
Ετος Γ. ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1875. ΦΛ. Η'.

II ΛΣΙΛ ΕΝ ΕΤΕΙ 1875.

******·

Έπί τών αλλεπαλλήλων καί φοβερών 
πολέμων, οΐτινες άπδ τής Γαλλικής έπανα- 
στάσεως μέχρι τής πτώσεως τής αύτοκρα
τορίας ήοήμωσαν τήν Εύρώπην, ούδείς περί 
τής ’Ασίας έγίνετο λόγος. Άπδ δε τού 
4 815 μέχρι τών ήμερων μας μικράν έδω
σαν προσοχή» εις τί» ήπειρον ταύτην Ενεκα 
τής μεταξύ τών συντηρητικών καί τών 
νεωτεριστών έπικρατούσης πάλης, ήτις 
προσείλκυσε σύμπασαν την προσοχήν τών 
Εύρωπαίων. Άπό τινων δμω; έτών ή κα
ταπληκτική άνάπτυξις τού Εμπορίου καί 
της ναυτιλίας τής ΕύρωΚης, δ έν Σινική 
άγγλογαλλικδς πόλεμος, ή ύπδ τής Γαλ
λίας κατάκτησις τής κάτω Κοχιγχίνης, αί 
έν Τουρκεστάν νίκαι τών Ρώσσων, ή έλευ- 
Οεροπλοία τών λιμένοιν τής ’Ιαπωνίας, οί 
άπαύστως πολλά πλασι»ζόυ.ενοι περιηγη-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ’.) 

ταί, ταΰτα πάντα συνέτειναν νά στρίψω- 
σι τήν προσοχήν τοΰ Ευρωπαϊκού κόσμου 
πρδς τήν Ασίαν. 'Π ήπειρος αύτη ού μό
νον είναι πολλώ εύρυτέρα καί πολυανθρω- 
ποτέρα τής μικράς Ευρώπης, άλλ’ ή Αφρι
κή, η Αμερική καί ή Ωκεανία φαίνονται 
έρημοι παραβαλλόμενα·, πρδς τδ γόνιμον 
έδαφος τδ διατρέφον τδ ήμισυ τοΰ ανθρω
πίνου γένους. ’Επί τών ημερών μας, καθ’ 
άς ή μελέτη τών θρησκειών καί τοϋ πολι
τισμού κατέστη αληθής Επιστήμη, ή σπου
δή τής Ασιατικής ήπείραυ Ενδιαφέρει ή
μάς πολλώ πλέον ή τά λοιπά μέρη τοΰ 
κόσμου, διότι Εν αύτή βλέπομεν άκμα- 
ζούσας τάς μεγάλα; θρησκείας, αϊτινες έ- 
γεννήθησαν έπί τοΰ Εδάφους αύτής, καί 
τους άνωτάτους τοΰ πολιτισμού βαθμούς 
συνυπάρχοντας παρά τδν νομαδικόν και 
τδν πατριαρχικόν βίον.

1.
Έκ πάντων τών έν τή Άσία άναφανίν- 

των μεγάλων θρησκευμάτων, δ βραχμανι
σμός, ούτινος αί τύχαι φαίνονται ταυτι-

36.
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ζόμεναι πρδς τάς τής ’Ινδικής, προσελκύει 
ιδίως τήν προσοχή·/ ήμών, διότι ανήκει 
εί; τήν έποχήν έκεί'ην τών προϊστορικών 
χρόνων, καθ’ οΰ; αί θρησκεϊαι έγεννήθη- 
σαν έκ τής εμφύτου ορμής τών λαών μάλ
λον ή έκ τής πρωτοβουλία; ένδ; μόνου άν
δρός· δι’ 8 καί τδ όνομα αύτοϋ παράγεται 
ούχί έκ τοϋ ονόματος ανθρώπου, άλλά θεοΰ. 
Καί τοι δε φαινόμενο; στάσιμος, ούχ ήττον 
δέν ήδυνήθη νά διαφύγτ, τδν άναπόδραστον 
τών μεταρρυθμίσεων νόμον. Κατ’ αρχήν ώ- 
μοίαζε πολδ πρδς τδν πολυθεϊσμδν τών πε
λασγικών έθνών(τών Ελλήνων,τών’Αλβανών 
καί τών Λατίνων.) *Η δέ δμοιότη; αΰτη, ήν 
πρώτος άπέδειξεν δ καθηγητή; A .DeGuber- 
nalis (1), ούδέν έχει τδ παράδοξον, διότι 
οί άδελφοί ήμών ’Αοιανοί έγκαταλιπόντες 
τήν κοιλάδα τοϋ Όξου, κατώκισαν, οί μέν 
τάς ώραιοτέρας χώρα; τής ’Ασίας, οί δέ 
τδ πλεΐστον μέρος τή; Εύρώπη; : έζ ου έ
γεννήθη καί τδ όνομα ’ίνδοευρωπαϊκή φυλή, 
διδόμενον εις τήν εύγενή φυλήν τών Άρια- 
νών. Ουδέποτε μ.έν οί ’Αριανοί τής ’Ινδι
κή;, οΐτινες μετά τήν κατάκτησιν άνεμί- 
χθησαν μετά τών καλουμέ·ων δραβιδια- 
νών λαών, εφθασαν εις τδν θαυμάσιον 
έκεϊνον βαθμόν τής τελειότητος, 8ν εύρί- 
βκομεν είς τάς τέχνας καί τήν φιλολογί
αν τών ’Ελλήνων1 ούδέποτε έγεύθησαν 
τή; έλευθερίας, ήσθάνθησαν τδν διά- 
πυρον έκεϊνον πατριωτισμόν, δν έτρεφον 
οί ήρωες τοΰ Μαραθώνος καί τών Θερμο
πυλών' άνεδείχθησαν δμως άξιοι άπόγονοι 
τής φυλής των κατά τδν πλούτον τή; 
φιλολογίας των, τήν βαθεϊαν φιλοσοφίαν 
των, καί τδν μεγαλοπρεπή τύπον τών μνη
μείων των.

Ό βραχμανισμός ούδέποτε έσκέφθη, ώς 
δ βουδισμός, δ χριστιανισμός και δ μωαμε
θανισμός, νά κυριεύση τδν κόσμον, άλλ’ 
ήθέλησε νά κατακτήσρ τήν Ινδικήν, καί 
τοσοϋτον έπέτυχε τοϋ σκοποϋ του, ώστε

(έ) Letture sopra la tnitologia vedica· 
Florence 1ST). 

ήδυνήθη μέχρι σήμερύν νά άντιταχθή έναν
τίον δύο θρησκειών, ών δ προσηλυτισμός εί
ναι άκατάσχετο;, τή; χριστιανική; καί 
μωαμεθανικής, καί ένίκησεν έν τή πατρίδι 
αύτοϋ τδν βουδισμόν, δστις άλλαχοϋ έξη- 
πλώθη μετ’ άκαταβλήτου δυνάμεως. Το
σοϋτον δέ ίσχυρώς έπάλαισε κατά τοϋ χρι
στιανισμού, «δι* 8ν είναι προορισμένη ή 
κατάκτησις τοϋ κόσμου,» (1) ώστε οί υπό 
τδν Dupleix Γάλλοι άπέτυχον νά είσαγά- 
γωσι τον καθολικισμόν, ώσπερ οί υπό 
τδν λόρδον Clive 'Αγγλοι τδν προτεσταντι
σμόν. Τδ παρεξηγηθέν σύστημα τών φυλε
τικών τάξεων (Casies), ούτινος σκοπός εί
ναι νά έμποδίσρ τήν άμικτον άριανήν φυ
λήν νά άπορροφηθή ύπδ τών βαρβάρων λα
ών, τοσοϋτον ύπεστηοίχθη ύπδ τών κατω
τέρων τάξεων, ώστε ή ύπδ τοϋ βουδισμού 
καί τοϋ χριστιανισμού κατάργησις τών 
θείων τάξεων ούδόλως έκλόνισε τήν πίστιν 
αύτών άπδ τής βραχμανικής θεοκρατίας. 
Μέχρι τών ήμερών μας άκόμη χιλιάδες άν
θρώπων έθυσιάζοντο κατ’ έτος ύπείκοντες 
εί; τούς φοβερού; αύτών νόμου;. Είς τούς 
Αγγλους δέ χρεωστεϊται ή εύγνωμοσύνη, 

αν σήμερον αί χήραι διαφεύγωσι τήν πυ
ράν, ώσπερ έν Εύρώπ-ρ «οί αιρετικοί και 
οί σχισματικοί διαφεύγουσι τάς φλόγας τής 
αιμοχαρούς μανίας τών Ιεροεξεταστών. (2)»

Οί νϋν βραχμάνες ούδόλως ήθελον τύχει 
παρά τή; 'Ιερά; έξετάσεω; μεγαλειτέρας 
έπιεικείας, ή; έτυχεν δ Giordano Bruno. 
Τωόντι δ πανθεϊσμός, δ καταδικάσας τδν 
Νεαπολιτανδν φιλόσοφον εί; τήν πυράν, μι
κρόν διαφέρει τής φιλοσοφίας νάΐαηία, θρη
σκευτικού δόγματος, δπερ δ βραχμανισμό; 
θεωρεί ώς «δρθόδοξον,» καί δπερ τοσοϋ
τον ήρεσκεν είς τούς συγγραφείς τού; Οια- 
σώτας τοϋ βραχμανισμού, ώστε δ · alsni- 
ki έκήρυξεν αύτδ έν τή Bhagaval-GUa. 
"Εν τών τέκνων τής ’Ασίας, δ Ιουδαίος Βα-

(/) Jouffroy, Melanges philosophi- 
ques.

(3) Florcnte, Histoire de V Inquisition 
Espagnole.

ρούχ Σπινόζας διά τών γερμανικών ιδίως 
σχολών κατέστησε γνωστήν τήν θεωρίαν 
ταύτην· Άποθανών έν τή άσημότητι, κα
ταβληθείς, καθ’ δλα τά φαινόμενα, ύπδ τδ 
βάρος τών άναθεμάτων καί τών έπικρίσεων 
τών φιλοσόφων πάσης σχολής, καταπολε
μούμενος ύπδ τού Φενελώνος, άνασκευα- 
σθείς ύπδ τοϋ Bayle (<), ό 'Ολλανδό; ’Ιου
δαίος έπέτυχε κατά τδν ΙΗ' αιώνα μαθη
τήν άφωσιωμένον, τόν Lessing, ένα τών 
διασημοτέρων άρχηγών τής γερμανική; σχο
λής. Ο μέγας τής Γερμανίας ποιητή; Γαί- 
της, καίτοι προφυλακτικώτερυς τού περί 
’Ανατροπής τοΰ ανθρωπίνου γίνους συγ- 
γραφέως, ούδόλως άπέκρυπτε τήν πρδς τά; 
ιδέας τού Σπινόζα συμπάθειών του. ’Επί 
δέ τών ήμερών μας ή σχολή τού Schelling 
διέδωκε μεταξύ τών Γερμανών τήν ιδέαν 
τού πανθεϊσμού. (2) Γνωστόν έπίσης μετά | 
πόσου ζήλου δ ποιητή; llenri Heine συν- 
ηγόρησεν ύπέρ αύτοΰ έν τή 'Επιθεωρήσει 
των d6o Κόσμων, ώστε καί δ γαλλικός 
κλήρος έφοβήθη έπ’ όλίγον διά τήν φήμην, 
ήν δ πανθεϊσμός έκτήσατο· (3)

2
Έξοοισθεϊσα έν τή ’Ινδική, ή ύπδ τοϋ 

Cakya-nouri κηρυττομένη θρησκεία πολ
λούς πρδ Χριστού αιώνας, διεδόθη μεταξύ 
τών λαών τής κίτρινη; φυλής. Διά τών 
ενεργειών τών άκαμάτων έκείνων ιεραποστό
λων, ών τδν μέγαν πρδς τόν προσηλυτισμόν 
ζήλον άναφέρει τδ Τοϊ Koue-Ki (4), ή 
θρησκεία αΰτη πρεσβεύεται σήμερον ύπδ 
400,000,000 ψυχών, άριθμεϊ δηλαδή πλεί
ονα; όπαδούς παντδς άλλου θρησκεύματος.

(/) Dictionnaire Critique, Article Spi- 
nosa.

(2) Kai ir Γα.Ι.Ιία ά,νέφιρον τήν προσ- 
ρρώνησι* τοΰ Viclor Cousin; λ Πρός τούς 
ιρΙ-Ιους καϊ όιόασκά.Ιους μου—τούς ύρχη- 
γέτας τής συγχρόνου φι.Ιοσογίας—"Εγε.Ι 
καί Σχί.Ι.Ιιγγ.

(3) "Ορα. L' iveque A/aret, Du Pan- 
theisme dans les Societes Modernes.

(4) Μιτάγρασις Remusat et Landresse.

Oi τρομεροί Μογγόλοι, οί άλλοτε τοσοϋ
τον έπίφοβοι εί; τόν κόσμον, σήμερον έγέ
νοντο πργ.οι αύτού δπαδοί, έν δέ τή άπε- 
ράντω Σινική αύτοκρατορία δ λαός προτιμά 
τοΰ Βούδα τδ δόγμα τών διδασκαλιών τοϋ 
Κομφουκίου καί τής έθνικής αύτού φι
λοσοφίας. Οί κάτοικοι τών βασιλείων τής 
Ίνδοσινικής καί Ιαπωνικής αύτοκρατορίας 
είναι βουδι σταί (I). Άλλ’ ό βουδισμός φαί
νεται έπιδεκτικώτερος είς τήν Ευρωπαϊκήν 
έπιρροήν ή δ βραχμανισμός. Οί καθολικοί 
ιεραπόστολοι έπίστευσάν ποτέ, όττ ή Κίνα 
καί ή ’Ιαπωνία θέλουσιν ύποκύψει ύπδ τδ 
σκήπτρον τοΰ Πάπα τή; Ρώμη; (2). Ούδείς 
καλώ; γινώσκων τήν Ρωμαϊκήν Προπαγάν
δαν δύναται νά ύποθέση, δτι δέν προσεπά- 
θησε μετά τήν γαλλικήν έπανάστασιν νά έ- 
παναλάβή τούς σκοπούς της. Έν Κίνα 
ή καλουμένη uSaintc Enfance» άγοράζει 
τά έγκαταλελειμμένα παιδία καί τά κά~ 
μνει καθολικούς. Ή σημερινή έλευθέρα συγ
κοινωνία μετά τής ’Ιαπωνίας θέλει βε
βαίως βοηθήσει τούς ιεραποστόλου; ν’ άνα- 
κτήσωσι τούς βωμούς, οΰ; είχέ ποτέ άνε- 
γείρει δ ’Ιουδαίος Ισπανός Φραγκίσκος 
Ξαβιέ. Αί έν Κοχιγχίνη κατακτήσεις τοΰ 
Ναπολέοντος Γ', άς έπεχείρησεν, ϊνα ίκα- 
νοποιήση τάς κατά τών Γάλλων ιεραποστό
λων ΰβρεις (οί ήμίσεις τών είς Ασίαν ύπδ- 
τής Ρώμης άποστελλομένων ιεραποστόλων 
είσί συμπατριώται τοϋ Βολταίρου), ήνέω- 
ξαν εύρύ στάδιον είς τδν παπικόν προση
λυτισμόν, δστις προσεπάθησε ν’ άναπλη- 
ρώσή πέραν τής Εύρώπης τάς άλλεπαλλή.- 
λους άπωλείας, άς άπδ τοϋ ΙΣΤ' αίώνος 
ύπέστη έν αύτή.

Ένώ δ βουδισμός καταπολεμείται έν τή 
ιδία αύτού κοιτίδι ύπδ τών έπιδεξίων καί 
άκαμάτων τούτων αντιπάλων, ή φιλοσοφία 
του (τοσούτον ισχυρά είναι έν τώ κόσμω ή 

| έπιρροή τών ’Ασιατικών δογμάτων) άπροσ-

(/) Έν 'Ιαπωνία, ώς και ίν Κίνα, τδ 
ίθνικόν δόγμα όέν ίζί.ίιπεν·

(2) "Ορα Histoire des Jisuites ύπό He
ber, καθηγητοΰ iv Μονάχφ.
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δοκήτω; έξαπλούται μεταξύ τών Ευρωπαϊ
κών έθνών. Ώς πάσαι αί μεγάλαι Ορ η - 
σζεϊαι, έρείδεται έπί ιδίας φιλοσοφικές θεω
ρίας’ ή δέ θεωρία αυτή διαφέρει μεγάλως 
τοΰ βραχμανικοΰ πανθεϊσμού, τοΰ ύλοπνευ- 
ματισμοϋ (dualisme) τών Περσικών έθνών 
και τοΰ μωαμεθανικού μονοθεϊσμού, και 
δύναται νά δρίση τις αύτήν ώς γιγαντώδη ά 
παισιόδοξον αθεϊσμόν (pessimiste) (1). Άφ’ 
δτου λοιπόν ή φήμη τού πανθεϊσμού ήρχισε 
νά έλαττοΰται έν Γερμανίρι, το σύστημα 
τού Schopenhauer (2), όλίγον γνωστόν, έν 
δσω έζη ό φιλόσοφος ούτος, έπέτυχεν οπα
δούς τινας. Ό βίος τραχύς, ό έρως απάτη 
τής φαντασίας, η γυνή παγίς (3), δ δε μο
ναχισμός (monachisme) τών βουδιστών τό 
ιδεώδες πάσης υπάρξεως μή δελεαζομένης 
υπό τής απατηλής καί άκαμπτου φύσεως, 
ήτις επιδιώκει τούς σκοπούς της καταφρο
νούσα τούς άνθρώπους. Ό Κ. Von Hart
mann, ί δεξιός συγγραφεύς τής Philoso
phic de Γ lnconscienl συνηγορεί νΰν έν 
Γερμανία ύπέρ τοΰ άπαισιοδόξου συστήμα
τος τοΰ Schopenhauer μέ μικράς τινας 
τροποποιήσεις. Καί αυτή δέ ή μυθιστορία 
έμπνέεται ύπό τοΰ συστήματος τούτου, καί 
ό βαρών Sacher-Massosch, ουτινος διάφορα 
άρθρα μεταφράζει ή 'Επιθεώρησες τώ? Αύο 
Κόσμω?, άνταπτύσσει έν τοϊς μυθιστορή- 
μασιν αύτού τήν περίφημον θεωρίαν τής 
«•παγίδος γυναικός» ( femme-piegii) (4). 
Ή Εύρώπη καταβεβλημένη ύπό τών φό-

(/) "Opa Le Boudha ύ.τό Barlhelemy 
Sainlc-H Haire.

(2) "Opa Challemel-Lacour, Un Bou- 
dhisle Conlemporain en Allemagne ί? τή 
Επιθ εωρήσει τώ? J io Κόσμων τής / 5 
Μαρτίου 1870.

(5) Ό K. Jules Sury φαίνεται άσπα- 
ζόμενος τήν Ιδίαν ταύτην iv r<J> προ.Ιόγω 
τοΰ συγγράμματος του Porlraitsde I’emmes

(4) To γόητρο? τοΰ.Λατρός χαταστρέβε
ται ώς χαί τό τής γυναικός. *//*■ ή ζωή. 
είναι δυστύχημα πρέπει rd μισώμε? τόν 
δωρήσαντα αύτή? είς ήμάς.

ρων, έξηντλημένη έκ τών παγκοσμίων εξο
πλισμών (I), ούδεμιάς χαίρουσα ασφαλείας 
άπό τής μιας μέχρι τής άλλης ήμέρας, έ- 
ξαρτωμένη έκ τών ιδιοτροπιών όλίγων άν
θρώπων, παρασύρεται προφανώς ύπό τών 
μελαγχολικών δογμάτων.

3
Ή ’Ινδία, ή γεννήσασα τόν βραχμανι

σμόν καί τόν βουδισμόν, παρεχώρησεν ά
συλον εις τούς τελευταίους αντιπροσώπους 
τής Πυρολατρείας, τής θρησκείας δηλαδή 
τών μάγων. Γεννηθεϊσα έκ τής άντιδρά- 
σεως κατά τών θρησκευτικών ιδεών τής 
Ινδικής, καθ’ ών αντιτάσσει τήν θεωρίαν 
τών δύο άρχικών όντων, καί τώυ 
όποιων τούς θεούς μεταβάλλει ένίοτε είς 
όργανα τού κακοποιού δντος, ή πυρολα
τρβία, ήν αί παραδόσεις άναφέρουσιν είς 
πρόσωπόν κατά τό μάλλον καί ήττον ιστο
ρικόν, δπερ παρά τών ’Ελλήνων καλείται 
Ζωροάστρης, διεξήγαγε κατά τοΰ 'Ελληνι
σμού πάλην, ής τά αποτελέσματα φθάνουσι 
μέχρι τών ήμερών μας. Νικηθέντες ύπό τοΰ 
ήρωος,ουτινος ή δόξα πανταχοΰ διαλάμπει, 
οί Πέρσαι ύπέκυψαν βραδύτερον ύπό τόν ζυ
γόν τών ’Αράβων καί τοΰ ’Ισλαμισμού, δσ- 
τις κατεδίωξεν έπιμόνως τούς τελευταίους 
αύτής όπαδούς, είς οΰς προσήφθη τό όνομα 
άπιστος (liuebres). Ή ’Ινδία κατέστη 
δευτέρα πατρίς έκείνων, οίτινες έμειναν πι
στοί είς τήν άρχαίαν θρησκείαν τοΰ ’Ιράν. 
Καί τοι όλιγαριθμότεροι παραβαλλόμενοι 
πρός τού; ’Ινδούς τούς λατρεύοντας τόν 
βραχμανισμόν ή τόν Ισλαμισμόν, οί Πάρ- 
σαι κατέκτησαν έν τή Ινδική ιδιαιτέραν 
χώραν, διά τής ένεργητικότητος, τής νοη
μοσύνης καί τών ήθικών άρετών των αί
τινες δέν δύνανται νά έκπλήξωσι τού; 
γινώσκοντας τάς άληθεϊς άρχάς τής 
πυρολατρείας. Ή θρησκεία αΰτη, δμοιά- 
ζουσα κατά τήν ακολασίαν πρός άλ
λας έθνικάς θρησκείας, παρήγγελλε πρό

(/) Π.Ιίο? τώ? τριών δισεκατομμυρίων 
φράγκων σπατα.Ιώνται έτησίως είς τούς 
στρατιωτικούς ίζοπ.ίισμούς. 

στίνη. Ό Μωσαϊσμός ε’ναι, έόςπερ καί δ 
βραχμανισμός, θρησκεία εθνική, καί ούδέ
ποτε είχε τήν δύναμιν έκείνην τοΰ προση
λυτισμού, ήν έδειξεν δ βουδισμός καί δ 
Ισλαμισμός. Έπί πολύν χρόνον ή ’Οθω
μανική προπαγάνδα ήπείλει τόν χριστιανι
σμόν άποσπάσασα πολλούς τών πιστών τής 
ορθοδόξου έκκλησία; καί έν αύτή τή Ελ
ληνική Χερσονήσω τής Θράκης, Αλβανούς, 
Σέρβους καί Βουλγάρους. ’Επειδή δμως ή 
προπαγάνδα αΰτη δέν ένεργεϊ πλέον προση
λυτισμόν μεταξύ τών χριστιανών, φρονοΰ- 
σι, πλήν έσφαλμένως, δτι άπώλεσε τήν 
δραστηριότητά της. Ό βραχμανισμός, δ 
εί; πάσας τάς χριστιανικής θρησκεία; άντι- 
στάμενος, ήναγκάσθη νά παραχώρηση αύτή 
πολυαρίθμου; οπαδούς του, ή δέ αγέρωχο; 
θέσις τών έν τή Ινδική μουσουλμάνων, 
οϊτινες άποτελοΰσι τό έν όγδοον τού ολικού 
πληθυσμού, άρκούντως μαρτυρεί,δτι δέν έγ- 
κατέλειψαν τήν ιδέαν ν’ άντικαταστήσωσι 
τόν σημιτικόν μονοθεϊσμόν άντί τού έθνικοΰ 
πανθεϊσμού,&μα παρουσιασθώσι περιστάσεις 
εύνοϊκαί είς τούς σκοπού; των. Άλλ’ δ έν 
Κίνα Βουδισμός, ώς καί ή έν Αφρική Είδο- 
λολατρεία (felichisme) δίδουσι μεγάλα; 
έλπίδας επιτυχίας είς τούς ιεραποστόλου; 
τοΰ μωαμεθανισμού· ΊΙ έν Κίνα πρόσφατος 
έπανάστασις τών Μουσουλμάνων ούκ ολίγα 
παρέσχε πράγματα είς τούς ηγεμόνας τής 
μεγίστης ταύτης τοΰ κόσμου αύτοκρατορίας, 
ώστε εύλόγως δύναταί τις νά εικάση, δτι 
δ ισλαμισμός αριθμεί όπιστούς παδού; έν 
τώ κρατεί έκείνω, δπερ ή νηπιότης τοΰ ή- 
γεμόνος του καθιστά ερμαιον τοσούτων δο
λοπλοκιών, καί δπερ στερείται αρχηγού 
δυναμένου, ώς ό μικάδος (I) τής «Αύτοκρα- 
τορίας τής κοίτης τού ήλίου» (2), ν’ άνοίξη

■ ■ ■■ ·
(/) Ό Μικάδος έσφα.Ιμέκως έθεωρεΐ- 

το μέχρι σήμερον ώς εύφυής αύτοκράτωρ, 
ώς πάπας τής 'Ιαπωνίας. Αντιπροσω
πεύει άπ.Ιώς τή? άρχαία? εθνική? δυνα
στεία? άπό ποΑ.Ιοϋ έχουσα? άζίωμα τι
μητικό?.

(2) Τής 'Ιαπωνίας.

πάντων τήν έργασίαν, τήν καλλιέργειαν 
τών άγρών καί τόν πόλεμον κατά τών 
νομάδων τοΰ Τουράν, οίτινες ήσαν ή μά- 
στιξ τοΰ ασιατικού πολιτισμού. Καίτοι 
θεωρητικώς είναι έπίσης έπαχθής καί είς 
τούς Σεΐτας τής Περσίας καί εις τούς Σου- 
νίτας τού Τουρκεστάν, κατέλιπεν ούχί ασή
μαντα ίχνη τής έπιρροής της είς τόν Ισ
λαμισμόν τοΰ ’Ιράν, ούτίνος αί θρησκευτι
κά! άρχαί έλαβον χαρακτήρα ’Αριανόν, πο
λύ διάφορον τοΰ αρχικού μωαμεθανισμού (ί). 
ΊΙ εύφυΐα τών Άριανών, ή τοσοϋτον δια- 
λάμπουσα παρά τοϊς "Ελλησιν, δέν έμει- 
νεν άγονο; έν Περσί-y. 'Π περσική τέχνη 
θαυμάζεται παρά πάντων τών ειδημόνων (2), 
ή δέ περσική φιλολογία ήτο έκ τών διαση- 
μοτέρων τή; ’Ασίας. Άλλ’ έπειδή ή φυ
λή τών Τουρανών, ήτις είναι 8ν τών συ
στατικών μερών τής Περσίας, όλίγον κατ’ 
όλίγον ύπερίσχυσεν, ή άριανή ποίησις άπώ- 
λεσε πάσαν σχεδόν τήν ζωτικότητα αύτής 
παρά τοϊς συμπολίταις τών I'irdousi, τών 
Nizami, τών Djami, τών Saadi, καί 
δέν άπαντά τις πλέον έξοχόν τινα ιδέαν, 
είμή έν τή δημώδει ποιήσει τών ανατολι
κών Τούρκων (3), είς οΰς άνήκουσιν οί 
Kadjars, ή βασιλεύουσα δυναστεία.

4
’Αν ή ’Ινδική Χερσόνησος ύπήρξεν ή κοι- 

τΐς δύο μεγάλων ασιατικών θρησκευμάτων, 
ή αραβική έγέννησε τόν ’Ισλαμισμόν, μίαν 
τών κυριωτέοων τριών σημιτικών θρησκειών, 
τών δύο άλλων, τοΰ Μωσαϊσμού δηλαδή 
καί τού Χριστιανισμού, γεννηθεισών έν τινι 
μικρ$ χώρα τής δυτικής Ασίας, τή ΙΙαλαι-

(/) Comte de Gobineau, Les religions 
dans Γ Asie Central··.

(2) "Opa A dalbert de Beaumont, L’ 
architecture Persane el V architecture mo
der ne en Perse, i? τή Έπιθεωρίμιει τώ? 
Αύο Κόσμων 1ης Ίΰρίου χαί 15 ης 86ρίου 
1865.

