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Άτμοκίντιτον τών ΓaJJix&r Λιαποςιθ- 
μεΰσεωΐ μέ μετεφερεν έζ Μασσαλίας εις 
Κωνσταντινούπολιν καί τδν Εύξεινον. Ού
δέποτε ήλπιζ ον, δτι ήθελον άπαντήσει τδ 
θαυμάσιον εκείνο θέαμα, οπερ ειδον, τών 
νοτίων δ^λ.άκτών τής θαλάσσζ,ς ταύτϊΐς.Έ- 
φρόνουν καί έγώ, δπως τοσοΰτοι άλλοι, 
δτι έν τή ’Ανατολή ούδέν άλλο βλέπει τις, 
είμή χωρία ύπδ καυστικού ήλιου καί ύπδ 
ούοανδν κυανοΰν άείποτε χρυσούμενα, εν
ταύθα δ* εΐχον απέναντι μου άληθή χω
ρία τών "Αλπεων μέ σφριγώσαν τήν βλά- 
σττσιν, καί έπ’ αύτών βουνά χιονοστεφή, 
παρά τά πλευρά τών όποιων όγκώδεις 
κατήρχοντο αί νεφέλαι-Μακρόθεν δέ, άπδ ά- 
ποστάσεως ικανής εις άλλην, οί βράχοι 
τής παραλίας άνοιγόμενοι άπεκάλυπτον εΰ

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Π'.)

φορόν τινα κοιλάδα, μέχρι μικράς τίνος 
πόλεως, χωρίου ή χωριδίου κατερχομέντ,ν, 
τής δέ πόλεως ή τού χωριδίου τούτου αί 
οίκίαι, δσον δίδεται φιλαρέσκως οίικοδο- 
μημέναι, έκρύπτοντο ύπδ δάσος όπωρο- 
φόρων δένδρων, έπί τών κυμάτων τής 
θαλάσσης κατοπτριζόντων ή λουόντων τά 
φύλλα των.

Είναι αληθές, δτι μεταξύ τής Κωνσταν
τινουπόλεως και τοΰ Καύκασού τά παρά
λια τοϋ Εύξείνου Πόντου δέν παρέχουσι 
τοιοΰτον πάντοτε θέαμα. Έν Σαμψοΰντι, 
εις τδ Βατούμ καί τδ Πότιον, έν παρα- 
δείγματι, αί έπισωρευθεΐσαι άμμοι κατέ
στησαν τήν παραλίαν πεδιάδα τελματώ
δη, ύπδ δασών βαθμηδόν καλυφθεΐσαν.

"Εφθασα περί τά τέλη τοϋ Φεβρουά
ριου εις Τραπεζοϋντα. Ή πόλις αΰτη αρ
χίζει νά γίγνηται γνωστή παρά τοΐς πε- 
ριηγηταϊς, δσοι μεταβαίνουσιν εί; ’Αρμε
νίαν, είς Κουρδιστάν και τήν Περσίαν. Τέσ· 
σάρες έταιρίαι άτμοπλοϊκαί προσεγγίζουσι 
καθ’ εβδομάδα, τήν Ευρωπαϊκήν έπιρροήν 
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βαθμηδόν είσάγουσαι έν αυτί?, έπιρροήν έ- 
ξαλείφουσαν κατ’ όλίγον έκ τής ένδυμα- 
σίας καί τών ήθών τδν άρχαΐον ’Ανατο
λικόν χαρακτήρα. 'II εμπορική μόλα ταΰ
τα κίνησις αυτής ήλαττώθη πολύ μετά τήν 
μετανάστασιν τών Κιρκαοίων. Πρδ αυτής, 
χίλια διακόσια πλοιάρια, τά σανύά.ΐια κα
λούμενα, έξετίλουν τακτικούς πλόας μετα
ξύ Τραπεζοΰντος, Σουκούμ Καλέ καί Ρεδούτ 
Καλέ. Οι Ρώσσοι συνήργησαν πολύ είς τήν 
έλάττωσιν τοΰ μετά τής Περσίας έμπορίου, 
τοϋ όποιου μέγα μέρος, συμφερωτέρας συμ
φωνίας άπαντήσαν, διέρχεται ήδη, μέσον 
Ποτίου καί Καύκασού, διά τής χώρας των.

'Π άποβίβασις, αμα τις φθάση εις Τρα- 
πεζούντα, δέν στερείται δπωσδήποτε γρα
φικού τίνος θεάματος, 'Ως έκ τοΰ ολίγου 
βάθους τοΰ πυθμένος τοΰ δρμου, τά μεγά
λα πλοία ή ατμόπλοια άναγκάζονται νά 
προσορμίζωνται μακράν τής ξηράς, ώστε 
άνάγκη ν’ άποβιβασθής διά χαϊχίων, άτινα, 
αμα τδ άτμοκίνητον φθάση, τρέχουν ΐνα λά· 
βωσι τούς έπιβάτας καί τούς μεταφέρωσιν 
εις τδ παράλιον. 'Οσάκις δέ ή έκ ξύλων 
καί λίθων μικρά αποβάθρα, μόνον τοΰ λι
μένος σημεΐον, τύχη παραφορτωμένη έξ έμ- 
πορευμάτων, άνάγκη έκών άκων νά ριφθή; 
έπί τών ώμων αχθοφόρου τινδς μέχρι τής 
μέσης βυθισμένου έν τώ ύδατι. Έχουσιν 
'Ηράκλειον δύναμιν οί αχθοφόροι ούτοι καί 
άποδεικνύουσιν όρθδν τδ γνωστδν έκείνο α
πόφθεγμα ι δυνατός ώς Τοΰοχος.* Ειδόν 
τινας έξ αύτών οίτινες, υπδ δύο συναδέλ
φων των βοηθούμενοι, έφόρτωνον έπί τών 
ώμων καί τών νεφρών των βαοέλιον οίνου 
ή ζακχάρεω; τριακόσια χιλιόγραμμα ζυγί- 
ζον, και άναβαίνοντας μέ φορτίον τοιοϋτον 
άπδ τού λιμένος μέχρι τοΰ I7fpi6<5.lov τοϋ 
Γχιαούρη (Γκιαούρ Μεϊτάν), ήμισείας ώρας 
ανήφορον περίπου.

Διά τούς γινώσκοντας νά κάμωσι χρήσιν 
τού [ΐτταζησίον, τα Τελωνεϊον έλιγίστας 
παρουσιάζει αυστηρότητας. Οί Τούρκοι τε- 
λώναι ομοιάζουσι κατά τούτο πολύ μέ τούς 
έν ’Αμερική συναδέλφους των, προσθέσατε 
δέ καί μέ τού; εί; μερικά Ευρωπαϊκά κρά

τη εύαισθήτους πάντοτε πρδς τάς τοιούτου 
είδους γενναιοδωρίας.

Παρέχει θέαμα περίεργον πολύ τδ παρά
λιον μέ τάς λέμβους,μέτά σαπάάΛα,τά xat- 
xta, τάς μαούνας, δλα υψωμένα διά βαρούλ
κων καί έν γραμμή τοποθετημένα, δπως 
έπί τής Τρωικής άκτής άλλοτε τά μονήρη 
τών Ελλήνων πλοία. 'Ομοιάζουσι δέ μ’ έκεϊ
να τοσοϋτον μάλλον καθόσον καί αί λέμβοι 
αύται, τήν πρύμνην καί πρώραν άνεστραμ- 
μένας εχουσαι, τά πλευρά στρογγύλα, ύπεν- 
Ουμίζουσι διά τοΰ σχήματος,διά τοΰ συνόλου 
έν γένει καί διά τών λεπτομερειών αυτών 
έν μέρει τής άρχαίας έποχής τά πλοία.

Ό όχλος δ περί τήν ναυτιλίαν καταγι- 
νόμενος είναι πολυάριθμος έν Τραπεζοΰντι. 
Έκτδς τής κυρίως μικράς θαλασσοπλοΐας 
οί Τραπεζούντιοι καταγίνονται καί είς τήν 
αλιείαν είδους τινδς σαρδελλών, κα-
λουμένων, τών όποιων δέ μεγάλαι κατα
ναλίσκονται ποσότητες έφ’ δλων τών βο
ρείων τής ’Ανατολής παραλίων. Διά τούς 
γνησίους Τραπεζουντίους τδ ΧαψΙ είναι έκ- 
λεκτδν καί συγχρόνως πρώτης άνάγκη; 
έδεσμα" καί μακράν τή; χώρας των μένον- 
τες έρωτώσι μετά ζωηρού ένδιαφέροντος, 
άν ή αλιεία τού Χαψ-Ιου δπήρξεν άφθονος 
ή ου. ’Ανάπτουσιν οί άλιεύοντες τδ Χαψ·1 
τούτο είς τδ όπισθεν μέρος τής λέμβου των 
πυράν έκ ξύλων ρυτινωδών, έντδς σιδηρού 
κύκλου κεκλεισμένων, οί δέ σωροί τών ιχ
θύων, ΰπδ τής λάμψεω; τής φλογδς έλκυό- 
μενοι, πηγαινοέρχονται πέριξ δικτύου έκτδς 
τού πλοιαρίου κρεμαμένου καί μετ’ αυτού 
πλέοντος. Τούς άλιεύουσι λοιπδν άνά με- 
γάλας ποσότητας καί μέρος μέν αυτών τρώ- 
γουσι νωπούς, μέρος δ’ άλατίζουσι καί 
στοιβάζουσιν έντδς μάλλινων σάκκων, ίνα 
τούς πέμψωσιν εις τά πλησιόχωρα μέρη. 
Πωλούσι τδ ΧαψΊ τούτο είς τιμάς ευθηνο- 
τάτας" είναι δέ καί πολύτιμον καταφύγιον 
διά τούς Έλληνας καί ’Αρμενίους, διαρκου- 
σών τών μακρών αυτών τεσσαρακοστών.

'Αλιεύουσιν έν Τραπεζοΰντι και πολλούς 
άλλου; ιχθύς υποδεεστέρας ποιότητος" άλι- 
εύουσι καί έστρείδια πολλά, μικρά δμως

τών δέρματα, άτινα κατά τδ 1864 μόλις 
έπλήρωναν ολίγα τού φράγκου εκατοστά, 
έπληρώθησαν κατά τδ 1868 πέντε καί έζ 
φράγκα έκαστον. Ύπολογίζουσιν είς έξακο- 
σίας χιλιάδας τδ κατά τδ τετραετές τούτο 
διάστημα είς Εύρώπην σταλέν ποσδν τών 
δερμάτων τών πτηνών αύτών" ή μεγάλη ό
μως αΰτη καταστροφή . ήλάττωσεν εκτοτε 
τδν άριθμόν των, καί αναμφίβολον είναι δτι 
έντδς ολίγου θέλουν καθ’ όλοκληρίαν έκλει
ψη άπδ τοΰ Εύξείνου τά παράλια.

καί άνευ ουσίας, διότι, ώς γνωστόν, τδ ύ
δωρ τής Μαύρης θαλάσσης δέν περιέχει 
πολύ άλας. ’Επί πολλά έτη, ιδίως δέ άπδ 
τοΰ 1865 μέχρι τοΰ 1 868,ένήργησαν έν 
Τραπεζοΰντι καί είς τούς περιχώρους λιμέ
νας Οήραν κολύμβων, άξίαν λόγου καί κερ- 
δοφόρον διά τήν χώραν. "Οταν τά μεγάλα 
ψύχη παγώσωσι τάς λίμνας καί τά έν τώ 
έσωτερικώ μεγάλα υδροστάσια, άπδ τού 
Ίανουαρίου μέχρι τού Μαρτίου τουτέστι, τά 
πτηνά ταΰτα, ΚουχαρΙναι υπδ τών ’Οθω
μανών όνομαζόμενα, καταφεύγουσιν είς τά 
παράλια, τήν τροφήν των έκεΐ ζητούντα. 
Συνέρχονται τότε οί άλιεϊς καί οί παρό
χθιοι κάτοικοΓέκατοστύες καΐκίων έξέρχον- 
ται, τρεϊς ή τέσσαρας άνθρώπους έκαστον 
αύτών φέρον. 'Ο ίκανώτερος αυτών τίθε
ται είς τδ έμπροσθεν μέρος, έν ω οί άλλοι 
κωπηλατοΰσιν ή γεμίζουν τά δπλα. "Ολαι 
αί λέμβοι αύται παρατάσσονται κυκλοειδώς 
άπέναντι μικροΰ δρμου, βρίθοντο; κολύμ
βων, προχωρούσι δ’ έν γραμμή πρδς τδ πα
ράλιον καί ζητούν νά κλείσωσιν έντδς στε
νού διαστήματος χώρου τά πτηνά, άτινα 
βυθίζονται τότε ίνα φύγωσι πρδς τδ πέλα
γος καί διέρχονται τριγύρω τών λέμβων" 
άπδ καιρού δ’ είς άλλον άναφαινόμενα είς 
τού ύδατος τήν έπιφάνειαν ίνα άναπνεύσω- 
σιν, έκτίθενται είς τών κυνηγών τδ πΰρ" τά 
πλεΐστα δπως, διαφύγωσι τδν τουφεκισμόν, 
καταφεύγουσι τρελλά έκ τού τρόμου είς όρ
μον τινά έκεΐ πλησίον κείμενον, δπου έξα- 
κολουθοΰν οί άλιεϊς νά τά κυνηγώσιν.

"Αμα ή έκστρατεία τελειώση; κυνηγοί καί 
λεμβούχοι φέρουσιν είς τάς πόλεις καί τά 
πλησίον χωρία τδ προϊόν τής Θήρας των καί 
τδ πωλούσιν εί; διαφόρων έθνών κερδοσκό- 
που;, στήσαντας μέρη έφ’ ών νά ξηοαίνω- 
σι τά πτηνά καί έργοστάσια, ίνα άπεκδύω- 
σι τού; κολύμβου; τοΰ δέρματός των καί τδ 
διευθετώσιν. Είς Βατούμιον τοσοϋτον ήτο 
τών φονευθέντων πτηνών τούτων τδ ποσδν, 
ώστε ή Τουρκική άστυνομία ήναγκάσθη νά 
διατάξ-ρ νά τά θάψωσι, φοβηθεϊσα μή τά 
δηλητηριώδη μιάσματα, άτινα έξέπεμπον, 
βλάψωσι τήν δημόσιον υγείαν. Τά δ’ έξ αυ

Ούχί μακράν τοΰ λιμένος δρόμος άπότο- 
μος βαίνει παραλλήλω; πρδς τδ στρατιωτι- 
ωτικδν όπλοστάσιον, φέρων είς τήν μεγά
λην πλατείαν Γκιαούρ Μεϊτάν, άπό τής μιδς 
μέχρι τή; άλλη; άκρα; αύτή; τεμνομένην 
ύπδ τοΰ νέου μεγάλου δρόμου τής Έρζερού- 
μης. Έπί μιας τών γωνιών τής πλατείας 
ταύτης ύψοΰται τζαμίον, τριγύρω δ’ αύτής 
ύπάρχουσιν ωκοδομημένα χάνια, ξενοδοχεία 
τών διερχομένων συνοδιών καί έν Γαλλο-’Ι- 
ταλικδν ξενοδοχεϊον, είδός τι ’Ανατολικής 
Λοχάντας, άνώτερον μόλα ταΰτα παρ’ δ,τι 
δύναταί τις νά περιμένη έν Τουρκική πόλει 
τρίτης τάξεως. ’Εδώ πλησίον έπίσης εύρί
σκονται καί τά προξενεία δλα, καί τών 
άτμοπλοϊκών έταιριών τά πρακτορεία καί 
αί οίκίαι τών πλουσιωτέρων έμπόρων, Ελ
λήνων καί ’Αρμενίων. Ηττον γραφικόν άπδ 
τήν συνοικίαν τή; μεγάλης άγορ&ς καί τήν 
κεκλεισμένην πόλιν, τδ μέρος τούτο τής 
Τραπεζοΰντος ύπερέχει τών προρρηθεισών 
ύπδ τή; καθαριότητος τήν έποψιν. Αισθά
νεται τις έν αύτώ τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτι
σμού τήν έπιρροήν.

Έκάστην κυριακήν καί πάσαν άλλην έορ ■ 
τής ήμέραν τδ Γκιαούρ Μεϊτάν είναι τδ 
προσφιλές συνεντεύξεως μέρος τών κατοί
κων τής συνοικίας. Οικογένεια» πολυάριθ
μοι Ελλήνων καί ’Αρμενίων ένταΰθα έρ
χονται νά έπιδείξωσι τά ωραιότερα αύτών 
κοσμήματα, δύναται δέ τις νά είπη, δτι ό 
περίπατο; ούτος, άφότου ιδίως έφύτευσαν 
δένδρα έν αύτώ, εΐναι διά τήν Εύοωπαϊκήν
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κοινωνίαν, δλιγάριθμον άλλως τε. τά Ή- 
λύσια Πεδία τής Τραπεζούντος. Πολλάκις 
έίδον μετά τίνος ενδιαφέροντος έπί τής εύ- 
ρείας ταύτης πλατείας συνοδίας έρχομένας 
έκ Περσίας ή διαφόρων [χερών τοΰ εσωτε
ρικού. Χιλιάδες εργατικών ζώων, δεδεμέ- 
ιους έχόντων τούς πόδας, έν γραμμή παρε- 
τάσσοντο μεταξύ σχοινιών τεταμένων είς 
τοϋ έδάφους τήν επιφάνειαν. Οί ΚατιρτζΙ- 
ύις καί οί Λιβετζίδις, ’’Αραβες, Τούρκοι, 
Πέρσαι, Κούρδοι, ’Αρμένιοι, πέριξ τών ζώων 
των πηγαινοερχόμενοι, έπέπληττον φωνά- 
ζοντες τδ μέν, έπληττον τό άλλο, σφίγ- 
γοντες τά λωρία ή λύοντες τά σάγματα, 
κρεμώντες περί τόν λαιμόν ήμιόνου τινός 
ήμίκοιλον κριθής, ή δίδοντες είς κάμηλον 
δέσμην άχυρων άραβοσίτου, πολυτελές έδε
σμα διά τό ταλαίπωρου ζώον.

Τά πλεΐστα τών ζώων τούτων ησαν κε- 
καλυμμένα διά σκευών πλουσίων μέ μαλ- 
λίον κεντημένων καί ποικίλα φερουσών 
χρώματα, μέ μικρά κοσμ-ήματα κα'ι βο
στρύχους μέ έστρακοδέρματα πεπλεγμέ- 
νους’ έφερον δ’ δλα περί τόν λαιμόν ή τό 
στήθος κωδωνίσκους, ένίοτε δέ καί χύτρας 
έν είδει κωδώνο,ν’ ταύτα δέ πάντα άπετέ- 
λουν ορχήστραν παράδοξον, τό ούς κωφαί · 
νουσαν.

Άμφιθεατρικώς ώκοδομημένη έπί τής 
παραλίας ή Τραπεζούς, παρουσιάζει τερπνήν 
πρόσοψιν, άπό θαλάσσης θεωμένη. Οίκίαι 
κομψώς ωκοδομημέναι καί ποικιλόχροοι, 
άνω δ’ αύτών άλλαι οίκοδομαί, μεταξύ 
δένδρων δπωροφόρων, πορτοκαλλεών καί έ 
λαιών, ήμικεκρυμμέναι. "Ενθεν κάκεϊθεν 
προβαίνουσιν έκ μέσου της χλόης τών μι- 
ναρέδων αί κομψαί λευκαί στήλαι, ή δέ 
μειδιώσα είκών αύτη αποτελεί άντίθεσιν 
ζώσαν πρός τών ερειπίων τών άρχαίων ό- 
χυρωμάτων τό αύστηρόν. Έκ τοΰ ’Ανατο
λικού μέρους τό δρος Βυστεπέ, όρθιον απέ
ναντι τής θαλάσσης ύψούμενον, ήρεμα κα
τέρχεται πρός τήν πόλιν. Έπ’ αυτού βλέ
πει τις μοναστήριον γυναικών, άρχαϊον οί- 
κοδόμ.ημα, θεωρούμενου δτι άπετέλει άλ

λοτε μέρος τού άνακτόρου τών Κομνηνών. 
Τεσσαράκοντα ύπάρχουσι τζαμία, μικρού 

λόγου άξια μδλα ταύτα,έκτος τού τής Αγίας 
Σοφίας,όλίγον άπέχοντος τής πόλεως’τό μό
νον έφελκΐισαν τήν προσοχήν μου μνημεΐον 
είναι αρχαία τις Βυζαντινή έκκλησία, είς 
τζαμίον μετατραπεϊσα, τής οποίας τά 
έξω τείχη είναι έν μέρει διά Μωσαϊκού πε- 
ποικιλμένα" ειδον δέ καί τινας στήλας καί 
κιονόκρανα περίεργα. "Ενθεν κάκεϊθεν ά
παντα τις άρχαία παρεκκλήσια κατερειπω- 
μένα, ύπό τών Ελλήνων τού Μεσαιώνος ω- 
κοδομηθέντα διά τών λειψάνων τών ναών 
καί μνημείων τών άρχαίων Έλ. αποικιών’ 
τούτο τουλάχιστον έξήξα έκ τών αναγλύ
φων καί κοσμημάτων αυτών, καθαρωτάτου 
ρυθμού. 'Π Τουρκική ή κεκλεισμένη πόλις, 
τό δυνατόν μέρος τής Τραπεζούντος κατέ- 
χουσα, περιστοιχίζεται ύπό γραμμής ύψη- 
λών τειχών, τείχη δέ και θύραι τής εισό
δου χάνονται ύπό πυκνόν έκ κισσών φύλ
λωμα- Αί κυριώτεραι τών Ουρών τούτων 
κατεσκευάσθησαν διά τών λειψάνων Ελλη
νικής καί Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Μία 
τούτων φέρει καί έπιγραφήν Ελληνικήν.

Ί1 χριστιανική πόλις ούδέν τό περίερ- 
| γον παρουσιάζει ύπό τής άρχιτεκτονικής 

τήν έποψιν’ έν αύτή εύρίσκεται ή κυριω- 
τέρα άγορά ή .ταζάριοκ. "Οτε πρώτον 
είσήλθον έν αυτή, ούδέν σχεδόν άλλο πα
ρετήρησα τριγύρω μου είμή Αυστριακά καί 
Ελβετικά βιομηχανικά προϊόντα, βαμβα
κερά, έριούχα καί άλλα’ άρχίζων δμως νά 
τήν συχνάζω, άνεκάλυψα βαθμηδόν θησαυ
ρούς άληθεΐς έν αύτή κεκρυμμένους’ τούς 
πλουσιωτέρους τής Περσίας, τής Χορασάνης 
καί τής Σμύρνης τάπητας, τής Δαμασκού, 
τού Διαρβεκέρ καί τής Προύσσης τά περί
φημα μεταξωτά ύφάσματα, άδάμαντας καί 
μαργαρίτας, λίθους άλλους πολυτίμους με
γάλης άξίας, δπλα θαυμάσια, νομίσματα 
αρχαία, σπάνια καί πολύτιμα. Ταύτα πάν
τα δμως πρέπει νά μάθη τις πού νά τά εύ
ρη’ δλα έν τώ Πίτ-Παζάρ άπαντώνται έν 
μέσω στενών οδών καί ζοφερών έργαστη- 
ρίων, ένθα οί δημόσιοι κήρυκες, οί τε.Ιά.Ιεις

πηγαινοέρχονται, δημοπρασίας επανειλημ
μένης άναγγέλλοντες, άλλά μέ τόνον φω
νής τό ούς κωφαίνοντα.

Βλέπεις τόν ’Οθωμανόν, σοβαρόν καί βω
βόν, καπνίζοντα τό τσιμπούκι ή τόν rap- 
yiJi του καί περιμένοντα τόν άγοραστήν’ 
δταν δ’ ούτος, άφοΰ στρέψη καί έπαναστρέ- 
ψη έν ταϊς χερσί του δ,τι ζητεί ν’ άγοράση, 
έρωτήση τήν τιμήν, ό Τούρκος, ό αληθής 
Μουσουλμάνος, μόλις ανοίγει τό στόμα καί 
μεταξύ τών όδόντων του σχεδόν ψιθυρίζει 
ένα αριθμόν. ’Ανωφελές πάντη είναι νά 
ζητήσης νά διαπραγματευτής’ είς δλους 
τούς λόγους καί προσφοράς σου θ’ άπαντή
ση δι’ απλού νεύαατος τής κεφαλής κάτω
θεν πρός τά άνω, τούς οφθαλμούς κεκλει- 
σμένους έχων καί κροταλίζων μεταξύ τών 
όδόντων τήν άκραν τής γλώσσης του. Ό 
"Ελλην καί ό Αρμένιος απεναντίας,απαράλ
λακτα έν μέρει μέ τούς έντή ήμετέρο' Σμύρνη 
μικρεμπόρους, φωνάζουσι βροντοφώνως τόν 
άγοραστήν, τόν τραβούν έκ τού φορέματος 
του καί έξαντλώνται εις δημηγορίας καί 
σχήματα, διά τών θωπευτικωτέρων πολλά
κις δέ καί άλλοκοτέρων επιθέτων προσα- 
γορεύοντες αύτόν καί προτείνοντες αύτώ 
τό έμπόρευμα είς τιμήν διπλάσιάν τής ά 
ξίας του. Αν, εύρίσκων τήν τιμήν ύψηλήν 
αναχώρηση, τόν άφίνουν ν’ άπέλθη, άκο- 
κολ.ούθως δμως τόν φωνάζουσι πάλιν καί 
έπί τέλους κατορθώνουν νά τού τό πωλή- 
σωσιν είς τιμήν ύπέρογκον, τό δέ χείριστον 
δτι είναι καί ποιότητος κακής ύπό άπατη- 
λ.ήν έπιφάνειαν. Οί Πέρσαι τέλος πάντων, 
πολυάριθμοι καί ούτοι, έχουσι καί τών ’Ο
θωμανών μερικάς άρετάς,άλλά καί τών χρι
στιανών τά έλαττώματα. 'Ππίου χαρακτή
ρος καί τρόπων, έχουσι τό μειδίαμα είς τά 
χείλη’ θά ήσαν έμποροι εξαίρετοι, άν ήσαν 
τίμιοι δσον είναι ικανοί. Δυσκόλως τούς ά
πατά τις, διά τούτο ϊσως καί οί Ιουδαίοι 
καί οί "Ελληνες, πλουτούντες άλλαχού, δέν 
δύνανται νά προοδεύσωσιν έν τή χώρα των.

Πολλαί τής άγοράς οδοί είς τό παράλιον 
καταλήγουσιν’ έκεϊ κατά τής άγοράς τάς 
ήμέρας ό ξένος ζωογονείται δπωσούν. Έπί 
τών έρειπίων μικράς γλώσσης προκυμαίας, 
έργου Γενουηνσίου, καίχια y.a.\ σακΰά.ΐια 
έρχονται έκ τών χωρίων τών πέριξ παρα
λίων, παντός είδους έμποοεύματα έκφορ- 
τώνοντα, οπώρας, λαχανικά, γεννήματα, 
ξύλα κτλ., "Αλλα δέ πάλιν φορτώνουσι κε
ράμους καί χονδροειδή πήλινα σκεύη, έξ ών 
ποσόν μέγα κατασκευάζεται έν Τραπεζούν- 
τι’ καί άλλα πάλιν είναι πεφορτωμένα μέ 
στρατιάς ολοκλήρους χωρικών γυναικών, 
τών οποίων αί ποικίλαι ένδυμασίαι φαιδρύ- 
νουσι τήν παραθαλάσσιον ταύτην εικόνα. 
Άλλ’ οποία κίνησις καί θόρυβος καί τα
ραχή !

Καί έν τή αγορά δέ. μεγάλη έπίσης κίνη- 
σις δσάκις χιλιάδες ορεινών καταβαίνουσιν 
έν τή πόλει, ϊνα πωλήσωσι τών ποιμνίων 
αύτών τό προϊόν, τό τών δασών ή τών κή
πων των. Φέρουσιν έπ’ ώμων δλα τά έμ- 
πορεύματα ταύτα, πλήν τών βαρέων, γεν
νημάτων ή ξύλων, έπ’ όνων ή ίππων φορ- 
τωνομένων, πολλάκις δέ καί έπί άραμπά- 
όωκ ύπό βοών ή βουβάλων έλκομένων. Ο
λα τά προϊόντα ταύτα ανταλλάσσονται μέ 
ύφάσματα μεταξωτά, μέ δπλα καί άλλα 
πρώτης άνάγκης λεπτά είδη. "Οταν δέ μα- 
κρά τις συνοδία καμηλών, ίππων ή ήμιό- 
νων, έκ τού έσωτερικοΰ φθάνουσα, έρχεται 
ν’ άποθέση χιλιάδας δεμάτων βάμβακος έν 
τινι χανίω ή παρά τινι πλουσίω έμπόρω, ή 
σύγχυσις, ό θόρυβος, ή ταραχή ύπερβαίνει 
πάν ο,τι δύναται τις νά φαντασθή’ φωνά- 
ζουσιν οί δδηγοί τών ζώων, φωνάζουσιν οί 
διαβαίνοντες καταπατούμενοι, φωνάζουσιν 
οί έμποροι, τών δποίων τά έξωθεν τών έρ- 
γαστηρίων των ξύλινα παραπήγματα πε
ριπλέκονται μέ τά ζώα, μυκώνται αί κάμη- 
λοι, άλλη έν περιλήψει τερατώδης γλωσσών 
σύγχυσις. Λφίνω τούς κύνας, πολυαριθμοτέ- 
ρους ένταΰθα ή καί έν αύτή τή Κωνς-)πόλει.

