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ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
ΣΥΓΓΡΑΜ Μ Α ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Έκδιδόμβνρν κατά μήνα,

ΕΤΟΣ Α '. ΦΓΛΛΑΛΙΟΝ 1\ ΙΟΪΝΙΟΣ

Αί Κυβερνήσεις και οι Λαοί.
I t  6 Α υ τ ο χ θ ο ν ι σ μ έ  χ α ΐ ά 'Ε τ β ρ ο χ θ ο η σ μ Λ ς .  ( ΐ )

(συνέχεια)

ίν ω  ή σειρά τοϋ εί; τδ *4. φυλλάδιον π ε ρ ίτ ί ;  Πολιτική; μ ε

ταβολή; τ ί ;  έλλάδο; Αρθρου (Αας (τοϋ  όποιου ττ,ν συνέχειαν 
ύπεσχέθημεν) έπροκάλει μετά τί,ν περί τοΰ τρίτου άρθρου τοϋ συν
τάγματος θεωρίαν, τό περ! αυτοχθόνων και ετεροχβονων πολυθρηλ- 
λυτόν Β'. ψήφισμα τ ις  Κθνοσυνελεύσεως, κα! επομένως κατεγι- 

νόμεθα ν’ άνατρέξωμεν είς τας άρχάς αΤτινες ΰπηγόρευσαν τό 

κατά τών λεγομένων έτεροχθόνων τοιοϋτον μέτρον, κα! νά συμ- 

βιβάσωμεν, εί δυνατόν, τας φαινόμενα; αντιφάσεις μεταξύ τοϋ 

εμπεριεχόμενου εί; τό περ! ίσότϊΐτ.ο; τών Πολιτών τρίτον Αρθρον 
τοϋ συντάγματος χα! τοϋ υπό ημερομηνίαν 1 3  Μαιου 1 8 3 5  

περί ΪΟαγενεία; τών Κλλνίνων νόμου, καί τοϋ ρ^θεντος ψηφίσ

ματα;, ίχοντο; ίσχΰν ώ; να έμπεριείχετο αΰτολεςεί εί; το iuv*

(  I) Β>ίχ( το Α’. τοδ Φανοί τ ν  Μiioytim ,
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ταγμα (κατά τήν ρητή» έκφρασιν τής ιδ ία ; Εθνοσυνελεύσεως) 
αιρνης προκύπτει και τέταρτη τοϋ αύτοϋ αντικειμένου τροπο. 
λογία, ή υπό ήμερομηνίαν 2 7  Απριλίου Ε. Ε . πρός τούς Ελ
ληνα; εγκύκλιος τής έπί τών Εξωτ?ρικών Β. Γραμματείας της 
έπικρατείας,

Δια νά εύκολύνωμεν δέ τοΰ; άναγνώστας μας είς την σειράν 

τών συμ.περασμ.ών τοΰ; όποίους θέλομεν έκθέσειν έπί τοϋ άν - 
τικειμένου τούτου, ένομίσαμεν κατάλληλον νά προτάξωμεν προ- 

ηγουμένως ένταϋθα τό άπαράλλακτον κείμενον τοϋ τρίτου Αρ
θρου τοϋ Συντάγματος, τοϋ περί ίθαγενεία; τών Ελλήνων νόμου, 
και τοϋ περι αύτοχθ,ινων ψηφίσματος, καί τήν ρηθεϊσαν πρό; τοΰ; 
Ελληνας έσχάτην εγκύκλιον τής επί τών Έξωτεοικών Γραμ

ματεία;, καί μετά ταϋτα νά προχωρήσωμεν είς τήν άνάπτυξιν 
τοϋ προκειμένου.

. ΑρΟρον γ \  τοϋ Σ υντάγματος  τν̂ ς Ε )1 άοος

Περί τον δημοσίου ύίχαίου τύκ Έ-Μψων.

Αρθ. 3 . Οί Ελληνες είναι wot ένώπιον τοϋ νόμου κα! συ- 
νεισφερουσιν αδιακρίτως είς τά δημόσια βάρη άναλόγως τής 

περιουσία; τ ω ν  μόνοι Si οί πολΐται Ελληνες είναι δεκτοί είς 
τά δημόσια επαγγέλματα.

ΙΙολϊται είναι οσοι απέκτησαν η άποκτήσωσι τα χαρακτηρις·ι» 
κα τοΰ Πολίτου κατά τοΰς νόμΟυς τοϋ Κράτους.

Ο 7:ερ\ Ιβαγενεί:ας 'Νόμος έκ τοΰ  Β. 

Διατάγματος, 1 5  Μα Ίου 1 8 3 5 .

i· ίΐς Ελληνε; θίωροϋντα:, ά. ά'παντε; ol εντός τοϋ Βασιλείου 
’ r,i Ελλάδος γεννν.θέντε;, άν κατά τήν εποχήν τή; γιννν'σεώς 

των οι γΟνε’.ς των είχον το δικαίωμα τής ίθαγενεία;’—  β'· Α-

ψαντεζ οι έπι τή βασει τών μέχρι τοϋδε νόμων τό δικαίωμα 
τή; Ελληνική; ίθαγενεία; κεκτημένοι·— γ'. Οί τουλάχιστον 

διετίαν υπέρ τής Ελληνικής ανεξαρτησία; ΰπερμαχήσαντες <ρι— 

λέλληνε;. —  δ '. Λ παντε; οί κατά τό άπό 16  Ιουνίου 1 8 3 0  

πρωτοκολλον το δικαίωμα τής μεταναστεύσεως εχοντες, και 
?υμμορ<ρωΟεντες με τούς έν αΰτώ διαγεγραμμένους όρους. —  

έ. Χ παντε; ή  δια πολιτ^γραφήσεω; τό δικαίωμα τής ίθανε- 
ν:ίας προσκτησόμενοι.

Ψ ή για μ α  β'°\
11 ζ η ς  Τ ρ / τ η ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  έ>· Λ θ ή γ α ι ς  τ ώ r  E J . . h \ r u r  

Έ θ π χ ν  Σ ν ν έ Λ ε ν ο ι ς .

Π Κυβέρνησις οφείλει αμέσως μετα τήν δημοσίευσιν τοϋ 
Συντάγματος νά σχηματίστι τό προσωπικόν τής δημοσίου υπ η 

ρεσία;, διορίζουσα έκ τών υπαγόμενων εί; τά ; έξής κατηγοοίας.
α. Τοϋ; αύτόχΘονα; κατοίκου; τής Ελληνικής έπικρατείας  

και τοΰς μέχρι τέλους τοϋ 1 8 2 7  άγωνισθέντας έν αύτίί, η 

έλθόντας και διαμείνα,ντας μ·έχρι τοϋ αύτοϋ έτους. Πρός δέ καί 
τοΰς λαβόντας στρατιωτικώς και άποδεδειγμένω; μέρος και είς 

τά; μετατ^ϋτα, ήτοι μέχρι τοϋ 1 8 2 9  κατά ξηραν και θάλασ- 

γενομενας κατά τών έ^Ο^ών [/ά^ας.

β .  Τούς μεταναστεύσαντας κατοίκους και τοΰς άγωνιστάς 
τών μερών τής στερεας καί τών νήσων, τών λαβόντων τά δπλα  

εις τόν ΰπέρ ανεξαρτησία; αγώνα, έλθόντας μέχρι τοϋ 1 8 3 7 ,  
και εγκατασταθέντα; οίκογενικώ; είς έ’να τών δήμων τοϋ β α 
σιλείου, καί τα τέκνα ό'λων τών εις τάς ανωτέρω κατηγορία; 
ΰπαγομένων.

γ .  Τοΰς μή έμπεριλαμβανομίνους είς τοΰς ανωτέρω δύο 

παραγραρους ή Κυβέρνησι; οφείλει νά μή διατηρήση, ούδέ νά 
ύιορισ·/ι εί; τα; θέσεις τή; δημοιία; ΰ-ηρ:σίας, είμή τούς 

μέν έλθόντας καί εγκατασταθέντα; εί{ τήν Ελλάδα μετά τί»

*6
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τέλος τοΰ 1 8 2 7  μέχρι τέλους τοϋ 1 8 3 2  μετά δύο ετη άπδ 

τής δημοσιεύσεως τοΰ Συντάγματος’ τους δε μετά τδ τέλος 

τοΰ 1 8 3 2  μέχρι τοΰ τέλους τοϋ 1 8 3 7  με-t i τρία έτ* , καί 

τούς μετά τδ τέλος τοΟ 1 8 3 7  ί^ΧΡ* τέλους τοϋ 1 8 4 3  μετά  

τέσσαρα ετη.
Λεν υπάγονται εί? τάς ανωτέρω κατηγορίας γενικώς δ στρα- 

τδς τής ξηρας καί τής θαλάσσης, οί έκτδς τοϋ κράτους διορι

ζόμενοι είς διερμηνευτικάς καί προξενικ&ς θέσεις, τάς όποιας 

ό τοϋ άγώνος Ελλην δεν δύναται ν’ άναπληρώαη, και οι Κ α -  
θηγηταί καϊ Διδάσκαλοι τών εκπαιδευτικών καταστημάτων καί 
τών ώραίων τεχνών ώς πρδς τάς εΐδικάς θέσεις των.

δ'ίν. Τδ παρδν ψήφισμα ίσχύει ώς έάν ίτ ο  καταχωρημένον 

αυτολεξεί είς τδ Σ ίνταγμα, *αΙ ή παράβασις αύτοΰ έκ μέρους 

τοϋ ίπουργείου, θεωρείται ώς παράβασις τών όρων τοϋ Συν
τάγματος.

Τ ο  έ~\ τοΰ Βασιλίχοΰ Οίκου και επί 
τών ’Εξωτερικών Ύ πουργέΐον.

JTpic ro ic  U pp& yovc [τής JiiroZ  Μ (γα \εκ 'χη το ζ . 

Μαθούσα ή Βασιλική Κυβέρνησις πολλαχόθεν δτι τδ περί 
τής δημοσίας υπηρεσίας Β. ψήφισμα τής Εθνικής Συνελεύσεως 
εκαμεν έκτδς τής έλλα'δος κακήν έντύπωσιν, σπεύδει νά σας 

έξηγη'σνι έν συντόμω τά αίτια τά  όποια τδ έπροκάλεσαν, καί 

νά στηση τήν προσοχήν σας έπί τοϋ γενικού πνεύματος τής 

εθνικής συνελεύσεως ώς πρδς τά  άφορώντα τοΰς μ* αύτόχθονας, 

τοΰς μή άγωνιστάς, και τοΰς μή έντδς τοΰ ώοισμένου χρόνου 

μεταναστεύσαντας.
Κινείται δε είς τοϋτο διότι βλέπει, δτι παρεξηγηθεϊσα ή 

αληθής διάθεσις τής Συνελεύσεως, δύναται καί ψυχρότητά τινα 

διαρκή μεταξύ αδελφών να ·ρέρ'(, καί τήν φιλοτιμίαν πολλών 

νά πεφάξη.

ί 2ς πρδς τά αίτια τά όποϊά έπροκάλεσαν τδ ψήφισμα τοΰ

το, άναντίρρητον είναι δτι πρδ τής τελευταίας μεταβολής π ο λ 
λοί μήν έχοντες δικαιώματα κατέλαβαν θέσεις, και πολλοί I -  
χοντες δικαιώματα παρημελήθησαν. Τοιαύτην αδικίαν θέλουσά 

νά θεραπεύσει ή Συνέλευσις, ώρμή9η είς τήν Σύνταξιν τοΰ περί 
ο5 ό λόγος ψηφίσματος. Παρεδέχθη δέ τδν τύπον τούτον, διότι 
τον έθεώρισεν ώς τδν έντονώτερο» καί συντελεστικωτερον εις τον 

σκοπόν της. ’Οφείλομεν δέ νά παρατηρησωμεν Ιτ ι  ή Συνέλευσις 

εδειξεν ευνοϊκήν διάθεσιν πρδς όλους ανεξαιρέτως τοΰς Ελληνας, 
καί άπόδειξις τούτου είναι αί ακόλουθοι δυω πράξεις της. 

ή  μία τών δύω πράξεων της είναι τδ τρίτον άρθρον τοΰ

Συντάγματος, λέγον.
5 Πολΐται έλληνες εΐνάι, δσοι απέκτησαν η άποκτησωσι τά  

χαρακτηριστικά τοΰ Πολίτου κατά τοΰς νόμους τοΰ Κ ράτους.»
Δί αύτής τής πράξεως ψευδείς καταφαίνονται οι διαδοθέντες 

λόγοι δτι οΐ μή αύτόχθονες, ot μή άγωνισταί και οί μη μετα- 

ναστεύσαντες έντδς τής δρισθείσης περιόδου δέν θεωρούνται ώς 
πολΐται Ελληνες, ουδέ ή προσωρινή περί Υπουργημάτων δια- 

ταξις τοΰ ψηφίσματος, επ ’ ώφελεία μόνον τών αυτοχθόνων, τών 
α γ ω ν ισ τ ώ ν  καί τών μεταναστατών, άφαιρεί ούδέν τών πολιτι

κών δικαιωμάτων τοΰ μή είς τάς τρεις ταύτας τάξεις ΰπα-

γομένου πολίτου.
Απδ τδ ίδιον πνεύμα πρδς δλούς ανεξαιρέτως τοΰς Ελληνας 

δρμωμένη ή Συνέλευσις ίδωκεν ίλ λ ο  τρανωτερον δείγμα τής 

αγάπης της πρός τοΰς έντδς τής έλλάδος f δη έγκαταστημέ- 
νους καί μή ΰπαγομένους είς τοΰς είρημένους εξαιρετικούς δρους, 

καί τής ειλικρινούς επιθυμίας της τοΰ νά ιδ·/| έντδς τοΰ Βασιλείου 

καί τοΰς έκτδς δια-.-ρίβοντας. Τδ δείγμα τούτο είναι τδ 5 έ~ 
δάφιον τού 2 7  Αρθρου τοΰ περί εκλογής τών Βουλευτών Νόμου, 
δυνάμει τοΰ δποίου έκλέξιμος ώς βουλευτής είναι ό έξ ετη κα

τ ο ικ ία ς  *νΓδς τή; Ελλάδος, έξ ων τά τρία έντδς τή; επαρχίας*



ήτι; τόν έκλέγδι, καί άποκτήσα; έν αϋτή ακίνητα κτήματα 
άξία; 1 0 , 0 0 0  δραχμών.

Παρατηρείτε, κύριε, οτι οί περί έκλεξίμου βουλευτοϋ όροι, δ 

έστίν, οί περι άπολαύσεω; τοΰ ΐ'περτάτου δικαιώματος, είναι 
συγκαταβατικωτίροι τών τοιαύτη; φύσεως δρων δλων τών άλλων 

Εθνών, κάι αύτών τών δημοκρατουμένοιν, καί δύνανται [/.όνοι 

να έξαλειψωσι την άυΐκως γεννηθεϊσαν κακήν έντύπωσιν ενεκα 
της ιδιαιτέρας φύσεώ; τοΰ περί ο ί  δ λόγος ψηφίσματος, ν; μάλ
λον ειττεΐν τής παρεξηγήσεω; άύτοΰ.

Αναγκαΐον έκρινα να έκθεσω τ ανωτέρω πρός φωτισμόν υ
μών τών ιδίων καί τών εντός τής περιφερείας σας Ελλήνων, προς 

τους όποιους σας παραγγέλλω νά κοινοποιήσητε ττρ/ παροϋσάν 
είς αποφυγήν πάσης παρεξήγήσεως.

έν Αθήναις τήν 27  Απριλίου 1 8 4 4 .

6  ί'πουργός Σ. ΤρικόύΛής

Εκ τών προεκτεθέντων εξάγεται έναργώς ά. δτι το τρίτον 
αρθρον τοΰ ί,υνταγματος παραδεχεται ίσους ενώπιον τών νόμω ν, 

έπίσϊΐς φορολογούμενους, καί επίσης δεκτοΰς είς τά δημόσια υ

πουργήματα όσους απέκτησαν τό δικαίωμα τοϋ Ελληνος Πολί
του, κατά τοΰς νόμους τοϋ Κράτους ανεξαιρέτως- δηλαδή χα* 
ρακτηριζει τους Ελληνας διά δύο δικαιωμάτων τής ένοίπιον 
τών νόμων ίσότητος, καί τ η ς  εΐ4 τά υπουργήματα παραδοχής, 
καί μια; ΰποχρεώσεως της φορολογίας.

β .  ό τ ι ό περί Ιθαγένειας νόμος προσδιορίζει τοΰς έ/οντα ;  

τό δικαίωμα τοϋ πολίτου συμπεριλαμβάνοιν καί τοΰς διά πο- 
λιτογραφησεως μόνον προσκτησαμένους αύτό.

γ .  ύ τ ι  τό β'. ψήφισμα τής έΟνοσυνελεύσεως διαιρεί τοΰς 
Ελληνας, εις Ελληνας έχοντας το δικαίωμα εις τά δημόσια 

υπουργήματα, καί Ελληνας μην έχοντας τό δικαίωμα τοΰτο, 
'fciuVl μετά ρητόν χρονον δηλαδή τ ΐ  ψήφισμα τοΰτο άφαιρ^ί

'άπό τοΰ; τής δεύτερα; κατηγορίας Ελληνα; τό πραγματικά-  

τερον τών τριών χαρακτηριστικών τοΰ Ελληνος, τήν εϊ; τ£  

δημοσία υπουργήματα παραδοχήν, κολλοβώνει τό άλλο τήν 

ένώπιον τών νόμων ισότητα, καί δέν τοΰ; άφίνει εί μή τήν 
βπο/ρέωσίν τή; φορολογία;, καί επομένως τό β'. ψήφισμα τή; 

Ιϊθνοσυνελεύσειος φαίνεται δτι αντιφάσκει καί αναιρεί τάς ου
σιώδεις άρχάς τοϋ Αρθρου 3  τοϋ Συντάγματος καί τοΰ περί 

ϊθαγενεία; νόμου.
Χωρίς δέ να έπεμβώμεν είς τήν λεπτομερή ανάλυσιν και τδ 

πνεΰμα τό ίιπαγορεϋσαν τήν προεκτεθεΐσαν εγκύκλιον τή; έπί 
τών ’Εξωτερικών Γραμματείας, χώρί; νά παρατηρήσωμεν oTt 
τόσον τό τρίτον Αρθρον τοΰ Συντάγματο;, καί ό περί ίθαγεντία; 
νόμος, δσον καί τό δεύτερον ψήφισμα τή; ’Εθνοσυνελεύσεω; ε- 
/ο ντα  δλην τήν ε(; τοιαΰτα διατακτικά έγγραφα άπαιτουμένην 

σαφήνειαν, δέν έ'χρηζον ούδεμια; έπεξηγήσεως η σχολείων έκ 

μέρου; τής έπί τών ’Εξωτερικών Γραμματεία;, ώς ίκανώ; αύ- 

τεξήγητα καί μή δυνάμενα ουδόλως νά παρεξηγηθώσιν, -χωρίς 

να δείξωμεν δτι ή ρηθεΐβα εγκύκλιος, ένώ λέγει είς τήν αρχήν 

δ*ι ε /ε ι σκοπόν ν& έξνιγήσϊι τά  αίτια τά όποια έπροκάλεσαν τό 

β'. ψήφισμα τή; Εθνοσυνελεύσεω;, διά νά έξαλείψη τήν κακήν 

έντύπωσιν τήν δποίαν ή άνάγνωσί; του έ'καμεν εί; τοΰ; έκτο; 

Ελληνα;, περί μέν τούτου δέν δίδει εί μή γενικόν τινα λογον, 
καί ΐσω; άνάρμοστον ώ; πρό; τήν ψηφίσασαν Αρχήν, ώ; ασυμ
βίβαστον μέ τά ; Αρχά; τοΰ δικαίου, παρενείρει δέ παραμυθίας 
χάριν, καί ώς ίνδειξιν άγάπη; τή; Εθνοσυνελευσεως πρό; τοΰς 

έντό; καί έκτο; τοΰ Κράτου; Ελληνα;, τό 5 έδάφιον τοΰ 2 7  
Αρθρου τοϋ πέρΐ εκλογή; τών βουλευτών νόμου, χωρι; νά ύ - 

πενθυμίσωμεν εί; τόν μεγαλόνουν υπουργόν δτι ή ΰπερασπισι; 

προφανώ; αδικαιολογήτου πράξεω; ερεθίζει την κατά τοϋ π ρά- 

ξαντος κατακραυγήν, ένώ δέν βοηθέ·, ποσώ; τήν κατηγορούμε.^ 

νην πράξιν, χώρί; νά έπαναλάβωμεν καί ήμεΐς τήν όρθήν π ίρ



τή ; εγκυκλίου ταύτν,ς κρίσιν τής έφημερίδο; 'ή ’fi λ π  ί ; δτ; 

δηλαδή ή δ ύ ν α τ ο  α 3 τ  η ν ά  λ, ν α ι  ε.ί λ ικρ ι ν ε σ τ  έ ρ β , 
περιοριζόμεθα μόνον εί; το να είπωμεν εϋσεβάστως χαί μέ δυ
σαρέσκειαν μα; προ; τήν έπί των ’Εξωτερικών Β· Γραμματείαν, 

ότι κατά πετρών έσπειρεν, επειδή ή ρηθεϊσά εγκύκλιό; δέν εκα- 
μεν, οίίτε ήδύνατο νά κάμν1 τδ έλπιζόμενον αποτέλεσμα εΐ; το! 
πνεύματα τών έξω τοϋ κράτου; Ελλνίνων αλήθεια τήν δποίαν 

ποομαντεύσασα, φαίνεται, καί ή εν Κωνσταντινουπόλει Β . Ε λ

ληνική Πρεσβεία, ώς δυναμένη έκ τή; Οέσεώς τ·/·,; νά κρίνη 

άσφαλεστέρως περί τή; διαθέσεω; τών έξω τοϋ Κράτου; £λλή· 

νων, καν δέν έφρόντισε νά κοινοποίηση τήν ρηΟείσαν έγκύκλιον 

πρός τοϋ; έκτδς τής περιφερεία; τνις Ελληνα; κατά τήν έν * 

αυτή ρητήν παραγγελίαν, ώς δχι μόνον περιττήν, άλλά καί 

δυναμένην νά έπιφέρη δυσαρεστότερχ αποτελέσματα, Αλλ’ έπί 
τδ προκείμενον έπανέλθωμεν. Τρία σπουδαία καί ουσιώδη 
ζητήματα προκύπτουσιν έκ τής προκειμένης υποθέσεως.

