. (Έ π ε τ α ι τό τέλος.)

*# < § !·!"#

Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΪΝΑΙΚΟΣ
ΕΝ Ι Ν Δ Ι Α

Οί Ά γ γ λ ο ι ήδη έπί ενα περίπου αιώνα κα- 
τέχουσι τήν ’Ινδίαν καί δχι άβασίμως έγκαυ- 
χώ ντα ι έπί τοΐς έπ ιτευχθεϊσ ιν άποτελέσμασιν 
έν τή διοικήσει καί τή πολιτική . 'I I  διατήρη- 
σις τής ταξεως εν τή χωρα, ή εισαγωγή τής 
δικαιοσύνης, ή άνάπτυξις τών μέσων τής συγ
κοινωνίας καί τά  παρόμοια άποτελοϋσιν gv μό
νον μέρος τοϋ έργου τών νικητών, τό όποιον οί 
Ά γ γ λ ο ι έκτελοϋσιν ώς πρέπει. Ά λ λ ά  δύνατα ί 
τ ις να ειπνι τό αυτο περί τών άλλων αΰτών κα
θηκόντων πρός τούς ήττηθέντας ; Οί ν ικητα ί 
προσεπάθησαν νά άναπτύξωσι τόν πλούτον καί 
τήν εΰημέρειαν τής χώρας,νά έπενεργήσωσιν έπ ί 
τών ηθών τών κατοίκων αΰτής, έπί τοϋ τρόπου 
τοϋ σκέπτεσθε καί έν γένει παρέσχον ούτοι εις 
τόν καθυποταχθέντα ΰπ ’ αΰτών λαόν καλόν τ ι 
η τουλάχιστον νέον τ ι ; ’Ιδού αί έρωτήσεις τάς 
όποιας απευθύνει είς σύγχρονος Ινδός έπ ισ τή - 
μων, ό Πρωμάτχα Ν άτ Μ πότζ μέλος τοϋ έν 
Ίνδ ία ις  γεω λογικο ί συλλόγου, έν τώ συγγράμ- 
μ ατί του «'Ιστορία τοΰ ’Ινδικού πολιτισμού 
ΰπό τήν κυριαρ/ίαν τών "Α γγλω ν» . Ό  Πραμάτ- 
χα Ν άτ Μπόζ έξεπαιδεύθη, ώς φα ίνετα ι, έν 
τ ιν ι κολλεγιω  ίδρυθέντι υπό τών "Α γγλω ν έν 
’ Ινδία καί έκδηλοΐ μεγάλην πολυμάθειαν άμα 
δέ καί τόλμην f’v ταίς κρίσεσί του. Είς τήν έ- 
ρώτησιν: έγένοντο οί ’Ινδοί ευτυχέστεροι άπό 
τής κυριαρχίας τών "Α γγλω ν ;—  Ούτος δέν α 
ποφασίζει να ειπη να ι, αλλ αναγνωρίζει δτι οί 
Ινδ ο ί πρέπει έν πολλοίς νά >■'. ίζωσι τούς ν ι-

κητάς των καί πολλά δύνανται παρ’ αΰτών νά 
μάθωσιν. "Αλλο ζήτημα είνε τό: δύνανται οί
’ Ινδοί νά άγαπώσι τού; "Α γγλο ις ; Ό  Πρα- 
μ άτγα  άνευ φόβου λ έγ ε ι: δχι; Οί "Ά γγλοι είνε 
λ ία ν Ολιγάριθμο·. δπως έπενεργήσωσιν έπ ί τοϋ 
δ·/λου, λ ία ν δύσκαμπτοι, πολύ καταγίνοντα ι 
διά τό έγώ  των ώστε δέν δύνανται νά έλκύσω- 
σιν είς εαυτούς τάς κα-δίας εκείνων πρός τούς 
οποίους έρχονται εις συνάφειαν. Οί "Α γγλοι οΰ- 
δέποτε αναμιγνύονται πρός τούς ήττηθέντας, 
δέν λαμβάνουσι μέρος έν τώ κοινώ καί ίδ ιω τ ι- 
κώ αΰτών βίω , δέν εΐσδύουσιν είς αυτόν, έάν 
δέ κατορθώσωσί τ ι καλάν υπέρ τών ήττηθέν- 
τω ν, έν ταύτη  τή περιπτώσει χειραγωγούνται 
οΰχί έκ τοΰ αισθήματος τής φ ιλ ίας ά λλ ’ έκ 
πολ ιτικώ ν σκοπών καί έκ τοιαύτης φιλανθρω
π ία ς , ήτις οΰδόλως θερμαίνει τάς καρδίας εκεί
νων είς τούς οποίους αύτη έξασκεΐται.

Ό  Π ραμάτγα άναγνωρίζων δτι οΰδέποτε οί 
’Ινδοί θά άγαπήσωσι τούς Ά γ γ λ ο υ ς , έν τού- 
τοις αποδίδει τό δίκαιον είς τούς τελευταίους, 
ώ ; είς τούς είσαγαγόντας τόν πολιτισμόν καί 
τήν πρόοδον έν τή χώρα των. ’Ιδ ία ή επιρροή 
τών*Α γγλω ν εΰεργετικώς έπέδρασεν έπ ί τής κα
τα σ τ ά σ ε ις  τής γυναικός έν Ί νδ ία ις .Ή  γυνή έν 
τα ϊς ίνδ ικα ΐς κοινότησιν ίν  έστεοηυένη τών δ ι
καιωμάτων οΰ/1 επ ί τη βάσει τού φύλου της, 
άλλά μόνον έπ ί τή βάσει τή ; ,θέσεώς τ  /ις έν 
ταύτη  τή κοινωνία έν τή ίδ ιό τητι θυγατρός, 
συζύγου η γήρας. Ή  θέσις αδτη τ ίίη σ ιν  αυτήν 
είς παντοτεινήν έξάρτησιν, άπό τοΰ λίκνου μέ
χρι τού τάφου.'Ω ς άνθρωπο; αυτη έχ α  τά  αΰτά 
δ ικα ιώ ματα  ώ ; καί ό άνήρ, ά λ λ ’ άκριβώ; Λ'.ότι 
αδτη πάντοτε κατέχει τήν θέσιν τής θυγατρός, 
συζύγου η χήρας δ ια τελε ϊ έν αίωνία υποταγή. 
Έ ν  τούτοις, έν τοΐς λοιποΐς ίνδικοΐς νόμοι; οΰ 
δείς περί τούτου γ ίνετα ι λόγο;· ί) γυνή είνε έ 
λευθέρα ώς καί δ ά*ήρ καί έν τή άοχαία περιό- 
δω τοϋ ινδικού πολιτισμού αδτη μόνη της έξέ- 
λ εγε  σύζυγον, Μόνον βοαδύτερον τούτο μετε- 
βλήθη· Οί γονείς οίκειοποιοϋντο τό δικαίωμα 
τοϋ διαχειρίζεσθαι τήν τύχην τών θυγατέρων 
τω ν. Κ ατ’ άρχάς πάλιν  δέν ΰπάνδρευο/ τάς θυ
γατέρας των πρό τής ένηλικιότητος α ΰ τώ νμ ετά  
ταϋτα  ό δρος ούτος τελείως καταφρονεϊτ»ι και 
οί γονείς θεωροϋντες έαυτούς τελείους κυριαρ - 
■/ους τών θυγατέρων ίω ν  ΰπανδρεύουσιν α υτα ; 
δταν εδρωσι τοΰτο κατάλληλον, δταν δε παοο->- 
σ ιά ζη τα ι έκτακτός τ ις  εΰνοϊκή περίστασις,ούτοι 
δέν λαμβάνουσιν ύπ ’ δψιν δτι ή θυγάτηρ των 
ακόμη δέν διήλθε τήν πα ιδ ικήν ηλικ ίαν. Βρα- 
δύτεοον οί πρώιμοι γάμοι γίνονται συνήθεια κα ί 
άπ ιτελούσ ι τό σκ!εοόν μέρος το ί ινδικού βίου. 
Τά στα τ ισ τ ικά  διδόμενα συλλεγέντα κατα τό

καταδεικνύουσι παράδοξα γεγονότα. 
Πλέον τών '221,11 4 γαμοι συνηφθησαν μετά κο
ρασίδων μικρότερων τών 6 έτών, καί 8 8 ,0 0 0  
γάμοι μετά κορασίδων, α ϊτ ινες άκόμη δέν συνε- 
πλήρωσαν τό πεμπτον έτο ; τής ηλικ ίας αΰτών.

Έ καστος έννοϊΐ τάς βλάβας τάς προερχο- 
μένας έκ τοιούτων γαμιον διά τε τήν κοινω
ν ίαν καί τήν οικογένειαν· άποσιωπώντες ήδη 
τάς άλλας συνεπείας τούτου τού έθίμου, τούτο 
ιδ ία  έπιβλαβές είνε εις τήν θέσιν τής γυνα ικός. 
Ή  θέσις τής γήρας έν ’Ινδία δέν εινε επίφθο
νο;, έν τούτοις έν ούδεμια άλλ·/; χώρα ΰπάρ
χουσι τόσαι χήραι καί πρός τούτοις τόσον νεαραί 
δσον έν ’ Ινδ ία . Ε ίς5 1 έκατομμύρια ΰπανδρευ- 
μένων γυνα ικώ ν άναλογοΰσιν 9 έκατομμύρια 
χήραι α ϊτ ινες διάγουσιν άξιοθρηνητότατον βίον, 
δ ιότι αί ποολήψει. τής κοινωνίας δέν έπ ιτρέ- 
πουσι τήν έκ δευτέρου σύναψιν τού γάμο <.

Ή  /ν,ρεία πρέπει νά έξακολουθή καθ’ δλον 
τόν βίον. Α ιτ ία  τής τοιαύτης άφυσίκου κατα - 
στάσεως τών πραγμάτων είνε, ώς έννοεΐται, οι 
πρώιμοι γάμοι, διότι ή πεντα εξαετής κορασίς 
ΰπανδοευομένη ήλικιωμένον, ενίοτε τεσσαρακον- 
ταετή  άνδρα προώρως χηρεύει.