(3) Οι φι.ΙοΑόγοι διακρίνουσι διά τώ? 
γ.Ιωσσών τούς ανατολικούς άπό τούς δυ
τικούς Τούρκους ή 'Οθωμανούς.
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«ί; τού; λαού; του στάδιον νέον καί εύρύ. 
'Π άσημοτέρα τών θρησκειών εΐδωλολατρεία 
(felichismej, είναι έτι άσθενεστέρα τοϋ 
βουδισμού, καί δέν δύναται έπομένω; ν’ 
άντιταχθή κατά τή; μουσουλμανική; προ
παγάνδα;, ήτις είναι επίφοβο; εΐ; ττ,ν γαλ
λικήν δημοκρατίαν έν τή έν Σενεγάλρ 
αποικία αυτή; ώ; καί έν τή ’Αλγερία. Είναι 
δέ γνωστόν δτι συνεπεία τών δυστυχημά
των τη; ή Γαλλία έκινδύνευσε ν’ άπολέση 
τήν ’Αλγερίαν. Οί μαΰροι Μωαμεθανοί τή; 
Σενεγάλη; διεγειρόμενοι ύπδ τών Μαύρων 
τή; άνω Σενεγαμβία; μετ’ αποστροφή; ύπο· 
φέρουσι τδν ζευγδν τών Εύρωπαίων, καί 
τοσούτω μάλλον καθ’ δσον γινώσκουσι τά; 
έν ’Αφρική προόδου; τοϋ Ισλαμισμού· Αί 
δέ πρδ; τά βόρεια τή; Αΐγύπτου μέρη κα
τακτήσει; τοϋ Χεδίβη θέλουσιν άναντιροή- 
τω; έτι μάλλον διαδόσει αύτδν μεταξύ 
τών ’Αράβων τών απέραντων έκείνων χω
ρών (1). Καίτοι δέ οί Ευρωπαίοι άποκατε- 
στάθησαν πρδ; βορράν (έν τή Άλγερίμ), 
πρδ; άνατολά; (Σενεγάλη,), πρδ; δυσμά; 
καί πρδ; νότον (εΐ; τδ άκρωτήριον) τή; 
«γή; ταύτη; τών τεράτων» (2), δέν 
έκαμαν δμω; έν τή ήπειρο) ταύτη τά; αύ
τά; προόδου; οία; καί έν Άσία, έν
θα οί μέν Ι'ώσσοι άπδ τοϋ βορείου, οί 
δέ 'Αγγλοι καί Γάλλοι άπδ τοϋ νοτίου 
μέρου; Οέλουσι κατορθώσει άνευ μεγάλων 
κόπων νά έπεκτείνωσι συνεχώ; τά δρια 
τών ήδη έκτεταμένων κτήσεων των.

Οΰτω; άρα ή «τολμηρά φυλή τοϋ Ί- 
άφεθ» (ή άριανή), καίτοι είσέτι άπαντώ- 
σα εί; τινα μέρη ού μικράν άντίστασιν, 
βαδίζει δλονέν εΐ; τήν κατάκτησιν τή; 
γή;. ’Εν Εύρώπρ ή Ταρταρική φυλή (les

(έ) 'II παρά tijc ορθοδόξου ΈχχΛησΙας 
-Ιαόοΰσα τόν χριστιανισμό? μάχιμος Ά- 
βυσσηνία, χαταστραφεΐσα ύπό τής αναρ
χίας, ίπαπειίεΐται ήδη ύπό τής Λΐγύ- 
πτου. "Ορα περί Άβυσσηνίας Lejean, 
Theodore II el le nouvel empire d' Abys- 
sinie.

(2) Π.Ιίνιος.

Tovraniens) άπώλεσε τά; χώρα;, ά; άλ
λοτε κατεΐχεν, δτε λ. χ. οί χάναι τών 
Μογγόλων έδήουν τήν Ρωσσίαν, τδ βασί- 
λειον τών Μαγυάρων ηΰξανεν άπαύστως, 
καί οί Μωαμεθανοί έφθασαν πρδ τών πυ
λών τή; Βιέννη;. Έν δε τή ’Αμερική ή 
ιθαγενή; φυλή ή εκλείπει, ώ; έν ταϊ; 
Ίΐνωμέναι; Πολιτεία·.;, ή είναι δλω; ά- 
σήμαντος, ώ; έν Βρασιλία καί ταΐ; Ί- 
σπανοαμερικανικαΐ; δημοκρατίαις. Έν τή 
Ώκεανίιρ οί IiaiialiS έλαττοϋνται καθ’ έ
κάστην (1), μεγάλαι δέ καί άκιχάζου- 
σαι (2) πόλει; άγγλοσαξωνικαί, ώ; αί έν 
Αύστραλία καί Νέα Ζηλανδίςι, συνοικί
ζονται ώ; έκ Οαύματο; έν τώ μέσω τών 
έρημων (3). Ή Άσία ήθελεν ύποπέσει 
εΐ; τήν αύτήν τύχην, δτε δ Μέγας Μα- 

ι κεδών, ούτινο; ή ένδοξος άνάμνησι; μέ
νει τοσοΰτον ζωηρά εΐ; πάσα; τά; ασια
τικά; ποιήσει; (4), έπεχείρησε νά έξελ- 
ληνίση τήν άπέραντον ταύτην ήπειρον, (5) 
καί ούτινος τδ έργον έξηκολούθησαν έν 
μέρει οί διάδοχοι αύτοΰ, άλλά δυστυχώ; 
ταχέως άνέστειλαν αί λυσσώδεις καί ά- 
πονενοημέναι αύτών άλληλομαχίαι (6). 
'Η έπανάστασι; τών Πάρθων (Ταρταρική; 
φυλή;) κατά τών Σελευκιδών, ήτο ή άρ
χή τή; έκ τή; Άσία; άντιδράσεως. Άλ
λά καί σήμερον οί δπαδοί τή; κατακτη
τική; πολιτική; τοϋ Αλεξάνδρου δέν λεί— 
πουσιν έκ τή; Εύρώπη;, ή δέ έπιστήμη, 
ή; ή έν τώ πολέμω έπιροοή άπδ ήμέ-

(/) Jacobs, Oceanic Nouvelle.
(2) Τό Με,Ιΰοΰρνον, πό.Ιις νεωτάΐη, 

εχει Πανεπιστήμιο?.
(5) "Ορα, Περιήγησις περί τήν γήν, 

Αύστρα.Ιία, ύπό Comte de Beauvoir.
(4) Άρχει ν' άναφέρωμε? τό Schah 

-nameh τοΰ Firdousi, τόν "Ομηρο? τών 
Περσών.

(5) Droysen, Geschiclite Alexanders 
des Grosscn.

(6) Droysen, Geschichte des Ilclle- 
nismes.

ρα; εί; ημέραν αύξάνει (1), παρέχει αύ- 
τοϊ; υπεροχήν, ή; έστεροϋντο οί ανδρείοι 
σταυροφόροι τοϋ μεσαιώνος, καί καθ’ ή; 
ή ανδρεία καί δ πληθυσμός εισίν έπίσης 
ανίσχυρα. Αί έκστρατεϊαι τών Άγγλογάλ- 
λων έν Κίνα καί τών Ρώσσων έν Τουρ
κεστάν άναμεμνήσκουσιν ήμΐν τάς θριαμ
βευτικά; προόδους τοϋ Κορτέζ καί τοϋ 
Πιζάρου έν τή Αμερική, άλλά καί δέν 
περιποιοϋσι πολλήν τιμήν εΐς τδ ήθικδν 
τών Χριστιανών (2). Αί βεβιασμένα·, δμω; 
αύται έπιτυχίαι δύνανται νά έχωσι καί 
ολέθρια άποτελέσματα. Ίΐ τρομερά έπα- 
νάστασι; τή; Ινδική; αρκούντως μαρτυρεί, 
δτι άν ηναι εΰκολον εί; τούς Εύρωπαί- 
ου; νά κάμνωσι κατακτήσεις έν τή Ά
σία, είναι δμω; δυσκολώτατον νά συγ- 
χωνεύσωσι τού; λαούς, οΐτινες τοσοϋ- 
τον διαφέρουσιν αύτών κατά τδν χαρα
κτήρα, τά ήθη, τάς θρησκευτικά; πε
ποιθήσεις, καί οΐτινες μάλιστα δικαί
ως καυχώνται διά τδ παρελθόν των, 
δπερ ανέρχεται μέχρι τή; γενέσεω; αύ
τή; τοϋ πολιτισμού, καί έσυνείθισαν νά 
θεωρώσιν ώς βάρβαρα τά έθνη, ών οί 
πατέρες έπλανώντο ώ; άγριοι εΐ; τά; 
στέππα; τή; Σκυθίας, εΐς τά έλη τή; 
Γερμανία; καί εί; τά έκ δρυών δάση τή; 
Γαλλικίας, καθ’ ήν έποχήν ή φιλολογία 
καί αί τέχναι τών Ασιανών ήκμαζον εΐ; 
τοιοΰτον βαθμδν, ώστε ή δόξα αύτών 
μέχρι σήμερον διαλάμπει.

ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

(/) Ό ΓαΙΑογερμανιχός πόίεμος άπέ- 
δειζεν αύτό χαί είς τούς μα.Ι.Ιον δύσπι
στούς. "Ορα Rusto-w, Guerre des Fron- 
tiires du Rhin tSTO—18ΊΙ.

(2) Ό περί οπίου πό.Ιεμος .1. χ. Ιδω- 
σεν εΐς τούς οπαδούς τοΰ ΚομφριχΙου ού- 
χΐ τόσον εύνοΐχήν ιδέαν περί τοΰ ήθιτιοΰ 
τών Εύρωπαίων.

II ΧΟΛΕΡΑ.

‘Εχ τών τοΰ Fernand Papillon.
(Μετάφρασες Σ. Στάη.)

Α.
ΊΙ επιδημική χολέρα ένέσκηψεν έν Παρ·.- 

σίοι; πρώτον ηδη τήν 26 Μαρτίου 1 832, 
ήμέραν δευτέοαν. Τέσσαρα άτομα, κατοι- 
κοϋντα εί; διάφορα τμήματα, προσεβλή- 
θησαν τήν ήμέραν έκείνην καί άπέ- 
θανον μετ’ ολίγα; ώρας.Τήν δέ 3 I Μαρτίου, 
τριάκοντα πέντε συνοικίαι τή; πρωτευού- 
ση; προσεβλήθησαν, καί τήν έπαύριον έτε- 
pat δεκατρείς. Οί άσθενεϊς έπαρουσίαζον τά 
αύτά δλοι συμπτώματα. Έξετασθέντα προ
ηγουμένως υπδ τών ιατρών, οΐτινες είχον 
άλλοτε παρατηρήσει τήν άσθένειαν εί; τάς 
γείτονας χώρας, τά συμπτώματα ταΰτα 
έγένοντο μετ’ ού πολύ τοσοΰτον οΐκεϊα, δ
σον πάσα άλλη νόσος εί; τού; πρακτικού; 
ιατρού; τών Παρισίων καί τή; έπιλοίπου 
Γαλλίας.

Τίνι τοόπιρ ή χολέρα έφθασεν εί; Γαλ
λίαν ; Περί τδν μήνα Αύγουστον τοϋ 1817 
έξερράγη μέ δρμήν φοβεράν εί; Ίεσσόρην, 
έκεΐθεν δ’ έξηπλώθη ταχέως έφ’ δλης τής 
επαρχίας τής Βεγγάλης, άπδ τών έκβο- 
λών τοϋ Γάγγου μέχρι τών ομόρων έπσρ- 
χιών τής Ίούμνας. Τώ 1819, έμάστι- 
ζε τά; Κάτω ’Ινδίας, τήν Σουμά- 
τραν, τήν νήσον τή; Γαλλία;’ τώ 4 820 
καί 4 821 κατέλαβε τήν Κίναν δλόκληρον, 
τδ αρχιπέλαγος τών Φιλιππινών νήσων, τήν 
Ιάβαν. Συγχρόνως δέ διήλθε τδν κόλπον 
Όμάν, έπεξετάθή καθ’ δλον τδ μήκος 
τών οχθών τοϋ Περσικού κόλπου καί είσ- 
έδυσεν είς Περσίαν. Ήρημωσεν έπί πολύ 
τήν τελευταίαν ταύτην χώραν, πρίν είσέλ.- 
Οη είς τήν Εύρώπην. Τέλος, τώ 4 823, άπδ 
τοϋ Ρεστίου κατελθοϋσα πρδ; τήν έπαρχίαν 
τοϋ Γιλάν, διήλθε τήν παραλίαν δλην
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τής Κασπίας θαλάσσης και έπήδησε τά 
?ωσσικά σύνορα. Τή 22 Σεπτεμβρίου τοϋ 
αυτού εκείνου έτους προσέβαλε τδ Άστρα- 
χάν. Έκεϊ δμως δέν διέμεινεν έπί πολύ’ 
άλλά τώ <829 ή νόσο; ήτις ούκ έπαύ- 
σατο μαστίζουσα τδ βόρειον τής Περσίας 
μέρος καί τδ ’Αφγανιστάν, έφάνη εΐς Ό- 
ρεμβοϋργον, ειτα είς Τιφλίδα, κατόπιν εΐς 
Άστραχάν, έκεΐθεν δέ έξηπλώθη έφ’ άπάσης 
τής Ρωσσίας. Άπδ τής 20 Σεπτεμβρίου 
1 830,έξερράγη είς Μόσχαν,τήν δποίαν έμά- 
στισεν έπϊ έν έτος. Ή έπιδημία έξηπλώθη 
άκολούθως μέχρι τού Κίεβου καί διά μέ
σου άπασών τών δυτικών έπαρχιών τής 
Ρωσσίας μέχρι τών μεθορίων τής Πολω
νίας. Οί στρατοί, οΐτινες ήσαν τότε είς έμ- 
πόλεμον κατάστασιν έν τή χώρα έκείνρ, 
συνετέλεσαν έπαισθητώς εις τήν διάδοσιν 
τής νόσου, έκεϊ δέ έφάνη κατά πρώτον ή . 
καθαρά μετάδοσις τής έπιδημία; δ·.ά τής 
μετακινήσεως τών στρατευμάτων. Κατά 
τδν Μάϊον καί ’Ιούνιον τοϋ <831, προσε- 
βλήθη ή Μολδαυϊα καί ή Γαλικία καί κατά 
τδν Αύγουστον ή Πρωσσία άκολούθως 
ή Ουγγαρία, ή Τρανσυλβανία, καί ή 
παραλία τής Βαλτικής. Τήν 27 ’Ιανουά
ριου <832, η χολέρα άνηγγέλθη είς Εδιμ
βούργου, τήν <0 δέ Φεβρουάριου έφάνη 
είς Αονδΐνον. Έκ τών αγγλικών ακτών 
ή μάστιξ αυτή ήπείλησε τήν Γαλλίαν και 
’Ολλανδίαν. Τήν <5 Μαρτίου <832 έ
φάνη είς ΚαλαΙ, τήν δέ 26 Μαίου ήτο 
είς Παρισίους· 'Π έπιδημία έν τή μεγαλου- 
πόλει ταύτη διήρκεσεν έξ μήνας’ ή με
γίστη αυτής έντασις ήτο κατά τήν 9 
’Απριλίου, οτε έμέτρησε 814 θύματα, έ
μεινε δέ στάσιμος έπί τινας ήμέρας, εΐτα 
ήοχισεν έλαττουμένη <8,400 άτομα ήρ- 
πάγησαν έκ κοινωνίας άριθμούσης 945,000 
κατοίκων. Έκ Παρισίων, έξηπλώθη καθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις καϊ μετ’ ου πολύ 
διεδόθη είς τήν έπίλοιπον Γαλλίαν. Με- 
τανάσται Άγγλοι μετέφερον αύτήν άφ’ ε
τέρου είς ’Αμερικήν, είς Πορτογαλλίαν καί 
είς 'Ισπανίαν εις ’Ιταλίαν’ εφθασε μόνον 
τφ 1835. Ή 'Ελβετία καϊ ή 'Ελλάς έ

μειναν απρόσβλητοι, "Οπως 5 άναγνώστης 
βλέπει, ή πορεία τής πρώτης ταύτης εισ
βολής ύπήρζε βραδυτάτη’ έχρειάσθη εΐκοσιν 
έτη δπως κατακλύση τδν κόσμον. Αί με
ταγενέστερα! είσβολαϊ θέλουσι φανή πολ
λώ πλέον ταχεϊαι. "Ενεκεν τής αύξήσεως 
τών μέσων τών μεταφορών καϊ τής συνεχούς 
καϊ ταχείας συγκοινωνίας, τά σπέρματα 
τής χολέρας θέλουσι κυκλοφορεί τού λοι
πού μετά καταπληκτικής ταχύτητος.

Μεταξύ τών έτών <837 καί <847 ή 
Εύρώπη, άπαλλαγεϊσα τής χολέρας, δέν 
έφρόντισε πλέον περϊ αύτής’ άλλ’ οί ια
τροί, οΐτινες ήκολούθουν μέ δμμα προσε
κτικόν τήν πορείαν τών άσθενειών, τών έ
πϊ τής έπιφανείας τής γής διεσπαρμένων, 
δέν έπαυσαν φοβούμενοι τήν κατά τδ 
μάλλον ή ήττον προσεχή επάνοδον τής 
ασιατικής μάστιγος. ’Επιδημία, ήτις κατ
ερήμωσε τήν αύτοκρατορίαν τής Γερμανί
ας τώ <842, εΐτα τδ ’Αφγανιστάν καϊ 
τήν Ταρταρίαν, ένέσκηψεν εις Περσίαν περϊ 
τά τέλη τού <845. Έκεΐθεν έλαβε δύο 
διαφόρους διευθύνσεις έξ άνατολών πρδς 
δυσμάς διά τής Βαγδάτης καϊ τής Μέκ
κας καϊ έξ άρκτου πρδς τήν 'Γαυρίδα καϊ 
τάς Καυκασιανάς επαρχίας· Άπδ τών πρώ
των ήμερών τού <847 ή χολέρα άνεφά
νη είς τδ δυτικόν τού Καυκάσου μεταξύ 
τού ρωσσικού στρατού, τού είς Κιρκασίαν 
έκστρατεύσαντος, καϊ όλίγον κατ’ όλίγον 
κατέλαβε τδ υπόλοιπον τής Εύοώπης. Ου- 
τω τήν 5 ’Οκτωβρίου 1848 πλοϊον έξ 
Αμβούργου φέρον ναύτας προσβεβλημέ
νους έκ χολέρας, τούς άπεβίβασεν εί; Σουν- 
δερλάνδην’ τήν 24 ’Οκτωβρίου, μέρος τής 
Μεγάλης Βρεττανίας έμολύνθη* τήν 20 
τοΰ αύτού μηνός άμα τή άφίζει άγγλικοϋ 
πλοίου είς Dunkerque ή έπιδημία άνεφάνη 
είς τήν βόρειον Γαλλίαν. Η Λίλης, τό Κα
λαΙ, ή Φεκάμπη, ή Διέπη, τδ 'Ρουάν, ή 
Δουαϊ, υπέκυψαν άλληλοδιαδόχως εί; τά; 
προσβολάς τής μάστιγος. Τήν 29 ’Ιανουά
ριου 1849, αμα τή άφίζει τάγματος πεζών 
κυνηγών έκ Δουαϊ έρχομένων, πρώτον κρού
σμα χολέρας παρετηρήθη είς ΣαϊνΔενίς.

Τήν 7 Μαρτίου ή νόσος ητο είς Παρισίους.
Αί περϊ ών ό λόγος λοιπόν δύο έπιδη- 

μίαι ήρχοντο άμέσως έξ Ασίας. Δέν δυ 
νάμεθα δμως νά είπωμεν τό αύτό καϊ 
περϊ τής έν Εύρώπη ένσκηψάση; τώ <852 
μέχρι τού < 855’ τούλάχιστον ούδείς πα- 
ρετήρησεν έπ’ αύτών τά ίχνη έπιδημικής 
πορείας έξ άνατολών πρό; δυσμάς καϊ έκ 
νότου πρό; άρκτον. Ή έπιδημία αυτή, άφοΰ 
ένέσκηψεν άσθενώς είς Βοημίαν περϊ τά τέλη 
τού <85<, άναφαίνεται μετ’ έκτάκτου έν- 
τάσεως καϊ αίφνιδίως άπό τού Μαίου τού 
έτους < 852 είς τό μέγα δουκάτον τού 
Πόζεν, έξ ου διεδόθη κατ’ άρχάς πρδς ά- 
νατολάς, πρός τό μέρος τής Ρωσσίας, ειτα 
πρδς δυσμάς, πρός τήν Γερμανίαν. Τώ 
<853 άνεφάνη είς Δανιμαρκίαν, είς Σουη
δίαν, είς Νορβηγίαν, ειτα είς Αγγλίαν 
καϊ είς Γαλλίαν, ένθα έλαβε τήν μεγαλει- 
τέραν αύτής έντασιν τώ <854. Κατά τό 
άπαίσιον έκεϊνο έτος, ή μάστιξ ήοήμωσεν 
άπασαν τήν Εύρώπην. Αί μεγάλαι μετα
ναστεύσεις, αί λαβοΰσαι χώραν κατά τήν 
έποχήν ταύτην, διευκόλυνον τήν διάδοσιν 
τοΰ μιάσματος, ένταυτώ δέ καϊ αί μεγάλαι 
στρατιωτικοί συσσωματώσεις, αί έν Τουρ
κία καί Κριμαία, υπήρξαν ώς δευτερεύουσα 
εστία τοΰ πολλαπλασιασμού τών έπιδη- 
μικών ζωυφίων. Ή χολέρα τοΰ <852—55 
εϊσήλθεν είς Παρισίους τόν Νοέμβριον τού 
<854, κατηυνάσθη τόν ’Ιανουάριον τοϋ 
<855, άνεφάνη φοβερωτέρα τόν Φεβρουά
ριον, καϊ έλαβεν έπίτασιν πρδ πάντων τόν 
Μάρτιον καϊ τούς άκολούθους μήνας, έγκα- 
τέλιπε δέ τήν πρωτεύουσαν τδν Αύγουστον. 
Εξήκοντα έξ έπαρχίαι, ιδία δέ αί βορειοα
νατολικοί, προσεβλήθησαν υπό τή; επιδη
μίας. Άξιον σημειώσεω; είναι δτι ή 'Ελ
βετία, ήτις είχε μείνει απρόσβλητος κατά 
τάς δύο πρώτας χολέρα;, έπλήρωσεν ήδη 
καϊ αύτη τδν φόρον της.

"Εως τότε αί έπιδημίαι είσέβαλον είς 
τήν Εύρώπην διά ξηράς μόνον. 'Π έπιδη
μία τού <865—66 εισέβαλε διά θαλάσσης 
διά τών λιμένων, κυρίως δέ διά τή; Μασ
σαλίας καί Κωνσταντινουπόλεως. Ή χολέ- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.) 

ρα μετεφέρθη τώ <865 είς Hedjaz διά τών 
’Ινδιών καϊ τής Ίάβης. Έπέφερε καταπλη- 
κτικάς έκεϊ καταστροφάς,οί δέ προσκυνηται, 
έντρομοι καϊ έν σώματι κατέφυγον είς 
Djeddali, έπϊ τής ’Ερυθρά; Θαλάσσης, ένθα 
σχεδόν διά τής βίας έπεβιβάσθησαν διά 
Σουέζ. Άπό τής < 7 Μαίου μέχρι τής < 0 
Ιουνίου, δέκα ατμόπλοια.μετέφεραν είς τήν 
πόλιν ταύτην < 2 έως < 5000 προσκυνητών 
μάλλον ή ήττον ασθενών, οΐτινες έκεΐθεν έ- 
ξηπλώθησαν έφ’ άπασαν τήν Αίγυπτον. 
Άπό δέ τής 2 ’Ιουνίου, ή Αίγυπτος δλη 
κατεκλύσθη υπό τού μιάσματος καϊ είς 
όλιγώτερον τών τριών μηνών διάστημα ή- 
ριθμοϋντο έκεϊ σχεδόν 60,000 θύματα. 
Ό πανικό; φόβο; ό καταλαβών τούς κατοί
κους προύκάλεσε σπουδαίαν μετανάστευσιν 
είς τάς μεγάλας εμπορικά; παραλίους πό
λεις τή; Μεσογείου, εί; Βηρυττδν, είς Κύ
προν, είς Μελίτην, εί; Σμύρνην, εί; Κων
σταντινούπολή, είς Τεργέστην, είς Μασσα
λίαν, έξ ών δλων ή χολέρα ήδύνατο εύκό- 
λω; νά διαδοθή είς τήν λοιπήν Εύρώπην. 
Κατά τάς άλλας προγενεστέρας επιδημίας, 
ή νόσος διά ξηράς κατερχομένη, έχρειάζετο 
έτη όλόκληρα δπως διατρέξη δυσκόλους ο
δούς. Τήν φοράν ταύτην δμω; μεταφερθεΐσα 
διά θαλάσσης μέσον τού άτμοΰ, έχρειάσθη 
όλίγου; μόνον μήνας ΐνα καταλάβη τήν Εύ
ρώπην ολόκληρον.

Έν συντόμω, άριθμοϋσι μέχρι τοΰδε έν 
Γαλλία τέσσαρας μεγάλας έπιδημίας, τήν 
τού < 832, τήν τοϋ 1 849, τήν τού < 854 
— 55, καϊ τέλος τήν τού <865, διαρκέσα- 
σαν πλέον τών δύο έτών. ΊΙ τοΰ <832 
προσέβαλε πεντήκοντα έξ έπαρχίας καϊ ή- 
ρίθμησεν είς έν έτος Κ 0,000 έως 120,000 
θύματα’ τώ 1 849, ή μάστιξ ήρήμωσε πεν
τήκοντα επτά έπαρχίας καϊ έπέφερε τόν 
θάνατον είς 100,000 έως 110,000 άτομα’ 
ή έπιδημία τοϋ 1854 κατέλαβε βαθμηδόν 
έβδομήκβντα έπαρχίας καϊ προσέβαλε πλέον 
τών < 50,000 άτόμων’ ή τοϋ <865 έφά
νη κατά τόν ’Ιούνιον, ένέσκηψεν έπί τινα 
χρόνον εί; Μασσαλίαν καϊ Τουλών, μετέβη 
είς Παρισίους μόνον μετά τινα; μήνας,

37.
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Αναφαίνεται έκεϊ τδ επόμενον έαρ, διαρκεΐ 
καθ’ όλον τδν χειμώνα πρδς τδ βορειοδυτι
κόν μέρος τίς Γαλλίας, καί μόλις κατα
παύει έντελώς περί τά τέλη τοϋ 4 867, Α
φού ήρήμωσεν όλιγωτέρους τόπους καί έπέ- 
φερε όλιγωτέραν θραϋσιν ή αί προηγούμε- 
ναι έπιδημίαι.