Α'. Ε ίχε τ4 δικαίωμα ή ‘Εθνοσυνέλ,ευσις νά έξαιρέσνι τοΰ 
γενικού δικαιώματος τής δημοσίου υπηρεσίας μερίδα τινα  τών 

Ελλήνων, εναντίον τοϋ περί ίθαγενείας νόμου, καί ρητοϋ άρθρου 
τοΰ Συντάγματος;

Β'. Ποια τά αίτια τά ύπαγορεύσαντα τδ τοιοΰτον μέτρον 
τής ’Εθνοσυνελεύσεω;,*

Γ'. Ειχον τδ δικαίωμα οί άποβληθέντε; τών δημοσίων υ

πουργημάτων Ελληνε; νά διασύρωσι διά τοΰτο πρδς τδν εξω 
κόσμον τήν τιμήν τοΰ Εθνους, καί τήν αξιοπρέπειαν τής ’Ε - 

βνοσυνελεύσεως;

&ς πρδς τδ πρώτον ζήτημα παρατηροδμεν δτι άφοϋ ή Εθνο. 
συνέλευσις έξησοάλισε τά νόμιμα δικαιώματα τών Ελλήνων διά 

τής καθιερώσεως τοϋ Συντάγματος, άφοο παρέλαβε παρά τ?,ς 

προκατόχου άρχής τα ; ήνίας Τής Κυβερνήσεως, καί τάς παρέ- 

$©κεν εις Υπουργούς υπευθύνους και τής έκλογής TiCj δ ια γ ρ ί-
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ψασα συγχρόνως τόσον τά χρέ» καί καθήκοντα τούτων, δ«ον 

καί δλων τών λοιπών υπαλλήλων τή; υπηρεσία;, καί ένισχύσα- 

σα τήν ενέργειαν καί εφαρμογήν τών υπαρχόντων νόμων τοΰ 

Κράτους, ή £0/οσυνέλευσις, έπαναλαμβάνομεν, υπεύθυνος απέ

ναντι καί τοϋ Ελληνικού Εθνους μερικώς, καί δλου τοΰ κόσμοι» 

γενικώς d ia μόνον τό  ένεστώς καί τδ μέλλον, δέν ώφειλε ν’ά -  

νακινησ/ι τδν δυσώδη άνάγυρον τών λυπηρών αναμνήσεων τοϋ 

παρελθόντος, αναμνήσεις τάς όποιας ή μεγαλοψυχία τοϋ Ελ

ληνικόν Εθνους έδειξεν εΰδυς έκ τής πρώτης στιγμής τής π ο

λιτικής μεταβολής του, δτι θέλει νά κάτακαλύψη ΰπο την π έ 
τραν αιωνίου λήθης, καί δι’ όπισθοενεργητικής άσυγχωρήτου 

έφαρμογής νά <Γ»ίδέσνι άλλοχότως καί φαντασμαγορικώς πω ; τδ 
παρελθόν καί τδ μέλλον, καί οΰτω ν’ αναρρίπιση, τήν ετι καίου- 

σαν φλόγα τών άγριωτέρων παθών είς τά  πάσχοντα σπ λά γ

χνα τών δυστυχίαν Ελλήνων.

6  Εθνοσυνέλειίσις άντεπροσώπευε τδ Εθνος" εργον ταύτης ητο 

τδ να διαγράψω τοΰς δρους τοϋ μεταξύ τοϋ Βασιλέως καί τοΰ 

Εθνους πολιτικοΰ συναλλάγματος, καί να κανονίση τά δικαιώ
ματα τών πολιτών* διά δέ τής παραδοχής τοΰ τρίτοι; άρθρου 
του Συντάγματος καθιέρωσε τήν αρχήν δτι δλοι οί πολΐται εί

ναι δεκτοί εις τά  δημόσιά Οπουργήματα, καί έπεκύρωσε τδν 

περί ίθαγενεία; νόμον τοΰ 1 S 3 5 , καί έπομένως δέν αδύνατο πο
τέ  άντιφάσκουσα άπαξ είς τά  παρ’αύτής νενομοθετημένα, νά ψη— 

φίστ) εξαιρέσεις περί μιας μερίδος πολιτών, ήτις μολονότι τήν 
ένεπιστεύθη τήν τακτοποίησή τών δικαιωμάτων της, άλλ’ είς 

τήν εντολήν ταύτην ϋπήρ/ε βέβαια συνυπακουόμενον δτι δέν 

τήν ϊδωκε καί τ& δικαίωμα τοΰ νά τοΰς άποκηρύξ^ άπδ τδ δ ι
καίωμα τής ίθαγενεία; καί νά τοΐίς έπαναγάγη είς Ενβρξιν νέων 

προθεσμιών χρόνου, νέων Υποχρεώσεων, διά ν’άποκτήσωσι δικαί

ωμα, τά όποιον άπαξ οί έλληνικοί νόμοι τοΰς έχορήγησαν, καί 
τδ Σύνταγμα ρητώ; καθιέρωσεν.
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. Ο ύ ίί {*·ας φαίνεται κατάλληλος πρός δικαιολογίαν τη; πρά'ϊ 
ζεως ή ύττό τής προεΧτεθεί&ης εγκυκλίου τής Γραμματείας ί .  
ναφερομε'νη αιτία τής προκαλέσεως τοΰ ρν,δέντος ψηφίσματος, 
τό ότι δηλαδή έπί Βαυαροκρατείας πολλοί μήν ίχοντες δικαιώ

ματα κατελαβον θεσεις, πολλοί δέ εχοντες δικαιώματα παρη- 

μελήθησαν. Τόιαύτην δέ άδικίάν θέλουσα νά θέραπεύστι ή Συνέ- 
λευσις, ώρμήθη είς τήν σύνταξιν τοΰ πέρί ούό λόγος ψηφίσματος.

Διότι ή πεοίστασις αυτη, άν και αληθής άύτί καθ’ έαυτήν; 
δέν είναι όμως ουτε ήδύνατο να ηναι νόμιμος αιτία γενικοϋ τ ί
νος μέτρου καΟ ολοκλήρου πολυαρίθμου μερίδος πολιτών, επειδή 

δέν ήτό δίκαιον νά καθ'.τβιβληθώσιν υπό τήν ατιμωτικήν ταύτην 

ποινή') δίακεχριμμίνοι άνδρες, ΰπηρετήσαντες τήν πατρίδα π ι-  

στώς, ειλικρινώς καί μετά ζήλου, καί τών όποιων τά φώτα έ- 

χρησιμευσαν εις τήν έλλάδ&, διά μόνον τόν παράλογον λόγον, 
τοϋ δτι πολλοί συμπολϊταί των είσπηδήσάντες άνάξίω; είς τά; 
δημοσίους θέσεις έκαμαν τάς μεγαλητέρας καταχρήσεις* οί νόμο'· 
μαλιστα τών πεπολισμενων Εθνών βασιζόμενοι εις άρχάς οι"Χαν- 
θρωποτερας κάί λογικωτε'ρας, παραδέχονται μάλλον τήν άθώ- 
ωσιν εκατόν κακούργων η τήν άδικον καταδίκην ένός αθώου.

Τό δικαίωμα λοιπόν τών τοιούτων άνδρών δέν ήδύνατο ή 
Εθνοσυνελευσ ις νάκολλοβώτνι έπί τη άπλη πρόφάσει τοϋ γενικοϋ 
μέτρου· τα τοίαϋτα δικαιώματα είναι τόσον ιερά όσον άπαντώνται 
σπανιως, και η εθνόσυνέλευσις μή λαβοϋσα άύτά ΰπ’ δψιν έσμί. 
κρυνεν είς τά δμμάτα τοϋ έλληνικοϋ Κόσμου τό σέβας τό ό~ 

ποιον οί άνθρωποι χρεωστοϋσι πρδς ιό ν  πιστως ΰπηρετοϋντ* 
.τήν πατρίδα ένάρέτον πολίτην.

Τό δέ παραδοξότερον καί λυπηρότερον είναι τδ οτι οί ΰποκινη'- 
σαντες ταύτην τήν χορδήν έπί σκοπώ τοϋ ν’άντικαταστήσωσιν είς 
'τας δημοσίους θεσεις ιθαγενείς πολίτα; έχοντας άμεσους σχέ
σεις μετα τών συμφερόντων τοΰ τόπου, άντί νά κατορθώσω- 
9ΐ τοΰς σκοπούς των διά τής αλλαγής ταύτης ίοϋ  προσώ-

7»ιχ»ου, 7ϊρο{/.τ;θϊύοντ8£ είς άνθρώ^ο^ς τ ίς  ε[/.πΐ'ττθ(ΐυγ7(ς τ(ον 7 (*ς ζυ 
τής αποβολής τών νεήλυδων μενούσας κενάς θέσεις, έχορήγησαν 
έίς τό σημερινόν Τπουργειον τό οποίον αντιπολιτεύονται, μεσ$£ 

ΰποστηρίξεως, μέσα παντοδυναμίας· διότι αί χήρευουσαι αυται 
θέσεις έχρησίμευσαν είς τήν ένες·ώσαν Κυβέρνησιν ώς άμοιβαί προς 

τοΰς παλαιούς φίλους της, η ενδείξεις εύνοιας προς τοΰς νέους 
Λυτής προσηλύτους^ τέλος ώς όργανα τών κατα τή; άντιποΛί- 
τεύσεως ένεργειών καί τών πολιτικών σκοπών τοϋ ί  πουργειου. 

μικρά παρατήρησις έπί τοϋ προσωπικού τών άνΤι^αταστησαντων 

τοΰ; νεήλυδα; δύναται ν’ απόδειξη προφανώς τό άναντίρρητον 

τή; πίκρα; ταύτη< άληθεία;, οϋδέ ήτο δυνατόν νά συμβή άλλέως 

όποιου δήποτε πολιτικού χρώματος καί άν ήτο τό πρώτον μετά 

τό Σύνταγμα ΤΓπουργεΐον.
Το δεύτερον ζήτημα έπη'γασε κυρίως έκ τών δεινών παρεπο

μένων τά  όποΤα πάντοτε είναι τά φυσικά αποτελέσματα των 

κοινωνικών σπαραγμών* ή ώρα της πολιτικής μεταβολή; όποιου- 

δήποτε έθνους είναι ή τρομερωτέρα έποχή τής ΰπάρξεως του. 
τό επαναστατούν εθνο; μαχόμενον άπηλπισμένω; πέρί τών όλων, 
όχι μόνον έκΦέτει τήν ΰπαρξίν του εί; προφανή ολέθρον, αλ
λά καί παραδίδεται εί; άφεύκτω; επακολουθούσαν άγριαν κα

ταστροφήν* τό επαναστατούν έ'θνο; δέν υπόκειται μονόν εις 

τάς φυσικάς καί συγχρόνους τοϋ καταστρεπτικού πολέμου συμ“ 

φοράς, άλλ’ άφοϋ μάλιστα ό ιερό; αύτοϋ άγων παρελΟη, καί 
τό εθνο; άπό τόν κίνδυνον έξελθη, τότε τό^ ιά δέχοντα ι άλλαί 
συμφορΐιί, νέα περίοδος σπαραγμών ιό  μεριμενει. Επί πολΰ? 

Ετι χρόνον άνοικταί μένουαιν όλαί τοϋ έθνους αί πυλαι, κκί 
πανταχόθεν τότε πλημμυροϋσι, καί τήν ιάσχϋυσαν γήν του κα- 

τακλύζοιίσιν δλα τά είδη τών δυστυχιών, προδοσίαι, καταπιέ* 

σεις, νεηλυσμοί, προσηλυτισμοί, καί μυρίάι άλλαι διαφθορά' 
*αί πλάναι. Τοιαύτη είναι ή άλγεινή είκών τή; θλιβερά; έπο- 

άγων’.ζομένου έθνους, Τδ ιαύτας συνεπείας είς άσθενέ; μάώ
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λίστα S6voc επιφέρει πάντοτε ή έπανάστασις έωβοΰ, τό έθνος 
άναλάβΐ} καί Οέσιρ φραγμόν είς ταΰτα πάντα καί τάξιν, ή εί- 
Χων αυτη είναι είκών τοΰ Ελληνικού άγώ νος. Τό έθνος τοΰτο 
έγεόθ/ι πλήρη τ«ν πικρίαν καί τών δύο τούτων οδυνηρών π ε 
ριόδων άχρι σήμίρον, καί ίσ ω ς . . . .  ίσως έχει άκόμη συνεπείας- 

Εσπαιρεν άκόμη άπό τίιν σφαγήν τδ Ελληνικόν έδαφος, <3πό
τε μόλις έπανελθβύσης τής ήσυχίας κάί τής ασφαλείας, έδεω- 
ρτίθ-ή μακρόθεν ή Ελλάς, ώς λεία χαί ερμαιον τής σπουδαρχίας 

καί τής ίδιοτελειώς τοΰ τυχόντος. Είσεπήδησαν λοιπόν π*ν· 
ταχόΟεν ώς άκρις χαΐ βρΟΰχος έπί τοΰ Ελληνικού έδάφους, σμή
νη τυχοδιοκτών, χα ί έπάπεσαν ώς άρπυγες είς τά  τετρωμένα 
σπλάγχνα τής έλλάδος άνθρωποι, οϊ τινες καί τοι φέροντες δ - 
νομα Ελληνικόν, έκώφευον ομως είς τ>,ν ίεράν φωνήν τής π α 
τρίδας έν καιρφ τοΰ εσχάτου αυτής κινδύνου, ένετρύφων 

έν τα ϊς έστίαις $ έν τνί αλλοδαπή, καί άναλγήτως μάλιστα  
πολλοί καί μακρόθεν έπρόδιδον τήν πατρίδα- οί άνθρωποι 
ουτοι έπαρουσιάσθησαν άνερυθριάστως iv  τώ καιρώ τής ειρήνης 

ΰπό διαφόρους τίτλοι)ς διά ν* άποσπάσωσι διά τής ραδιουργίας 

καί τής έπιβοΟλής άπό τάς τραυματισμένας χειρ ας τοΰ θυσία· 
σθέντος λαοΰ τούς καρπούς τής νίκης, διά ν’ άρπάαωσι τόν 
άρτον άπό τό στόμα τών λιμοκτονούτων ορφανών τής πατρί
δος* διά ν’ άφαιρέάωσι Χαί τόν τελευταϊον χιτώνα τών γυμνή* 

τευουσών χηρών τοΰ πόλεμοι), καί σύνομώσαντες τόν γενικόν ό
λεθρον τών ευκλεών άνδρών τοΰ άγώνος, νά έπικαθήσωσιν αυ
τοί 5 t4  τοΰ σφάιτερισμοΰ τών Αρχών τοΰ έθνους, νέάι τύραννοι 

καί άσυνείδνιτοι φθορεϊς τοΰ δυστυχοΰς τούτου τόπου, είσήλθεν 

ώς Λαίλάψ έν τώ μεταξύ, Χρίμασιν οίς οίδε Κύριος, καί ή π έι· 

νώσα τής Βαυαρίας φυλή, Χαΐ πρός τόν αύτόν σκοπόν 4ρμώ- 

μενοι, χαί ώς κοινόν συμφέρον κατά τών Ελλήνων έχοντες συν- 

δεθέντες νεήλυδςς καί Βαυαροί, έξήσκησαν διά πολλούς χρόνους 

τάς πλέον φριχτ&ς άνοσιουργίας έπί τής Ελληνικής γής» χαΐ

•έπέφερον είς τήν ΰπαρξιν τοΰ έθνους τά έσχατα θανατηφό^* 
κτυπήματα, τάς ούλάς τών οποίων μόλις φρόνιμος χαί Εθνική 

Κυβέρνησις Γσ«ς δυνηθή μετά πολλών κόπων καί μετ& μακρόν 

χρόνον νά θεραπεύσ^.
Τά θλιβερά ταΰτα περιστατικά υποθαλπόμενα άπό τάς π ρο- 

σωπικάς άντιπαθείας διαφόρων πληρεξουσίων, υποκινούμενα άπό 

καταχθόνιον ξένην ραδιουργίαν, άπό πολλοί ολίγους ίσως εννοηθεί* 

σαν, καί σκοπόν μέλλοντα διά τήν Ελλάδα λυπ/ιρόν σημαίνουσαν, 

καί ερεθιζόμενα άπό τήν ιδιοτέλειαν, (τό άγενές τοΰτο, άλλά συ- 
νηθέστερον έλατήριον τών πλείστων άνθρωπίνων πράξεων), όλα  

ταΰτα συνομώσαντα κατά τής κοινής ευδαιμονίας τοΰ έθνους 
παρέσυρόν τινας Πληρεξουσίους είς τό ν’ άνακαλέσωσιν έν μέσω 
τής Ελληνικής κοινωνίας τάς όπωσουν διά τοΰ χρόνου καί τών 

αλλεπαλλήλων κοινών συμφορών κατει/νασθείσας παλαιάς μνη- 

σικακίας καί τά άγριώτερα κατ’ άλλήλων πάθη, χαί νά ρί- 

ψωσιν έν μέσω τοΰ έθνους τήν πέτραν τοΰαΐωνίΟυ σκανδάλου.