Ό ποία  ή τύχη τής χήρας έν τή ’Ινδική κοι
νωνία,τούτο αρκούντως έξηκριβώθη έκ τών εκ
θέσεων τοϋ έν Μπομπέϊί το 1892 συγκληθέντος 
κοινωνιστικοϋ συνεδρίου. Ή  κόμη της χήρας κεί- 
ρεται· έν διάστημά τι ένός έτους «υτη  δέν δυ- 
νχτα ι νά εξέλθη έκ τής οί/.ίας καί άπαντες ά- 
ποβλέπουσιν είς αυτήν ώ ; είς καταφρονούμενον 
δν έπισύραν έφ ’ έαυτοϋ τήν όογ/,ν τοϋ Θεού. 
Τό νά συναντήση, τ ις Ιν τή όδώ '/ήραν θεωρείται 
κακός οιωνός· τό νά άποβλέψη είς αΰτην— δη- 
λοΐ δτ. έβεβηλώθη Καί πράγμ ατι, τ ί περίεργον 
δτι αί /ήραι προετίμον τόν έπ ί πυρό; θάνατον 
τοιαύτης μακρας άδόξου κα ί θλιβεράς ζωής ; 
"Ενεκα τούτου ή ΰπό τών Ά γ γ λ ω ν  απαγόρευ
σ ή  τών camu (δ έπ ί τής πυράς θάνατος τής 
γήρας μ ετά  τοΰ πτώ ματος τού συζύγου της) 
άπήντησε το ιαύτην άντίστασιν μεταξύ τών γυ
ναικών κ α ί, παρ’ δλας τάς καταδ ιώ ξεις τών 
ά γγλ ικώ ν αρχών, τούτ^ τό έθιμον έπ ί μακρόν 
καί έπιμόνως διετηρήθη έν τή ίνδική κοινωνία.

Ή  άπαγόοευσις τοϋ βαρβάρου τούτου εθίμου 
ην τό πρώτον διάβημα τό όποιον έποίηταν οί 
"Α γγλοι ΰπέρ τής βελτιώσεω ; τής θέσεως τής 
γυναικός έν ταϊς Ί ν δ ία ις .  Ά λ λ ’ αυτή καθ ’ έ· 
αυτ>,ν αδτη ή άπαγόαευσις δέν δύναται νά φέρη 
μεγάλην ώφέλειαν άν δεν μεταβληθώσι κατά  
τ ιν α  βαθμόν οί δροι τή ; θέσεως τών χηρών. 
*Έπρεπε νά κατοοθώσωσιν όπως έπ ιτραπή 3 δ εύ 
τερο; γάμος είς τάς χήρ*ί> δπω; άφαιρεθή ή έ- 
πόνείδι<ττος κηλί< τήν όποίαν αύτ?ιι φέρουβι
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καθ’ άπχσαν τήν ζωήν των. Κχΐ εντχΰθχ ώς 
καί εν τώ ζητήμ χτ: περί t£>v((chitiu»t) ίνδικήκυ- 
βερνησι; εύρεν υπστήριξιν πχρά τού; εΰπαιδεύ- 
τους Ινόού;, ο ϊτ ινε; διιυργάνωσαν φιλελεύθερον 
σύνδεσμον ΰποστηρίζοντα άπάσα ; τ ά ; μεταρ
ρυθμίσεις κχί σκοποϋντα τήν ΰποστήριξιν τή ; 
τύχης τών χηρών καί τήν κατανίκησιν τών προ
λήψεων τή ; κοινωνία;. Χάρις ε ί; τά ; συνενωθεί- 
προσπχθείας,κχτά τό 1856 έξεδόθη νόμος  έπ ι- 
τρέπων είς τχς χήρα; τήν εκ δευτέρου ΰπαν- 
δρείχν. Α λλ ’ ώ ; εννοείται,ολίγον ητο μία έπ ί- 
τρεψι;,έπρεπε νά προσελκιχτθή πρός τά μέρος τοΰ 
νομού  η κοινή γνώμη. Δυστυχώς, τοΰτο κατε- 
οείχθη όυσχερες καί μέχρι τή ; σήμερον, παρ’δ 
λ/;ν τήν ενεργητικήν πάλην κατά  τών κοινών 
προλήψεων το περί τών χηρών ζήτημχ ελάχιστα 
εχωρησε πρό; τά εμπρός  καίτοι η θέσις αυτών 
εν τ ισ ι χωρζ ι ς  τή ; ’ Ινδίας έγένετο έπί πολϋ 
ανεκτή. Εν τσυτοις οί δεΰτροι γάμοι έινε σ πά 
νιοι καί συαποσουνται ε ί; εκατοντάδα ; τ ινάς 
καθ’ δλην τήν ’Ινδίαν, ακόμχ) δε  βαθέω; δια- 
τελεϊ έρριζωμένη ή πεποίθησι; δτι b μ ε τ ά  χήρα; 
γάμος επιθεσει επονειδιστον κηλίδα εις τόν ά ν
θρωπον.

Η τρίτη η σπουόαιοτχτη μεταρρίθμησις, ήτις 
άναφέρεται επίσης ε:ς τήν θέσιν τ?,; γυνχικός 
επεξεργάζετα ι έπ ί τοΰ παρόντα; ΰπό  τών "Α γ
γ λ ω ν  αυτ?ι ε ϊνε— ή απχγδρευσις τών πρωίμων 
γααω ν. Καί έν τούτω  τώ  ζητήματι ή πεπολι- 
τισμενη ινδική κοινωνία συνεργάζεται μετά τής 
ινδικής κυβιρνήσεοις καί τό κύριον έμπόδιον εύ- 
ρισκεται εν τή πχλνι πρό; τά ; βαθέω; ριζοθεί- 
σχ; προλήψεις τού οχλου. Πρέπει νά έλπίσωυ.εν 
δτι ολίγον κ / τ ’ ολίγον αί πρΛ ήψει; θχ δςχ-
σκείχσθώσι καί τό μϊταορυθμιστικόν πνεϋΐλα θά 
’ >' > < » ' εισουοτ) ε :; τα  στρώματα τού λαού. Ε'.; τοϋτο

αναμ φ ιιολω ; περικλείεται τό εονον τό οποίον οί 
Α γγλοι ήρξαντο εν Ινδ ίχ ις, ο ίτ ινε ; ποαγματι- 

κώς εισαγουσιν είς τήν χώ :χν τήν α νχπ τυ ΐιν  
και τόν  πολιτισμόν, δστις κα ί άνκγνωοίζετχ ι 
υπό παντοιν τών ευπαιδεύτω  > Ί ν ίώ ν  καίτοι ού- 
τοι μισοϋσι τοϋ; "Α γγλου; δ ι ά  τίίν ΰ ’τείοπτι- 
κην αυτών συμπεριφοράν πρός πχντχς τούς αν
θρώπους ο'ίτινες δέν έχουσ. τό δ ικα ίω μ α  νά λο- 
γ ίζω ντα ι (ίυίοΐ τής ομιχλώδους ’ ΑλβιώνοςΒ, 
ιδ ία δε  πρός εκείνου; οΐτινες κατά  τήν γνώμην 
αυτών άνήκουσιν είς τήν κατω τάτην φυλή·.

Η Ν Η Σ Ο Σ  Φ Ο Ρ Μ Ο Ζ Α
Είς περιφανής Άγγλος πολι :ικός άνήρ πρό τίνος 

χρόνου εξεφ:>άσθη ->·"r u; ((οί πόλεμοι είνε ο! άρι- 
στοι έπανχληπταί [repeater] τής γεωγραφία;· ούτοι 
ύπενθυμίζουσι τχς λησμονηΉίβας γνώσεις έκ τής
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γεωγραφίας περί πάντων τών τόπων καί τών χωρών 
ένθα διεξάγονται πολεμικά έργα. ή 'ένεκα τών όποί
ων έκκαίεται δ πόλεμος». Οί λίγοι ούτοι τοΰ "Αγ
γλου οιπλωμάτου έπιβεβαιοΰνται προκειμένου τοΰ 
λόγου περί τής νήσου Φορμόζης. 'Η νήσος αΰτη δι- 
ατελοΰσα^ έν λήθη, χάρι; εις τόν σινο-ίαπωνικόν 
πόλεμον επεσπασε τήν προσοχήν παντός τοΰ άναγι- 
νώσκοντος δημοσίου. Αυτη πρότερον άνήκουσα εις 
τήν Κίναν έμελλε μετα τόν άτυχή το ΐ; Σιναις πό
λεμον νά προσαρτηθή είς τήν Ιαπω νίαν. ’ Ιδού ε/ε- 
κα τούτου, κατ’ άρχάς οί διπλωμάται, έπειτα  δέ τό 
άναγινώσκον δημόσιον, ήρςατο νά ένδιαρέοηται έπί 
τή ; τέως αγνώστου ή τούλάχιστον ολίγον ένδι αιρε- 
ρούσης ταύτης νήσου.