Τά καφενεία, έπί τών πλατειών μόνον ή 
είς τών οδών τάς άκρας άπαντώμενα, είναι 
όπως δλα τά έν ’Ανατολή καφενεία. Πέριξ

ι
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μεγάλη; αιθούσης ύπάρχουσι καθίσματα διά 
ψάθη; κεκαλυμμένα, έπ’ αύτών δέ καθήμε- 
νοι καπνισταί τοϋ ναργιλέ ροφοϋν τδν κα
φέ των. Συχνάκις 5 καφεπώλης είναι καί 
κουρεύς, οί δέ πελάται, συνομιλοϋντες καί 
πίνοντες, περιμένουσι νά έλθη ή σειρά των 
Τνα ξυρισθώσιν. ’Αγνοώ καί έγώ διατί, τδ 
βέβαιον όμως είναι ότι ήσθάνθην απέχθειαν 
πάντοτε πρδς τά διττήν υπηρεσίαν έκτε- 
λοϋντα τοιαΰτα καταστήματα. Έπροτί- 
μων νά συχνάζω έν καφενεϊον, έντδς τής 
κεκλεισμένης πόλεως καί πλησίον τοϋ οι
κήματος τοϋ διοικητοϋ ευρισκόμενον. Έν 
αύτώ δρόσος εύάρεστος, ύπδ τήν σκιάν συ- 
στάδος όλης δένδρων, πορτοκαλλεών ιδίως 
καί καλάμων, μέ τήν όσμήν ίασμίνων ένου- 
μένη, μοί παρείχε τερπνάς καί εύαρέστους 
δσον δίδεται στιγμάς.

'Π πόλις τής Τραπεζοϋντος αριθμεί σή
μερον τεσσαράκοντα χιλιάδας κατοίκων, ό 
δέ πληθυσμός ούτος σύγκειται έξ ’Οθωμα
νών, Γίερσών, Χριστιανών ’Ορθοδόξων, Άρ 
μενίων Γρηγοριανών καί Λατίνων, είκοσάδος 
Εύρωπαϊκών οικογενειών καί έκ διαβατικού 
όχλου Κατιρτζίύων, ήμιονηλατών, αχθο
φόρων καί Κούρδων' έκαστος τών διαφό
ρων τούτων ’Ανατολικών λ.αών φέρει τήν 
ιδίαν αύτού ένδυμασίαν. Οί Τούρκοι είναι 
ώς έπι τδ πλεΐστον μικρέμποροι, άλιεϊ; ή 
ύπάλληλοι τής Κυβερνήσεως' εξαιρέσει τών 
τελευταίων τούτων, οί άλλοι όλοι είναι πι
στοί τοϋ Μωαμεθανικού Νόμου τηρηταί" οί 
ύπάλληλοι είναι ένδεδυμένοι κατά τδν νεώ- 
τερον τρόπον, πίνουσι μέχρι καταχρήσεως 
ζΐαχητ, τδ δέ χείριστον, δέν έχουσι τήν τι
μιότητα έκείνην καί καλοκαγκθίαν, τήν έν 
γένει τούς ’Οθωμανούς χαρακτηρίζουσαν. Οί 
Πέρσαι είναι έμποροι άληθεϊς, πολλοί δ’ αύ
τών καλλιτέχναι. Ό γλυκύς καί έλεύθερος 
αύτών χαρακτήρ, τδ εμπορικόν τοϋ νοός 
των καί τδ φιλόκαλου τής δρέξεως αύτών 
συντελεί εις τδ νά τούς πλουτίζη εύκόλως 
καί ταχέως. Είναι δεισιδαίμονες καί ευλα
βέστατοι περί τήν έκπλήοωσιν τών θρησκευ

τικών αύτών καθηκόντων. Μοί συνέβη νά 
ϊδω ημέραν τινά ένα έξ αύτών διακόψαντα 
τδν περίπατόν του καί ταχεϊ βήματι έπα- 
νελθόντα είς τδ τζαμίον νά πλυθή καί κα- 
θαρισθή, μόνον διότι Εύρωπαϊος διαβαίνων 
πλησίον του τδν είχεν επίτηδες παραγκω
νίσει·

’Οπαδοί τοϋ Άλή έρχονται είς συνεχείς 
θρησκευτικής φιλονεικίας μετά τών Τούρ
κων, τδν νόμον τοϋ Όμάρ άκολουθούντων. 
Εύγενέστεροι τών Τούρκων απέναντι τών 
ξένων, άγαποϋν, συνδιαλεγόμενοι, νά έπαι- 
νώσιν ύπέρ μέτρον τήν χώραν των. "Οπου 
δήποτε εύρεθώσι, διατηρούν τήν έθνικήν αύ
τών ένδυμασίαν, μεταξωτήν ή έκ χονδρο
ειδούς ύφάσματος, άναλόγως τής κοινωνι
κής τάξεώς των, σύγκειται δ’ όμοιοτύπως 
έξ έσθήτος μέχρι τών γονάτων καταβαινού- 
σης καί συνεζωσμένης' ή περισκελίς αύτών, 
εύρεϊα καί άνοικτή πρδς τά κάτω, δέν υ
περβαίνει τδν άστράγαλον, ή δέ καλύπτρα 
των παρέχει ποικίλα σχήματα,άπδ τού μα- 
κρού σκούφου τής Άστραχάνης άρχομένη 
καί είς τδ σφαιροειδές φέσιοκ καταλήγου- 
σα. Έπί τέλους δ’ είναι στρεψόδικοι καί 
φιλόδικοι.

Οί ’Αρμένιοι, ’Ορθόδοξοι καί Λατίνοι, έ- 
χουσιν ήθη ήπια' καί τδ έξωτερικόν των δ’ 
αύτδ τοιούτους τούς άναγγέλλει. Ζώσι πα- 
τριαρχικώς’ ούδέποτε τά τέκνα κάθηντα 
έμπροσθεν τοϋ πατρός των, τούς δέ γονείς, 
συγγενείς καί ξένους, τρώγοντας, ύπηρετοϋ- 
σιν όρθιαι αί θυγατέρες. Τούς χωρίζουσι μό
να τά θρησκευτικά ζητήματα, καί ρήξεις 
ένίοτε έπιφέροντα, χωρίς δμως νά ρεύση καί 
αίμα έν αύταϊς. Φέρουσι μικράν βίσταν 
καλύπτουσαν σταυρωτόν έσωκάρδιον. Τυ- 
λίσσουν περί τδ σώμά των πλατείαν μετα
ξωτήν ζώνην, ή δέ περισκελίς των, εύρεϊα 
καί φουσκωμένη, καταβαίνει μέχρι τοϋ ά- 
στραγάλου’ φοροϋσιν έν γένει φίσιΟΐ, δπερ 
τυλίσσουσι μέ έν ή δύο μεταξωτά ή βαμβα
κερά μανδήλια.

Οί "Ελληνες, δλοι σχεδδν ’Οθωμανοί ύ- 
πήκοοι, Ραγιάδες έν άλλαις λέξεσι, φιλή
συχοι έν τώ ίδιωτικώ αυτών βίω ώς οί Άρ- 

μένιοι, ταράσσονται πολύ εύκολώτερον καί 
πλειότερον, όσάκις πρόκειται περί πολιτι
κού ή θρησκευτικού ζητήματος. ’Ολίγοι έ- 
τήρησαν τδ πάτριον ένδυμα' οί πλεΐστοι, 
δλοι σχεδδν ένδύονται Εύρωπαϊστί, ά.ΙΜ 
Φράγχα δπως λέγουσιν.

Αί γυναίκες τής Τραπεζοϋντος, έκτδς τών 
οικιών αύτών εύρισκόμεναι, φέρουσιν δλαι 
ώς κάλυμμα τδ Τζαρτζάφιοΐ καλούμενον, 
ώς έκ τούτου δέ δύσκολον νά γνωρίση τις 
είς ποιαν έθνικότητα ή θρησκείαν άνήκουν. 
Τινές αύτών καλύπτουσι τδ πρόσωπον διά 
προσωπείου έκ μαύρης τριχδς (crin). Αί 
πλούσιαι σκεπάζονται μέ λευκδν μεταξω
τόν τζαρτζάφιον, διά μεγάλων τετραγώ
νων ίοχρόων πεποικιλμένον' αί ένδεεΐς τδ 
φοροϋσι βαμβακερόν μέ μικρά λευκά καί 
κυανά τετράγωνα. "Ινα διέοχωνται τάς 
βορβορώδεις τής Τραπεζοϋντος δδούς,φέρου
σι ξύλινα πέδιλα, τά ζζόχαρα λεγόμενα, 
άπδ κεφαλής δέ μέχρι ποδών δπως είναι 
κεκαλυμμέναι, έχουσι τδ βάδισμα άχαρι, 
ένίοτε δέ καί κωμικόν. Έντδς τών οίκων 
άπεναντίας εύρισκόμεναι, φέρουσιν ένδυ- 
μασίας χαριεστάτας, διαφερούσας δέ άναλό
γως τοϋ θρησκευτικού δόγματος έκάστης. 
Ή περιουσία μιάς ύπάνδρου γυναικδς ή προίξ 
μιάς νεάνιδος μετρεΐται έκ τών χρυσών νο
μισμάτων, άτινα φέρει έπί τού κεκρυφάλου 
της ή τά όποια άποτελοϋσι τδ εύρύ αύτής 
πεοιδέραιον. Εύρηκα μεταξύ τών κοσμημά
των ’Αρμενίων τινών Κυριών άρχαΐα νομί
σματα μεγάλης άξίας.

1

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΠΟΨΕΙΣ.

Φρειδερίκος δ Μέγας, ό ιδιότροπος ούτος 
Βασιλεύς τής Πρωσσίας, δ καί φίλος τού 
Βολταίρου, πλείστας ά^λοκότους ιδέας περί 
διαφόρων άντικειμένων καθ’ δλον αύτοΰ τδν 
βίον συλλαμβάνων, έξέφρασέ ποτέ καί τδ 
έξής άστεϊον άπόφθεγμα : « Ίΐ φύσις προ- 
ώρισε τδν άνθρωπον ούχί διά φιλόσοφον, 
άλλά δι’ αμαξηλάτην ». ΊΙ παρατήρησις 
δ’ αΰτη δέν στερείται ύποστάσεως. Είς υ
ψηλόν βαθμόν διανοητικής προαγωγή; 
σπανίως άφικνεϊταί τις άνευ συγχρόνου έ
λαττώσεως σωματικής ύγείας. Σπανίως 
εύρίσκομεν χαίροντας καλήν υγείαν τού; ά- 
φοσιουμένους είς φιλολογικά ή έπιστημο- 
νικά έπαγγέλματα. Ό διανοητικός έ- 
ρεθισμδς καί αί έπ’ αύτών διαφοροτρόπως 
έπενεργοΰσαι συγκινήσεις εισίν έπιβλαβεϊς 
τώ σώματι. Διατελοΰσι σχεδδν ούτοι έν 
άδιαλείπτω καταστάσει σωματική; ανησυ
χίας, δ νοΰς αύτών παροξύνεται, κεντάται 
ύπδ τοΰ μεγίστου πόθου τοΰ νά πρωτεύω- 
σιν έπί πάντων τών άντιζήλων των, καί ή 
ιδέα τοϋ νά δικοιθώσι και φημισθώσιν έν τώ 
φιλολογικό) κόσμω, άπαύστως ύποβιβρώ- 
σκει ώς σκώληξ τάς ζωτικάς αύτών δυνά
μεις. Τδ αίμα κατά συνέπειαν συμφορείταε 
έν τή κεφαλή, δ έγκέφαλος ύποκύπτει είς 
έςοχον βαθμόν έρεθιστικότητος, ό δέ στό
μαχος καί τδ ήπαρ αναστέλλουν τήν ένέρ- 
γειαν τών ύγιεινών αύτών λειτουργιών. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει δ γραμματισμένος με- 
τατρέπετα·. είς ύποχονδριακδν, καί δ τέως 
έπ1. πολ.υμαθία καί πνευματική δυνάμει έ- 
νασμενιζόμενος περιπίπτει είς νηπιακήν φερ’ 
είπεΐν άδυναμίαν.

’Αφ’ ετέρου δέ πάλιν, ή χαρά, ή οργή, δ 
έρως, ή άποτυχοϋσα φιλοδοξία, δ έλεγχο; 
τή; συνειδήσεως, ή συναίσθησις έπ’ έγκλή- 
ματι ένοχή;, αί οικογενειακά! μέριμναι, αί 
λεπταί εύαισθησίαι τής άνθρωπίνης φύ- 

, σεω; αί ύπό τοΰ νεωτέρου πολιτισμού καί
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ί&ί όσημέραι κοινωνικών βελτιώσεων προ· 
ερχόμενοι, ίσχυρώς ταΰτα πάντα έπί τής 
καρδίας έπιδρώντα, καθιστώσιν αύτήν ευ- 
τρωτον καί παντοίων νόσων επιδεκτικήν.

Παράδοξον γεγονός τήν έπι τής καρδίας 
έπενέργειαν της λύπης καί τής αποτυχίας 
δεικνύον άναφέρεται τό τοΰ Φιλίππου, Βα- 
σιλέως τής 'Ισπανίας, δστις άπέθανεν αί
φνιδίως μαθών τήν ήτταν τοΰ στρατού του 
έν τή μάχη· Άνατμηθέντος τοΰ σώματος 
αύτοϋ, εύρέθη ή καρδία αυτόχρημα διερ- 
ρηγμένη. Αί πολιτικοί καί διανοητικοί συν
ταράξεις αϊτινες έλυμαίνοντο τήν Γαλλί
αν είς τδν έσχατον βαθμόν έπί τής πρώ
της αύτόθι έπαναστάσεως, παρήγαγον τήν 
μάλλον δηλητηριώδη ωσαύτως έπίδρασιν 
έπί τοΰ σωματικού οργανισμού. Αλλά καί 
τ’ αποτελέσματα ύπερβολικής χαράς είσίν 
άκριβώς τά αύτά, ώς τούτο σαφώς άπε
δείχθη ύπδ λίαν γνωστού περιστατικού 
συμβάντος έν Φιλαδέλφεια τής ’Αμερικής : 
Είς βουλευτής τής πόλεως ταύτης τοσού- 
τον σφοδρώς ύπερεχάρη μαθών τήν παρά
δοσή τού "Αγγλου στρατηγού Cornual- 
Its τοΰ καταθέντος τά όπλα τδ 1781, 
ώστε κατέπεσε νεκρός ύπδ διαρρήξεως τής 
καρδίας.

Ύπό τής γενικής ταύτης έπόψεως φε- 
ρόμεθα άναγκαίο>ς είς τό συμπέρασμα, ότι 
ή ύγιής τοΰ σώματος κατάστασις έξαρτά- 
ται κατά μέγα μέρος έκ τής εύρύθμου 
διατάξεως τών διανοητικών συγκινήσεων, 
καί δτι πάσα ανωμαλία τής ένεργείας τού 
νοός, τείνει είς τδ νά έπιφέρη κατά τδ μάλ
λον ή ήττον ανωμαλίαν καί τών λειτουρ
γιών τοΰ σώματος.

Άλλ’ δσον άλλόκοτα καί άν ώσι τ’ ά- 
ποτελέσματα τών διανοητικών συγκινή
σεων πρδς τδ διαφοροτρόπως ταράττειν τδ 
σωματικόν σύστημα, αλλόκοτοι έπίσης 
είσί καί αί έπιδράσεις αύτών τούτων τών 
συγκινήσεων πρδς τδ θεραπεύειν ένίστε καί 
τάς σωματικάς άσθενείας.

Έν τή περιπτώσει δμως ταύτη άναφαί- 
νεται ή ένέργεια τής φαντασίας. Ή όύνα- 
μις αΰτη τοΰ νοός έθεωρήθη πολλάκις ώς 

8ν τών ίσχυροτέρων οργάνων τής θερα
πείας ώς καί τής παραγωγής νόσου. Ό
πόσον δέ τρανώς διεδηλώθη τοΰτο ύπδ τοΰ 
ζωικού μαγνητισμού τοΰ Μεσμέρου καί 
τών μεταλλικών έλκυστήοων τού Πέρκινς ! 
Άμφότεροι ουτοι άπεδείχθησαν οί μέγι
στοι απατεώνες τοϋ άνθρωπίνου γένους. 
Έπήνεγκον μέν ούτοι λαμπρά αποτελέ
σματα παραδόξου θεραπείας έπί διαφόρων 
άτόμων" άλλά τ’ άποτελέσμ.ατα ταΰτα 
παρήχθησαν απλώς ύπδ μόνης τής έπι- 
δράσεως τής φαντασίας, ώς άπαντες οί 
πεπαιδευμένοι τής έποχής καί άπαντες οί 
ιατροί τδ ώμολόγησαν, έξαιρουμένων μό
νον τών δσοι έπί βιοπορισμό έξήσκουν πα
ρόμοιας άγυρτείας.

Έπί τή άρχή ταύτη, τή τής φαντασίας 
δηλαδή έπιδράσει, θεραπεΐαι έμπαίξασαι 
καί ματαιώσασαι τήν έπιδεξιότητα τών 
μάλλον επιστημόνων ιατρών, έξετελέσθη- 
σαν ύπδ αμαθούς έμπειρικού ή παρατόλ- 
μου τινός άγύρτου. Ούχ ήττον δμως κατά 
τινας περιπτώσεις, καί δ έπιστήμων ιατρός 
προσφεύγει είς τά αύτά τεχνάσματα, είς 
τήν αύτήν απάτην. Προσφέρει αβλαβές τι 
ιατρικόν, καταπότιον έξ άρτου φερ’ ειπεΐν, 
καί πέποιθεν είς μόνην τήν φαντασίαν δ
πως ένεργήση τήν θεραπείαν. Πρδς άπό- 
δειξιν τούτου άναφέρομεν τδ έξής παρά
δοξον συνάμα καί άστεΐον διήγημα : Κυ
ρία τις νευρικήν νόσον πάσχουσα, έθερα- 
πεύετο έφ’ ίκανδν χρόνον ύπδ τού ιατρού· 
Νομίζουσα δμως δτι ή ύγεία της ούδόλως 
έβελτιοΰτο, τδν παρεκάλει έπιμόνως νά 
τή δώση έτέρου είδους φάρμακα. Ό ια
τρός δέν συγκατετίθετο, άλλά τήν έβε- 
βαίου δτι έντδς δλίγου έντελώς Οεραπευ- 
θήσεται έξακολουθοΰσα νά λαμβάνρ τήν 
αύτήν συνταγήν. ΊΙ γυνή δυσανασχετούσα 
έμελλε νά προσκαλέση αγύρτην τινά πα
σίγνωστου. Τοΰτο μαθών ό ιατρός καί θέ- 
λων νά προλάβη τδ κακόν, έπενόησε τδν 
άκόλουθον δόλον. Τή λέγει λοιπδν δτι έ- 
σκέφθη περί ένδς νέου φαρμάκου λίαν συν- 
τελεστικού πρδς παντελή θεραπείαν τής 
νόσου της. Τήν έπιοΰσαν τή προσφέρει μίαν 

των αύτού. At’ αύτδ μόνον ένεργεΐ, δι’ 
αύτδ ζή, πρδς άπόκτησιν τής εύνοιας καί 
ύπολήψεως αύτού, νυχθημερόν εργάζεται, 
άναρριχάται τυχόν ένεκεν αύτού είς τάς κο- 
ρυφάς τών ύψηλοτέρων όρέων, βυθίζεται 
είς τάς άβύσσους τών μαινομένων θαλασ
σών καί άτοόμητος έρμφ είς τδ πΰρ τών 
μαχομένων. "Ετι δέ τούτων πλείονα θέλει 
βεβαίως πράξει ή έρώσα γυνή ύπέρ τού 
έραστοΰ αύτής. Άλλ’ όποΐαι οδυνηρά! συ- 
νέπειαι άναμένονται δταν είς αποτυχίαν 
άπολήξωσιν αί τών έρώντων προσδοκίαι !..

Άφ’ έτέρου δμως, τδ πάθος τούτο ά- 
μοιβαίως ρυθμιζόμενον προάγει τήν ύγείαν 
ώς έπίσης καί τήν εύτυχίαν. Είναι τδ προσ- 
φιλέστατον έλατήριον τδ παροτρΰνον τδν 
άνθρωπον είς τδ ν’ άσπασθή τρόπον βίου 
τά μάλιστα συντελεστικδν πρδς τήν έν τώ 
κόσμω τούτω έφικτήν εύδαιμονίαν τής ύ- 
πάρζεως αύτού.

Άλλά πρό πάντων τούτων ή έργασία 
καί ή έγκράτεια ούχ ηττόν είσι πρδς τήν 
ύγείαν συντελεστικά. Τάς σκληραγωγίας 
τών άρχαίων Σπαρτιατών ούδόλως ένταΰ
θα συσταίνομεν ώς παντάπασιν άναρμό- 
στους τή παρούση έποχή, άλλά τδν βαθ
μόν μάλλον έκεϊνον τής έργασίας τδν ή
κιστα καταθλιπτικδν καί τήν ποσότητα 
έκείνην τής τροφής τήν άρκούσαν πρδς τδ 
συντηρεΐν τήν φύσιν άνευ τού έπιβαρύνειν 
τδν στόμαχον. Άλλ’ δμως η έργασία καί 
ή εγκράτεια δύο είσί πράγματα ούδόλως 
τοΐς πλείστοις αρεστά, καί τοι ούδέν τού
των έτερον δύναται νά εξάσκηση ύγειες-έ- 
ραν έπενέργειαν έπί τε τοΰ σώματος καί 
τοΰ νοός. Ού μόνον δέ κατά τήν τροφήν 
όφείλομεν ίνα ώμεν έγκρατεϊς, άλλ’ έν γέ- 
νει καθ’ δλα μέτριοι. ΊΙ μετριότης διδά
σκει ημάς ϊνα καταστέλ.λωμεν άπάσας τάς 
κακάς ένεργείας τοΰ νοδς, ήτοι, τήν ζη
λοτυπίαν, τδν φθόνον, τήν όργήν, τδ μί
σος, τήν έκδίκησιν καί πάντα τά δηλη
τηριώδη έκεϊνα πάθη άτινα πολυειδώς έ
βλαψαν τήν ύγείαν καί τήν ειρήνην τών 
πολλών. Αυτή προτρέπει ήμάς ώσαύτως 
πρδς τδ καλλιεργεϊν άπαντα τά καλοκάγα- 
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φιάλην άλλοκότου σχήματος, διαττάτων 
αύτήν νά τήν οσφραίνηται απλώς καθ’ ώ- 
ρισμένας τινας ώρας. Ίνα δ’ ετι μάλλον 
έρεθίση τήν φαντασίαν της, τή είπεν δτι 
τήν πρώτην ήμέραν θέλει αίσθανθή μικράν 
κεφαλαλγίαν, τήν δευτέραν κνισμόν τινα 
έπί τοΰ στήθους, τήν δέ τρίτην έσεται έν
τελώς ύγιής. Καί άληθώς καθ’ έκάστην 
τών τριών ήμερών ήσθάνετο τά προρρη- 
Οέντα ύπδ τού ιατρού αποτελέσματα, πρου- 
λέγουσα δτι τδ φάρμακον ένήργει, δτι έ- 
παισθητώς έβελτιοΰτο, μεχρισοΰ τήν τρί
την ήμέραν ώμολόγησεν δτι ιάθη έντελώς. 
Τοΰτο δ’ έστι βεβαίως λίαν αξιοσημείω
του περιστατικού. Προσθέτομεν δμως καί 
τδ έξής έτι παραδοξότερον περί τής φαν
τασίας θεραπευούσης καί τήν δλεθριωτάτην 
τών νόσων. Έπί τής πολιορκίας τής Βρέδας 
τδ 1625, δτε ή φρουρά ήτοιμάζετο νά πα
ραδοθή ένεκεν τής νόσου στομακάκης, με
γάλην θραΰσιν ποιούσης έν τώ φρουρίω, ό 
πρίγκηψ Δοράγγιος διέταξε νά διανεμηθώσι 
φιάλαι τινές περιέχουσαι ιαματικόν δήθεν 
φάρμακον μεταξύ τών πασχόντων. Έσυ- 
σταίνετο δέ ύπδ τοΰ πρίγκηπος ώς τδ μό
νον άλάνθαστον, τδ μόνον περίφημου άυ- 
τιπαθές φάρμακου κατά τής στομακάκης, 
καί δτι δύο ή τρεις έξ αύτοϋ σταγόνες ήρ- 
κουν δπως τήν θεραπεύσωσι· Διενεμήθη λοι
πόν τοΐς στρατιώταις άνά δόσεις μεμε- 
τρημένων σταγόνων" καί, ώ τοΰ θαύματος 
τής φαντασίας ! οί έπί μήνας μή δυνάμε- 
νοι νά κινήσωσι τά μέλη τοΰ σώματός των 
ώφθησαν βαδίζοντες έν άνέσει καί υγιείς, 
καί οί ύπδ διαφόρων θεραπευτικών μέσων 
ούδόλως τήν ύγείαν βελτιωθέντες, έντελώς 
άνέλαβον έν όλίγαις ήμέραις.

Ούδεμία άλλη συγκίνησις έξασκεΐ ώ- 
σαύτως μείζονα έπιρροήν έπί τής ύγείας, 
ώς ό έρως. Τίς δέν παρετήρησε τήν έπενέρ- 
γειαν ταύτην έπί τής πρδς τήν ανδρικήν 
ηλικίαν προσεγγιζούσης νεότητος ; Ότε 
τδ βέλος τοΰ τέκνου τής ’Αφροδίτης βαθέ- 
ως είσδύση έν τή καρδία τοΰ νέου, τδ άν- 
τικείμενον τής άγάπης του συνταύτίζεται 
μεθ’ δλων τών διαλογισμών καί αίσθημά- 

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. II'.)
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θα αισθήματα τής φύσεως ήμών, πρδς τδ 
^υθμίζειν τάς έρέξεις χαί πρδ πάντων πρδς 
τδ ποιεΐν τοΐς άλλοι; δπως βουλόμεθα ούτω 
καί ούτοι ούτω Λοιώσιν ήμΐν. Διά τοΰ τρό
που τούΫΟυ έξασφαλίζομεν τήν ειρήνην καί 
ήσυχίαν τοΰ νοδς, άτινά εΐσιν άπολότως 
Αναγκαία πρδς τήν πλήρη άπόλαυσιν τίς 
υγείας, τούτέστιν έξασφαλίζομεν τήν έλευ- 
Οέραν, άνετον και ειρηνικήν έκείνην ενέρ
γειαν τών δυνάμεων τοΰ νοδς καί τήν έν- 
τελή προσέτι έξάσκησιν άπασών τών ζωι
κών λειτουργιών τοΰ σώματος, άνευ προσ
κόμματος, άνευ πόνου ή ένοχλήσεως. Και 
ουτω τδ πνεϋμα άπηλλαγμένον θορυβω
δών παθών καί τδ σώμα διαταράξεων κα- 
θιστώσι τήν τε ύπαρξιν εύδαίμονα καί 
τήν ζωήν ποθητήν πρδς ήμάς. « Τδ ύγιαί
νειν, έλεγεν ό περίφημος Γάλλος φιλόσο
φος St Evremond, βέλτιόν έστι τοΰ κυ
βερνάν τδν κόσμον δλον. » Ή υγεία είναι 
ή βάσις τής ευημερίας. Άνευ αυτής ουδό
λως δυνάμεθα ν’ άπολαύσωμεν γνησίας ή- 
δονής, ούδέ τοΐς άγαθοΐς νά έντρυφώμεν. 
Άνευ αύτής, ούδ’ έν ήμΐν αύτοΐς ειμεθα 
εύτυχεΐς, ουδέ τοΐς φίλοις ή τή κοινωνία 
λίαν χρήσιμοι.