Έάν ή έπιστήμη ήδυνήθηνά γνωρίσγ μετά 
βεβαιότατος τήν γεωγραφικήν πορείαν τών 
συμπτωμάτωντίς χολέρας, δέν έδυνήθη δμως 
μέχρι τούδε νά προσδιορίση τάς άληθεΐς σχέ
σεις τίς Ασθενείας ταύτης πρδς τήν γεωλο
γικήν, κλιματικήν καί οικονομικήν έκάστης 
χώρας κατάστασιν. Αί άπειροι έρευναι καί 
έπίμονοι έπί τοΰ Αντικειμένου τούτου με- 
λέται μέχρι τοΰδε κατέληξαν είς Αμφίβολα 
καί διαφιλονεικούμενα άποτελέσματα. Έν 
Εύρώπν; οί υψηλοί τόποι γενικώς διέφυγον 
τδ μόλυσμα, άλλ’ η έπιδημία ένέσκηψεν δρ- 
μητικώς είς τά όροπέδια τοΰ Μεξικού καί τάς 
κορυφάς τών Ίμαλαίων όρέων. Έάν οί έκ 
γρανίτου ή άλλων συμπαγών βράχων τό- 
ποι φαίνονται Απρόσβλητοι, ώς τδ Απέδ'ΐ- 
ξεν δ Κ. Pottenkofer, γνωρίζομεν περιστά
σεις, ώς τήν έν HelsigfoTS, κατά τδ 1848, 
ένθα τά μέρη τίς πόλεως τά έπί γρανίτου 
κεκτισμένα έδεκατίσθησαν, ένώ τά βαλτώ- 
δη καί παραποτάμια έμειναν Απρόσβλητα· 
Χώραί τινες, ώς ή Βυρτεμβέργη, πόλεις τι- 
νές, ώς τδ Λυών, άπέφυγον μέχρι τοΰδε 
σχεδδν έντελώς τάς προσβολάς της νόσου, 
χωρίς νά έξηγήσρ ή έπιστήμη διατί. Τδ βε
βαιότεροι πάντών εΐναι δτι αί μεγάλαι 
συσσωματώσεις συντείιουσιν είς τήν άνά- 
πτυξιν τίς επιδημίας. Οί έν καταστάσει 
έμπολέμορ στρατοί, αί πολυάνθρωποι πό
λεις, αποτελούσιν εστίαν εξ ής ή νόσος δια- 
κλαδοΰται. Ούτως δ πόλεμος της Πολωνίας 
τώ 1 831 φαίνεται δτι ύπίρξίν ή αιτία τίς 
ταχείας διαδόσεως τίς χολέρας είς Εύρώ
πην. Δ'εν γνωρίζομεν παράδειγμα Αγροτι
κού λαού καταστραφέντος υπδ τίς έπιδη- 
μίας χωρίς πόλις πλησιόχωρος νά προσβλη- 
θί προηγουμένως. Είς τάς πόλεις, αί πυ
κνότεροι καί νοσωδέστεραι συνοικίαι προσ- 
εβλήθησαν καί ύπέφερον περισσότερον τών 

άλλων. Έν συντόμω, ή χολέρα έχει ειδι
κήν σχέσιν μέ τήν συμπύκνωσιν τών Ανθρώ
πων’ έν αυτί συγκεντροΰται καί δι’ αύτής 
διαδίδεται, τά δέ έπί τούτω παρατηρηθέντα 
γεγονότα είσί θετικά καί ούδείς δύναται νά 
διαψεύση τδ σύνολον τών γενομένων παρα
τηρήσεων. Ή μετά προσοχής σπουδή τών 
επιδημιών άποδεικνύει δτι οΰτε είς τδν ά
νεμον, ούτε είς τδν ροϋν τών ύδάτων, οΰτε 
είς τάς ύποτιθεμένας μιασματικός μετα
δόσεις πρέπει νά άποδώσωμεν τήν κατά τδ 
μάλλον ή ήττον ταχεΐαν έπέκτασιν της χο
λέρας πέραν της εστίας τίς έμφανίσεώς της, 
άλλά νά άποδώσωμεν αύτήν είς τάς πανη- 
γύρεις, είς τά ταξείδια τών προσκυνητών 
(χατζηλίκία), είς τάς μετακινήσεις τών Αν
θρώπων καί άλλας Αθρόας όμοιου είδους με
ταναστεύσεις. 'Οδοιπόροι μεμονωμένοι καί 
καλώς έχοντες ώς πρδς τήν ύγείαν, παρε
τηρήθη δτι πολύ όλίγον μεταφέρουσι τήν 
νόσον Απδ μεμολυσμένον τόπον είς μήπω 
μολ.υνθέντα' Αλλά οδοιπόροι κατά συνοδίας 
δδοιποροΰντες, μεταξύ τών δποίο>ν ευρίσκον- 
ται πάντοτε κατά τδ μάλλον ή ήττον Ασθε
νείς, φέρουσιν έξ Ανάγκης μεθ’ εαυτών τά 
σπέρματα τίς μάστιγος. Ό Κριμαϊκός πό
λεμος παρέσχε πολλάς περί τούτου Αποδεί
ξεις’ κατά τδν πόλεμον δ’ έκεϊνον οί στρα
τοί ήμών ήσαν οί μεταβιβάσαντες τήν χο
λέραν είς τήν ’Ανατολήν. Τδ Ακόλουθον γε- 
Ϊονδς εΐναι άξιον σημειώσεως’ ή μοίρα 

■osquet, μαστιζομένη ύπδ της χολέρας,’έρ
χεται τήν 7 Αύγούστου νά στρατοπεδεύση 
είς Βαλτζίκιον, ένθα ήτο ήγκυροβολημένον 
μέρος τοΰ στόλου ήμών, έως τότε απροσβλή
του. Μετά δέκα ήμέρας προσβάλλεται ού
τος, καί είς όλιγώτερον τής έβδομάδος ήρίθ- 
μει έπί 1 3000 ναυτών πλέον τών 800 νε
κρών. Έάν ήτον Ανάγκη νά έμμείνω έπί 
τούτου ήδυνάμην νά Αναφέρω προσέτι τήν 
εισαγωγήν τής χολέρας τοϋ 1865 είς Γουα- 
δελούπην. Τά πονήματα τοϋ Κ. Marchal 
lie Calvi καί σοφοί τίνος ιατρού τοΰ ναυ
τικού ήμών, τού Κ. Pellarin, Απέδειξαν 
ότι ή χολέρα είσήχθη είς Pointre-a-Pilre 
διά τοΰ τριϊστίου ή'Αγία Μαρία, άποπλεύ- 

σαντος έκ Βορδιγάλλης τήν 14 Σεπτεμ
βρίου 1865, διά Matamoras (Μεξικδν,) 
καί προσορμισθέντος είς PointC-d-Pilre την 
20 τοϋ ακολούθου ’Οκτωβρίου.

Έν συντόμω εΐναι βέβαιον, ότι ή χο
λέρα μεταδίδεται άπδ ένα είς άλλον τό
πον διά τίς μεταφοράς πολλών άνθρώπων, 
οΐτινες είσίν άληθεΐς κινηταί έστίαι’ α
κολουθεί δέ διαρκώς τάς μεγάλας συγ
κοινωνίας,τάς δδους,τούς δρόμους τούς μάλ
λον συχναζομένους, τούς πλεύσιμους πο
ταμούς κτλ. Είτε περί προσκυνητών έν 
ταϊς Ίνδίαι; πρόκειται, είτε περί συνοδιών 
κατά τήν άνω ’Ασίαν καί τήν Ανατολικήν 
'Ρωσίαν, είτε περί στρατών διά μέσου τοΰ 
Καυκάσου, ή κατά τήν πρδς τήν Κριμαίαν 
εκστρατείαν ήμών, είτε έπί τέλους περί με
ταναστών έν Ά μερική ή προσκυνητών μου
σουλμάνων έν Μέκκα, δ τρόπος δι’ οΰ με
ταδίδεται ή έπιδημία έστί πάντοτε δ αύ
τδς, ή δέ μεταβίβασις γίνεται πάντοτε 
τοσούτον ταχύτερον, όσον τά μέσα τίς 
συγκοινωνίας είσίν ταχύτερα. Τίνι τρόπω 
δ άνθρωπος μεταφέρει τήν χολέραν ; Τδ 
ζήτημα δέν εΐναι έντελώς λελυμένον. Οί 
μέν παραδέχονται ότι τά επιδημικά σπέρ
ματα είσί προσκολλημένα έν αύτώ τώ 
όργανισμω, ένθα διατηρούσε τήν ζωτικό
τητα αύτών. Άλλοι, ώς δ Κ. Pdien- 
kofer, ό δημοσιεύσας έπί τού αντικειμέ
νου τούτου σπουδαία πονήματα, φρονούν 
ότι δ άνθρωπος σχεδδν ούδόλως χρησιμεύει 
είς τήν διάδοσιν τής νόσου. Ό ιατρός ουτος 
βέβαιοί, ότι οΰτε τδ ζών σώμα, οΰτε τδ 
πτώμα, οΰτε τά περιττώματα τών χόλε· 
ριόντων έχουσι τήν δύναμιν νά κρατήσωσι 
καί πολλαπλασιάσωσι το άγνωστον μία
σμα, όπερ είναι τδ αίτιον τίς νοσώδους 
διαδόσεως. Κατά τδν Κ. Pellenkofer, οΰτε 
είς φυσιολογικήν κατάστασιν ειδικήν τών 
ινδικών λαών τής κοιλάδος τού Γάγγου 
πρέπει νά ζητηθή ή άρχή της χολέρας’ τδ 
νόσημα γενναται έκ τινων περιστάσεων τού 
έδάφους καί τού κλίματος, καί διαδίδε
ται χάρις είς συνδρομήν στοιχείων τινών 
Ατμοσφαιρικών. Τό νά διϊσχυριζώμεθα ότι 

οΰτε δ άνθρωπος οΰτε αι ζωϊκαί ούσίαι δέν 
συντείνουσιν είς τήν παραγωγήν τών χο
λερικών σπερμάτων, εΐναι ίσως ύπερβολι- 
κδν, ούτε ορθόν είναι νά παραδεχθώμεν γε
νικώς τήν θεωρίαν τού Κ. Pellenkofer, δ
σον ευφυής καί άν φαίνεται. ΊΙ χολέρα 
διαδίδεται ένίοτε διά μέσου άτόμ.ων μή 
προσβεβλημένοιν’ τούτο είναι τδ μόνον έπι- 
χείρημα τών δπαδών τού μή μεταδοτικού 
τής άσθενείας, αλλά δέν έχει ούδεμί
αν άξίαν, έάν άποδειχθή ότι τά χολερι
κά σπέρματα δύνανται νά μεταδοθώσι διά 
τών φορεμάτων, τών αποσκευών, τών εμ
πορευμάτων κτλ. Τοΰτο λοιπδν Ακριβώς 
Απέδειξαν πλεΐστοι συγγραφείς, μεταξύ δ’ 
αύτών καί δ Κ. Grimaud de Caux. Ό τε
λευταίος ούτος υποστηρίζει μάλιστα, ότι 
παρετήρησεν είς τδ ταχυδρομείου τής Μασ
σαλίας χολερικά κρούσματα προελθόντα 
έκ δέσμης επιστολών.

ΊΙ χολέρα είναι μεταδοτική ; (κολλη
τική). Είναι αναμφισβήτητου ότι ή χολέ
ρα μετεφέρθη είς ένα τόπον διά συσσωμα
τώσεων άς έτερος προυκάλεσεν’ ή μετάδο- 
σις δμως δέν εΐναι άπ’ ευθείας. Είς δρι- 
στικώς χολερικός δέν μεταδίδει τήν νό
σον είς τδ δείνα ή δείνα άτομον, δπερ με
ταδίδει αύτδ είς έτερον, καί οΰτω καθ’ 
εξής. Οι πρώτοι Ασθενείς οί έρχόμενοι εις 
τόπον Απρόσβλητον ύπδ τής νόσου μ.ο- 
λύνουσι τήν Ατμόσφαιραν αυτού, είς ταύ
την δέ τήν μεμολυσμένην Ατμόσφαιραν 
πολλαπλασιάζονται τά σπέρματα τής ε
πιδημίας, ήτις θά Αριθμήση έκεΐ πολλά 
ή όλίγα θύματα’ άλλά τά σπέρματα ταύ
τα δύνανται νά εύρεθώσιν έπίσης μετα
ξύ ανθρώπων οΐτινες προεφυλάχθησαν μάλ
λον ή έκείνων οΐτινες έπλησίασαν χολε- 
ριώντας. Πολύ ολίγοι ιατροί άποθνήσκου- 
σι περιποιούμενοι τούς τελευταίους τού
τους. Ίσως δέν είναι ανωφελές νά Ανα- 
μνήσωμεν έπί τούτου καί τήν Ατομικήν 
ήμών πείραν καί τάς παρατηρήσεις, άς ί- 
κάμομεν διαρκούσης τής έπιδημίας τοΰ 
1865, μετά τών κυρίων Legros καί Goujou· 
εν τώ χημείφ τού Κ. Bolin, εν τή πρακτι- 
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χή σχολή τής ιατρικής. Έπασχολημένοε 
έπϊ πολλούς μήνας καϊ άνευ ούδεμιάς προ- 
φυλάξεω; πρδς έξέτασιν καϊ σπουδήν ύφ’ 
δλας τάς επόψεις τοϋ αίματος καϊ τών έκ- 
χρίσκων τών χολερικών, ούδεμίαν δηλητή- 
ριον επιρροήν, ούδεμίαν αδιαθεσίαν έδοκι 
μάσαμεν. Ό Κ. Sedillot μάς διηγηθη, δτι 
κατά την έν Πολώνιο: έκστρατείαν (1831) 
συνέβη αύτώ πολλάκις νά κατακλινθή χω
ρίς νά πάθη τι έπϊ στρωμάτων άτινα 
πρδ όλίγου ειχον έγκαταλειφθή ύπδ ασθε
νών θανόντων έκ χολέρας. Είναι λοιπδν 
πασιφανές οτι ή χολέρα δέν μεταδίδεται 
ποσώς διά τής προσψαόσεως άτόμων ή με- 
μολυσμένων Αντικειμένων. Ό άήρ, είς τό
πον κατά τδ μάλλον ή ήττον περιωρισμέ- 
νον, είναι τδ δοχείον τής λεπτής καϊ α
γνώστου ΰλης ένθα εδρεύει τδ δηλητήριον' 
λέγομεν τδ δοχείον καϊ ούχί τδ μέσον τής 
διαδόσεως, καθ’ δτι τδ χολερικόν σπέρμα, 
δπερ πολλαπλασιάζεται έν τώ αέρι,δέν τεί
νει αύτομάτως νά άπομακρυνθή αύτοϋ. Τδ 
δέ φέρον αύτδ έκτδς καϊ τδ διαδίδον μα
κράν είναι αί αδιάκοποι μετοικεσίαι τοϋ 
άνθρώπου.

Αί λίαν άξιοσημ,είωτοι παρατηρήσεις τοϋ 
Κ. Iholuzan απέδειξαν έναργώς, δτι, έ- 
ξαιρ‘.υμένων τών τεσσάρων μεγάλων έπι- 
δημιών, ή χολέρα ούδέποτε σχεδόν επαυ- 
σεν άπδ τοϋ 1830 ύπάρχουσα έν Εύρώ
πη είς διαφόρους βαθμούς έντάσεως και ύπδ 
ποικίλας μορφάς. Παρ’ ήμϊν, δπως έν Ίν- 
δίαις, δύναται νά ήναι Επιδημική, ενδη
μική ή σποραδική. Προσεπάθησαν, είναι Α
ληθές, νά διακρίνωσι τήν χολέραν τήν έ- 
πιφέρουσαν θάνατον είς μέγαν άριθμδν ά ■ 
τόμων ταύτοχρόνως, Απδ τήν καθις-ώσαν μο
νομερή θύματα’ κατά βάθος δμως Αμφότε- 
ραι αί περιπτώσεις δέν παρουσιάζουσιν είδι- 
κάς διαφοράς. Ή πρώτη, Αφοΰ Αποπερα- 
τώση τδ έργον της, κατευνάζεται καϊ Α- 
ποσβέννυται κατά τδ φαινόμενον, άλλά δέν 
παύει περί οδικώς προδίδουσα έδώ και ε
κεί τήν παρουσίαν ττς·

Β
Άπεδείχθη δτι ή πρώτη μεγάλη επι

δημία ή παρατηρηθεΐσα είς τάς Ινδίας, 
προ τής έμφανίσεώς της έν Εύρώπη Ανε- 
πτύχθη τώ 1817’ τότε ή χολέρα ήρξα
το ώς περιηγητής περιοδεύουσα, ύπήρχεν 
δμως έν ’Ασία πρδ πολλοΰ χρόνου. 'II 
φιλολογία καϊ ή αρχαιολογία άποδεικνύ- 
ουσιν όριστικώς δτι ήτο γνωστή άπδ τής 
παναρχαίας έποχής. ΊΙ ’Ινδική μυθολογία 
διηγείται δτι οί δύο Άσβύνοι ή υιοί τοϋ 
Σουρία (τοϋ Ήλίου) έδίδαξαν τήν Ιατρικήν 
είς τδν 'ίνδραν, δστις συνέγραψε τδ Agur 
Vida, τδ άρχαιότερον ιατρικόν βιβλίον 
τών ’Ινδιών. 'Ο ’’Ινδρας έδίδαξε καϊ αύτδς 
τήν ιατρικήν εις τδν Δαβαντρίαν, ούτος δέ 
έσχεν ώς μαθητήν τδν Σουσρούταν, σύγχρο
νον τοϋ Ράμα, τοϋ ήρωος τής Ραμαγίάνης, 
'Ο Σουσρούτας λοιπδν άφήκε πόνημα σω- 
ζόμενον είσέτι, δπερ ό δόκτωρ Wise, διευ
θυντής τής ιατρικής ύπηρεσίας έν Βεγγάλη, 
μετέφρασε καϊ συνέτεμε τώ 1845 καϊ έν 
φ απαντάται καθαρά περιγραφή τής χο
λέρας. Είναι δύσκολου νά προσδιορισθή ή 
έποχή καθ’ ήν συνεγράφη τδ πόνημα τού
το έντούτοις ό κ. 1 holozan φρονεί, καϊ 
έχει τούς πρδς τοΰτο λόγους ισχυρούς, δτι 
ανάγεται περί τδν Γ/ αιώνα πρδ τοϋ Χρι
στιανισμού. "Ετερα βιβλία τής αύτής έπο
χής άναφέρουσιν όμοίαν τινά νόσον. Τδ πε- 
ριεργότερον τούτων είναι έπιγραφή άνευρε- 
θεϊσα είς Vizzianuggur ύπδ τοϋ κ. San
derson, έπϊ μονολίθου άποτελοϋντος μέ
ρος τών έρειπίων Αρχαίου ναοϋ. Ή έπι
γραφή αΰτη, ήτις Αποδίδεται εϊς τινα μα
θητήν τοϋ Βούδδα, καϊ ήτις φαίνεται έ
ποχής Αρχαιοτέρας τής κατακτήσεως τοϋ 
’Αλεξάνδρου, Αναφέρει τάδε. «Τά κυανά 
χείλη, ή κάτισχνος μορφή τοϋ προσώπου, 
οί κοίλοι δφθαλμοί, ή όζώδης γαστήρ, τά 
ώς ύπδ πυρδς συνεσταλμένα μέλη, χαρα- 
κτηρίζουσι τήν χολέραν, ήτις καταβαίνει 
διά τών κακοβούλων ικεσιών τών ιερέων 
ΐνα καταστρέψη τούς καλούς Ανθρώπους’ 
ή άναπνοή καταλαμβάνει πυκνή τό πρό
σωπο-/ τοϋ μαχητοϋ, οί δάκτυλο: αύτοϋ 

συντρίβονται καί συστέλλονται’ αποθνήσκει 
έν ταϊς διαστροφαΐς, Οϋμα τής οργής τοϋ 
Σιβά.» Πολλά ινδικά καϊ περσικά συγ
γράμματα προσφάτου έποχής περιέχουσι 
περιγραφάς δμοίας περίπου. Ότε οί Πορ- 
τογάλλοι, άπδ τοΰ 1498, βραδύτερον δέ 
οί ’Ολλανδοί καϊ οί 'Αγγλοι, άπεβιβάσθη- 
σαν έπϊ τών Ακτών τών Ινδιών, έσχον 
άπειρους άφορμάς δπως παρατηρήσωσι τήν έ- 
πιδημικήν χολέραν, δέν είναι δέ παράδοξον, 
δτι ή περιγραφή τής άσθενείας ταύτης έγέ
νετο κατά τδν 17ον αιώνα ύπδ Εύρω- 
παίων ιατρών. 'Εχομεν προσέτι τά λε
πτομερή χρονικά τών επιδημιών τοϋ 18ου 
αίώνος, τών όποιων ή σπουδαιοτέρα εί
ναι ή ένσκήψασα είς Hurdwar. ’Εν συν
τόμω, είς οίανδήποτε έποχήν καϊ άν ά- 
νατρέξωμεν, εύρίσκομεν ένα τών κρίκων 
τής μακράς χρονολογικής Αλύσσου τής χο 
λέρας, άρχομένης Απδ τών Αρχαιοτέρων 
συγγραμμάτων τής ινδικής ιατρικής.

Τά αίτια άτινα ανέκαθεν διηυκόλυνον 
τήν Ανάπτυξιν τής χολέρας έν Ίνδίαις έ- 
πενεργοϋσι τά ίδια καϊ τήν σήμερον. Σχε 
δόν καθ’ δλα τά έτη ή νόσος Αναφαίνεται 
είς τούς τόπους, ένθα συνέρχονται οί προσ- 
κυνηταί. Μεταξύ τών τόπων τούτων, ί- 
νιοι τών οποίων είσίν έπίσης πόλεις έμ- 
πορικαϊ, τρεις πρδ πάντων προσελκύουσι 
τδ πλήθος’ ή Uurdwar, πρδς βορ^άν τοΰ 
Ίνδοστάν, παρά τδν Γάγγην, ή Juggur- 
nalh, παρά τήν παραλίαν τοϋ Ontssa, 
βορειοδυτικώς τοϋ κόλπου τής Βεγγάλης, 
καϊ τδ Conjeveran, πρδς νότον τής Ma
dras. Οί ποοσκυνηταί φθάνουσιν έκεΐ κα
τά τδ θέρος, μετά όδοιπορίαν πλέον τών 
εκατόν λευγών ήν διανύουσι σχεδόν πάν
τοτε πεζοί, κεκμηκότες καί είς άθλίαν κα- 
τάστασιν ήν δυσκόλως δύναταί τις νά 
φαντασθή. "Αμα άπαξ φθάσωσιν είς τούς 
Αγίους τούτους τόπους, ή συσσώρευσις, ή 
κακή τροφή, ή ^υπαρότης, ή Ακολασία, 
συντείνουσιν εϊς τήν άνάπτυξιν τών νοση- 
ματικών σπερμάτων, ή δέ επιδημία άνά- 
πτεται μεταξύ αύτών. Ή μεμολυεμένη 
αΰτη πληθύς έξαπλοϋται Ακολούθως, καί 

καταλαμβάνει δλα τά μόρη τοϋ τόπου, 
διασπείρουσα τά μιάσματα καϊ τήν κολ- 
λητικότητα.

Αί άπειροι λοιπδν αύται μετοικήσεις 
διευκολύνουσι τήν διάδοσιν τής χολέρας. 
Είναι τάχα ένταυτώ καϊ τά παραγωγικά 
αύτής αίτια ; Δέν δυνάμεθα νά άποκριθώ- 
μεν κατηγορητικώς είς τήν έρώτησιν ταύτην. 
"Λπασαι αί δύναται ύποθέσεις έγένοντο 
έπϊ τής αρχής τής χολέρας έν Ίνδίαις, 
άλλ’ ούδεμία εξηγεί άληθώς τήν δυσκο
λίαν τοϋ προβλήματος. Τίς ή αιτία ή γεν- 
νώσα τδ μίασμα ; Μή ή συσσώρευσις 
τών προσκυνητών ύπδ δρους ύγιεινής κα
κίστους, μή ή σήψις τών έκ φυτικών 
ούσιών σωρών, ύπδ πύρινον ήλιον, ή ή 
Ακινησία τών ύδάτων τοϋ Γάγγου, πλή
ρους Ακαθαρσιών καϊ πτωμάτων, ή τέλος 
πάντων, δπερ καϊ πιθανώτερον πάντων, 
ιδιαιτέρα τις κατάστασις τοϋ έδάφους ; 
'Αγνωστον. Τδ βέβαιον είναι δτι αί συ- 
νοδίαι τών προσκυνητών διαδίδουσι τήν 
χολέραν δτι καϊ αΰτη έπιζητεί τρόπον τι- 
νά Ατμόσφαιραν μεμολυσμένην, ώς έκ τού
του εύχής έργον ήθελεν είσθαι άν ή βρετ- 
τανική κυβέρνησις έπέβλεπε τάς συνοδίας 
τών προσκυνητών καϊ έπεδίωκε δραστη- 
ριώτεοον δσα μέσα άνέλαβεν ήδη ΐνα κα- 
Οαρίσν) τήν χώραν έκείνην. Όταν ιατροί 
διακεκριμένοι προτείνουσι νά ύπάγωσιν 
έκεΐ ίνα προσβάλωσι τδ κακόν έν αύτή 
τή πηγή του καϊ διά παντδς τδ καταστρέ- 
ψωσι, προσπαθοϋντες οΰτω νά προκαλέ- 
σωσιν είδός τι σταυροφορίας έν Ίνδίαις, 
σταυροφορίας μέ τήν δποίαν δλοι οί πεπο- 
λιτισμένοι λαοί ώφειλον νά ένωθώσιν ίνα 
κόψωσι τάς κεφαλάς τοϋ θηρίου, ώς άλλος 
Ηρακλής τάς κεφαλάς τής Λεοναίας Ύ
δρας, έκαστος Επιδοκιμάζει βεβαίως τδ 
τολμηρόν καί φιλάνθρωπον τοϋ σχεδίου, 
έρωτά δμως έαυτδν τίνι τρόπιρ θά τεθή 
είς ένέργειαν. Ή Περσία, εύρισκομένη με
ταξύ τών ’Ινδιών καϊ τής Εύρώπης, δέν είναι 
εστία χολέρας, άλλ’ είναι τόπος ένθα ή 
Ασθένεια ευρίσκει έδαφος τοσοϋτον κα
τάλληλον, ώστε συχνότατα άρχει έκεΐ.



294 II ΧΟΛΕΡΑ. 295
II ΧΟΛΕΡΑ.

Πρδ ολίγων ί'τι έτών τδ βασίλειον τοΰ 
Σάχου προσέφερεν έπί τοΰ αντικειμένου τού
του λυπηρόν θέαμα. Αί άκαθαρσίαι άφίνοντο 
εΐ; του; δρόμου;, τά πτώματα τών ζώων, 
τών καμηλών, τών βοών, τών Ιππων, τών 
ήμιόνων, κατεβροχθίζοντο υπδ τών κυνών, 
τών θωών καί τών σαρκοβόρων πτηνών, έν 
τδ; αύτών τών πόλεων ή τών περιχώρων. 
Ένεκεν θρησκευτική; δοξασία; λίαν έρριζω- 
μένη; έθεώρουν ώ; καθήκον την μεταφοράν 
τών νεκρών μακράν τή; πόλεω; δπω; έν-ια- 
φιάσωσιν αυτού; έντδ; άγιων τάφων. Ή 
μεταφορά αδτη ένηογεΧτο δσον χειρότερον δίδε
ται' τά σώματα διαφόρου; βαθμού; σήψεως ύ" 
πθ7«ίντα έτυλίσσοντο έντδ; απλού πιλημα- 
το; (κετσ'ε), σπα νίω; κλειόμενα έντδ; φε 
ρέτρου έκ λεπτών καί κακώς συνηρμοσμέ- 
νων σανίδων. Έν τοιαύτη καταστάσει τά 
πτώματα μετεφέροντο έπί καμηλών ή ή- 
μιόνων, κατά πάσαν έποχήν τοΰ ίτου;, εΐ; 
άποστάσεις τριάκοντα τεσσαράκοντα ή- 
μερών κατά μέσον δρον δδοιπορία;. Ύπήρ
χον συνοδίαι πτωμάτων, έπίσης ώ; ύπήρ
χον συνοδίαι προσκυνητών, καί συνέβη εΐ; 
τού; όδοιπόρους νά άπαντήσωσι τοιαύτα; 
ές 400 ίω; 200 νεκρών. Δέν είναι άνάγκη 
νά εϊπωμεν πόσον τά κινητά ταΰτα νεκρό- 
φορεία θά συνέτεινον, μολύνοντα την άτμο- 
σφαΧραν, εί; τήν διάδοσιν τή; έπιδημία;. 
Τδ διεθνές συμβούλιον συνεβούλευσε τήν 
περσικήν κυβέρνησιν νά έμποδίση διά παν- 
τδ; δυνατού μέσου τδν έπί τοΰ κράτου; 
αύτής πολλαπλασιασμόν τοΰ χολερικού δη
λητηρίου. Έπέμενε δέ δπω; άπολαύση τήν 
κατάργησιν τών έθίμων και τών συνηθειών 
αύτών άτινα; διατηροΰσι τδ νοοώδες έν 
τώ τόπο»' άπήτησε τήν σύστασιν υγιεινών 
συμβουλίων έπιφορτισμένων τήν έκτέλεσιν 
τών άπαραιτήτω; αναγκαίων πρδ; προφύ- 
λαξιν αύτή; τή; Περσίας, κατά συνέπειαν 
δέ και τής Εύρώπη; κατά τής ένσκήψεω; 
τή; μάστιγα;. ΕύχαΙ παρόμοιαι έξεφράσθη- 
σαν ά?λοτε πολλάκι; ένώπιον τοΰ Σάχου 
τή; Περσία; ύπδ τοΰ ιατρού του Κ. Tho- 
Ιοζαη. Άπδ τοΰ 4867 ρητή διαταγή τοΰ 
μονάρχόυ άπηγόρευε πανταχοϋ τήν μετα

φοράν τών πτωμάτων' ταύτοχρόν»; ετεραι 
ύγειονομικαί μεταρρυθμίσει; προητοιμά- 
σθησαν. Αί γνωμοδοτήσεις λοιπδν τοΰ συμ
βουλίου έπρεπεν έν γένει νά γίνωσι παραδε- 
κταί καθ’ δλοκληρίαν ύπδ τή; κυβερνήσει·»; 
τής Τεχεράνη;' άλλά, καί τοι ή τελευταία 
αύτη δέν έφερεν ούδεμίαν άντίστασιν, ούδέν 
έπέτυχεν ούτε τή είναι είσέτι εύκολον νά νι- 
κήση τήν τών κατοίκων άντίστασιν.Δέν έπι- 
τυγχάνει τις εί; μίαν ήμέραν, πρδ πάντων 
μεταξύ τών άνατολικών λαών, τήν κατάρ- 
γησιν παναρχαίων έθίμων άναγομένων εΐ; 
θρησκευτικά; προλήψεις. Τά μέλη τοΰ συμ
βουλίου φαίνεται δτι δέν ύπελόγισαν 
άρκούντω; τά; δυσκολίας τοιαύτη; έπι- 
χειρήσεως, και ό Κ. 1 ΙιοΙοζαη iizi- 
μεινε μετά πολλή; φρονήσεως εί; τήν α
νάγκην νά ένεργήσωσι μετά προφυλάξεω; 
καί περιορισμού. Όπως καί άν έχη, ό Κ. 
Prousl, ιατρό; τών νοσοκομείων τών Πα
ρισίων, δστις, τώ 1869, άπες-άλη είς Ί’ωσ- 
σίαν και Περσίαν, πρδ; έξέτασιν προληπτι
κών μέτρων κατά τή; χολέρας, ήδυνήθη 
νά παρατηρήση δ ίδιος τά; έξαιρέτους δια
τάξεις τή; περσική; διοικήσεως. «Τδ πλεΧ- 
στον τών μέσων ών ή γαλλική κυβέρνη- 
σι; ήθελε διατάξει τήν έφαρμογήν, λέγει ό 
Κ. Prouft, έτέθησαν ήδη εί; χρήσιν ύπδ τής 
κυβερνήσεως τοΰ Σάχου. Ανώτατου ύγειο- 
νομικδν συμβούλιον συνεστήθη' έν τή χώ“ 
ρά ταύτη, μέλη δέ διωρίσθησαν οί ίκανώ- 
τεροι τών ιατρών τής Περσίας, ήσχολή- 
θησαν δέ οί ιατροί έπί τών μάλλον σπου
δαίων ζητημάτων τή; δημοσίου ύγιεινής.» 
Ά; προσθέσωμεν δτι ή περσική κυβέρ- 
νησις άπεφάσισε, τή προτάσει τοΰ Κ. 
ΊΊιοΙοζαη, νά δια τάξη τήν διακοπήν πάσης 
συγκοινωνία; καί νά έμποδίση τά; διά ξη
ρά; οδοιπορία; προσκυνητών άν ή ΰπαρςις 
τή; χολέρας βεβαιωθή εί; τά; όμορου; χώ
ρας’ Έν συντόμορ, ή ύγιεινή κατάστασις 
είναι λίαν βελτιωμένη καθ’ δσον άφορφ τδ 
έσωτερικόν τής Περσία; καί βελτιοΰται πε
ρισσότερον καθ’ έκάστην, τοΰτο δε είναι 
άγαθδ; οιωνό; διά τδ μέλλον. Πώ; δμω; 
νά έμποδίση τις τήν χολέραν τοΰ νά είσ-

έν αύτώ έπιδρομής τής χολέρας.Τοΰτο συμ
βαίνει, διότι ύπάρχουσιν έπί τών συνόρων 
τούτων πολλαί νομάδες φυλαί, τδ μέν θέρο; 
βόσκουσαι τά ποίμνιά των έπί τών ύψηλών 
οροπεδίων τή; Περσίας, τδν δέ χειμώνα κα- 
ταβαίνουσαι πρδς τάς πεδιάδας τής Μικρα- 
βίας. Εντεύθεν διαρκής μεταναστεΰσεο»; 
κίνησις έπί τής γραμμής ταύτης, κίνησις 
τήν όποιαν αδύνατον νά ύποβάλλη τι; είς 
καθαρτικούς κανονισμούς.