Δυσκόλως δέ ήδύνατό τις νά ένδιαφέρηται οιά ταύ
την τήν νήσον τής δποίας τό μό<ον άξιοσημείωτον 
ήν ή αδιάβατος λάσπη. Ουτω τούλάχιστον έπιβε- 
βαιοΐ δ Γάλλος Πηλέ έν τή περιγραφή του τής Φορ- 
μόζης. 'Τποθέτομεν δτι δ Γάλλος tourist, ώς φαί
νεται,^ οέν πχρετηρησεν εν τή έπισκεφθείση χώρα 
τόν ελεφχντα και περιορισθη μόνον, εις τήν εντομο
λογικήν ^σημείωσιν περί τών κωνώπων τής νήσου. 
Ούτος δέν παρϊτήρησε τα μεγάλα έκ καρποφόρων 
δένδρων συγκείμενα δάση, τό ζακχαροκάλαμον, τό ο- 
ρυζιον,^τό gingem bre, τόν αραβόσιτον, τούς άνανά- 
νους, τάς Βανάνους, τό mango, τά μοσχοκάρυα καί 
τα άλλα προϊόντα τής καλλιεργείας. Έ ν τούτοις αύ- 
τό τό όνομα ((Φορμόζα» σημαίνον Κώραία» ύποδει- 
κνύε; τήν καλλονήν της φύσεως τής αδίκως κακολο- 
γουμενης ΐ>π6 τοΰ Γάλλου touriste νήσου. Ούτως 
άπεκάλεσαν την νήσον οί πρώτοι κατακτηταί τής 
νήσου Φορμόζης οί Πορτογάλλλοι, ο'ίτινες κατεΟέλ- 
χΟησαν υπό τής -δ'ψεω; τών όρέων κα! τών ήφαιστεί- 
ων χρησιΐΑ-υόντων αύτοίς ώς φάροι. Ο ΐ Πορτογάλλοι 
χ υ ρ » ε υ τ ΐ ν τ ΐ ς  (Ct y j v  ώ ρ α .α ν  ν·η<τον)) δ έ ν  ή ο υ ν η θ η σ α ν  

έττί πολΰν χρόνον ·)ά κρατήσωσιν αυτήν έν τή εξου
σία των καί ύπεχωρησαν τόν τόπον είς το?>ς 'Ισπα
νούς κα' 'Ολλανδούς. Ή  κυριαρχία τών 'Ολλανδών 
εξηκολούθησε μέχρι τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοΰ δε- 
κάτου εβδόμου α!ώνος, δ'τε τόν 9οόνον τής Κ'νας 
κατέλαόίν^ή μαντ'ουρική δυναστε’α. Ή  πτώσις τής 
άρ/α ας Oj'/αστείας τών Μ’γγων ποοεκάλεσεν έν 
Κίνα ταοαχχς τας δποίας έπ οφεληθείς. δ Κόχσηγκ, 
διοικητής τής έπαρ/ίας ΆτΑάη, άνεκήουξε » «aurov 
άν;ξάοτητον άπό τή ; Κ'νας βασιλέα. Ο ύ το ς βλέτων 
οτι δίν δύναται Λ  άντιστή έν τή ήπε-ρω χατα τής 
δυνίμεως τών Μαντζούρων έπέστησε τήν ποοσονήν 
του έπί τής Φοοι^όζης. Ουτος έν άγνο'α τών 'Ολ
λανδών άπεβιβάσθη ιιετά ^5,000 στρατιωτών έν τή 
πρωτευούση τής νήσου Τάϊ-βαν-φού, έπολιόρχησε 
τόν λιμένα καί απέκοψε πασαν συγκοινωνίαν μεταξύ 
τοϋ οχυρώματος Ζελάνδη καί τής πόλεως. Μετά πο
λιορκίαν έννέα μηνών δ Κόκσιγκ ηλωσε τό οχύρωμα 
καί έχυοίευσε τήν πόλιν· Ό  Κόχσιγκ άφήσας έλευ- 
θέραν τήν εξοδον είς τούς 'Ολλανδούς άνεχηρύχΟη 
βασιλεύς τής Φοργόζης. Τοιουτοτρόπως χατάτό16«2  
εληξεν έν τή νήσω ή κυριαρχία τών 'Ολλανδών. 'Ο 
Κοκσίγκ δίν έβασίλευσεν έπί πολύν χρόνον· ούτος 
διά ποοδοσ·'ας έφονεύθη ύπό τών Κινέζων. Έ π ί τών 
διαδόχων αύτοΰ ή νήσος διετήρησε τήν ανεξαρτησίαν 
της μέχρι τοΰ 1683 ?>τε εκουσίως ποοσηρτήίη είς 
τήν Ρινικήν αύτοκρα :οο’αν

Ή  Φορυόζα καταλαιιοάν'ΐ εδαιιος τετρα
γωνικών χιλιομέτρων εχει δέ πλάτος έν τω  πλατυ
τέρά τόπφ 110 χιλιόμετρα. Τοιουτοτρόπως ·η νήσος
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Φορμόζα κατά τό μέγεθος τής έπιφανείας της είνε 
ολίγον μικρότερα τής Δανίας.

Sitoa όρέον διαιρεί τήν Φορμόζαν εις δύο ίαα 
σχεδόν μέρη έκ βορρά πρός νότον. 'Η ύψηλοτάτη 
κορυφή τής ή ^αιστειώδους ταύτης σειράς τώνόρέων, 
καλούμενη Μορριζόν, εχει 3,000 μέτρων ύψος. Πρός 
άνατολάς τής κυρίας σειράς δέχεται ή ορεινή χώρα 
τής νήσου, πρός δυσμάς τό έ αφος εινε χθαμαλόν 
καί τελματώ 'ες. Τα ζ όα τής Φοραόζης είνε πολλά· 
έκ τών εχθρών τοΰ ανθρώπου θηρίων είνε δ κροκό
δειλος οστις κατά πλήθ.·] εύρίσκεται έν τοϊς ποταμοϊς 
τής νήσου- είς τά ο?η καί τάς έχτεταμένας βοσκας 
πε-ρι: ρχουσαι άγέλαι αγρίων βουβάλων οενών καί 
άλλων κερασφόρ-uv ζώων, Ή βλάστησις τής νήσου 
είνε λίαν πλούσια. Τάδάση έν αφθονία καλύπτουσι 
τήν έπιφάνειαν αυτής. Ένταΰθα άπαντώσι παντοειοή 
όπωροφόρα δένδρα έν τε τω βορείίι) καί τω νοτ·'ω 
τόπω. Τό ζακχαροκάλαμον είνε τό τελειότατα καλ- 
λιεργηαένον καί τό πλούσιας προσόδους έ/. τοΰ εμ
πορίου άποφέρον. Τό εισαγωγικόν έμπόριον τής νή
σου άποτελειται κυρίως έκ τοΰ δπ-v.’p j, τό δποϊον 
κατά υέγα ποσόν καταναλίσκεται ύπό τών κατοίκων. 
Τό έμπόριον διεξάγεται κατ’ έξοχήν ύπό τών Ευ
ρωπαϊκών εταιριών αϊτινες κατώρθωσαν ένταΰθα νά 
άποχατασταθώσι παρ’ ολην τήν άγριόιητα τών έγ- 
χωρίων. Αί πλεϊσται έταιρίαι είνε άμερικανικαί, 
άγγλικαί καί γερμανιχαί. 'Η ’ Ιταλία κατά τό 1872 
έπειράθη νά ίδρύση αποικίαν έν Φορμόζη, άλλο μετ’

εκατομμυρίων δολλαρίων, άλλ’ ή πρό:ασις αυτη α 
περρίφθη ύπό τής Κίνας.

Τό κλίμα τής Φορμόζης είνε τροπικόν έχτός τοΰ 
βορείου αύτής μέρρυς έν τω  δποίω ό χειμών είνε 
ψυχρός καί λίαν βροχερός. Έ ν τω λοιπω μέρει τής 
νήσου κατώτερον τών 24 μοιρών πλάτους δ /ειυ-ων 
είνε δ άριστος καοός τοΰ έτου:· πάντοτε ανέφελος 
ούρανός, καθαρός διαφανής άήρ, θεομαί ήμέραι καί 
μεγαλοπρεπείς νύχτες. Κατά τόν ’ Απρίλιον άρχεται 
τρομερός καύσων δ'στις είνε ανυπόφορος ^νεκα τής 
ξηρότητος τής ατμόσφαιρας καί τής Ιλλείψεως τών 
άνέαων. Τότε ξηραίνονται ο? ποταμοί, ή δέ βλάστη- 
σις κιτρινίζει ύπό τήν λάυ,ψιν τών θερμών άκτίνων 
τοΰ ήλ'ου. Κατά Μάϊον άρχεται δ βοο/εοός καιρός 
τοΰ έτους· ή βροχή σχεδόν καθ’ εκάστην κρουνη'όν 
ρέει «ιέχοι τοΰ Σεπτεμβρίου. Μετά τών βροχών έμ- 
φανίζονται οί κώνωπες καί ο Ε ό'φεις· έν τοϊς παρα- 
λίοις δασώδεσι τόποις μαίνεται δ πυρετός. Κατά τόν 
Δυγουστον απαντες οί ποταμοί ύπεοπληροΰνται, αί 
χαράδραι καί αί κοιλάδες μεταβάλλονται εις λίμνας, 
πανταχοΰ έκ τών όοέων Ρέει τ') ύ'δωρ. Τριρυτρτρο- 
πως έν τή νοτίω Φορμόζη μόνον δύο καιρό' τοΰ ’έ
τους ύπάο/ουσιν· δ ξηρός καί δ βοοχεοός σ υνο δ ευό - 
αενοι ύπό διαφόρων μουσσόνων. Ποός βορραν δέν ά
παντα τοιαύτην άπότοαον διαφοράν καί ή αετάβασις 
έκ τοΰ γειαώνος είς τό θέρος καί έκ τοΰ θέοους εις 
τ^ν χειμώνα γ'νεται βαθμηδόν. Οί σεισμοί έν Φοο- 
ιχόζη είνε συχνοί άλλ* o)t ισχυροί, περιοοίζονται οε 
είς έλαφράς δονήσεις συνοδευομένας ύπό ύπογείου 
κρότου.

Ό  πληθυσαός τοΰ 3ορείου μέρους τής νήσου 
σύγκειται έκ Κ ινέζων, έξ όλ’γων ύποταχθέντων εγ
χωρίων καί έκ τών οίίτω χαλουμένων Γακκασων, ά- 
πογόνων τών πρώτων ύ” οτελών τοΰ Ουρανίου Κρά

τους έγκαταστάντων έν τή νήσ<·), τοΰ οέ νοτίου—εχ 
νομάδων φυλώ ν κατά τάς κινεζικάς πτ,γάς δ πλη
θυσμός ύπερβαίνει τά <0 έχατυμμύρια, κατά δέ τόν 
πρόξενον τής Ρωσσίας Ααγόσχην, οί κάτοικοι συμπο- 
σοΰνται είς 3,600,000. Οί πλεϊστοι κάτοικοι είνε 
Κινέζοι έγχώριοι. Οί εγχώριοι εινε συγκριτικώς ο
λίγοι. Έ ν  δλη δέ τή νήσω άριθμοΰνται είς 2^0,000.

Κατά τόν περι ^γ/)τ/)ν Παΰλον Ίμπις,δστις περι- 
ελθών πεζή ολην τήν νήσον είίικώς ήρεύνησε τόν 
β'ον τών έγ/ωοίων —οί Κινέζοι τή ; Φορμόζης οεν 
είνε έκεΐνοι οί Κινέζοι τούς δποίους συναντώαεν εν 
ταϊς πόλεσι τής ’ Αμερικής ένθα ού-οι κατελήφθησαν 
ύπό τής μανίας νά θ /)σαυνίζωσι οολλάρια. Ενταΰθα 
δέν εκπλήττει ήμάς ή πτω/ία χαί ή άθλιότης, δέν 
προσβάλλει ή άγροιχ’'α καί ή βαρβαρότης,ή δέ τ ιμ ι- 
ότης καί φιλοξενία άφήνουσιν είς ήμας εύάρεστα εν
θύμια.