Άναμφιβόλως μέγα μέρος έξαρτάται έκ 
τής άρχικής ^ωμαλεότητος τής κοάσεως. 
Άλλά τή συνετή προσοχή πρδς τά καθέκα
στα τοΰ βίου ήμών, ή υγεία έν πλείσταις 
περιπτώσεσι δυνατδν νά συντηρηθή ένθα άλ
λως ήθελεν άπολεσθή.

Διά τής παραδοχής ιδίων τινών προφυ
λάξεων ή ύγεία δύναται έπί πλεΐστον νά 
παραταθή. Μετά δέ τών προφυλάξεων τού
των εΰλόγως δύνανται νά συμπεριληφθώσι 
και αί προειρημένοι’ ήτοι, ή όλιγάρκεια πε
ρί τδ έσθίειν καί πίνειν, ή μετρία χρήσις 
τής διανοητικής έργασίας, ή αταραξία τοΰ 
πνεύματος καί πρδς δέ τούτοις καί δ έγγα
μος βίος. Ώς πρδς τδ τελευταΐον μάλιστα 
’Αμερικανός τις Δόκτωρ αναφέρει δτι ένα μό
νον άνδρα ύπερογδοηκοντούτην άνευρε με
ταξύ τών άγάμων.

Χώραί τινες υποτίθενται μάλλον ετέρων 
ευνοϊκότεροι καθόσον αφορά τήν ύγείαν. ΊΙ 

ωραία ήμών 'Ελλάς έτι καί νΰν φημίζεται 
διά τδ εύκρατον καί ύγιεινδν τοΰ κλίματος 
αύτής, καί μάλιστα ή τερπνή καί ζωγρα
φική νήσος Νάξος. Ίΐ Σουηδία, Νορβηγία 
καί Δανιμαρκία ή ’Αγγλία, Σκωτία, καί 
’Ιρλανδία, φημίζονται ωσαύτως διά τήν ύ
γείαν τών ένοικούντων έν αύταΐς, καί ιδί
ως ή ’Αγγλία. Οί γέροντες τής τελευταίας 
ταύτης χώρας κατέλαβον ένίοτε τδ 130, 
140, καί 150 έτος τής ήλικίας των, καί 
έτι άνώτερον’ διότι δέν πρέπει νά λησμο- 
νήσωμεν τδν γεωργόν βωμόν Πάρρ, τδν 
άποθανόντα τδ 1 52 έτος τής ήλικίας του, 
ούδέ τδν Έρΐκον Jenkins τδν άποθανόντα 
είς ηλικίαν 4 60 έτών. Άλλά, καίτοι τά 
βόρεια ταϋτα κλίματα συμ,βάλλουν πρδς 
τήν ύγείαν, άφ’ έτέρου τδ ύπερβολικδν ψΰ- 
χος είναι ούχ ήττον έπιβλαβές πρδς αυ
τήν. ’Εν Ίσλανδίγ. ώς καί έν Σιβηρία τής 
βορείου ’Ασίας σπανίως είσίν οί άνθρωποι 
ύγιεΐς, καί σπανιότατα καταλαμβάνουν τδ 
εξηκοστόν των έτος.

Οί σοφοί καί έπιστήμονες δέν χαίρουν 
συνήθως καλήν ύγείαν. Άλλά τοΰτο κοι
νώς συμβαίνει είς πάντας τούς έξασκοΰν- 
τας έδραΐόν τι έπάγγελμα ή έπιχείρημα. 
Καί δμως άξιοσημείωτόν έστιν δτι άπαν
τες σχεδδν οί πεπαιδευμένοι τών τε άρ
χαίων καί τών νεωτέρων χρόνων, οί με
γάλως διακριθέντες έπι σοφία και δεινό- 
τητι νοδς, μακροβιότατοι έγένοντο. Ό Ιπ
ποκράτης άπεβίωσε τδ 4 0·ί ή κατ’ άλλους 
τδ 4 09 έτος τής ήλικίας του. Ό Σο
φοκλής, δ "Ομηρος ούτος τής δραματι
κής ποιήσεως, έποίησε τήν ώραιοτέοαν ί
σως τών τραγωδιών αύτοΰ «Οίδίπούα έν 
Κολονώ» έννενηκοντούτης ών, καί έζησε 
μέχρι τοΰ 4 00. Ό Ξενοφών έζησεν ύπέρ 
τά 90, καί δ Πλάτων άπέθανεν 84 έ
τών. Ό Πυθαγόρας άπέθανεν έννενηκον
τούτης, καί δ διδάσκαλος τοΰ Ίσοκράτους, 
δ Γοργίας, έζησεν ύπέρ τά 407 και δμως 
μέχρι τής τελευταίας στιγμής δέν ίπαυ- 
σεν ένασχολούμενος είς τάς φιλοσοφικά; 
μελέτας αύτοΰ. Ό Αβδηρίτης φιλόσοφος, 
δ περίφημος Δημόκριτος, δ πρώτος άπο-
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φηνάμενος δτι δ γαλαξίας ήν άποτέλεσμα 
συγκεχυμένου φωτδς ύπδ πληθύος αστέ
ρων προερχομένου, τοΰθ’ διΐερ καί έπιβε- 
βαιοΰται ύπδ τής νεωτέρας αστρονομίας, 
άπέθανεν 409 έτών. Ό κορυφαίος τών έ- 
πικών άοιδών "Ομηρος, δ τών Ιίαραλλή · 
λων Βίων διάσημος συγγραφεύς κα’ι φιλό
σοφος Ιίλούταρχος καί δ περικλεής Παρ
μενίδης, δ πρώτος άνακαλύψας τδν νόμον 
τής βαρύτητος καί τήν στρογγυλότητα τής 
Γής, έζησαν μέχρι λίαν προβεβηκυίας ή
λικίας. Καί έν τοΐς νεωτέοοις χρόνοι; δέν 
έλλείπουσι παραδείγματα τής αύτής σχε
δδν μακροβιότητος μεταξύ τών σοφών τής 
Εύρώπης άνδρών. Ό μέγιστος μαθηματικός 
τών ήμερών του καί καθηγητής τής Γεω
μετρίας έν ’Οξφόρδη Δόκτωρ Mallis άπέ- 
Οανεν 88 έτών. Ό Λόκκιος 73. Ό Αεϊ- 
βνίτιος 70. Ό Γαλιλαίος 66. Ό Βάκων 
καί δ περίφημος 'Ολλανδός ιατρός Βοερρα- 
άβιος 70. Ό έτι περιφημότερος 'Αγγλος 
ιατρός ΧάρβεΟ, δ τήν κυκλοφορίαν τοΰ αί
ματος άνακαλύψας, 88. Καί δ μέγας έπί
σης 'Αγγλος μαθηματικός Νεύτων 84.

Καί πλεΐστα ετερα παραδείγματα δυνά- 
μεθα ν’ άναφέρωμεν, άλλά νομίζομεν ταϋτα 
άρκοΰντα πρδς έμπέδωσιν τής ήμετέρας δι- 
αβεβαιώσεως, δτι άπαντες οί πεπαιδευμέ
νοι άνδρες ύπήρξαν κατά τδ μάλλον καί 
ήττον πολυχρόνιοι.

Έμ. Γιαννακόπουλος.

ΑΙ ΟΣΜΑΙ.

(Έχ t&r τοϋ F. Papillon.)

Α'.

’Εδρα τής έσφρήσεως είναι δ μυξώδης έ- 
κεΐνος ύμήν, δ καλύπτων τήν έσω πλευράν 
τών ρωθώνων, έπιφάνεια βλεννώδης, άτά- 
κτως διπλωμένη, δπου νεΰρά τινα άπλοΰν- 
ται είς λεπτάς άκρας. Ό ύμήν ούτος εκκρί
νει διαρκώς ρευστόν, προωρισμένον νά τδν 
καθιστ^ γλοιώδη, χάρις δέ είς τούς μΰς τού; 
καλύπτοντας τδ κάτω μέρος τών ρωθώνων, 
τδ όργανον τή; έσφρήσεως δύναται νά συ- 
σταλή ή διασταλή άκριβώς δπως τδ τής δ- 
ράσεως. Τούτου τεθέντος, δ μηχανισμός τή; 
δσφρήσεως είναι άπλούστατος. Συνίσταται 
είς τήν πρόσψαυσιν τών οσμηρών μορίων μέ 
τδ νεΰρον τή; έσφρήσεως, τά δέ μόρια ταΰ- 
τα φέρονται διά τοΰ άέρος είς τδ έσω μέ
ρος τών ρωθώνων καί άπαντώσιν έκεΐ τά; 
εύαισθήτου; ϊνας. Άν ή διακοπή άέρο; έ- 
πέλθη ή τδ νεΰρον άλλοιωθή, δσφρησις δέν 
δύναται νά ύπάρξη. Τά φυσιολογικά τώ 
όντι πειράματα άπέδειξαν, δτι τά έσφρητι- 
τικά νεΰρα εΐναι άποκλειστικώς διά τάς δ- 
σμάς προωρισμένα, ή δέ δσφρησις έκλείπει 
δσάκις καταστρέψη ή δι’ δποιουδόποτε τρό
που βλάψη τις τά νεΰρα ταϋτα, ή καί α
πλώς τά περιστείλη. ’Επίσης δέ έμποδί- 
ζων τήν διά τών ρωθώνων δίοδον τοΰ άέ
ρος, άποκαθιστό άδύνατον πάσαν οσφρητι
κήν αϊσθησιν. Άς προσθέσωμεν έπί τέλους 
δτι τδ μάλλον εύαίσθητον διά τάς έσμάς μέ
ρος εΐναι τδ άνω τών ρωθώνων. Ύπάρχου- 
σιν, δπως Οά ίδωμεν ακολούθως, άξιαι λό
γου διαφοραί έπί τοϋ βαθμού τή; όσφρή- 
σεως μεταξύ τοΰ ένδ; καί τοΰ άλλου άν-



II ΦΥΣΙΣ KAI II ZQII. 333
332 Π ΦΥΣΙΣ KAI II ZQII.

θρώπου. ΤΑ παραδοξότερον δμω; είναι δτι 
ένίοτε άνευ αίτιας προφανούς ή ίσφρησι; 
έκλείπει έξ δλοκλήρου. Άλλοτε πάλιν εΐ
ναι έντελώς άναίσθητος προς μερικά; όσμάς 
μόνον, άπαραλλάκτω; δπως οφθαλμοί τι- 
νες μεριχά μόνον χρώματα δύνανται νά δια· 
κρίνωσιν. Ούτως εύρίσκομεν έν τοΐς χρονι
κοί; τής ιατρικής άναφερόμενον ιερέα τινά, 
δστις τήν χόπρον μόνον καί τά σεσηπότα 
λάχανα έδύνατο νά όσφρανθή. Ό Βλύμεμ- 
βαχ αναφέρει έπίσης περί 'Αγγλου τινός, 
όστις είχεν δλας τάς αισθήσεις είς έξαίρετον 
κατάστασιν, δέν ήσθάνετο δμως τδ εύωδέ- 
στατον έκεϊνο φυτδν, τδ οίάχ^ηκ καλού
μενον.

ΊΙ όσφρησις εΐναι ποτέ μέν έκουσία,άλ
λοτε δέ ακούσιος. Έν τή πρώτη περιπτώ- 
σει, ήτις αποτελεί τδ κυρίως όσ<ρραίγισ0αι, 
διά τής δποίας δέ έννοοϋμεν δτι αισθάνε
ται τις ζωηρότερα τ’ άποτελέσματα τής 
όσφρήσεως, κλείομεν έν πρώτοις τδ στόμα, 
μετά τοΰτο έκτελοϋμεν εισπνοήν μακράν ή 
σειράν εισπνοών βραχειών καί ανωμάλων. 
Έπέρχεται τότε τδ μυώδες δργανον τδ πέ
ριξ τής όπής τών ρωθώνων, ϊνα τήν σφίγξη 
καί τήν διευθύνη πρδς τά κάτω μέ τρόπον 
ώστε ν’ αύξήση τήν' δύναμιν τοΰ άέρος, 8ν 
είσπνέομεν. "Οταν άπεναντίας θέλομεν νά 
αΐσθαγθύμΐγ δσον τδ δυνατδν όλιγώτερον, 
τδ δργανον γίγνεται παθητικόν. ’Ενεργού
με? δυνατάς διά τής ρινδς έκπνοάς, ϊνα δι- 
ώξωμεν τδν φέροντα τήν οσμήν άέρα, τότε 
δέ ή εισπνοή, άντί νά γίγνηται διά τών 
ρωθώνων, γίνεται αυτομάτως διά τοΰ στό
ματος·

ΊΙ δσφοησις καί αί όσμ.αί συνδέονται στε
νώ; μετά τή; γεύσεως, ή δέ φυσιολογική ά- 
νάλυσι; άπέδειξεν δτι αί πλεϊσται τών γεύ
σεων, τάς οποίας αίσθανόμεθα, προέρχον
ται έκ τοΰ συνδυασμού τών οσφρητικών αι
σθήσεων μέ τινας, ολίγα; δμω;, αισθήσεις 
τής γεύσεως. Τέσσαρες τώ όντι μόνον ύ- 
πάρχουσιν αί πρωτόγονοι καί ριζικά·, γεύσε
ως,τδ ά£ύ,τδ γ./ΐ’κύ,τδ ά.ίμυρόγ καί τδ .τι- 
χρόζ, περί δέ τούτου εΰκολώτατον νά βε
βαιωθώ τις. Άν, γευόμενος ουσίας εύχυ

μου, κλείση του; ρώθωνάς του ΐνα μηδένι
ση τήν αίσθησιν τής όσφρήσεως, ή γεΰσ'.ζ, 
τήν οποίαν αισθάνεται, περιορίζεται είς τάς 
προρρηθείσα; τέσσαρας άπλάς γεύσεις. Ιδού 
διατί δταν ό υμήν τής ρινδς πάσχη, δέν 
αίσθανόμεθα πλέον τήν ιδίαν τών φαγητών 
γεΰσιν' ή γλώσσα δέν αισθάνεται τότε είμή 
μόνον τδ όξύ, τδ γλυκύ, τδ άλμυρδν καί τδ 
πικρόν.

"Ινα δέ σπουδάσωμεν τού; φυσιολογικούς 
καί χημικού; δρου; τής όσφρήσεως, ανάγκη 
νά έζετάσωμεν έν πρώτοις όποία ή θέσις τών 
όσμηρών ούσιών άπέναντι τοΰ μέσου τοΰ 
χωρίζοντο; αύτάς τών οργάνων μας. Ό 
Πρεβώ, πρώτος πραγματευθεΐς τώ 1799 
περί τών μέσων τοΰ νά καταστήση τις ορα
τά; τά; άναθυμιάσεις τών όσμηρών σωμά
των, άπέδειξεν δτι όσμηραί τινες ούσίαι, 
συμπαγείς ή ρευστοί, τιθέμεναι έπί ύέλου 
βεβρεγμένου ή ύποκρατηρίου πλήρου; ύδα- 
τος, ένεργοΰσιν αμέσως έπί τών μορίων τοΰ 
ρευστού, δπερ θίγουσι, καί τά μακρύνουσι 
κατά τδ μάλλον ή ήττον, σχηματίζουσαι 
κενόν. Έσκέφθη δτι διά τοΰ μέσου τούτου 
έδύνατο βαθμηδόν νά καταστήση τά; όσμάς 
όρατάς, εί; τρόπον ώστε νά δύναταί τις νά 
διακρίνη τά όσμηρά σώματα άπδ τά μή 
τοιαΰτα. Έτερος Γάλλος φυσιολόγος, ό Κ. 
Liegcois, έξήτασεν έσχάτως έπί τώ αύτώ 
σκοπώ τά πλεΐστα τών όσμηρών σωμάτων, 
παρετήρησε δ' δτι δλα σχεδδν έκτελοΰσιν έν 
τή έπιφανεία τοΰ υδατος διαφόρου; κινήσει; 
περιστροφή; καί μεταβιβάσεως δμοιαζού- 
σας μέ τά; κινήσεις τής κάμφορας' γνο,στδν 
δέ εΐναι τδ περίεργον φαινόμενον, δπερ ή 
κάμφορα παρουσιάζει ώς πρδς τοΰτο. 11α- 
ρετήοησε λοιπδν δτι τινές τών ούσιών αύ
τών ένεργοΰσιν άκριβώς δ,τι ή κάμφορα' 
τοιαΰται είναι τδ βενζοϊκδν όξύ, τδ ηλεκτρι
κόν όξύ, ό φλοιός τών πικρών πορτοκαλ- 
λίων, κλπ. ΙΙαρ’ άλλαις δέ ή κίνησις κατα
παύει διά μια;, διότι ταχέως περικυκλούν- 
ται υπδ στρώματος ελαιώδους, έν μέσω τοΰ 
δποίου μένουσι δέσμια·., ούτως είπεΐν. Ύ- 
πάρχουσιν άλλαι έπί τέλους, τάς όποία; 
πρέπει νά άναλύση τις εί; κόνιν, ΐνα λάβη

χώραν το άνωτέρω φαινόμενον. Καθόσον ά- 
φορ^ τά ρευστά όσμηρά σώματα, δ ίδιο; 
φυσιολόγος ούτος περιέβρεξε δι’ αύτών σπο
ρά; έλαφροτάτας καί σπογγώδεις άνευ ό
σμή;, ρί<)ας δ’ αύτά; έν τώ ύδατι παρετή- 
ρησεν δτι ή περιστροφή καί ή μεταβίβασι; 
ένηργοΰντο δπως έπί τών άλλων ούσιών. 
Αί κινήσεις αύται πρέπει ν’ άποδοθώσι κατ’ 
αύτδν ούχί είς έκπομπήν αεριώδη, προκα- 
λοΰσαν τήν λεγομένη? όπισβούρόμησιγ, άλ
λ’ άπλώ; είς τδν χωρισμόν καί τήν ταχεϊαν
διάχυσιν τών όσμηρών μορίων έν μέσω τοΰ 
υδατος. Ούτως έκ σταγόνο; έλαίου, είς τήν 
έπιφάνειαν τοΰ υδατος τεθειμένης, διαχέον- 
ται, χωρίς δ όγκος αύτή; νά έλαττωθή ού- 
σιωδώς, μύριοι μικροσκοπικοί σταλαγμοί 
πέριξ αύτής. Τδ αύτδ άποτέλεσμα δίδουν 
καί αί άρωματικαί ούσίαι. Καίπερ άδιάλυ- 
τοι έν τώ ύδατι, τείνουν ζωηρώ; νά δια- 
σπαρώσιν έν αύτώ, αρκεί δέ τδ ύδωρ νά 
λάβη έν ειδει κόνεω; λίαν λεπτή; μικρόν 
ποσδν τή; όσμηρά; αύτών άρχής, ϊνα περι- 
βληθή τδ άρωμά των δλόκληρον.

• Ότε ένήργουν τά πειράματα ταΰτα, «λέ
γει δ διάσημος ούτος φυσιολόγος, ένόμιζον 
δτι παριστάμην εί; τδν σχηματισμόν τών 
όσμηρών μορίων.»Τά λεπτά ταΰτα τεμάχια, 
έκ σωμάτων όσμηρών προερχόμενα καί έν 
τή άτμοσφαίρα διαχεόμενα, εΐναι καί τά 
προσβάλλοντα τδν υμένα τών ρωθώνων ή
μών καί χορηγοΰντα ήμΐν τήν αίσθησιν τών 
όσμών. Διάφορα άλλα γεγονότα άλλως τε 
άποδεικνύου? τήν άναμφισβήτητον ταύτην
ένέργειαν τοΰ ΰδατο; έπί τών όσμών. Τήν 
πρωίαν, δταν ή έξοχή ήναι κάθυγρος,τά δέ 
άνθη κεκαλυμμένα μέ τού; άκτινοβόλου; 
τή; δρόσου μαργαρίτας, τά φυτά δλα έκ- 
πέμπουσιν ήδυτέραν καί δροσερωτέραν εύ- 
ωδίαν. Τδ αύτδ τοΰτο συμβαίνει καί αετά
λεπτήν βροχήν' τά φυτά, έν φ έξ ένδ; τά 
χρώματα αύτών γίνονται ζωηρότερα, δια- 
χέουσι καί εύωδεστέρα; άναθυμιάσεις. Ω
σαύτως δέ καί έπί’τοΰ φυσιολογικού φαινο
μένου τή; γεύσεως, παρατηρούμε? έπίδρασιν 
τοΰ αύτοΰ είδους' δ σίελος βοηθεϊ πολύ τήν 
διάχυσιν τών όσμηρών ούσιών.

Έπί τή; όσφρήσεως λοιπόν δ άήρ ένεργεϊ 
άπαραλλάκτω; δπω; τδ ύδωρ. Αρπάζει τά 
οσμηρά μόρια και τά φέρει είς επαφήν μετά 
τού ύμένος τών ρωθώνων. Είναι τδ μετα- 
βιβαστικδν έλκηθρον, ό διαλύτης τών κα
θ’ υπερβολήν λεπτών μορίων,άτινα ευρισκό
μενα άπέναντι τών λεπτών ίνών τοΰ νεύ
ρου, προσκαλοΰσιν ιδιαίτερον κίνημα διά 
τών ποικιλωτέρων αισθήσεων. Τδ όξυγόνον 
καί ή ύπαρξις ποσού τινο; οίουδήποτε όσμη
ρών μορίων έν τώ άερίω τούτω εΐναι οί δύο 

κύριοι δροι τοΰ φαινομένου.
Τδ περιεργότερον δμω; καί άξιον προσο

χής είναι ή άξία λόγου έρεθιστικότης καί 
οί βαθμοί ο: χωρίζοντε; άπ’ άλλήλων με
ρικά όσμηρά σώματα. Τδ φαιόχρουν ήλε- 
κτρον, τδ προσφάτως ριφθέν έπί τή; πα
ραλίας, χέει μακρόθεν εύωδίαν χρησιμευ- 
ουσαν ώς οδηγός είς τους ζητοΰντας τήν 
πολύτιμον ταύτην ούσίαν. Τάς πηγά; τοΰ 
πετρελαίου ωσαύτως τά; αισθάνεται τις 
πολύ μακρόθεν. Ό Βαρτολέν αναφέρει έπί 
τέλους δτι οί θαλασσοπόροι οί παραπλέ- 
οντες τήν Ισπανίαν αισθάνονται τήν ό
σμήν τού δενδρολιβάνου πολύ πρίν ίδωσι 
τήν ξηράν τής χώρας ταύτης, γνωστόν δ’ 
εΐναι έπίσης δτι απλούς μόσχου κόκκος 
διατηρεί εύώδες έν δωμάτιον έπί έτος δ
λόκληρον, χωρίς νά χάση ούσιώδες μέρος 
τοΰ βάρους του. Ό Άλλερ διηγείται, δτι 
διετήρησεν έπί τεσσαράκοντα έτη χαρτία, 
άτινα κόκκος άπλοΰς ήλέκτρου ειχεν ά- 
ρωματίσει, μετά δέ τδ χρονικόν τοΰτο διά
στημα έξηκολούθουν νά ήναι εύώδη. Προσ
θέτει δτι έκαστος δάκτυλ,ος τής έπιφανείας

™’ ,ιχ. s.«ep«x, μ ^6βι θ04>ι)00 ' 

κόκκου ήλέκτρου, επομένως δτι κατά τάς 
11600 ήμέρας αύτάς ήρωμάτισαν στρώ
μα άέρος ένδς ποδδς πάχους τούλάχιστον. 
Έννοεΐται δτι άδύνατον εΐναι νά φαντασθή 
τις πόσον μικρά εΐναι ή υλική ποσότης τής 
όσμηράς ούσίας, τής περιεχομένης έντδς ώ- 
ρισμένου ποσού τοΰ άέρος τούτου.

Τδ δέ όξυγόνον έξασκεΐ χημικήν έπίδρασιν
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έπί -τώ* μορίων αυτού, άτινα λαμβάνει 
έκ τών οσμηρών σωμάτων ; "Αγνωστον. 
Αγνωστον ωσαύτως όποιας φύσεως είναι 

ή ένέργεια ή λαμβάνουσα χώραν κατά τήν 
πρόσψαυσιν αυτήν τής δσμής καί τοΰ ό- 
σφρητικοΰ νεύρου, άν τδ φαινόμενον τοΰτο 
ήναι απλούς μηχανικός κλονισμός ή άν 
συμβαίνη χημική άποσύνθεσις. Οπωσδή
ποτε μόλα ταΰτα, έκ τών γενομένων πα
ρατηρήσεων δύναται τις νά έξαγάγη δτι 
ή όσφρησις καί ή γεΰσις είναι δύο αισθή
σεις ούσιωδώς διαφέρουσαι τών άλλων, κα
θόσον άφορδ καί δ,τι αισθάνεται τις καί 
δ,τι τδ πνεΰμα έξάγει έκ τής αίσθήσεως 
αύτής καθ’ έαυτήν. ΊΙ δρασις, ή αφή καί 
ή άκοή, αισθήσεις ywzi*ai, ούτως ειπεΐν, 
μάς παρέχουσιν ιδέαν τών έξωτερικών αρ
μονιών, τύπων καί κινήσεων. Είναι οί Α
ληθείς συνεργάται τής διανοίας' δι’ αύτών 
άντιλαμβανόμεθα τοΰ ωραίου. ΊΙ όσφρησις 
άπεναντίας καί ή γεΰσις είναι αισθήσεις 
χημιχαΐ, Ιίιζως τάς ονομάζει δ Κ. Νικλές. 
Ένεργοΰνται διά τής προσψαύσεως μόνον 
καί έγείρουν έν ήμϊν αισθήσεις άπλάς, έκ 
τών όποιον ή ζωή τοΰ πνεύματος ούδό
λως ωφελείται. ’Εν ω αί πρώται είναι τδ 
έλατήριον τών ύψίστων ήμών λειτουργι
ών, αί άλλαι δεν χρησιμεύουσιν είμή πρδς 
συμπλήρωσιν τών θρεπτικών ένεργειών.

Ό Κ. Πιες έν τοσούτοι, σοφδς άνήρ,δστις 
εΐδικώς κατέγεινεν έπί τών οσμών κατά τά 
τελευταία ταΰτα έτη, ήθέλησε νά συστήστι 
είδός τι αισθητικής τών οσμών, όμοιας μέ 
τήν τών ήχων. Έζήτησε τάς δσφρητικάς 
αρμονίας, έλπίζων νά εύρη έν αύταΐς τά 
στοιχεία είδους τινδς μουσικής. « Λί ό- 
σμαί, λέγει, φαίνονται προσβάλλουσαι τδ 
οσφρητικόν νεΰρον κατά βαθμούς ώρισμέ- 
νους, δπως οί ήχοι ένεργοΰσιν έπί τών 
οργάνων τής άκοής. Υπάρχει, οότως ειπεΐν, 
ί.ΐΐαφω^Ια οσμών, δπως υπάρχει έπτα- 
φωνία μουσικών φθόγγων ή σημείων. Εΰ- 
ωδίαι τινές συζεύγνυνται δπως οί ήχοι μου
σικού δργάνου. Τδ Αμύγδαλου, έν παρα- 
δείγματι, τδ ήλιοτρόπιον, ή βανίλλα, ή 
κληματϊτις, ομοιάζουσι πρδς άλληλα, τήν 

αύτήν σχεδδν, πλήν άσημάντου διαφοράς, 
αίσθησιν προξενοΰντα. "Εχομεν έξ άλλου 
μέρους τδ κίτρον, τδ λεμόνιον, τδν φλοι
όν τοΰ πορτοκαλλίου καί τήν ίεράν βοτά- 
νην, άτινα άποτελοΰσιν i.-ttayarlar i- 
σμών άνωτέραν, τά όποια δέ ωσαύτως δ- 
μοιάζουν πρδς άλληλα. Ή δέ μ.εταξύ των 
άναλογία συμπληροΰται διά τών καλουμέ- 
νων ήμι-οσμών, δπως τδ ρόδον μέ τδ ρο- 
δωτδν γιράχιοχ, διά νά Αποτελέσωσιν ήμί- 
τονον' τδ άτμιστδν άνθέλαιον μέ τδ άνθό- 
νερον, κτλ. Τή βοηθεία τών γνωστών ήδη 
άνθέων δυνάμεθα ν’ άπολαύσωμεν, μιγνύον- 
τες αύτά κατά ποσδν ώρισμένον, τήν εύω- 
δίαν όλων σχεδδν, τών άνθέων τουτέστι.» 
Έσχημάτισε λοιπδν i.-ztay>i»rlac οσμών, δ-

1 μοίας πρδς τάς τής μουσικής, καί έν ταϊς 
όποίαις παρατηρεί τις ποΐαι συμφωνοΰσι 
πρός άλλήλας καί ποΐαι δέν συμφωνοΰσι· 
Οπως δ ζωγράφος διαλύει τά χρώματά του, 

και δ άρωματοποιδς δφείλει έπίσης νά δια- 
λύη τά αρώματα αδτοΰ' δέν δύναται δέ νά 
κατορθώση τοΰτο, λέγει δ ίδιος Κ. ΙΙιές, 
είμή ακολουθών τούς νόμους τής αρμονίας 
καί άντιθέσεως τών οσμών πρδς άλλήλας, 
άλλ’ έχει πολλά τά κατ’ αύτής. Διότι άν 
υπάρχρ αρμονία χρωμάτων καί ήχων, υπάρ
χει, διότι ή δπτική καί ή Ακουστική είναι 
έπιστήμαι υπολογιστικά!' έν αύταΐς ή αρ
μονία υπάρχει είς σχέσεις άριθμητικάς καί 
δι’ άπωτάτου τρόπου δριζομένας, έν ω καθ
όσον Αφορά τάς δσμάς, αί σχέσεις αύται 
δέν δύνανται νά έχωσιν άλλην βάσιν, είμή 
ευαισθησίαν σχετικήν καί ιδιότροπου. Δέν 
δύνανται λοιπόν εύκόλως νά ρυθμισθώσι, 
πολύ δ’ δλιγώτερον νά έξηγηθώσι διά βε
βαίων κανόνων.