ό χ ι!  ή πρόφασις τοΰ δτι οι λεγόμενοι νεήλυδες κατεχράσθη- 
σαν τήν κοινήν υπηρεσίαν, όσον καί άν ΰποστηριχθή άπό τάς  
κατ’ αύτών πραγματικάς άποδείξεις, δέν θέλει δικαιώσει ποτέ  

τλν έθνοσυνέλευσιν ένώπιον τών έπερχομένων γενεών δια τό  

κατά τών έτεροχθόνων ψήφισμα. 6  Συνέλευβις ήδύνατο νά ζη~ 

τήσνι καί νά εδρη ασφαλέστερα καί ζαταλληλότερα μέτρα δια 

νά έξοβελίστι τής υπηρεσίας τούς παρανόαως είσπηδήσαντίς 

είς αυτήν, καί τούς καταχρωμένους τά  κοινά συμφε'ροντα ή σφε*> 

τερίζοντας τόν δημόσιον πλούτον* Α λ λ ’ έπρεπε συγχρόνως νά 

συναποπέμψη καί εκείνους τών αυτοχθόνων δσοι άναξίως έλα ·  
βον θέσεις, δσους κατεχράσθησαν τήν όποιαν έλαβον Αρχήν, 
όσους ήδίκησαν τό εθνικόν ταμεϊον, καί πρό πάντων δσους έκ 

τών ιθαγενών ύπεστήριξαν τούς λεγομένου; έτερόχθονας καί αυ
τούς τούς ξένους είς τάς κατά τοΰ έθνους άνοσιουργίας αύτών^ 

Μολοντούτο ή σκοτεινόμορφος θυγατηρ τοΰ ΑΪου είχεν ήδη
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έμφυσ/,βΜ είς τα στήθη τών Πληρεξουσίων τό πνεύμα τ ις  δ ι-  

χονοίας, και ή ίθνοσυνέλευσις παρεδέχθη διά πλειοψηφίας τήν 

άπό τά πράγματα διά τινα έτη άπομάκρυνσιν τών λεγομέ

νων νεήλυδων, άναλόγως τής εποχής τής είς τήν Ελλάδα ά- 

φίξεώς των.
Αλλα δέν άπέκρυψεν ό Ηλιος τάς άκτΐνάς του άπό τό πρό' 

οωπον τής γ ΐς !  · . ·  δεν έρράγη τό στερέωμα τοΰ ούρανοΰί δέν 
έσ/ίσθη ή γή είς δύο ! . . το συμβάν τοΰτο υπήρξε φοβεοώτερον 

καί άπό αυτήν τήν συντέλειαν τοΰ κ ό σ μ ο υ .. .  τοσαύτη ήγέρθή 

βοή, τοσαύτ» έξερράγη κατακραυγή άπό τοϋ; άχαρίστου; αΰτοϋς 
εναντίον τοΰ Εθνικοί» τούτου μέτρου, έκίννισαν τήν πλέον βλά -  
σφημον γλώσσαν κατά τοΰ έλλί/νικοΰ έ'9νου;, τά όποιον τοϋς 

ΰπέφερε, καί λιμώττοντας τοϋ; έςέθρεψε τοσούτου; χρόνου;, έξε- 

τόξευσαν τά; πλέον οίκτρας συκοφαντίας εναντίον τοΰ ελληνι

κού χαρακτήρος, οστις έδείχθη πάντοτε γενναίος πρό; αΰτοϋς, 
καί έζωγράφισαν μέ τά πλέον μελανά χρώματα είς τόν έξω 
κόσμον τήν Ελλάδα! καί διατι; διότι προσεολήθησαν τά  υ 
λικά συμφέροντα των. . . .  ΐδοϋ ό πατριωτισμός έκείνων, ο'ίτινε; 

μολύνουσι τό έλληνικόν δνομα, καί παρουσιάζουσιν άζόμη αξιώ

σεις έπί τής δημοσίου υπηρεσίας τή; Ελλάδος! άνθρωποι, ο ι- 

τινες μόνον διότι προσεβλήθησαν μίαν στιγμήν προσωπικά συμ
φέροντα των, έπροσπάθησαν μέ δλους τοϋς τρόπους νά προδώ- 
σωσι τό έθνος, θυσιάζοντες τήν τιμήν αΰτου είς τόν έξω κόσμον. 
Τί άλλο είναι παρά προδοσία, τό νά επιβουλεύεται και νά θυ- 
σ,ιάζη τις τήν τιμήν τής πατρίδος του; ,  . . .  αν ήδύναντο, ήναι 
φανερόν, βεβαίως τήν παρέδιδον εις παν είδος ολέθρου, καί 
έγτοσούτω ούτοι είναι οί άνθρωποι εκείνοι, οΐτινες διεύβυνον 

Τήν τύχην τής έλλάδος ίχ ρ ι  τής στιγμής, καί άξιοΰσι νά τήν 
διεοθύνωσιν ακόμη !

0  κόσμος, ό φρόνιμο; κόσμος δέν άπαταται* Μόνον τό δεΐγ- 
ί£Χ τής διαγωγής των τοΰτο ώς.πρός ταύτην τήν π.'ρίστασιν

»ί*αι ικανόν νά πληροφορνίσΐ} δλον τόν κόσμον περί τής ποιό- 

τητος τών άνΟρώπων εκείνων, τοϋς οποίου;τό έλληνικόν έθνος ά - 

πεμάκρυνεν άπό τά  πράγματά του' διά δέ τών χαμερπών 

βλασφημιών των κατά τοΰ έθνους δέν έπραξαν βεβαίως, είμή 
νά δικαιώσωσιν αύτοΐ οί Wioi ενώπιον τοΰ Κόσμου τό περί 

αυτών άδικον μέτρον τής Εθνοσυνελεύσεις.

Ποιος άλνιθής πολίτης τινός πατρίδος εξυβρίζει τήν πατρίδα  

του, κα! καταφέρεται κατά τοΰ έθνους του, όχι δί άπλήν κα: 

ταύτην προσωρινήν αποβολήν του άπό τήν υπηρεσίαν, άλλα καί 

δΐ όποιανδήποτε τήν σκληροτέραν αιτίαν; 6 άληθής πολίτης απο

θνήσκει ύπέρ τής πατρίοος του, καί πάλιν, λέγει, δτι δέν έ- 

πραςε τίποτε υπέρ αυτής· Τοσον μέγα είναι τό αίσθημα* τόσον 
ιερόν είναι τό χρέος τοΰ άληθοϋς πολίτου πρός τήν πατρίδα ! 
δέν θέλομεν εξυβρίσει τήν μεγάλην σκιάν τοΰ Θεμιστοκλέους, 
άναφέροντες εί; τοιαύτην περίστασιν τό αθάνατον παράδειγ

μά του* ήτο περικλεής της Ελλάδος σωτήρ, ή πατρΐς δέν 

τόν άπέβαλεν άπό τήν ΰπ/ιρεσίαν, άλλα τόν κατέτρεξε μέχρι θα
νάτου· εϊχεν αφορμήν βαρυτάτου γογγυσμοΰ κατά τή ; πατρίδος* 
άλλ’ ό άληθής πολίτ/,ς έπροτίμησε ν’ άποθάνη παρά νά τήν 
πολεμήσϊ], ή νά τήν έξυβρίσ/j. Δέν θέλρμεν ταράξει τήν ίεοάν 
κόνιν των Ηρώων τής Ελληνικής έπανας-άσεως τοϋ; οποίους οί 

-^υχοδιώκται έκαμαν ν’ άποθάνωσιν είς τάς όδοϋς τών πόλεων ά

πό τήν γύμνωσιν καί άπό τήν π είνα ν  έγ ό γ γ υ ^ ν  ούτοι κατά 

τοΰ Εθνους, καί ό'τε τοϋ; έκρημνίζετε ΰμεϊς άπό τά Γραφεία; 
εξύβρισαν c u m  τήν πατρίδα, καί ο'τε τοϋ; έσπρώχνετε ύμ*?ς 

μέ ελεεινός ύβρεις; οί αληθείς πολΐται άπέθανον, καί τό γλυκύ 
τής πατρίδος όνομα ητον ό τελευταίο; στεναγμός των! Γδετε 

τοϋς γενναίους Γάλλους και δσους φιλέλληνας Ευρωπαίους άλ” 
λους, οΐτινες άπό εόγενή ενθουσιασμόν κινούμενοι ήλθον καί έ

χυσαν τό α'μά των ΰ,τέρ τής Κλλάδος έν καιρώ τοΰ ίεροΰ αύ- 

τ ίς  άγώνος, άντϊ περιποιήσεων καί ηδονών δέν άπήλαυσανε-
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νεκα τών τότε άνομαλω ν, είμή σκληράς κακουχίας! καί μ’ 

όλα ταΰτα καί είς τους κόλπους τής πατρίδος των έπανελ- 

θόντες, όσάχις πρόκειται περί έλλάδος, τό δνομά της προφέ- 
ρουσι μέ σέβας, κοιί τό ακραιφνές αίσθημα τοϋ ενθουσιασμοί των 

κατακαλύνει μέ τ £  πλέον λαμπρά χρώματα τρις άρετάς τοΰ 

ίΟνους- καί υμείς οί εύεργετηθέντες, ύμεΐς οΐ άπολαύσαντες πα

ρ’ αξίαν δλας τάς-τι μας καί τάς ήδονας τοϋ Εθνους, νά έξυ. 

βρίζητε άναισχυντως «ήμερον καί νά καταπολεμήτε την Ελ

λάδα, καί νιά μή δείζητε καν αίσθημα ευγνωμοσύνης ώς φιλο~ 

ξενηθέντες παρά τής Ελλάδος; άπλώς αίσθημα τό όποιον εί”. 

ναι αχώριστο» άπό τήν φύσιν καί «ΰτών τών αγριότερων θη" 

ρίων* . . . .  Α !  πόσην υπομονήν! πόσας γενναία; Εχει τωόντι 
άρετάς ό άνεξίκακος λαός τής Ελλάδος ! . .  . . ίμ ε ΐς  ή είσθε 

«Ελληνες, καί είσθε μητροκτόνοι, ή δέν εϊσΟε Έλληνες, καί εί · 
οδαι αχάριστοι! Τιμώμεν τ £  ολίγα γράμματα τά όποια έδ ι- 

δάχθητε εις τήν εποχήν, καθ’ ήν οί Ελληνες έδιδάσκοντο εις 
τό σχολεΐον τοϋ πολέμου ν’ άποθνήσκωσι διά τήν πατρίδα καί 
νά η ναι χρηστοί καί ενάρετοι πολιται* άλλά τά γράματα άνευ 

τής αρετής, άνευ πατριωτισμού, είναι κακία ώπλισμένη.' Ποια 

είναι τά  δείγματα τής άρετής; ποια είναι τά  έχέγγυα τοΰ πα
τριωτισμού υμών ώς προς τήν Ελλάδα, τήν όποίαν καθ’ ύπό- 

κρισιν ονομάζετε πατρίδα; τί είναι έκεΐνο τό όποιον δύναται 
νά σας συνδέη μέ τήν αγαθήν ταύτην καί ώραίαν γην; οί τά 

φοι τών πατέρων σας; αναμνήσεις τών παιδικών σας χρό
νων; *ti 7.τήματά σας; τό αίμα τό όποιον έχύσατε; ή ποιαι

θυσίαι ή πιστοί εκδουλεύσεις τας όποιας έκάματε υπέρ αύτής; 
οι πλεϊστοι ψ ΰ ?  δέν έχετε ούτε προβάλλετε αλλο δικαίωμα εί- 

,μή τό δτι p π  η ρ ε τ  ή σ α τ  ε υ π έ ρ  τ α  δ έ κ α  έ τ η  τ ή ν  

Ε λ λ ά δ α  μ ε τ ά  τ ή ν  ί  φ ι ξ ι ν τ ο ΰ  β α σ ι λ έ ω ς  τ η ς ,  

ήτοι τό δη  άπηλαύσατε, έμισθοδοτεΐσθε, κατεχρασθ* υπέρ
τ.ά δέκα £τη. ίδοΰ δλος ό δεσμό; υμών ώ; προ; τήν Ελλάδα

ΙΑ αίοθημα τοΰ πατριωτισμού δέν είναι βέβαια άπλή ίδέ^' 

είναι ίνζ-ικτος άπό τήν φύσιν αρετή, ήτις ίμ ιλεΐ πανταχρύ, χαΐ 
πάντοτε είς τήν καρδιάν τοϋ πολίτου, καί ή όποία έμεγάλυν* 

π ά ντιτε τά £9νη, καί άπε0ίωσε τήν ανθρωπότητα, ό λ η  δέ \  

/Jtwpia φωνάζει καί ή πείρα τών αιώνων ά/ιοδεικνύει δτι 0 

πατριωτισμός δέν υφίσταται, εί μή ή ώς έκ τής γιννήσεως, ί  

Ας έκ τών προσωπικών Ουσιών, ή ώς έκ τής διηνεκούς κτη
ματικής έγκαταστάοεως είς τινα τόπον. Α ί δέ πολιτικαί ύ π η · 

ρεσίαι, αί έντρυφήσεις καί αί απολαύσεις δέν έγγυωντΛΐ, *ΐ μ^ 

τήν ιδέαν της αϊσχροκερδείας καί τοΰ έγωϊσμοΰ, καί ί χ ι  ποτέ 

αίσθημα πατριωτισμού’ a jra t είσΐν αιώνιοι άλήθειαι καί ή Ι

διοτέλεια δέν δύ··αται βεβαίως νά τάς διαστρέψνι.
Τελειόνοντες τόν λόγον μας συμπεραίνομεν δτι ή ιστορώ  

(έλει θεωρήσει, τό μέν Β \ Ψήφισμα ώς υπό τοΰ κακοϋ δαίμονος 
*τής διχονοίας καί ιδιοτέλειας ΰποκλαπέν άπό τοΰ πατριω.. 
τισμοΰ τών Πληρεξουσίων, τοΰ< δε διασύροντας τήν ίλλα δα »  

διά τήν έκ τών δημοσίων δέσεων ταύτην αποβολήν τω ν, ώς β α -  

ναύσους αισχροκερδείς, καί άτιμους προδότας τής πατρίώος;

θεωρία περι τής φύσεως των Γυναικών, rfiy 
διανοητικών αύτών δυνάμεων, τών δια6s- 

σεων, τ?ιζ άνατρογΰ; και της επιρβοΫ,ς 

αύτών είς την πολιτικήν κοινωνίαν.
(Συνέχεια).

Μακράν δέ τοϋ νά παραδεχθώμεν τήν γνωμοδότησή το* 

άγιου Κυπριανοϋ διΐσχυρ’.ζουέ ·ου ότι οί γυ-αΐ'.ες είναι σημ£·.ω· 

^ιέ^αι μέ τήν σφραγίδα τοϋ Σατ«ν5, ή τήν ιο ί  Οπό τοΰ T*.v4>ojf
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άνάφερομένου επισκόπου, δογ ματίσα ντος έπί τίνος ουνέδου-ί^ι 

ή γυνή. δεν αποτελεί μέρος τοϋ ανθρωπίνου είδους, θέλομίν λά
βει ώ; φρόνημά μ χ ;, ώς μέν πρός την φύσιν τών γυναικών, 
τόν ορισμόν -τοϋ σοφού Λριοτ^τέλου;, ϊίπόντος, δτι ή γυνή είναι 

ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ς  ά π  ά τ  η τ  ή ; φύ σ ε co ς, ώ; δέ προ; τήν 
διάγνωσιν αυτών τδν τοϋ Περιφίμ-.υ ποιητοΰ της Αγγλίας ΙΙώπ, 

λέγοντος, δτι α ί  γ υ ν α ί κ ε ς  ο υ σ α ι  π ο λ λ ά  ά π α λ α ΐ  

ι> έ ν δ ύ ν α ν τ  α ι ν ά  δ ι α τ  η ρ ή σ ω σ ι π  ο λ ύ ν κ α ι ρ ό ν  

ε ί ς  τ ή ν  μ ν ή μ η ν  τ  ω ν ά ν α λ  λ ο : ώ τ  ο υ ς τ  ά ς ε ν 

τ υ π ώ σ ε ι ς  τ ώ ν  α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ·  κ α ί  ε π ο μ έ ν ω ς  

μ ή I; χ  ο υ σ α ι σ τ α θ ε ρ ό ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν  δ έ ν  
δ ύ ν α ν τ α ι ν ά δ ι α  κ ρ  ; θ ώ σ ι ν  κ α τ ’ ά λ λ ο  τ ι ε ΐ  μ ή 

,-ϊ α τ ΐ  τ ά  ο τ  ι ε ί ν α ί μ ε λ α γ  χ  ρ ι ν α ί ή ζ  α ν θ α I.

Αί γυναίκες λοιπόν καθ’ ή μάς είναι δεύτερα τ·.; ψυχή τί,ς ΰ- 

πάρξεώ; μας, γ-χις ύ^’ άλλο κάλυμμα συνδέεται στενώτατα 
μεθ ολων τών ίοεών μας, τά; οποίας εςυπνα καί κατακαλύνει 

με τά; έπιθαμίας μα;, τά ; όποία; γεννά καί συμμερίζεται, καί μέ 

-τάς άδυναμία; μας, τάς όποια; ή δεύτερα αυτη ψυχή δύναται, 
δταν θέλη, να ΛΪκτείρη καί νά θεραπεύση, άλλ’ άπό τήν προσβο

λήν τών οποίων ώ; έπί τδ πλεΐστον μένει άτρωτος,

Αί γυναίκες πρός τούτοι; έ'χουσιν άδιαφιλονει>.ήτω; ζωηρό, 
τερον τό αίσθημα της ευαισθησία;. Το αίσθημα- τοϋτο είναι εί; 

αυτας φυσικόν άποτελεσμα τού λεπτού διορνανισμοϋ των' είναι 

τό ίόιάι,ον χαρακτηριστικόν τοϋ έςαιρέτως εύαισδήτου ούλου 

των. Αν δε και ύπάρχωσιν γυναΐκε; στερημένα; ευαισθησία;, 

άλλ αυται δέν πεέπει νά θεωρώνται εί μή ώς εκτρώματα θη

ριώδη, ώς αποτρόπαια έςαιιβλώματα τής φύσεω;.

‘Η δουλική κατάστασίς των μή συμβιβαζόμενη μέ τήν φυσι
κήν αυτών ευαισθησίαν, ερεθίζει καί κινεί τήν ζωηράν φαντα
ρίαν των, καί τά; αποκαθιστώ περιέργους καί δραστήριους. 

Ρζι/ζψί,μχτίζι δ?εν καί τολμηρά, ώς άγνονΰσαι έκ της ικ ια -

«$■$§* 0 4  <§#<■►

τραν!α; των t i  αποτελέσματα τών άπροβουλεύτων έπιχειρ^- 

μάτων αύτών, κινούνται πολύ εύκολώτερα τών άνδρών εί; π ά 
σαν π οά ςιν  ή οξύνοιά των τ ά ; κάμνει νά παρατηρήσωσιν ευ
θύς τήν σοαλεράν όδόν εί; τήν όποιαν είσ/,λΟον, -ή τβν κρημνό·» 

είς τόν όποιον έςετεθησαν, ή δε ευαισθησία των να αίσθανθώσιν 

έγκαρδίως τήν έκ τής απάτη; ή τοϋ έπαπειλουμένου κακοί 
οδύνην' ή θλιψις των είναι απαρηγόρητος, καταντώ*ιν είς α 

πελπισίαν, μετανοοϋσι πικρώς. Αλλά μή Ουσαι δεκτικαί διαρκών 

αισθημάτων, μόλις πβρέρχεται ή πρώτη αυτη ς·ιγμή τή; πρα γ
ματική; προσβολής τοΰ κινδύνου, καί είναι έτοιμα: νά ξα -  

ναρχίσωσιν. II φυσική λοιπόν ζωή τών γυναικών εϊνα: σειρά 
ένεργεία; καί μετανοίας, ό δέ πόνο; τής αΐαισθη'του καρδία; 
των παρόμοιος μ ’ έκείνον τόν όποιον δοκιμ.άζει τ ι; , βταν κτυ« 
πήστ, βφοδρώς τόν άγκώνα κατά σκληρού τίνος σώματος*

Αλλά πόσας ουσιώδεις ώφελείας καί πόσην μεγάλην παοη- 

γοοίαν δέν απολαμβάνει ή πάσχουσα άνθρωπότης έπί ταύτης 

της γής τών βασάνων καί θλίψεων άπο τήν ευαισθησίαν τών 
επιγείων τούτων αγγέλων, οσάκις δυνηθη νά τάς διατήρησή 
άσπιλους άπδ τήν διαφθοράν, εις τήν οποίαν οί ίδιοι άνδρες 

τάς κατακοηυ,νίζουσι, μή λαμβάνοντες τήν άνήκουσαν πρόνοιαν 

περί τή; καλής αύτών ανατροφής, διά νά τάς καταδικάσωσιν 

έπειτα μέ άφόρητον αδικίαν ενεκα τιον ελαττωμάτων, με τά  

όποια αΰτοι ί υ τ ο :  κκτέπνιξαν τά ουράνια αύτών προτερήματα.