Περί τών έ γ γ ω ρ ίω ν  δυναταί τις νά ειπη δτι ουτρι 
πρό όλ'γρυ έξήλθρν τής άγριας καταστάσεως. Τινές 
εγχώριοι φυλαί όιακρίνονται έπί τή μεγ ίλη των θη
ριωδία, οργή καί φιλεκδικία" έκεϊναι αί φυλαί α ιτι- 
νε; πολλάκις συγκοινωνοΰσι ποός τους Κινέζους φε- 
ρουσι πενιχρόν τι ένδυμα, αί δέ λοιπαί βαδίζουσιν δ- 
λόγυμναι. Αί φυλαί αύται πάντοτε έχθρικώς οιακειν- 
ται πρός τούς Κ ινέζους,οιπνες ύπερτεροΰσι τους εχ
θρούς των διά τής φυσικής δυνάμεως, τής ευστροφίας 
καί τής διανοητικής των άναπτύξεως. Έ ν  γειτονεια 
πρός τάς νομαδικάς καί φιλοπολέμους φυλάς κατοι- 
κώσι φυλαί καταγινόμενοι είς τήν γεωργίαν αιώνες 
ένεκα τών περιστάσεων πάντοτε είνε ώπλισμενοι, 
πάντοτε είνε έτοιμοι ποός δυ,υναν.

Αί πόλεις καί οί λιμενες τή ; Φορμόζης οεν οια- 
κρίνονται έπί πλούτω καί καλλονή. Ή  πρωτεύουσα 
τής νήσου Τάη-οάν-φοϋ είνε ακάθαρτος. Ό  θαλάσ
σιος άνεμος σπανίως φθάνει είς αύτήν όπως κατα- 
ψύξη τήν άνυπόϊΌΡον πνιγμονήν ήτις πάντοτε επ ι
κρατεί έν τή πόλει. Ό  δρμος Τακαρ μετα αικρϊς 
πολίχνης μόλις δύναται νά περιλόβη 5— 6 πλοία. 
"Ανωθεν τοΰ δρμου Λόγκ-Κίο εύρίσκεται ζωηρά πό
λ ις , είς τί]ν δποίαν έρχονται δπως έμπορευθώσιν οι 
ειρηνικοί έγχώοιοι καί άγοράσωσι τά Ευοωπα|κα και 
Κ ινεζικά εμπορεύματα. Αί πόλεις Τακάο, Ταμ^ούη, 
Κελούγκ καί Τάη-βάν-φο'ι ήνο’χθησαν δια τό εξωτε
ρικόν έμπόριον άπό τοΰ 1858. Τό έμπόοιον κατ ε- 
ξοχήν συγκεντροΰται έν Ταασούη καί Τακάω. Εν 
άμφοτέραις ταϊς πόλεσιν ύπάρχουσι τελωνεία. Εκ 
τής Τακάου καί Τάη-βάν-φού εξάγεται κυρίους ζακ- 
χαρις.έκ δέ τής Ταμσούης—τέιον, κάμφοοα και γαι
άνθρακες, έκ τής Κελούγκης—μ ό ν ο ν  γαιάνθρακες. Εις 
τά πέριξ τής Κελούγκης εύο·'σχονται πλούσια στοωμ- 
ματα γαιανθράκων, άλλά ταΰτα άκόμη ολίγον εκμε- 
ταλλε ύονται. Ή  έ ασιος έξαγ γή τσΰ γαιάνθρακος 
δέν υπερβαίνει τάς 55,000 τόνων

πολ
Τό ταχτικόν μετά τής Φορμόζης έμπόριον έπι 

,,ν,,ϋ δυσξεραίνεται ένεκα τής έλλείψεως ακίνδυνων 
λ ι μ έ ν ω ν ·  τινές, ιδία δ έ  οί πρός νότον λιμενες, εινε 
έπικινδυνώτατιι διά τά πλοϊα τά όποϊα ταχέως μετα 
τήν έμφάνισιν τών σ η μ ε ί ω ν  τής καταιγίδος άποσυ- 
ρονται. Ούτοι είνε καί άλλως επίφοβοι. Περι τους 
νοτίους λιμένας ισχυοώς άνεπτύχθη ή πειρατεία καί 
ή ληστεία ήτις ένίοτε απολήγει είς τό ΰψιστον ση- 
μεΐον τής ώμότητος. Κατά τό 18~0 λησται οιήρ- 
πασαν πολλά ναυαγήσαντα πλϊΐα* ενός πλοίου χατε- 
βφαξαν δλους τούς ναυαγούς άνερχομένου είς 54’
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κυβέρνηβις άπέστειλε κατά τό 1874 πολυάριθμον 
ατρατόν δ’στις ύπέττη τα πάνδεινα *ατά τήν κα'τα- 
δίωξιν τών εγχωρίων φιλοπόλεμων φυλών έν τοΐς 
παρθενικοίς οάοεσι κα'ι τοίς άπροσβάτοις ορεσι τής 
Φορμόζης. Οί Ίάπω/ες άπώλεσαν ένεκα τών μαχών 
και τοΰ πυρετοϋ ούκ ολίγους ατρατιώτας. Ή  εκστρα
τεία αϋτη έτελείωσε κ α τ ' ’Οκτώβριον τοΰ 1874 είς 
τους διά συνθήκης κλεισθείσης έν Πεκίνω κατα τήν 
οποίαν οί Κινέζοι υπεχρεοΰντο να καταβάλωσι* εις 
τους’ Ιάπωνας 500,000 τάελ πρός άπότιβιν τών δαπα
νών τοϋ πολέμου κα'ι άνεγνωρίσθηοαν υπεύθυνοι διά 
πάβοτς τάς περιπτώσεις τής πειρατείας καί λη
στείας εν τε τή Φορμόζη κα! έν τοΐς παραλίοις τής 
Κίνας. Η εκστρατεία τής Ιαπωνίας εθεσε κατά 
τινα βαθμόν πέρας είς τήν πειρατείαν παρά τάς άχ - 
τάς της Φορμόζης, καί εντούτοις μέχρι τής σήμερονά- 
παντώσι περιπτώσε ς μικρών πειρατειών. Ά γρ ιω τά- 
τη και )ηριωοης φυλή οί Μπουτάνοι έν ταΐς ληστβί- 
αίς ταΐς συνοδευούσαις τά παρά τάς άκτάς τί|ς Φορ
μόζης ναυάγια οί Μπουτάνοι δρέπουσι τήν δάφνην 
τοϋ πρωτείου. Ούτοι κατέσφαζαν £λον τό πλήρωμα 
τοΰ Άμερικανικοϋ πλοίου Rover. Εΰθΰς ώς ειχαθε 
τό βανδαλικόν τοΰτο κίνημα τών εγχωρίων δ ποόξε- 
νος ιώ ν  Η νωμένων Πολιτειών άπήλθεν είς τόν όρμον 
Λόγκ-Κιο· δια τής πανουργίας έτιμονηςχα'ι μακρών 
διαπραμματευσε-, ν μετά τιόν έγχωρίων κατώρθωσε 
να σύναψη μετα τών αρχηγών τών άγοιωτάτων φυ
λών συμφωνίαν καθ’ ήν οί έγχώριοι ΰπέσχοντο νά 
φειοωνται της ζωής τών ναυαγούντων ξένων. Συνε- 
φωνήθη οπως κατά τά ναυάγια τά συμβαίνοντα παρά 
τας  ̂ άκτας τής Φορμόζης μεταξύ τοϋ ποτααοϋ 
Τιούη-Λα'όρ ποός άνατολάς καί τοΰ δρμου Λόγκ- 
Κίου πρός ουσμας τό πλήρωμα καί οί έπιβάται τών 
π/οίων μή σιράζωνται άλλ’ έξαγοοάζωνται διά λύτρων 
υπό τοϋ προξένου. Ή  συμφωνία αυτη διεττρήθη 
έπι τινα  /ρόνον, άλλ’ αί άγριαι ε?εις τών Μπου- 
τανων υπερίσχυσαν οι δέ ναυαγοί πάλιν θανατοΰνται.

 ̂ Τό κύριον άντι/είμενον τής εισαγωγές έν Τακάω 
καί έν τοΐς λοιποΐς λιμέσι τής Φορμόζης εινε τό Ζικ- 
ον τό δποΐον αεγάλ .,ς κατανα.λίσκεται διότ·. τά τρία 
τέταρτα του κινέζικου πληθυσαοΰ τής Φορμόζης κχ- 
πνίζουσιν Jfatov.

H  Π Α Α Α Ι Σ Τ Η Ι Τ Η
ΠΡΟ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

[Έ κ τών απομνημονευμάτων 
τοΰ Ρώσου ’Επισκόπου ΠΟΡΦΤΡΙΟΥ]

Μετά τοϋ ονόματος τής Π α λα ισ τ ίνη ς , μετά 
τ ή ς  κλήσεως έκάστη- πόλεως, τόπου, όρους, π ο 
ταμού ευρισκομένου έν τή Α γ ία  Γή άκουσίως 
άνακύπτουσιν έν τή φαντασία έκάστου έκεϊναι 
αί ίδανικα ί παραστάσεις κα ί αί εικόνες αί δη- 
μιουγούμεναι έπ ί τή βάσει τής Ε υαγγελικής 
ιστορίας. Ε ίνχι λ ία ν φυσική ή επ ιθυμία τής 
προσκυνήσεως τών τόπων μεταξύ τών οποίων 
έζη καί έκήρυττεν ό Σωτήρ ήμών ’Ιησούς Χρι
στός, τής διαμονής έν τούτοις τοΐς τόποις, οί- 
τινες διετήρησαν τά ίχνη τον παρελθόντος βίου.