Μένει πρδς συμπλήρωσιν τών άνωτέρω νά 
είπωμεν δλίγα καί περί τών έσφαλμένων 
Αντιλήψεων τής δσφρήσεως, διότι καί ή αϊ- 
σθησις αΰτη, όπως αί άλλαι, έχει τάς πα- 
ρεκτροπάς καί χίμαιρας αύτής. Αί παρεκ- 
τροπαί τής δσφρήσεως ούδέποτε έπέρχονται 
μόναι' συνοδεύουσι τάς τής άκοής, τής δρά
σεως, τής αφής, τής γεύσεως, είναι δ’ άλλως 
τε καί δλιγώτερον τούτων συχναί. Οί φρε·

νοβλαβεϊς, οί προσβαλλόμενοι ές αύτών,πα · 
ραπονοΰνται δτι καταδιώκονται υπό δυσω
δών άναθυμιάσεων ή μακαρίζουσιν άπεναν
τίας έαυτούς, άναπνέοντας δήθεν τάς ήδυ- 
τέρας εύωδίας. Ό Γ-elut άναφέρει περί τρελ- 
λής τίνος, έν τώ φρενοκομείο) Salpelriere 
τών Παρισίων εύρισκομένης καί παραπονου- 
μένης, ότι διαρκώς ήσθάνετο φρικώδη δυ
σωδίαν προερχομένην έκ τής σήψεως ανθρω
πίνων πτωμάτων τεθαμμένων έν ταϊς αύ- 
λαϊς τοΰ καταστήματος έκείνου, έν ώ πτώ
ματα τεθαμμένα, έννοεϊται, δέν ύπήρχον. 
Ό Boismont διηγείται ωσαύτως περί γυ- 
ναικός τίνος, τής όποιας αί αισθήσεις δλαι 
είχον καταλ.ηφθή ύπδ παραφροσύνης. 'Οσά
κις έβλεπε διερχομένην κυρίαν καλοενδεδυ- 
μένην, ήσθάνετο δσμήν μόσχου, τήν δποίαν 
δέν έδύνατο νά ύποφέρη. ’Αν δ διερχόμενος 
ήτο άνήρ, ύπέφερεν, έλεγε, φρικαλέους πό
νους έκ τής δσμής καπνού, καίτοι άναγνω- 
ρίζουσα ότι αί οσμαί αύται έν τή φαντα
σία της μόνον ύπήρχον. Ό Capelliui ti- 
λος πάντων άνάφέρει περί τίνος γυναικός, 
ήτις μή δυναμένη, έλεγεν ή ιδία, νά αίσθαν- 
θή τήν έσμήν τοΰ ρόδου, έλειποθύμησε διό
τι τήν έπεσκέφθη φίλη τις φέρουσα ρόδον 
έφ’ έαυτής, έν φ τδ έπάρατον ρόδον τοΰτο 
ήτο τεχνητόν. Έδύνατό τις ν’ Αναφέρη μυ
ρία όσα άλλα τοιαΰτα Ανέκδοτα· ’Επειδή 
δμως δλα δμοιάζουν πρδς άλληλα, περιττόν 
νά ένδιατρίβωμεν πλειότερον έπ’ αύτών. Αί 
τελευταϊαι παρατηρήσεις, δσας ένήργησαν 
έν τοϊς φρενοκομείοις, άπέδειξαν άλλως τε 
δτι αί παοεκτροπαί αύται τής δσφρήσεως 
είναι συχνότερα·, μεταξύ τών φρενοβλαβών, 
παρ’ δσον είχον ύποθέσει έως τώρα' άν δέ
συνήθως διέρχωνται Απαρατήρητοι, τοΰτο 
συμβαίνει, διότι ούδέν υποδεικνύει οΐκοθεν 
τήν υπαρξιν αύτών.

Ή δύναμις καί λεπτότης τής δσφρήσεως 
διαφέρει μεταξύ τοΰ ένδς Ατόμου καί τοΰ 
άλλου, πρδ πάντων δέ από τής μιάς είς τήν 
έτέραν φυλήν. Έν ω μερικοί άνθρωποι, καθ’ 
όλοκληρίαν σχεδδν ς-εροΰνται τής δσφρητι- 
κής αίσθήσεως, άλλοι, τών όποιων ή ιστορία 
υπάρχει έν τοϊς χρονικοί; τής ιατρικής, ή

σαν ύπδ τής φύσεως πεπροικισμένοι μέ λε
πτότητα καί έκτασιν θαυμασίαν άληθώς 
περί τδ δσφραίνεσθαι τάς δσμάς. Ό Kood- 
nart δμιλεϊ περί γυναικός προλεγούσης τάς 
καταιγίδας πολλάς ώρας πριν ή συμβώσιν, 
άναλόγως τής θειώδους δομής, (Αποτέλεσμα 
τής έν τώ Αέρι δσμηρας ούσίας), τήν δποί
αν διέκρινεν έν τή άτμοσφαίροι. Καί αί επι
στημονικά! δέ τοΰ καιροΰ έκείνου έφημερί - 
δες Αναφέρουσι περί νέας Άμερικανίδος, ή- 
τις κωφάλαλος καί τυφλή ούσα έσύναζε καί 
άνεγνώριζε τά έν τή έξοχή φυτά έκ μόνης 
τής οσμής των. ΙΙαραδείγματα πολυάριθ
μα άποδεικνύουσιν άλλως τε διά τοΰ έναρ- 
γεστέρου τρόπου δτι παρά ταϊς άγρίαις φυ- 
λαΐς ή αίσθησις αΰτη είναι πολύ πλέον α
νεπτυγμένη ή παρά τοϊς πεπολιτισμένοις 
λαοΐς. ΙΙεριηγηταί πλεϊστοι βεβαιοΰσιν, δτι 
πολλαί φυλά! Ινδών διά τής δσφρήσεως 
ίχνηλατοΰσαι καταδιώκουσι τούς έχθρούς 
αύτών καί άλλο ζώων κυνήγιον.

Άλλ’ ύπάρχουσιν άλλα μαστοφόρα ζώα, 
παρά τοϊς δποίοις εύρίσκομεν τήν δσφρησιν 
είς τδν Ανώτερον βαθμόν λεπτότητος 
καί δυνάμεως Ανεπτυγμένην. Τών μη- 
ρυκαζόντων ζώων, παχυδέρμων τινών, πρδ 
πάντων δέ τών σαρκοβόρων μαστοφόρων δ 
δσφρητικδς ύμήν είναι δσον δίδεται εύαίσθη- 
τος. Ό Βυφφών έλεγεν δρθώς λίαν περί τών 
τοιούτων ζώων δτι δσφραίνονται μακρύτε- 
ρον παρ’ δ,τι βλέπουν, καί δτι ή όσφρησις 
είναι δι’ αύτά δφθαλμός βλέπων τά Αντι
κείμενα ού μόνον είς τδ μέρος, δπου εύρί
σκονται ταΰτα, Αλλ’ απανταχού δπου ύπήρ- 
ξαν. Γνωστόν τοΐς πάσι ποιαν δύναμιν κα
τέχει τού κυνδς ή όσφρησις. Άν δέν πρέ
πει νά πιστεύσωμεν απολύτως τούς αρχαί
ους ιστορικούς, διηγουμένους δτι ή δσμή 
τών έν τοϊς Φαρσαλικοϊς πεδίοις συσσω- 
ρευθέντων πτωμάτων, μετά τήν περιώνυ
μον έν Φαρσάλοις μάχην, έπέσυρε γύπας, 
έκ τής Ασίας έλθόντας είς τδ μέρος έκείνο, 
δέν δύναται τις δμως καί ν’ Αμφιβάλλη 
περί δσων Αναφέρουσι φυσιολόγοι διάσημοι, 
όποιος δ Οΰμβολ. Ούτος λοιπδν λέγει οτι 
είς τδ Πέρσι καί τάς άλλας έπαρχίας τής
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Νοτίου ’Αμερικής, δσάκις θέλουν νά ζω- 
γρήσωσι Κόνδορα;, τδ μέγιστον τούτο τών 
μέχρι τοΰδε γνωστών ορνέων, φονεύουσι βουν 
ή ίππον, έντδς δ’ ολίγου διαστήματος χρό
νου η δσμή τοΰ φονευθέντος ζώου επισύρει 
πλεΐστα τών όρνέων αύτών, καίτοι ούδένα 
Κόνδορα έβλεπε τις πρότερον είς τδ μέρος 
εκείνο. Έπίσης δέ γεγονότα έτι παρα- 
δοξότερα άναφέρονται ύπδ τών περιηγητών" 
άλλά πρέπει νά τά παραδέ/ηταί τι; μετά 
μεγάλης έπιφυλάζεω; έν γένει, διότι είς 
πολλάς περιςάσεις αποδίδονται είς την δρα- 
σιν, ήτις παρά τοί; πτηνοϊς είναι μακρά 
πολύ και ύπέρ πάν ζώον διακρίνουσα τά αν
τικείμενα. Ούχ ήττον μδλα ταύτα δύνα
ται νά παραδεχθή δτι δλα έν γένει τά πτη
νά έχουσι την όσφρησιν καθ’ ύπερβολήν ά- 
νεπτυγμένην. Ό Σκάρπας, πολυτίμου; α
νακαλύψει; ένεργησα; έπί τούτω, είδεν δτι 
άρνούνται νά φάγωσι τάς τροφά; τά; δι’ 
ύλών έσμηρών περιβεβοεγμένας, τδ δέ έτι 
μάλλον παράδοξον, είδε νήσσαν μή Οελή- 
σασαν νά φάγη άρτον άρωματισμένον, είμή 
άφοΰ πρότερον τδν έπλυνεν έντδς λίμνης. 
Τά μακρόλαιμα, πελαργοί κλπ. άτινα έχου
σι τά όσφρητικά νεύρα παχύτατα, είναι με
ταξύ τών πτηνών τά κατέχοντα εξαιρετι
κήν όσφρησιν. Τά ερπετά έχουν λοβούς 6 
σφρητικους όγκώδεις, σημεΐον δτι αισθά
νονται εύκόλω; τάς όσμάς,μέχρι τούδε δμω; 
ήκιστα γνωρίζομεν περί τή; όσφρήσεως τών 
ερπετών. Οί ίχθεϊς έχουσι καί αύτοί ύμένα 
οσφρητικόν, ανέκαθεν δέ οί άλιεΐ; τού; έπι- 
σύρουσιν ή τού; μακρύνουσιν, ρίπτοντε; οσ- 
μήρεις ούσίας έν τώ υδατι. Οί καρχαρίαι 
καί άλλοι σαρκοβόροι ίχΟεΐ; φθάνουσι μα- 
κρόθεν πολύ και συσσωρεύονται εί; πλήθη 
άπειρα πέριξ πτώματος ριφθέντο; είς τήν 
θάλασσαν" λέγεται μάλιστα δτι όσακις λευ
κοί καϊ μαύροι κολυμβώσιν είς παραλία; 
συχναζομένα; ύπδ τών καρχαριών, ούτοι 
κυνηγούσιν ιδίως τού; μαύρους,έκπέμποντας 
ώ; γνωστόν, οσμήν οξυτέραν. Τά μαλακό
στρακα δέν είναι καϊ αύτά αναίσθητα πρδς 
τάς αναθυμιάσεις τάς ένεργούσας έπϊ τών ό- 
σφρητικών ίνών" γνωστό; δέ είναι δ τρόπο;, 

τδν όποιον μεταχειρίζονται ΐνα έπισύρωσι 
τά; καραβίδα; καί τάς ζωγρήσωσι.

Καθόσον αφορά τά κατώτερα ζώα, αί 
πληροφορία», δσα; έχομεν, είναι έτι μάλ
λον αβέβαιοι, έξαιρουμένων τών έντόμων 
μδλα ταύτα. Οί έντομολόγοι δΐίσχυρίζον- 
ται δτι ή δσφρησις είναι λεπτοτάτη παρά 
τοΐς πλεΐστοι; τών έντόμων, άγνοούσιν δμως 
ποία είναι παρ’ αύτοΐς ή έδρα τής Οσφρή- 
σεως. 'Αν τις έκθεση κρέας εί; τδ ύπαιθρον, 
εί; όλίγα; στιγμά; βλέπει μυίας είς μέρος, 
δπου ποσώς πρ’.ν δέν έφαίνοντο τοιαύται. 
"Αν πτώματα ζώων ή άκαθαρσίαι ριφθώσιν 
έπί τού έδάφους, τρέχουσιν αμέσως έντομα 
τρεφόμενα διά τών πτωμάτων καϊ ακαθαρ
σιών αύτών, καί άποθέτουσιν έν αύταί; τά 
ώά των. Μόνη ή οσμή φαίνεται διευθύνουσα 
ταύτα, έξαιρέσει και τής όράσεω; αύτής, 
διότι άν τοΐς κρύψη τις τδ άντικείμενον, 
δπερ ορέγονται, εύκόλως κατορθώνουν νά 
τδ άνακαλύψωσιν. "Εν γεγονός περίεργον, 
άποβλέπον τήν δσφρησιν τών έντόμων, εί- 
vat δτι τά πλεΐστα έξ αύτών άγα- 
πώσι πολύ τά σηπόμενα σώματα. Εί; 
τά δάση τής Γαλλία; άπαντ^ τις ώ- 
ραΐον άροειδές φυτόν (goueL), ούτινος τδ 
άνθος έκβάλλει δυσώδη όσμήν. Τδ έσω 
λοιπδν μέρος τοΰ άνθους τούτου είναι συ- 
χνάκις πλήρες μυ-.ών, κανθάρων και στα- 
φυλιτών, έπιζητούντων τά λείψανα τής 
δυσώδου; ούσίας. Βλέπει δέ τις τότε τά μι
κρά ταϋτα ζωύφια, δσάκις πεινάσωσι πο- 
λύ ή ζητώσι μέρο; κατάλληλον ϊνα τέκω- 
σι τά ώά των, ταρασσόμενα καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις καί μετά μεγάλη; λύπη; κα- 
ταλιμπάνοντα τδν κάλυκα, ούτινος ή οσμή 
τοσούτον τά έξαπατφ.

’Οσμάς περικλείουσι καί τά τρία έν τή 
φύσει βασίλεια. Μεταξύ τών ορυκτών ολί
γα στερεά, πολλά δμω; ρευστά καί αε
ριώδη έχουσιν δσμάς κατά τδ μάλλον ή

τικών οσμών, άλλά καί τδ έν Εύρώπη βα- 
σίλειον τών φυτών μάς χορηγεί πολλάς τοι- 
αύτσς, δλαι δέ σχεδδν αί έν τοΐς άρωματο- 
ποιείοις καταναλισκόμεναι ουσίαι, εύρω- 
παϊκαί σχεδόν είναι. Έν ’Αγγλία καλλιερ- 
γοΰσιν ιδίως τδ ίφυον (./aldrrar) καϊ τδ 
πιπερώδες ήδύοσμον. Έν Ν'εμαύσω τής Γαλ
λίας, τδ δενδρολίβανον, τδν θύμον, τδν ναρ- 
δόδαχον και τδ ίφυον, έν δέ Νικαία τδ ϊον 
κατ’ εξοχήν. 'II Κάννη παράγει παντδς εί
δους άρώματα, ρόδων, πολυανθέμων, κασ- 
σίας, ίάσμου καϊ άτμιστοΰ άνθελαίου. Έν 
Γράσση καϊ Κάννη μόνον, κέντροις τή; Γαλ
λική; άοωματοποιείοις, κατασκευάζουσι κατ’ 
έτο; 150,000 χιλιόγρ· πομμάύω? καί ά- 
ρωματικών έλαίων, 7,000 δέ χιλ. καθαρών 
άρωμάτων άτμιστοΰ άνθελαίου, ίφύου, δεν- 
δρολιβάνου καί θύμου" έκ τών ποσών τού
των δύναται τι; νά ύπολογίση δποΐαι περί
που ποσότητες άνθέων απαιτούνται. Καθ
όσον άφορά τδ άνθόνερον, τδ είς τά μέρη 
ταύτα παραγόμενον, άριθμεΐται είς εκατομ
μύρια λιτρών. Ή Σικελία έπϊ τέλου; μάς 
δίδει τάς έκ λεμονιών καϊ πορτοκαλλίων 
δσμάς, ή δέ Ιταλία τήν Ζριδα καϊ τδ περ- 
χαμάζ-οκ.

'II χημεία έντοσούτω δέν περιωρίσθη νά 
όρίση μόνον τήν άρχήν τών διαφόρων όσμη- 
ρών ούσιών" κατώρθωσε και νά κατασκευά- 
ζη πολλάς τεχνητάς, αί δέ κατασκευαζό- 
μ.εναι εύώδεις ούσίαι αύται oivat άπολύτω; 
δμοιαι μέ τάς έκ φυτών έξαγομένας. Χη
μικός ’Ιταλός, δ Πίριας, έν Γαλλίφ διατρι
βών κατά τδ 1838, κατεσκεύασε πρώτος 
τεχνητήν άρωματικήν ούσίαν" ό Καούρ κα
τόπιν τώΙ843, δ Π eri/iein μετ’ αύτδν, 
κατόπιν δέ καϊ άλλοι" ώστε σήμερον οί χη
μικοί κατέχουσι τά μέσα τού κατασκευά- 
ζειν διαφόρους αρωματικά; ούσίας. Κατα- 
σκευάζουσιν ούσίας έκ κάμφορας, πικρα- 
μυγδάλου, κυμίνου καϊ κανέλλας, χωρίς νά 
μεταχειρίζωνται καθόλου κάμφοραν, άμΰγ- 
δαλα πικρά, κύμινον ή κανέλλαν.

'Υπάρχουσι κα'ι άλλα όσμήρη προϊόντα, 
κατασκευαζόμενα διά τής ένώσεως τού συ
νήθους οινοπνεύματος μέ διάφορα οξέα, ήτοι 

43.

ήττον οξείας, ούχί εύαοέστού; συνήθως. Αί 
δσμαί αύται άνήκουσιν είς σώματα απλά, δ
πως τδ χλώριον, τδ βρώμιον, καί τό ίόδει- 
ον" είς έξεα, όπως τδ χλωριδρικόν, τδ κυ- 
ανοδρικδν όξύ" εί; άνθρακώδη υδρογόνα, Ο
πως τδ πετρέλαιον, καί είς ούσία; καλιακάς, 
δπως τδ άμμωνιακδν, κτλ. Αί όσμαί, δσα; 
άπαντά τι; έπί τών ζώων, προέρχονται δ
λαι σχεδόν είτε έξ αερίων ύδρανθακικών ή ύ- 
δροθειακών, είτε έκ διαφόρων δξέων στερε
ών και ρευστών, προερχόμενων έκ τή; ά- 
ποσυνθέσεω; τών λιπών, είτε έξ ούσιών εί 
δικών έκκρινουμένων ύπδ τών άδένων, ώς 
δ μόσχος, τδ φαιδν ήλεκτρον, κτλ. Τά φυτά 
τέλος πάντων παρουσιάζουσι πολύ μεγαλει- 
τέραν ποικιλίαν όσμών, άπδ τών γλυκυτέ- 
ρων μέχρι τών ύξυτέρων, άπδ τών εύωδε- 
στέρων μέχρι τών δυσωδεστέρων. Σπανιώτα- 
τα πολύ είναε τά φυτά τά έντελώ; άοσμα, 
πολλά δέ, τοιαΰτα φαινόμενα, άοσμα δη
λαδή, ένόσω εΐναι δροσερά, προσαποκτώσι 
ξηραινόμενα ίδιόν τι άρωμα.

'Η όσμή τών φυτών οφείλεται εί; διαφό
ρους άρχάς, έπίσης διαμοιρασμένα; μεταξύ 
τών σωμάτων αύτών, τάς μέν στερεά;, ώς 
τδ βάλσαμον καί ή ριτίνη, τάς δέ ρευστά;, 
Γαιώδεις οί-σίας καλουμένας" ώς έπί τό 
πλεΐστον, ή ούσιώδης δσμή συγκεντρούται 
έν τώ ανθεί, δπω; έν τώ ρόδω, τώ ίω κτλ. 
Παρ’ άλλοις άπεναντία; φυτοΐς, δπω; τδ 
Βετύβερον καί ή 'Ιρις τής Φλωρεντίας, ή 
ρίζα μόνη περιέχει άρωμα. ’Εν τώ κέδρω καί 
τώ σαντάλω, τδ περιέχον τήν εύωδίαν μέ
ρο; είναι τδ ξύλον τοΰ φυτού" εί; τδ ήδύο- 
σμον και τδ χαΐσον.Ι//, τδ φύλλον" έν τώ 
κυάμω τή; Τοίκας, ή σπορά" έν τή xarlA- 
Ja, δ φλοιός. Φυτά τινα έχουσιν δσμάς 
διαφερούσας άλλήλων" ούτως ή πορτοκαλ- 
λέα έχει τρεϊ;" τήν τών φύλλων καί τοΰ 
καρπού, έκ τών οποίων παράγεται χωρι
στόν άρωμα, τήν τών άνθέων, παράγουσαν 
τδ άτμιστδν άνθέλαιον ή νιρό,Ιιον καλού
μενον, καϊ τήν όσμήν τοΰ φλοιού τού καρ
πού, έκ τή; οποίας κατασκευάζομεν τδ κα
λούμενον Πορτογαλλικδν έλαιον. Αί τροπι- 
καϊ χώραι παράγουσι κόσμον ολόκληρον φυ- 

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΥΛ. II'.)
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αιθέρα;, τά δέ προϊόντα ταΰτα παρέχουσιν 
όσμάς όμοιας ποδς το άρωμα όπωρών τινων, 
χωρ'ι; δμως νά δύναταί τι; νά βεβαίωση καί 
δτι αί όσμαί αυται όφείλονται εί; τά; αυτά; 
έκατέρωθεν άρχάς. 'Οπωσδήποτε μδλαταΰτα 
καί οί άρωματοποιοί καί οί ζαχαροπλά- 
σται, φρονιμότεροι τών χημικών, ώφελή- 
θησαν σπουδαίως έκ τών ιδιοτήτων τών
άνωτέρω ρευστών. Έν τή έκθέσει τοΰ Λον
δίνου έφάνησαν πρώτον κατά το 1851 τά 
άρ<·>ματικά τεχνητά έλαια. Έβλεπέ τις 
τότε έν αύτή άπιδέλαιον, Οσμήν εϋάρεστον 
άπίου κιτρινοπύρρου διαχέον καί χρησιμεΰον 
πρδς άρωματισμδν γλυκυσμάτων" τδ άπι- 
δέλαιον τοΰτο ητο κατασκευασμένον δι’ α
πλής διαλύσεως άμυλικοΰ αίΟέρος έντδς οι
νοπνεύματος. Πλησίον τοΰ άπιδελαίου έ
βλεπε μηλέλαιον, έξαίρετον όσμήν τών ευ 
ωδεστέρων μήλοιν έχον καί κατασκευασΟέν 
διά διαλύσεως ετέρου είδους αίΟέρος (τοΰ 
amylvalengue) έν τώ οίνοπνεύματι. Ή ά- 
φθονωτέρα δμως τότε αρωματική ούσία ήτο 
τδ άνανάσιον, διά συνήθους βουτυρικοΰ αί- 
θέρος κατεσκευασμένον. Υπήρχον έπίσης καί 
άρωματικαί ούσίαι Κωιάκ καί σταφυλής, 
χρησιμευουσαε δπω; δίδωσιν εις τά κακής 
ποιότητος οινοπνεύματα τδ τόσον περιζήτη
το* έκεϊνο τοΰ Koridx άρωμα. Τδ μάλλον 
καί τότε καί σήμερον άκόμη καταναλισκό- 
μενον έκ τών άρωματικών προϊόντων ήτο 
τδ μίρδαχοχ, οίιτινος ή όσμή Ομοιάζει το- 
σον πρδς τήν τών πικραμυγδάλων καί διά 
τοΰ οποίου τδ έμπόριον άντικαθιστα πολύ 
συχνάκις ταύτην' τδ μίρβανον δέ τοΰτο ού
δέν άλλο είναι, είμή μϊγμα βενζίνη; καί 
νιτρικού όξέος.

Τεχνητά; έπίσης κατασκευάζουσι καί α
ρωματικά; ούσία; κυδωνίου, κομάρων (ypa- 
οΰ.Ιωχ), ρωμιού κτλ. δλα χρνσιμεύοντα 
πρδ; άρωματισμδν διαφόρων γλυκυσμάτων 
καί ποτών. Έν περιλήψει, τά προϊόντα τής 
βιομηχανίας τείνουσι ν’ «ντικαταστήσωσι 
βαθμηδόν τά τής φύσεως, ή δέ δημιουργός 
τοΰ χημικού δύναμις εκτείνεται μάλλον έπί 
μάλλον.Τήν στιγμήν μάλιστα ταύτην, καθ’ 
ήν γράφομε·/ τ’ άνωτέρω, καταγίνονται πρδς

κατασκευήν καί τεχνιτής ζακχάρεως. Άν 
κατορθώσωσι καί τοΰτο,ούδέν άλλο θά μένη 
ή νά ένεργήσωσι τήν σύνθεσιν τών λευκω- 
ματωδών ούσιών, ίνα μάθωσιν δλα; δσας 
μεθόδους μεταχειρίζεται ή φύσις πρδς κα
τεργασίαν τών άμέσων καλούμενων στοι
χείων.

Τάς δ' έκ τών όσμών Οσφρήσεις τάς αισθά
νονται οί άνθρωποι διαφοροτρόπως πολλά
κι;, καίτοι δέν τού; διαιρούσε καί ένταΰθα 
αί διαφοραί, δσας άπαντώμεν έπί τών γεύ
σεων. « Είδον, λέγει ό Μονταίν, άνθρώπου; 
φεύγοντας τήν Οσμήν τών μήλων μετ’ ά- 
ληθοΰ; άποστροφή; », έννοών τδν Κερσέ, 
γραμματέα τού Φραγκίσκου Λ, δστις ήγεί- 
ρετο τής τραπέζης καί δρομαίω; έφευγεν, 
Οσάκις έβλεπε μήλα παρατιθέμενα έπ’ 
αύτής. Ή ιστορία άναφέρει έπίσης, δτι δ 
Λουδοβίκο; ΙΔ. δέν έδύνατο νά υποφέρη τά 
αρώματα· Ό Γρετρύ, περιώνυμο; μουσικός, 
δέν έδύνατο νά Οσφρανθή ρόδα, ή δέ διά
σημος ήθοποιδς Δεσποσύνη Κοντά έλειποΟύ- 
μει μέ τοΰ λαγωοΰ τήν όσμήν. Όσμήοει; 
ούσίας, τάς Οποίας δέν δυνάμεθα νά ύποφέ- 
ρωμεν, τόσον τάς θεωροΰμεν δυσώδεις ήμεΐς 
οί Δυτικοί λαοί, τδ σύλφιον, ή ή ρίζα τοΰ 
αύσάρου (Βαλεριάνης) μαγεύουν έξ ηδονή; 
τούς ’Ανατολικούς λαούς, ώς άρτυμα μετα- 
χειριζομένου; αύτάς. Μεταξύ πολλών περι
έργων έπί τούτου παραδειγμάτων, υπδ τοΰ 
Κλοκέ άναφερομένων, μνημονεύομε* μόνον 
νεάνιδά τινα, μεγίστην ηδονήν αίσθανομένην 
Οσάκις ώσφραίνετο παλαιά βιβλία, καί ένα 
νομικόν, δστις ήσθάνετο μεγάλην εύχαρί- 
στησιν, Οσφραινόμενος κόπρου άναθυμιάσεις. 
Δέν επιτρέπεται λοιπδν νά θέση τι; γενικούς 
κανόνας καθόσον άφορα τήν έπί τών Οργά
νων ήμών έπήρειαν τών όσμών καί τήν ποι
ότητα τών αισθήσεων, δσας αί όσμαί έγεί- 
ρουσεν έν ήμΐν. Ύπδ καθαράν δμως φυσιο
λογικήν έποψιν βέβαιον είναι, δτι τινές έξ 
αύτών έξασκοΰν τήν αύτήν ένέργειαν. Ό 
Σαρδέν καί άλλοι περιηγηταί άναφέρουσιν,δτι 
όσάκις άφαιρέση τις έκ τοΰ ζώου τδ Ουλά- 
κιον τδ περιέχον τδν μόσχον, πρέπει 0 χει- 
ροΰογο; δ ενεργών τοΰτο νά έχη τήν ρίνα

καί τδ στόμα πεφραγμένα διά λινού έπανει- 
λημμένως διπλωμένου, διότι άνευ τοΰ προ- 
φυλακτικοΰ τούτου μέτρου ήθελεν υποφέρει 
δυνατά; αιμορραγίας.