Οί άνδοε; λοιπόν ^ρεωστοΰσί νά μορφώσωσιν έκ νεαρά; 
ήλικίας τ ο —νεύμα και τήν καρδίαν τών γυναικών, εϊ; τ ά ;- /ε ί -  

ρας τών οποίων^ είναι παρακατατεθειμένη κατά μέγα καί ού- 
σιώοίς μέρος ή εύδαιΛΛία τών πολιτικών κοινωνιών διότι άπό 

τόν τ ;ό π ο / καθ’ 8ν ή γυνή έκπληροί τόν φυσικόν καί πολιτικόν 

της προορισμόν έξαρτκται ή οικιακή ευημερία τών πολιτών, 
i '  η; σύγκειται ή ευδαιμονία τοϋ κράτου;.

Τί δύναται νά '·χ«· «ύτό; ό κριστος, ό νουνε^ίστερο;
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S δραστηριότερος τών άνδρών πρ&ς διαμόρφωσΐν των τέκνο*·» 

του; τ ί πρός διατήρηση» χαί έπχύξησιν τής τάξεω;, τής ή θ ιχ ί-  
τη τος, χαί τ ΐ ί  ευτυχίας τοΰ οίκου του, άν ή σύζυγός του δέ» 
Tiv συνδράμη, άν ό'έν άκολουθί τά ; διατάξεις του, καί τά σχέ- 

ί·.α τά όττοΐα αύτός μεν θέλει διαγράφει έν γένει, άλλα τά  όποια 

t i v  δύναται νά έκτελτϊ μόνος του καθ’ δλα; τάς λεπτομερίας;
Τί είναι δέ καί αυτό; ό ίδιο; άν/,ρ άμα ol δεσμοί τοΰ γ ά 

μου τόν συνδέσωσι μετά τής γυναικός τή; καρδία; τοι>; είναι 

τάχα  ή δύνατα: νά ν-ναι άλλο τι παρ’ δ,τι τόν καταστήσει ή 
ή φρόνησις ή ή αφροσύνη τή; γυναικός ε·’ς τήν όποιαν ήΟελεν 

αφιερωθώ;
Αί κυρίώτεραι διαθέσει; τοΰ άνδρό;, αί ιδιοτροπία; του, ή όλη 

του πρόοδο; πρός βελτίωβιν ή διαστροφήν, είναι ερ ;ον τών χειρών 

της· τό μάλλον ή ητον τής τάξεως είς τάς έργασίας του, τό μάλ
λον ή ήττον τής γεννα.ότητος καί τοΰ ζήλου δττις τόν έμψυ- 
χόνει πρός δημοσίους ή φιλάνθρωπους πράξεις, είναι των χειρών 
της ϊργον. £ργον των χειρών της κατά μέγα μέρος, άν ί χ ι  ό- 

λοκλήρως, είναι χαί ή δημοσία ΰπόληψις τήν όποίαν απολαμ

βάνει, οί συνδυασμοί του καί αί ευάρεστοι ή δυσάρεστοι σ χ έ 

σεις του <ιλ άλλας οίκογενείας. Παντοδύναμον άν καί ασθενές 
φΰλον, τό παν δύναται ή ανεπαίσθητος, άλλ’ ασφαλής του επ ιρ 

ροή έπί τοΰ άνδρό;, xal δ ιχ τοΰ άνδρό; έπί έχάστης δημοσίας 

ί  ίδ ^ τιχή ς  ΰποΟίσεως, έπί τής λαμίτρότητο; χαί τής ευημερίας 

τής 5λη; πολιτικής κοινωνίας.
U γυνή είναι τό πρώτον χαί ίσχυρότερον έλατήριον τό όπο'ον 

κινεί τα πάντα, καί άπό τό όποιον έξαρτάται κατά μέγα μέρος 

έχάστη άλλη οίχιαχή κχί δημόσιο; δύναμις, κατά τόν βαθμόν 
xal τήν ιδιαιτέραν διεύθυνσίν τ/,;, άν ή πρώτη οδτη κινοΰσ* 

δύναμις, ή χαρδια τοΰ κοινωνικού σώματος, έκτελνί προσηκόντως 
•τάς ένεργε'ας της, τά; έκτελοΰΐιν έπίση; καί τά λοιπά τοΰ σω

σ τ ό ς  μέλη, τό ίνϊρικόν φΰλον, χαί Τ/'τ* τά πάντα * ρ ο χ « -

Jiovi&i χαθώ; «ρέπει, χαί ά»θιΐ ί  οίκογένεια χα! τ ί κρίτο^' 
Ι λ λ ’ άν αύτη παρεκτρέπεται τών χριών τη;, τότ» τά μ ίλ*  

μαραίνονται, ή οικογένεια πάσχει, καί δλον τό σώμ* δέν δ ύ . 
ιατα ι ν ’ άπολαύσνι ποτέ ικανήν δύναμιν xal μόνιμον υγείαν.

Λ  Παντοδύναμον, άν καί άσθενέ; φΰλον ! τό παν δύναται 

ή άκαταμάχητο; άόρχτός σου έπιρροή! τό παν έξαρτάται άπό 

fcou άν σΰ πρώτη πηγή πάσης ήθ'-κότητο; ή κακό/,θείας, πά· 

βης ευτυχίας ή άθλιότητο; τών άνθρώπων, άν σΰ ί,σαι καί μ έ -  
νρς βορβορώδης ή καθαρά·

Α λ λ ' είς τόν παρόντα οίώνά μας, αιώνα έπικίνδυνον διά τ ϊν  

πανταχοΰ έπικρατήσαντα συρμόν τοΰ πιθηκισμοΰ τών ώς πρός 
τάς γυναίκα; Γαλλικών χθων, άναξ ίων τή; μ εγα λοπ ρ επ είς  
τοιούτου εύχυοΰς εθνου;, και τά όποια έμόλυναν κατά τό μα -  

Vov καί ήττον δλα τά  εθνη, ή άνάτροφή τών γυναικών κατην- 
τησεν εί; τοΰς περισσοτέρους συστηματική διαφθορά τοΰ ήμί- 

«εως τοϋ άνθ^ωπίνου γενόυς τό όποιον ό πάνσοφο; δημιουργός 

Ιπλασε πρός βοήθειαν καί παρηγοριάν τοΰ άλλου ήμίσεω;.
Αν άναπτύξη τ ι; τά ; έκτής σημερινής διδακτικής καί παραδειγ

ματικής ανατροφής τών γυναικών γινομίνας είς αϋτά; δυξασίας πε
ρί τοΰ προορισμ οΰ  τής δπάρξεώς των, ίέλει φρίξει παρατηρών δτι 
fti μένεξ αύτών φρονοΰσιν δτι ύπάρχουσιν εί; τήν πολιτείαν διά νά 

«■ολίζωνται καί νά θαυμάζωνται, δ ιά νά π α ίζω σ ι καί νά παίζω ν- 
ταΐ, διάνα δέχωνται μεθυστικά θυμιάματα άπό νέου; καί γέροντας 

βλάκας, και διά ν’ άκούωσι τοΰ; καθώς τοΰ; όνομάζουαι γλυκείς 
λίγου;, οίτινε; νά τ ί ;  άποκοιμίζωσιν εί; τερπνήν <5λεθρ:χν λήθην 

τοΰ έαυτοΰ των, έν ένι λόγω διά νά ζώσι ζωήν ασκοπον} 
άπρακτον, άκαρπον* άλλαι δοζάζουσιν δτι έπλασθησαν δια ν 

«ποκτήσωσι λαμπρά; τινας έπιδεξιότητας διά τών δποίων νά 

έπιδείξωσιν άνωφελή τινα πλεονεκτήματα καί άσκοπους πολυ

μαθείς γνώσεις, τάς όποίας ποτέ δέν δύνχνται νά έκφράσωσ* 

χωρίς ν’ άτπκίυθώσι πάσαν γυναικίΤαν αίδώ, καί με-ριοφρβ«



C’jw.v. Χλλνι φρονεί ο ·ι *γενντ'0·« διά νά · κατασκοπεύω τά· ε λ α τ 
τώματα καί τα ; αδυναμίας τοϋ πλησίον τ/,ς, διά νά έφορμόί ‘/.ατ’ 
«ΰτών άσπλάγχνως, νά τάς περιεργάζεται διά τοϋ μικροσκο. 
πείου τής κατηγορίας, δια νά παρατηρήση **1 νά xrctp̂ r. καί τάς 

κλλας νά ««ρ’χτν,^σ»<ην εις αυτά, χη/λίδα τινά , ήτις νά την 

δωση τρόπον τινά δικαίωμα ν’ αμαύρωση τήν άμεμπτον δια
γωγήν τίνος αθώου· καί άλλη τέλος πάντων δτι είναι κυρίως 

προωρισμένη διά νά γένη ή Θανατηφόρος πληγή δυστυχοϋς τ ί 
νος άνδρός, δστις είχε τήν καλοκάγαθαν ανοησίαν νά τ/,ν προ * 

μηδεύσ-/;, ο,τι ή ανανδρο; γυνή δέν δύναται ποτέ ν' άποκτήσ '0 

άφ’έαυτής, δηλαδή θέσιν είς τήν κοινωνίαν, ϋπόληψιν, αξίαν, ύ- 

περάσπισιν, συντήρησιν καί άνεσιν της ζωής.
ή  γυναίκες! εσωτερικόν αίσθημα τής ανθρωπίνου αξίας δυνα· 

ται νά πείση οσας έξ υμών δέν έξηχρειώθι-,σαν, οτι δ πάνσοφος 

Δημιουργός είχε βέβαια ιιψηλοτέρους καί εύγενεστέρους σκοποΰς 
περι τής ΰπάρςεώς σας. δχι ! δέν δύνασθε ποτέ νά πεισθήτε 
δτι έγεννήθητε μόνον καί μόνον διά νά ησδε μεγάλα π αιδ ία , 
χαρίεντα νευρ^οπαστα, ώραϊαι εικόνες, κρανία άμύελα, ή τό 

©ρικωδέστερον καταχθόνιαι έριννϋες. ’Επλάσ$?:τε διά νά γίνητι 

σύζυγοι χαΰιςτωάχι τοΰς άνδρας σ::ς εΰτυ/εΐς, μητέρες δ ια - 
μορφώνουσαι τά τέκνα σας, καί εμφρονες προστάτριαι τ ίς  οι
κιακής οικονομίας, σύζυγοι χρεωστοϋσαί νά καταστήσητε διά 

τρυφερας συμπαδείας, δι" άγάπης, οι έπιμελείας καί διά φρον
τίδω ν, γλυκεΐαν τήν ζωήν τοϋ άλλου ήμίσεως τοϋ ανθρωπίνου 

γένους, των άνδρών, οΐτινίς ΰπομένουσι τά μεγαλη'τερα βάρη,'τάς 

μερίμνας καί τοΰς αγώνας τοϋ βίου1 μητέρες, όχι μόνον διά νά 

γεννάτε τέκνα, άλλά καί διά νά τρέφητε είς τήν καρδίαν των τ4  

πρώτα της άρετής σπέρματα, διά νά βοηδήτε τήν άνάπτυξιν 

των άρτιγεννήτων ψυχικών αύτών δυνάμεων' προστάτριαι τής 
οικιακής οικονομίας, διά νά έξχσφαλίζητε διά τή; προσοχί.ς, 
^ 5  τκί;;ως; της καθαριότητάς, τ ί :  ίπ ιμ ιλ ίίχ ς , τής οειδοϋ;
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πίρί τήν δαπάνην, καί δ ίο ’κονομικών γνώσεων καί επιδεξιότα
των, τήν οικιακήν .ήσυχία/ καί ευδαιμονίαν τοϋ ένασχολουμένου 

περί τήν αυξησιν τοϋ κοινοϋ πλούτου συζύγου, διά νά τόν ελα
φρύνετε άπό τάς μέριμνας τή; διατροφής, καί ν’ άποκαδιστά- 

τε τήν οικίαν του κατοικίαν ειρήνης, χαράς και ευτυχίας· 
Μή σάς έξιτπάζη ή κατάστασις τής έξαρτήσεως είς τήν όποιαν 

ή πολιτική κοινωνία σάς κατέταξεν. ή κατάστασις αυτη δέν είναι 
δυίάρεστος, δέν είναι έξευτελιστική· είναι άναγκαία πρός συν- 
τν{οησιν τής αρμονίας τών κοινωνιών, είναι φυσικόν άποτέλε- 

σμα καί τοϋ σωματικοϋ διοργανίσμοϋ σας καί τών διανοητικών 

σας δυνάμεων, εϊ^αι κ:ι>'ή τής φύσεως καί τής άνθρωπίνου κοι

νωνίας θέλησις, νά ήναι ό μέν άνήρ υπερασπιστή; καί άρχηγός 
τής γυναικός, ή δε γυνή προικολλουμένη και στηριζομένη είς αυ
τόν, βοηδος καί σύντροφος τής ζωής του. Ο άνήρ είναι π λ ά 
τανο;, ή δέ γυνή κισσός, άπορροφών μέρος τής ζωτικής το-J, 
δυνάμρως άκό τάς ζωτικάς τοϋ πλατάνου δυνάμεις, ύψούμε- 
νος είς τά άνω μαζύ του, μα-ύ του άψηφών τοΰς άνέμους, μ α -  

ζύ του ίστάμενος, καί πίπτων μαζύ του* χωρίς δέ τοϋ π λ α 
τάνου είναι χαμηλός θάμνος, τόν όποιον ό διαβάτης πατεΐ.

(ή συνέχει* άκολουδεΐ )

■ τ ^ τ; ·~' ----------- ·

I  I s o t  Έ γ γ α σ τ ρ ι μ ν Ο ί χ ς

Οί ί'Γλλν,νές ιατροί ώνόμασαν κατ’άρχάς έ γ  γ  ά σ τ ρ ι μ ίί 
9 ο υ ς άσδενεΐς τινας όμιλοΰντα: μέ τό στόμα κλειστόν, καί είς 

τοΰ; όποιου; αί λέξεις φαίνονται ώς έξερχόμεναι ίκ τής κοι

λίας τών (Γαληνός έν Γλωσ. ‘Ιπποκράτης.) ό ‘Ιπποκράτη; (Τϊε- 

ρι Ρ,πίδημ. βιβλ. Ε  καί Ζ) άναφέρει τοΰς τοιούτους άσδενεις, 
λίγω ν δτι ακούονται έκ της κοιλία; των διακεκρίμμέναι φι·ι- 

ναΙ> δμοΰι μέ τας έξερχομένας έκ τής μαντ:υούτης Πυδία;»



la l  Αποδίδει τοΰτο εί; τήν σύνθλιψιν τοΰ άέρο;, δί τις διέρχ^-' 
^ενος διά τών βρογχίων (b ron cb es) άπαντ3 γ*λοΐώδεις π ν -  

*»άς ύλας, α'ίτινες έμποδίζουσι τήν Sloδόν του.
*0 ΣολΟμών ‘Ρεΐζέλιος αναφέρει τινά άγαμον πιρίφημον of· 

νοπότην ήλιΧίας έτών τριακονταέξ, όνομαζόμενον Ανδρέαν Στω'*),!- 

νον, όσης $τό τακτικέ; έγγάστρίμυδος. Ο άνθρωπος ουτος ένο* 

^λούμενος ϋδΐ] άπό πολλά; άλλας άσδΐνείας ήσθάνέτβ πρό; 

Γούτοι; είς διάστημα £; ετών μεγάλους κράτους ε ’ς τήν κοι
λίαν του, ϊχοντας πολλών βμοιότητα μέ τόν σνριγμόν τών έ-  
χ ιδ νώ ν  οί ΰπηρέται του οΐτινες ήκουον τοΰτον 'ίον κρότον ί  - 
ΐόμιζον δτι προξενεϊται άπο τι ζώον· ό άσίενή; γ,σθάνετο τούς 

ίΙ^ους τούτους ΰπεράνω τοΰ στομάχου; κα: ένιοτί άναζϊ'.νοντας 

ίίς  τήν κάρδίαν, δτε έδοκίμάζε δριμυτάτους πόνους· οί κρότοι 

ουτοι ηϋ’ξαναν άφοΰ ετρώγε γλυκέα φαγητά, τά δέ πικρά τοΰς 

διεσκέδάζον- Μετά τδν θάνατόν τόυ άνέτεμόν τδ σώμα του κάί 
*5 ρον τά  έντόιΊιχ και τόν σΉμαχόν τόυ -τόσον τεντωμένα άπό  

«ίοΰς άνεμου;, ώστε ή ελάχιστη πίεσιί άΰτών έττρο'ένει ήχον 

Ικανώ; έπαισδητόν καί παρόμοιον σχεδόν μέ τόν άκουόμενον 

εις τόν άνθρωπον τούτον, δταν εζη' δέν είναι δύσκολον νά δώσ·ρ 

τις τόν λόγον τούτων τών φαινομένων" δ κρότος έγεννατο προ · 
φανώς άπό τά διατεταμένα Ιντερα, δταν ταΰτα περιεστρέφοντο 

τό £/ έπί τοΰ άλλου, ή δτε έπήρχετό σπασμό; τις· κ α ί άν ά 

σπασμός ουτος έκτείνετο Εως είς τό άνώτερον στόμιον τοΰ στο- 

j/,ά^ου, δ άήρ μή £χων πλέον διέξοδον, διέτεινε τοΰτο τό ορ* 

γανον, έπροζενει κώλικα άνεμώδη, καί έπέφερε τό» π ονον τά 

γλυκέα καί μυξώδη φαγητά, επειδή καί έμπεριέχουσι περισσό 

τερον άε'ρα άιτό τά  άλλα, κκι έπομένως έξάγουσι περισσοτέραν 

ποσότητα άέρος, δταν άρχίζωσι νά χωνεύωσι, λαμβάνουσι γρ'Λ - 
γωρότερα τών άλλων τήν προς τήν ζύμω ιιν κίνησιν, καί διά  
τοΰτο ή χρήσις τών τοιούτων φαγη :ών προξενούσα πολΰν ά ' 
κ?μον έρε9ίζ«ι καί ένδίΛαμό.ει τούτους τοΰς κρότους· τουναντίον

10 0  o$£«s» ^  l o t

f t ,  Ιττίιϊί **1 τά πικρά φαγητά έμπεριέχουσιν δλ^ώτε^β» t *  
έρα, δέν είναι διατεθειμένα εί; ταχεΐαν ζύμω ση, καί διά τού
το 9ε»ρο3ντα» Ας αξιόλογα έκτινακτιχά τών ανέμων, ώς έμ- 
πβδίζοντα τήν γέννησίν των, καί δυνάμενα νά τοΰ; έξαλίίψωσι.