*Τπό ταύτης ττς έπιθυμίας κινούμενοι πολλοί 
ποοσκυνηταί υπέφερον τά πάνδεινα, όπως έπ ι- 
σκεφθώσι καί προσκυνήσωσι τήν 'Α γ ίαν Γήν. 
Τελεία άπογοήτευσις καί άγανάκτησις ώς έπ ί 
τό πλεΐστον ήσαν τό μόνον αποτέλεσμα τοϋ 
τοιούτου είδους ιώ ν  περιηγήσεων. "Απασαι αί 
ίδανικα ί παραστάσεις, άπασαι αί φαντασία ι δ ι- 
ελύοντο ώς πομφόλυγες σάπωνος ενώπιον τής 
άπαισίου πραγματικότητας. Σπανίως δ προσ
κυνητής θά συνεβούλευε καί έτερον ν ’ άκολουθή- 
ση τό παράδειγμά του, εκείνος δστις δέν έπε- 
θυμει να α~ολέση τας καθαράς έκείνας καί ΰψη- 
λάς παραστάσεις τάς δποίας παρέχει αΰτω  τό 
Ε υαγγελιον. Εις τόν αριθμόν τών τοιούτων προ
σκυνητών άνήκε καί δ περιφανής έπ ί μορφώσει 
κα̂ ί πολυμαθεία Ρώσσος έπίσκο -ος Πορφύριος 
Οΰσπένσκης, δστις έπεσκέφθη τήν Π αλα ιστίνην 
πρό πεντήκοντα περίπου έτών. Οδτος διά τής 
εΰλαβείας τοϋ έπισκόπου καί τής προσοχής καί 
τής επ ιμελειας τοΰ ιστορικού— *ρχαολόγου έ 
πεσκέφθη άπαντας τους κυρίους καί δευτερο
βαθμίους τόπους τους μνημονευόμενα υ ; έν τφ  
Ε ΰαγγελίω  καταχωρών έν τώ ήμερολογίω του 
τάς περιέργους επιγραφάς, ίχνογοαφών τά  σχέ
δια τών σπουδαιοτέρων κτιρίων καί τάς τοπο
θεσίας, μεταφράζων τά χειρόγραφα, και προσε- 
κτικώ ς παρατηρών τον περιβάλλοντα αΰτόν βίον, 
Τό πρώτον μέρος τ3ύτου τοΰ περιέργου Ημερολο
γίου επιγραφομενου υπό τοΰσυγγραφέως «Κ ν ίγα  
μ π ιτ ιγ ιά  μοεγό» έξεδόθηκατά τό π .έ .Έ π ’ έσχά- 
των δέ εξεδόθη τό δεύτερον μέρας πεοιλαμβά- 
νον τάς αναμνήσεις τοΰ 1844 καί 1845 έτών.

Μή ένδιατρίβοντες έπ ί τοϋ πλουσίου ίστορικο 
— αρχαιολογικού ΰλικοϋ τοΰ περιεχομένου έν τώ 
δευτέρω μέρει τοϋ ημερολογίου, άναφέρομεν μό
νον αποσπάσματα τινα  τά  δποϊα διευκρινίζουσι 
τόν βίον καί τά ήθη τών χριστιανών τής Πα- 
λα ιστήνης. Ό  Ε πίσκοπος Πορφύριος μετά θλί- 
ψεως καί άγανακτήσεως περιγράφει δλην σειράν 
έτοιμορρόπων,διατηρουμένων έν κ α κ ή κ α τα σ τά - 
σει ναών. Οί άπολέσαντες τό φυσικόν χρώμα 
των τοίχοι, καταμέλανοι καί Ιτοιμόρροποι,—  
δ ιη γε ίτα ι ουτος περί τής ΰ π ’ αΰτοΰ έπισκεφθεί- 
σης ’Εκκλησίας τοΰ 'Α γ ίο υ  Γεωργίου έν Γάζη. 
— παρέχουσιν είς αΰτήν οψ»ν θλιβεράν καί πενί- 
χράν καίτο ι αδτη τώ  καιρώ έκείνω έλαμπε διά 
τών μαρμαρίνων μεγάλων κυόνων ίσταμένων 
παρά τους τοίχους· έκ τών δποίων περιεσώθη- 
σαν δύο μόνον έν τώ  μέσω τής ’Εκκλησίας ά- 
πέναντι αλλήλων. Κμπροσθεν τοΰ γυναικονίτου 
ευρίσκονται δύο λίθινα βαπτιστήρια : τό 8ν
διά τό βάπτισμα Τών έν ΐλ ίκω ν , τό δέ άλλο__
διά τό τ ω t ντ,πίων. Ή  ’ Εκκλησία δέν δ ια τη 
ρείται έν καθαριότητι, Έ ν τό> ‘ Α γίω  Βνίματι
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καί πανταχοΰ είναι έρριμμέναι φ ιά λα ι, ά γγε ϊα , 
κρανία ν εΑ ρ ώ ν τά πάντα  είναι κεκαλυμμένα 
διά κονιορτοΰ καί πηλοΰ. Τό είκονοστάσιον είνε 
παλαιόν καί άτελέστατον». Ά λ λ η ν  φοράν δ 
Ε πίσκοπος Πορφύριος ήθέλησε νά ?δη μίαν Έ κ  
κλησίαν έν τφ  χωρίψ Δ ζεμπέλ οίκοδομηθείσαν 
Ιξ έτη πρό τής άφίξεως αΰτοϋ. «Τ άς κλείδας 
τής Ε κκλησίας έκράτει μία γυνή— γράφει ου
τος,— καί αυτη άμφέβαλλε: νά μέ άφήση νά
ίΐσέλθω ή δχι· έντροπή είνε, έλεγεν αυτη έν τή 
άπλότητί της, — νά σάς δείξω τήν π τω χοτά- 
την ήμών Ε κκλησ ίαν. 'Η  απλοϊκή άθώα α ιδ η 
μοσύνη αΰτής έμάλαξε τήν καρδίαν μου καί 
τή είπον δτι έν τώ  κόσμψ ΰπάρχουσι πολλαί 
πλούσιαι Έ κκλησ ία ι, ά λλ ’ δτι έγώ θέλω νά 
προσευχηθώ έν τώ  πτω χώ  τούτω ναώ. Ή  *Α- 
ραψ ήνοιξε τήν θύραν τής Ε κκλησ ίας . Εΐσήλ- 
θον καί δέν εννόησα ποΰ είσήλθον. Τοΰτο ήτο 
πρό όλίνων χρόνων κατεσκευασμένη μικρά τ ε 
τράγωνος αίθουσα, ά λ λ ’ ουτε α γ ία  τράπεζα, 
οδτε είκονοστάσιον, ουτε μ ία είκών υπήρχε, άντί 
αγίας τραπέζης υπήρχεν είς άκάθαρτος στΰλος 
καί έπ ’ αΰτοΰ έκειντο ακάθαρτα ράκη έν τοΐς δ- 
ποίοις ήτο περιτετυλιγμένον άντικείμενόν τ ι ,  
π ιθανώς, χειρόγραφον Ε ΰα γγέλ ιο ν  έκ τής θλί- 
ψεως τήν δποίαν ήσθάνθην δέν ήθέλησα νά έξε- 
λέξω  αΰτό. 'Η  καρδία μου έτρεμεν έκ τοϋ ιεροϋ 
ζήλου περί τοϋ οίκου τοϋ Θεοΰ κα*. έκ τής α- 
γανακτήσεως κατά  τοΰ Πατριάρχου τών Ιερο
σολύμων καί τών άντιπροσώπων αΰτοϋ διά τήν 
τελείαν άμεριμνησίαν περί τοϋ ποιμνίου τω ν » . 
'Ο Επίσκοπος Πορφύριος ήγανάκτει διά τήν 
άμέλειαν τοΰ σκοτεινού κα ί άπαιδεύτου 
’Ορθοδόξου εγχωρίου κλήρου, ό δποΐος ά
φηνε τούς ναούς είς τοιαύτην τρομεράν κατά 
στασή . Έ ν τούτοις δέν δύνατα ί τ ις  νά ισχυρι- 
σθ^ δτι οδτος δ κλήρος δέν ουναισθάνεται τό 
σφάλμα του. Οί ιερείς έντρέπονται νά άνοίγωσι 
τάς έκκλησίας των, πλήρης κονιορτοΰ καί νά ά- 
φηνωσιν έλευθέραν τήν είς αΰτάς είσοδον τών 
ξένων (τώ ν άσυνηθείστων) διαφόρους προφάσεις 
έπινοοΰντες. Τοιούτου είδους δυσχερείας απήν- 
τησεν δ έπίσκοπος Πορφύριος έν τφ  χωρίω Τζή- 
φνα. 'Ο έγχώριος ίερεύς ΰπεχώρησε μόνον είς 
τήν αΰστηράν δ ιαταγήν τοϋ συνοδεύοντος τόν 
έπίσκοπον Πρρφύριον κλητήρος (καβάση). Ο 
’Αποστολής (τό  δνομα τού κλητήρος) ήνάγκασ* 
τόν ιερέα νά μοι έπιτρέψη τήν έν τή Ε κκλησ ία  
είσοδον, άναγινώσκομεν έν τφ  ήμερολογίω τού 
Πορφυρίου. Είσήλθομεν. Π αναγία μου! ’Ά γγ«- 
λοί μου; 'Η  Ε κκλησία  είνε έπιμήκης λάκκος 
κεκαλυμμένος υπό ξηρών κλάδων, τό φώς τοΰ 
θεοΰ δέν καταυγάζει αυτήν. Ό  ίερεύς ήναψεν 
έν κηρίον κα ί έγώ  κλίνας τήν κεφαλήν μου είσ-

ήλθον είς τοΰτον τόν λάκκον, οΰδέν έν αΰτή υ
πάρχει: οΰτε εικόνες, οΰτε είκονοστάσιον, οΰτε 
έκκλησιαστικά σκεύη καί άμφια· ά ντί τών βα
σ ιλικών πυλών ΰπάρχουσι δυο στραβοί στήλοι 
έχρησμένοι διά πηλοΰ. Αν ο λάκκος ουτος 
διετηρεΐτο καθαρός, τότε ή ψυχή τοϋ άνθρώπου 
δέν θά έλυπεϊτο  τόσον ίσχυρώς διά τό κατα- 
πατούμενον μεγαλειον τής άγιότητος τοΰ Κυ
ρίου. Ά λ λ ’ ή θλίψ ις τής ψυχής καθίστατο ανυ
πόφορος έπ ί τή θέα τοΰ λάκκου, τοΰ καλουμέ- 
νου Έ  κ κ λ  η σ ί α καί λάκκου άκαθάρτου καί 
τή παρουσία τοϋ αδιαφορου ιερέως δστις μόνον 
έκ τοΰ καλύμματος τής κεφαλής του διεκρίνετο 
δτι ήν τοιοϋτος. Συνέσφιγξα τήν καρδίαν μου 
κα ί έσιώπησα. Δέου υπέρ έμοΰ, πάτερ, είπον, 
δίδων είς αΰτόν έν φλωριον καί Ιξήλθον εκ τής
Έ κκλησίας μετά τεθλιμμένης ψυχής.................. »