ΊΙ οσμή τοΰ κρίνου, τοΰ ναρκίσσου, τοΰ 
πολυανΟέμου, τοΰ ίου, τοΰ ρόδου, κτλ. όσά
κις φθάση εις βαθμόν σχετικώς υψηλόν, έ- 
ξασκεϊ συνήθως δυσάρεστον έπιρροήν έπί τή; 
οικονομίας τοΰ σώματος' κεφαλαλγίας δυ
νατά;, συγκοπάς, ένίοτε δέ καί σοβαρώτερα 
δυσάρεστα. Τά χρονικά τής ιατρικής άναφέ- 
ρουσι περί πολλών θανάτων, όφειλομένων 
είς τήν καθ’ υπερβολήν δυνατήν ένέργειαν 
όσμηρών άναθυμιάσεων. Τά δίχειλα άπε- 
ναντία; καλούμενα φυτά, τδ έλελίφασκον, 
τδ δενδρολίβανον, κτλ. ού μόνον ούδένα τοι- 
οΰτον κίνδυνον παρουσιάζουσιν, άλλά καί 
υγιείς ιδιότητα; φαίνονται κεκτημένα.

'Η ποικίλη αυτή έπήρεια, ποτέ μέν υγιής, 
άλλοτε δ’ όλεΟοία, τών όσμών έπί τοΰ νευ- 
ρικοΰ συστήματος, έξογεϊ τήν σημασίαν, ήν 
άνέκαθεν αί όσμαί κατεϊχον εί; τάς διαφό
ρου; περιστάσεις τής ζωής τών λαών. Άπη
τεϊτο βιβλίον δλόκληρον ινα διηγηθή τις τήν 
θρησκευτικήν, πολιτικήν, οικονομικήν καί 
φυλόκαλον ιστορίαν τών όσμών καί άρωμά- 
των' θέλομεν συνοπτικώς έκθέσει μόνον ό,τι 
συνδέεται μέ τήν φυσιολογικήν άρχήν, βά- 
σιν τής παοούση; πραγματείας' διότι υπάρ
χει δπωσδήποτε αύτόματόν τι έν ταΐς παγ
κόσμιοι; καί έπιμόνοις συνηθείαις ταύταις, 
άποδεικνυούσαις τήν μέ τάς όσμάς οικειό
τητα τοΰ άνθρώπου. "Οπως έν τή μουσική 
καί έν τοϊς φαρμάκοις, ή συνήθεια έγένετο 
καί ένταΰθα δευτέρα φύσις καί αί αισθήσεις 
κατελήφΟησαν υπό ειδικής τίνος μέθης, ήτις 
τάς μαγεύει καί ταΐς υποκρύπτει λυπηρά; 
ένίοτε πραγματικότητας.

Έν τή θρησκεία κατά πρώτον άπαντώμεν 
τήν χρήσιν τών αρωμάτων. Ούδέν έφαντά- 
ζοντο οί άνθρωποι εύγενές ή ίερδν, χωρίς 
νά παρεμβάλλωσιν έν αύτώ καί τών άρωμά- 
των τήν έπιρροήν. Τά αρώματα προδιέθετον 
τού; θεούς, ίνα άκροασθώσι τάς εύχάς καί 
παρακλήσεις, δσας τοΐ; άπηύθυνον έν τοΐ;

ίεροϊς, ένθα καιόμενον τδ θυμίαμα διέχεε 
τού; εύό/δει; άτμούς του.

Άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων βλέπο
μεν τούς ίερεϊς τών διαφόρων θρησκευμάτοιν 
καταφεύγοντας εΐς τήν χρήσιν εδωδών ου
σιών' οί μαθηταί τοΰ Ζοροάσ-ρου πεντάκις 
τής ήμέρας έθετον όσμάς έμπροσθεν τοΰ 
βωμού, έπί τοΰ δποίου έκαιε τδ ίερδν πύρ. 

Ό Μωΰσή; έσημείωσεν έν τή έξόδω τήν 
συνταγήν αύτήν δύο λειτουργικών άρωμά- 
των, παρά δέ τοΐς "Ελλησιν αί όσμαί κα
τεϊχον ώραίαν Οέσιν αληθώς έπί τών εύφυών 
θεολογικών αυτών μύθων.Έφρόνουν, ότι διά 
τής αμβροσίας οί Θεοί άναγγέλλουσι πάν
τοτε τήν παρουσίαν των, ή δέ χρήσι; τών 
αρωμάτων έν ταϊ; θρησκευτικά!; τελεταϊ; 
σκοπόν είχε νά προσκαλέση εϊδός τι μέθη; 

! παρά τοϊ; ίερεΰσι καί ταΐς ίερείαις,έπίσης δέ 
νά άποκρύψη καί τήν οσμήν τοΰ αίματος 
καί τών σαπρών υλών, τών προερχομένων 
έκ τών Ουσιών. Καί ή χριστιανική θρησκεία 
έδανείσθη παρά τής ειδωλολατρείας τήν 
χρήσιν αρωμάτων είς τάς θρησκευτικής τε- 
λετάς. Ύπήρξε μάλιστα έποχή, καθ’ήν ή 
εκκλησία τή; Ρώμης κατειχεν έν ’Ανατολή 
γαία; άποκλεΐ7ΐκώς προωρισμένας είςφυτείαν 
δένδρων, προμηθευόντων εύώδεις ριτίνας.

Καί έν τώ ίδιωτικώ βίω αί όσμαί ήσαν 
έν μεγάλη χρήσει παρά τοΐς άρχαίοις. Παρά 
τοΐς ’Ιουδαίοι;, ή χρήσις τών άρωμάτων πε- 
ριεκλείετο έντδς λογικών δρίων, άτινα είχε 
θέσει ό Μωσαϊκό; νόμος, διά τήν λατρείαν 
Οέλων νά έξοικονομή τάς εύώδεις ούσίας. 
Παρά τοΐς Έλλησιν δμως, ή χρήσις αύτών 
ύπερέβαινε πάν δριον' περιέκλειον τά φο- 
ρέματάτων έντδς εύωδιαζόντων κιβωτίων· 
"Εκαιον έν ώρα τοΰ γεύματος διαφόρου; 
εύοσμου; ούσία;, ήρωμάτιζον τούς οίνου; 
των, καί έν τοϊ; συμποσίοις περιήλειφον δι’ 
άφθόνων όσμών τάς κεφαλάς των. Οί άρω
ματοποιοί είχον έν Άθήναις εργαστήρια, ά
τινα έχρησίμευον καί ώς μέρη συνελεύσεων' 
τόσον μεγάλα ήσαν. Ο Απολλώνιος άφήκε 
περί τών άρωμάτων πραγματείαν άποδεικνύ- 
ουσαν, δτι καί καθόσον άφορα τήν εξαγω
γήν τών άρωματικών ούσιών, οί "Ελληνες
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«’χον φθάσει εί; καταπληκτικόν βαθμόν 
τελειότητος. Ούτε τοϋ Σόλωνος αί απαγο
ρεύσεις, ούτε τοϋ Σωκράτους τά αναθέματα 
κατώρθωσαν ν’ άναστείλωσι τάς προόδους 
τοϋ πάθους τούτου. Τδ δέ πάθος αΰτδ έ- 
κληρονόμησαν βραδύτερον καί οί 'Ρωμαίοι 
παρά τών Ελλήνων, προσθέσαντες είς τά α
ρώματα τής ’Ανατολής,τά τής Ιταλίας καί 
Γαλατίας.Τά μετεχειρίζοντο έν αφθονία, ΐνα 
άρωματίζωσι τά λουτρά των, τά δωμάτιά 
των, τάς κλίνας των καί αύτά τά ποτάτων, 
περιέβρεχον δέ μέ αύτά καί τών συνδαιτυμό
ναν των τάς κεφαλάς.'Ο Οόλος τοϋ Ρωμαϊκού 
θεάτρου ήτο περιβεβρεγμένος μέ άριοματι- 
κδν ύδωρ, πίπτον έν είδει λεπτής ευώδους 
βροχής έπί τών κεφαλών τοϋ κοινοΰ. Καί 
αύτοί δέ οί Ρωμαϊκοί άετοί περιηλείφοντο 
διά τών λεπτοτέρων αρωματικών ουσιών 
πρδ τής μάχης. Ό Νερών, θάψας τήν σύζυ
γον αυτού Πόπειαν, έκαυσεν έπί τής πυράς, 
κατά κήν κηδείαν τοϋ νεκρού της, πλειότε
ρον λίβανον παρ’ δσον παράγει είς 2ν έτος 
ολόκληρον η ’Αραβία. Διηγούνται ωσαύτως 
δτι δ ΓΙλάντιο; Πλάγκος, προγεγραμμένος 
ύπδ τής Ρωμαϊκής Τριανδρίας, έπροδόθη έκ 
τής υπερβολικής δσμής τών έπ’ αύτοϋ αρω
μάτων καί άνεκαλύφθη ύπδ τών είς άναζή- 
τησιν σταλέντων στρατιωτών.

’’Αξιον παρατηρήσεως είναι, οτι ή χρήσις | 
τών αρωμάτων, μετά τών έλλην. ηθών εί- 
σαχθεϊσα έν Ρώμη, είσήχΟη έκεϊθεν καί έν 
Γαλλίφ καί τή βορείω Ευρώπη μετά τών 
λατινικών ήθών, ιδίως δέ διά τής ρωμαϊκής 
θρησκείας. ’Εκ τών θρησκευτικών τελετών 
μετέβη είς τάς πολιτικά;, ές αύτών δέ είς 
τδν ιδιαίτερον βίον. Μεταξύ τών δώρων, 
δσα δ 'Αροΰν-Έλ-Ρασίτ έπεμψε τώ Κάρο· 
λομάγνω, εύρίσκοντο καί πολλά αρώματα. 
Κατά τδν Μεσαιώνα, οί μονάρχαι καί μεγά
λοι άρχοντες έπλυνον τάς χεΐράς των μέ ρο
δόνερου πρδ τοϋ γεύματος’ καί μετ’ αύτδ 
τινές έξ αύτών είχον δεξαμενάς άναβουστι- 
κάς, έκ τών δποίων έρρεον αρωματικά ύδα
τα. 'Υπήρχε καί τότε, δπως καί σήμερον 
παρά τισι λαοΐς, ή συνήθεια τοϋ κηδεύειν 
του; νεκρούς μέ άνοικτδν φέρετρου, έθετου

Ύπεράνω δλων τών ζητημάτων τούτων, 
ατινα διήλθομεν, εύρίσκεται άλλο τι σπου
δαιότερο·? καί μάλλον σκοτεινόν, παρουσια- 
ζόμενον άλλως τε έν τώ τέλει πάσης πραγ
ματεία; άφορώσης τάς αισθήσεις : Πρδ; τί 
άνταποκρίνονται έκτδς ήμών αί αισθήσεις, 
δσας έν ήμϊν συναισθανόμεθα ; Ποια σχέσις 
υπάρχει μεταξύ τοΰ πραγματικού κόσμου 
καί τής είκόνος τοΰ κόσμου, τής άντανα- 
κλώσης έν τή ψυχή ήμών ; Καθόσον αφορά 
ιδίως τδ θέμα περί ου ένταΰθα πρόκειται, 
τά; οσμάς τουτέστι, ποια ή έν τοϊς σώμα- 
σιν αιτία, ή προσβάλλουσα τήν όσφρησιν ; 
Φαίνεται βέβαιον έν πρώτοι;, δτι ή οσμή, 
αύτή καθ’ έαυτήν, είναι καθαρά τοϋ νοδς 
δημιουργία. Ή σύγχρονος φυσιολογία πα
ραδέχεται, δτι δ έρεθιομδς τών αισθητικών 
νεύρων παρακολουθεϊται έν έκάστω αύτών 
ύπδ αισθήσεων άνταποκρινομένων πρδς αύ
τά. "Οταν ήλεκτρίση τις τδν οφθαλμόν, 
προκαλεϊ έν αύτώ φαεινήν δπτασίαν’ δταν 
ήλεκτρίση τήν γλώσσαν, αϊσθησιν γευστι
κήν, δταν δέ ήλεκτρίση τδ βάθος τοϋ ώτδς, 
προκαλεϊ ήχον. Έπίσης λοιπδν δμ-oto; έρε-

δ’ έυ αύτώ θυμιατήρια πλήρη αρωμάτων. 
'Π Γαλλική μουαρχία έδειξε πάυτοτε αχα
λίνωτου πάθος πρδς τάς τοιαύτης φύσεως 
ήδουάς, δ δέ στρατάρχης Ρισελιέ τοσαύτηυ 
κατάχρησιν έκαμεν αρωμάτων, ώστε δέν 
τά ήσθάνετο πλέον καί δ ίδιος, έζη δέ τα
κτικώς σχεδδν έν μέσω ατμόσφαιρας το
σοϋτον ευώδους, ώστε οί εισερχόμενοι παρ’ 
αύτώ κατελαμβάνοντο ύπδ αδιαθεσίας. Ή 
Κυρία Ταλλιέν, περιώνυμο; διά τήν καλλο
νήν καί φιλαρέσκειάν της Ίσπανίς, περί τδ 
4 775 άκμάσασα, άφοΰ έλάμβανε λουτρδν 
άρωματισμένον διά κομάρων αγρίων καί ή- 
μέρων, μικρών δηλαδή καί μεγάλων, έβαλ
λε καί τήν έτριβον έλαφρώ; καθ’ δλον τδ 
σώμα μέ σπογγάρια περιβεβρεγμένα διά γά
λακτος αρωματισμένου. Καί δ Ναπολέων 
Α'. έχεεν δ ίδιος έπί τή; κεφαλής καί τών 
ώμων του ύδωρ Κολωνίας έν αφθονία, πάσαν 
πρωίαν εγειρόμενο; τοϋ ΰπνου.

θισμδς ηλεκτρικό; ή άλλος, τών νεύρων τής 
δσφρήσεως, γεννά· έν τώ πνεύματι ήμών τήν 
αϊσθησιν τής δσμής, καίτοι ούδέν δσμήρες 
μόριον παρεισέφρυσεν έν τώ φαινομένω. Ή 
αίσθησις άρα φαίνεται έξαρτωμένη ιδίως έκ 
τή; φύσεως τοϋ αισθητικού νεύρου. 'Ο έκτδς 
ήμών κόσμος φαίνεται συνεργών εϊς τήν 
λειτουργίαν ταύτην μόνον διότι θέτει είς 
κίνησιν τάς νευρώδεις ϊνας καί ούδέν πλειό
τερον. Καί τούτο δέ, ή έξωθεν δηλαδή ώ- 
θη.σις, δέν είναι άπαραιτήτως αναγκαία, 
διότι κοιμώμενοι ή ύπδ τρέλλας κατειλημ
μένοι, αίσθανόμεθα όσφρησιν μή άνταποκρι- 
νομένην πρδς έξωτερικήν αιτίαν. Καί δμως, 
νομίζω, δτι δύναται τις νά χωρίση δ,τι συμ
βαίνει έν τή άληθή παραφροσύνη άπδ δ,τι 
άποτελεϊ μέρος πραγματικής άντιλήψεως 
τοϋ νοός’ δτι ύπάρχουσιν έκτδς ήμών αίτίαι 
χωριστά! τών έν ήμϊν αισθήσεων. Ούδείς 
πυρρωνισμδς, ούδεμία αμφιβολία ύπερίσχυ- 
σεν οΰτε Οά ύπερισχίση ποτέ κατά τοϋ τρα
νού τεκμηρίου τούτου ένεργείας ύπαρχού- 
σης έν τώ βάθει τοϋ άτόμου ήμών. Πώς 
δμως νά έξηγήση τις τήν κατ’ έπιφάνειαν 
άντίθεσιν ταύτην ; Ούχί, άντίθεσις πράγμα
τι δέν υπάρχει. Παρατηρήσατε τώ όντι, δτι 
άν αί αίτίαι αί μάλλον διαφέρουσαι άλλή
λων δύνανται νά προκαλέσωσιν έν ήμϊν μίαν 
καί τήν αύτήν αίσθησιν καί νά μάς έξαπα- 
τήσωσιν έπί τοϋ έξω κόσμου, ή ψυχή ήμών , 
ούδέποτε έξαπατάται. 'Η ψυχή γινώσκει 
κάλλιστα νά έπαναφέρη, κατά τάς περιστά
σεις, τήν αύτήν ταύτην αϊσθησιν είς τάς 
άπ’ άλλήλων διαφερούσας αιτίας, αϊτινες 
τήν προεκάλεσαν’· αί αίτίαι τουτεστιν, αί 
συνενούμεναι καί συγχεόμεναι έν τή καθα- 
ρώς φυσιολογική ένεργεία, τής αίσθήσεως, 
διακρίνονται καί χωρίζονται άπ’ άλλήλων 1 
έν τή ψυχολογική ένεργεία, διά τής όποιας 
ή ψυχή ήμών τάς αναγνωρίζει καί τάς αν
τιλαμβάνεται διακεκριμένας. Αν, Ινα τάς 
γνωρίσωμεν, δέν εϊχομεν είμή τήν άπάθειαν 
οαί άγνοιαν τών αισθήσεων ήμών, ούδεμίαν 
βεβαιότητα ήθέλομεν έχει περί τοϋ πράγ
ματος" ή σοφός δμως τής ψυχής ένεργητι- 
.ιότη; ού μόνον δύναται νά έπιβεβαιώση

τήν πραγματικότητα τών έντδς αντικειμέ
νων, διά λόγου όμοιου πρδς έκεϊνον δι’ ού 
βέβαιοί τήν ιδίαν αύτής υπαρξιν, άλλά καί 
νά καταλήξη κατά τάς διαφόρους αύτής 
παθήσεις είς τδ συμπέρασμα τοΰτο, δτι ύ” 
πάρχει διαφορά ανάλογος καί είς τάς έκτδς 
ήμών ένεργείας. Συμφωνεί μέ τδν κόσμον 
μάλλον ή μέ τάς αισθήσεις. Απέναντι τού
των ε’ναι μονάρχη; έξαίρετος, ξένος μέν αν
τίκρυ τών ύπηκόων του, άλλ’ δστις, δίδων 
αύτοΐς νόμου; καί τά ηθητων ρυθμίζων, τούς 
πολιτίζει καί έξευγενίζει. Λοιπδν, οΰτω δέ 
άγαπώμεν νά καταπαύωμεν τδν λόγον πάν
τοτε, έν τή ψυχή μόνη, εςίοι τών διατεθλα- 
σμένων άκτίνων διά μέσου τών αισθήσεων, 
έν τή ψυχή, φωτί κεντρικώ ύπέρ πάν άλλο 
λαμπροτέρω, οφείλει νά θέση τις τήν ίσχύν 
καί τδ δικαίωμα τοϋ διαχωρίζειν δ,τι αί 
αισθήσεις δέν διαχωρίζουσι, καί είσδύειν είς 
βάθη, δπου έκεϊναι δέν φθάνουσιν. Ούδέποτε 
θά γνωρίση τις όποια ύπάρχει σχέσις με
ταξύ τοϋ έκτδς κόσμου καί τών εικόνων, 
άστινας έξ αύτοϋ παρατηροϋμεν, ή ψυχή δ
μως δύναται έν πεποιθήσει νά πιστεύη, δτι 
τά διάφορα τών εικόνων τούτων σημεϊα άν
ταποκρίνονται πρδς σημεϊα έςωτερικά κατά 
τήν αύτήν τάξιν τοποθετημένα, καί δτι αί 
προσβάλλουσα·. αύτήν αίτίαι ε’ναι κατά βά
θος τής αύτής φύσεως μέ έκείνας, τών ό" 

ι ποιων ένδομύχως αισθάνεται έαυτήν κυρίαν. 
| ’ Β·

ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΑΝΔΟΥΙΚΩΝ 
ΝΗΣΩΝ.

"Οτε, τώ 4 855, δ πρίκηψ Καμεχαμέχας 
Δ', καί δ αϊδέσιμος Γΐούδ,δ παιδαγωγός ύ- 
πουργός του, ταξειδεύοντες ώς δ Τηλέμα
χος μετά τοΰ Μέντορος, ήλθον είς Παρισίους 
δπως έξαιτήσωνται ύπέρ τοΰ βασιλείου τών 
Σανδουϊκών νήσων τήν προστασίαν τής Γαλ
λίας, λίαν έξεπλάγησαν ευρόντες τδν ήμέ
τερον έπί τών έξωτερικών ύπουργδν τοσοϋ
τον έξ άμαθεία; άδιάφορον καί έοωτώντα :
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«Ποΰ κεΐνται αί Σανδουικαί νήσοι ; — Δέν 
είναι αύταί αί νήσοι Φιγί ;—Κατά τί δια- 
φέρουσι τών λοιπών μεσημβρινών νήσων ; 
— Οί αύτόχθονες είσί πάντες άνθρωποφά- 
γοι ;—Όποια είδωλα λατρεόουσι ; κτλ.» 
Καίτοι οί 'Αγγλοι άξιοΰσιν δτι μάλλον τών 
Γάλλων έπίστανται τήν γεωγραφίαν, ούχ 
ήττον τδ 1875, μετά έξάμηνον δια
μονήν είς τδ αρχιπέλαγος τοΰτο, νοή- 
μων κόρη τή; ’λλβιώνο;, δφείλουσα ν’ ά· 
παντήσρ εί; τάς αύτάς ερωτήσεις τών ομο
εθνών αυτής, άπεφάσισεν ΐνα, άναπληρούσα 
τδ κενόν, δημοσιεύση όλ-όκληρον τόμον έκ 
480 σελίδων όστις αξίζει νά άναγνωσθή άπδ 
τή; πρώτη; μέχρι τή; τελευταίας, περιλαμ
βανόμενου καί τοΰ προλόγου, έν ω ή μις I. 
Βΐρδ ένόμισε καθήκον τη; ν’ άποδείξη 1) ότι 
αί Σανδουικαί νήσοι δέν άποτελοΰσι μέρο; 
τών συμπλεγμάτων τή; μεσημβρινής θα
λάσσης, μόνον δέ δμοιότητά τινα μετά 
τούτων έχουσιν ώ; πρδ; τήν φυλήν καί τήν 
γλώσσαν’ 2) δτι αύται άποτελοΰσι τδ μόνον 
σπουδαιον άρχιπέλαγο; τοΰ βορείου Ειρηνι
κού, ώκεανοΰ, κεΧνται δέ είς θέσιν πρόσφο- 
ρον, ής ίνεκεν άπέχουσι κατά τήν αύτήν 
σχεδδν άπός·««ιν άπδ τής Καλλιφορνίας, τοΰ 
Μεξικού, τή; Κίνας καί τή; ’Ιαπωνίας. Αί 
Σανδουικαί νήσοι άνεκαλύφθησαν τώ 1778 
υπδ τοΰ πλοιάρχου Κουκ, δστις έν μια έξ 
αύτών, τή Χαβάη, έσφάγη ύπδ τών άγριων 
τδν Φεβρουάριον τοΰ 1779. Είσί δέ δώδεκα 
τδν άριθμδν, άλλ’ έκτώ μόνον κατοικοΰν- 
ται. Ουσαι ηφαιστειογενείς, έχουσι τδ μέ
γιστον τών ήφαιστείων τοΰ κόσμου, δι
αρκώ; έν ένεογεία, καί τδν εύρύτατον τών 
έσβεσμένων κρατήρων. Τδ κλίμα είναι λίαν 
υγιεινόν’ οί έτήσιοι πνέουσι έπί έννέα 
τοϋ έτους μήνας’ αί υπήνεμοι άκταί 
βρέχονται καλώς, έξ ού παράγεται άφθο
νο; βλάστησι;. Οί κάτοικοι δέν είναι άν- 
Ορωποφάγοι, άμφίβολον δέ έάν ποτέ ήσαν 
τοιοΰτοι. Τδ πάλαι ήταν είδωλολάτραι, 
άλλά, τδν χριστιανισμόν άσπασθέντες άπδ 
τού 1819, παρήτησαν οίκειοθελώ; τά εί
δωλα αύτών, άτινα ήδη μόνον είς τά μου
σεία τών ιεραποστόλων εύρίσχονται· Αί

Σανδουικαί νήσοι, καλούμεναι έπισήμως 
«Χαβαϊαναί νήσοι» άπαρτίζουσιν άνεξάρ- 
τητον βασίλειον, οί δέ έγχώριοι δεικνύ- 
ουσι μεγάλην διάθεσίν πρδς πολιτικήν δι- 
οργάνωσιν, μή λαβόντες άνάγκην τριών ή 
τεσσάρων έπαναστάσεων δπως υποταχθώ- 
σιν είς κληρονομικόν καί συνταγματικόν 
μονάρχην, δστις κυβερνά μετά τών υπευ
θύνων υπουργών, μετά δύο βουλών, στρα
τού μονίμου, άστυνομίας, άνωτάτου δικα
στηρίου, ταχυδρομική; υπηρεσία;, ένδς διοι- 
κητοΰ έφ έκάστη; νήσου, συστήματος έκ- 
παιδεύσεως τοΰ λαοΰ, άστυκοΰ καταλόγου, 
δικαστική; ιεραρχίας, φόρων, χρέους δημο
σίου, καί τοΰ πλείστου τών λοιπών εύερ- 
γετημάτιον ή έλαττωμάτων τού Εύρωπαϊκοΰ 
πολιτισμού.

Οί ξένοι κάτοικοι, 5,000 τδ? άριθμδν 
(πρδ πάντων ’Αμερικανοί), δέν άναπληροΰ- 
σι δυστυχώ; τήν προσγενομένην έλάττωσιν 
εΐ; τδν Χαβζϊκδν λαδν, δστις, λογισθείς είς 
400,000 υπδ τοΰ πλοιάρχου Κούκ, μόλις 
άνέρχεται είς 49,000 κατά τήν άπαρίθμη- 
σιν τού 1872. Τοιαύτη έλάττωσις φαίνε
ται δτι άπειλεϊ γενικήν έξόντοισιν τών νη
σιωτών τούτων, οΐτινες, πρδ πεντήκοντα 
έτών, ήσαν ημίγυμνοι άγριοι, πρεσβεύοντες 
σαρκικήν είδωλολατρείαν, διατελούντε; διη- 
νεκώς εί; πόλεμον,θύοντες άνθρώπινα θύμα
τα έπί τών βωμών τών θεών των,καί θυσιά- 
ζοντε; έαυτού; χάριν τή; ιδιοτροπία; τών 
άρχηγών των. Ό πολιτισμό; καί ή θρη
σκεία ένώ έδίδ ξαν αύτοϊςτήνείρήνην καί τήν 
άδελφικήν άγάπην, συνετέλεσαν είς τδ νά 
έπιφέρωσι φυσικήν άναλγήσίαν, ύποθαλπο- 
μένην ύπδ τή; ώραιότητο; τοΰ κλίματος 
καί τοΰ γονίμου τή; γή;, εύκόλω; λίαν 
καλλιεογουμένης. Μή άρα ή έργασία ή Οεω- 
ρηθεϊσα ώ; ποινή, ήτις έπεβλήθη τοϊ; 
υίοϊς τοΰ Άδάμ, είναι μάλλον κανών υγι
εινή; καί εις αύτήν έτι τήν νήσον τής 
Έδέμ ; Μή άρα ή άνάμιξι; τών λευ
κών μετά μαύρων οίουδήποτε βαθμού, 
εΐναι δλεθρία εί; τούτου; καθ’ δλα τά γεω
γραφικά πλάτη, άκόμη καί δταν οί λευκοί, 
ούδόλως εχΟρικώ; διακείμενοι, φέρωνται 

πρδ; του; αύτόχθονας συμπαθώ;, σέβων- 
ται τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν κατά- 
στασιν αύτών, δέν άρπάζωσι τήν έξουσίαν 
καί περιμένωσι μεθ’ υπομονή; ΐνα σημάνη 
ή ώρα τής κυριαρχία; αυτών ;

Υφίσταται δυστυχώ; ύπδ τδν αϊθριον 
τοΰτον ούρανόν, έν τή τοσούτον υγιεινή 
ταύτη άτμοσφαίρα, φυσικόν αίτιον έρημώ- 
σεως λαοΰ, τδ όποιον όφείλομεν νά 
λάβωμεν ύπ’ βψιν’ τοΰτο δέ είναι ή λέπρα. 
ΊΙ φοβερά αΰτη νόσος έμάστιζεν άρά γε τδν 
τόπον άλλοτε ; Μή τάχα πρό τινων μόνον 
έτών τδ μεταδοτικόν αύτή; συνετέλεσεν εί; 
τήν έπαύξησίν τη;, ώστε ή κυβέρνησις έ- 
κρινεν άναγκαΐον νά λάβη αύστηρά ύγειονο- 
μικά μέτρα ; 'Αδηλον.