Μολονότι δ ί  ol ασθενείς εγγαστρίμυθοι είαι πολλά σπάνιον  

άλλ’ άν ήθελον παρουσιασθί] τοιοΰτοι, δόνανταί οί ιατροί, ωφε
λούμενοι άπό τήν προεχτεθεϊσκν παρατήρησιν νά προσδιορίσω 

σι τόν τρόπον τής θεραπείας των, καί τό είδος τής διαίτης 

είς τήν όποιαν πρέπει νά καδυιτοβληδώσιν.
Οί παλαιοί πρός τούτο·.ς ώνδμαζον ’Ε γ γ α σ τ ρ ί μ υ θ ο υ ς  

είδος μαντ:σσών, αΐτινί; έπιστεύοντο δτι έπρόφερον τοΰς χρησμοΰς 

διά τής κοιλία;· ό ’Αριστοφάνης δνομάζει τό είδος τοΰτο τής 
μαντεία; Ε ύ ρ ο κ λ έ ο υ ς  Μ α ν τ ε ί α ,  έξ αίτιας Εΰρύκλέους 

τινός περίφημου μάντεως είς ’Α 9η\ας, δςτις βεβαίως δέν ητον 

άλλο, είμή Εγγαστρίμυθος· cl παλαιοί ίδιδον Ιδιαιτέρως τό δ* 

νομα τοΰτο ι ί;  τοΰς Πυθομάντει;, τοΰς οποίους ώνόμ*ζον καί 

έγγαστριμύίου;· δμοίω; καί οί μεταφράσαντες τήν παλαιάν 

>έαν διαθήκην έκ τής έλληνικής είς άλλας Εϋρωπαικάς γλώσ* 

Οχς, έ;έλα2ον άοιάφόρώς τά ; λέξεις έ γ γ α σ τ ρ ί μ υ δ ο ς  καί  

Π υ θ ό μ α ν τ ι ς .
Τοιαύτ/1 έ·;-γαστρίμυθος είναι ή εί; τό (5ιβλίον β'. κεφ'. 2 5  

τών Βισιλειών άνάρερομένη, ήτις κατά παράκλησίν τοΰ ίαοΰλ  

ίπεκαλέσθη τήν σκιάν τοΰ ίαμού;,λ' ίμοίως καί ή άνϊφερομέ- 

ιη  είς τάς πράξεις τών ’Αποστόλων Κεφ'. 16 , ίτι; ίτον έμ- 

«νευσμένη υπό τοϋ Πύδωνος.
Λιά νά συμβιβάσι; δέ τις τοΰς συγγράψαντα; περί τδ ν  4 γ ·  

μαστριμύθων μάντεων, πρέπει νά διακρ(ν·/ι δύο τρόπους τής διά 

ί ΐ ς  κοιλίας μαντεύσεως. 6  Κΐκέρων βέβαιοί δτι αί ίγ γ α σ τ ρ ί- 
ρυδοι Μαντισσαι τών Δελφών ίστάμεναι έπί τοΰ τρίποδος μ ΐ  

Ανοικτά σκέλη, έλάμβανον κάτωδεν τό χρησριολόγον πνεΰμα, 

t s e  τοΰ όποιου κατεχδμεναι έμαίνοντο καί έπρόφερον τοΰς χρ<“



ίμούς· Κατ’ βΓ>Αους, αί μάντισσ»» αυται έπροφήτευον p i ?όμα 

κλειστόν, τ:ρο»ενοΰσαι μέ τήν κοιλίαν κρότους τινάς, οΐτινες έ- 

σήμαινΟν π αι δ, τι ό εύπιστος χ·Λ  ενδιαφερόμενος θεατής έ—$ - 

θύμε*.· μέ τούς ίγγαστριμύθούς τούτους συγκρίνει 6 Ιπποκράτης 

τοΰς άβθενεϊς περί τών οποίων ώμίλήσαμεν άνο^τέρω.

0  νεωτέρα Ιγγαστριμυθία είναι τοϋ είδους τών παλ*ιων 

Πυθομάντεων * αύτη σχηματίζει εόκρινεϊς καί εκτεταμένους 

διαλόγου; μεταξύ διαφόρων προσώπων e/ύντω ν διαφόρο’ΐς ή^ους 

φωνής, μιμεΤται τήν μακρόθεν έρχομένην φωνήν άπό ανθρώπους 

κραυγάζοντας, ίμϊλόϋντάς ή άγοντας, τ/,ν έξ υπογείων έρχομί- 

ν/,ν φωνήν, τάς διαφόρους φωνάς τών ζώων, καί του; κρότους 

διαφόρων έργαλείων.
0  Εγγαστρίμυθος διά νά μιμηθ/j άπαραλλάκτως δλας τάς 

διαφόρου; φωνάς, πρέπει νά £χη φυσικήν κατασκευήν πρόσφο- 

ρον είς τοϋτο, καί νά γυμνασΟή παιδιόθεν* δύναται δέ διά τής 
τέχνης νά γένη Εκαστος εγγαστρίμυθος, άλλα ποτέ δέν δύνα- 
ται νά φθάση είς τήν μιμητικήν τελειότατα τοϋ φυσικώς είς 

τοϋτο διατεθειμένου.

Πέντε είναι τά κυριωτερα είδη τής έγγαστριμυΟίας. 1) ή άπομί- 

μησις διαφόρων φωνών πλησίον υποτιθεμένων ανθρώπων. 2 ) ή άπο* 

μίμησις τών φωνών διαφόρων ζώων και τών κρότων διαφόρων ερ
γαλείων. 3) ή άπομίμησις φωνής μακρόθεν κραυγάζοντος ανθρώ

που. 4 ) ή άπομίμησις φωνής κάτωθεν όμιλοΰντος ά/θρώπου. καί 5 )  
ή μετά μακρόθεν άκουομένης φωνής συνοδεύουσα τό είς τα χείλη  

τοϋ εγγαστρίμυθου παιζ<ίμενον Μπιομπόν (είδος γνωστού μικροί 
μούσικοϋ οργάνου πρ&ς χρήσιν τών παίδων ).

Είναι ψευδής κα4 σφαλερά ή ύ*ό τινων έγγαστριμύθων δ ια 
δ ο θ ε ίς  ιδέα δτι O’jTOt όμιλοΰσι μέ τά χείλη κλεισμένα. ΟΙ 

έξοχοι εγγαστρίμυθοι, μή χρ'/ίζοντες νά δοξασθώσι διά τή; πλά
νης καί άγυρτείχς, μας έπληροφόρησαν δτ: τό μέν στόμα είναι 

ένΟ'.κ'όν, κκΐ κινούνται όπωσοϋν τά χείλν,^ ή δέ διάφορά εΐver(

«&Φ|> ίο 2

ίτ ι  ουίσι όΐλίλοΰτι δια τής εισπνοής' τοϋ άέρος, Χαί όχ ι διά τής 

έκπνοής, τό όποιον μάς απέδειξαν μάλιστα καί π^ράματικώς 

πλήσιάζοντες είς τό στόμα ταίν άναμμένον κηρίον, τοϋ οποίου ή 

©λόξ καθ' δλον τό διάστημα τής έγγασΐριμυθικής, όμιλίας όϊι 
εκινείτο ποσώς.

Οί ’Εγγαστρίμυθοι λοιπόν όμιλοϋσιν είσπνέοντες τον άέοα 

καί πιέζ-οννες κύτόν μεταξύ τών βρογχίων,.,ή μεταξύ τοΰ δ ιχ -  

φράγματος, ή είς διάφορα έν τώ μεταξύ τούτων, όργανα' διά 

τοΰτο οί βγγαστρίμυδοι βιάζονται μετά τήν ομιλίαν των ,ν’ 
άποβάλλωσι τόν ένδον αύτών μένοντα άέρα διά τοΰ ρευξίμβτος, 
καί πρδς τόύτοις απαιτείται νά ηναι νήστεις διά νά δύνανται 
νά έργάζωνται.

Τό πρώτον και δεύτερον είδος τής έγγαστριμυθίας, ήτοι 
ί  άπομ.!μν·.<7ΐς διαφόρων φωνών πλησίον ΰπότιθεμενών άνθρώ- 

πων, και τών διάφορων φωνών τών ζωών καί κρότων' τών έρ
γαλείων, έκτελεΐται διά τής πιέσεως τοΰ άέρος μεταζύ τών 

βρογχίων.
Ίο  δέ .τρίτον είδος, ήτοι ή άπομίμησις τής φωνής τοΰ μα

κράν κραυγάζοντος ανθρώπου', διά τί,ς Ολίψεως τοΰ άέρος π έ-  
ριξ τοΰ διαφράγματος· το είδος τοΰτο άπαιτεϊ μεγάλην δύνα- 

ρ ν*  κάί"δίδει πΰλύ'ν περισσότερον κόπον ά π ί τά  δύο'πρώτα·1 

δύναται δέ νά «πομιμηθή ή φωνή G0O βήματα μακράν κραυ

γάζοντος ανθρώπου.
Σπανιώτερον δέ καί δυσκολώτερον είναι τ3 τέταρτον είδος, 

ήτοι ή άπομίμησις τής φωνής κάτωθεν κραυγάζοντος άνθρωποι»; 
Α δ τη  έκτελε'.ται δ·.ά τή ; διπλής Ολίψεως τοΰ άε'ρος μεταξύ τών 

βρογχίων καί τοϋ διαφράγματος- 6 εγγαστρίμυθος· πρέπει νά 

σκύψη και νά πιέζη τεχνηέντως τήν κοιλίαν του με τάς χείρας; 

δίδει δέ μεγάλην αγω νίαν είς τήν έκτέλεσιν τούτου τού είδους 

φαίνεται δτι π ρ ε 'ίΚ ΐ να συντρεξΐ Ιδιαιτέρως ό φυσικός δ ιοργ*- 

Κίμός τοΰ ανθρώπου, ’διότι ό πΐξίνχγας ’Εγγαστρίμυθος Βαυά-

«$#;§> 10 3ν  <§3b&#
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fit κύριός 2 μίθ, μολονότι ί»τ&λέστατος cl; τά τρίτον tϊδό; rfij 
Ιγγαστριμυθίας, μ^αλόσωμος χαί δυνατής χαί «ύρώστου χρά- 

«*»ς, δέν ήδύνατο μολοντούτο νά έκτελεστ, τήν κάτω φωνήν, 

Αλλά τήν ά»τικαθίστα διά τ ΐ (  τοΰ τρίτου είδους.

Τά πέμπτο» καί περιεργότερο» εϊδο; τής ιγγαστριμυθίας εΖνα'ι 

«έβ μετά τ?,ς μαχρόθίν ουνοδευούσης έγγαστρ ιμοθιχΫ.ς φωνής ιά  

Ιπά τοϋ ’Εγγαστρίμυθου παιζόμένο» μικράν μουσικόν δργανον.'

’Ε κ  τώ» έπισημοτέρων ’Εγγραστρ’.μύθων διεκρίθη καί έ';αύ- 
μάίθ,ι καθ’ δλην τή» Ευρώπην δ είς τή» Πόλιν μας κ α;’ αύ 

■«ά; διατριβών κύριος Αιινόσιος Φραγκύπουλο;.

Ουτος είναι γενν/,μένο; εί; τή» Ζάκυνθον κατά τά 1 8 1 4  

Ιχω» έκ φύσε«ς τά προτέρημα τοϋτο χωρίς νά τό γνωρίζη* 
ίχταετής ών έφόβιζε τοΰ; συσχολαστά; του παίδα; μιμούμενο; 
διαφόρου; φωνάς* μετ’ Ολίγον 6 περίφημο; ’Εγγαστρίμυθο; 
ϊμ ίθ  Βαυαρός διαβαίνων τής Ζακύνθου παρέστησεν εί; τά έκιΐ 
ίέατρον. 6  νέος Φραγκύπουλος παρετ/ρησεν δ ιι δ παιδικός ά" 
οτεϊσμός του είναι έπιστ^μη, διευΟύνθη πρός τό» χνριον Σμίθ, 

ία  τις έθαύμασε τή» μεγάλη» έπ ιτηδϊιότηιά  του, χαί ανέπτυ

ξε» είς αΰτόν τάς έγγαστριμυθιχά; διαθέσεις τής φύσεως. ό  

«.ύριος Φραγβόπουλος δεκαοκταετής ίδω*ε τήν πρώτη» παρά" 
«τασίν έπί τοϋ θεάτρου τής πατρίδος του.

6  κύριο; Φραγχόπουλο; βεβαιόνει ότι ή έγναστριμυίική φ'ω- 
ένδυναμοϋται χαί αυξάνει μετά τινα ασθένειαν* τήν παρα- 

τηρησιν ταύτην έκαμε καί έπί άλλων έγγαστριμύθων χαί προς 

ιτούτοι; εις τόν διδάσκαλόν του, χαί ε ’ς τό» ίδιον έαυτό» του.

6  κύριο; Φραγκύπουλο; δεν είναι όλιγώτερο» σπάνιο; χ$1 

γνωστός ε(; τόν Ε υρωπαϊκό» κόσμο», χαί διά άλλο έπίσ/,ς πε* 

|ίεργον προτέρημά του τή » »εωτέρα» θαυματοποι^α». 0  έξοχος 

Ικανότη; του είς τή » παράβτασι» διαφόρων φυσικοχημικών * β ι“  

jpnjii»»», έπληροφόρησε χ*ί ιΐ;  τϋ» κερί στ a w  τ*.1τη·' vm  tk·.

«*§#> 1 0 5  4 t «

ρΜΧαίους i n  4 φύσις προώρισε» ϊίίω ; τό» βλληνα διά νά έ ΐ  

^(υρίσκΥΐ χαί νά τελειοποιώ δλα; τά; ανθρωπίνου; γν*1*ει^

■ ρ ιρ β θ ί » -------- ——

Πολιτικήν χρω/Λα τ?& Φανοί) τί}ς ,, 

Μ εσογείου. 1

δ τε  έδημοσιεύθη τά πρώτο» χαί δεύτερο» φύλλο» τοδ Φα
νού τής Μεσογείου, ol διπλωματικοί τοϋ αίώνο; (χαί κατά δυβ« 

τυχία» τή; άνθρωπότητο; είς τά ; ήμέρα; μας, όλοι μέχρι καΑ 

τών Ιπποκόμων, καί τών ούτιδανωτέρων ακόμη δολοφόνω» και 
πλαστογραφώ», παρουσιάζονται καί παραδέχονται άπό τινας 
άνοήτου; ώς διπλωματικοί καί εΰεργέτκι τής κοινωνίας(1 ) ) ol 
διπλωματικοί, λέγω, τοϋ αίώνο; ήθέλησαν »ά προσδιορίσω»  
τά κομματικό» χρώμα τοΰ Συγγράμματος, χαί τάς πολιτιχάς 

συμπαθείας τοΰ Συντάκτου.

01 μέ» λοιπά» έδογμάτισα» ά μ ίσω ;  ότι τά σύγγραμμα ει»αε 
Φωσσιχόν, διότι 6 Σογγραφεΰ; ήναγκάσθη-ΰπά τής άκαταμαχιί- 
του τής άληθε(ας δυνάμεως νά έπαινέσνι είς τά πρώτο» φυλλά

διο» τήν παντός έπαίνου άνωτέρα» μίγαλόρρονα διαγωγή» της 

χρατάιας ταύτης Αύλή; κατά τήν έσχατη» πολιτική» μεταβο
λήν .τής έλλάδο;, χαί διότι ο5το; ΰπήρξέ ποτε καθηγητή; τής 

Φιλολογία; κάί έίτορικής εί; τά Αύτοκρατορικάν τής όδησσοΰ  

Αύκειον. 01 δέ τόν προσήψον δ?ι θέλει νά κολακεύσει τοΰς X L  

ου; καί Ιδιαιτέρως τοΰς Κυρίου; Τωμαζή ί»άλλην καί Ιωάννη» 
ψυχάρην ( δύο άνδρας διά τοΰ; δποίους καί ή Χίος μερικώς 

χαί τό Εθνος γενικώς δύναται νά καυχηθή άνερυθριάΓω;)· διότ\ 

*ί; τά β’. Φυλλάδιον εξέθεσε τή» Πολιτική» Ιστορία» τής άνα>

(I) ivx'-tfr'»lTOi άτ.όδκξι; τιδ λο·'·) Λ *ην»φ*νιΤ{ i»ictw Tfî tsTtKSflf £)·
* *ι ι * us (, k i i  » ζ « 8 m ( x a Ϊ 2 I v n «.



?ζΐ0Β«9·ϊύβ·Λί -ταύτης ντ'σου, περικλεούς,καί δί βτύτάς Λχβ'μη **« 

συμφορά;· τν.:, *αΐ διότι έδημοσιευσεν έπί κε-ρβλ/,ς τήν νεκρο
λογίαν τής μονογενούς Ουγατρό; τοϋ Κυρίου Φάλλη, «<*; νά έ -  

γριώστει ό Συντάκτης νά πνίξη καί αύτά τά  αισθήματα τής 

συμπαθεί ας διά νά μήν ένοχλήσΐ} τήν χολήν τών φθονερών καί 

διότι ειττεν, οτ: ό Κ ύ ρ ιο ς  Ιωάννης Ψυχάρης είναι ενάρετος, ώς 
νά ήδύνατό τις ν’ άντιτάξ’/ι τήν παραμικρόν είς τούτο αμφιβο

λίαν κατά τήν πολύ’/ρόνιον ϋτ:’ αύτοϋ διαχείρησιν τών κοινών 
πραγμάτω ν, μάλιστα είς Κωνσταντινούπολή, όπου, ώς εχαςΌς 

γνωρίζει, οί τά τοϋ Γένους κτλ. κτλ. κτλ.
Βέβαια μόνον ό Θεός εϊνα: απαθής καί αδέκαστο;, ήμε'ς δέ 

δλοι οί άθλιοι θνητοί χμριευόμεΟα άπό πάθη καί αδυναμίας.
Ο Συντάκτης λοιπδν .τοϋ Φανού τ ις  Μεσογείου μολονότι, καθό 

άνθρωπος, δέν δύναται νά φρονεί, ότι μόνος αύτος δύναται νά 
έξαιρεΟ·?, τής γενικής τοιαύτης κατηγορίας, είς τήν όποιαν ϋπό- 

κειται όλη ή άνθρω-ότης, α λ λ ά  συναισθανόμενος συγχρόνως ότι, 
καΟό δημοσιογράφος, χρεωστεΐ νά μετριάζω τά Γδια πάθη καί 
αδυναμίας του, συμμορφών όσον τό δυνατόν και αύτάς τά; π ο -  

λιτικάς του δοξασίας καί άτομικάς συμπαθείας μέ τοΰς γενι

κούς κανόνας τών κοινών συμφερόντών τής άνθρωπότητος, διά 

νά «λησιάση ό~ωσοϋν είς τόν άπαιτούμενον άπό τό δύσκολον 
επάγγελμά του αμερόληπτων καί άπαθή χαρακτήρα, χρίνει 
εύλογον να κηρύξν) άπας δια παντός.

Α '.) ό τ ι  ό Φανός τής Μεσογείου δέν ανήκει είς κάνέν Πο
λιτικόν κόμμα, δέν έχει ϊδιόν του χρώμα, ανήκει είς όλα τά  

£θνη, επαινεί η μέμφεται τά; άξ’.επαίνους η μεμπτά; πράξεις, 
καί έν γένει όποιασδήποτε Κυβερνήσεως, καί μερικώς έκάςΌυ 

ανθρώπου, ανεξαρτήτως τών πολιτικών δοξασιών κ?.: τών άτομι» 

κών συμπαθειών τοϋ Συντάκτου.
Β’. )  ό τ ι ό Συντάκτης δέν θέλει ζαταδε^Οή νά παρενείρη πο- 

s i  t? ;  το’.οϋτον σύγγραμμα, . απολογίας ε·ς υβριστικά; κ.".;

1 0 6  φ * * *£ € § »  - 10 7

.α'ΐτοΰ φλυαρίας άγυρτών, ir, ανθρώπων κρυπτόμενων υ π \ τή>ι 

ανωνυμίαν τάς τοιαύτας υβρει; κηρύττει μάλιστα ενταύθα δη
μοσίως, ότι περιφρονεΐ τόσον, οσον έσεβάσθη καί σέβεται τήν 

άληθή δπόληψιν τοϋ κβίνοϋ, τό μόνον χαρακτηριστικόν τοϋ τιν.ί-» 

.ου άνθρώπου. έκ  τών αύτών άρχών όρμώμενος δέν ίνεΧίινϊ 
νά καταχωρήση ε’ς ιόν Φανόν τής Μ εσογείου, ούδέ τό άιοοών 

αρθρον ( 1 ) τ-ίν καταδήλκσιν τής αναιδούς καί βαναύσου ραδι

ουργίας, διά νης δποίας συμμορία τις έξ αγυρτών καί κακούρ
γων έφ*ντάσθη ν’ άργυρολογήσΐ] τινάς έκ τών όσοι δέν γνωρί.» 