'Ο έπίσκοπος Πορφύριος θεωρεί ώς μονούς α ι
τίους τής τοιαύτης λυπηράς καταστάσεως τών 
ορθοδόξων Ε κκλησιών οΰχί τούς πτωχούς καί 
άμαθεΐς ιερείς, τούς δποίους οί αξιωματικο ί 
τής Αΰτοκρατορικής Κυβερνήσεως άναγκάζον- 
τ α ι νά συμβουλεύωσιν δπως φροντίζωσιπερί τής 
διατηρήσεως τών Ε κκλησ ιώ ν εν καθαριότητι, 
ά λλά  τούς έπ ί κεφαλής αΰτών ίσταμένους— Μη- 
τροπολίτας κα ί ’Αρχιεπισκόπους «πλεονέκτα ς, 
εμπαθείς καί κυβερνωμένους υπό τών γεροντισ- 
σώ ν». Ό  έπίσκοτ:ος Πορφύριος άναφέρει δτι δ 
άνώτατος κλήρος δ καταφρονών τούς ύποτελεΐς 
αΰτώ ιερείς, ποιμένας κα ί ποιμενομένας, οΰ μό
νον δέν δύναται νά χρησιμεύση ώς παράδειγ
μα, ά λ λ ’ ά π ’ εναντίας χρησιμεύει ώς πέτρα 
σκανδάλου. Έ ν τώ  έξωτερικώ οί μοναχοί ’Αρ
χιερείς διάγουσι φανερώς λ ία ν διεφθαρμένον 
βίον. Έ καστος πλούσιος μοναχός έξάπαντος θά 
έχγ] «γεροντίσσας τ ινά ς»  ή «κοκόνας». Εκα
στον μοναστήριΐν συνήθως α νατίθετα ι εις Ενα 
ηγούμενον, δστις, κατά  τό είωθός, έχει παρ’ έ- 
αυτω νέαν γερόντισσχν καί τεκνοποιεί μετ αυ
τής. Έ ν  τώ  σπουδαιοτέρω μοναστηρίω τής 'Ιε
ρουσαλήμ τφ  ουτω καλουμενω « τής Μεγάλης 
Π α ναγ ία ς», κατά  τούς λόγου; τοΰ έπιβκόπου 
Πορφυρίου, ζώσιν αί γερόντισσα·. τών ’Αρχιε
ρέων κα ί τών άλλω ν πρώτων υπαλλήλων τού 
μονα*τηρίου. « Ό  τόπος τ>ύ κλαυθμού τής Θε
οτόκου, λ έγε ι δ έπίσκοπος Πορφύριος, μετεβλή- 
θη είς τόπον τών αισθητικών άπολαύσεων τών 
μοναχών τής 'Ιερουσαλήμ μετά τών γεροντιβ- 
σών. 'Ο ’Αρχιεπίσκοπος τής Λίδης πρό τίνος 
χρόνου διά τάς κοκόνας του άνήγειρεν έκεΐ λαμ 
πρόν ζύλινον οίκον, άπαοαλλάκτως ίμοιον πρός 
εκείνον έν τφ  όποίω διατριββι. Δυο εκ τών γε- 
ροντισσών του κατάγο ντα ι έκ τής νήσου Μ ιτυ- 
λ ίνη ς, ή δέ τρίτη είνε Κο>νσταντινουπ<ίλίτις. Ή
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πρεσβυτέρα κοκόνα είνε περίπου 30 έτών, ή α
νεψιά αΰτής 20  έτών, ή δέ Κωνσταντινουπο- 
λ ίτ ις ,  θυγάτηρ τής παλλακίδος τοϋ ηγουμένου 
τοϋ μοναστηρίωυ τοϋ προφήτου Ή λ ιο υ , δεχ.α · 
πεντα έτ ις . t i  τελευτα ία  πρό ολίγου χρόνου έ- 
γέννησε,— δέν ένθυμοϋμαι υιόν η θυγατέρα έκ 
τοϋ Άοχιεοέως Κυρίλλου;). · 'Ενεκα δέ τούτου 
ουδόλως είνε θαυμαστόν, δτι είς ταϋτα  συμ- 
βαίνουσι κακουργήματα τοιούτου χαρακτήρας, 
οία π^ριγράφονται ύπό τοϋ κόμητος Λέοτος 
Γολστοη έν τώ περιωνύμω μυθιστορήματα του 
«έν  τή έξουσία τοΰ σ/.ότους». 'Ο επίσκοπο; 
ΙΙορφύριος μ ετά  φρίκες κατέγραψε τη 25η Μα- 
ίου εν τώ  ημερολογι ω toj «έν αΰτώ  τώ ναώ 
τοϋ τάφου τοϋ Κυρίου εΰρέθη νε/.ράν άρτιγέννη- 
τον βοέος. Ό  υπαίτιος η ή υπαίτιος δέν άνεκα- 
καλύφθησαν. Ί ’ ποθετέυν οτι τό βρέφος η έ- 
έγεννήθη μυστικώς έν τοΐς κ ελλ ίο ι; τών ορθοδό
ξων, η τών 'Αρμενίων, η τών Δυτικών μονα
χών η έρρίφθη εις τόν δόσαντα αύτα> τήν υπαρ- 
ζιν· άλλά  πρός κάλυψιν τοϋ έγκλήματος πνιγέν 
ερριφθη εις τοιοϋτον τόπον. Ε ΰσπλαγχνε Θεέ, 
πόσον ασθενής είνε ό άνθρωπος».

(επετα ι τό τέλος)
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‘ Η πόλις Σεδάν ή τις έσχε το ιαύτην λυπηραν 
σημασίαν έν τ·/] ιστορία της Γαλλίας είσήγαγεν ίδι- 
άζοντα τρόπον βοήθειας τώ ν πτω χώ ν άπενεγκόντα 
λαμπρά άποτελέσματα. Έ ν  Σεδάν οί φιλάνθρωποι 
κάτοικοι πεισθέντες οτι ή διανομή χρηματικών βο
ηθειών εις τους πτωχούς δέν σ,ιντελεί εις τήν βελ- 
τίωσιν της καταστάτεως αύτών άτιεράσισαν νά δοκι- 
μάσωσιν ’έτερον τρόπον. Ούτοι δια γενιχής εισφοράς 
ήγόρασαν άκαλλιεργήτους γαίας είς τα πέοιξ της 
πόλεως και διένειυον αύτάς εις τους πτωχούς οίκο- 
γενειάρχας κατοίκους της πόλεως διόσαντες γεωργι
κά έργαλεΐα, σποράν και λίπασμα. Τα μέλη τούτων 
τών οικογενειών οτε δέν είργάζοντο είς τα  εργοστά
σια ή άλλαχοΰ κατεγίνοντο εις τήν καλλιέργειαν τών 
έκχωρηθεισών χέρσων γαιών τα  δέ προϊόντα τής καλ
λιέργειας έχρησίμευον ώ ; βοήθημα τής πτωχής αυ
τώ ν οίκογενείας. Πολλοί δια τής φιλανθρωπίας τών 
πλουσίων κα-οίκων τοΰ Σεδάν άπηλλάγησαν τής α
νάγκης να Ιπα ιτώ σ ιν. Ή δη  τό εν μόνον τοΰτο άπο- 
τέλεσμα άποδεικνύει είς τήν ωφέλειαν ήν παοέ/ει ή 
εταιρία. Αυτη ήρξατο να ενεργή δια ασήμαντων κε
φαλαίων. Κ ατα τό πρώτον ετος αυτη ήγόρασε 1.4000 
τετραγωνικά μέτρα γ ή ς  και διαιρέσασα αύτήν είς 
τμήματα ίιένε ιμ εν  αύτήν είς 21 οικογένειαν. Ούκ ο
λ ίγ ο ν  κόπον κατέβαλεν ή εταιρία οπ . ς τας γαίας 
ταΰτας καταστήση καλλιεργησίμους, λιπάση καϊ σπεί- 
ρη . Αλλα τα  άποτελέσματα ΰπερέβησαν άπάσας 
τας προσδοκίας. Έ ν  τω  άπολογισμω της φιλανθρω
π ικ ή ς  εταιρίας τοΰ 2εδάν άναφέρεται ότι αί γαΐαι αύ- 
ται δίδουσι καλό ν  κ α ρ π ό ν , π ο λ λά κ ις  περ ισσότερον τοΰ

σνν/|θους. ΟικογενείΆΐ τινες ουοεμίαν γνώ σ ιν είχον 
τής γεωρ-'ίας· αύται μετά χαράς έδιδάσκοντο αύτήν 
επ:θυμο-/σαι νά λάοωσι περισσότερον καρπόν έκ τών 
γα ιώ ν .

Κ ατα τό οεύτερον ετος ή έταιρία έπεςέτεινεν 
έπι μάλλον τήν ενεργειάν της και ηγόρασε ο0,88ϋ 
τετραγωνικα μέτρα γής τέ όποια διενειμεν είς 50 
οίκογενείας. Αύται μετα  πολλής προθυμίας ήρξαντο 
τής καλλιερ^ιας και έπεΟεβαίουν οτι ό κόπος αύτών 
άριττα άν:ιμε.·,< '3η'οικο^ένειαί τινεςδιήλθον ολον τι.ν  
χειμώνα τρεφομεναι εκ τώ ν προϊόντων τής δωρηθεί- 
σ Ί? γής" ετεραι δέ έπερισσευσαν και ολίγα χρήματα 
εκ τής πωλήσεως τώ ν προ{οντων τής νής των.