Σύστημα καθάρσεων δφελιμώτερον είναι 
τδ κωλύσαν τήν έν Αίγύπτω δ.άδοσιν τή; 
έπιδημία; τώ 1871 δτε έμάςιζε τδ Χετζάζ, 
έπί τής δυτική; παραλίας τής ’Ερυθρά; θα
λάσσης. ’Απέναντι τού κινδύνου, δστις ή- 
πείλει τότε τήν Αίγυπτον, ή ύγειονομική 
αιγυπτιακή άρχή άπεφάσισε κατ’ άρχάς 
έξ άνάγκης ΐνα πάσα θαλάσσιος συγκοινωνία 
άπαγορευθή μεταξύ Hedjaz καί Αΐγύπτου' 
άλλ’ έπειδή δέν έβλεπον τδν κίνδυνον κατε- 
πείγοντα, έτροποποίησαν τήν άπόφασιν ταύ- 
την καί διώρισαν ϊνα πάντε; οί πιοσκυνη- 
ταί οί έπανερχόμενοι έκ Μέκκας διά τής 
Αίγυπτου ύπάγωσι πρότερον νά τελέσωσι 
τήν κάθαρσιν είς EMFedj,μικρόν λιμένα τής 
αραβικής παραλίας. Ειδική έπιτροπή συν
εστήθη είς Σουέζ δπως έπιβλέπη άπάσας 
τάς άφίξεις, οί δέ ΐατροί τής έν Hedjaz ύ- 
Ϊειονομική; άρχή; διετάχθησαν νά μετά- 

ίδωσιν εί; Αίγυπτον ειδήσεις περί τή; ύ
γείας τών προσκυνητών.

Όμολογητέον ϊτι τδ σύστημα τών κα
θάρσεων παρουσιάζει περίπλοκά; καί δυ
σκολίας αϊτινες καθιστώσιν αύτδ εις πολ
λά; περιστάσεις άτελϊσφόρητον καί α
νέφικτου. Όχι μόνον είναι δύσκολον νά 
εύρεθώσιν ύπάλληλοι άρκούντως προσεκτι
κοί, άλλ’ άποβαίνει ένίοτε άδύνατον νά ά- 
ναχαιτίσωσι τήν μεταφοράν καί τάς κι
νήσεις τών οδοιπόρων, οΐτινες εισίν οί πρά
κτορες τής επιδημική; διαδόσεως.

Γ.
Άφοΰ ήναι άδύνατος ή καταστροφή τής 

χολέρα; έν τή πηγή της, λίαν δέ δύσκολον 
νά έμποδίσωμεν αύτήν τοΰ νά φθάση μέ- 
χρις ήμών, κατέχει τούλάχιστον ή έπιστήμη

έλθη είς τήν Εύρώπην; Τοΰτο είναι ίν τών 
σπουδαιοτέρων καί μάλλον δυσχερών προ
βλημάτων τή; υγειονομική; άστυνομία; καί 
τή; διεθνούς υγιεινής. Άς έξετάσωμεν δέ 
πάν δ,τι έπραξαν δπως λύσωσι τδ δυσχερές 
τούτο πρόβλημα καί διά ποίου μέτρου έ- 
πέτυχον ή έλπίζουσε νά έπιτύχωσιν.

Ή χολέρα έρχεται έξ Άσία; είς Εύρώπην 
διά ξηρά; ή διά θαλάσσης, τούτέστι δ·.ά 
τών ρωσσοπερσικών έρίων ή διά τής Κα
σπίας θαλάσσης. Δύναται έπίσης νά έλθη 
καί διά τής Μεσογείου, είτε έκ τής Μικράς 
Ασίας, είτε έκ τής Αΐγύπτου, κατά συνέ
πειαν δέ πρέπει νά έμποδίσωσι τήν εισα
γωγήν της είς τάς δύο ταύτας χώρας διά 
τών συνόρων, άτινα χωρίζουσιν αύτάς άπδ 
τή; Περσίας ή τής ’Αραβίας. Ίΐ απλή αΰτη 
γεωγραφική σημείωσες δεικνύει τδ μέγεθος 
καί τδ πολύπλοκου τοΰ προφυλακτικοΰ συ
στήματος δπερ δέον νά έφαρμοοθή. Πάντα 
τά εύρωπαϊκά έθνη κατέβαλαν πρόθυμον 
ένέργειαν πρδ; δργανισμδν μέτρων προφυλα- 
κτικών καί σύστασιν καθάρσεων, πολλοί 
δμω; τών ιατρών δέν παραδέχονται τήν 
διά τών καθάρσεων προφύλαξιν, καί δυστυ
χώ; τήν τοιαύτην γνώμην έπεβεβαίωσαν τά 
γεγονότα, διότι είναι δύσκολου υά έμποδι- 
σθή τδ έπί τών καθάρσεων διενεργούμενον I 
λαθρεμπόρων. Έάν δμω; έτίθεντο έπιμε- 
λώ; εί; χρήσιν τά ύποδειχθέντα μέτρα έπί 
τής γραμμή; τής Κασπίας θαλάσσης, πάσα 
νέα εισβολή έκ τής Περσία; εί; τήν Ρωσ- 
σίαν ήθελε καταστή αδύνατος' άλλά τοΰ
το είναι μυστήριον άφορών τδ μέλλον.

Άς μεταβώμεν ήδη είς τά δρια τής Περ
σίας καί τά τής ασιατικής Τουρκίας.Έφ’ δλη; 
τής έκτάσεως τών τουρκοπερσικών συνόρων, 
άπδ τού δρου; Αραράτ μέχρι τοΰ περσικού 
κόλπου, ή δθωμανική ύγειονομική άρχή 
διατηρεΧ ς-αθμούς έπιτηρητικούς, άς έν άνάγ
κη μεταβάλλει είς λοιμοκαθαρτήρια. Οί 
σταθμοί λοιπόν ούτοι, οί πολυδάπανοι διά 
τδ ταμεΧον,καί καταθλιπτικοί διά τούς λα
ούς, πρδ πάντων διά τούς τής Περσίας, άπε- 
δείχθησαν μέχρι τοΰδε έντελώς άνίσχυροι νά 
προφυλάξωσι τδ όθωμανικδνέδαφο; άπδ τή;
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άντίδοτόν τι κατ’ αυτής ; Όπως ό ιατρός 
δφείλει νά όμολογήση ώς πρδς τήν φύσιν 
τής άσθενείας τήν εντελή αύτοϋ άγνοιαν, 
έπίσης όφείλει νά αναγνώριση άπέναντι τών 
θυμάτων τής χολέρας, την άνικανότητα 
τής ιατρικής τέχνης. Τά πρδς θεραπείαν 
τής χολέρας προταθέντα φάρμακα είσίν έ
πίσης άπειρα ώς αί γενόμεναι πρδς έξήγη- 
σιν αύτής υποθέσεις. Οί θεωροΰντες τήν χο
λέραν ώς ασθένειαν δφειλομένην είς παρά
σιτα ζωύφια ζητοϋσι φυσικώ τώ λόγω τά 
μέσα νά καταστρέψωσι τά παράσιτα ταϋ- 
τα. Οί ιατροί οί θεωροΰντες αύτήν ώς α
σθένειαν μιασματικήν, προκαλοΰσαν είδος 
άλλοιώσεως άπάσης τής μάζης τών χυμών, 
πρδ πάντων δέ τών λευκοματωδών ούσιών, 
είσ! σύμφωνοι δτι τά όξέα δύνανται νά δ- 
φελήσωσιν. Άλλοι φρονοϋντες οτι συμφέ
ρει πρδ παντδς άλλου νά έπαναφέρωσι τήν 
υγρότητα τοϋ αίματος, δπερ πήγνυται έν
τδς τών άγγείων, καταφεύγβυσιν είς τά άλ- 
κάλεα. Οί φυσιολόγοι οί ύποθέτοντες τήν 
νόσον είς τδ νευρικόν σύστημα τοϋ μεγάλο- 
συμπαθητικοϋ νεύρου, επιδοκιμάζουν τά άν 
τισπασμοδικά φάρμακα. ’Εν γένει τά φάρ
μακα έφάνησαν σχεδδν πάντα ανωφελή, 
ή δέ μάλλον ριζική θεραπεία είναι άκό
μη ή τών πρώτων χρόνων τής χολέρας, 
ή θεραπεία τών συμπτωμάτων. Οί χολερι
κοί έχουσι συστολάς σπασμώδεις τών μυώ
νων' καί ταύτας προσπαθοϋμεν νάκαταπαύ- 
σωμεν. Είσί ψυχροί, διδ Βερμαίνομεν αύτούς 
δι’ έντρίψεων καί θερμαντικών ποτών. 'Εχουσι 
βραδεΐαν καί δύσκολον κυκλοφορίαν, διόπρο- 
σπαθοΰμεν νά έπαναφέρωμεν τήν κανονικήν 
κατάς-ασινδιεγείροντες τήν κυκλοφορίαν τοϋ 
αίματος. Ουτω, χωρίς νά προσβάλωμεν τδ 
κακδν ριζικώς, φθάνομεν πολλάκις είς εύά- 
ρεστα άποτελέσματα.

Έκτδς τών άντιχολερικών φαρμάκων, ύ
πάρχουσι καί προφυλακτικά, άτινα φρόνι
μον είναι νά μεταχειριζώμεθα' ταϋτα δ’ εί
σίν αί άντιμιασματικαί καί αντισηπτικά! ου- 
σίαι, ώς τδ φοίνικαν δςύ, ό χλωριοϋχος 
άσβεστος κτλ. ΊΙ δηλητηριώδης φύσις τών 
σκευασιών αύτών εμποδίζει τήν εσωτερι

κήν αύτών χρήσιν' άλλ’ είναι βέβαιον δτι 
έχει φθοροποιόν ένέργειαν έφ’ δλων τών 
άτόμων. Διά τοΰτο είναι δρθδν νά μετα- 
χειριζώμεΟα αύτάς πρδς καθαρισμόν τής α
τμόσφαιρας.

Ός πρδς τήν άτομικήν υγιεινήν, μόνη σύ- 
στασις είναι ζωή τακτική καί εγκρατής, 
Όταν ή χολέρα ένσκήψη, αί έντόσθιοι ενο 
χλήσεις είσί συχνότατοι, έπερχόμεναι ούχί 
αίφνιδίως, άλλ’ ώς συνέχεια διαροοίας μάλ
λον ή ήττον διαρκοϋς. Ή πείρα άπέδειξεν 
δτι καταπολεμουμένης τής πρώτης ταύτης 
ένδείξεως διά τών δπιούχων καί τοϋ υπο- 
νιτρικοϋ βισμούθου, προλαμβάνεται πολλά
κις ό κίνδυνος τής χολέρας. Έν ’Αγγλία 
ή κυβέρνησις διοργανίζει, έν καιρώ έπιδη- 
μίας, επισκέψεις κατ’οίκον, πρδς πιστοποί
ησή καί θεραπείαν, έν άνάγκη τών τοιού
του είδους προδρόμων.

Είναι φανερόν δτι τδ αίμα είς τάς ασθέ
νειας ταύτας μολύνεται, πρδ πάντων δέ 
άλλ.οιοϋται ή φύσις τής λευκωματώδους αύ- 
τ°ϋ ούσίας' άλλ’ δποίου είδους είναι ή άλ- 
λοίωσις αύτη τοϋ λευκώματος ; Ιδού τί 
δέν θά δυνηθώμεν νά είπωμεν ενόσω αύ
τή ή φύσις τοΰ λευκώματος διατελεΐ ή
μΐν άγνωστος. Όταν δμως γνωρίσωμεν τά 
συστατικά τοϋ λευκώματος καί τάς έν τώ 
αίματι διαφόρους μεταβολάς, ή λ.ύσις τών 
μολυσματικών ασθενειών δέν Οά ήναι μα- 
κρά, ή δέ χολέρα δέν θά. τυγχάνη πλέον 
πένθιμον διά τδν κόσμον μυστήριον.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ ΤΟΪ ΦΙΑΕΚΠΑΙΔ. 
ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.

Οί φίλοι τών γραμμάτων μεθ’ ή
μών άναγνωρίζοντες ώς βάσιν κυ
ρίαν τής άναγεννήσεως τής ’Ανατο
λής τήν έκπαίδευσιν καί ήθικήν μόρ
φωσήν τών παρ’ ήμΐν κατωτάτων τής 
κοινωνίας στρωμάτων, παρέστησαν μι
αν κυρίακήν τοϋ μηνδς τούτου, τήν 
13]25 ’Ιουλίου, είς εορτήν δημοτελή, 
ήτις τούς έτερψε μέν καί συνεκίνησεν 
άφ’ ένδς, πλήν συνάμα τοΐς άπέδειξεν 
άφ’ έτέρου πόσον σπουδαίος είναι ό 
σκοπός ούτος τοΰ Συλλόγου, τήν ά- 
νάπτυξιν τών τοιούτων κοινωνικών 
τάξεων άρχήΟεν έπιδιώξαντος, καί ο
ποίους δύναται ν’ άποφέρη έν τώ μέλ- 
λοντι καρπούς, τυγχάνων πρό πάν
των μείζονος υποστηρίξεως έκ μέρους 
τοΰ κοινοΰ. Κατά τήν ήμέραν έκείνην 
έγένοντο τό πρώτον ήδη αί εξετά
σεις τοΰ πρδ έννεαμηνίας μόλις ύπδ 
τοΰ Συλλόγου συσταθέντος καί δια- 
τηρουμένου Νηπιαγωγείου τούτου. Τάς 
εξετάσεις ταύτας, πλήν τοΰ Σ. Μη
τροπολίτου Σμύρνης καί τοΰ Άγιου 
Μυρέων έτίμησαν διά τής παρουσίας 
των καί ίκαναί κυρίαι καί κύριοι. Τά 
έν αύτώ νήπια, περί τά 130 τόν α
ριθμόν, διεκρίΟησαν, έξεταζόμενα, δι’ 
ικανής σχετικώς εύστοχίας περί τάς 
άπαντήσεις· παΐδες πρό έξ μηνών τό 
άλφάβητον μή γινώσκοντες, άνεγίνω- 
σκον εύχερώς σχεδόν διεκρίΟησαν 6- 
μως πρό παντός άλλου διά τοΰ 
συνεσταλμένου καί κοσμιου τροπου, 
δι’ ού παρίσταντο έξεταζόμενα, αύ
τά τά πρό έννέα μ,ηνών τήν υβριν 
καί κακολογίαν έχοντα διαρκώς σχε-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Ζ’.) 

δόν είς τδ στόμα των. Ήσαν άλλοι 
άνθρωποι σχεδόν. Περιττόν νά προ- 
σΟέσωμεν δτι τής προόδου ταύτης 
μέγα μέρος δφείλεται είς τήν διδα- 
σκάλισσαν Κ. Μαριγώ Παπαδοπού- 
λου, διευθύντριαν τοϋ Νηπιαγωγείου 
τούτου.

Τδ Συμβούλων τοϋ Συλλόγου είδε 
πρδ πάντων εύχαρίστως δτι τό Γυ
ναικείου φϋλον ήρξατο ενδιαφερόμε
νον είς τά άμέσως ένδιαφέροντα αύ
τό τοιαΰτα έργα τοΰ Συλλόγου καί 
τήν πολύτιμον αύτοΰ συνδρομήν πα- 
ρέχον τώ έν λόγω Σωματείω· Έν τή 
πρδ μικρού άρξαμένη συμμετοχή ταύ
τη τών Κυριών ό Σύλλογος βλέπων 
πληρουμένην τήν διακαεστέραν τών 
επιθυμιών του, πολλά έξ αύτής έλ- 
πίζει διά τάς έν τώ μέλλοντι έν γένει 
έργασίας του.

Πρό τής ένάρξεως τών έξετάσεων 
ό Κύριος Κ. Εύσταθόπουλος, μέλος 
τής έπί τοΰ Νηπιαγωγείου τούτου ’Ε
φορίας, άνέγνω τήν ακόλουθον σύντο
μον μέν πλήν περιεκτικήν έκθεσιν καί 
άκριβώς άπεικονίζουσαν τήν ένεστώ- 
σαν τοΰ σχο)^είου τούτου κοτάστασιν.

Κύριοι.
Έν τώ μεγάλω ενιαύσιο» θερισμώ δικαίως 

έπρεπε νά έφελκύση τήν προσοχήν υμών 
και ή συγκομιδή, τήν οποίαν άπδ τοϋ α
κανθώδους χωραφιού, άπδ τών ήμελημέ- 
νων τέκνων τών ομογενών ήμών άδελφών 
ό Σύλλογος άγωνίζεται κατά τδ ένδν νά συ- 
νάξη. Κα! δέν βλέπει μέν τις ένταΰθα τούς 
εύανθεϊς καί εύώδεις τών Μουσών κήπους, 
άφ’ ών ποικίλους και παντοίους δρεπόμενοι 
καρπούς πάντες τέρπονται' άλλ’ υπάρχει 
άλλοία τις τέρψις άπδ τών κρίνων τοϋ ά-

38.
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γροϋ, καί χαίρει φύσει δ άνθρωπος δταν 
βλέπη δτι τδ μέν αργιλώδες καί άγονον 
έδαφος μεταβάλλεται κατ’ όλίγον διά τής 
τέχνης είς εύφορον καί κάρπιμον, άναβλα- 
στάνουσι δ’ ευώδη άνθη, ένθα άκανθοι καί 
τρίβολοι πρότερον έφαίνοντο. Ουτος μάλι
στα είναι δ προορισμός τοϋ άνθρώπου, νά 
μεταβάλλη διά τής έπιστήμης καί έπιμε- 
λείας είς καλδν καί χρήσιμον, δ,τι άγνοια 
καί αμέλεια διέφθειρε. Τοΰτο έπιζητεϊ δ 
πολιτισμός δν παρά τοΰ Δημιουργού τώ άν
θρώπω δοθέντα ούκ ολίγον οί πρόγονοι ή 
μών εκείνοι πρώτοι μετέδοσαν καί έξήπλω- 
σαν. Ταύτη τή δδώ βαίνοντες καί ήμεΐς 
νϋν, καί τής ήμετέρας εύγενοϋς καταγωγής 
άλλότρια δέν πράττομεν, άλλά καί ήμϊν 
αύτοΐς τά βέλτιστα.

Κατά καθήκον καί έντολή τών σεβα
στών μόι συνεργατών, Κ. Βουτζινά καί 
Αυγερινού παρουσιάζομαι, κεκμηκώς τή ά
ληθεία, νά ύποβάλλω σύντομον έκθεσιν τής 
καταστάσεως τοΰ Σχολείου τούτου τών 
άπορων παίδων, ού τήν άμεσον έποπτεί- 
αν ένεπιστεύθη ήμΐν δ ήμέτερος Φιλεκπ. 
Σύλλογος "Ομηρος, "ίδωμεν λοιπόν ποία 
ή παρούσα τοΰ Σχολείου τούτου κατάστα- 
σις, καί τί δυνάμεθα νά πορισθώμεν άπδ 
τής συστάσεως τοϋ πρώτου τούτου Νηπι
αγωγείου τών ένδεών. Γνωστόν είνε δτι 
τδ Σχολείον τούτο κατά πρώτον συνέστη 
άπλοΰν Δημοτικόν τής συνοικίας ταύτης’ 
άλλ’ έπειδή δημοτικά μέν Σχολεία ύπάρ
χουσι καί άλλα, όρθώς σκεπτόμενος δ 
Σύλλογος μετέβαλλεν είς Νηπιαγωγεϊον, 
μάλιστα άπορων οικογενειών, 'll μεταβο
λή αυτή επέτυχε καί κατέδειξεν άλλην έ
θνικήν άνάγκην περί ής δέον νά φροντί- 
σωσι σπουδαίως πάντες. Άλλ’ είπω πρώ
τον περί τού Σχολείου. Ένεγράφησαν καθ’ 
δλον τδ έτος άπδ ’Οκτωβρίου μέχρις Απριλί
ου 82 μέν άρρενες παϊδες καί 80 κορά
σια, ών άπηλθον 28 διαδοχικώς μετά 
τινας μήνας, ώστε τδ δλον έφοίτησαν ε- 
κατέρου φύλου 134 παϊδες’ τούτων δέ 
περί τούς 80 είνε τής συνοικίας τοϋ Φα- 
οουλά, καί ρί λοιποί <κ τών πλησιεστέ- 

ρων συνοικιών. Ή δέ πληθύς αυτή τών 
παίδων μαρτυρεί πόσον ευεργετική είνε ή 
σύστασις τοΰ Σχολείου τούτου ένταΰθα 
καί κατ’ άναλογίαν πόσων κατά συνοι
κίας νηπιαγωγείων Εχομεν άνάγκην νά 
συστήσωμεν, ΐνα μεταδίδωμεν είς τούς ό- 
μογενεϊς άπορους παΐδας τά στοιχεία τοΰ 
ανθρωπισμού, καί τάς πρώτας τών άνθρω- 
πίνων γνώσεων. Δέν δύναται δέ νά εϊπη 
τις δτι οί παϊδες ουτοι έφοίτων είς άλ
λα Σχολεία πρότερον, άφ’ ών έφυγον’ ού- 
χί δυστυχώς’ διότι έκ τών 1 60 ύπέρ τούς 
120 ένταΰθα πρώτον ήρχισαν άπο τοϋ 
άλφαβήτου, 30 άνεγίνωσκον συλλαβάς, καί 
περί τούς 10 μόνον άνεγίνωσκον όλίγον. 
'II βελτίωσις καί ήθική τών παίδων τού
των ώφέλεια έγένετο έπαισθητή. Ύβρι- 
σταί καί παρήκοοι οί πλεϊστοι τών μικρών 
τούτων παίδων καί ώς έν ταϊς όδοϊς είθισμέ- 
νοι νά έρίζωσιν, άπέβαλ.λον κατ’ όλίγον 
πολ.λάς τών κακών τούτων Εξεων καί 
δύναταί τις νά ίδη έπί τών τοϋ προσώπου 
χαρακτήρων έπαισθητήν μεταβολήν. ’Εν
θυμούμαι δτε τδ πρώτον έπεσκέφθην το 
Σχολείον τοΰτο εύρέθην είς στενοχώριαν 
τινά καί αμηχανίαν’ είδον δτι οί μικροί 
μας φίλοι καί φίλαι δέν ένόουν τήν γλώσ
σαν ούτε τής διδασκαλίσσης ούτε τών 
άκροατών. Ώμίλουν καί ήριζον προς άλ- 
λήλους άταράχως, δπως τούς βλέπομεν 
συνεχώς έν ταϊς δδοϊς. Λί συμβουλαί καί 
αί άπειλαί ούδεμίαν έντύπωσιν ένεποίουν 
καί άτάραχοι έξηκολούθουν τάς ιδίας ο
μιλίας άφίνοντες ήμάς δμιλοϋντας. Τοΰ
το μέ άπεθάρρυνε τή <χλτ«0εί<χ κατ’ άρχάς 
καί έλυπούμην δτι δέν ήδυνάμην Ενεκα 
τών άσχολιών μου νά δαπανήσω μικρόν 
χρόνον ύπέρ τών εύφυών άλλ’ άτιθάσσων 
τούτων ομογενών παιδαρίων. Τάς σκέψεις 
μου άνεκοίνωσα τοϊς σεβαστοϊς μοι συνα- 
δέλφοις, καί συνέστησα τή άξιοτίμω Δ·.- 
δασκαλίσση Κυρία Μαριγοϊ Παπαδοπού- 
λου πλείονα έπιμέλειαν περί τήν τοϋ ή
θους μόρφωσιν, τδν πρώτον τής συστάσε
ως τοϋ Σχολείου τούτου σκοπόν. Δυνάμεθα 
δέ νά δμολογήσωμεν δτι λαβοϋσα οϊκοθεν 

συμβοηθδν τήν νεωτέραν αύτής άδελφήν είρ- 
γάσθη μετ’ επιμέλειας καί ζήλου παντδς ε
παίνου άξιων. Άν δέ περί τά γράμματα διά 
τάς πολλάς άπουσίας δέν ήδυνήθη νά πράξη 
δ,τι έπεθύμει, άλλ’ άλ.ηθώς περί τά ήθη έ- 
παισθητήν παρετηρήσαμεν μεταβολήν. Αυ
τοί ούτοι δηλαδή οϊτινες ούδεμίαν προ
σοχήν έδιδον ούτε είς τούς προσερχομένους 
ούτε είς τούς λόγους, έπειτα περιέργως 
έβλεπον καί ήκουον πάντα. Τδν πρότερον 
θόρυβον διεδέχθη εύταξία καί ήσυχία καί 
πάντες δπως δήποτε κατεγίνοντο είς τδ 
έργον αύτών. Άλλά καί περί τά μαθή
ματα ή προσοχή τών πλείστων έκρατύν- 
0/1. Πολλοί διαφόρως άνατεθραμμένοι καί 
είθισμένοι οί παϊδες τοϋ λαοϋ, θέλουσι 
καί ίδιάζουσαν πρδς διδασκαλίαν μέθοδον 
καί επιμονήν. "Ολοι δσοι ήρχισαν άπδ τοϋ 
άλ.φαβήτου άναγινώσκουσιν οί μέν είς τδ 
μέγα, οί δέ είς τδ μικρόν άλφαβητάριον, 
τινές είς τήν παιδικήν βιβλιοθήκην, οί δέ 
όλίγοι οϊτινες άνεγίνωσκον μικρόν, ήδη 
άναγινώσκουσι Γεροστάθην. Έδιδάχθησαν 
Άνάγνωσιν, άρίθμησιν καί άοιθμητικής τήν 
Πρόσθεσιν καί Άφαίρεσιν καί ίστορίδια έπί 
Πινάκων, ώς θά ϊδητε νϋν.