ζουσιν άκόμη τα έντιμα μέλη της, κηρύττουσα άναισ^ύντως 

ότι ό Φανός τής Μεσογείου έταυσε, καί ότι τόν διεδέ^θη άλ
λο περιοδικόν όνομαζόμενον τό Α σ τ  ρ ο ν τ ή ς  Α ν  α τ  ο λ  ή ς |!f 
ενώ δ μέν Φανός τής Μεσογείου εξακολουθεί τακτικώς ώς έξ 

άρχής ΰ^ό τό «ΰτό όνομα, ό δέ υποφαινόμενος έπίσνις έξ αρχής 

ιδιοκτήτης, συντάκτης καί έκδοτης του, ουτε έφαντάσθη - ποτέ 
νά δώσνι είς τό περιοδικήν του τοιαύτην γελοίαν ονομασίαν, ού

τε ό χαρακτήρ του, ή άτομικη του ύπόληψις, καί ό κοινωνικός 

αύτοϋ βαθμός τίν  συγχωρεϊ νά έ'χνι σχέσιν μέ συμμορίας λ α 
οπλάνων καί οαυλοβίων, τοΰς οποίους άν καί έν άγνοια καί 
κατ’ απάτην έκράτησε δύο περίπου μήνας εις τό Γραφϊΐόν του, 
άλλ’ έδίωξεν άπό τήν υπηρεσίαν του, άμα άνεκάλυψε, ποίοί εί

ναι, ούτε εχει ανάγκην; ώς είναι- πασιδηλον, να ποριζηται τά 

πρός τό ζ -flv διά τής άγυρτείας.
ΙΙίριπλέον τό φοικαλέον όνομα τοϋ άτιμου δολοφόνου Κ λεο

μένους Οικονόμου, , πρωταθλητοΰ καί προέδρου τή; συμμορίας 

ταύτης, επισφραγίζει τήν κοινήν ιδέαν περί τής ηθική; καί παι
δεία; κα! τών δύο άλλων συνεργατών του.

’ Ιά κ ω β ος  Γ .  Π α ζ ίπ ιό ζ .

( ΐ)  Ti &£.ιί TiUra ώ; ά*ακαλύπτον 9.τ.οτ^ηχ:ζ £(κλ*':ιατα βλίΓπτίντ*-τjiv 
ic.ivft/v’r.v */ τφ 9Y.it·'. vjw «ijr/x tr^j.r^X'fivjr.robi ιί;



ΜΥβΟΪ.
~  Ή  Σ γ ύ ρ χ  καί το Καρφιά

•Καρφίο* π^οσηλωμένον εί; *ιν*  τοίχον άπεχρίνετο «βτ«
^ ,ν  έπα-ειλοΰσαν <*ΰτ4 Σφύραν « δέν φοβούμαι ποσώ; τά χ τ ν -  

.τάματά σου· ίϊμ * ι ψυχ?6ν, ξηρόν καί σκληρόν- δσον περισ
σότερον μέ χτυπάς, τόσον περισσότερον στηρίζομ» είς τήν 0έ .  
σιν μου *. ΜΛ^νότι δ.έ τό τοιοϋτον επιχείρημα φαίνεται μωρόν, 

* λ λ ’ 6 είς δημόριον ύΐίούρνημ» άνθρωπο; συλλογίζεται π ο λ -  

λάκι* ώ; κίχρφίον. ’J5v τοσούτω ίδοΰ όποιον υπήρξε τό τέλος 

«Λ  άνΐ*δάτοϋ τούτου* Οί μαχνταί μ « ί στενοκέφαλοι, ή
ί έ  βαρεΐα σφύρα δέν «παυσε τοϋ Υ;ά , x?ti τό σκολιό*
καρφίον UZr.W άηο τήν δέσιν « υ · έλύγισε λοιπόν ; δχί, έ- 

^συντρίφθη . . .

ύ  Μύθο; δη λοΐ « ,Tt δ/,λοΐ έκαστος ^ϋθος . - .
, ' i

’Εθνών χαραχτίίρκ.

Το  ν4 σκέπτεσαι .ό Χ γγλος άδειαν σέ δίδει jjM p *, ^
Αλλά νκ ψο^ά; τή; π εά » ; παντελώ; δέν σέ ο ιχτε^ ίΐ.

Ο δ ί  Ρώσσος τόν λαόν του τόν χορταίν»:, τ.ςν πλουτίζει,
Αλλά φαντασιοπλάνου; σκέψεις, χρίσεις, εμποδίζει.

* έ  τόν Γάλλον έχβp i; , φίλος, χάλλιστα βα τήν περαστς,^ 
Φθάνει χάρτην.νά %όν λ ί/τ ,« , σύνταγμα, βουλάς καί φράσεις,

Μυθισ :ορΐΜ  Άνάμπχιις.

λνβγινώσχων προχθές τό πνευματώδες σύγγραμμ* « 3  

Ιερβαντ, διηγείτο κατ' αύτάς άστιΐός τις δ ιπλω μ ατική , *«1 

* « ?χ?ηρών Ιίί τ4 κ £  κιφάλαιον του « το υ  ββλίβυ « *  *

* · « *  1θ 8

περίφημο; £ρω; Λονκισσότχ; ευρισκόμενος ε ί; τι Εενοδοχεΐο*, 
xai θεωρών τήν διά νευροσπάστων παράστκσιν τή; φυγής τ ις  

•οραίας Μελισσάνδράς, καί τήν Οπό τών Αράβων καταίίωξίν 
της, καί κίνδυνον τοΰ νά περιτίεση εις χεϊρας τών βίρβάρων, 
ήίθα\Θ-/ι άναζωπυρούμενον δλον του τ4ν ήρωϊίμόν, κ«< ό:μγ'υζ; 

ξιφν.ρης κατα των χάρτινων καί κχρίνων στρατευμάτων, τα  κα· 

τεκοψε μεληύόν, συνε'τριψε τά πάντα, καί έξήλθεν ε’ς όλίγα λε
π τά  νικττή; κα; τρόπαίοϋχ^; τοϋ λαμπροτέοου άγώνο;* ά ν χ -  

γινωσκων, ε),εγε, τ ί  μέρο; τοΰτο τ?.ς πνευματώδους ττίτη ς  

μυθιστορίας, ένδυμν'δην τά  σήμερον διατρ'χοντα εί; τήν έλ λ ά -  

δα κατά τοϋ -,εν.κίου στρατηγού Γρίβα, μέ τήν ίιαφοράν δτι 
εκε? ό καλό; Δανκισσότη; άπεζηι*ίωσε τον κΰρ Πέτρον διά τά  

χατ^κερματισδέντα νευρόσπαστά τού, εί; δέ τήν Ελλάδα δέν 
u-χ ρ χ ϊΐ  ό πληρώσων έπί τέλους τ -i συντετριμμένα σκεύη χατά  
την Γαλλικήν παροιμίαν ( q u i  p a y e r a  l e s  p o t s  c a s s e s ) ·  έλη- 

σμίνησες, έπεχρί8η άλλο;, ότί θέλει πληρώσειν £;Tic πληρόνε; 
πάντοτε και πανταχοΰ τά π ά ντ α ; . . . .  ύ  Α Α ό ϋ ; ! I

<*€§> 10 9  < § $*►

Π ε ρ ί  τΤ&  α ύ τ ρ μ ά τ ο ν  ώ ά φ ε ν -  z c ' j  

< ? f j p u ~ h c ' j  ς ά μ χ τ ο ς .

Λ τΰν εί-'ών τοϋ αίφνηδίου C ^xto», TOp«·
ίοςωτερος φαίνεται ό έπ*4υμβαίνω> θάνατος &α τ ί ;  α ύ » Ράτο·ί 
ά ;άύ-ίο; τοϋ ανθρωπίνου ' σώματος* μέχρι πρό τίνος καιρόν ·4 

περίστασή «uttj ητον tiatr: άγνωστος χ*ί εί; πολλοΰ; fa rp o j;f 
καί ένομΓζετο ώς μυθώδης διτίγτσις, άλλ' ή ϋπαρξ.ς τοϋ έ'α: 
σ ο̂υ τουτου φα'νομένου ε ιν «  -^δη προφανώς αποδεδειγμένη ά - 
π ί  τας π α ρ α τηρ -^ .ς  χ , ι  μ α ρ τνϊίχ; τολλών
κε«τριμμενων άνδρών.
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ΙΙολλά άνοογάνιστ* σώματα άνάπτουσίν, ως γνωτον, “ ? *'· 
αυτών άπδ έσωχερικήν αιτίαν, ώς ή κόπρος, καί μάλιστα τώ* 

ΐΓ- ων, ,ά  βρεγμένα άχυρα καί χόρτα, έπισεσωρευμένοι λιθαν- 

δρακες, ιστία πλοίων αλειμμένα με ελαιον, Ο ί,ιομ -τα λον μ  ̂

ρον, βριζοπίτυρ* τηγανισμένα, μαλλιον σφικτοδεμένον, κα 

gtov καί λινάριον, παλαιοφορέματα, οσπρ’.α ψημένα καί α μ 

μένα, πελεκούδια, τινα δέρματα, °'·ίΧν ψΛ^ωτιν όλί,ον, ,  ^
τρικδν μέ αϊθερικά καί παχέα έλαια, πνεΰμα φωσφορικό , μμ  
νιον , κιννάβαρις, θειοαντιμόναχον., αρσενικόν, βισμούθιο/, r, ασο* 

ς·ο; όταν τ/,ν σβύνωσιν, ήτις δύναται ν άνανΛ ·ότε α χ  ?  ̂ _
Πόσαι πυρκαϊαί δεν γίνονται άπδ τοιαϋ .α  πυροφορ  ̂

ματα, καί ώς έπιτοπλεΐστον μάλιστα έκεΐ όπου δ^ν υ,.άρχει 

ή παραμικρά υποψία! Ούτως ήκολούθησεν ή μ·.γαλ/ι π  , “
είς τήν Πετρούπολιν διά τής αυτομάτου α ν ά ψ ε ι  τοϋ κανναοο- 

ελαίου καί τής καπνίας, και μόλις μετά εικοσιτεσσαρας^ f 

έφανερώΟη. Τδ αϋ-δ ιτ,κοιλού9ησϊ και είς το Τίοσχ-γερ ε -c * 
Σλαβωνίαν, καί εις τδ Βονκουέτ χωρίον τ ί ;  Γαλλίας' τούτο τδ 

χωρίον έδοκίμαζε τοιαύτας πυρκαΐάς πολλούς κατα σ ειρά ν χρο*. 
νους. Τδ πϋρ άνεφαίνετο εί; οικίας, ιπποστάσια, αχυρώνας, κτλ. 

ή φλοξ ήτο κυανή καί δ καπνδ; δυσώδης· ποτέ μέν έξελειπε, 

π οτέ δε έφαίνετο πάλιν* ώμοίαζε δέ μέ τά π λ α ν ώ  μεν α φώτα, 

καί άναπτε πολλά ευκόλως· άναμφιβόλως δέν ήτον άλλο ειμη 

διαμέτρησις του υδρογόνου.
Π,αρόμΟ’.αι πυρκαϊαί ήκολούθησαν είς τήν Γαλλίαν και ΐτα - 

λίαν. Είς τδ έ β ρ ε ΰ ξ  τδ πϋρ έξήλθεν άπό τήν γ?,ν καί &ναψεν 

ο,τ: τ,υρεν έμπροσθεν του. Ε'ά  τήν Λύριαν έφάνη διά μιας τή,ν 

ημέραν και τήν νύκτα πϋρ επάνω είς τά; έξ άχυρων σκέπας 

τών oi/-t0iV, καί εις τ& άττο βροΰλλ* κ-α - xet\a(Aict ττ&ρ&φρα / ^ α 
Επειδή δέ, Γ ΐ υ ρ ο φ ό ρ ο ν  ονομάζει ή χημική τδ σωμα, τδ 

όποιον μόνον άφ’ έαυτοϋ άνάπτει, δυνάμεΟα ό|/.οίω; νά ονομα 

^ωμεν π υ ρ ο φ ο ρ ι σ μ ό ν  τ ο ΰ  α ν θ ρ ω π ί ν ο υ  σ ω μα

«*$§> 1 1 1  <$$«»

'τδ-ς τήν ίοιότν,τά, τήν οποίαν έ’χουοί τινα σώματα ανθρώπων 
ν «νάπτωσιν άφ’ εαυτών.

Ό  πυροφορισμδς εμεινεν επ ί τοσοΰτον χρόνον άγνωστος, όχι 
μονόν άπό ελλειψιν έμπειρων παρατηρητών, άλλά καί έκ τή; 

επικρατούσες δεισιδαιμονίας τοϋ αίώνος* διότι οί φίλοι καί γνώ 
ριμοι τοϋ πάσχοντος έπίστευον δτι επεσε πϋο έκ τοϋ ούρανοΰ, 

ή έκβηκεν άπό τέν τάρταρον τοΰ "·\δου, και κατέκαυσε τδν ά

θλιον δ: αμαρτήματα, τά όποια ουτε ουτος επραςεν ούτε οί γ ο 
νείς αύτοΰ. Α λλ’ άφοΰ ή μεν κατά/ρτ,σις τών πνευματωδών πο

τών ( τά όποια άναμφιβόλως συνεισφέρουσι πολυ είς τήν γέν- 

νησιν τοΰ κακού) ηυξησεν, ή δέ δεισιδαιμονία ώλιγόστευσεν, έ” 

πληροφορήθηβαν οί άνθρωπο» ότι τδ πΰρ έζήρ/ετο άπδ τδ σώ
μα τών πασχόντων.

Είς τά αρκτικά μέρη παρετηρήθησαν ικανοί πυροφορισμοί 
ανθρωπίνων σωμάτων. Τοϋτο δέ ήκολούθει έζαιρέτω; είς τους 
δ;οι ε - ’.νον άκράτως τδ οίνοπνευμα1 διά νά σβύσωσι δέ τήν 

αναψιν, έρρόρων, καθΰ>ς διηγείται ό Σβεδιαενρ, γλοιοίδη π οτά , 
γ«λα , ή πρόσφατον ουρος.

Αί κυριώτεραι περιστάσεις, είς τάς οποίας ήκολούθησαν αί 
τοιαϋται αϋτόματοι ανάψεις, περιέχονται είς τά ακόλουθα συμ
βάντα.

Ο Εαρβολίν διηγείται δτι πτωχή τις γυνή είς ΙΙαρρισίους 

ϋέν επινεν} είς διάστημα τριών ετών, άλλο τι είμή οινόπνευμα, 

ως εκ τούτου τδ σώμά της ελαβε τοιαύτην καυστικήν ιδιότητα, 

ώστε μίαν νύκτα εγεινεν ολν] σποδδς καί κκπνδ;, μόνον δέ τδ 
κοανιον, και τά εξωτερικά μέρη τών δακτύλων τ < ; έμειναν ά
βλαβή.

Διηγείται ό Ρολλ.ν ότι, ή κίμησα Κορνγ,λία Βάνδε ηλικίας 
έζηκονταδυο ετών, άλλως υγιής καί εύρωστος, έπλαγίασε μίαν 
εσπεραν ( εί ς  τα 1 / 3 1  ) παραπονουμίνη ό'τι τήν έπόνουν τα 

μίλ'ί, κ ΐ’.μένη δε εις τήν κλΰην ίδιετκέδασεν άκόνη πέντε ώ-

8»
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fix  συνομι'-βϋσα p i τήν θεραπαινίδα ττ.ί, fo l i ,  άφοϋ «Ι5β τ*?  

κυρίαν της άποχοίμισμένην, έςήλθε καί ,ήσράλισε τόν θάλαμον 

χατά τδ σύνηδε;· τήν δε έρχομένην πρα-ΐαν είσελΟοϋσα ή x^ptl 
βλέπει μέ ίχπληξίν της όλίγον μακράν τής κλίν** σωρόν τιν*  

οτά*της, έντός δέ τοΰ σωρού τά δύο σκέλη τής χ«ρί«ς ττκί ά 

βλαβή άπ4 τα δάκτυλα εως τά γόνατα, μέ τάς περικνημίδα* 
τάς όποιας συνήθιζε νά φορή καί τήν νύχτα* μετα?υ εί; τΑ 

σχέλνι *τον ή κεφαλή τής όποιας ό ίγκέφαλος, τό ήμίσυ o j w -  

οινόν μέρος, χαΐ {λη  ή σιαγών ησαν κεκαυμένα* εί: τόν σωρόν 

τής στάχτης εύρέβησαν τρία μελανά χαυμενα δάχτυλα, ολον το  

έπίλοιπον σώμα είχε γείνει στάχτη, ό  άήρ τοϋ θαλάμου της 
ητο πλήρης καπνάς, x*t ε/; νυχτερινός λύχνος σκεπασμένος μέ 

στάχτην, ίλαιον ομως δέν ευρέΟη παντάπασιν έντός τοϋ θαλά
μου· τό άλειμμα δύο κηρίων είχεν άναλύσειν, κ»! ειχε μείνει 

μόνον τό έλλύννιον· υγρόν τ ι ήτον είς τοΰς πόόας τών χήρο* 
ιτηγίων, τό όποιον πιθανώς ητον ϋδωρ, γεννηζεν έκ τής συνθ*· 

,σεως τοϋ έχ τών έλαιοειδών σωμάτων ίΛρογόνου μ* τό όςυγό- 

νον τυΰ άέρος· ιΐ; τήν κλίνην της δέν παρετηριζΟη χαμμίι* 
άλλη μεταβολή, εΐμή μόνον .οτι -τό καταπέτασμα ητον άναση- 

χωϋένον χαΐ ρ.μμένον όπισθεν, καθώς όταν είσελθνι ή έζελθ;) 
τις απ’ αύτήν, τάδε σινδόννχ καί όλα τι? έπιπλα ήσαν κηλιδω
μένα άπό λευκόφαιον καπνίαν και υγρά, tl καπνία διεπερασεν 

ειος είς τά συρτάρια χαί είχε χρωματίσει τα  πανικα" είχε κολ

λήσει δέ κα! εις τοΰ; τοίχους τίνος “πλησίον μαγειρείου, και είς 
τά  έντός αύτοϋ αγγεία καί σχευ·η. Κομματιον άρτου, σκεπα- 

σμένον μέ τοιαϋττ^ν χαπν;αν, εδόΟη είς τα σκυλιά καί ό=.ν τό 

Ιφαγαν. ό άτμος είχε διαδοθεί και εις άλλους θαλαμους τής 

χίας, είς τά παράθυρα ένός τούτων παρετήρησαν παχεΐάν τ ;-  

να δυσώδη κυτρίνην υγρότητα , ή δυσωδία ειχεν έκτανθή 

χχΟ’ όλην τήν ο ί»αν, είς δέ τό ύπΐρώον τοϋ θαλάμου, οπίυ t l  

vtv άχολουΟτίσειν ή «να {ι; δπήρχε γλοιώδες τι υγρόν ·ρ5?ον

ίυνατα  κολληυένον έπί τών τοίχων καί τών επίπλων; ώ9τί 

πολλά δυσχόλως έσπογγίζετο. ή  εύγίνής αδτη κυρία συνήθ.ζί 

νά πλύνη καθ’ έκάστην δλον της τό σώμα, μέ χάαφοραν άνα. 

λελυμένην είς οινόπνευμα.