Ή  έν 2εδχν εταιρία έν,Ιαρρύνουσα τοιουτοτρόπως 
την γεωργίαν και τήν φιλοπονίαν έντός συγκριτικώς 
,ίραχεως χρόνου επετυχε λαμπρότατα άποτελέσματα 
τα οποία ίσως ούδεποτε θά έπετυγγανε δι’ άλλου τρό
που εύπορα ;. Ή  πενία  πράγματι ήρξατο νά έλατ- 
τοΰτα ι, μ ετ ’ αύτής δέ καί οί παντοτεινο'ι συνοδοί" ή 
μέθ/j, ή αλητεία  και άλλα έλαττώ αατα . Ή  εταιρία 
φροντίζουσα περί τής εξε^έρσεως έν τή  νέα γενεά 
τής φιλοπονίας έςέλεςε δεκαπέντε μείρακας δεκαέξ— 
οεκαεπτα έτών έ/. τών οικογενειών τάς όποιας αυτη 
βοηθεΐ και διωρ/άνωσε ((τόν σύνδεσμον τής|νεολαίας» 
Κχαστον μέλος τούτου τοΰ συνδέσμου κατά  μήνα 

εισφερει έν φρχγκον, έκ δέ τώ ν συνχθροισθέντων 
180 φράγγων ενοικιάζεται τμήμα γής· ή εταιρία 
παρέχει τό λίπασμα και τόν σπόρον, τά δέ μέλη 
τοΰ συνδέσμου καλλιεργοΰν καί σπείρουσι τό τμήμα 
τής γής. Τά προϊόντα πωλοΰνται τά δέ χρήματα 
κατατίθεντα ι έν τη τραπέζη. Ή  έταιρία δίδει είς έ
καστον μέλος τοΰ συνδέσμου τά  πρός ζήν απολύτως 
άναγκαϊα πρός άντααοιβήν τώ ν κόπων του τής καλ
λιέργειας.

Ή  εν Σεδάν φιλανθρωπική έταιρία ίορύθη
ύπό γυναικός τής Κυρίας Γερβιέ, ήτις άπεκάλεσεν 
αύτόνΚΈταιρίαν τής άποκα.αστάσεως τής οίκογενεί
ας» [fa  societe de la  Reconstitution de la  fam ille] 
Ή  ίδρύσασα τήν εταιρίαν έχάλεσεν αύτήν οΰτω δι
ότι κύριος αύτής σκοπός ήν νά άναχαιτίση τή ν συσ- 
σά-ρευσιν τώ ν έογατών είς τάς μ,εγαλουπόλεις, νά 
δώση είς αυτούς έιγασ ίαν και πόρον ζωής εν τή  οικία 
τω ν. Ή  εταιρία έν μέρει έπραγμάτωσε τόν προτε- 
θεντα σκοπον. Έ ν  πάση περιπτώσει ή έταιρία έδωκε 
τό παραοειγαα τοΰ νέου τρόπου τής κοινωνικής εΰ- 
ποιίας καταδεί/θίντος έπιτυχεστέρου ή οί λοιποί 
τρόποι.

■*Φ«· *&*■ χίχ-*$*-*%+·

CPARRAI ΣΤΜΒΟΪΑΑΙ
Γ Γ Ι Ε Ι Λ Γ Η Ϊ

(Σ υνέχεια )

Κ-ρασις λυμ,φατεκή.

Οί λυμφατικής κ»άσιως άνθρωποι έχουσι 
πολλάς λεπτάς καί λεύκάς σάρκας, έχουσι τρ ί
χας ξανθάς, βάδισμα βραδύ καί τούς όρθαλ · 
μούς άλαμπείς, είνε όκνγφοί, 'έχουσι μεγάλην 
τάσιν είς κατάρρουν τών βλενογόνων, φυμά- 
τωσιν, χοιράδας, έξόγκωσιν τών άδένων, καί 
ραχιττιν. Οί λυμφαντικής κράσεως [πρέπει
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νά κατοικώσιν είς υψηλά οικήματα διά νά είνε 
ά πν,λλαγμένοι πάσγις ύγρασίας καί διά νά άνα- 
πνέωσι αθαρόν άέρα. Ουτοι πρέπει νά τρώγωσι 
κρέας οπτόν, δυπυρίττ,ν άρτον, όλίγας φυτικάς 
τροφάς, ό'χι ίχθϋς ουτε λευκά κρέατα, νά πίνωσι 
τονικά ποτά , οία εινε, τό Σαρτρέζ, ή Κίνα 
Λ αράς, τό έλαιον τοϋ δπατος τοΰ ονίσκου καί 
τό Σαράπιον τοϋ Ίωδιούχου σιδήρου.

Κμααες νευρική.
ΑδτΥΐ χαρακτηρίζεται έκ τής ίσχνότητος, 

τής ώχρότττος, τοϋ εΰερεθίστου καί τής τάσεως 
πρός νευρεκάς νόσους.

"Ενεκα τών ρηθέντων χαρακτήρων ποέπει 
νά άποφεύγωμεν, ό'σον τό δυνατόν,τά ηθικά αί- 
τ ι*  τά δρώντα έπ ί τοΰ νευρικοϋ συστήματος 
καί πάσαν μυθικήν ιδέαν.

Νά άσκώνται μετρίως καί κ α τ ’ έπανάλη- 
ψ ιν, νά εργάζωνται καί κοπιάζωσι, νά κάμνωσι 
λουτρά.

Ή  τροφή αύτών έστω τονικά, νά πίνωσιν 
έλαφρόν οίνον καί οχι πολύ παλαιόν, νά τρώ
γουν άρτον καλώς έψημένον, νά μή τρώγωσιν 
ίχθϋς ουτε αλ ίπαστα  κρέατα καί σάλτσας, νά 
πίνωσι ποτά ολίγα καί νά τρώγωσιν οπώρας ό 
λ ίγ α ς .

Χ ο λ υ ί δ η ς  x p a s c ; .
Οί χωλώδους κράσεως άνθρωποι αναγνωρί

ζονται έκ τής άναπτύξεως τοΰ οστεώδους σκε 
λετοΰ, τών μελανών καί πολλών τριχών, τής 
βαθείας χρώσεως τοΰ δέρματος καί τής αυξήσε- 
ως τοΰ όγκου τοΰ δπατος.

Ουτοι πρέπει ν ’ άποφεόγωσι τήν πολυφα
γ ία ν, τά καρυκεύματα,τά οινοπνευματώδη ποτά 
καί τήν οργήν. Πρέπει ν ’ άσκώνται, ν ’ άπο- 
φεύγωσιν, δσον τό δυνατόν, τήν έλαχίστην σύγ- 
χ ισ ιν, νά μασσώσιν ήσύχως καί έπ ί πολύν τήν 
τροφήν, νά τρώγωσιν άρτον καλώς έψημένον, 
κρέατα ελαφρά καί χόρτα, δχι λ ίπ η , γάλα  και 
καφέ, νά πίνωσι δέ ποτά δξυνα καί έλαφρά κα- 
θαρκτικά.

Ή  κράσις αυτη δυνατόν νά μεταβληθή διά 
τής υγιεινής, ά λ λ ’ έάν πολλα ΐ έκ \ών κράσεων 
τούτων εΰρίσκονται συνηνωμέναι, τότ^αδτη κα
λ ε ίτα ι νευρο-χολώδης κ τ λ .

Ά λ .  ΚορΗούλης ίά̂ ρός

ή ;  ς τ ε ψ ι ς  
Τ Ο Υ  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Ρ Ω Σ Σ ΙΑ Σ

(Συνέχεια καί τέλος)

Κατά τήν πρώτην ήμέραν τής πανηγύρεως 
γ ίνετα ι ή θριαμβευτική πορεία τοΰ Αυτοκοα- 
τορος. Ό σ τ ις  έτυχε νά ίδη άπαζ τήν θάλασ

σαν ταύτην τών ανθρώπων τών επιφωνουντων 
τόν Αΰτοκρχτορα έντός άνηκούστου μεγαλοπρε- 
πείας ευρισκόμενον, νά άκούση τόν ήχον τών 
αναρίθμητων κωδώνων καί τόν κρότον τών τη 
λεβόλων. Ουτος ουδέποτε θά λησμονήση παρό
μοιον θέαμα.

'Ο Αΰτοκράτωρ τηρών τήν πατροπαράδοτον 
συνήθειαν κλίνει τό γόνυ παρά τήν πύλην τοΰ 
Κρεμλίνου ένώπιον τής είχ,όνος τής Θεοτόκου 
τών Ίβήρων καί έπειτα  ανέρχεται έπ ί τοΰ ίπ 
που του. 'Η  πομπή βαδίζει άποτελουμένη έκ 
τών ξένων ηγεμόνων, τών μελών τοΰ Συμβου
λίου τοϋ Κράτους, τών άντιπροσώπων τών ευπα 
τριδών, καί συνοδευομένη ΰπό τών έκλεκτών 
ταγμ άτω ν τής Αύτοκρατορικής φρουράς τών 
έρυθρών Γουσάρων, τών κυανών θωρακοφόρων, 
καί άλλω ν. 'Ο Αΰτοκράτωρ ! Διά πάντας τούς 
ευρισκομένους έκεΐ καί τούς μετά δακρύων είς 
τούς οφθαλμούς προσφωνοΰντας. Ούτος είνε 
πραγματικώς «Π ατήρ» ίστάμενος τόσον ΰψηλά 
έπί τών λοιπών θνητών έν τή μοναρχική Του 
μεγαλειότητα ένώπιον τής οποίας έκαστος κλίνει 
τό γόνυ. Ή  Αΰτοκράτειρα κάθηται έν μ εγα- 
λοπρεπεΐ χρυσή άμάξη συρομένη ΰπό οκτώ ίπ 
πων καί περικυκλούται ΰπό τών φρουρών Κοζά
κων φερόντων μακράς έρυθράς χλαμ ίδας. ’Επί 
τής στέψεως τοΰ άοιδήμου Αΰτοκράτορος ’Α 
λεξάνδρου τοϋ III κατά  τό 1883 έπ ί ΰψηλών 
αναβάθρων οκτώ χ ιλ ιάδες άοιδοί καί μουσικαί 
έψαλλον τόν δμνον ((Τήν ζωήν διά τόν Αΰτο
κράτορα» έκ τοΰ μελοδράματος τοΰ Γλύνκα. 
'Ο Αΰτοκράτωρ εισέρχεται εις τό Κρεμλϊνον 
καί έκεΐθεν είς τήν αΰλήν τής καθεδρικής ’Εκ
κλησίας Οΰσπένϊκη Σομπόρ ( έ π ’ όνόματι τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου) δπου προϋπαντκται 
ΰπό τών μελών τής Ίερας Συνόδου.