Ό σκοπός ήμών είναι νά δημοσιεύσωμεν 
αποσπάσματα τοΰ βιβλίου τής μις Ίσα- 
βέλλης Βίρδ. Θά άρχίσωμεν δέ έκ τής πε
ριγραφή; τοΰ καταστήματος τή; Μολο- 
κάη.

I.

Κατά τδ 1 865 τδ Χαβαϊανδν Κοινοβού 
λιον, άναγνωρίσαν έκ θλιβερού άποτελέσμα- 
τος δτι ή λέπρα εΐναι μεταδοτική και ανία
τος συνάμα, άπεφάσισε νά προλάβη τήν 
διάδοσιν αύτή; διά νόμου έπιτρέποντος είς 
τδ υγειονομικόν συμβούλων νά ίδρύση έν τή 
νήσω Μολοκάη κατάστημα ένθα νά μετα- 
φερθώσιν οί λεπροί. Οί έπιφορτισθέντε; τήν 
έκτέλεσιν τού νόμου άπήντησαν μεγάλας 
δυσκολίας είτε έκ μέρους τών θυμάτων, 
καταδικαζομένων ουτω; εί; έξορίαν καί ά- 
πομόνο?σιν, είτε έκ μέρου; αύτών έκείνων 
άκόμη οΐτινες ένδιεφέροντο ΐνα προφυλα- 
χθώσιν άπδ τοσούτον δλεθρίαν συνάφειαν. 
Έως τότε οί ξένοι ένομίζοντο άπηλλαγμέ- 
νοι τή; τρομερά; άσθενείας’ άλλ’ αίφνης 
φήμη διεδόθη δτι τινές αύτών προσεβλήθη- 
σαν, τουθ’ δπερ ηύξησε τδν φόβον καί έδι- 
καίωσε του; ιατρού; δσοι διϊσχυρίζοντο δτι 
ή νόσος καθδ μεταδοτική, ούδενό; έφείδετο. 
Οί λευκοί κάτοικοι, οί έχοντες στενωτάτα; 
σχέσεις μετά τών αύτοχθόνων, κατοικοΰν- 
τε; συνεχώς είς τήν αύτήν οικίαν, κοιμισ

μένοι έπί τής αύτή; ψάθης, τρώγοντες έν 
τή αύτή τραπέζη, σβένοντες τήν δίψαν των 
διά τής αύτής κολοκύνθη;, συνετάχθησαν 
μετά τών ήττον απαθών, τών παυσάντων 
νά άψηφώσι τδ μίασμα καί ν’ άποκρύπτω- 
σιν άπδ τής ιατρική; έρεύνη; τού; δυστυ
χεί; προσβληθέντας ή του; άπλώ; ύπόπτους’ 
διότι, έάν εί; τάς Σανδουϊκά; νήσου; τδ 
οικογενειακόν ένστικτον εΐναι παραδόξω; 
άσθενές, τδ κοινωνικόν δμως είναι έξόχως 
ισχυρόν, καί μόνον άπδ τού 1873 έγένε
το παραδεκτόν οτι άιάγκη νά ληφθώσι 
τά δέοντα μέτρα.

Μέγα παράδειγμα τής είς τού; νόμου; 
ύποταγής, δοθέν ύπδ άνδρδς ισχυρού καί 
δημοτικού, ένεποίησεν έντύπωσιν εί; τού; 
πειθομένους τοϊ; νόμοι; ώ; καί είς τους θεω- 
ροϋντας αύτού; τυραννικού; καί ώς προγρα
φήν. Ό άνήρ δ’ ούτος εΐναι ό δικηγόρος Βίλ 
Ραγσδάλ δστις ύπήρξε γραμματεύς τοΰ νο
μοθετικού σώματος καί δστις τυγχάνει 
νοήμων, εύγλωττος, έαφαντικδς, πνευμα
τώδης καί εϊοων. Ένεούετο κατά τδν τε
λευταίου πάντοτε συρμόν μετ’ έπιδεικτι- 
κή; κομψότητος, καί μητρόθεν μέν άνή- 
κεν εί; τήν αύτόχθονα φυλήν, πατρόθεν 
δέ ήν ’Αμερικανός. Ουτος έγραψεν έπιστο
λήν εις τδν αστυνόμον ϊνα καταγγείλη αύ
τδ; εαυτόν ώς λεπρόν, έτοιμο; νά καταλί- 
πη τήν πατρίδα του αμέσως, ένώ ήδύνατο 
νά άποφύγρ άκόμη έπί τινα χρόνον τήν 
υπόνοιαν τού ύγειονομικοΰ συμβουλίου, διό
τι μόλις εΐχον φανή τά πρώτα έπ’ αύτού 
συμπτώματα. Ό Βίλ Ραγσδάλ έπεβιβάσθη 
τώ όντι έκουσίω; έπί τοΰ πλοίου Κι.ΐανία, 
μεταφέροντος τεσσαράκοντα λεπρούς’ οί 
φίλοι του καί οί πολυάριθμοι γνωστοί του, 
οδς άπεχαιρέτησε τήν πρωίαν, συνώδευσαν 
αύτδν μέχρι τοΰ πλοίου, οί μέν κλαίοντες, 
οί δέ προσφέροντε; αύτώ στεφάνους έξ άν- 
Οέων. Πριν ή έπιβιβασθή, έστάθη έπί τής 
παραλίας καί έδημηγόρησεν είς τδ πλήθος 
προτρέπων νά ύποταχθώσι μεθ’ ύπομονή; 
εί; μέτρον δπερ έκήρυξε δίκαιον καί άναγ
καΐον. Όφείλομεν νά άναφέρωμεν έπίσης 
τήν χριστιανικήν άφοσίωσιν τοΰ πατρός
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Δαμιανού (Damiens), βέλγου ίερέως, δστις 
εξέλεξε πρδς έξάσκησιν τοΰ ίεροΰ υπουργή
ματος του τήν αποικίαν ταύτην τών έκου- ι 
σίως καί άκουσίως ποογεγραμμένων, ένθα 
εχει ενώπιον του νεοφύτους απεχθείς τήν 
οψιν, ών τινες τοσοΰτον δύσμορφοι έγένον
το υπδ τής φρικαλέας νόσου, ώστε όμοιά- 
ζουσι πρδς άληθή τέρατα.

Ούδεμία ατομική διάκρισις υπάρχει με
ταξύ τών θυμάτων τούτων, έξ ών Sv εΐναι 
έξαδέλφη τής βασιλίσσης 'Εμμας, χήρας 
τοΰ βασιλέως Καμεχαμέχα Δ'.. Άπδ τοΰ 
έτους 1865 μέχρι τοΰ Απριλίου τοΰ 1874 
άφίκοντο είς Μολοκάην 1145 προσβεβλημέ
νοι, τούτων δέ άπέΟανον ήδη 412. Τήν 
στιγμήν καθ’ήν γράφω, μένουσιν 103, ών 
22 παιδία. Τδ πλεΐστον άνήκουσίν είς τήν 
τάξιν τών άπορων καί έξ άνάγκης διατρέ- 
φονται δαπάναις τοΰ μικροΰ Χαβαϊανού βα
σιλείου. Καί τοι ήκούσθησαν παράπονά τινα 
ύπερβάντα τά δρια τής νήσου, όφείλομεν νά 
έπαινέσωμεν τήν κυβέρνησιν διά τήν φιλαν
θρωπίαν αύτής καί τήν προθυμίαν τοΰ νά 
ίκανοποιή τά δίκαια παράπονα τών πα- 
σχόντων,

Τδ κατάστημα τοΰ Μολοκάη δέν έχει 
άρκετά δωμάτια, ώστε ύπδ τήν αυτήν στέ
γην εύρίσκεται μέγας άριθμδς λεπρών. ΊΙ 
τοιαύτη συσσώρευσις δέν άντίκειται άληθώς 
είς τά έθιμα τών Χαβαϊανών δσον εις τάς 
Εύρωπαϊκάς ίδέας'άλλ’ ούδείς ίατρδς ύπάρχει 
τακτικές δπως θεραπεύη τάς λοιπά; άσθε- 
νείας, ύφ ών πάσχουσιν οί λεπροί. Όμι- 
λήσωμεν έπίσης καί περί τοΰ σχηματισμού 
τής νήσου.

Μολοκάη, ή νήσος τών εξόριστων λε
πρών, εΐναι ή · Molokai αϊιηα ραΐί,ι ή νή 
σος τών κρημνών, οί δέ βράχοι οί άποτε- 
λοΰντες τά φυσικά αύτής τείχη ύψοΰνται 
καθέτως άπδ τής θαλάσσης μέχρις ΰψου; 
1,000—2,500 ποδών—τείχη ζωγραφικού 
μεγαλείου, άτινα ώς οί βράχοι τής Χα
βάης διατέμνονται ύπδ χαραδρών άπδ τών 
λειμώνων άχρι τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης. Εξέλεξαν δέ διά τήν συγκέντρωσε* καί 
τήν τοποθεσίαν τών ασθενών πεδίον λίαν

άλλόκοτον, 20,000 σχεδδν πλέθρων κείμε
νον μεταξύ τής θαλάσσης καί ένδς κρημνού 
2,000 ποδών ύψους, δστις εΐναι βατδς μό
νον διά έλικοειδούς άτραποΰ, έναερίοο καί 
τοσοΰτον στενής, ώστε είναι άδύνατον νά 
διέλθωσιν έκεΐθεν πρόβατα, διδ τδ κατά
στημα τών λεπρών, έκ τοΰ κάτω μέρους 
όφείλες νά λαμβάνη τδ κρέας,διά θαλάσσης, 
διότι τδ μέρος τής άποβιβάσεως είς Κα- 
λαουπάπην, ώς ύπήνεμον τής Μαλου- 
κάης, εΐναι έπίσης λίαν δύσκολον πρδς 
προσέγγισιν.

Τρία μίλια μακράν τής Καλαουπάπης υ
πάρχει τδ χωρίον τών λεπρών, δπερ προσ- 
φόρως δύναται νά δνομασθή «δ φρικτό- 
τατος τόπος τής γής»—έδρα φρικαλέας νό
σου καί βραδέως θανάτου, κατά τής οποίας 
ή έπιστήμ.η άπελπίζεται νά παλαίση—κοι- 
νότης ποογεγραμμένων, θάνατος άπδ κοι
νού ποοσδοκώμενος ύφ’ δλων, ών μόνη ένα- 
σχόλησις είναι τδ άποθνήσκειν, σύζυγοι 
άνευ γυναικών, γυναίκες άνευ άνδρών, 
τέκνα άνευ γονέων, γονείς άνευ τέκνων 
—άνδρες και γυναίκες «ούδέ τδ έλά- 
χιστον ένδιαφερόμενοι είς πάν δ,τι συμ
βαίνει ύπδ τδν ήλιον,» καταδεδικασμένοι νά 
θεωρώσι τάς απεχθείς άτραπούς,δι’ών οί τής 
άτυχίας αύτών σύντροφο·, διέρχονται δπως 
φθάσωσι είς άηδές τέλος,καί γνωρίζοντες δτι 
διά τών αυτών άτραπών δφείλουσιν έπίσης 
νά διέλθωσι.

Μικρά έκκλησία, παρά τδν τόπον τής ά- 
ποβάσεως, καί έτέρα εί; Καλαβάο άποδει- 
κνύουσι τήν έκτακτον άφοσίωσιν τού καθο
λικού ίερέως δστις, καίτοι ήλπιζε προαγω
γήν, καίτοι τυγχάνει νέος καί έχει τήν ά- 
νατοοφήν καί τά προσόντα δσα ήδύναντο 
νά άποτρέψωσιν αύτδν τοιαύτης Ουσίας, 
ήλθεν είς τήν ειδεχθή ταύτην κοιλάδα, ε
κούσιος έξόριστος, διά τήν αγάπην τού 
Χριστού. Ύπερβαλόντως θαυμάζει τις μαν- 
Οάνων τήν ηρωικήν πράξιν τού πατρδς Δα
μιανού. Ούδείς ανάξιος σκοπδς τώ άπε- 
δόθη καί δ φθόνος κατεσίγησεν. Ό αύστη- 
ρότερος διαμαρτυρόμενος έλησμόνησεν δτι 
δ κληρικός, δ μιμούμενος τοσοΰτον κατά

που τοσοΰτον ισχυρού διά τής εύγλωττίας 
καί τής δημοτικότητός του ήδύνατο νά ή
ναι ή πολύτιμος άρωγή ή σπουδαία αμηχα
νία διά τήν κυβέρνησιν. — Έν άπάσαϊς ταΐς 
δημοσίαις θέσεσιν άς άλληλοδιαδόχως κα- 
τέλαβεν, είχεν αποκτήσει καί διατηρήσει ά- 
ξιοσημείωτον έπιρροήν. Πάντες οί ξένοι οί 
έπισκεπτόμενοι τάς Σανδουϊκάς νήσους ά- 
κούουσι νά γίνηται λόγος περί τού δυστυ
χούς BUI Ragsdale, περί τών προτερημά
των καί τής δυστυχίας αύτού.

Μέχρι τοΰδε δέν διέψευσε τάς έλπίδας 
τών φίλων του, ή δέ κυβέρνησις εύρεν έν 
αύτώ πράκτορα δρασ-.ήριον ώς καί συνετόν. 
« Κάλλιον νά ήναί τις πρώτος είς χωρίον ή 
δεύτερος είς τήν 'Ρώμην. » 'Ισως τούτο είπε 
καθ’ έαυτδν ό διοικητής 'Ραγσδάλ, διότι ου- 
τω τδν χαρακτηρίζουσι, καί τοι μόνον τήν 
έπιστασίαν τού καταστήματος τώ ένεπι- 
στεύθησαν. Έξασκεΐ δ’ έπί τών λεπρών είς 
Μολοκάην, τήν αυτήν έπιρροήν ήν έξήσκέι 
έπί τών πολιτών τού Χιλό' άπολαύων δέ 
τής έμπιστοσύνης τοΰ διοικητού, Οά ήδύνα
το νά έξασκή αύτήν δεσποτικώς, προτιμά 
δμως νά άγαπάται διά τήν μετριοφροσύνην 
του. Περιορίζοιν μόνος του τήν ίσχύν του, 
ώς συνταγματικός πρόεδρος, προσέλαβε ώς 
βοηθόν έπιτροπήν συγκειμένην άπό εϊκοόι 
μέλη, έκλεγόμενα μεταξύ αύτών τών λε
πρών' άλλά διά τής άνατροφής του καί 
τοΰ χαρακτήρός του δεσπόζει τής έπι- 
τροπής ταύτης, ήτις άφίνει αύτδν νά άπο- 
φασίζη περί πασών τών ύποθέσεων, χωρίς 
τδ παράπαν ν’ άντιτείνη.

ΊΙ τροφή είναι καλής ποιότητος. Καίτοι 
δ’ δ άριθμδς τών λεπρών αύξάνει καί ή 
συγκοινωνία είναι δύσκολος, ή τροφή δια
νέμεται τακτικώς καί άφθόνως. Έκαστος 
λεπρδς λαμβάνει καθ’ έβδομάδα 21 λίτράς 
πόη (I) καί 5 ή 6 λίτρας κρέατος. Έάν

(I) Τδ πόη, ή έθνική τροφή τού άρχιπε- 
λάγους τού Χαβαΐη, εΐναι φύραμα έκ ρίζης 
κάλου ή arum esculentum, Τδ κάλο είναι 
ώραΐον φυτδν τών τροπικών μέ πλατέα καί 
πράσινα τρυφερά φύλλα.

44.

γράμμα τδ παράδειγμα τοΰ Θεανθρώπου 
καί τήν ζωήν Οέμενος χάριν τών αδελφών 
του, ήτο ρωμανοκαθολικδς ίερευς,καί αύθόρ 
μητον αίσθημα, άνώτερον παντδς λογισμού 
τδν άνεκήρυξεν ένα τών ςρατιωτών τοΰ «εύ
γενοΰς στρατού τών μαρτύρων.»

Οί πλεΐστοι τών λεπρών οίκούσιν είς Κα
λαβάο, έκεϊ δέ εΐναι καί τδ νοσοκομεΐον. 
Τδ μέγιστον μέρος τών θυμάτων άνήκεν 
είς τάς τάξεις τών πτωχότερων καί κατοι
κεί είς εύτελεΐς καλύβας' άλλά δύο έπί- 
σημα άτομα, δ κ. Ναπέλας καί ή έντι
μος Π. Υ. Καέο, ή έξαδέλφη τής βασι- 
λίσσης 'Εμμας, εχουσιν ωραία ένδιαίτήεα- 
τα καί δλας τάς άνέσεις δσας δύναται νά 
παράσχη δ πλούτος. Τδ νοσοκομεΐον συν- 
ίσταται έκ δώδεκα ξύλινων οικημάτων, 
καλώς άνηγερμένων έπί γηλόφων εύαέρων 
καί έντελώς κεκονιαμένων καί περικυκλοΰ- 
ται διά περιφράγματος. Καίτοι έλπίζεται 
δτι τδ λεπροκομεΐον δέν θ’ άποδειχθή μό
νιμον τοΰ βασιλείου καθίδρυμα, ούχ ήτ
τον έφύτευσαν έν τή περιοχή τού λειμώ- 
νος δένδρα άτινα, μετά Sv ή δύο έτη, Οά 
άποτελέσωσι σκιάν δροσεράν' αύλαξ δέ, 
σκαφείς άντί άδρας δαπάνης, φέρει έκεϊ 
μακρόθεν άφθονον ύδωρ. Οί λεπροί άπο- 
θνήσκουσι ταχέως, άριθμούσι δέ εί; τδ νοσο
κομεΐον τεσσαράκοντα ετοιμοθάνατους. Έν 
τώ κέντρω τής αύλής τοϋ νοσοκομείου 
εΐναι τά κτίρια τών διοικητικών άρχών, 
περιλαμβανόμενου τού φαρμακείου δπερ εί
ναι έφωδιασμένον μέ δλα τά φάρμακα' έν έλ
λείψει δέ τακτικού ιατρού, αί κοιναί άσθέ- 
νειαι θεραπεύονται ύπδ νοήμονος Αγγλου 
λεπρού. Εΐς τήν αύλήν ταύτην είσιν έπίσης 
τδ γραφεΐον τού γενικού έπιστάτου, δστις 
κρατεί τδ λογιστικόν καί τήν στατιστικήν 
τού καταστήματος' ό διοικητής διαμένει 
έκεϊ, είναι δέ ό άντιπρόσωπος τού βασιλέ- 
ως . .. . άλλ* ό άληθής διοικητής — εΐναι ό 
θάνατος-

Όταν ό δικηγόρος 'Ραγσδάλ κατήγγει
λε* αύτδς έαυτδν ώς λεπρδν ούδείς ήδύνα
το νά προΐδη δποΐον πρόσωπον Οά δ.εδρα- 
μάτιζεν είς Μολοκάην. ΊΙ παρουσία άνθρώ- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. II'.)
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τό πλοϊον τό κομίζον τά τρόφιμα βραδύνη, 
άντικαθιστώσι τό πόη καί τό κρέας διά 9 
λιτρών δρίζης, 1 λίτρα; σακχάρεως καί 4 
λίτρων άτακέω; (σολομού). Ό σάπων ζαί 
τά ενδύματα παρέχονται ύπό τή; διοική" 
οεω;" αλλ’ έζτό; τών αναγκαίων τούτων 
πραγμάτων, οί λεπροί ούδέν δύνανται νά 
προμηθευθώσιν είμή διά τί; έργασία; των ή 
διά τών βοηθημάτων τών οικογενειών αύ
τών' δσοι, εί; εύτυχεστέρα; ήμέρας, ειχον 
καφέ, καπνόν, ενδύματα τοϋ συρμού, κο
χλιάρια, παιγνίδια, βιβλία, εργαλεία, κτλ. 
έφείλουσι νά άπαρνη,Οώσιν αυτά, έκτος άν 
έχωσιν είς Χαβάτ,ν ή είς Χιλώ φίλου; ένθυ 
μουμένου; τούς πάσχοντος, διότι ή απο
στολή πάντων τούτων τών πραγμάτων γί · 
νεται έπίσης διά προσώπων φιλελεν,μόνων 
πρό; τόν πατέρα Δαμιανόν, ΐνα τά διανείμη 
αύτοΐς, άλλ’ είς λίαν μικράν ποσότητα, 
ώστε πάντες δέν λαμβάνουσι μερίδιον.

’Εκτός τών δύο καθολικών εκκλησιών, 
ύπάρχει είς Καλαβάο παρεκκλήσιον διαμαρ- 
τυρομένων μετά ίερέως λεπρού ώ; τό ποί
μνιο* αυτού, καί δύο σχολεία ένθα τά 22 
παιδία τού καταστήματος έκπαιδεύονται 
είς Χαβαϊαντ,ν γλώσσαν ύπό διδασκάλου 
λεπρού. 'Υπάρχει προσέτι κατάστημα, έξ 
ού οί λαμβάνοντες παρά τών οικογενειών 
των χρήματα δύνανται νά άγοράζωσι πράγ
ματα εί; τιμά; άρζοΰσα; δι’ άποζημίω- 
ωσιν τών έξόδων τού εμπόρου πρό; μετα
κόμισε* αύτών. 'Η κλίσι; τού ένδύεσθαι 
κομψώς ύφίσταται είσέτι παρά τοΐς λε
προί; άμφοτέρων τών φυλών, άπαντώνται 
δέ είς Καλαβάο γυναίκες αϊτινες,καίτοι ει
δεχθείς ώς Γοργόναι, άντικαθιστώσι τού; 
οφεις τή; κεφαλή; τίς Μεδούση; διά στεφά
νου έξ άνθέων, άποδεικνυόμεναι φιλάρεσκοι 
καί ύποβλέπουσαι τού; θαυμαστά;.

II.
Ό βασιλεύ; Καλακαούχας (1) καί ή βα-

(1) Ό νϋν βασιλεύς Κολακαούχας έξελέ- 
γη διάδοχο; τού άποβιώσαντος Λουναλίλου, 
δστι; έπίσης δι’ εκλογή; άνεδείχθη διάδο- 

σίλισσα Καπιολάνη, σύζυγό; του, έπισκε- 
φθέντε; τού; υπηκόου; των έν Μολοκάη έ
γένοντο δεκτοί μετ’ εγκαρδίων άνευφημιώ·/ 
καί έχαιρετήθτ,σαν ύπό μουσική; συνισταμέ- 
νη; άπο ορχήστραν έκ λεπρών. Ό μονάρ
χη; άπηύθηνεν αυτοί; βασιλικήν προσφώ- 
νη,σιν είπων ότι υπέγραψε·/ άχουσίω; τό 
ψήφισμα άναγαίου χωρισμού, δπερ φεύ! 
άναγνωρίζουσι καί αυτοί οί ίδιοι, καί ύπο- 
σχεθεί; δτι ή κυβέρνη,σί; του ούδέν Οά πα- 
ραβλέψη δπως μειλίσγ τήν σκληρά* ταύτην 
εξορίαν. 'Υποτίθεται, δικαίως ζ άδίζως, 
δτι ή άπάθεια είναι έζ προνοία; μία τών 
συνεπειών τί; λέπρα;- οί ατυχείς δμω; 
υπήκοοι τού βασιλέως Καλακαούχα η,κουον 
τόν μονάρχην αύτών μετά ζωηρά; συγκινή
σεις;, πολλοί μέν δακρυρροοΰντε;, άπαντες 
δέ λίαν συγκεκινημένοι δντε;, έζ τί; συμ
παθούς έπισκέψεω; ή* έκαμε πρός έκείνου; 
οίτινες ειχον ήδη τόν ένα πόδα έν τώ τάφω.

*Εκ τινο; έκθέσεω; άνδρός συνοδεύσαντος 
τή,ν Α. Μεγαλειότητα μετά δύο μελών τού 

χος τοΰ άποβιώσαντος τελευταίου ήγεμόνο; 
τί; καμεχαμεχανί; δυναστείας. Ό πρώ
το; τώ/ ομωνύμων Καμεχαμέχα βασιλέων 
ήν Καμεχαμέχα; ό Μέγας, όστις άπεβίωσε 
τώ 1819. Έπί τής βασιλεία; τού υίοΰ καί 
διαδόχου του Καμεχαμέχα τού Β.ζ ζατελύ- 
Οη ή λατρεία τών ειδώλων, πρώτου τού 
μεγάλου ίερέως Χεβαχέβα παραδόσαντο; 
αύτά τώ πυρί. Ό Καμεχαμέχα; άπεβίω- 
σεν έξ ϊλερη; τώ 1 828 έν Λονδίνιρ, δπου 
είχε μεταβί μετά τί; συζύγου του, διάδο
χός του δ’ άνεδείχθη ό Καμεχαμέχα; Γ.', 
δστις έπισήμω; καθιέρωσε τόν χριστιανι
σμόν ώ; θρησκείαν τού έθνου; του καί έβα- 
σίλευσεν έτη 30. Καμεχαμέχα; ό Δ', στε- 
φθείς τώ 1854 άπεβίωσε τώ 1863 μετά 
τοΰ νεαρού υίοΰ του τόν θάνατον. II βα
σίλισσα Έμμα ή Καλιλεονάλη είναι ή χήρα 
του. Ή δυναστεία του έτελείωσε τώ 1873, 
Οανόντο; τού αδελφού του Καμεχαμέχα 
τοΰ Ε'. Ό Λουνΐλο; μόνον μηνά; τινα; έ- 
βασίλευσεν.

χαίο; γνώριμος ; Ναί, άπεκρίθη έκείνο;, 
και τόν άνευρίσκετε εί; ζώντα τάφον.» Τυγ
χάνει δέ είς τών προκρίτων τή; αποικίας 
ταύτης, το δέ ύγειονομικόν γραφείον διώ- 
ρισεν αύτόν επιθεωρητή* τοΰ δημοσίου κα
ταστήματος.

"Απαντες οί λεπροί δέν φαίνονται δτι 
είσί προσβεβλημένοι ύπο τί; νόσου. Πα- 
ρετηρήσαμεν δέ τινα; οϊτινες ήδύναντο νά 
διαβώσι διά τών δδών μα; χωρίς νά ύποτε· 
Οώσιν έχοντε; λέπραν. Καί δμω; είχον αύ
τήν ύπό τή.ν μίαν ή τήν άλλην μορφήν' 
παρά τοί; μέν ύπήρχεν εϊς τ’ άκρα τού σώ
ματος, μόνον τών σαρκών καταβιβρωσκομέ- 
νων καί σηκωμένων τών οστών τών πο
δών ν) τών χειρών' παρά τοϊ; άλλοι; δέ 
έξεδηλούτο διά μελανών έπί τού δέρματος 
κτ,λίδων. Τό τελευταϊον τοΰτο είδος τής 
λέπρας, δπερ φαίνεται αμα προσεκτικώ; 
έξετάση τ·ς τόν πάσχοντα,είναι, ώς λέγου- 
σι, τό χειρότερον, τό δλεθριώτερον καί τό 
δολιώ ερον, διότι είναι τό μάλλον μετα
δοτικόν. Έδειξϊν ήμϊν γυναίάκ; τινας εκ 
τού είδους τούτου πασχούσας, αϊτινες, 
περιδιαβάζουσαι κατ’ έκείνην τη,ν ώραν, ού- 
δόλω; έφαίνοντο δτι ήσαν γυναικεία πλά
σματα.