Εις τά 1 7 4 4  τήν 10  Απριλίου έκάη ε?ς τό Σούφφολκ τής 

Α γγλίας ή Γράτια-πεττ, γυνή τίνος άλιέκς· περί τούτου τοϋ' 
συμβάντος γράφει ώς άκολούθως ό Μίστερ Λόβερ πρός τόν εί; 

Αονδΐνον αδελφόν του α Οί δικαστικοί (ατροί άναφέρουσιν οτι ή 

» γυνή άοοϋ άνέβη μέ τήν θυγατέρα της διά νά π λ α γ ι ά ς ,  κα- 

» τέβη πάλιν άμέσως γυμνή μίνον μέ τόν χιτΜνίσκον τη ;” τήν
* έρχομένήν πρωίαν τήν ηδ'ρον έπί τής έστίας, όπου δέν ύπήρ- 
» χ ε  πανταπασι πυρ· πλησίον της ητο χηροστάσιον, χ χ ΐ  τό είς
• αύτό χηρίον τά οποίον τήν εϊ/_ε φωτίοςι καταβαίνουσαν -τή-/
• χλιμακα , ιιχ ε  κα-'.ν δλον * ή μαρτυρία τής κόρη; χαί 
» τών πάρεστώτων είναι ή ά/.όλουΟος* ή γυνή εως έξήκοντα 

» έτών τήν ηλικίαν ητο πρό πβλλοϋ συνειΟισμένή νά καταβα'ν^
» π ίσ α ν νύχτα διά νά χαπνίζν,, ή νά έκτελνί οίχιχχήν τινα 

» υπηρεσίαν, χα! μετά ταΰτα ανέβαινε πάλ.ν χαί έπλανίαζεν- 
» ή χόρη άπεκοιμήθη, κα! μή βλεπουσα τήν έρχομένην πρωίαν 

» τήν μητέρα τ·/ις, χαταβαί-ει κα! τήν ευρίσκει χειμένην έπί τοϋ 

» δεζιοϋ πλευρού, ή κεφαλή της ητον έπικε·μένη εΓς τινα πυρο- 
» στίαν, τό δέ σώμά τη; ήπλωμένον έπί τής έστίας, κα! τά

* ποδάρια έπί τίνος ξύλου' τό σώμα ώμοίαζε μέ καιο'μενρν δαυ- 
» λυν χωρίς φλόγα, ή κόρη τό εσβυιε μέ νερόν, χαί [ή δυ- 

» σωδία ολίγον έλειψε νά πνίξη τους γείτονας, οίτινες ετρεξαν 

λ είς τάς φωνάς της. τ ί  κορμίον τη; ώμοίαζε μέ σωρόν άνθρά- 

ϊ  χων κεχαλυμμένων άπό λευκήν στάχτην, ή κεφαλή, οί βραχίο- 
k vt;, οί μηροί, τά σκίλη χαί οί πόοες, ησχν έπίστ,ς πολ)ά  
ϊ  χαυμένα ».

Λένουτιν ότι ή p v i  α5τη tT/s π:ει τ^ν έ ί/.ίτ η ν  tjiripaV
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πολ!) οινόπνευμα άπά τήν χαράν της, ί ιά  τήν άπο Γιβραλτβρι 

επιστροφήν μ ω ς άλλης θυγατρός της.
Δύσκολον είναι, προ,σθέττουσιν οί το'τε παραταρηται, νά έξη- 

γν,θί} ή άναψι; αυτη, επειδή είς τήν εστίαν δέν υπήρχε παντά- 
πασι πϋρ, κα! το κηρίον είχε καήν ολον. Πρός τούτοις άπο τό 

εν μέρος τη ς έφαίνετο εν φόρεμα, καί άπό τό ά'λλο εν παρα
πέτασμα, άμφότεοα επίσης άβλαβή· όμοίως καί τά ξύλον έπί 

τοϋ όποιου ήσαν εξαπλωμένοι οί π,όδες τας δέν. έπειράχ θη π«ν~ 

τάπασι, μ’ Ολον τό άλειμμα τό όποιον άνέλυσεν έρί τής, ές"ίας. 
Από τήν περιγραφήν τών μαρτύρων συμπεραίνομεν, οτι τό σώ
μά ττ,ς άναψεν ένδοθεν κα! όχι έξωθεν.

0  χειροϋργος Βίλμελχ περιγράφει εις τινα επιστολήν του., 
τό ακόλουθον συμβάν. « ή Μαρίρ-Χίες, ήλικίας πεντήκοντα ετών,

* ήτο φιλοπότις, καί ή είς τοϋτο κλίσις της νιυξασε μετά. τόν 

j θάνα,τον τοϋ άνδρός τνις. βν έτος προ τοϋ θανάτου τας, έπινε 
» καδημέραν εκατόν περίπου δράμια ρουμίου ή γλυκοςνίσσου· εις 

υ τήν άνοιξιν ήρρώστησεν άπο ίκτερον, καί ατο βιασμένη να 

λ θεοαπεύηται· μ’ ολην τας δε τήν άδυναμίαν . έξακολούθει κατά 

» τήν συνήθειάν τας \α  πίνη οινόπνευμα καί νά, καπνίζα* ά

* κλίνη επί τας οποία; έκοιμάτο ήτον εξ πόδας μακράν άπό 

« τήν κάμινον, κα! κατ’ εϋΟεΐαν γραμμήν μ ’ εκείνην. Τήν προ 
» τοϋ θανάτου τας ή μέραν, τήν ά. Μαοτίου, έπεσεν ή άθλια είς 

» τό έδαφος, άπό δέ τήν μεγάλαν τας. άδυνααίαν έπρεπε νά 
» μείνη έκεΐ, καί δέν ήδυνήθα ν’ άνασηκωθή (ως ότου αλθον

1 είς βοήθειαν τας' τήν ακόλουθον έσπέραν ήθέλησε νά περάση

2 μόνα, οθεν τήν άφακαν πρό; τά; έν£εκα αμισυ ώρας, καί έ- 

ν σφάλησε τήν Ούραν καιά τήν συνήθειαν- έπί τας κλίνας τας 
<1 ήτον εν άναμμένον κηρίον, είς δέ τήν κάμινον πϋρ άπό λ ιθ ά ν
* θρακβς· καπνός έξερχόμενος πρ^ς τό πρωί άπό τά παράθυρα 

α ήρέΟισε τήν περιέργειαν τών γειτόνων, οΐτινες έτρεξαν, συνετρι- 
< ύ«ν τήν θύ ι̂χν, κα! είδον φλόγα είς τό οίκημα τήν οποίαν ά-

115

® μέσως έσβυσαν, καί τότε εϊδον τά λείψανα τας άδλ(α; γι>- 
» ναικός· έν σκέλος κα! εις μηρός ήσαν ακόμη ολόκληρα- άπό 

» τό δέρμα δμως, τό κρέας κα! τά έντόσθια, δέν είχε μείνει π λέ- 
» ον τίποτε· τα  κόκκαλα τοϋ κρανίου, τοϋ στήθους, τής ράχης 
« καί οί βραχίονες ήσαν διόλου κεκαυμένα, κα! μέ λ.ευκοειδή ς - χ -  

t κτην σκεπασμένα· τά σκεύη τοϋ οικήματος έβλάβησαν πολλά ό-

• λ ίγ ο ν  μόνον τό πρός τήν κάμινον μέρος τής κλίνης ήτον έπ ιπο- 

r λαίως κεκαυμένον· σινδόνια, σκέπη, κτλ. έμειναν άβλαβή' έγώ 

» είσήλθον, έξακολούθει ό χειροϋργος, είς τά οίκημα δύο ώρας
• άφοϋ τό άνοιξαν, καί εϊδον δτι οί τοίχοι κα! δλα τά σκεύη 
» ήσαν μελανοχρωματισμένα· δτι τό πϋρ είχε καύσει καθ’ αϋ- 

u τό μόνον τό λείψανον, κα! ήσθάνθην άνυπόφορον δυσωδίαν «.

Γυνή' τις ηλικίας έτών πεντήκοντα, ήτις έμέθυε πάντοτε 
ποοτοϋ να πλαγνάτη, εύρέθη δλη άποτεφρωμένη· μόνον τινά  

κόκκαλα έμειναν άβλαβή, κα! τά  περ! αυτήν σκεύη έπειράχθη- 
σαν πολλά ολίγον. 0  Β ικ-δ’ Αζίο, ό αύτόπτης τούτου το2 συμ

βάντος, ομολογεί οτι τόν ήσαν γνωστοί πολλοί τοιοϋτοι θάνατοι.
0  Λεκάτ αναφέρει τό ακόλουθον (S Είς τήν είς τό Ρέϊμς δια- 

» τριβήν υ ου, έκατοίκουν, λέγει, είς τήν οικίαν τινός Μιλλέτ* η 
» γυνή του ήτο κακής διαγωγής κα! έμέθυε καθ’ έκάστην, οθεν 

» έβιάσθη νά έμπιστευθν) τήν οικονομίαν της οικίας του είς τινα 

» νέαν κόρην, ητις ήτα πολλά ώραία- είς τά 1 7 2 5  Ψευρουαοίου 

» 2 0 ,  εύρον τήν γυναίκα είς τό μαγειρεΐον κεκαυμένην’ μόνον 

» μέρος τής κεφαλής, οί μαρο! κα! τά  σκέλη, καί τινα ραχο
ί  κόκκαλα είχον άποφύγει τήν δύναμιν τοϋ πυρός· τά έδαφος, 
» έπ! τοϋ οποίου εκε.το τό λείψανον, ήτο κεκαυμένον ένα ήμισυ 
.  πόδα, έν ζυμοσκαφίδιον κα! £ν άλατοδοχεΐον, τά όποια r.wt 
» πολλά σι«ά έμειναν άβλαβή· ό -χειροϋργος Χρις-ιάνο; εξέτασε τά  

« μείναντα μέρη τοϋ λειψάνου μέ δλα; τάς νομι/.&ς διατυπώσεις" 

» ό Μελλέτ ώμολόγησεν είς τήν προανάκρισιν, δτι είχε πλαγι"  

» άσει μέ τήν σύζυγόν, του τό εσπέρας- δτι αυτη μή δυναμένη



* v’ άποχοιμηί? ΰ-rq i'i  ei; τ ί  μαγε-.ρείον· καί ότι 4 f iio j 
» συμπεραίνων δτι έκείνη ζεσταίνεται έκεΐ, άπεκοιμήθη πάλιν- 

» είς τά ; δύο ώρας τ ίν  έξύπνηοε» άνυπόοορο; δυσωδία, χαί 
» είσελδών *ίς -ιό μαγειρεΐον τήν είρεν είς τήν προεκτεβεϊσβ» 

n κβτάστασιν ή άμάδεια τοϋ χειρούργου Χριστιανού, κ*1 ή 

> ουνδιατριβή τ.',ς ωραία; οικονόμου, παρέσιιρον τ ίν  έπίβη; ά -  

» μαδή εισαγγελέα εί; τ ί  νά ϋπο-τευΰν, τ 6ν δυστυχή καί άθώ- 
» ον σύζυγον δτι έ^εκαμχν ά * ί  τήν γυνα’κα του, α ί μέσα προ- 

» μελετημένα καί πιβανά, διά νά δώσ/ι εί; τά πράγμα μορφήν

* περιστατικού· μολονότι δ ’ έπί τίλου; έφανερώδη ή άδωδτης 

» του, άλλά καταναλώσα; εί; τήν δίκην δλην του την -ερ ;-  

? ουσίαν, καί στερν.δείς τής υγείας του κατήντησε να  ζήση τό 

» υ π ό λ ο ιπ ο ν  τή; ζωής του ε ί;  τι νοσοκομειον ί .

0  χειρουργός Μιρα:ρε διηγείται δτι τον Φεβρουάριον τοϋ έτουί 

5 7 7 9  έκάη είς το Α<£ ί  Μαρία /_/ρα του ΰποϊν,ματά Νικολά
ου Γαβριέρου, αΰ'τη η το uty.pa -/.ατά το άνάστημ,α και π χρ α -  
δεδομενη είς το ϊΐίνειν, ό χειρ·»ΰργο; Ρουκας δκυρισμένο; ά π ί  

τήν Διοίκησιν νά έ;ετάση τό  πράγμα, v.jpsv είς τ ί  οίκημα σω 
ρόν τινα στάχτης κχί τινων κοκ/.χλων τά  όποΐ* ησαν τόσο* 

πολύ καυμενα, ω ;τε ολίγον μόνον τριβόμενα έγίναντο κόνις, μ ό 
νον το *ραν:ον, μία χειρ καί εί; πους, εμειν*ν άβλαβή, πλησί
ον τούτων τών λειψάνων ητο μία τράπεζα καί ΰπο-ιάτω τα ύ 

της μία ζύλινος δερμάστρα, τά  όποια δεν έπειρά^Οησαν διό
λου, έκάησαν μόνον τά ποδάρια καί τί.κάθισμα τίνος καδέδρας, 
ήτί; ητο πολλά πλησίον τής ρηδείτη; δυστυχούς, τά  λοιπά  

βκ#ύη ησαν άβλαβή’ άποδΐίκνύεται λοιπον δτι καμμ,ία καύσιμο; 
ίλ η , πλήν τοϋ έμπροσδινοϋ μ,ερους τής χαδέδρ*;, δεν συνεισέφε- 

ρεν είς τήν ταχεΐχν ταύτην άποτέφρωσιν, η τις εγινρν ίίς διάβη
μα μιας ώρας.

Ό  Βοανεώ, έφημερις τοϋ Δ,όλ, γράοει τά άχόλουδα π,-ί; 

.!$: Λ.ίκάτ « ίΐ Κ,υοία Βοασ?ών, ήλ^χία^ ετών όγδοιίκοντα πρλ-r

« λά ζηρά, δέν ί,τινεν άλλο τι π ρί πολλών χρόνων, εί μή μ ό νο /

•  οινόπνευμα, ιικί άλλα τοιαϋτα σίκερα* μίαν ήμέραν έκάδ/ιτο 

C πλησίον τοΰ πυρός τή ; καμίνου εί; μίαν καδέδραν, ή (k-
• ραπαινίς της εΰγηχε διά τινα; στιγμάς, καί έπιστρίφου«« 

2 βλε'πει με με; άλην χ τ ς  εΧ.τληξιν, τήν κυρίαν της αναμμένη*· 

β φωνάζει, τρίβει δ χόσμος, είς μάλιστα ήδελησε νά σβύσ^
• τήν φλόγα μ t τήν χεΐρχ του, χαί εκείνη έκόλλησεν έπί τής
• χειρό; του τόσον δυνατά, ώς ακολουθεί είς τ ί  άναμμένον
• οινόπνευμα καί εί; τό ελαιον, μ ε-ά  ταϋτα εφερον νερόν χαί 
■ ; i  t^jffav επάνω της ποταμηδίν, δμω; ή φλόζ άντί νά σβύσ^ 

» ίϊνεζω -νοϋτο  περισσότερον, ν.αί δένεπαυσεν είμή άφοϋ κατη· 

« ναλώδη δλον τ ί  κρέας τοϋ σώματος, καί τ ί  σκελετίν έμεινε 

« μ(λα·.·οκα ·̂.μ.ε'νον έπί τϋ; καδεδρας, ήτις έβλάβη μόνον έπιπο- 

« λαίως, μίνον Si  ε?ς ποϋς xa l αί δύο χίΐρες, έχωρίσδησαν α-
• π ί  τά λυιπΐ χόκκαλα· » παρόμοιον ίυμβεβηχό; ·ήκολούθ^ϊί 

*α! είς τ ί  Δεινάνί.

0  χειρΐ'ιρ(Ό; ί'.ίΐρίλλε αναφέρει, δτι τήν τρίτ-ην Ιουνίου τοΰ £του; 

1 7 8 2  έ\άη είς Κάίν Χαποια Θυάρς, είχε γείνει δλη στάχτη, 
χαί τά  α/.)/.ρότερα κόκκαλα είχον χάσει τήν μορφήν καί τήν 
οτερρότητα κ^νέν δέν έγνωρίζετο πλήν τινων τοϋ κρανίου 

τή; ράχης, μέρος τοΰ μηροϋ καί τοΰ ώμοπλάτου, δμως κάί τκΰτα  

ήσα> τόσον πολΰ καυμένα, ώ ίτ ί  ολίγον μόνον τριβόμενα έγί

νοντο κόνι;* μόνο; δ δε'ιί; ποϋς ητον άκόμη όλο; αβλαβής’ τό 

παραμικρόν σκεύος τοΰ οικήματος δεν έπειράχδη ά π ί τ ί  πυρ, 
ή καδέδρχ εί; τήν οποίαν έσυνείϋιζϊ νά κάδηται «ύτή ή «9λί*  

θυάρ;, εΰρέδν? πλησίον τη; χαί δλη αβλαβής, ή ιδία ητον πολ
λά χονδρή, έ^ χοϊτούτης τήν ηλικίαν, καί ήγάπα πολΰ τ ίν  ο!ν·ν 

Χαί τα 'τίκερ* τήν τελευταίαν ή μέραν τής ζωής της, είχ* πιει 

μί χν λά/ηνον οίνου καί ίχανίν οινόπνευμα
6  ϊ.ά*>ν «ναφέρει πολλά τή; «ΰτομάτου ανάψει*; παραδείγ*  

μ χ τ ^  χ ιί  6 B o tjy h  διηγεΓτ?» Ομοίως, δτι ιυρον τινά γυναΐ-
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κ« ευτελούς καταστάσεως καυμένην· αδτη 7,το δύσφημβς διά 
τήν ρεγάλην της είς τδ πίνειν κλίσιν· μόνα τά  άκρα ρέαν, 
τοΰ σώματός τη ; εμειναν άβλαβή, τά  δέ σκεύη τοϋ οικήμα

τος έπειράχθησαν πολλά ολίγον. Καί άλλαι δύο ίερειαι τοΰ Βά
κχου επαθον τά ίδια είς τό Κάεν, εί; τήν μίαν έπίσης τ° 

νερον δέν ήδυνήθη νά σβέσν) την άναψιν.
Τοΰ Χούφελαν ή ιατρική έφημερίς άναφέρει ομοίως τά 

ακόλουθα « Από’ τήν άρκτώαν Αμερικήν ήλθεν εϊί/ισίς δτι, γ ύ -  

« νη' τις έκάη πολλά έγρήγορα καί S i  εσωτερικού πυρός" εις.
* ταύτην τήν κατασροφήν κάνεις δέν ητο παρών· οί συγκάτοι» 

« κοίτης τήν είχον άφησε: δγια, καί εί; τήν επιστροφήν των 
« δέν ηυρον άλλό τι είς τό οίκημα, είμή σωρόν μελανού άλείρ-

* ματο;, άλίγην στακτήν καί τινα άνυπόφορον δυσωδίαν j .