Κατά τάς ακολούθους τρεις ήμερα; έφ ιπ 
ποι κήρυκες φέροντες/περίεργον άρχαίαν ένδυ- 
μασίαν περ·.!ρχον?*η τά ; οδούς τής Μόσχας ά- 
ναγινώσκοντεοΛην προκ^ρυξιν περί τής στέψεως 
τοΰ Αΰτο\ρΊιτορος καί δ ια νέμ ο υ ν  ε?ς τά πλή- 
θος περγαμινάς έπ ί τών hr. οίων είνε τυπωμένη 
αΰτη/η προκήρυξις,

'Μ ετά  ταϋτα  έρχεται ή καθιέρωσις τής ση- 
κίας, τοΰ σήματος (Standar) τοΰ Κράτους έν 

τή αιθούση τών δπλων έν τώ άνακτόρω. Ή  ση
μαία αυτη είνε διπλοΰν σηρικόν δφασμα έπ ί 
τοΰ δποίου έν χρυσή βάσει (font) εινε κεντημέναι 
διά μελανών νημάτων αί είκόνες. ’Εν τφ  μέσω 
αΰτοϋ άπεικονίζεται b Αΰτοκρατορικός δικέφα
λος άετός μετά τών σημάτων (armee) τών βα
σιλέων τών ΰποτελών είς τήν αΰτοκρατοοίαν.Ή  
τελετή  τής στέψεως διαρκεΐ περίπου μίαν Ημέ
ραν. ‘ Ο Αΰτοκράτωρ έρχεται έκ τδ ν  άνακτό-



ρων καί εμφανίζεται έπί τών ’Ερυθρών Κ λιμά
κων αίτινες εΰρίσκονται έν τή έσωτερική αύλή 
τοϋ Κρεμλίνου, προπορευομένων τών αύλικών 
νεανιών (P ages)j τών τελεταρχών, τών άνωτά- 
των υπαλλήλω ν καί τών έξοχωτέρων ς·ρατηγών. 
Τριάκοντα δύο στρατηγοί φέρουσιν έπ ι τών ώ
μων τήν σκηνήν (baldaquin) ΰπό τήν όποιαν θά 
ΐσ τα τα ι ό Αύτοκράτο>ρ εως ού φθάστι εις τόν 
καθεδρικόν ναόν ϋύσπένσκη.

‘Ο Αύτοκράτωρ μετά τής Αύτοκρατείρας 
κάθηται υπό τήν σκηνήν καί ή πομπή πορεύεται 
καί σταματά παρά τήν Ε κκλησίαν εις τήν 
Αυλήν τής όποιας άναμένουσι τό Αύτοκρατορι- 
κόν ζεύγος οί Μητροπολίται τής Μόσχας, τοϋ 
Κίεβου καί τού Νοβγορόδου-ΙΙετρουπόλεως. "Ο
ταν τό Αύτοκρατορικόν ζεύγος είσέλθτ, είς τήν 
Ε κκλησ ίαν, οί σαλπ ιγκτα ί σαλπίζουσιν, ό λα 
ός ανακράζει οϋρρά, οί στρατιώται θέτουσι τά 
κασκέτα των εις τό άκρον τών λογχών, καί τό 
θρησκευτικόν μέρος τής τελετής άρχεται. Εις 
τό άκρον τοΰ Αύτοκαατορικοϋ θρόνου (τοΰ θρό
νου τοΰ Αύτακράτορος Μ ιχαήλ, δστις άπαστρά- 
π τ ε ι διά τών 876  άδαμάντων καί τών 1200 
ρουβινίων· οί ανώτατοι υπάλληλοι έχουν θέσει 
έπ ί χρυσής τραπέζης τά αΰτοκρατορικά σήματα 
Οδτοι παρατεταγμένοι συμφώνως πρός τούς 
βαθμούς τω ν , ϊσ ταντα ι έπ ί τών βχθμίδων τοΰ 
θρόνου, ό δέ Αύτοκράτωρ άναγινώσκει τό σύμ- 
ίολον τής πίστεως όρθιος έχων τήν δεξιάν του 
έπ ί τοΰ ξίφους. Τοτε οί Μητροπολίται φέρου- 
σιν είς αύτόν τόν Αΰτοκρατορικόν μανδύαν καί 
βοηθοϋσιν αύτόν να τά  τήν περιβολήν τοΰ μαν· 
δύου. Κατά πασαν έπίδοσιν τών σημάτων άνα- 
γινώσκονται ίδ ιαίτεραι προσευχαί μέχρι τής 
στιγμής καθ ’ -?|ν ό Αύτοκράτωρ λαβών τό στέμ
μα (κορόναν) θέτει έπί τής κεφαλής του καί 
έπειτα  έκβαλών κρατεί αύτό έπί τής κεφαλής 
τής γονυκλινούσης Αύτοκρατείρας. Ό  Αύτο 
κράτωρ καί ή Αύτοκράτειρα χρίονται δ ι ’ 'Αγίου 
Μύρου υπό το^ πρεσβυτέρου τών Μητροπολι
τώ ν. Κατά ταύτην τήν στιγμήν εκατόν κανο
νιοβολισμοί άναγγέλουτιν εις τόν λαόν δτι ό 
Αύτοκράτωρ πε:ιεβλήθη τήν εξουσίαν. Μετά 
τήν άπόλυσιν τής έκκλ/,σιαστικής ακολουθίας 
ό Αύτοκράτωρ απέρχεται εις τήν Έ κκλητίαν 
τοΰ ’Αρχιστρατήγου Μ ιχαήλ, ’Εκκλησίαν 
λαμπροτάτην καί πολυτελεστάτην, ητις έχει 
είκονοστάσιον κοσμούμενον διά πολυτίμων λ ί
θων. Έ ν ταύτ») τή Έ κ κλ η σ ή  εΰρίσκονται οί τ ά 
φοι τών άρχαίων Ρώσσων βασιλέων.

Μετά τήν έπίσκεψιν τών άλλων καθεδρι
κήν Ε κκλησιών (Σομπόροβ), ό Αύτοκράτωρ 
έπιστρέφει είς τό άνάκτορον διά τών περιωνύ
μων t  Ερυθρών κλ ιμ ά κω ν» . Τότε δ ίδετα ι γεΰ-
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τό οποίον φέρει έτ ι θρησκευτικήν χροιάν 
καί το οποίον παρατίθεται ΰπό τών στρατηγών. 
Κ ατά τό γεϋν.α ό Αύτοκράτωρ πίνει έκ τοϋ 
ποτηριού τοΰ Αύτοκράτ. Θεοδώρου Στεπάνοβιτς 
Τόδιπλωματικόν σώμα παρίσταται μόνον εις τό 
πρώτον μέρος τούτου τοΰ γεύματος έν τ φ  ό· 
πο ίω  άπαντα τά σκεύη είνε χρυσά καί κεκο- 
σμημένα δ ιά  πολυτίμων λίθων. Μετά τό πέρας 
τοΰ γεύμ α το ς  ό Αύτοκράτωρ απέρχεται ρετα 
πολλής μεγαλοπρ?π ε ία ς  είς τήν αίθουσαν τού 
θρόνου εν^ τή  όποια  καταθέτει τό στέμμα καί 
τό σκήπτ-ίρόν του.

Έ π ί τρεις ήμέρας ό Αύτοκράτωρ δέχετα ι 
τάς αντιπροσωπείας έκ της αχανούς του Αύτο· 
κρατορίας, α ϊτινες κατά τό είωθός προσφάρου- 
σιν είς αύτόν διάφορα δώρα άντικαθ ιστώ ντα  
τήν αρχαίανφιλοξενίαν διά τοϋ «άρτου καί τοΰ 
άλα ;ος)) Ε πειτα μετά τόν αύλικόν χορόν δ ί- 
όεται χορός υπό τών εϋπαοτιδών στρατηγών 
καί έπ ειτα  μί* πολυτελής π*ράστασις.

Κατά παράδοσιν ό Αύτοκράτωρ πρέπει νά 
δωσν) έν συμπόσιον είς τόν λαόν. Τοιοΰτον 
λαϊκόν σύμπόσιον έδόθη κατά  τό 1883 εις τε- 
τρακοσίας χ  λιάδας άνθρώπων. Βεβαίως δέν 6- 
πήρχον τραπεζαι διά τό μέγα τοΰτο πλήθος 
τών συνδαιτυμόνων, ά λ λ ’ έ'καστος είσείρχετο είς 
έν μέγα κτίριον όπου έλάμβανε κάνιστρον μ ετά  
τροφών καί έξήρχετο. Διά τό συμπόσιον τοΰτο 
όλόκληρος σιδηροδρομική άμχξοστόιχία συγκε ι- 
μένη εξ έκατόν αμαξών έκόμισε ζϋθον

Ό  Αύτοκράτωρ κατά τήν συνήθειαν θά I -  
πισκευθή καί τήν Λαύραν (Μοναστήριον) τοΰ 

Αγίου Σεργίου, τό πλουσιώτατον πάντων τών 
έν Ρωσσί^ι μοναστηρίων τό δποϊον φυλάττει 
μέγα πλήθος πολυτελών λίθων καί σωρόν άδα
μάντων καί μαργαριτών. Ή  τελετή  τής στέ
ψεως περαίνεται διά τής έπιθεωρήσεως τών έν 
Μόσχ$ οίκούντων στρατιω τών.

Παρακαλουνται δσο ι  έκ τών χ. χ. 
συνδρομητών έπιθυμοΰσι νά καταχωρή- 

σωσιν ειδοποιήσεις νά πέμπωσιν αότάς 

συντεταγμένα? χαί έτοιμους πρός δημο
σ ίευαν , ?να μή εχωσι παράπονα έναντίον 

τής συντάξεως του φύλλου.

Τύποις ΑΣΤΡΑΠΗΣ δϊός Βορίου άρ. 13.
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