»’Αφοϋ ή ευαισθησία ήμών υπέφερε σκλτ,- 
?ώ; έκ της θέα; τού πλήθους τών λεπρών 
οϊτινες παρευρέθησαν είς τήν άποβίβασιν ή
μών, πώς νά περιγράψωμεν τήν έντύπωσιν 
ήν ένεποίησαν ήμϊν έκείνο·. ο'ύ; είδομεν κατά 
τήν έπίσκεψίν μα; εί; το νοσοκομείο·/. Μό
λις άπελείποντο αύτοί; ίχνη άνθρωπίνης 
μορφής. Αί αίθουσαι τού νοσοκομείου τού
του διατηρούνται λίαν καθαραί καί καλώς 
αερίζονται' άλλ’ ή έσωτερική άτμόσφαιρα 
έφάνη ήμΐν άναδίδουσα οσμήν πτώματος. 
Όποϊον θέαμα παρέσχον ήμϊν άπαντες ού- 
τοι οί δυστυχείς, ών οί μέν ένόκλαζον έπί 
τών ψαθών των ή στρωμάτων των, οί δέ 
έκάθηντο έπί τής έδρα; των. Πραγματικά 
όντα πτώματα, άναπνέοντα είσέτι καί πε- 
ριφέροντα έφ ήμών τό βλέμμα τών ύελω- 
δών οφθαλμών των, ύπενθύμιζον ήμϊν τά 
φαντάσματα καί τού; βρυκόλακα; άτινα

υγειονομικού συμβουλίου άποσπώ τό επό
μενον λεπτομερές διήγημα'

“ Οτε άπεβιβάσθημεν, εΰρομεν τούς λε
πρού; συνηγμένου; περί τού; διακοσίου; ί 
τριαζοσίου; (τό κατάστημα ήρίθμει έξακο- 
σίου; ένενή,ζοντα έπτά τοιούτου;), διότι 
είχον προειδοποιηθί περί τί; έπισκέψεώ; 
μας, έχαιοετήθζμεν δέ ύπό φαιδράς μου
σικής. Ή ορχήστρα συνίστατο έκ τεσσά
ρων δργάνων, δηλ. ενός τυμπάνου, μιά; 
σύριγζος καί δύο πλαγιαύλων, οί δέ μουσι
κοί, νέοι έτι, ήσαν πάντες φρικωδώ; παρα- 
μεμορφωμένοι ύπό τί; λέπρα;. 'II φαιδρά 
αύτη μουσική παρήγαγεν εί; ήμά; παράδο
ξον έντύπωσιν, βλέποντας τά άτυχή ταΰ
τα πλάσματα, καί δυσκόλω; ήδυνάμεθα 
νά υποκρύψωμεν κράμα εύσπλαγχνία; καί 
αποστροφή; θεωροΰντε; εαυτού; περικυκλω
μένου; έπί τί; ακτή; ύπό προθύμου πλή
θους, μειδιώντο; πρό; ήμά; μέ πρόσωπα 
τά όποια καί γελοιογράφος άκόμη θά έφο- 
βεΐτο. Τινές έτεινον τήν χεϊρα ΐνα ζηνήσω- 
σι συμπαθητικήν χαιραψίαν, άπεμακρύ- 
νοντο δμω; μέ τή.ν κεφαλήν κεκλιμένην, 
δτε διά χειρονομία; ύπενθυμίζομεναύτοΐς δτι 
είναι λεπροί, προγεγραμμένοι έκ τί; κοι
νωνίας, ών ή εφαψι; είναι μολυσμός. Εύ- 
μενεί; τινες ερωτήσεις τού ιατρού, δόκτο- 
ρο; Τρουσώ, ήλάττωσαν τη,ν στενοχώριαν 
ήτις έπήλθε κατά τήν πρώτη* συνάντησιν. 
’Ολίγον κατ’ όλίγον τό πλίθος αύτό ίρχι- 
σε νά λαλί μέ θάρρος καί νά γελά, ώ; 
πάντες οί Χαβαϊανοί ντ,σιώται, οί καθ’ έξιν 
αδιάφοροι' έκτός δέ εξαιρέσεων τινων, μό
λις άπελείφθησαν αύτοί; ίχνη τή; θλιβε
ρά; μελαγχολία; ή* φυσικώ τώ λόγω έδει 
νά προσδοκά τι; έκ τοιούτων δυστυχών δν- 
των. Λίαν εύχαριστημένοι έφαίνοντο εκεί
νοι προ; ούς τόν λόγον άπευθύναμεν, καί 
πάντοτε μετά προθυμίας άπή'/των. Άνε- 
γνωρίσαμεν πολλούς φίλους καί γνωρίμους, 
οϊτινες, άφαντοι γενόμενοι, ένομίζοντο τε- 
Ονεώτες. Έκ τούτων εΐ; ήτο μέλος τή; ε
θνική; άντιπροσωπεία; καί νοί,μον μέλο; 
τού νομοθετικού σώματο; τοϋ 1868. "Οπε 
έπλησιάσαμεν ειπομεν αύτώ' «Είσθε αρ
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περιμένουσιν, ώς λέγουν, τήν νύχτα, δπως 
κορέσωσι τήν άδδηφαγίαν των καί τήν δί
ψαν των έπί τών ζώντων καί τών άρτίως 
ταφέντων νεκρών.

Ούδέποτε Οά λησμονήσω δτι εις μίαν 
τών αιθουσών κομψόν παιδίον, τριών ή τεσ
σάρων έτών, μέ γλαυκούς σφθαλμούς καί 
κόμην ξανθέ,ν, έγερΟέν δταν έπλησιάσαμεν, 
παρετήρει ημάς μετά τής γλυκείας εκεί
νης έκφράσεως τής προκαλούσης τήν έπι- 
Ουμίαν τοΰ νά Οωπεύωμεν τά παιδία—άλλ’ 
άδύνατον νά ένδώσωμΐν είς τήν δειλήν αύ
τήν πρόσκλησιν. Τδ άγγελόμοοφον πλά
σμα έγεννήθη μέ τήν προπατορικήν κηλίδα 
υπό τήν μορφήν τής λέπρας. Έστρέψαμεν 
τήν κεφαλήν όπως μή ’ίδωμεν αύτδ κλαϊον.

«Είς έτέραν αίθουσαν ειδομέν τινα, δστις 
ητο ίσως αύτδς ό πατήρ τοΰ δυστυχούς μι
κρού λεπρού κα'ι δστις ήτο πλέον σωρός 
εν σήψει σαρκός’ πνοή τις διέφευγεν εί
σέτι, πνοή ασθενής, ήτις, μετά τινας ώ
ρας, έμελλε νά ήναι ή τού θανάτου ψυχορ- 
ραγία' δεκατρείς άλλοι ασθενείς προηγήΟη- 
σαν αύτοϋ άπδ μιάς έβδομάδος, έπί πεν
τήκοντα οκτώ δ’ έπιζησάντων τήν ημέραν 
τής έπισκέψεώς μας, εϊκοσιν έτεροι Εμελλον 
ν’ άποθάνωσι πριν ή παρέλθη ή δευτέρα έ- 
βδομάς.»

Φεΰ ! έπρεπε ν’ άναστήση δ Θεδς είς 
τάς Σανδουϊκάς νήσους δεύτερον προφήτην 
Έλισσαιέ ή Έλισσαϊον, πρδς 8ν δ βασιλεύς 
Καλακαούχας, καθ’ ά έπραττεν δ βασιλεύς 
τοΰ ’Ισραήλ Ιωσαφάτ, νά στέλλη έκείνους 
οΐτινες Οά άπετείνοντο αύτώ, ώς δ Ίωσα- 
φάτ έστειλε τώ Έλισσαιέ Νεεμάν τδν στρα
τηγόν τοΰ βασιλέως τής Συρίας, Οεραπευ- 
Οέντα έκ τής λέπρας άφοΰ έλούσθη έν τώ 
’Ιορδάνη (I). Άλλ’ δταν τις έπισκέπτηται 
τδ νοσοκομεϊον τοΰ Καλαβάο τότε μείζο
να τού Έλισσαιέ προφήτην πρέπει νά έπι-

(1) Βασιλειών Β.', κεφάλαιον έ.—Επτά
κις έβυθίσθη είς τδν Ίορδάνην, κατά τδν 
λόγον τού άνθρώπου τού Θεοΰ' καί ή σάρξ 
αύτοΰ άποκατέστη ώς παιδιού μικρού, καί 
έκαθαρίσθη.—Σημ. ’Ομήρου. 

καλεσθή, αύτδν τδν Σωτήρα, δστις διά μό
νης τής άφής έθεράπευσε τούς λεπρούς τής 
Γαλιλαίας.

Ό έπισκεπτόμενος τήν Μολοκάην, τήν 
τού θανάτου ταύτην χοι.Ιάόα, έπανακάμ- 
πτει τούλάχιστον μέ τήν εύχαρίστησιν δτι 
οί Παρίαι ούτοι, οί εξόριστοι, προγεγραμ- 
μένοι καί καταδικασμένοι είς πρόωρον θά
νατον, ούτε ύπδ τής θρησκείας, ούτε ύπδ 
τής φιλανθρωπίας έγκατελείφθησαν. Ή Χα- 
βαίανή κυβέρνησις, καίτοι ολίγους έχουσα 
πόρους, ούδέν αμελεί πράγματι δπως συγ- 
κεράσΤ. τδν τελευταίου σταθμόν τής έ- 
παχθοΰς αύτών οδοιπορίας,αί δέ κυβερνήσεις 
τής πεπολιτισμένης Εύρώπης ούδόλως θά 
ήδύναντο νά πράξωσι κάλλιον.

(Έχ τοϋ Γα.Ι.Ιιχοί).
Σ. ΣΤΑΗΣ.

ΜΙΙΧΛΜΚΗ.
ΤΟ ΠΙΕΣΤ1ΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ 

«ΧΡΟΝΟΥ».

Άπαντες άνομολογοΰσιν ότι ή έφημερΐς, 
μάλιστα ή καθ’ έκάστην έκδιδομένη, είναι 
έργον θαυμάσιον. Τδ έπινόημα τούτο τοΰ 
νεωτέρου πολιτισμού ώς χαρακτήρ καί δύ- 
ναμις τυγχάνει μοναδικόν’ πλήν τόσον 
συνείθισαν είς τά θαυμάσια, ώστε σπανίως 
έρωτώσι πώς κατέστη δυνατή ή έκδοσις 
τοιαύτης έφημερίδος. Πώς τορόντι άνευ τής 
ελάχιστης διακοπής κατορθοϊ ό Χρότος, 
ή έγκυκλοπαιδιακή αΰτη έφημερΐς, ής έκα
στον φύλλον περιέχει τόσα γράμματα, δσα 
τόμος σχήματος ογδόου έκ πεντακοσίων 
σελίδων, νά έκδίδηται καθ’ έκάστην; 
Βεβαίως μεγίστη είναι ή καθημερινή έργα
σία πρδς διάταξιν τόσης ύλης καί έπίσης 
αξία λόγου τυγχάνει ή απαραίτητος πρδς 
έκδοσιν τού φύλλου δεξιότης, πλήν οί πλεϊ- 
στοι τών αναγνωστών άγνοοϋσι διά τίνων 

μέσων αί διάφοροι αυται δυνάμεις ένεργού- 
σι καί συμπράττουσι πρδς παραγωγήν έν 
«ορισμένη ώρα τοΰ θαυμασίου αύτού έργου, 
δπερ καλούσι Χρόνον (α).

Εύκόλως κατανοεί τις δτι πρδς έκδοσιν 
τοιαύτης έφημερίδος, ή καί πάσης άλλης, 
άνάγκη συνενώσεως δυνάμεων ή μέσων δπως 
καταστήσωσιν αύτήν όργανον ειδήσεων ή 

(α) Ό Χρόνος ούδέποτε περιέχει δλιγω 
τέρας τών δεκαέξ σελίδων, ών έκάστη άπδ 
6 στήλας’ συνεχώς δέ έχει είκοσι σελίδας. 
Ό κολοσσός ούτος τής δημοσιογραφίας μό
νον έκ τών ειδοποιήσεων κερδαίνει κατ’ έ
τος τούλάχιστον 430 χιλιάδας λιρών στερ
λινών, δσα δηλ. απαιτούνται δ·.’ δλα τά έ 
ξοδα, έκτδς τού χάρτου, τής στοιχειοθετή- 
σεως καί τής έκτυπώσεως’ ύπολογίζεται δέ 
δτι δ ιδιοκτήτης, μετά τήν άφαίρεσιν δλων 
τών έξόδων, έχει έτησίως πρόσοδον καθα- 
ράν 4 00 — 4 20 χιλιάδων λιρών (σημειωτέου 
δτι έκαστον φύλλον τοΰ Χρόνου πωλείται 
άντί τριών δηναρίων ή πεννών—έβδομήκον- 
τα παράδων είς νόμισμα Σμύρνης άγοραϊον.) 
’Ανταποκριτής αμερικανικού περιοδικού, τοϋ ! 
Graphic,έδημοσίευσεν έσχάτως λίαν περιέρ
γους πληροφορίας περί τοΰ μηχανισμού τού 
Χρόνου. Ό είρημένος ανταποκριτής λαμ
βάνει ώς τύπον τδ φύλλον τής 6(1 8 Ιου
νίου 1875. Τδ φύλλον έκεϊνο περιεϊχεν έν 
δλοις 20 σελίδας καί 120 στήλας πυκνού 
κειμένου, ών 63 ειδοποιήσεων (συνήθως δ
μως δ Χρόνος περιέχει 16 σελίδας έξ 6 
στηλών έκάστην, ώς ειπομεν)’ έκάστη δέ 
τών σελίδων έκείνων ούδέν περιείχε λευκόν 
μέρος, ούδέ διάστιχα. Πρδς τούτοις δ έν 
λόγω αριθμός περιείχεν ολίγιστα άρθρα, 
έκτδς τών λεγομένων κυρίων άρθρων (lea 
ding articles), τών ιδιαιτέρων τηλεγραφι
κών του ειδήσεων καί τών επιστολών του 
ή τής μόνης αύτού έκ τού εξωτερικού άλ- 
ληλογραφίας. Οί χαρακτήρες ήσαν μικροί 
καί είς τινα μέρη μικρότατοι’ τόση δέ ύλη 
Οά κατελάμβανε 40 σελίδας τών αμερικα
νικών έφημερίδων καί πολύ πέρισσοτέρας 
τών ήμετέρων.

άγγελιών. Ή διάδοσις τής παιδείας, ή εύ
κολος καί άντί μικράς δαπάνης συγκοινω
νία, δ πλούτος, αί πολλαί άνάγκαι μεγά
λης κοινωνίας, τά πάντα συντελοΰσιν εις 
τδ νά διευκολύνωσι τήν ύπαρξιν τής πρώ
της ΰ.Ιης, ούτως είπεΐν, ήτις απαιτείται 
διά τήν έφημερίδα. Τδ τακτικόν προσωπι
κόν τών συντακτών της συλλέγει είς δλας 
τής γής τάς γωνίας, τή συμπράξει πλήθους 
δευτερευόντων πρακτόρων, άτμοπλόων, σι
δηροδρόμων, τηλεγράφων, δλα τά άξια 
μνείας καί σχολίων γεγονότα, μέχρι δέ τί
νος πάν νέον συγκοινωνίας μέσον τυγχάνει 
νέος σύμμαχος τής έπιχειρήσεως. Ή διευ- 
θέτησις καί συνένωσις τών πληροφοριών 
τούτων άποδεικνύει μέν μεγάλην δεξιότητα, 
μεγάλην πείραν, διεύθυνσιν έντελώς ώρ- 
γανισμένην, άλλ’ ούδόλως έξηγεί τδν κυ- 
ριώτεοον λόγον τής έκδόσεως τής έφημε
ρίδος. Μέχρι τής φάσεως τής διατάξεως τής 
ύλης ούδέν έκτακτον διορώμεν ή δ,τι γίνε
ται είς άπάσας τάς μεγάλας έμπορικάς Ε
πιχειρήσεις’ μόνον δέ μετά τήν συλλο
γήν τού υλικού άρχονται, ούτως είπεΐν, αί 
ουσχέρειαι τής έκδόσεως. Καί δμως πάλεν 
υφίσταται ή κυριωτέρα.

Ύποτεθέντος δτι συνελέχθησαν δλα τ’ 
άρθρα, άπασαι αί αλληλογραφία!, δλα τά 
διάφορα, άπασαι αί άγγελίαι, κτλ , ή δια
λογή καί διάταξις αύτών ούδένα πρέπει νά 
έκπλήξωσι, διότι τά τοιαΰτα πανταχοΰ 
γίνονται καί εύκόλως κατανοοϋνται ώς έκ 
τής διανομής τής έργασίας καί τού καλοΰ 
έν γένει διοργανισμοΰ. Ούδέν θαυμαστόν, 
καί τοι σχεδδν άκατάληπτον, έάν έντδς όλι- 
γοχρονίου έργασίας ανθρώπινης έτέθη είς 
τήν θέσιν του έκαστον γράμμα πάσης γραμ
μής τής έφημερίδος, έάν δλα τά κενά συν- 
επληρώθησαν καί τά πάντα είσίν Ετοιμα είς 
ώρισμένην ώραν’ άξιοσημείωτον μέν εΐναι 
τδ τοιοΰτον,άλλ’ οπωσδήποτε έξηγείται, ώς 
προείπομεν, υπό τής τακτικής διανομής τής 
έργασίας. ήτις ηνωμένη αποτελεί τδ σύ- 
νολον. Ή αληθής δυσχέρεια άρχεται αφού 
συντελεσθώσι πάντα ταϋτα.

Άμα στοιχειοθετηθή ή ύλη τής έφημερί-
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δος καί σελιδοποιηθή, πρέπει νά έκτυπωθή 
καί διανεμηθή. Ένταΰθα ολίγον βοηθεΐ ή 
διανομή τί; έργασίας. Διά μόνων τών χει
ρών αποβαίνει άδύνατον νά έκτυπωθή καθ’ 
ώραν ώρισμένος άριθμδς αντιτύπων σειρά; 
στο χειοθετημένων σελίδων, πρώτοι δε οί 
ίδιοκτήται εφημερίδων ώφειλον νά καταβά- 
λωσι τήν δυσχέρειαν ταύτην, μάλιστα με
τά τήν εισαγωγήν εύκόλων μέσων εργασία;, 
άπαιτούντων ΰλην περισσοτέραν έν χρόνω 
βοαχυτέρω. Κατά τάς άρχάς τοΰ παρόν
τος αΐώνος έδύνατο έφημερίς τις νά προο
δεύω καί νά έπαρκή εΐς τό δημόσιον, έκδί- 
δουσα μόνον τριακόσια άντίτυπα τήν ώραν, 
διότι ή κυκλοφορία τών εφημερίδων έτύγ- 
χανε τότε λίαν περιωρισμένη" σήμερον δ
μως, δτε τά μάλλον μεμακρυσμένα μέρη 
κράτους τινδς άπέχουσι της πρωτευούσης 
μίαν μόνην ήμέραν, ίτε δ πλούτος τόσον 
διεδόθη, ώστε άξιον λόγου μέρος τού πλη
θυσμού—δστις άδιαλείπτως αύξάνει—δύ
ναται νά έξοδεύη καθ’ έκάστην πρδς άπό- 
κτησιν έφημερίδος, δτε φυσικώς κατέστη 
άναγκαιον νά έκτυπούται έντδς μιας ή δύο 
ωρών ολόκληρος έκδοσις, ής ή πληθύς Οά έ
φαίνετο άλλοτε μυθώδης, είναι πρόδηλον 
δτι άνευ τελειοποιημένων μηχανικών μέ
σων, άνευ τής τοΰ ατμού δυνάμεώς, τής 
βοηΟούσης τήν έργασίαν τών χειρών, τδ έρ
γον θ’ άπέβαινε ματαιοπονία.

Μικρόν μετά τήν εισαγωγήν τοΰ ατμού, 
ώ; κινητική; δυνάμεώς, διενοήθησαν νά έ- 
φαρμόσωσιν αύτδν είς τήν έκτύπωσιν έφη 
μερίδων. Τδ πρώτον ατμοκίνητου πιεστή- 
ριον συνέστη υπδ τού Κ. Ούάλτερ τώ 1 8 I ί. 
Πολύ βεβαίως ένδιαφέρει νά έξακριβώσωμεν 
κατά πόσον τούτο προήγαγε τδν Αρώ-ο/·, 
τδ θετικόν δμως είναι δτι άπδ τής έποχής 
έκείνης μέχρι σήμερον δ ΑμώOC ένήργησε 
πρώτος 'ίνα κατορθώσρ ή μηχανική νά πο- 
λυπλασιάση τήν έκτύπωσιν τών έφημερί- 
δων μετά υπερβολικής ταχύτητος καί δτι 
τό άποτέλεσμα ήν μέγα διά τε τήν έφημε- 
ρίδκ αύτήν καί διά τδν κόσμον δλον.

Ή τελειωτέρα τών ύπαρχουσών μηχανών 
'—ή τοΰ Ούάλτερ—έφευρέθη και κατεσκευ

άσΟη έπίτηδες διά τδν Α'ρά/ο/'. Ούδαμοΰ 
θά κατώρθουν νά κατασκευάσωσι τόσον τε
λείαν, διότι δ έφευρετικώτερος τών μηχα
νικών, έργαζόμενος άποκλειστικώς έπ'ι προ
τύπων, δέν θά κατέβαλλε τάς παρεμβαλ- 
λομένας δυσχερείας. Πρδς έντελή έπιτυ- 
χίαν έδει νά διακινδεύση άδρά κεφάλαια, 
νά άπελπίζηται έκ τής άποτυχίας πολλών 
αποπειρών, άλλά νά υπομένη καί νά έχη 
διαρκώς υπ’ οψιν τόν σκοπόν 8/ έπεδίωκε, 
μηδόλως άρκούμενος εις ήμιεπιτυχίαν. Έξ 
άνάγκης ώφειλε προσέτι νά δοκιμάζη τήν 
μηχανήν λεπτομερώς, ν’ άναπληρή πάσαν 
φαινομένην έλλειψιν καί άδιαλείπτως ν’ 
άπλοποιή τήν μηχανήν.

Έκ τής τόσης χρημάτων δαπάνης, έκ 
τής μεγίστη; υπομονής καί έκ τών άδια- 
λείπτων δοκιμών παρήχθη τδ πιεστήριον 
Ούάλτερ, δπερ μετ’ ού πολύ 0’ άντικατα- 
ταστήση βεβαίως (ή άλλη παραπλήσια μη
χανή) τά ταχύτερα τών πιεστηρίων, δ’ ών 
έζτυποϋνται ήδη αί εφημερίδες. ’Αληθώς δε 
τών γνωστών πιεστικών μηχανών είναι ού
δεμία άπλουστέρα, ούδ’ έντελές-ερον ένεργεϊ, 
συγχρόνως ούδεμία καταργεί όλοτελώς τήν 
διά τών χειρών έργασίαν δσον ή τοΰ Οΰ- 
άλτερ. Εΐς άπάσας τάς άλλας φάσεις τοΰ 
καταρτισμού έφημερίδος τινδς, ό κυριώτε- 
ρος σκοπός, 8ν έπιδιώκουσιν, είναι τό νά 
καταστήσωσιν έντελώς δραστικήν τήν έρ
γασίαν τοΰ άνθρώπου καί νά δργανίσωσιν 
αύτή/ έπί τό βέλτιον, άλλά έν τή έκτυ- 
πώσει πρέπει νά έπιτευχθή, εί δυνατόν, ή 
διά μηχανής άντικατάστασις τής τών χει
ρών έργασίας, διότι αΰτη ού μόνον πολλά 
απαιτεί χρήματα, άλλά είναι καί μέγα 
έμπόδιον πρδς τήν ταχύτητα.

Τδ μέχρι τοΰδε έν χρήσει ταχύτερον τών 
πιεστηρίων, τδ Hoe ten Feeder, άπαιτεϊ 
δεκαοκτώ ανθρώπου; ϊνα ενεργή (νά τίθηται 
ό χάρτης λ. χ., ν’ άποσύρηται, κτλ.), καί 
όμως μόλις έκτυποι έπτά ή δκτώ χιλιάδας 
άντιτύπων καθ’ ώραν, διότι μόνον άπδ τδ 
έν μέρος έκτυποι, τδ δέ πιεστήριον Ούάλτερ 
μόλις απασχολεί ένα έργάτην καί δύο μα- 

Οίτευομένου; και εύκόλως καί έντελώ; έκ- 

ρων. Μετά ταΰτα θέτουσι τήν σελίδα, δια
τελούσαν κεκαλυμμένην υπό τού χάρτου, 
έπί βαρέος πιεστηρίου μέ έλικας, ού δ βυ
θός άποτελεϊται έκ μετάλλινη; κάψης θερ- 
μαινομένης υπό ατμού. Τδ είδος τούτο τοΰ 
κλιβάνου αποξηραίνει ταχέως τόν χάρτην, 
ένώ συγχρόνω; ή πίεσις έμποδίζει τήν συ
στολήν (ζάρωμα) ή έξόγκωσιν τούτου. Μετ’ 
όλίγον άποσύρουσι τήν σελίδα, δ δέ χάρτης, 
άφαιρεθείς έκ τής έπιφανείας αύτής, παριτά 
μήτραν ή άκριβές κ.οϊλον άντίγραφον τή; 
ςοιχειοθετήσεως, καί έπί τής μήτρας ταύτη; 
χύνουσι τότε τδ πρόστυπον οπερ Οά χρη
σιμεύσει είς τήν έκτύπωσιν. Πρίν τής χύσεως 
όμως άποξηραίνουσιν έντελώς τήν έκ χάρ
του μήτραν Οέτοντες έπί άλλης θερμής 
πλακός.

, Άπασα ή έργασία αΰτη ολίγον απαιτεί 
καιρόν" άφού δέ γίνη, προσαρμόζουσι τήν 
έκ χάρτου μήτραν, έστραμμένην πρδς τά 
άνω, εΐς άλλην ήμικυλινδρικήν μήτραν, εΐς 
ήν τερεοπο'εϊται διά σιδηράς ς-εφάνης,ής τά 
άκρα ύπερβαίνουσι τήν παχύτητα ήν 0έ- 
λουσι νά δώσωσιν είς τό πρόστυπον, έπειτα 
καλύπτουσιν δλα μέ πλάκα στηριζομένην 
εΐς τά περί ών δ λόγος άκρα καί οΰτως ά- 
ποτελ.εϊται είδος θαλάμου έχοντος έμβαδδν 
κυκλοτερές, δπερ είναι κενόν παχύτητος σχε 
δδν κατά τρία τέταρτα τοΰ δακτύλου. Έν 
τώ κενώ τούτω δύο άνθρωποι χύνουσι τούς 
χαρακτήρας. Οΰτω δ’ άποτελεσθέντος τού 
προστύπου, άφαιρούσι τήν έκ χάρτου μή
τραν, ήτις, μόλις μελανωθεϊσα ύπό τή; θερ- 
μότητος, δύναται νά χρησιμεύσγ, πολλάκις 
διά τήν άνωτέρω έργασίαν τού μεταδόσαι 
καί άλλα άντίτυπα. Μικρός ατμοκίνητος 
πρίων περιτέμνει (κουρεύει) τό περισσέυσαν 
μέταλλ.ον τών χυθέντων χαρακτήρων, μεθ’ 
8 καθαρίζονται τά έξωτερικά άκρα τών άρ
θρων καί τά διαλείμματα τών στηλών καί 
κατόπιν τίθεται τό οΰτω τελείως καταρ- 
τισθέν πρόστυπον είς τόν κύλινδρον τού 
πιεστηρίου, δπερ είς ολίγα γίνεται λεπτά.

'Η τοιαύτη σελίς έχει δψιν ισχυρού καί 
στερεού έκ λευκού μετάλλου ήμικυλίνδρου, 
εχοντος εσωτερικά; ίνα; διατεθειμένα; πρός

τύποι δώδεκα χιλιάδας πεντακόσια άντί
τυπα. “Ας έξηγήσωμεν πώς κατορθοί τοΰτο.

Έ βάσις τής μεθόδου ταύτης τής έκτυ- 
πώσεως έγκειται έν τώ πολυπλασιασμώ 
τών είς σχήματα (φόρμαις) στοιχειοθετημέ- 
νων μεταλλικών πλακών. 'Π στοιχειοθετη- 
μένη ΰλη δέν δύναται νά μεταβιβασθή έπί 
τού πιεστηρίου Ούάλτερ, άλλά πρέπει νά 
ληφθώσιν έξ αύτής στερεά πρόστυπα. Πρό 
πάντων οθεν οφείλουσι νά προστυπώσωσι 
τήν στοιχειοθετημένην ύλην καί νά δώσωσιν 
είς τδ πρόστυπον καμπήν ήμικυλινδρικήν, 
ώστε νά δύναται νά προσαρμόζηται εΐς μέ
γαν κύλινδρον’ τοιαύτη δέ καμπή δέν έπι
τυγχάνεται διά τών κινητών χαρακτήρων. 
Άλλά τοΰτο μόνον δέν άρκεϊ" άνευ ταχέος 
τινδς μέσου τοΰ νά πολυπλασιάζωνται τ’ 
άντίτυπα τών προστύπων (cliche) καθ’ ά ή 
έφημερίς έκτυπούται, ούδόλως θά άπεδει- 
κνύετο σήμερον έπαρκής είς έφημερίδα λό
γου άξίαν ή έκτύπωσις δώδεκα χιλιάδων 
πεντακοσίων άντιτύπων καθ’ ώραν. 'Π έκ- I 
τύπωσις θ’άπησχόλει τδ πλεΐστον τής νυ- ' 
κτδς, ένώ δ Xpdroc δέν τίθεται είς τά 
πιεστήρια πρό τής τετάρτης εωθινής ώρας. 
Τό προστύπωμα (μέθοδος τούτέστι, δι’ ής 
κατορθοΰται ή διά τής στερεοτυπίας πο- 
λυπλασίασις τής ΰλης) είναι άρα έκ τών 
ών ούκ άνευ καί ή μέθοδος δι’ ού ένεργεϊται 
αΰτη διά τδ πιεστήριον Ούάλτερ είναι Οαυ 
μασία καί άπλή.