’Επειδή δέ οί πλεϊστοι τών ένταΰθα παί
δων είνε άποροι τδ Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου έσκέφθη πώς είνε δυνατόν νά έπέλ- 
θ(1 καί είς ύλικήν τούτων βοήθειαν’ 
δθεν προέβη είς σύστασιν έπιτροπής Κυ
ριών, αϊτινες νά σκεφθώσιν περί τών ύ- 
λικών άναγκών τών πτωχών τούτων παί
δων καί τών μέσων τής διορθώσεως αύ
τών. Ποοσεκλήθησαν λοιπδν αξιότιμοι τι- 
νες Κυρίαι αϊτινες καί έδέχθησαν εύγενώς 
τοΰ Συλλόγου τήν πρόσκλησή καί έπε- 
σκέφθησαν άπαξ ή δίς τδ Σχολείον ήμών. 
Άλλ’ ούδέν πλ.έον έπραξαν, άποδειλιάσα- 
σαι, ώς φαίνεται, πρδς τούς ύπέρ τοϋ έρ
γου κόπους. Άλλ’ δμως ό Σύλλογος έπρα
ξε τδ ένδν αύτώ, μικρόν μετά τά Χριστού
γεννα δούς ύποδήματα είς 36 παΐδας, 
ένδύσας δέ ισαρίθμους’ διότι πώς εινε δυ
νατόν νά μένη άνάλγητος ή ψυχή τοϋ άν- 
θρωπου, ένώ βλέπει πάσχοντα άθφα δ- 

μοια πλάσματα, οίον τής μοίρας άπόπαι- 
δα ; Πολλά τών μικρών παιδιών άπουσία- 
ζον τδν χειμώνα δ·.' έλλειψιν φορεμάτων 
καί ενδυμάτων άλλα έπασχον καί ήσθένη- 
σαν διά τδν αύτδν λόγον. Άλλά ταύτα, 
Κύριοί μου, καλλίτερον μόνον μήτηρ, μό
νον γυνή δύναται νά Οεραπεύση καί νά 
εύρη προχειοότερα τά μέσα. Εινε άρά γε 
δύσκολον 5 ή 1 0 Κυρίαι τής πόλεως ήμών 
ν’ άναλάβωσι τήν φιλάνθρωπον ταύτην ύ- 
πηρεσίαν εϊς ήν ό Σύλλογος προσκαλεϊ αύ
τάς ; ή τάχα έλλείπουσι συμπαθείς ψυχαί 
έν τή μεγαλοπόλει ταύτη ; ούδέτερον, 
Κύριοι’ καί άπόδειξις εινε αύτη’ Χθιζά 
τε καί πρώϊζα δύο τών εύγενών τούτων 
καρδιών (καί έπιτραπήτω μοι νά είπω τά 
όνόματα) ή Κυρία Καλλιόπη Ίωαννίδου 
ιατρού, καί ή Κυρία Χρυσάνθη Σακελλα- 
ρίου έπισκεφθεϊσαι τδ Σχολείον τούτο καί 
τάς άνάγκας τών παίδων ίδοϋσαι Εσπευ- 
σαν αύθόρμητοι ΐνα έπικαλεσθώσιν ύπέρ 
τών άπόρων τούτων τέκνων τών φίλων αύ
τών τήν βοήθειαν καί έπέτυχον νά έν- 
δυθώσι 75 τών μικρών τούτων παίδων-, 
νά ύποδηθώσι δ’ 63 άνυπόδοτα. Δέν λείπου- 
σι λοιπόν καρδίαι συμπαθείς παρά ταϊς γυ- 
ναιξίν ήμών, άλλά μόνον θάρρος πρδς τα 
παρρησία: εύεργετεϊν, θάρρος πρδς άνύψω- 
σιν τής φωνής ύπέρ τού καλού. Τούτο μό
νον λείπει, άλλά καί τούτο ήδη κτάται’ 
καί περί τάς δύο ταύτας εύγενεϊς Κυρίας 
πλεϊσται άλλαι έλπίζομεν δτι προσερχόμε- 
vat θά άνοίξωσι νέαν οδόν πρδς εύεργεσίαν 
καί περίθαλψιν τών ένδεών τής πόλεως ή
μών, οϊτινες πολύ πάσχουσιν. Άλλ’ έν 
κοινωνία οπού πρεσβϋται, οίοι οί Κ. Α
θανάσιος Βουτζινάς καί Ιωάννης Αύγερινδς, 
άκούραστον νεανικήν έπιδείκνυνται δραστη
ριότητα (διότι ομολογώ δτι έγώ ένεκα τοϋ 
έργου μου ούδέν ήδυνήθην νά πράξω ύπέρ 
τού Σχολείου, πάσα δέ ύπέρ αύτοϋ μέριμνα 
άφέθη τοϊς δύο τούτοις Κυρίοις καί όλίγοις 
άλλοις έκ τών εύγενών έκείνων νέων, οϊτι
νες προερξάρχουσι πάντοτε παντδς καλού 
έν τώ Συλλόγω), δπου, λέγω, τδ γήρας νεό· 
τητος διαπράττεται Εργα, είναι δυνατόν νά



ΟΙ ΕΛΛΠΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ. 301
300 ΝΠΠΙΑΓΩΓΕ1ΟΝ ΤΟΥ Φ1ΛΕΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.

ύποθέσρ τις δτι δέν δύνανται νά εύρεθώσι 
Κυρίαι, ινα Αναλάβωσι τοιαύτην εύγενή 
υπηρεσίαν ; Έγώ ούδεμίαν έχω Αμφιβο
λίαν. 'Η Αρχή ήδη έγένετο καί τδ επόμε
νον έτος ελπίζω πολλά καλά άπδ τής γυ
ναικείας ευεργετικής πρωτοβουλίας.

Δύο έν πάση πολιτεία τάξεις ύπάρχου- 
σι, ή τών προυχόντων οΐτινες ύπεοέχουσιν 
κατά τε τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί 
τδν πλούτον, κα'ι ή τών ένδεών,οΐτινες τής 
ένδειας ένεκα δέν ήδυνήθησαν ούτε νά παι- 
δευθώσιν, ούτε νά καταλάβωσι κοινωνικήν 
τινα Οέσιν προέχουσαν. Ή δευτέρα τάξις 
εΐνε ή μείζων, ή περιλαμβάνουσα τδ έθνος, 
ή διαπράττουσα πάν έθνικδν έργον, έκείνη 
τής οποίας οι βραχίονες συντηροΰσι τήν 
πολιτείαν έργαζόμενοι καί αμυνόμενοι υπέρ 
αυτής. Απδ ταύτης Αναπληροΰνται αί δ- 
λίγαι καί έκλείπουσαι τής Ανωτέρα; τάξεως 
θέσεις' υπέρ ταύτης μεριμνώσι πολύ αί κα- 
λαί Κυβερνήσεις’ διότι άπδ ταύτης νοού- 
σης διαπράττονται πάντα τά εθνικά καλά, 
καί τούναντίον άπδ τής Αμαθεία; και δει
σιδαιμονίας καί διαφθοράς ταύτης έπέρ- 
χονται δλα τά δυστυχήματα καί ή έΟνική 
άποσύνθεσις. Καί ταΰτα μέν δπου Κυβέρ- 
νησις καί κυβερνώντες υπέρ τοΰ ίδιου λαοΰ- 
άλλά παρ’’ήμΐν ύπέρ ών ούδείς δ μεριμνών, 
ένθα ή έργασία τών πολλών κατά κακήκ 
μοίραν ύπέρ ολίγων μόνον προνομιούχων 
δαπανάται πρδς βλάβην πάντων, δπου δέν 
ύπάρχει άρχων καί άρχόμενος, άλλά πάν
τες είς ΐσην ύποκείμεΟα μοίραν, καί ούδέν 
πλέον, παρ’ ήμΐν τί πρέπει νά γείνη; Εύ- 
τυχώς τήν θέσιν ήμών ταύτην πάντες νοοΰ- 
μεν, καί- κληρικοί καί λαϊκοί καί πλούσιοι 
καί πένητες Αγωνίζονται ϊνα άνυψώσωσι 
τδ έθνος ήμών απδ τής είλωτικής ταύτης 
καταπτώσεως. διά τών γραμμάτων καί 
τής θρησκείας ήθική μόρφωσις, εΐνε ή Α- 
σφαλεστάτη καί σωτηριωδες-άτη οδός. Τοΰ
το έπιδιώκουσιν πάντες οί όμογενεΐ; δπου 
καί αν εύρίσκωνται. Προεξάρχουσι δέ καί 
πρέπει νά προεξάρχωσιν αί μεγάλαι πόλεις 
ένθα πολύ; δ ήμέτερος πληθυσμός. Τού
των τδ παράδειγμα Ακολουθοΰσιν αί μικραί 

κοινότητες. Διά τδν λόγον τοΰτον καί μά
λιστα διά τδν έξής ή Σμύρνη όφείλει νά 
προβή γενναίως είς σύστασιν Νηπιαγωγεί
ων άπορων. Έν ούδεμιά πόλει τής ’Ανα
τολής ύπάρχουσι πολυπληθέστεροι πτω
χοί έκ τών ήμετέρων ή έν Σμύρνη. Οί πλεϊ- 
στοι τούτων εΐνε Ανέστιοι. Οίκοΰσι δέ 
συναγελαζόμενοι έν Χανίοις Αναμίξ. Καί 
οί μέν γονείς άπδ πρωίας έργάζονται έρ
γασίαν τινά ϊνα πορισθώσι μετά δυσκο
λίας τά πρδς τδ ζήν, τά δέ τέκνα αύ
τών άφειμένα μόνα περιφέρονται Ανυ- 
πόδυτα καί ήμίγυμνα τήδε κακεϊσε δλην 
τήν ήμέραν έν ταΐς όδοΐς διαφθειρόμενα καί 
διαφθείροντα. Οί γονείς τούτων ούτε δύ
νανται, αλλά καί δέν νοοΰσι πλειότερόν τι 
ύπέρ τών τέκνων νά πράξωσιν. Ασυνείθι- 
στοι δέ νά οίκονομώσιν δταν περισσεύωσι 
μικρόν τι ύπέρ τών τέκνων, τινές δέ καί 
ύπερήφανοι μή δειχθώσι ταπεινοί, δέν στέλ- 
λουσι τά τέκνα εί; Σχολεϊον. ’Αλλ’ έπειδή 
οί τοιοΰτοι εινε πολλοί, καί εΐνε έξ έκείνων 
πρδς τούς δποίου; καθ’ έκάστην πάσα οι
κογένεια εύρίσκεται είς συνάφειαν, τδ κα- 
κδν δέν εΐνε μικρόν. Οί παϊδες τούτων εί
ναι ικανοί νά μολύνωσι δλα τά στρώματα 
τή; κοινωνίας. Τίς τών γονέων δέν έδοκί- 
μασε τοΰτο πολλάκις έν τώ ίυίφ οϊκφ ; 
Ποσάκις οί παϊδες ήμών δέν προφέρουσιν 
έν Αγνοία λέξεις ή φράσεις τοΰ όχλου 
τάς όποιας ούδέποτε έν τή οίκίιη ήκου- 
σαν; Καί μικρού; μέν τού; παΐδα; τούτους 
Αφίνουσιν οί γονεϊς νά περιφέρονται είς τάς 
όδού;, άπδ δέ τοΰ 8 ή 12 έτους συμ- 
παραλαμβάνουσιν μεθ’ εαυτών ή παραδίδου- 
otv είς έργον τι πρδ; πορισμδν τής τροφής. 
Παιδία δέ ούτω τραφέντα παραδιδόμενα ά
μέσως είς τήν κοινωνίαν, ούδόλως παράδο
ξον άν άποβαίνουσι μετά τινα έτη ή μά- 
στιξ τής κοινωνίας έν ή ζώσιν, δπερ δυστυ
χώς συμβαίνει παρ’ ήμΐν. Τδ κακδν τοΰτό 
έχομεν καθήκον πάντες οί νοοΰντες νά προ- 
λάβωμεν καί τής κοινωνίας χάριν καί ή
μών αύτών.

Τήν θεραπείαν τούτου τοΰ όσημέραι αύ- 
ξάνοντος έν τή ήμετέρα: κοινωνί? κακοΰ,

διδασκόμεθα σήμερον πώ; νά διορθώσω- 
μεν. Δύναται δηλ. δ Σύλλογος η εταιρία 
τις Φιλόπτωχος μάλιστα έκ Κυριών νά συ- 
στήση κατά συνοικίας νηπιαγωγεία τών Α
πόρων παίδων, ένθα οί πενέστεροι τών 
ήμετέρων εύρίσκονται. Διά τούτων δλοι οί 
μικροί παϊδες, άρρενα καί θήλεα, άπδ 
τοϋ 4—7 ή 8 ετου; δύνανται νά φοιτώσι καί 
νά διημερεύωσι μάλιστα, έχοντες μεθ εαυ
τών τδ μικρδν γεΰμά των. Ούτω τά αθώα 
ταΰτα νήπια, τά δποΐα οί γονείς μή δυνά- 
μενοι νά περιποιηθώσιν άφίνουσι νά διαφθει- 
ρωνται εί; τάς δδούς, θέλουσι λαμβάνει 
Ανατροφήν τινα καθ’ ήν ήλικίαν εινε άχρη
στα εί; τούς γονείς. Διά τοΰ μέσου τού
του καί οί μικροί παϊδες σώζονται καί οί 
γονείς αύτών εύεργετοΰνται, μένοντες έλεύ- 
Οεροι νά άπέλθωσιν είς τδ ίδιον έργον. , Τδ 
πράγμα δέν εΐνε τόσον μέγα, δσον φαίνε
ται. Άπόφασις χρειάζεται' έν τούτω μά
λιστα δύναται νά έκδηλωθή ή γυναικεία 
συμπάθεια καί φιλανθρωπία.

Διά βραχέων καί απλώς τά τοΰ Σχο
λείου έκθέσας ποιούμαι τήν πρότασιν ταύ
την ή; καί άλλοτε παραπλησίαν εξέθε
σα δμιλήσας έν τφ ήμετέρω Συλλόγω, πριν 
έτι συσταθώσι τών Απόρων τά Σχολεϊα. 
ΊΙ πόλις αύτη περικλείει πολλάς καρδίας 
συμπαθεί; καί άντιλαμβανομένα; τών κα
λών. Εύχομαι δέ ή Ασθενής αύτη μου φω
νή νά εύρη ταχέως τά εύγενή έκεϊνα όρ
γανα, τά'όποια θέλουσι καί δύνανται νά 
πράξωσι πρδς τούς ομοίου; τδ καλόν.

ΟΙ ΕΛΛΠΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ύπό Ε. Rossi De Giusliniani. 
(Μετάορασις Κ. Ίβηγόνου).

«ΜΑΜΑ*

Συνέχεια καί τέλος.

Ill
Τδ περί τής κινήσεως. τών ουρανίων σω

μάτων έσφαλμένον σύστημα τοϋ Πτολε
μαίου δέν άποδεικνύει, δτι καί δλοι οί αρ
χαίοι σοφοί τή; Ελλάδος έδόξαζον οτι, 
δ "Ηλιος καί οί λοιποί αστέρες στρέφον
ται περί τήν Γήν. Οί τότε σοφοί, μεθ 

. δλον τδ Απάτηλδν φαινόμενον, μάλλον έ- 
πισταμένως έξετάζοντες τδ σόμπαν,, επει- 
θοντο' δτι, ή ήμετέρα σφαίρα μακραν τοΰ 
νά ήναι τδ κέντρον τή; παγκοσμίου κινη- 
σεω;, Απεναντίου αύτη μετά τών λοιπών 
πλανητών έστρέφετο περί τδν Ηλιον.

Είναι Αληθές δτι ή σφαλερα έκείνη ι
δέα τοΰ Πτολεμαίου, καθ’ ήν τδ πάν περί 
τήν Γήν έστρέφετο, άνεχαίτισεν έπί είκοσι 
καί τι πρδς αιώνα; τήν πρόοδον τής α
στρονομίας, τοΰτο δμως δέν είναι ,και ί- 
σχυρδς λόγος, ώστε νά μάς άναγκαση να 
πέστεύσωμεν δτι οί άληθεϊς μαθηταί τών 
Ελληνικών σχολών Απολύτως έπίστευον 
δτι ή Γή ήτον Ακίνητος. Έάν οί ’Ινδοί, μη 
γνωρίζοντε; ποΰ νά στηρίξωσι τήν Γήν, ί- 
φαντάζοντο αύτήν έρειδομένην έπί των 
ράχεων τεσσάρων έλεφάντων, πλασθεντων 
έπί τούτω ύπδ τοΰ Βράχμα έάν, ο Πίν
δαρος ποιητική άδείιε έστήριζεν αυτήν επί 
Αδαμαντινών στηλών, δέν έπεται εκ τού
των δτι, τδ έργον τής δημιουργία;,, οίον 
ύπδ τής έπιστήμης τήν σήμερον Αποκα
λύπτεται, δέν έφείλκυσε τήν προσοχήν καί 
τών Ελλήνων Αστρονόμων.

Οί πλεΐστοι έκ τών Αρχαίων φιλοσόφων 
ύπεστήριζον τήν ιδέαν δτι, μόνο; ο Ηλιος 
έμενεν Ακίνητος, οί δέ περί αύτδν πλά

ι νήται, εύπειθέστατοι ύποτελεί; του άπε-
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τόξου τοϋ γήινου μεσημβρινού, ήτοι τοϋ 
άπδ τοϋ βορείου πόλου πρδς τδν Ισημερι
νόν διαστήματος, εΐναι τδ μέτρον, ή βάσις 
τών μέτρων τής Γαλλίας. Κατά τάς κατα
μετρήσεις τοΰ ΈρατοσΟένους ή περιφέρεια 
τής Γής ύπελογίζετο είς 252,000 σταδίους, 
δπερ δεν διαφέρει κατά πολύ άπδ τών ση
μερινών ύπολογισμών. Καταμετρήσας τήν 
άπδ 'Ρόδου είς Αλεξάνδρειαν άπόστασιν δ 
Ποσειδώνιος διά τοϋ σχετικού ύψους τοϋ 
άστέρος Κανώπου ύπελόγισε καϊ αύτδς μετ’ 
έντελοϋς άκριβείας τήν περιφέρειαν τοΰ ή
μετέρου πλανήτου.

Εύδοξος δ φίλος τοϋ Πλάτωνος, όστις 
πρώτος ώρισε τήν διάρκειαν τοϋ ήλιακοϋ έ
τους εις 365 1(4 ήμέρας, όπερ άντιστοιχεϊ 
μέ τούς υπολογισμούς καί τής νεωτέρας 
έπιστήμης, έγραψε καί άξιοσημείωτον σύγ
γραμμα περί τής περιφερείας τής γής.

Σήμερον ή πρόοδος τών επιστημών έν γέ- 
νε*, ιδία δέ τής άστρονομίας, δέν έπιτρέ- 
πει πλέον νά θεωρώμεν τήν γήν οχι μόνον 
ώς κέντρον τοϋ παντδς, άλλ’ ούτε ώς μόνον 
κόσμον κατωκημένον. Αί μεταξύ τών λοι
πών πλανητών καί τής ήμετέρας σφαίρας 
ύπάρχουσαι άναλογίαι είσίν τραναί άποδεί- 
ξεις, δτι τδ άνθρώπινον σώμα δέν εΐναι ά- 
ποκλειστικδς τύπος, καί δτι ή δημιουργός 
δύναμις, ήτις έν αφθονία έρριψε τήν ζωήν έν 
σταγόνι ύδατος, βεβαίως δέν έσταμάτησεν 
είς τδν άνθρωπον. Bruno Jordan, Hug
gens, Fontennelle, Charles, Bonnet, A- 
rago, Flamarton καί πλεϊστοι δσοι έκ 
τών νεωτέρων σοφών έξεφράσθησαν καί έ- ι 
γραψαν ύπέρ τής ιδέας τής πληθύος τών | 
κόσμων καί τής οίκησιμότητος αύτών. «"Ο 
λαι αί ύπάρχουσαι άναλογίαι μεταξύ τών 
πλανητών καί τής γής, λέγει δ Babinel, 
εΐναι τοσαΰτα επιχειρήματα ύπέρ τής ιδέας 
τής ύπάρξεως ζώντων όντων καί έπί τής 
έπιφανείας έκείνων.» Ό δέ περίπυστος Lam
bert ’Ακαδημίας τής Πρωσσίας εκπλησ
σόμενος έπί τή καταπληκτική γονιμότητι 
τή; φύσεως,είς τάς περί Κοσμογονίας έπις-ο- 
λάς του γράφει «’Εάν εϊμεθα καλώς πεπει
σμένοι,δτι τδ πάν έπί σκοπώ έγένετο,δτι τδ 

πάν άρμονικώς συνδέεται, καί δτι δ κόσμος 
δλος εΐναι ή εκφρασι; τών ιδιοτήτων τοϋ 
Θεοϋ, προαγόμεθα τότε νά πιστεύσωμεν, 
δτι δλα τά ούράνια σώματα είσί κατοικη- 
μένα, καί δτι δλον τδ άπειρον διάστημα 
τοϋ στερεώματος εΐναι έπίσης πλήρες κα~ 
τοικημένων κόσμων. Δέν δυνάμεθα νά πα- 
ραδεχθώμεν, δτι έν τοσοϋτον έντελές έργον 
έχει τόσα κενά καί χάσματα. Έπί κόκ
κου άμμου έν σταγόνι ύδατος παρατηροϋ- 
μεν κόσμου; καί κατοίκους, τά δέ έντελέ- 
στερα ήμών μικροσκόπια μόλις δεικνύουσιν 
ήμϊν τάς φαλαίνας καί τούς έλέφαντας τών 
κόσμων τούτων, άδυνατοϋντα νά φθάσωσι 
καί μέχρι τών έντόμων αύτών. Καί θέλο
με* έπειτα, ώστε τά άπέραντα ταΰτα σώ
ματα, άτινα μεθ’ ήμών πλανώνται περί τδν 
"Ηλιον, καί άτινα, ώς ήμεΐς, παρ’ αύτοϋ 
λαμβάνωσι τό τε φώς καί τήν ζωηφόρον 
θερμότητα, νά ηναι κενά καί άκατοίκητα ! 
Κατ’ έμήν ιδέαν δέν ύπάρχει παοαλογωτέ- 
ρα ταύτη; γνώμη καί άναξιωτέρα λογικού 
όντος.»

Καί άπδ τών αρχαιοτάτων χρόνων φι
λόσοφοι πασών τών σχολών έκήρυξαν, εϊτε 
διά τών συγγραμμάτων των, εϊτε ένώπιον 
τών μαθητών των, τήν μεγάλην ταύτην 
αλήθειαν. «Εξίσου παράλογον θέλει είσθαι, 
λέγει δ Μητρόδωρος δ Έφέσιος, τδ νά θέ- 
λωμεν ενα μόνον κόσμον είς τδ άπειρον 
αύτδ κενόν, δσον καί τδ νά ύποθέσωμεν 
δτι εί; μίαν έκτεταμένην πεδιάδα δέν δύ
ναται νά βλαστήση είμή εις καί μόνος 
κόκκος σίτου.» Ό Δημόκριτος έκπεπληγ- 
μένος έπί τή άπεράντορ πληθύϊ τών ουρα
νίων σωμάτων άνέκραξεν

«’Απείρους δέ εΐναι κόσμους.»
’Αναξίμανδρος δ έφευρετής τών γεωγρα

φικών χαρτών άνέπτυσσεν έπίσης είς τούς 
συγχρόνους αύτώ τήν μεγάλην ταύτην ι
δέαν τής πληθύος τών κόσμων καί τής 
οίκησιμότητος αύτών. Τήν φιλοσοφικήν ταύ
την ιδέαν παρεδέχθησαν τότε δλοι οί σο
φοί τής Ελλάδος, παρά τών οποίων κα
τόπιν τήν παρέλαβον καί οί ’Αλεξανδρινοί.

"Ιππαρχος δ θεμελιωτής τή; έπιστημο- 

νικής αστρονομίας, δστις άνεκάλυψε καί 
τήν μεταχίνησιν των τροχιχων, Άρίφιλ- 
λος, Ήρακλείδης, Τιμόχαρις, Σέλευκος, 
Απολλώνιος, Μένεχμος καί τόσοι άλλοι 
νέες, οϊτινες άπαντες έκλέϊσαν τήν έπο
χήν τών Πτολεμαίων, ύπεστήοιξαν δλοι 
τήν ιδέαν δτι έκαστος άστήρ εΐναι κόσμος 
κατηχημένος ύπδ λογικών όντων.

'II ιδέα τή; πλειονότητος καί τή; οί- 
κησιμότητος τών κόσμων, μ’ δλην τήν δει
σιδαιμονίαν καί τδν θρησκευτικόν φανα
τισμόν, τοσοϋτον ητον διαδεδομένη καί 
παρά τοϊς άρχαίοις, ώστε, κατά Juvenal, 
καί αύτδς δ μέγας ’Αλέξανδρος έλυπεϊτο 
καί έταπεινοΰτο σφόδρα μή δυνάμενος, λέ
γει, νά τούς κατακτήση.

IV.
Έξετάζοντες διά τοΰ τηλεσκοπίου τή\ 

έπιφάνειαν τής Σελήνης παοατηροϋμεν δτι 
αΰτη σκεπάζεται ύπδ μεγίστων κρατήρων 
δμοίων τών τών έσβεσμένων τής γής ή- 
φαιστείων, ύπδ όρέων σχηματιζόντων εκτε
ταμένα περιτειχίσματα, τών δποίων τδ 
κέντρον κατέχουσι στρογγύλα ύψώματα, 
απρόσιτοι άκρώρειαι καί ύπερτεθειμένοι όγ- 
κωδέστατοι βράχοι, καί υπδ πολυαρίθμων 
πεδιάδων, άς έπωνόμασαν θαΛάσσας·

Πώς δμως τώρα οί άρχαϊοι, άμοιροϋν- 
τες τών μέσων άτινα σήμερον κέκτηται 
ή έπιστήμη, ήδυνήθησαν νά έξακριβώσωσι 
τοσοϋτον καλώς, δσον καί ημείς, τήν το
πογραφίαν τής Σελήνης ; Ειχον άρά γε έρ- 
γαλεϊον κατά τδ μάλλον καί ήσσον δμοι- 
ον τώ ήμετέρω τηλεσκοπίω, δι’ ού παρε- 
τήρουν τά διάφορα ούράνια σώματα ; Έν
ταΰθα έγκειται ζήτημα, ουτινος ή λύσις 
δύσκολος. Ούχ ήττον δ ’Αριστοτέλης λέ
γει δτι, παρατηρών τις άντικείμενόν τι 
διά σωλήνος, αί άκτϊνες αί άπδ τοΰ παρα- 
τηρουμένου αντικειμένου άναχωροϋσαι, διά 
τοΰ μέσου τούτου ύφίστανται όλιγωτέραν 
διάθλασιν, και δ Στράβων δμιλών περί 
τής φάινομένης μεγεθύνσεως τοϋ δίσκοϋ 
τοϋ Ήλιου, δταν ούτος εύρίσκεται έπί το 
δρίζοντος, λέγει δτι, δταν παρατηρώμεν 
διά τίνος σωλήνος, αί δπτικαί άκτϊνες, τε-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.)

Ολασμέναι ούσαι, παριστώσιν ήμϊν τά αν
τικείμενα μεγαλείτερα :

«z/ιά άέ τούτων ώς th’ αύ.Ιών χ.Ιωμέ- 
νην την δψιν πλατυτέρας δέχεσθαι rdc 
<ρα>·τασ/ας.»

Ideler ό νεώτερος είς τά σχόλια αύτοϋ 
έπί τών Μετεωρολογικών τοΰ ’Αριστοτέλους 
αναφέρει δτι δ πεοιφανή^ ούτος φιλόσοφος 
είχε παρατηρήσει διά τίνος οϊου δήποτε ερ
γαλείου τάς κηλίδας τοΰ Ήλίου. Βασίζε
ται δέ έπί τής εξής έκφράσεος τοϋ Σταγει- 
ρίτου τδν- ήμέτερον κεντρικόν άστέρα άφο- 
ρώσης :

•Μηδ έτι σήμα φέρει.ι
'Οπωσδήποτε λοιπδν εΐναι βέβαιον, δτι 

οί άρχαϊοι ειχον άρκούντως άκριβή γνώσιν 
περί τής έν γένει έξωτερικής μορφής τοϋ 
ήμετέρου δορυφόρου Έγνώριζον έπίσης δτι 
ή Σελήνη εΐναι σώμα έτερόφωτον, δεχομέ- 
νη παρά τοϋ ήλίου τδ φώς αύτής, καί δι’ 
άντανακλάσεως άποστελλουσα ήμϊν αύτό :

• Τήν τε Σελήνην ψευδοφαή xal άπό 
τοΰ 'Ηλέου φωτίζεσθαι.»

z/ιογέν. Ααέρτιος.
Ό Δημόκριτος, δπως καί οί νεώτεροι έπι

στήμονες, έδόξαζεν δτι αί πηλϊδες, αί έπϊ 
τοΰ δίσκου τής Σελήνης φαινόμεναι, εΐναι 
σκιαί τών ύψίστων όρέων, άτινα έπίστευεν 
δτι ύπάρχουσιν έπ’ αυτής.