ή  περιοδική συλλογή διηγείται έπίση; τοιοΰτον παράδειγμα- 
τα κρέατα τοΰ υπογαστρίου καί τού στήθους ησαν άπ/ινθρα- 
κωρένα, δλον τ& σώμα ώμοίαζε μέ σωρόν ανθράκων, καί δ ιέ
διδε διαπεραστικήν δυσωδίαν * ε?ς πους μόνον είχε ρείνει ε?ς 

τήν φυσικήν του Οέσιν, ή ετι είς τό σώμα κρεμαμένη κεφαλή 

ή το φυσκωμένη* πρό δύο ώρών είχον ίδεΐ' ταύτην τ?ιν άθλίαν 

περιπατούσαν, καί τήν είχον ά*ούσει ομιλούσαν.
Η ακόλουθο; άναφορά τού Δεμαρέτζ είναι πολλά περίερ

γο;· « Αί  Εφημερίδες τού 1'805 άναφέρουσι τήν παράδοξον 

« καύσ’.ν τή"ς Κυρίας Βούέρ’ ταύτης τής τραγικής σκηνή; ή -  
« μην ό ίδιος αύτόπτης’ νί γυνή ητον ηλικίας έξήκοντα οκτώ 

« ετών, καί τόσον παχεΐα , ώστε έζύγιζί διακοσίας "γαλλικας
* λίτρα;. Κατα τήν μαρτυρίαν πολλών γνωρίμων της ήτο π ολ- 

ί  λά παραιϊεδομένη είς τό π ίν ε ιν  είς δέ τάς πέντε Δεκεμβρίου, 

« ένώ άφ’ εσπέρας έχαίρετο πολλά καλήν υγείαν, τό πρω ίεΐσ· 

« ελθών εί; τόν θάλαμόν της ό θυρωρός τής οικίας της, τήν
* ηυρεν δλην άπηνθρακωρένην είσελθών ό ίδιος είς τόν θάλαμό* 

β της, είδον μέ. μεγάλον μου. θαυμασμόν δτι, πλήν τίνος μικρΜ
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τράπεζας κα: ένος κιβωτίου, κάνέν άπό τά έπιλοιπα σκεύη δέν . 
« είχε πειραχθήν είς τό παραμικρόν £ν μέρος τοΰ οικήματος 
« ήτο μελανόν άπό δυσώδη υγρότητα, επίσης καί τά σκεύη*
«■ ή δέ θύρ« καί τά παραθυροϋαλία ησαν σκεπασμένα άπό
* παχύ άλειμμα* απ’ ολον δέ τό λεί-ψανον είχε μείνει μόνον 

« τό χόανον (τό επανωτών μηρών δακτυλωτόν κόκκαλον)* τοΰτο
* τό φαινόμενον, τό όποιον άκόμη δέν έξετάσθη άκριβως, είναι 
« άξιον τής προσοχής τών ιατρών, τών φυσιολόγων καί τών ,

* νομικών;
Πολλαΐ Γαλλικαί Εφημερίδες λέγουσ’ν δτι, τό φαινόρενον τής 

αυτομάτου άνάψεως, δέν είναι νέον οϋτε σπάνιον. Χήρα εμ

πόρου τινός είς τό Μορτάγνε, ήτις έπινε μέ μενάλην κατά . 
χρησιν τό οινόπνευμα, εΰρέθη ολη καυμένη πλησίον τής έστίας, 
είς ηλικίαν 7 0  ετών* μόνον τά κρανιοκόκκαλα, τό άριστερόν 
σκέλος; καί ή άκρα τοΰ δεξιού ποδός, δέν είχον βλάβην άπό , 
δέ τό λοίπόν σώμα είχε ρείνει μό/ον δυσώδης τις κόνις, καί 

-είδος ελαφρού σπογγοειδούς καί αίματωμένου άνθρακος.
Είναι αληθές^ δτι αί αυτόματοι άνάψεις άκολουθοΰσιν ώς 

επ ί τό πλεΐστον είς γυναίκας, μολοντούτο καί οί άνδρες δέν είναι 

άπ’αΰτάς διόλου-έξιρρημε'νοι, ώς έπιβεβαιοϊ καί ό ιατρός Βατάνλια, 
διηγούμενος είς τινα εφημερίδα τού Ποντε-Βόστο’ οτι ίερεύς τις 

όνόματι ΒαβΟολοραΐος, κάτοικος τοΰ Μόντε-Βολέρε, υπήγε δ; 
ιδιαιτέρας υποθέσεις του είς τήν πανηγυριν τοΰ Φιλαίτου* τό 

έσπέοας έφθασεν είς τό Φαινήλε καί κατώκησεν ε:ς ένα γα μ 
βρόν του* εϋθΰς δέ, δτε εφθασε, παρεκάλεσε νά τόν φέρωσιν 

είς τόν δι αυτόν προσδιωρισμένον θάλαμον, καί νά τόν βάλω* 

σιν έν καθαρόν μανδύλιον επάνω είς τήν ράχην του ύπό τόν 

χιτωνίσκον τον άφήκαν μόνον, καί ήρχισε νά προσεύχηται’ μετά 

τινας στιγρας ήκουσαν είς τό οΓκηρά του άλλόκοτον κρότον, έν- 

ταυτώ καί τήν φωνήν τοΰ ίερέως· οί άνθρωποι τ ίς  οικία; ε- 

τρεξαν, καί-ευρον τόν άθλιον itasa έξηπλωμένον έπί τοΰ έδάφου;_



3t*l ΐΓ«ρικυκλα>μϊνθν άπό μικρά* φλόγα, ίτ ις  άπ^μβκρόνδϊ) ύ ζ  

τήν προσέλευσιν τών άνθρώπων όλίγον κατ' όλίγον, καί τέλος 

έξε'λιπ* διόλου* τον έθεσαν έπί τ/,ς κλίνν.ς τον, καί τόν έπερι- 

ετο'.ιίΟτ.σαν δπω; ήδιττίθησαν* τήν δέ έρχομεν/,ν ίμέραν, διη
γείται δ ιατρός Βατάγλια, μ ’ έκραξαν καί ά γ ύ  τόν έξέτασα 

έιιιμελώ;, ευρον δ η  τό δέρμα τοΰ δεξιού βρχχίονος ήτο χω ρι· 

σμένον άπό τό κρέας καί έκρέματο, καδώς καί τό μεταξύ τών 

ώμων καί τών όσρΰων, έκοψα λοιπόν όλα ταΰτα-τά κ ομ μά τι» , 
καί παραττ.ρών δτι ?, δεξ·.α χειρ αρχίζει ν’ άπονεκροΰται εκαμά 

τινα κοψίματα είς αυτήν, μολοντούτο τήν ευρον τήν έρχομέν/,ν 
ήμιραν, καδώς έ^οβήθην, δηλαδή τωόντι κε/.αυμένν,ν* »’ς 

τήν τρίτον μου έπίσκεψιν είχον άρχίσειν ο>α τά επίλοιπα 

πληγωμένα μέρη νά καίωα κρυερώί. ό άρρωστο; έλεγεν δτι 
ίχει καυστικήν δίψαν κκΐ έδοκίμαζε σροίροτάτυυς σπασμούς* 

τής κοιλίας του τά περισσεύματα ήσάν σεσ/,πότα, εϊχεν άδιά- 
κοπον εμετόν καί πολλήν θέρμην συνωδευμένην μέ παραλ*ρτ{ 
ματα, τέλος πάντων άπέθζνε τήν τετάρτην ημέραν άοοΰ έ - 
κοιμνίθη δύο ώρας κατα συνέχειαν* είς τήν τελευταίαν μου έ* 

πί^κεψιν ευρον τόν άρρωστον βαΟέως χο·.μώμενον, καί παρετή,. 

ρησα μέ έκπληξιν οτι ή σήψις είχε τόσον προχωρήσει, ώστε ή 

δυσωδία ί  τον ανυπόφορος, τά έκ τοϋ σώμ,ατός του σκωλήκι* 

έσύροντο έξω άπό τήν κλίνην, καί οί δνυχες επιπτον άφ’ έαυ. 

τών* βλέπών δέ αυτόν είς τοιαύτην έλεείνήν κατάστασιν έκρινα 
περιττόν νά έ;ιιχειρισΟώ θεραπευτικά μέσα ί

£ ιχον έρωτνίσει τόν άρρωστον πώς τδν συνέβη τοϋτο τό 

κακόν, καί μ ’ άπεκρίθη δτι εϊχεν αίσθανθή πόνον τινά εί; τό* 
δεξών βραχίονα, ώ; νά τδν ε ϊχ ι κτυπησεί τις μέ ρόπαλον, καί 

δτι εϊδεν ένταυτώ έπί τοϋ χιτωνίσκου του Ινα σπινθήρα.

Έ κ  τούτων άποδιικνύεται σαφέστατα δτι τό άνθρώπινον 

«ώμα εις τινα; περιστάσεις εϊναι υποκείμενο ν καί είς τάς φλό
γας τοϋ Ήφαίστοο τόν πυροφορισμόν, καδώς καί είς τά κύματά

«*€#> 1 2 0  < § § * ,

πΛ  Π »5ΐιδώ«< ~.b ^δρωπα* ή διαφορά εϊναι δτι .τό δεύτερο» 

£κο>ουυίεΐ «υνεχέστερον
ΙΙαρεττρήδη δτι τά περισσότερα αύτοκαυμένα υποκείμενα 

?,σαν κατά τό μάλλον καί ηττον παρα^εδομένα είς τήν μιδην, 

Ϊ8ςν καί οί περισσότεροι άποδίδονσιν είς τοΰτο τήν αίτί*ν τοϋ 

γ**<»βμέν<*ι· 6  Λαΐρο? φρονεί δ η  δλα τά μέρη τοϋ σώματος των 

ϊοιοότων Υποκειμένων διαπερδνται άπό μορίδι* άλκοχολικά·, 

τά  δποία «πβρόο^ώντ*! άπό τά λυμφαντικα αγγεία, καί επειδή 

.-ό βλκοχόλ, ώς γνωστόν, εϊναι έμπρηί'μον, λαμβάνει καί τ4 

«ώμα έμπρηστι*·'* διαΟεσιν. ό Λαΐρο; επιστηρίζει τήν γνώμην 

.του μέ τήν ά*όλουδον πείραν τά εντόπ ια  καί άλλα μέρη τοϋ 
σώμ.ατο; μυρίζουν άπό άλ/.οχολ, έάν τό υποκείμενον έπινε τοΰτο 

τό σίκερον πρό ^οΐβανάτου του, καί ή φ/.όξ έχει τόαΟτό χρώ 
μα μέ τό κο·.δμ*νον άλκοχόλ* πλήν τούτου καί ή ύπερβολική 
παχύτης καί ίσχνότης συνεισφέρει πολύ εις τήν αυτόματον ά -  

v s i iv , ή μέν,διά τήν εμπρηστικήν ποιότητα τοΰ πάχους, ή δέ 

διά τήν έλλειψιν τβϋ ύγροϋ.
Ό  Βενοόης φρονεί δτι ή άναψις γίνεται διά τοϋ άλκαχολ, 

τό όποιον άνάπτει άπό τυχηρόν έξωτερικόν σπινθήρα, ή  υπό
δεσις δμως αυτη δέν εξηγεί έξαρκούντως τά φαινόμενα, καί 

κατά τ ις  άκριβεστέρ^ς έρευνας ή αυτόματος άναψ:ς δεν έμ πο

ρε? να γέν/i κχτά .τούτον τόν τρόπον, πλήν έάν ΰποβίσωμεν, δτι 
τό σώμα εϊναι «ροδιατεΟειμένον είς τοΰτο, καί δί έπισωρεύ^ 

σεως έμπρν,στικίς δλης.έγεινεν έμποήσιμον.

Λί ακόλουθοι θέσεις δύνανταί να έζηγήσωσι σαφέστερον τήν

αϋτόμ.ατον άναψιν.
I) Αί γυναΐχίς εϊ/αι περισσότερον ύποκείμεναι είς τν,ν αυτό

ματον άναψιν παρα τούς άνδρας. ‘Ο μεταξύ τών μυόνων καί 
τών λοιπών τοΰ σώματος μερών ιστός καί τό δέρμα των εϊναι 

πλέον χαύνα κα; τρυφερά. Λί γυναίκες πρός τούτοις έχουσι 
ίτερισσοτέραν. φυσικήν διάΟεσιν είς τό ν ΐ  παχύ;ωβίν.

<afc*3§>
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2)  Ολαι αί αυτόματοι ανάψεις άκολβυθοΰσιν εί; *Γροο6<ΐϊ).' 

κότα υποκείμενα. Οί πίρισσότεροι ίσαν έξηκοντούτεις, νέο* 
ποτέ δέν -flcav ύπο/.ίιΐίενοι εί; το'.αύτ’.',ν ασθένειαν.

3 ) ϊίζω άπο τήν εί; τα γηράματα αδυναμία* ‘ Ιπασχον ot 
αυτομάτως κεκαομένοι κα: άλλην αρρώστιαν, π . χ . ’ίκτερον. 
Πόσον μικρός είναι ό βαθμός τής ζωτικής ένεργείας εί; τοΰς 

τοιούτου;, το άπέδειξεν ό ανωτέρω έτι ζών σεσηπώς.

4 )  Οί περισσότεροι αυτομάτως κεκαυμένο; ήσαν οκνηροί- 
τοΰτο εδιδεν επομένως τροφήν είς τήν άδυναμίαν.

5 ) Οί περισσότεροι αύτών ησαν πολλά παχεΐ;" τδ υπερβο
λικόν πάχο; συνοδεύεται, ώ; έπί τδ πλεΐστον, άπό ασθένειαν 

ή όποία εχει τόπον έξαιοέτω; εις τά λυμφατικά αγγεία. Οθεν ή 

εις τδν υδρωπα καί είς άλλα; καχεξία; κλίσις.

6 ) Οί περισσότεροι τών αυτομάτως κεκαυμένων '^σ*ν π α -  

ραδεδομένοι είς τδ πίνειν.

7 )  Πλησίον τοϋ τόπο» όπου ή «»αψιί ήκολούθησεν» εΰρέθη, 
ώ; έπί τδ πλεΐστον, όλιγον πΰρ, φως, αναμμένοι άνθρακες 

καί άλλα τοιαϋτα.
8 ) II αναψί; ήκολούβησε τόσον γρήγορα, ώστε οί πάσχοντες 

δέν ήριπόρουν σηνήθως »ά φωνάζωσί τινα εί; βοήθειαν των.

9 ') ίΐ φλόξ δεν ητο κινητή, εσβύνε-ο πολύ δύσκολα μέ νερον, 
και δέν ήγγιζε τά περί αυτήν άντικείμενα, παρά μόνον, όταν 
-ταΰτα ησαν πολλά πλησίον, καί κολλημένα εις τδ καιόμενον 

σωμα.

1θ) 6  τόπος όπου έγεινεν ή άναψις, ητο γεμάτο; άπδ 

οσμήν ο ί  τοΐχοι, ή λοιπή στάκτη καί ανθρακε;, ήσαν σκεπα
σμένοι μέ δΐ'σώδε; ύγρδν καί πάχος.

11 ) 6  κορμός ητον σχεδόν όλος αποτεφρωμένος- εξω άπδ 

μερικά κόκκαλα, μέρος της κεφαλής, τών χειρών καί ποδών 

τά όποιαέ’μεινην περιτυλ'.γαένα εις τά δέρματα ,

J 5 )  f i £vatft; ^,κολούΙ^σεν ώς επί τδ πλείστον εις ψυχρόν 

χ&ιρδν καί συνήθω; τόν χειμώνα
1 3 ) Το ίεϊον καί ό φωσφόρος είναι συστατικά μόρια τοϋ

«ωματος.
Τα οαινόμινα τής αύ,τομάτΜ άνάψεως δύνανταt νά έξηγη- 

ίώσι χημικώ;- ή εξωτερική φύσις νίκα τδν οργανισμόν, όστις 
ίπ δ  ελλειψιν ένεργεία; ολίγον άνθίσταται είς εκείνην. Λοιπόν 

αδτη ή άρρωστία είναι τοπική, καί ένώ θέλει νά γείνη γενική, 
τδ ζωτικόν αφανίζεται, καί τδ νεκρόν σώμα ακολουθεί τούς νό - 

μου; τη ; νέκρας φύσεως.
έδώ  δόνζταί τις νά διακρίν/ι τήν κλίσιν άπδ τάς εξωτερι

κά; βλαβερά; δυνάμεις, καθώς είς άλλας αρρώστιας· λοιπόν 

δέν πρέπει νά συγχέω μεν τήν έμπρηστικότητα καί τοΰς τυχη -  
ροΰς σπινθήρας. Αν συντρέξωίι καί τά δύω, τότε ακολουθεί η 

αυτόματος άναψι;.
Εί; τοιαύτην περίστασιν ή άναψις είναι άφευκτος' διότι τδ 

άνθίώπιν&ν σώμα, είς ί»γιά χατάστασιν, δέν είναι εμπρΓ,στον. 
II αιτία είναι, ώ; γνωστόν, τδ πολΰ ύγρδν, άπό.τό όποιον 3λο.ν 

τδ σωμα είναι διαπερασμένον.

ή  έκ τοΰ γήρατος, αρρώστιας, άσωτίας καί οκνηρίας, α 

δυναμία, επιφέρει κατά μέρο; τήν έμπρηστικότητα. Τδ υπερ

βολικόν άλκοχολ φαίνεται, ότι φέρει τα λυμφατικά αγγεία εί; 

ασθενή κατάστασιν τοΰτο γίνεται πιθανόν άπο πολλά φαινό
μενα, τά όποια παρατηροϋμεν είς τοΰς οίνοπότας. Ούτως έμ - 

πορεϊ πλήθος εμπρηστική; υλης νά έπισωρευθή είς τό σώμα 

τών αυτομάτως κεκαυμένων,
ίΐ εμπρηστική δλη διαπερα ευκόλως δλον τδν ιστόν τών 

στερεοιτέρων μερών τοΰ σώματος, χωρίς νά δύνανται τά υγρά 

να τήν στερήσωσι τήν εμπρηστικήν ιδιότητα .

Εάν τό έκ τών αρτηριών καί φλεβών έξατμισθεν υγρόν, 

δέν άπορροφηθίί πάλι* άπό τά λυμφατικά αγγεία, μένει είς τόν
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τού καί το ν»ίρ·>γ<$νον. Τούτου ή ζέστη είναι πολλά μεγάλη, καί 

S t *ύ τίς  ίύνανται τά μίλη τοϋ α ιό γχ το ;, τά δποϊα είναι via  
πηγή καυστικής ίλ η ;, ν’ άνάψωσιν ευκολότερα.

Τά βίκερα περι£χουσι πολΰ άν9ρακικον *α ί ύϊβογόνον· π ινό- 

μεν« λοιπδν άκράτιος ίχουσι μεγάλων έπίρροιαν εί; ττ,ν αυ
τόματον άναψιν.

ΑΙ καυστικαί δλαι επισωρεύονται, δπου δ Ιστό; είναι ccpcti-i_ 

τίρος” άρα περισσότερον είς τον κοομέν παρά εί; τ?  λοΐ'π| 
μέρη τοΰ σώματος.

ϊ δ  οδτω; έμπρνίσιμον οιατε9ει;ιέην σώμ-? κνάπτει 3ΐ έζω· 

τερικοΰ ήλεκτρκοϋ σπινΘηρος· ε:; πιΛλά 3/,ρί- παρατηροΰαεν 

ηλεκτρικά φαινόμενα· εις -τοϋς γάτου;, μάλιστα τοΰ; κοκκίνου;, 
όταν τοΰ; τρνβωμεν μέ μεταξωτήν ΰ'λ/,ν, η μέ την χεΐρα εί; 
τδ σκότος* είς τοί·ς ί'ππου;, λβγωοί»;, καί τά λοιπά, δ'ταν 
τά  κτενίζω{*εν η ;χόνον τά τρίοώμεν μέ τ ίν  yiiix . 6  Κον- 
τοΰγνος (C ontugn o), διδάσκαλος τη; Ανατομίας εί; τί,ν Ν εά-  
πολιν 6έλων ν'άνοίςϊΐ ε;α ζ<οντ«νδν ποντικόν, έ'λαβεν ενα 

ηλεκτρικόν χτύπον. Τών όψαρί ον ή ηλεκτρική ενέργεια είναι 

πρδ πάντων περίεργος* δ ηλεκτρικό; Γυμνστηί, Σι'λουρος, Τ ε. 
τρόδών, δ Ί ν ίικ ϊ;  Τριχφυροςκαί άλλοι, δχι.μόνόν δί.δουσι κ τ ύ 
που; ηλεκτρικούς, δ:αν Οίλωσιν, άλλά και σπΐ\5/;:ας. Ταΰτ^ 

τά ηλεκτρικά φαινόμενα άκολουδοϋσι >.(ΐ. εις τον; ανθρώπους, 
καί μάλιστα δταν εύρΐσκονται ε;; ασθενή κατάστασιν. Χ ρι

στιανό; ό δ' κάΐ δ έ, καί Φίλιππο; ό S', παρετνίρησαν εί; 

τδ σώμα των ηλεκτρικά φαινομϊνα. Κάρολος Γουζάγβς εκβα- 
ϊρ  πΰρ, τρίβουν τά μέλη του.

ίιπο τοϋ jarrooO * * *ι · .