Οί κομήται, τά παράδοξα ταΰτα σώμα
τα, άτινα άλλοτε ένέσπειρον τρόμον είς τά 
έθνη, σήμερον, χάρις είς τήν φασμασκοπι- 
κήν άνάλυσιν, κάλλιστα διεγνώσθησαν και 
έπιστημονικώτεοον παρετηρήθησαν. Καί οί 
άρχαϊοι, ώς ήμεΐς, άναλόγως τών μέσων 
των, παρατήρησαν τούς κομοφόρους τούτους 
άστέρας, τδ ακόλουθον δέ χωρίον έν φ έκ- 
φράζεται ή περί τούτου ιδέα τών Πυθαγο- 
ρικών άποδεικνύει τούτο έναργέστατα «Τώ»· 
Πυθαγοριχ&ν τινές μεν άστέρα φασίν εί
ναι τόν χομήτην των ούχ άεί φαινομένων, 
διά δέ τίνος διωρισμένου χρόνον περιο- 
δίχως άνατελλόντων.·

Έκτδς πάσης αμφιβολίας εΐναι σήμερον 
δτι είς τδ καθ’ ήμας πλανητικόν διάστημα 
πλανώνται έπίσης σμικοά τινα σώματα, 

39.
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άτινα, έν τή Ατμοσφαίρφ ήμών περιπίπτον- 
τα, Αναφλέγονται ένεκα τής υπερβολικής 
αύτών ταχύτητος, μεθ’ ής διατρέχουσιν αυ
τήν, καί ών τά πλεΐστα πίπτουσιν έπί τής 
γής. Τά σώματα ταΰτα ώνομάσθησαν άε- 
pdJifioi, βο.Ιίδες καί όι&ττοντες άστέρες. 
Είναι δμως τώ όντι παράδοξον δτι τδ φαι- 
νόμενον τοΰτο, δπερ άπδ τών άρχαιοτά- 
των χρόνων παρετηρήθη, νά μή πιστεύη- 
ται είσέτι παρά τινων σοφών τών ήμερών 
μας. <Ή ’Ακαδημία τών έπιστημών έν Πα
ρισίοις, λέγει δ. Άραγώ, διεκήρυττε τώ 
4 769 οτι πτώσις πετρών έξ ούρανοϋ προερ- 
χομένων ήτον Απολύτως αδύνατος. Ό παρά 
τή πόλει Luci καταπεσών καί αμα τή 
πτώσει του ληφθείς λίθος, τδ πρακτικόν 
τοΰ δημοτικού συμβουλίου τοΰ δήμου Ju- 
liac, τδ έπιβεβαιοΰν δτι, τήν 29ην ’Ιουλίου 
4790, έπεσεν είς τους αγρούς, έπί τών 
στεγών τών οικιών καί είς τάς δδούς τοΰ 
χωρίου άπειρος πληθύς λίθων, δλα ταΰτα 
έθεωρήθησαν υπδ τών τότε έφημερίδων ώς 
γελοιωδέστατος μύθος, σκοπδν έχων νά 
έπισύρη τδν οίκτον όχι μόνον τών σοφών, 
άλλά καί πάντων τών λογίων άνδρών.»

Τά ούράνια ταΰτα σωματίδια συνήθως 
διευθύνονται άντιΟέτως πρδς τήν φοράν τής 
Γής, άναχωροΰσι δ’ ώς έπί τδ πλεΐστον 
άπδ τών αστερισμών τοΰ Περσέως, τής 
Κασσιόπης, τοϋ Λέοντος καί τής κεφαλής 
τοΰ Δράκοντος. Τούς αιθέριους δέ τούτους 
χώρους διερχομένη ή Γή κατά τήν περί 
τδν Ηλιον ένιαύσιον αύτής περιστροφήν, 
έκεϊ συνηθέστερον Απαντά τά τοιαΰτα με
τέωρα. Περί τά μέσα Αύγούστου καί Νοεμ
βρίου τότε συνήθως φαίνονται τά πλεΐστα 
τών κοσμικών τούτων φαινομένων, άτινα 
έν τή ήμετέρα άτμοσφαίριι περιπλεκόμενα 
Αναφλέγονται καί σχηματίζουσιν ένίοτε ά
ληθή βροχήν διαττόντων άστέρων.

Είς τήν Θεσσαλίαν οί κάτοικοι πιστεύ- 
ουσιν δτι τήν νύκτα τής 6ης Αύγούστου, 
έορτής τής Μεταμορφώσεως, ό ούρανδς διά
νο ίγεται δπως έπιδείξη άπειρον πληθύν 
φώτων του. Τήν αύτήν άκριβώς έποχήν 
καί οί καθολικοί τής ’Ιρλανδίας βλέποντες 

ένίοτε τοιούτό τι φαινόμενον, δοξάζουσιν 
δτι τά φωτοβόλα ταύτα σώματα, άτινα 
διατρέχουσι τήν ατμόσφαιραν, είναι τά 
πύρινα δάκρυα τού αγίου Λαυρέντιου.

Οί τής Ιωνικής σχολής φιλόσοφοι ένη- 
σχολήθησαν έπίσης καί περί τών φαινομέ
νων τούτων, είς τοΰτο παρακινηθέντες έκ 
τής πτώσεως μεγάλου λίθου παρά τούς Λί
γος ποταμούς πεσόντος τδ πρώτον έτος 
τής 78ης Όλυμπιάδος, άκριβώς τδ αύτδ 
έτος καθ’ 8 έγεννήθη δ Σωκράτης, καί κατά 
τήν αύτήν Οέσιν, ήτις μετά 62 έτη έδοξά- 
σθη διά τήν τού Λυσάνδρου περιφανή νίκην.

Έπί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου Διογένης δ 
’Απολλώνιος έκφράζεται ούτως: «Μεταξύ 
τών δρατών άστέρων πλανώνται έπίσης καί 
άστέρες άόρατοι, πρδς οΰς κατά συνέπειαν 
3έν ήδυνήθησαν νά δώσωσιν ούδεμίαν Ονο
μασίαν. Οί σκοτεινοί ουτοι άστέρες πυρακ- 
τούμενοι πίπτουσιν ένίοτε έπί τής γής καί 
άποσβέννυνται, ώς δ παρά τούς Αίγδς πο
ταμούς διάπυρος πεσών έκ λίθου άστήρ.» 
Κατά θεόφραστον δ ’Αναξαγόρας έδόξαζεν 
δτι μεταξύ Γής καί Σελήνης κυκλοφορούσε 
σκοτεινά σώματα, άτινα δύνανται νά έπι- 
φέρωσιν ένίοτε έκλείψεις τού ήμετέρου δο
ρυφόρου. 'Η γνώμη αυτή τοΰ Άναξαγόρου 
έπεβεβαιώθη σήμερον, άν όχι διά τήν Σε
λήνην, τούλάχιστον δμως διά τδν ’’Ηλιον.

Τώ 4 777 δ άστρονόμος Messier περί με
σημβρίαν είδε πληθύν τοιούτων άμαυρών 
σωμάτων πρδ τοΰ Ήλίου παρελαυνόντων. 
Τώ 4 706 περί τήν 4 0ην ώραν π. μ. τδ 
φώς τού Ήλίου έσκοτίσθη έπί τοσοΰτον, 
ώστε καί αύται αί νυκτερίδες άπατηθεϊσαε 
ύπδ τής Απροόπτου ταύτης σκοτίας περιΐ- 
πταντο. Παρετηρήθη δέ τότε οτι άπειρος 
πληθύς τοιούτων σκοτεινών σωμάτων διά
βαινε πρδ τοΰ μεγάλου άστέρος ήμών. Πα
ρόμοιοι αμαυρώσεις τοΰ Ήλίου συνέβησαν 
τώ 4 547 κατά τήν μάχην τής 
τώ 358 άμαύρωσις, ήτις έπί πολλάς ώρας 
διαρκέσασα ύπήρξεν δ πρόδρομος τού τρο
μερού σεισμού, δστις κατέστρεψε τήν Νικο
μήδειαν καί πολλάς άλλας πόλεις τής Μα
κεδονίας καί τοΰ Πόντου, τώ 409, δτε δ 

μάξια κατεσύντριψεν. Άναφέρεται πρδς τού- 
τοις δτι καί τινες πυρκαϊαί συνέβησαν έκ 
τών Αερολίθων τούτων. Διηγούνται δτι 
τώ 944 πολλαί πυριφλεγείς τοιαΰται σφαΐ- 
ραι, έπί ς·εγών οικιών καταπεσοΰσαι, έπυρ- 
πόλησαν αύτάς. Έξ Αερολίθου έπίσης έξερ
ράγη καί ή πυρκαϊά, ή τήν 7ην Μαρτίου 
τοΰ 4 618 τήν μεγάλην· αίθουσαν τοϋ Δι
καστηρίου τών Παρισίων άποτεφρώσασα.

Άναντιρρήτως δέν ύπάρχει θέαμα μα- 
γευτικώτερον, μεγαλοπρεπέστερων συνάμα 
δέ καί έπιβλητικώτερον ή ή θέα τού Απεί
ρου ένάστρου Οόλου τού ούρανοϋ έν αίθρίιρ 
νυκτί θεωρουμένου' άπαντα τά φωτοβόλα 
σημεία, άτινα φαίνονται προσηλωμένα έπί 
τού στερεώματος,καί άτινα διά μυρίων φώ
των Απαστράπτουσιν, έπισύρουσι τής ψυχής 
ήμών τδν άκρον θαυμασμόν. Τί είναι πράγ
ματι πάντα τά λίαν μεμακρυσμένα ταύτα 
φώτα, άτινα, ώς φάροι είς Ανίσους Αποστά
σεις τεθειμένα, φαίνονται χρησιμεύοντα ώς' 
σήματα είς τούς άναριθμήτους κόσμους, 
τούς παρά τής χειρδς τοΰ Δημιουργού είς 
τδ άπειρον χάος διασπαρέντας ; Ό άνθρω
πος φύσει κενόδοξος ών, καί ώς έκ τής ά- 
μαθείας του είς τήν πλάνην τών αίσθήσεών 
του ύπείκων, έτόλμησεν έν τή τυφλότητί 
του νά παραδεχθή δτι δλοι οί Απειράριθμοι 
ουτοι άστέρες έποιήθησαν έπί τφ μόνορ 
σκοπώ τού νά Οέλγωσι τά βλέματα αύτοΰ, 
καί νά τώ δώσωσιν οΰτως ιδέαν τής ίκανό- 
τητος καί τής μεγαλοδωρίας τοΰ μεγάλου 

άρχιτέκτονος.
Έντοσούτω σήμερον γνωρίζομ.εν δτι ή 

ήμετέρα γή δέν είναι τδ κέντρον τού Σύμ- 
παντος, δπερ κέντρον δέν έχει, καί δτι οί 
άστέρες εΐναι τόσοι ήλιοι, ώς τδν ήμέτερον, 
χρησιμεύοντες οχι ώς θέαμα τοΐς άνθρώ- 
ποις, άλλ’ Απεναντίας δπως θερμαίνωσι καί 
φωτίζωσιν άλλου; κόσμους.

Ό ήμέτερος "Ηλιος, τοΰ δποίου ή έπιφά- 
νεια εΐναι 4 2,550 φοράς μεγαλειτέρα τής 
έπιφανείας τής Γής, είναι Αστήρ ώς οί λοι
ποί, οί έν τώ Αστρώω θόλω διαλάμποντες. 
Εΐναι έλάχιστον μέρος Απεράντου νεφελοει-

Άλάριχος έφάνη ένώπιον τής Ρώμης, καί 
καθ’ ήν έν πλήρει μεσημβρίφ έφάνησαν οί 
άστέρες, ώς έκ τοϋ βαθέως σκότους, καί 
τώ 535 τέλος, δτε ή έντασις τού Ήλίου έπί 
14 μήνας ύπέστη έπαισθητήν έλάττωσιν. 
Τά φαινόμενα ταύτα, ώς έκ τής διάρκειας 
αύτών, δέν δυνάμεθα νά άποδώσωμεν εΐς δ· 
λικήν έκλειψιν τοΰ Ήλίου.

Έκ τών προαναφερθέντων παραδειγμά
των βλέπομεν £θεν δτι τά πλάνητα ταΰτα 
σωματίδια είναι τοσαΰτα τδν άριθμδν, ώσ
τε πρδ τοΰ Ήλίου διαβαίνοντα δύνανται 
πρδς ώραν νά έπισκιάσωσιν αύτόν.

Είς τδν βίον τού Λυσάνδρου δ Πλούταρ
χος λέγει ότι τά μετέωρα ταΰτα δέν προ
έρχονται έκ τής ήμετέρας άτμοσφαίρας, 
άλλ’ είναι ούράνια σώματα πίπτοντα έπί 
τής γής καί συνηθέστερον είς τήν θάλασσαν.

Καί ή 'Ελληνική Μυθολογία άλλως τε 
παρέχει ήμΐν παραδείγματα, τά μετέωρα 
ταύτα άφορώντα. Είς τδν Προμηθέα τοΰ 
Αισχύλου, ύπάρχει χωρίον έν φ βλέπομεν 
δτι δ Ζεύς θυμωθείς έσχημάτισε νέφη καί 
έβρεξε βροχήν πετρών. Οί ύπδ τοΰ ύπάτου 
τών θεών τοΰ Όλύμπου κατά τής γής έξα- 
κοντισθέντες παμπληθείς ούτοι λίθοι, βε
βαίως δέν ήσαν άποκύημα τής φαντασίας 
τοϋ άθανάτου ποιητοΰ, καθότι, αί λεπτο
μερείς περί αύτών πληροφορίαι αύτού εφαρ
μόζονται κάλλιστα είς τά περί τής πτώ
σεως τών άερολίθων.

Έκ τής πτώσεως τών μετεώρων τούτων 
συνέβησαν καί διάφορα είς διάφορα μέρη δυ- 
ς-υχήρατα. Τώ 4 680 είςΜεδιόλανα λέγεται, 
ότι έφονεύθη έξ Αερολίθου εΐς καλόγηρος,ετε 
ρος δέ είς Cremone τώ 1511. Τώ 4 674 έπί 
τίνος Σουηδικού πλοίου έφονεύθησαν δύο ναΰ- 
ται ύπδ Αερολίθου ζυγίζοντος 4 κοιλόγραμ- 
μα. Πλησίον τής Roguefort τής ’Αμερικής 
καταπεσών Αερόλιθος Αφού έκρήμνισε μίαν 
καπνοδόχην καί έφόνευσεν ένα γεωργδν καί 
τινα ζώα έβυθίσθη τέλος έντδς τής γής είς 
βάθος 2 μέτρων. Ό Ed\V. Biot Αναφέρει 
δτι τφ 616 μ. X. είς Κίναν κατέπεσε μέ
γας Αερόλιθος δστις δχι μόνον δέκα άνθρώ
που; έφόνευσεν, Αλλά καί τινα φορτηγά α
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δοϋς, έν τή δποία μυριάδες σωμάτων φω
τεινών τε καί μή περιφέρονται· Ή έναστρος 
δ’ αΰτη νεφέλη, γνωστή άλλως ύπδ τδ ά
νομα Γαλαξίας, δέν ε’ναι είμή έλάχιστον 
σημεΐον έν τώ Σύμπαντι.

Ό κεντρικός ήμών άστήρ μόλον τδν 
όγκον αύτοϋ, δστις ε’ναι Sv έκατομμύριον 
τετρακοσίας επτά χιλιάδας έκατδν βγδοή- 
κοντα φοράς μεγαλείτερος τοϋ τής γής, δέν 
εΐναι ούτε έκ τών όγκωδεστέρων ούτε έκ 
τών λαμπροτέρων αστέρων τοϋ Γαλαξίου 
κύκλου. Άπεναντίας ε’ναι είς έκ τών άση- 
μάντων άστέρων, διότι κατά "Ερσχελον είς 
τάς αίθερίους εκτάσεις ύπάρχουσιν αστέρες, 
οίτινες ύπερβαίνουσι τδν ήμέτερον "Ηλιον 
κατά πολύ, κατά τε τδν όγκον καί τήν 
λάμψιν. Σείριος π. χ. ό τοϋ άστερισμοΰ τοϋ 
μεγάλου Κυνδς είναι Sv έκατομμύριον φο
ράς ογκωδέστερος τοϋ Ήλίου, τδ δέ φώς 
αύτοϋ είναι 146 φοράς ζωηρότερον καί λαμ- 
πρότερον.

Κατά τάς μικρομετρικάς παρατηρή
σεις, ή παράλλαξις τοϋ Ήλίου ε’ναι 31', 
32", δπερ δεικνύει τήν φαινομένην διάμε
τρον τοΰ άστέρος τούτου είς μέσην άπδ 
τής γής άπόστασιν. ’Εκ τών άρχαίων ό 
Αρχιμήδης καί δ Άρίσταρχος ό Σάμιος κα- 
ταμετρήσαντες τήν διάμετρον τοϋ Ήλίου 
υπολόγισαν αυτήν 32' 55", καταμέτρησις 
όλίγον τής σημερινής διαφέρουσα. Θαλής ό 
θεμελιωτής τής Ιωνικής σχολής καταμε- 
τρήσας καί αύτδς τήν διάμετρον τοϋ Ήλίου 
έσχε τδ αύτδ αποτέλεσμα. Ευρεν αυτήν τδ 
έπτακοσιοστδν έκατος-δν μέρος τοϋ κύκλου, 
ήτοι ήμίσειαν μοίραν, δπερ άκριβέστατον.

Ό θέων λέγει δτι δ ’Ερατοσθένης κατε- 
μέτρησε τδ ύψος όρους τινδς διά τίνος έρ- 
γαλείου όιό.τερασ καλουμένου, τετάρτου 
τοϋ κύκλου σχήμα ίχοντος, πολλοί σοφοί 
λέγουν έπίσης δτι ούτος εύρε καί τήν άπδ 
τής Γής άπόστασιν τοϋ ήμετέρου δορυφό
ρου. ’Η άπόστασις δ’ αΰτη ε’ναι δμοία τής 
ύπδ τών κκ. Cassini καί de la Caille πρδ 
αίώνος σχεδδν εύρεθείσης διά τής πρδ τοϋ 
Ήλίου διαβάσεως τής ’Αφροδίτης παρατη
ρήσει»; αύτών. Καί έτερος σοφδς ό Άρί- 

σταρχος κατεμέτρησε τήν άπόστασιν τής 
Σελήνης καί ύπελόγισεν αυτήν είς 56 ήμι- 
διαμέτρους τής Γής, δπερ σχεδδν συμφωνεί 
μέ τάς άκριβεστέρας σημερινάς καταμε
τρήσεις.

"Οσοι έκ τών μεταγενεστέρων σοφών ή 
παντάπασιν ή ολίγον κατέγιναν περί τήν 
Ελληνικήν άρχαιότητα, λέγουσιν ήμϊν δτι, 

οί τότε σοφοί, άδυνατοϋντες νά συλλάβωσιν 
έν τώ νώ τδν θαυμάσιον μηχανισμόν τοϋ 
Σύμπαντος, έφαντάσδησαν νά προσηλώσω- 
σι πάντας τούς άστέρας έπί κρυστάλλινου 
θόλου στρεφομένου δλοκλήρου περί τήν Γήν. 
Διατί δμως οί νεώτεροι άστρονόμοι, μολο
νότι γνωρίζουσιν δτι πάντες οί άστέρες εύ
ρίσκονται είς άδιάλειπτον κίνησιν, έξακο- 
λουθοϋσιν έτι νά δνομάζωσιν αύτούς απλα
νείς (fixes)> ήτοι προσηλωμένους έν τώ 
στερεώματι ;

Ό ’Αριστοτέλης, εΐναι βέβαιον, τούς ώ- 
νόμαζεν ένόεόεμένα άστρα, (astres fixesJ, 
άλλ’ δ περιφανής φιλόσοφος δέν έδόξαζεν 
δτι πράγματι ήσαν δεδεμένοι, άλλ’ ήνόει 
διά τούτου δτι έτήρουν πάντοτε τήν αύτήν 
άπ’ άλλήλων φαινομένην άπόστασιν. Ό αύ
τδς άπέφυγεν έπίσης εϊς τά συγγράμματά 
του τήν έκφρασιν κρυστά.Ι.Ιινος ούραεός, 
ό δέ Πλάτων ρητώς λέγει δτι πάντες οί ά
στέρες έχουσι περιστροφικήν τινα κίνησιν·

Ή έκφρασις τοϋ έχ χρυστά.έ.1ου ούρανοΰ 
δύναται νά έξηγηθή καί άλλέως, ώς έμ- 
φαίνουσα δηλ. εϊτε τήν διαφάνειαν τοϋ αι
θέριου χώρου, εϊτε τήν κατεψυγμένην θερ
μοκρασίαν ήτις είς τάς άπωτάτας ταύτας 
χώρας επικρατεί.

Ό άριθμδς τών άστέρων ε’ναι άπειρος, 
διά γυμνού δέ δφθαλμοϋ δυνάμεθα νά δια- 
κρίνωμεν περί τάς 5 χιλιάδας. "Οταν δμως 
όπλισθώμεν δι’ ισχυρών τηλεσκοπίων τότε 
διά τρόπου καταπληκτικού βλέπομεν αύ
τούς πολλαπλασιαζομένους έπ’ άπειρον. Ό 
Έρσχελος διά τοΰ γιγαντιαίου αύτοϋ τη
λεσκοπίου κατεμέτρησε 50,000 άστέρων 
είς διάστημα 1 5 μοιρών μήκους καί 2 πλά
τους·

Ό Γαλαξίας κύκλος εμπεριέχει επέκεινα

τών 50 έκατομυρίων άστέρων. Τρεϊς χιλιά
δες εξακόσια πολύαστρα, ήτοι τρεϊς χιλιά
δες εξακόσιοι έτεροι γαλαξίαι είς τά βάθη
τοϋ απείρου άνακαλυφθέντες μέχρι σήμε
ρον, παρίστανται είς τά όμματα τοϋ πα- 
ρατηρητοϋ ώς μυρμηκιαί Ήλιων. Βεβαιοϋ- 
ται σήμερον δτι πολύαστρον έχον φαινομέ- 
νην έπιφάνειαν ϊσην τώ φαινομένω δίσκω 
τής Σελήνης δύναται νά περιέχη 200 χι
λιάδας Ήλιων.

"Οπως ήμεΐς, οΰτω και οί άρχαϊοι προσ- 
επάθησαν νά είσδύσωσιν είς τά μυστήρια 
τοϋ άστρόεντος θόλου, ουτινος τδ άπειρον 
συγχίζει τήν διάνοιαν ήμών. Ό Ήρακλεί· 
δης καί πάντες οί Πυθαγορικοί έδίδασκον 
δτι έ'καστος άστήρ ήτο κόσμος, ώς δ ή- 
μέτερος, συγκείμενος έξ ήλίου καί πλα - 
νητών :

•"Εκαστον τών άστέρων χόσμον ύ- 
.τάρχειν, γήν περιέχοντα, άστρα τε καί 
αιθέρα, έν τώ άπειροι αίθέρι.^

Πλούταρχος.
Ό *Αρατος είς τά φαινόμενα αύτοϋ 

περιγράφει, κατά Εΰδοξον, τά σχήματα 
καί τάς σχετικάς θέσεις τών πολυάστρων, 
ώς καί τήν άνατολήν καί δύσιν τών ά
στέρων. Ό Άναξιμένης έδόξαζεν δτι οί 
άστέρες ήσαν παμμέγιστοι πύρινοι όγκοι, 
πέριξ τών οποίων γήϊ·α σώματα άόρατα 
έξετέλουν περιοδικά; περιστροφάς.

«Άναξιμένης χνρίνην μέν τήν φύσιν 
τών άστρων, παρέχειν ΰέ τινα χαί γεώ- 
όη σώματα, σνμπεριφερόμενα τούεοις αό
ρατα.» 

Στοβαίος.
Κατά τούς σοφούς Laplace, Peters, 

Lambert, Madeer καί Bessel, ύπάρχου- 
σιν είς τούς αιθέρας άπεσβεσμένοι ήλιοι, ή 
μάλλον καταπληκτικού μεγέθους σκοτεινά 
σώματα, έπίσης πολυάριθμα δσον καί οί 
φωτεινοί άστέρες. Τήν γνώμην ταύτην έ- 
πρέσβευον καί πάντες οί άρχαϊοι άστρονό- 
μοι. Ή ιδέα αΰτη μάλιστα έπεκράτησε 
καί μέχρι τών πρώτων χρόνων τοϋ χριστια
νισμού. Ό Ωριγένης γράφει δτι οί πύρινοι

άστέρες στρέφονται πέριξ σκοτεινών καί 
άοράτων σωμάτων.

Ό Γαλαξίας κύκλος, ό ούράνιος ουτος 
τών ’Αράβων ποταμός, εΐναι ή τδν ούρα- 
νδν άπ’ άρκτου πρδς νότον περιζωνύουσα 
ζώνη. Τδ ύπόλευκον αύτής φώς ένέπνευσεν 
είς τούς άρχαίους μυθολόγους παράδοξόν 
τινα ιδέαν- υπέθεσαν οτι ή μεγάλη αΰτη 
ταινία έσχηματίσθη έκ τών σταγόνων τοϋ 
γάλακτος, αίτινες έκ τών μαστών τής 
θεάς "Ηρας έπιπτον, έν ς·> έθήλαζε τδν Ή- 

ρακλέα.
Τδ παραδοξότερον δμως εΐναι δτι ή πε

ρίεργος αΰτη γνώμη, ήτις ούδόλως μετά τής 
έπιστήμης σχετίζεται, περιήλ.θεν άπδ τής 
πολυθεΐας είς τδν χριστιανισμόν. Ούτως 
οί χριστιανοί τών πρώτων αιώνων μετά 
πεποιθήσεως έπίστευον δτι έκ τοϋ γάλα
κτος τής Παρθένου έσχηματίσθη ό Γαλα
ξίας.

Ή 'Ελληνική φαντασία έζήτησε βεβαίως 
νά έξηγήση τδ φαινόμενον τούτο διά ποιη
τικών εικόνων ύπδ τής μυθολ.ογίας έμπνευ- 
σθεισών. Οΰτο» ροιμαντικοί τινες νόες διετεί- 
νοντο τότε δτι ή έναστρος αΰτη ζώνη ήτον 
ή δδδς ήν ήκολούθησεν δ Φαέθων δταν έξέ- 
κλινε τής εύθείας οδηγών τδ άρμα τοϋ Ή- 
λίου- άλλοι πάλιν δτι ήτον ή δδδς δι’ ής 
οί θεοί διήρχοντο, άλλ’ οί πράγματι σοφοί 
τής άρχαιότητος πάντη διαφόρως περί τής 
γαλακτώδους ταύτης δδοϋ έδόξαζον.

Ό Δημόκριτος πρδ πάντων έπρέσβευεν 
δτι ό Γαλαξίας συνέκειτο έξ άναριθμήτων 
άστέρων συμπεπυκνωμένων, τών δποί
ων αί εικόνες συνεχέοντο ένεκα τής πλη- 
Ούος αύτών καί τής άπειρου άπδ τής γής 
άποστάσεώς των :

«Δημόκριτος πο.Ι.Ιών χαί μικρών, χαί 
συνεχών συμ φωτιζόμενων ά.Ι.Ιή.Ιοις συν- 
αυγασμόν όιΛ τήν πόχνωσιν άπεκά.Ιει.» 

Πλούταρχος.
Τοϋ Δημοκρίτου ή ύπόθεσις αΰτη καθ’ 

ολοκληρίαν έπικυροϋται σήμερον. Είς τήν 
άπέραντον ταύτην ύπόλευκον ζώνην διά 
τοϋ τηλεσκοπίου παρατηροϋντες βλέπομεν 
καταπληκτικόν άριθμδν άστέρων, οίτινες
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πάντες υπείχουσιν είς μεγάλην έλκυστικήν 
δύναμιν, καί ών τινες φαίνονται τάσιν πρδς 
άπομάκρανσιν άπδ τοϋ Γαλαξίου έχοντες. 
"Ολοι, αυτοί οί είς άδιάλειπτον χίνησιν ευ
ρισκόμενοι ήλιοι σχηματίζουσιν ώς έκ τδν 
άπ' «λληλων άποστάσεων αύτών κενά δ.α- 
στηματα, άτινα οι μέν αρχαίοι χάσματα 
άπεχάλουν, οί δέ νεώτεροι σάκκους άνθρά- 
κων (Sacs ά charbons.)

Τά λοιπά πολύαστρα, άτινα είς τδ χάος 
διακρίνονται ώς συγκεχυμένα! κηλϊδες, ό- 
μοιάζουσι τά δπόλευκα νέφη. Αί κηλϊδες 
αύται, αϊτινες δέν είναι άλλο ή συνεπάθροι- 
σις απείρων ήλιων, ώνομάσθησαν ύπ\ τώ·/ 
άρχαίων rtys.louieic· Ό δέ ποιητές ά- 
στρονίμος "Αρατος όνομάζει αύτάς νύατος 
χύσ/r. Τδ πλεΐστον μέρος τών μεμακρυ- 
σμένων τούτων νεφελοειδών δι’ ισχυρών τη
λεσκοπίων διελύΟησαν σήμερον είς αστέρας. 
Αί άστρόεσαι δ’ αύται σωρεΐαι τοσοΰτον άφ* 
ημών άπέχουσιν, ώστε τδ φώς, τδ όποιον 
διατρέχει 77 χιλιάδας λεύγας είς έκαστον 
δευτερόλεπτων, δπως φθάση μέχρις ημών 
θέλει χρειασθή χιλιάδας τινάς αιώνων.

Διήλθομενέν άπόψειμέγα μέρος τών ουρα
νίων φαινομένων, καί προσεπαθήσαμεν δση 
ήμΐν δύναμις νά άποδείξωμεν δτι καί οί άρ- 
χαϊοι "Ελληνες σοφοί άναλόγως τών τότε έν 
χρήσει μέσων διηρεύνησαν τδν άτερόεντα Οό- 
λον,καί άπεφάνΟησαν περί αύτοΰ δπως καί οί 
νεώτεροι σήμερον παραδέχονται. Άπεδείζαμεν 
ότι τά περί κοσμογονίας συμπεράσματα αύ
τών έχρησίμευσαν ώς βάσις, ούτως είπεΐν, 
τών εργασιών καί τών άνακαλύψεων τών 
σοφών πάντων τών μετέπειτα αιώνων. Αί 
τολμηραί αύτών υποθέσεις πραγματοποιη- 
θεΐσαι τδ πλεΐστον κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους άποδεικνΰουσιν ήμΐν άρκούντως 
δτι οί "Ελληνες άστρονόμοι ήρέσκοντο πο
λύ νά περιφέρωσι τήν γόνιμον αύτών φαντα
σίαν είς τάς λαμπράς σφαίρας τοΰ απείρου 
καί διά μόνης τής δυνάμεώς τής διανοίας 
αύτών νά άνακαλύπτωσι τούς νόμους οϊ- 
τινες διέπουσι τδν ηλιακόν κόσμον.

Εΐς τήν ’Αλεξάνδρειαν πρδ πάντων οί 
Έλληνες (δημιούργησαν τήν επιστημονικήν 

αστρονομίαν. ’Επωφελούμενοι τών παρατη
ρήσεων τών προγόνων, των, έσχον τδ θάρ
ρος καί τήν υπομονήν νά κάμωσι γενικήν 
έπανάληψιν αύτών, παρατηροΰντες καί 
προδιορίζοντες έν νέου τήν παρέκκλισιν τής 
εκλειπτικής, τάς θέσεις τών άπλανών άστέ
ρων, καί τάς άποστάσεις καί τάς περιστρο
φικής κινήσεις τών πλανητών.

Οί "Ελληνες, αν καί μακράν τής πατρί
δος αύτών καί άποκατεστημένοι είς ζένην 
γήν, ούτε τδν έθνικδν αύτών χαρακτήρα ά- 
πώλεσαν, ούτε τδν διορατικόν τής διά
νοιας αύτών. Υπήρξαν πανταχοϋ καί 
πάντοτε, δπως εν τή πατρίδι αυτών, οί 
αύτοί κολοσσοί, οΐτινες τδν κόσμον άπαντα 
φυσικώς τε καί διανοητικώς διέσεισαν, καί 
μέχρι σήμερον μεθ' δλας τάς κοινωνικάς α
ναστατώσεις καί τούς βαρβαρικούς ζυγούς, 
υφ’ οδς ύπέκυψαν, οΐτινες κατέστρεψαν όχι 
μόνον τδν τότε πολιτισμόν, άλλά καί αύτά 
τά άριστουργήματα αύτών, ών τδ πλεΐστον 
μέρος, έκ τών διασωθέντων έζηφανίσθη έ
νεκα τών τρομερών έπαναστάσεων αύτών, 
καί μέχρι σήμερον, λέγομεν, οί εύάριθμοι 
άπόγονοι τοΰ μεγάλου καί άπαραρίλλου 
τούτου έθνους άρκοΰσιν δπως καί πάλιν έπι- 
σύρωσι τδν θαυμασμόν καί τδ απεριόριστον 
σέβας τοΰ κόσμου ολοκλήρου.

ΕΚ TOY ΑΝΝέΕ TERRIBLE.

Β'.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ.

Γυνή τις μ’ είπε : Τρέχουσα διέφυγον τό πλήθος.
'Π κόρη μου, μικρά, μικρά, — τήν ειχον είς τό στήθος, — 
Έφώναζε· και έτρεμα μή τήν άκούσ’ ή πόλις· 
Συλλογισθήτε : δίμηνον άκόμη ήτο μόλις.
Δέν είχε ψύλλου δύναμιν κ’ έγώ νά τό φιλήσω 
Έζήτων, καί μέ φίλημα τό στόμα του νά κλείσω.
Έκεϊνο πλήν έφώναζε.. . . βαρέως άναπνέον 
Έζήτει γάλα, άλλά φεϋ ! δέν είχα γάλα πλέον.
Διήλθε νύξ ολόκληρος τοιαύτης άγωνίας· 
Έκρύβην τότε όπισθεν φραγμού δενδροστοϊχίας,
Καί έκλαια .. . Καί έβλεπα τάς λάμψεις πυροβόλων, 
Έζήτουν, ά! τόν άνδρα μου, νά τόν σπαράζουν δλον ? 
Ύπό τόν δύσμοιρον φραγμόν, δτ’ έγινε πρωία, 
"Επαυσεν αίφνης κή.αίουσα. Άπέθαν’ ή άθλια !
Τήν ψαύω ... ψαύω παγετόν. Τήν παίρνω έπί ώμων 
Τότε κ’ έγώ, — δέν μ’ εμελλεν άν μ’ έσφαζαν, — καί δρόμον! 
Καί έτρεχα· καί ήρχισεν ό νοΰς μου νά σαλεύη· 
Ποϋ έτρεχα ; Οί άνθρωποι μ’ ήρώτων τί συνέβη· 
Άλλ’ έφυγα- κ’ είς μέρος τι, — δέν ένθυμοϋμαι ποιον, — 
Έγώ μ’ αύτάς τάς χεΐράς μου ανοίγω έν μνημεΐον· 
Και ύπό δένδρον έξοχής, έν τόπω καταμόνω, 
Τόν κοιμηθέντα "Αγγελον έπί τής γής άπλόνω.
Τό τέκνον, δ έθήλασα, νά θάψω ! Φρικαλέον 1

Καί δ πατήρ ήτο παρών, κρουνούς δακρύων χέων.

Φ. A. Β.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΤΑΙΣ ΑΡΧΑΙΑ1Σ 

ΙΣΡΑΠΛΙΤΙΣΙΝ.

*Εσχον τήν εύτυχίαν ν’ άκολουθήσω έπί 
τινα χρόνον τήν σειράν τών μάθημά των κα- 
θηγητού, τοϋ οποίου ή πολυμάθεια ήτο ποι
κίλη καϊ βαθεΐα. Ό άνήρ ούτος,ό λίαν ιδιό
τροπος,έπέτρεπεν ήμΐν, πρδς τοΐς άλλοις,νά 
προσδιορίζωμεν έπί τοϋ πίνακος, καθ’ έκά
στην δεκαπενθημερίαν, τδ θέμα δμιλίας ήν 
ίδει νά ποίηση άνευ προπαρασκευής τίνος. 
Δέν Οά λησμονήσω ποτέ τήν ήμέραν καθ’ 
ήν άστεΐός τις, λαβών τήν κιμωλίαν, έχά- 
ραζε τήν λέξιν «χιτών.» Ή ώρα σημαίνει,δ 
δέ καθηγητής εισέρχεται έμβριθής ώς δ 
Άτλας, δστις, καθ’ & γινώσκόυσιν οί ή- 
μ.έτεροι άναγνώσται, έφερε τδν κόσμον έπί 
τών ώμων αύτοϋ. Μεγάλη ύπήρξεν ή εκπλη 
ξις ήμών δτε ήρχισεν απαθώς νά έξιστορή 
τά τοϋ, περί ού δ λόγος, ένδύματος μετ’ 
ευγλωττίας διαρκεσάσης καθ’ δλην τήν πα- 
ράδοσιν.

Ό καθηγητής Σνάιδερ άπέθανεν, άλλά 
τδ πνεϋμά του έπιζίΙ, διότι συνήντησα έκ
τοτε τινάς έκ τών μαθητών αύτοϋ καί 
ώμολογήσαμεν άμοιβαίως δτι λίαν ένδιεφε- 
ρόμεθα διά τά ένδΰματα—παλαιά ή νέα— 
ένεκεν τής φιλοσοφίας ήτις ύπολανθάνει. Τδ 
καθ’ ήμάς, αί έφημερίδες τοϋ συρμοϋ ού μό
νον τυγχάνουσιν οί διαγγελείς τής ματαιό- 
τητος, άλλά καϊ προκαλοϋσι σκέψεις σπου- 
δαιοτάτας.

Προτίθεμαι νά έπιφέρω παρατηρήσεις τι- 
νάς έπϊ τοϋ κόσμου τών ’ΐσραηλιτίδων γυ
ναικών. Σήμερον άναφΰεται ή επομένη 
σπουδαιοτάτη έρώτησις : «Τίς είναι δ ρά
πτης σας ; Ποία είναι ή ράπτριά σας ;» 
Έν φ έβουλευόμην ν’ άπαντήσω είς τήν 
έρώτησιν ταύτην άνεκάλυψα δτι οί 'Εβραί
οι δέν ειχον ράπτας καϊ ραπτρίας. Έν 
τώ Ταλμουθ μόνον γίνεται κατά πρώτον 
μνεία ραπτών. Αί γυναίκες τών Ισραηλι

τών έγίνωσκον νά κατασκευάζωσιν ού μό
νον τάς εαυτών έσθήτας, άλλά καϊ τά 
ένδύματα τών μικρών αύτών τέκνων καϊ 
τών ιδίων συζύγων. Όποιον προτέρημα 
και δποία οικονομία ! ’Ενθυμούμαι δτι έν 
ω χρόνω ήπείλει ήμάς απεργία ραπτών, 
δ Punch (άγγλική σατυρική έφημερϊς) έξε- 
δόθη μετ’ εικονογραφίας παριστώσης άδελ- 
φούς καϊ συζύγους φέροντας ένδύματα κατε- 
σκευασμένα ύπδ τών ωραίων δακτύλων τών 
εαυτών γυναικών καϊ άδελφών" τά ένδύ
ματα δέ ταϋτα ήσαν δλως παράδοξα. Ού
δόλως δέ όφείλομεν νά έκπλαγώμεν δτι 
έλίγοι ήσαν οί άγαμοι παρ’ Έβραίοις* 
διότι έάν πάσαι αί τότε γυναίκες ώ- 
μοίαζον πρδς τήν περιγραφομένην έν τώ 
βιβλίω τών Παροιμιών, θά ήτο άληθής 
οικονομία ή ύπανδρεία.

Φαίνεται δτι δ στολισμδς τών γυναι
κών κατά πρώτον ύπήρξεν άπλούστατος, 
καϊ νομίζω δτι δέν άφαιροϋμεν τδ σέβας 
άπδ τήν Ευαν βεβαιοϋντες δτι ή ένδυμα- 
σία αύτής διεκφεύγει πάσαν περιγραφήν. 
Ούδόλως γίγνεται μνεία κομμωτών πρδ 
τοϋ Έζεκιήλ’ καθ’ δλα δθεν τά φαινόμενα 
ή ’Ισραηλίτες ύπεχρεοϋτο ή ιδία νά κοσμή 
τήν έαυτής κεφαλήν. Διϊσχυρίσθησαν τινές 
δτι αυτή κατωπτρίζετο έν ρυακίω* έγώ δ
μως δυσκολεύομαι νά πιστεύσω δτι περιήλ- 
θεν εις τοιαύτην αμηχανίαν. Δύναται τις 
τάχα νά φαντασθή γυναίκα άνευ κατό
πτρου ; Τδ βέβαιον είναι δτι έν τή Έξόδω 
γίνεται μνεία κατόπτρων καϊ έν γένει φρο- 
νοϋσιν δτι αί γυναίκες έφερον κάτοπ- 
τρον (I) εις σχήμα δακτυλίου, ώστε ήρκει 
νά ύψώσωσι τήν χεΐρα ΐνα κατοπτρισθώσιν. 
Όφείλομεν άρα γε νά συμπεράνωμεν έκ 
τούτου δτι ή ματαιοφροσύνη ήτο έμφυτον 
έλάττωμα τών Ίσραηλιτίδων ή δτι έπενό- 
ησαν τδ άριστον τοΰτο μέσον δπως άπο- 
φεύγοισι τδν κόπον τοϋ νά ύπάγωσιν είς τδ 
καλλυντήριον ; Πρδς λύσιν ζητήματος τό-

(I) Τά κάτοπτρα ήσαν τό πρώτον έκ μετάλ
λου, τό οέ σχήμα αύτών έν γένει ήν στρογγύλον 
καί τό πλαίσιον δι’ οΰ περιεβάλλοντο συνήθως 
ήτο πλουσεώτατον.

σον σπουδαίου άπητεΐτο τορόντι δ Σνάιδερ.
Δυνάμεθα νά ήμεθα βεβαιότατοι δτι ή 

τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις δέν 
διήρκεσεν έπϊ πολύ. Μή τάχα τδ ένδύεσθαι 
καϊ έκδύεσθαι δέν άποτελή τήν κυρίαν έ- 
νασχόλησιν τής γυναικός ; Ποία άλλη μάλ
λον εύάρεστος συνομιλία ύπάρχει διά γυ
ναίκα παρά διάλογος μετά τής ραπτρίας 
της, καί τυγχάνει ποτέ εύτυχεστέρα ή δταν 
έμφανίζηται μετά νέας έσθήτος ; Άς μή 
ένθυμηθώμεν τά συκόφυλλα καϊ άλλους 
στολισμούς άναλόγΟυς. Τά έφόρεσαν καϊ 
αύτά πρδ πολλοΰ ήδη χρόνου (1), άλλά βε
βαίως δ συρμδς ούτος δέν διήρκεσεν έπϊ 
πολύ. Έν τούτοις, ούδόλως άδύνατον τολ
μηρά ιιοόίστρα. νά άναστήστ, τδν συρμόν 
αύτόν.

Πριν ή άναφέρω τά καθ’ έζαστα, δφεί- 
λω νά κάμω ένταΰθα δύο γενικάς παρατη
ρήσεις. Πρώτον ύπήρχε μεγάλη ταύτότης 
μεταξύ τοϋ ιματισμού τών άνδρών καϊ τού 
τών γυναικών, συνεσταμένης τής κυρίας 
διαφοράς κατά τδ μάλλον ή ήττον εις τδ 
μήκος τοϋ ένδύματος. Άπόδειξις τώ όντι 
περιπαθής τής ταπεινώσεως τών γυναικών- 
γνωρίζομεν δέ δποίους άγώνας τινές τού
των καταβάλλουσι σήμερον διά νά έξομοιω- 
θώσι πρδς ήμάς καθ’ δλα. Έπειτα δέ ή 
τέχνη δέν διεδραμάτιζε τότε τόσον σπου- 
δαΐον μέρος, δσον σήμερον, έν τή γυναικεία 
καλλονή. ΊΙ Σιλλά δέν εΐχεν άνάγκην νά 
είπρ είς τδν Κάϊν, δτε άφινε τήν μεγαλο
πρεπή αύτής κόμην κατερχομένην μέχρις 
οσφύων:

«Έμή τυγχάνει, άγαπητέ μνηστήρ.»
Τδ πρώτον δπερ ήθελεν έκπλήξει ήμάς 

έξετάζοντας τήν ιματιοθήκην κυρίας Ίσραη- 
λίτιδος τυγχάνει ή ποσότης τών έσθήτων. 
Ναί, αί Ίσραηλίτιδες ήγάπων τδν στολι
σμόν, καί ή πολυτέλεια παρ’ Έβραίοις έ-

(I) Λέγουσιν 8τι ή Νοεμά, σύζυγος τοΟ Λά- 
μεχ, είσήγαγε τήν χρήσιν τού έζ. βάμβακο; 
πανίου.

Σημ. 'Ομήρου. Έν τή Γενέσει σύζυγοι τοΟ 
Λάμεχ άναυέρονται Άδά καί Σιλλά, ή δέ Νοε
μά ήν Ουγάτηρ τοΟ Λάμεχ έχ τή; Σιλλά.

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.) 

πεδεικνύετο διά τοϋ πλούτου καί τής ποι
κιλίας τών ένδυμάτων (4). 'Η δαψίλεια 
τών καλλωπισμάτων καϊ τών κοσμημάτων 
προήχθη μετ’ όλίγον εις τοιοΰτον βαθμδν, 
ώστε έδέησε νά προβώσιν οί άνδρες εις δια
μαρτυρήσεις. Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει 
δτι, τών σχέσεων μεταξύ τών ’Ιουδαίων καϊ 
τών άλλων έθνών άποδειχθεισών συχνοτέ- 
ρων, αί γυναίκες έβαρύνθησαν τήν πρώτην 
απλότητα. Έμελέτησαν μετά προθυμίας 
καϊ είσήγαγον τούς συρμούς τών σοφών Αι
γυπτίων, τών κομψών Φοινίκων καϊ τών 
πολυτελών Περσών. Καϊ αύτδς δέ δ ’Ιώβ, 
ό τοσοϋτον ύπομονητικδς, καταβοα έναν
τίον τής καταχρήσεως τοϋ γυναικείου κό
σμου, καϊ πάντες άνεγνώσαμεν τήν λαμ- 
πράν διατριβήν τοϋ Ήσαίου κατά τών «γυ
ναικών τής έποχής,’ τάς δποίας έπιπλήττει 
ειρωνικότατα δτι ζώσι μόνον διά νά ώσιν 
άρεσταϊ, καϊ δττ δέν έπιποθούσιν ή «νά 
βλέπωσι καϊ νά έπιδεικνύωνται» (2).

"Ας έξετάσωμεν ήδη έν πρώτοις τδν έσω- 
τερικδν χιτώνα «/ο kelouel tunica. Τδν χι
τώνα τοΰτον έφερον έπίσης καϊ οί άνδρες καϊ 
αί γυναίκες’ άλλά δ τών γυναικών ήτο φυ- 
σικφ τώ λόγω έξ ύφάσματος λεπτοτέρου. 
Κατεσκευάζετο δέ έξ ερίου ή έκ νήματος 
χρώματος κυανοϋ ή λευκοΰ καϊ ένίοτε 
ήν ραβδωτός- άργότερα δέ—χάρις εις τούς 
Πέρσας—ή μέταξα άντικατέστησε τδ έριον 
ή τδ νήμα. Τδ ένδυμα τοΰτο έφερον αμέ
σως έπϊ τής σαρκδς καϊ συνεχώς παριστά- 
νουσιν ώς γυμνδν τδ τοιουτοτρόπως ένδεδυ- 
μένον άτομον, δπερ έν τή γλώσση τοϋ 1 9ου 
αίώνος σημαίνει δτι ήτο «παρημελημένον». 
Ό άνατολικδς ίματισμδς ούδόλως προσηρ- 
μόζετο καλ.ώς είς τδ σώμα, δ δέ χιτωνί- 
σκος ήν κατ’ άρχάς ένδυμα άνάρμοστον, 
άνευ χειριδών, κατερχόμενον μέχρι τών γο - 
νάτων. Βαθμηδδν κατεσκεύασαν αύτδ στε
νότερου, καϊ οί Πέρσαι οΐτινες ήσαν οί Άλ-

(I) Άναγινώσκομεν έν τή Βίβλψ· «Πλούσιος 
τυγχάνεις έν ΙματΙοις· έσο ήγεμών ήμών.»

(2} Ό Ήσαιας άριθμεΤ εΤκοσιν ξν είδη γυναι
κείου κόσμου.

40.
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κιβιάδαι ή ίπαδοί τοΰ συρμού (dandys) (4) 
έφερον τδ ένδυμα τοΰτο μακρότατον. Έν 
τούτοις πάντες δεν ήδύναντο νά ύποστώσι 
τήν πρόσθετον ταύτην δαπάνην.

’’Επειτα ευρισκέ τις είς τήν Ιματιοθήκην 

τών πλουσίων τδ aaditr, δπερ δηλοϊ με- 
ταφραζόμενον «άσπρόρρουχα έκλεκτα», κα
τά την μετάφρασιν τοΰ τρίτου κεφαλαίου 
τοΰ ΊΙσαίου’ ύποθέτω δέ δτι έφερον τοΰτο 
άνωθεν τοϋ χιτωνίσκου. Έν τώ δεκάτω 
τετάρτω κεφαλαίω τοΰ βιβλίου τών Κριτών 
η αύτί) εβραϊκή λέξις μεταφράζεται άλ
λως.

Μετά τοΰτο γυναϊκές τινες έφερον δεύτε
ρον έσωθεν ένδυμα’ τοΰτο δέ ητο χιτών μα
κρύς και ευρύς, μετά ή άνευ χειριδών, γνω- 
στδς παρά τοϊς "Ελλησι, τοϊς Ρωμαίοις 
καί τοϊς Φοίνιξι. Μετεχειρίζοντο δέ διά τδ 
ένδυμα τοΰτο ύφασμα πολύτιμον έπί τοΰ 
οποίου ησαν ύφασμένα η κεντημένα άνθη 
και άνθρωποι’ δ δέ γύρος τοΰ τραχήλου ήτο 
πλήρης στολισμάτων’ τά άνθη ήσαν έκ πορ
φύρας βαθύτατης καί τά άκρα έκ χρυσού 
καί χρωμάτων λαμπόντων. Έπειτα ήρχε- 
το ή ζώνη δπως συγκρατή τήν έσΟήτα’ ή 
ζώνη δ’ έκείνη ήτο πράγμα σπουδαιότα- 
τον παρά τοϊς ίρχαίοις έθνεσι, καθώς γινώ- 
σκουσι τοΰτο κάλλιστα οί άναγνώσται τοΰ 
'Ομήρου. 'II ύλη έκ τής δποίας κατεσκευ- 
άζετο ή ζώνη αυτή έποίκιλε συχνάκις, κατά 
τήν διάθεσιν ή μάλλον τδ βαλάντιον τής 
φορούσης αύτήν. Αί κοιναί ζώναι ήσαν έκ 
βύρσης καί στενώταται. Τινές αύτών κα- 
τεσκευάζοντο έκ μετάξης ή έκ χρυσού μετά 
πορπών άργυρών. Έφερον δ’ αύτάς πέριξ 
τής όσφύος’ άλλ’ αί γυναίκες τάς έθετον 
κατωτέρω ή ή άνδρες. Συχνάκις δέ προσήρ- 
τον εις τήν ζώνην μικράς φιαλίδας άρωμά- 
των, καί ένίοτε κομψδν θυλάκιον έν ώ έθε
τον χρήματα καί άλλα άξίας πράγματα.

(4) Dand>JS Λναι λέξις αγγλική, σημαίνει δέ 
τδν έπιτηδευόμενον είς τδν ιματισμόν αδτοΟ καϊ 
τού; τρόπου;, τδν κομψευόμενον, δστις όχι μό
νον ακολουθεί τακτικώ; τδν συρμόν, άλλά κα’ι 
τόν δημιουργεί. X. Μ.

Τέλ.ος, ήρχετο τδ «σιμλά» είδος μα- 
κοοΰ καί ευρέος έπενδύτου μετά ούράς ήν 
Οά ήσαν εύτυχεϊς αί σημερινά! κυρίαι 
άν είχον. Κατ’ άρχάς τδ ένδυμα τούτο 
συνίστατο έκ τεμαχίου ύφάσματος τετρα
γώνου, δμοίου πρδς μέγα σάλι’ καί κατά 
πρώτον μέν κατεσκεύαζον τοΰτο έκ τριχών 
καμήλου, έπειτα δέ έκ βάμβακος. Τά κα
τά τήν καλοκαιρίαν φερόμενα «σιμλά» 
ήσαν έξ ύφάσματος ελαφρού, είδους έκ τοΰ 
λεγομένου παρ’ ήμΐν βύσος (μουσελίνα), τδν 
δέ χειμώνα μετεχειρίζοντο έν γένει ύφασμα 
χονδρότερον. Τδ «σιμλά» έχρησίμευε πρδς 
τούτοις ώς τάπης ή ώς έφάπλωμα. Διά τοΰ
το δ νόμος τοΰ Μωΰσέως, όστις περί πολ
λών διέταττε—π. χ. ότι δέν ήθελε μετα- 
χειρισθή τις μ.ΐγμα έξ έρίου καί βάμβακος 
εις τήν κατασκευήν τών ύφασμάτων—ώρι- 
ζεν δτι, έάν άνθρωπός τις ήναγκάζετο έκ 
πενίας νά κατάθεση ώς ένέχυρον τδν έπεν- 
δύτην του, νά τώ άποδίδηται πρδ τής νυ
κτός. Τδ «σιμ-λά» προσεδένετο διά χρυ
σών καρφοβελονών έπί τών ώμων, δπόθεν 
κατέπιπτε διά πτυχών χαριεσσών άνωθεν 
τών άλλων ενδυμάτων. Τινές τών επενδυ
τών τούτων πρέπει νά ησαν λαμπρ-.ί. Οθεν, 
καθώς ήδη είπον, ή ιματιοθήκη κυρίας Ίσ- 
οαηλίτιδος ήτο πλουσία. Έν τώ βιβλίω 
τών Κριτών, ή Δεβόρα, δμιλοΰσα περί τών 
λαφύρων τά όποια ή μήτηρ τοΰ Σισάρα ύ- 
ποθέτει δτι έλαχον ώς μερίδιον . τοΰ υίοΰ 
της, εκφράζεται τοιουτοτρόπως’

«’’ίσως τώρα διαμερίζονται τά λάφυρα 
καί έκλέγουσι διά τδν Σισάρα τήν ώραιοτά- 
την τών αιχμαλώτων, φέρουσαν ένδύματα 
ποικιλόχροα κεντητά »

«'Η έσθής της είναι έκ μετάξης καί πορ
φύρας,» είπεν δ βασιλεύς Σαμουήλ.

Οί Φοίνικες έξεϊχον έν τή ύφαντική καί 
τή βαφική’ ήσαν δέ περίφημοι διά τδ βαθύ 
κυανοΰν καί τήν πορφύραν. Οί Πέρσαι έφη- 
μίζοντο διά τήν μέταξάν των’ ούδόλως δ’ 
άμφίβολ.ον δτι ούτοι έπρομήθευσαν εις τάς 
γυναίκας τών ’Ισραηλιτών τάς μεγαλοπρε- 
πεστάτα; έσθήτάς των.

’ΐίδη μαθόντες τά κυριώτερα ένδύματα 
μοταβώμε* εί; τδν κόσμον. Μακρά κόμη έ- 
Οεωρεϊτο βεβαίως μέγας στολισμός. Τδ 
εξής λέγεται περί τής Σουλαμίτιδος.

«'Π κόμη σου είναι ώς ποίμνια αιγών.»
Έπί τινα χρόνον ήν τοΰ συρμοΰ ν’ άφί- 

νωσι τά μαλλία κρεμας-ά καί νά θέτωσιν α
πλώς έπ’ αύτών ταινίαν, δπερ άναντιρ- 
ρήτως τυγχάνει δ άπλούστατος καί ώ- 
ραιότατος τή; κεφαλής κόσμος. ’Αλλ’ άρ- 
γότερα, δταν αί γυναίκες δέν είχον πλέον 
άλλο τι είς τδν νοΰν των, παρά τδ νά φαί- 
νωνται ώραϊαι, έπλεκον τήν κόμην των, τήν 
περιέστρεφον δι’ δλων τών δυνατών τρό
πων, άλείφουσαι αύτήν δι’ αρωματικού έ- 
λαίου ή καλύπτουσαι μέ κόνιν χρυσήν ! Έ
νίοτε συνέστρεφον αύτήν (έσγούραινον) *αί 
έσχημάτιζον στεφάνην γιγαντιαίαν όπισθεν 
τής κεφαλής ή μάλλον έτίλυον αύτήν είς 
μάκρους βοστρύχους κρεμαμένους. Αί φιλά
ρεσκοι νεάνιδες καί αί νέαι χήραι αί χρή- 
(ουσαι παρηγορίαζ άφινον νά πίπτη χα- 
ριέντως έπί τού μετώπου μικρδς βόστρυ
χο; δστις έσκίαζε τάς δφρϋς. ’Αλλά τίς δύ
ναται νά άριθμήση τού; άπειρου; καί δια
φόρου; στολισμούς τούς έφευρεθέντας ύπδ 
τών γυναικών ; Αί γυναίκες τών Ισραηλι
τών έδανείζοντο τούς τών άλλων έθνών. 
'II Ίεζάβελ ήτο θιασώτις τής τέχνης τού 
στολίζεσθα·.’ έπεχρωματίζετο δέ καθημε
ρινώς, καί ήτον αδύνατον νά είπη τήν πρωί
αν ποίου χρώματος θά ήσαν τδ εσπέρας ή 
κόμη καί τδ πρόσωπόν της. Αί Ίσραηλί- 
τιδες δέν έβαφον μέν. τήν κόμην των, διευ- 
Οέτουν δ’ αύτήν καθαρώς. Άλλά πώς, μέ 
τί ; ’Αγνοώ, διότι είναι γνωστδν δτι αύ
ται δέν είχον κτένια. Έψιμμυθίουν δέ τδ 
πρόσωπόν αύτών, καθώς γίγνεται σήμερον 
έν τώ 4 9ω αίώνι’ κατέβαλλον δέ ιδιαιτέ
ραν φροντίδα διά τάς όφρΰς καί τού; όνυ- 
χάς των.

'Η καλύπτρα έκτοτε ήτο έκ τών ών ούκ 
άνευ καί ούδεμία δέ ύπήοχε δεινοτέρα υ- 
βρις έκείνης, περί ής παραπονεϊται ή Σου- 
λαμίτις.

«Οί φυλάσσοντες τδ τείχος μοί άφήρε- 
σαν τήν καλύπτραν μου·»

Έν τούτοις αί γυναίκες δέν έκαλύπτοντο 
τόσον αύστηρώς, δπως πράττουσι τοΰτο 
σήμερον αί γυναίκες τής Ανατολής. Ύπήρ
χον δέ διάφορα είδη καλυπτρών, ών Sv ήτο 
είδος έπωμίδος έλαφράς, τήν οποίαν έφερον 
ώς σήμερον φοροΰσι .τδ περιμαστίδιον {fi
chu)' μετ’ αύτδ δέ ύπήρχε πέπλος τδν ό
ποιον ένέπηγον είς τδν κεκρύφαλον καί δσ- 
τις κατήρχετο έπί τοΰ μετώπου καί έ
πιπτε πρδς τά όπισθεν, έν φ άλλος τις, 
προσδεδεμέιος κάτωθεν τών δφθαλμών, έ- 
πιπτεν έπί τοΰ στήθους.

Άλλά ό στολισμός, δι’ ού οί πλούσιοι 
Ίσραηλϊται έπεδείκνυον τήν μεγαλοπρέπει
αν αύτών, ήτον ή κίδαρις. Οί πτωχοί ώ- 
φειλον νά άρκεσθώσι Οέτοντες περί τήν κε
φαλήν τεμάχιον ύφάσματος. Αί κιδάρεις 
τών πλουσίων ήσαν ποικιλόχροοι καί ήσαν 
περιτειλιγμέναι διαφοροτρόπω;’ τινές μά
λιστα είχον σχήμα ύψηλοΰ πύργου. Αί γυ
ναίκες έφερον έπίσης κατά τινας περι
στάσεις στεφάνου;. Εϊλισσον δέ πρδ; τού
τοι; περί τήν κεφαλήν των διαφόρου; λε
πτά; ταινίας καταληγούσα; είς α.ίχμήν.

Τά σανδάλια καί αί περικνημίδες ήσαν 
άγνωστοι’ ύπεδέοντο δέ διά τών έκ βύρσης 
πελμάτων, προσδεδεμένων διά δύο λωρίδων. 
Αί γυναίκες αϊτινες περί δλων έν γένει τής 
ενδυμασίας των έμερίμνων, καί τοΰτο δέν 
θέλει δυνηθή βεβαίως νά έκπλήξ^ έκείνας 
αίτινες σήμερον είναι μακράν τοΰ νά μή 
ένδιαφέρωνται πρδς ζεΰγος ύποδημάτων κα
λώς κατεσκευασμένων ή πρδς κομψά; συρ- 
τάς έμβάδας, είχον σανδάλια καί λωρίδας 
έκ βύρσης βεβαμμένης’ τδ βαθύ κυανοΰν 
καί τδ ίάνθινον χρώμα καθώς καί τδ πορ- 
φυροΰν ήσαν τά προσφιλή χρώματα. 'Ο 
Σολομών έθαύμαζε πολύ τά σανδάλια τής 
Σουλαμίτιδος, καί χωρίς αμφιβολίαν καί 
τούς ύπδ τούτων καλυπτομένους πόδας της, 
διότι λέγει:

«Πόσον ώραΐοι είναι οί πόδες σου, ώ ή- 
γεμονόπαις! ένεκεν τή; χάριτος τών σαν- 
δαλίων σου.»
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Έφερον δέ πέριξ τών σφυρών ψέλλια 
χρυσά καί άλύσσους άργυρα; μετά κωδω- 
νίσκων έπίσης χρυσών. Έπί τών χρόνων 
τοϋ Ήσα'ίου, μετεχειρίζοντο ταΰτα διά νά 
έλκύωσι τήν προσοχήν τών διαβατών" άλλά 
βεβαίως δλαι αί γυναίκες δέν έκίνουν τά 
κωδώνιά των, καί δέν έκαμνον σημεία διά 
τών οφθαλμών έν τώ ήκιστα τιμίω τού
τω σκοπώ" ούδέ δυνάμεΟα νά πιστεύσω- 
μεν δτι αί υπδ τοϋ Ήσαΐου περιγραφό- 
μεναι γυναίκες ήσαν τδ έθνος δλον.

Ή γυνή τοΰ Ίεροβοάμ ήτον έγνωσμένη 
διά τδ μουσικδν αυτής βήμα. Οί κωδωνί- 
σκοι ήσαν συνήθως προσκεκολλημένοι εΐς 
τούς κρίκου; διά τίνος οβελού. θά ήτον 
ϊσως ευτυχής ιδέα νά άναστήσωσι τδν 
συρμδν αύτόν" δπωσδήποτε, υποβάλλω τήν 
πρότασιν ταύτην εΐς τήν μελέτην τών έν 
ποΛυτεΛεία ωραίων των συγχρόνων ήμών. 
Έκτδς τών ένΟυμάτων καί λοιπών ά ά- 
νέφερα, ύπήρχον είσέτι πολλά άλλα πρόσ
θετα, περί τών όποιων νομίζω περιττόν νά 
ομιλήσω.

Μεγάλην έποίουν χρήσιν έλασμάτων 
καί μιτρών ή διαδημάτων" αί τελευταίαι 
δ’ ήσαν έκ χρυσού ή άργύρου καί έφερον 
αύτάς ύπδ τδ έλασμα βαινούσας έκ τοϋ 
ένδς μέχρι τοϋ άλλου ώτός. Τά ένώτια ή
σαν κόσμος τετιμημένος" άναφέρουσι τινά 
ζυγίζοντα 1700 «σίκλα» (1) χρυσού, καί 
δντα τόσον εύρέα, ώστε ό άνθρωπος ήδύ
νατο ευκόλως νά περάση τήν χεΐρά του. 
Άν καί τά νυν ένώτια, άμέτρως πλατέα, 
φαίνονται δτι είναι τού νέου συρμού, άς 
έλπίσωμεν δτι δέν θά λάβωσι ποτέ τοι
αύτας διαστάσεις· Έφερον προσέτι διά
φορα δακτυλίδια εις τά δποΐα ήσαν 
προσδεδεμένοι μικροί κωδωνίσκοι έκ κέ- 
ρατος ή χρυσοΰ. ’Αλλά δ προσφιλέστερος 
δακτύλιος ήτον δ έπί τή; ρινδ; φερόμε- 
νος. Διετρύπων τδν άριστερδν ρώθωνα καί 
διεπέρων κρίκον ές έλέφαντο; ή έκ μετάλ
λου. Καθ ημάς τούς κατοικούντας τήν 
δύσιν, ή συνήθεια αΰτη εΐναι δεινή" άλ-

(1) Βάρ ο; ζαί νόμισμα τ&ν ’Ιουδαίων. 

λα, τωόντι, κατά τί εΐναι βαρβαρώτερον 
τδ τρύπημα τής ^ινδς άπδ τδ τών ώτων ; 
Καί τί, έρωτώ, άποτροπαιότερον παρά τά 
βαρέα ταύτα κοσμήματα τά οποία κρέ
μανται εί; τά ώτα νεάνιδο; ; ril συνήθεια 
ήθέλησε νά προσφέρωσιν οί νεανίσκοι τή 
μνηστή των δακτύλιον διά τήν ρίνα. ’Αρά 
γε έντεϋθεν ή γένεσις τή; παροιμιώδους 
φράσεω; ; . . . . ’Αλλ ούχί, καί έν αύτώ 
τώ ’Ισραήλ δ σύζυγος συνήθως ήγετο ύπδ 
τής ρινός !

Έφερον δέ συνήθως τά ψέλλια εις τδν 
δεξιόν βραχίονα, καί τινα τόσον μεγάλα ή
σαν, ώστε έπροχώρουν μέχρι τοϋ άγκώνος. 
Τά δάκτυλα έκοσμοϋντο διά δακτυλιδίων" 
πέριξ δέ τού τραχήλου κατήρχοντο χρυσαϊ 
άλυσσοι κατασκευής τελείας ή σειραί μαρ
γαριταριού, έν αΐς άνηρτώντο σφαιρίδια ή 
κωδωνίσκοι χρυσοί·

«Αί παρειαί σου, έλεγεν δ Σολομών, δσ- 
τις κάλλιον πολλών ήμών έγίνωσκε τάς 
γυναίκας, εΐναι κεκοσμημέναι διά σειράς 
πολυτίμων λίθων, καί δ τράχηλός σου άπδ 
άλύσσους χρυσάς.»

Συνήθεια ήτο νά προσδένωσιν εΐς τάς ά
λύσσους κοσμήματα, ών τινα ούδέν έσήμαι- 
νον, π. χ. δ σταυρδς, τδν όποιον ήδη φέρου- 
σιν αί γυναίκες" άλλα πάλιν έχρησίμευον 
ώς φυλακτά. Τοιαΰτα ήσαν τά κροταλία, 
όντα στρογγύλα ώ; ή σελήνη, μικραϊ φια- 
λίδες πλήρεις μυρωδικών, δφεις καί μικραϊ 
πλάκες χρυσαϊ ή άργυραΐ έπί τών δποίων 
έχαράσσοντο λέξεις, είς τάς δποΐα; άπέδι- 
δον μαγικήν δύναμ-.ν. Δέν είμαι δέ βέβαιος 
άν καί ημείς άπηλλάχθημεν έντελώς άπδ 
δλας ταύτας τάς δεισιδαιμονίας.

Φαίνεται δτι αί Ίσραηλίτιδες δέν έφε
ρον χειρόκτια. Αί χειρες αυτών δέν ή
σαν παρ’ αύταίς άπλούς στολισμός" διότι 
μετεχειρίζοντο ταύτας πρδς έργασίαν καί 
ούδείς διενοήθη ποτέ δτι έτύγχανον ήτ
τον ώραΐαι, ώς κατασταθείσαι ύπδ τού 
ήλίου όλίγον μελαναί. Άλλ’ ούδέ ρινό- 
μακτρα είχον. Είμαι βαθέως τεταπεινω- 
μένο;, διότι ώφειλον νά πραγματευθώ περί 
τόσον δεινού πράγματος καί αισθάνομαι 

δτι μετά παρομοίαν δμολογίαν δέν μοί 
μένει πλέον άλλο τι είμή νά περανω τδν

Ααμβ^νομένων ύπ’ δψιν δλων _ νομίζω 

δτι θαλαμηπόλος Ίσραηλίτις (δια να μη 
δμιλήσω περί τοϋ συζύγου) εδικαιούτο να 
σεμνύνηται διά τήν κυρίαν της, ,δτε αυ
τή ήτο έν στολή. Βεβαίως τδ έργον (τδ 
ένδύεσθαι) ώφειλε νά διαρκή πολύ, δ δέ 
σύζυγος πολλάκι; έδει νά υπομένή εω; 
ού ή γυνή του έτοιμασθή .... Αλλα ο

κύριος σκοπός τής ύπάρξεως τής γυναι- 
κδς δέν εΐναι τδ νά συνειθίση τδν άνδρα 

εΐς τήν ύπομονήν ;

(Dublin Magazine.)

Μετάφρασις 'Elim' X. Σ. Γεωργέ 
Μαθήτριας τοϋ Παρθεναγωγείου τής «γί«;

Φωτεινής.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΩΝ ΕΝ ΣΜΪΡΝΗι ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ.

Σαπφώ Λεοττιάς. Άποδοΰσα τάς ευχα
ριστίας αύτής τώ Συλλόγω έπί τή προσκλη
θεί αύτής είς τδ συμμετέχειν τών εργασιών 
τοϋ Συλλόγου εΐπεν, δτι φρονεί άναγκαίαν 
τήν έπί 4 ετη διδασκαλίαν τών παίδων έν 
τώ προκαταρκτικό ή προπαιδευτικώ, κατ’ 
αυτήν, σχολείω, εξαγομένων έν αύτω τδ έ
βδομον έτος τής ήλικίας αύτών. Κατ’ αυ
τήν, ή γραμματική τοΰ Γεράκη είναι λίαν 
έλλιπής διά τε άλλα και διότι δέν περι
λαμβάνει έν παρενθέσει καί τούς άντιστοι- 
χοΰντας τοΐς νέοις αρχαίους τύπους πρδς 
απλήν γνώσιν τών μαθητών και διάκρισιν. 
’Επειδή δσοι τών μαθητών προβώσιν είς τήν 
έκμάθησιν τής άρχαίας, ώς άπειροι τούτων, . 
χαλεπώς συνοικειωθήσονται αύτοίς. Πρδς 
διδασκαλίαν δέ τής νέας γλώσσης έν τώ 
σχολείω τούτω δέον νά συνταχθή κατάλ
ληλος χρηστομάθεια περιέχουσα έν παρα
φράσει τεμάχια έκλεκτά κα'ι λόγους ολο
κλήρους τών τής άρχαίας άπδ τε τών Γνω- 
μικών και ’Αποφθεγμάτων καί μύθων καί 
άπδ τοϋ Ξενοφώντος, Δυσίου καί Ίσοκρά- 
τους' έτι δέ καί άπδ τών έπών τοΰ 'Ομή
ρου καί Ησιόδου. Διότι έπί τούτων οί παΐ- 
δες δύνανται μέν έκμανθάνειν τήν μητρικήν 
γλώσσαν, θησαυρίζουσι δέ έν τή ψυχή παι
δαγωγικότατα καί τοΰ ήθους μάλιστα οϊ- 
κοδομητικά νοήματα, δπερ ου δυνατδν γε- 
νέσθαι έν συγγραφαΐς τής νέας ήμών γλώσ
σης ή καί έν μεταφράσεσιν, δσον κεκαλλιε- 
πημέναι καί έπιτηδείως έξειργασμέναι καί 
άν ώσιν. Οΰκ άποδέχεται τήν έν τή χρη
στομάθεια χρήσιν τών άρχαίων συγγραφέων

(Συνέχεια).

άπαραφράστων, έπί λόγω τοΰ νά μετα- 
λαμβάνωσι καί οί τοΰ προκαταρκτικού Σχο
λείου μαθηταί τοΰ κλασσικού τών άρχαίων 
υφους' διότι τότε θά έμμένωμεν είς τδ δι- 
δάσκειν τούς παιδας τοΰ λαοΰ τήν άρχαίαν 
Ελληνικήν, ώς μέχρι τοΰδε συμβαίνει, άλλ’ 
δπερ ήδη άσκοπον άπεδείχθη.

Σάββας συμφώνως τή προλαλησάσρ θε
ωρεί άρκοϋντα 4 έτη. Προτείνει δέ διά τδ 
τυπικδν μέρος τής γραμματικής νά συντα- 
χθή ύπδ τών δυναμένων υλη είς σύνταξιν 
καταλλήλου πρδς άνάγνωσιν χρης-ομαθείας.

Ίσηγάΐης θεωρών τήν άρχαίαν γλώσ
σαν άρκοϋσαν είς άνάπτυξιν τών παίδων, 

I νομίζει καλδν νά συνταχθή χρηστομάθεια 
έκ τών άπλουστέρων είς τά δύσκολα, ώστε 
κατά τδ τέταρτον έτος τοΰ αυτοτελούς 
τούτου δημοτικού σχολείου νά διδάσκηται 
ό Χρυσόστομος’ διότι άλλως πώς θά έννοή 
ό παϊς τάς έφημερίδας καί τά σπανίως ά· 
παντώντα έν τή ομιλία ; Νά συνταχθή δέ 
καί γραμματική πληρεστέρα τής τού Γε- 
ράκη.

Σάββας άντιφρονών πρδς τδν προλαλή- 
σαντα λέγει δτι αί άπαντώμεναι έν τή κοι
νή βμιλίςι λέξεις ή φράσεις τής άρχαίας εί
ναι έξαιρέσεις, καί πάς τις δύναται διά τή; 
χρήσεως καί τής συνεχούς έξεως νά τάς 
μάθη.

Εύσταθόχου.ίος έρωτά άν πρέπη νά δι- 
αιρεθή ή παρ’ ήμΐν έκπαίδευσις ή νά μένω- 
μεν έπί τής ύπαρχούσης καταστάσεως’ διότι 
αυτοτελής δημοτική παίδευσις δέν δύναται 
νά νοηθή έν τή τριπλή διαιρέσει. Τδ δέ έλλ. 

λαρίου’ ένιστάμενος δέ πρδς τήν νεωτέραν 
γλώσσαν, δτι δέν έκανονίσθη είσέτι, παρα
δέχεται τούς τύπους τής άρχαίας’ πρδς 
τούτο δέ άνέ^-νω διατριβήν (ήν έλαβεν είς 
έπεξεργασίαν).

ΆΛίξ. Νιχο.ΙαΛΰης άπαντών πρδς τδν 
προλαλήσαντα διϊσχυρίζεται δτι ή νεωτέρα 
ελληνική γλώσσα ύπάρχει άρκούσα είς τήν 
άνάπτυξιν τοΰ παιδός,ήτις διά ταύτης δέον 
νά γίνηται τής γλώσσης, ώς μητρικής. Ή 
δέ γραμματική τού Γεράκη τά μάλιστα συν
τελεί διά τών γραπτών αύτής ιδίως γυμνα
σμάτων πρδς διδασκαλίαν τής γλώσσης, 
ώς πρδς τήν παρούσαν αύτής κατάστασιν. 
Μετ’ ού πολύ δέ βεβαίως θά γείνη χρεία 
πληρεστέρας γραμματικής, διότι ή νέα 

ι γλώσσα όσημέραι βελτιοΰται προσεγγίζου- 
σα τή άρχαίφ’ άλλά καί τότε άνάγκη νά 
φυλαχθή ή τού Γεράκη μέθοδος’ ώστε πρδς 
έπίτευξιν τοΰ σκοπού τού αύτοτελούς δη
μοτικού σχολείου διά τής εισαγωγής τής 
καθομιλουμένης γλώσσης καί τής παρα
δοχής τής γραμματικής τοΰ Γεράκη άνάγ
κη οί Διδάσκαλοι νά ήναι εύμέθοδοι περί 
τδ διδάσκειν. ”Εστωσαν λοιπόν κείμενα έκ 
τών άρχαίων μέν, διά τδ μορφωτικόν, άλλ’ 
απλά είς άνάγνωσιν μετά παραφράσεως εΐς 
τήν καθ’ ημάς καθαρεύουσαν γλώσσαν.

Ίσηγόΐης καί περ παραδεχόμενος τήν 
άρχαίαν γραμματικήν, προτείνει δμως τήν 
σύνταξιν γραμματικής καταλληλοτέρας, έ- 
πειδή ή νεωτέρα μόνον κατά τούς τύπους 
διαφέρει τής άρχαίας.

Μ. Γρηγοριάάης θεωρών τήν γραμμα
τικήν τού Γεράκη άνεπαρκή προτείνει νά 
συνταχθή γραμματική καταλληλοτέρα καί 
χρηστομάθεια έκ τεμαχίων εκλεκτών τής 
άρχαίας είς τήν καθαρεύουσαν παραπεφρα- 
σμένων.

I. Παπαδάχης συνιστώ θερυ-ώς τδ δη
μοτικόν τούτο σχολεϊον είς τδν πατριωτι
σμόν τών διδασκάλων αύτοΰ. Παρακαλεϊ δέ 
νά μελετήσωσιν έμβοιθέστερον τήν ύπδ 
τού Κ. Γεράκη γραμματικήν οί άντιφρονούν- 
τες, καί νά μή άποφαίνωνται κατ’ αύτής 
έκ προκαταλήψεως.

Σχολεϊον προπαρασκευαστικόν μόνον διά 
τδ Γυμνάσιου κατήντησεν, ούδέν δέ πλέον 
συνεισφέρει είς τούς άπδ τού Δημ. Σχολείου 
άπολυομένους παϊδας. Τούναντίον μάλι
στα παρακωλύει, διότι πλήν τής ’Αττικής 
Γραμμ. έπί ολίγου άρχαίου κειμένου έλά- 
χιστά τινα έπί πλέον διδάσκονται. "Οθεν 
καλδν νά άρθή τδ κώλυμα τούτο καταργου- 
μένης τής τριπλής διαιρέσεως.

Πρύεάρος άποκρίνεται’ έπί τής ύπαρ- 
χούσης καταστάσεως πρέπει νά μένωμεν* 
διότι ήμεΐς δέν εϊμεθα Κυβέρνησις, ϊνα με- 
ταρρυθμίσωμεν τδ καθεστδς άρδην’ διαιροϋ- 
μεν δμως τήν παρ’ ήμΐν έκπαίδευσιν είς ά- 
νωτέραν καί κατωτέραν. Ώς πρδς τήν δλην 
δέ σύμφωνων πρδς τήν κ. Σαπφώ παραδέ
χεται τήν άνάγκην τού νά καταφύγωμεν 
είς τήν άρχαίαν χρηστομάθειαν κατά όμα- 

λήν παράφρασιν.
ΕΰσταθύπουΑος έπειδή ή νέα Ελληνική 

κατ’ είδος μάλλον τής άρχαίας διαφέρει, 
είναι δέ ή αύτή καθ’ ύλην καί άπ’ έκείνης 
άπαντα τδν λεκτικόν πλούτον άρύεται, 
δέον έν τή διδασκαλίγ. νά συμβαδίζη ή άρ
χαία πρδς τήν νέαν’ εύκολώτατα δέ δύναν
ται νά διδαχθώσι πολλά τών άρχαίων συγ
γραφέων δι’ απλής έκασταχοΰ παραφρά- 
σεως ή μεταθέσεως λέξεων. Νομίζει δέ ό
τι δέν εΐναι δίκαιον ν’ άπαλλοτριωθώμεν 
άπδ τοΰ άρχαίου λόγου’ διότι έν αύτώ έ- 
παιδεύθη καί παιδεύεται απαν τδ έθνος 
πολιτικώς καί Ορησκευτικώς.

Βοντζίδης παραδέχεται τδ άρχαΐον κεί
μενον έν δμαλή παραφράσει καί συνιστφ τήν 
γραμματικήν τοΰ Γεράκη ώς επαρκή πρδς 
τδν σκοπόν τοϋ δημοτικού σχολείου. Πρδς 
κατανόησιν δέ τών έν τή έκκλησία άναγινω- 
σκομένων φρονεί, οτι άρκεϊ ή γραμματική 
τής νεωτέρας γλώσσης μετά παραρτήμα
τος καί τών άρχαίων τύπων καί μετά χρη
στομάθειας περιεχούσης κατά τδ τελευταΐον 
έτος καί τεμάχια έκ τής ίεράς Γραφής καί 
άλλων έκκλησιαστικών συγγραμμάτων.

Π. Γρηγοριάύης άσπάζεται τδ μέχρι 
τοΰδε σύστημα καί τήν γραμματικήν τής 
άρχαίας γλώσσης τήν ύπδ τοΰ Α. Σακελ-
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Μετά τήν συνήθη άνάγνωσιν τών πρα

κτικών τής ποογενεστέρας οευτέρας συνεδρι- 
άσεως τού Συλλόγου καί τήν έπικύρωσιν αυ
τών παρελθών δ Κ. Α Καραγιάννης ένώπιον 
1 6 μελών έλεξε τοιάδε :

Α. Καραγιάννης. Κατά την προγενε- 
στέραν συνεδρίασή άνεπτύχθησαν τρεις γνώ- 
μαι’ καί κατά μέν τήν πρώτην η άρχαία 
'Ελληνική γλώσσα καί Γραμματική απο
βαίνει βλάβης μάλλον ή ώφελείας παραί
τιος είς μαθητάς αύτοτελοΰς δημοτικοί 
σχολείου' κατά δέ τήν δευτέραν ή καθομι
λουμένη ελληνική γλώσσα είναι ακατάλ
ληλος,άτε άμορφοςέτι ούσα και άκανόνιτος' 
κατά δέ τήν τρίτην ή μέν άρχαία γλώσσα 
ούδόλως συνψδει προς τόν σκοπόν αύτοτε- 
λοΰς δημοτικού σχολείου, ή δέ γραμματική 
τίς καθομιλουμένης είναι άνεπαρκής είς έ- 
ξήγησιν απάντων τών γραμματικών φαινο
μένων της όσημέραι βελτιουμένης γλώσσης. 
Άσπαξόμενος δέ δ κ· Καραγιάννης τήν πρώ
την τών γνωμών παρατηρεί δτι ή καθομι
λουμένη κεκτηται άρετάς πλείονας πάσης 
άλλης τών ζωσών γλωσσών. Εί δέ τούτο 
μή ήτο άληθές, θά έξηλέγχοντο έπιπόλαιοι 
τόσοι σοφοί Ευρωπαίοι, οίτινες ού μόνον 
προέτειναν, άλλά καί άνενδότως έργάζον- 
ται, δπως καταστήσωσιν αύτήν διεθνή" 
άλλά τοιαύτη ούσα δύναται νά έχη χρηστο
μάθειαν καί γραμματικήν ιδίαν, άτελεστέ- 
ραν μέν, έστω, έπι τού παρόντος, πληρε- 

στέραν δέ έν τί προβάσει τού χρόνου καί 
τί τίς γλώσσης προόδω. Δέν παραδέχεται 
δέ τήν τρίτην τών γνωμών, ώς προφανώς 
άνεπαρκί νά έξηγήση τά : έχω γράψει, ή
θελον γράψει, Οά ειχον γεγραμμένον, άς φύ- 
γη, δέν θέλω νά φάγω, τούς είδα, τούς έ- 
δωκα, και άλλα μυρία είς τό συντακτικόν 
μάλιστα μέρος τής γραμματικής άναφερό- 
μενα, έκτδς άν συνταχθώσι γραμματικαί 
τής άρχαίας γλώσσης έκ παραλλήλου πρδς 
τήν λαλουμένη*. Άλλ’ ή έκ παραλήλλου 
αΰτη μέθοδος, ωφέλιμος ούσα είς μαθητάς 
άνεπτυ·^ μένους, είναι ύπέρ τδ δέον φιλοσο
φική είς μαθητάς δημοτικού σχολείου. Φρο
νεί προσέτι δ κ. Α. Καραγιάννης δτι,μεταρ
ρυθμισμένων τών δημοτικών σχολείων κα
τά τήν πρώτην τών γνωμών οί μαθηταί 
μανθάνοντες καθ’ έκάστην δι’ ακριβούς έρ- 
μηνείας τήν άληθή σημασίαν S—6 λέξων 
συνήθων κα1. άσκούμενοι άνέτως είς συνθέ
σεις άναλόγους τών δυνάμεών των κατά τδν 
χρόνον έκεϊνον, 8ν κατά τδ επικρατούν σύ
στημα ώφειλον ν’ άναλίσκωσιν είς γραφήν 
καί άντιγραφήν παλαιών καί καθαρών εξη
γήσεων, θά προσπορίζωνται έν διαστήματι 
εξ έτών έφόδια έξαίρετα καί πρδς τδν πρα
κτικόν βίον καί πρδς τήν άνωτέραν έκπαί- 
δευσιν.

Διασκεψαμένων τών μελών δλίγα τινά 
άφορώντα είς τήν διδασκαλίαν τής καθομι
λουμένης γλώσσης παρήλθεν ή ώρα, και δ 
Πρόεδρος διέλυσε τήν συνεδρίασιν.

(έπεται τδ τέλος).