Τό arrirvstor φυσικω τώ λόγω στοιχει
οθετεί ται κατά πρώτον διά τή; χειρός,κατά 
τήν συνήθη μέθοδον, καί ή στοιχειοθέτη- 
μένη υλη κατατάσσεται είς στήλας τοΰ 
αύτοΰ μήκους. Αί στήλαι αυται κατόπιν 
σελιδοποιούνται καί τίθενται εΐς στερεόν 
σιδηροΰν πεοίθεμα έπί ομαλής μεταλλικής 
τραπέζης, ή δέ σελίς, αφού τακτοποιηθώ 
καθ’ δλα, σφίγγεται καλώς διά σφηνών κο
χλιοειδών καί μεταφέρεται είς τό έργοστά- 
σιον τής προστυπώσεως, όπου καλύπτουσιν 
αύτήν μέ στρώματά τινα χάρτου υγρού, 
καί διά ισχυρών κυλίνδρων δίς πιέζουσι τήν 
σελίδα, ώστε ό χάρτης εΐσάγεται είς δλα 
τά κενά καί τά διαλείμματα τών χαρακτή
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πρόλτ,ψιν ένδεχομένων ανισοτήτων χ ανω
μαλιών, καϊ είναι κεκαλυμμένη άπδ ωραία 
καί καλά γράμματα πρδς έκτύπωσιν. Ή 
έργασία αύτη γίνεται έντδς χρόνον βραχυ- 
π,έρα ή δσος άπχτήθη ϊνα ττ,ν περιγράψωμεν. 
Τδ σύνολον δέ τής έργασίας τής χύσεως καϊ 
αύτής τής τελευταίας σελίδος τοϋ Χρόνου 
απαιτεί δέκα λεπτά, άφ’ού ή σελίς παραδοθ.η 
είς τάς χύτρας έως ού τδ πρόστυπον τεθή 
είς την μηχανήν' δυνατδν δέ νά γίνη καϊ είς 
όκτώ λεπτά.

Πρόδηλον δτι τοιουτοτρόπως άπειρος 
προσγίνεται οικονομία έν τή έργασίρρ, ής τ’ 
άποτελέσματα περιορίζει κυρίως ό άριθμδς 
τών μηχανών, έφ' ών τίθενται αί πλάκες 
τών προστύπων' άνευ δέ τοϋ μέσου τούτου 
τοϋ πολυπλασιάζειν τάς σελίδας τήςςοιχειο- 
θετήσεως, θ’ άπέβαινεν αδύνατον νά τεθώ- 
σιν είς ένέργειαν περισσότεραι τής μιάς μη
χανής. έκτδς άν διά τής χκιρός έγένοντο δι 
πλαί ή τριπλά! δλαι αί στοιχειοθετήσεις. 
Πρακτικώς Οά ήτο αδύνατον ώσαύτως νά 
έκτυπωθώσι τά τυπογραφικά δοκίμια έπϊ 
τής έπιφανείας μικροϋ κυλίνδρου. 'Οσάκις, 
ώς συνήθως συμβαίνει, δ Χρόνος περιέχη 
δεκαέξ σελίδας, χύνονται είς τδ έργοστά- 
σιον τής έφημερίδος έβδομήκοντα δύο πρόσ- 
τυπα τήν νύκτα. ΙΙρώτα χύνονται τά έξω 
μέρη τοϋ φύλλου' κάμνουσι δέ τέσσσαρας 
ή τετραπλάς στοιχειοθετήσεις, άς Θέτουσιν 
είς τέσσαρα πιεστήρια, κα'ι ταϋτα περϊ την 
δευτέραν εωθινήν ώραν έχουν τετελεσμένχν 
τήν. έκτύπωσιν. Διά τδ εξωτερικόν μέρος, 

.δπερ πρέπει νά έκτυπωθή ταχύτερον, με
ταχειρίζονται πέντε στοιχειοθετήσεις ή 
τεσκαράκοντα πρόστυπα, άτινα τιθέμενα 
είς πέντε πιεστήρια έκτυποΰνται περϊ τήν 
έκτην ώραν.

*Ανευ τών έκ στερεοϋ μετάλλου ήμικυ- 
λινδρικών τούτων σελίδων τδ πιεστήριον 
Οΰάλτερ ούδέποτε ήθελεν άποδειχθή τέ
λειον, δπως νϋν' άνευ δέ τής ευκολίας τοϋ 
πολυπλασιάζειν τήν πρώτην διά χε ρδς γε- 
νομέντ,ν στοιχειοθέτη,σιν, ούδεμία μηχανή 
θά . έπήρκει είς τάς άνάγκας τής νεωτέρας 
δημοσιογραφίας. Ούχ ήττον, τδ έν άνευ 

τοϋ έτέρου δέν δύναται νά βαδίσρ, καϊ δσον 
χρήσιμα καί αν άποδεικνύωνται τά πρόσ
τυπα, δέν Οά έφερον τδ νϋν άποτέλεσμα 
άνευ τής μηχανής έφ’ ής τίθενται.

Ένταΰθα θέλομεν άποπειραθή νά δώσω- 
μεν ιδέαν τινά τής μηχανής, καί τοι δύσκο
λου τδ πράγμα άνευ εικόνων, όχι διότι ή 
μηχανή είναι πολύπλοκος' πολλοΰ γε καϊ 
δεΤ, είναι άπλουστάτη, χάρις είς τήν υπο
μονήν τοϋ έφευοέτου καϊ τάς έπενεχθείσας 
μεταβολάς' άλλά διότι μάλλον καταλη
πτή θά έγένετο διά τών εικόνων.

Τδ πρώτον συστατικόν τής μηχανής αυ
τής είναι δτι δέν τυπόνει κατά φύλλον, 
δπως γίνεται είς δλα τά πιεστήρια, άλλ’ 
έκτυπόνει κύλινδρον συνεχή χάρτου, έξ ού 
κόπτει τήν εφημερίδα, άνά έν ακριβώς άν- 
τίτυπον άμα έξερχόμενον έντελώς τετυπω- 
μένον έκ τής άλλης άκρας. Ή ατελεύτητος 
έκ χαρτιού ταινία είναι άρα τδ πρώτον δ
περ ποιεί έντύπωσιν είς τδν εισερχόμενου 
είς τδ μέρος τής έκτυπώσεως.

Ταινία χάρτου, χορηγούσα σχεδδν 5500 
φύλλα τοϋ Χρόνου, είναι περιειλιγμένη είς 
ένα κύλινδρον όπισθεν τής μηχανής, δταν 
δέ άρχίση ή έκτύπωσις ό χάρτης άδιαλεί
πτως έκτυλίσσεται διερχόμενος πρώτον διά 
κυλίνδρων βεβρεγμένων, οΐτινες τδν ύγραί- 
νουσιν—οί περϊ ών ό λόγος κύλινδροι λαμ- 
βάνρυσι τδ ύδωρ έκ τοϋ έσωτερικοϋ των δ
θεν στραγγίζεται διά πολλών έριούχων 
(τσοχών). Έκ τών κυλίνδρων τούτων ό 
ύγρανθεϊς χάρτης μεταβαίνει είς τάς στε- 
ρεοτυπωμένας πλάκας, αίτινες άποτελοΰσι 
τάς τέσσαρας σελίδα; τοΰ ένδς μέρους τοΰ 
φύλλ.ου καϊ αϊτινες άκριβώς σχηματίζουσι 
τήν περιφέρειαν ένδς κυλίνδρου. Παρά τοϋ- 
τον υπάρχει έτερος κύλινδρος τοϋ αύτοϋ με
γέθους, έχων έπιφάνειαν λείαν καϊ ομαλήν, 
καϊ πιέζων άπαλώς τούς χαρακτήρας' ό δέ 
χάρτης έκτυποΰται ένώ διέρχεται διά τοΰ 
έλαστικοϋ αύτοϋ διαβήματος, ήτοι τών δύο 
τελευταίων κυλίνδρων (α). Άφοΰ έξέλθη

(α) Διά τους μή είδότα; τά τών τυπο
γραφείων σημειοϋμεν δτι οί τοιοΰτοι κύλιν- 
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έκεϊθεν περιελίσσεται είς έτερον κύλινδρον, 
δστις διά τοϋ αύτοϋ τρόπου έκτυπόνει τδ 
άλλο μέρος. Τούτου δέ γενομένου, δύο άλ
λοι κύλινδροι τή; αύτής περιφέρειας σύρου- 
σι τδν χάρτην' ό μέν είναι έφωδιασμένος 
μέ ryliar (είδος τεζιαχίου), δ δέ μέ λά- 
μαν, ήτις δι’ έντεχνου μηχανικής πιέσεω; 
κινείται καθ’ οίανδήποτε θέληση τις ώραν 
καί αποσπά τήν εφημερίδα άπδ τήν άτε- 
λεύτητον ταινίαν, έκτδς μικράς λωρίδος με
νού ση; έφ’ έκάστου μέρους καί χρησιμευού- 
ση; Ίνα σύρη τόν χάρτην μακρύτερον έφ’ 
ετέρων δύο κυλίνδρων έντελώς άποχωριζόν- 
των τό φύλλον καί τελειοποιούντων αύτό.

Ώς προείπομεν, διά τήν δλην μηχανικήν 
αύτήν έργασίαν, ής περιληπτικήν μόνον ι
δέαν έδώκαμεν, άρκοϋσι δύο μαθητευόμε- 
νοι καί εϊς έργάτης’ φαντάζεται δέ πάς τις 
κατά πόσον είναι τελειοποιημένη μηχανή 
έκτυποϋσα εφημερίδα καί άπό τά δύο συγ
χρόνως μέρη καί άνευ τής ελάχιστης έλ- 
λείψεως.

Τδ θαυμασιώτερον ίσως εΐναι δ τρόπος 
δι’ αύ άδιαλείπτως μελανοϋνται τά πρόσ- 
τυπα. Έάν λάβητε ύπ’ δψιν τδν Xqirovi 
τάς ΉμερησΖαΓ Είδήσιις καί τδν .Σκώτοκ 
[Scotsman)—έφημερίδας έκτυπουμένα; σή
μερον διά τοϋ πιεστηρίου Οΰάλτερ —θέλετε 
παρατηρήσει δτι ή έκτύπωσις είς δλα τά 
μέρη τοϋ φύλλου εΐναι τελεία κα1. δμοιόμορ- 
φος, πράγματα δηλ. άτινα, ώς οί τυπο
γράφοι ήξεύρουσι, δυσκόλως έπιτυγχά- 
νονται διά τών κοινών καϊ λοιπών γνωστών 
πιεστηρίων" τοΰτο δέ τό κατόρθωμα ή μη
χανή έκτελεϊ μελανοϋσα 1250ό άντίτυπα 
καθ ώραν. Έπαναλαμβάνομεν και ένταΰθα 
οτι άνευ εικόνων δυσκόλως δύναται τις νά 
παραστήση τήν έν χρήσει μέθοδον' προσ- 
θέτομεν δέ δτι ή μελάνη λαμβάνεται μετά 
τής άπαιτουμένης ταχύτητος έκ δυο μεγά
λων δοχείων καί μεταδίδεται διά κυλίνδρων 
είς τάς δυο τών προστύπων σειράς. Κύλιν
δρο; βυθιζόμενος είς τά δοχεϊα αύτά γεμί
ζεται μέ μελάνην, ήτι; δι’ απλή; έπαφή;

δροι εΐναι ελαστικοί, έκ fapdxo.Uac. 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Θ'.) 

μεταβιβάζεται είς δεύτερον κύλινδρον καϊ 
έκ τούτου εϊς τρίτον, έπειτα είς τέταρτον 
καί ούτω καθεξής, μέχρις ου φθάση είς τδν 
φέροντα κατ’ εΰθείαν είς τδν μελανοϋντα 
τά πρόστυπα. Ή ταχεία δέ κίνησις τών 
κυλίνδρων συντελεί είς τδ νά τρίψρ καλώς 
τήν μελάνην καί νά επίθεση εις τούς χα
ρακτήρας στρώμα μικρδν καί τακτικόν" 
ψήκτρα δπάρχουσα εις τδν πρώτον κύλιν
δρον, δστις βυθίζεται έν τω δοχείω, (μπο
δίζει αύτδν άπδ τοϋ νά λαμβάνη μελάνην 
περισσοτέραν τής άπαιτουμένης.

Τοιαΰτα τά κυριώτεοα χαρακτηριστικά 
τοϋ πιεστηρίου Οΰάλτερ, ή δ’ έφεύρεσις τής 
μηχανής αυτή; έμφαίνει νέαν έποχήν έν τη 
Ιστορία τής δημοσιογραφίας. Μέχρι τής ει
σαγωγής τοΰ είρημένου πιεστηρίου μεγά
λαι ησαν αί δυσχέρειαι πρδς καταρτισμόν 
ίμερησίας έφημερίδος καί πολλά τά έξοδα 
τών έργατών. Τωόντι' δσον θαυμάσια καϊ 
άν έτύγχανον τά άρχαία τοϋ Hoe πιεστή
ρια, σχετικώς πρδς τά πρδ αυτών, ησαν 
λίαν πολύπλοκα καί άπήτουν πολλήν διά 
τής χειρός έργασίαν ίνα άποτελέσωσιν δ,τι 
διά τών νϋν γίνεται.

Τό πιεστήριον Οΰάλτερ—καί τοΰτο τυγ
χάνει τδ ούσιωδέστατον—άπείρως ένίσχυσε 
τάς έφθηνάς έφημερίδας τής ’Αγγλίας, τάς 
άντί μιδς πέννας ή δηναρίου πωλουμένας. 
'Ανευ τοϋ μέσου δπερ παρέχει τό προστύ- 
πωμα είς τδν πολυπλασιασμόν τών τυπου- 
μένων φύλλων καί άνευ τής τελειοποιήσεως 
ήτις έπιτυγχάνεται διά τής μηχανής Ούάλ- 
τερ ή άλλων παραπλήσιων, κατασκευασθει- 
σών κατ’ έκείνην, δυσκόλως λίαν θά διε- 
τηροΰντο αί έφθηναί έφημερίδες, διότι πάσα 
διά χειρός έργασία καθίσταται έπι μάλλον 
καί μάλλον πολυδάπανος' άλλά τδ πιεστή- 
ριον Οΰάλτερ έπήλθεν έπίκουρος είς τήν έπι- 
χείρησιν, καί ώς παράδειγμα τοϋ τί δύνα
ται νά πράξη έφημερίς, ής έκαστον φύλλον 
τιμάται άντί δηναρίου, δύναται τις νά προ- 
βάλη τόν ΣχΰτοΓ, §ν τών μάλλον διαδεδο
μένων επαρχιακών φύλλων. Μετά τδν Xρό- 
vor πρώτη ή έφθηνή αδτη έφημερίς έτυπώ- 
θη μέ πιεστήριον Οΰάλτερ καί συντόμω; ά

ί 5.
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πέδειξε τί κατορθοΰται διά τής έξοικονο- 
μήσεως χρημάτων καί χρόνου, έπιτυγ- 
χανομένης διά τής νέας μηχανής. Ό Σχώ- 
roc έχει δύο ιδίας αμαξοστοιχίας (σιδηρο- 
δρομικάς), τήν μέν μεταφέρουσαν είς Γλά- 
σκοβον τδ φύλλον έν φ χρόνω δημοσιεύον
ται αί τοϋ Γλασκόβου έφημερίδες, τήν δέ έ- 
πιδίδουσαν τδ φύλλον είς Δούνδη καί άλλα 
μέρη έν φ μόλις έκδίδονται αί εγχώριοι ε
φημερίδες, δέν είναι μικρδν τοΰτο.

Έν Δονδίνιρ, καί τοι τά κατά τάς εφη
μερίδας άλλως έχουσιν, ή ευκολία, ήτις έ
πι τυγχάνεται διά τών μηχανών αύτών έν 
τή έκτυπώσει καί ή ταχύτης δι’ ής αΰτη 
γίνεται, άρχίζουσιν ηδη νά έπιφίρωσι πραγ 
ματικήν έν τή δημοσιογραφία έπανάστα- 
σιν. Τά τοϋ συστήματος αύτοϋ πιεστήρια 
κέκληνται νά χορηγήσωσι ταΐς καθημερι- 
ναΐς- έφημερίσι νέαν καί περισσοτέραν δύνα- 
μιν, ή; ιδέαν δέν έχει τις άχρι τοΰδε. Σή
μερον αί Ήμερήσιαι Ειδήσεις έκτυποΰνται 
μέ ίξ πιεστήρια Ούάλτερ, ή δέ Σημαία 
καί άλλαι έφημερίδες έκτυποΰνται ή ίκτυ- 
πωΟήσονται μέ μηχανήν Χόε μετηρρυθμι- 
σμένην καί κατεσκευασμένην κατά τήν τοϋ 
Ούάλτερ. Τδ βέβαιον είναι δτι ή έργασία, 
τά έξοδα, καί αί βραδύτητες, δσα δηλ. συν
επάγεται τδ άριστον τών άρχαίων συστη
μάτων παραβαλλόμενου πρδς τδ νϋν, μετ’ 
ού πολύ Οά άποδειχΟώσι πράγματα άφόρη- 
τα άπέναντι τόσων τελειοποιήσεων, καί ή 
έφημερΐς ή ταύτας παραμελήσουσα ού μι- 
κρδν Οά ίπισθοδρομήση.

Έκτδς τούτων τδ δημόσιον καθίσταται 
απαιτητικότερου δσον άφορ$ τάς χεωιερας 
ειδήσεις, η δέ άπαίτησις αυτή άπδ εΐκοσι- 
πενταετίας ήδη συντελεί ϊνα συντέμνηται 
όσημέραι δ χρόνος τής διαδόσεως αύτών. 
Ού μόνον λίαν πρόσφατοι πρέπει νά ήναι αί 
ειδήσεις, άλλά καί τδ τάχιστον πρέπει νά 
διανέμωνται άπδ τής μιας γωνίας τής χώ
ρας είς τήν άλλην. 'Αξιον τωόντι άπορίας 
πώς αί έφΟηναί έφημερίδες κατορθοΰσι ταϋ
τα· ούχ ήττον τδ πράγμα δέν εΐν’ εΰκολον 
δι’ δλας χαί έπ’ έσχατων άπέβη άδύνατον 

νά συστήσωσι νέας έφθηνάς έφημερίδας (τοϋ 
ένδς δηναρίου), ένώ συγχρόνως άλλαι πα- 
λαιαί ώφειλον νά παύσωσι.

Τδ πρώτον άρα καί φυσικώτατον άπο
τέλεσμα έκ τής παραδοχής τοϋ νέου τής 
ταχείας έκτυπώσεως συστήματος έσεται με
γάλη άνάπτυξις τοϋ έφθηνοϋ τύπου ώς πρδς 
τήν έπέκτασιν καί τήν ταχύτητα τών πλη
ροφοριών του. Τοΰτο έπιτυγχάνεται ήδη’ 
καί άν ή άνάπτυξις αΰτη έξακολουθήση, 
δύναταί τις νά είπη δτι μόνος δ ΛΓμάζος 
κατέστησε δυνατήν τήν ΰπαρξιν τών έφΟη- 
νών έφημερίδων’ δπωσδήποτε δμως βέβαιον 
είναι δτι τδ είδος τοΰτο τής δημοσιογραφίας 
Οά δφείλρ τήν άνάπτυξιν του μάλλον είς 
τήν ύπδ τοϋ Χρόι-ου έγκαθιδρυθεΐσαν νέαν 
μηχανήν παρά είς άλλο τι τών νεωτέρων 
χρόνων περιστατικδν άναγόμενον είς τήν 
έφημεριδογραφίαν.

'Αγγλος συγγραφευς, έξ ού πολλά τών 
άνωτέρω ήρανίσθημεν, έξετάζων τδ ζήτη
μα καί υπδ άλλην εποψιν, τών συνεπειών 
δηλ. άς θέλει έχει διά τδ δημόσιον ή άνά- 
γνωσις τόσων καθημερινών έφημερίδων, ά- 
πασών προσφάτων, έπιφέρει τήν έπομένην 
κρίσιν.

«Πολλοί έπαναλαμβάνουσιν δτι ή έφη- 
μεριδογραφία φονεύει βαθμηδδν τά βιβλία 
καί τήν μελέτην. Όταν άνθρωπός τις, λέ- 
γουσι συνεχώς, άναγνώσρ τδν Xpdror του 
τήν πρωίαν έπισταμένως καί κατόπιν μέτα- 
βή είς τήν έργασίαν του, πώς Οά δυνηθή, 
έκτδς άν γίνη έρημίτης, ν’ άναγνώση άλλο 
τι ; Έάν, άφ’ έτέρου, αί άντί δηναρίου 
τιμώμεναι έφημερίδες μέλλωσι νά άντα- 
γωνίζωνται πρδς τάς άκριβωτέρας, παρέ- 
χουσαι πάσης φύσεως πληροφορίας, φι- 
λολογικάς καί έπιστημονικάς ειδήσεις, 
άκροθιγώς καί αΰτοσχεδίως περί τούτων 
διαπραγματευόμεναι, διότι ούτως δφείλου- 
σι νά πράξωσιν, δ κόσμος θά πνιγή έκ κα
τακλυσμού φιλολογτκών περιττολογιών. 
Πάς τις θά παύση τότε νά έχη άνάγκην 
τοΰ σκέπτεσΟαι καί θά άπολέση τήν δύνα- 
μιν τοϋ συλλογίζεσθαι.

“Αί γνώμαι αύται δέν είναι σπάνιαι’ 

άλλ’ έχουσι τάχα βάσιν στερεάν; Ή έπέκτα- 
σις καί ή έπιρροή τών έφημερίδων ούδέν πα- 
ρέχουσι τδ έπίφοβον’ άπ’ έναντίας. Ό λαδς, 
έν ’Αγγλία τούλάχιστον,έχει ν’ άπασχολήση 
είς τήν άνάγνωσιν περισσότερον καιρόν ή δσον 
εΐχεν ή παρελθοϋσα γενεά. Ώς πρδς τήν ε- 
ποψιν τοϋ άφηρημένου, δύναταί τις νά έξε- 
τάση έαυτδν έάν τοΰτο ήναι καλδν ή κα
κόν. Εντούτοις μή λησμονώμεν δτι νόμι
μον είναι τδ δίκαιον τοϋ νά άναπαύεσθαι, 
δταν ή άνάπαυσις κτάται τάς μηχανιχάς 
τής φύσεως δυνάμεις’ άλλ’ ούδόλως αμφί
βολον δτι άγαθδν τδ μέχρι τινός δαπανάν 
τάς ώρας σχολής είς τήν άνάγνωσιν έφημε
ρίδων. Ή ’Αγγλία δέν έχει πολλάς έφημε
ρίδας μή οΰσας άξίας ν’ άναγινώσκωνται 
ύπδ τιμίων άνθρώπων’ τούλάχιστον τοιαΰ- 
ται δέν ύπάρχουσιν έν τώ καθημερινή τύ- 
πω, καί αί τίμιαι έφημερίδες μεγάλως συν- 
τελοΰσιν είς τδ ν’ αΰξάνωσι τάς ιδέας τών 
άναγνωστών. Ό φόβος μή οί πολλοί τών 
άνθρώπων καταντήσωσι νά ζώσι μέ άλλο- 
τρίους ιδέας δέν ύφίσταται είσέτι, καί πολ
λά διδόμενα ύπάρχουσιν δτι ή άνάγνωσις 
τών έφημερίδων μέ τδν καιρόν Οά χρησι- 
μεύση ϊνα διδάξρ πολλούς νά έχωσι πρω
τοτύπους και ιδίας ιδέας ...»

Τά' μέσα ταϋτα τής τελειοποιήσεως θά 
συντελέσωσιν αρά γε είς τδν πολυπλασια- 
σμδν τών όργάνων τοϋ τύπου καί είς τήν 
αύξησιν τής ένεργείας τών ύπαρχόντων ή 
θά προαγάγωσι μόνον μίαν ή δύο έ
φημερίδας είς έκάστην μεγαλούπολιν τής 
Αγγλίας ; Έάν ή άνάγνωσις μιας καθ’ ή
μέραν έφημερίδος δι’ ούδένα είναι βάρος, 
ό πολυπλασιασμδς δμως τών έφημερίδων, 
ώς συμβαίνει εις τινα μέρη τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής, έσεται πηγή άη- 
δίας. «Ή άληθής ύπηρεσία μιάς έφημερί
δος δέν συνίσταται σήμερον, λέγει συγγρα- 
φεύς τις, είς τδ άντιπροσωπεύειν τήν πολι
τικήν καί τδ φρόνημα τάξεως τίνος ή κόμ
ματος, άλλ’ είς τδ χοησιμεύειν ώς δργα- 
νον συγκοινωνίας μεταξύ πασών τών τά
ξεων τής κοινωνίας, ώς μέσον, δι’ ου έκα
στος δύναται, τρόπον τινά, νά συνδιαλέ- 

γηται πρδς τούς γείτονας τοο’ προδήλως 
δέ είς πάν μέρος άρκεΐ πρδς τοΰτο μία με
γάλη έφημερΐς. Αί παντοΐαι εύκολίαι άς 
τδ πιεστήριον Ούάλτερ χορηγεί είς τάς έ
φθηνάς έφημερίδας, παραδόξως θά συντεί- 
νωσιν είς τήν προαγωγήν τινών, πολύ δ
μως άμφιβάλλομεν δν θά πολυπλασιασθώ- 
σι τά όργανα τής κοινής γνώμης. Αί έφη
μερίδες θά μένωσι περιωρισμέναι ένεκεν 
τοΰ σπουδαίου αιτίου τών έξόδων, ούδεμία 
δ’ έφεύρεσις έδυνήθη άχρις ώρας ν’ άπαλ- 
λάξη αύτών τάς έφημερίδας καί ιδίως τάς 
έφθηνάς’ τά δέ κύρια έξοδα είναι δ χάρτης 
έφ’ ών έκτυποΰνται. 'Η δαπάνη αΰτη πε
ριορίζει τήν κυκλοφορίαν των, διότι πέραν 
άριθμοϋ τίνος δέν συμφέρει ν’ αύξήση ή έκ- 
τύπωσις’ πρδς τούτοις καθιστά στενώτε- 
ρον τδν χώρον τών ειδήσεων, διότι πρέπει 
νά κρατήσωσι θέσιν διά τάς αγγελίας ϊνα 
καλύψωσι τά έξοδα τοϋ τύπου, τής συντά
ξεως, κτλ. Έάν ή κυκλοφορία είναι μεγά
λη καί άπαντά τά τοϋ χάρτου έξοδα, 
πρέπει αί άγγελίαι νά καλύψωσι τήν άλ
λην δαπάνην καί νά φέρωσι κέρδος.»

Υπάρχει λοιπόν, τρόπον τινά, μέσος δ
ρος 8ν αί έφθηναί έφημερίδες τής ’Αγγλίας 
δέν δύνανται νά ύπερβώσι’ διά τοΰτο είναι 
πιστευτόν δτι μόνον αί έπιτηδείως διευθυ- 
νόμεναι έφημερίδες Οά ώφεληθώσιν έκ τοϋ 
πιεστηρίου Ούάλτερ. Τά έπαρχιακά φύλλα, 
χάρις είς τδν τηλέγραφον καί τήν οικονομίαν 
ήτις προσγίνεται είς τήν έκτύπωσιν, θά δύ
νανται νά μεταδίδωσιν ειδήσεις συγχρόνως 
μέ τάς έν Λονδίνω έφημερίδας, ών δέν θ’ 
άποδεικνύωνται πλέον άπλή ήχώ, καί θά 
κατορθώσωσι τά άξιολογώτερα αύτών (ήτοι 
δύο ή τρία τοϋ Λιβερποΰλ, τοϋ Μάντσεστερ, 
τοϋ Γλασκόβου καί τοϋ Εδιμβούργου), νά 
καταστήσωσι μονοπωλεϊον τήν κυκλοφορίαν 
των έν ταΐς ίδίαις έπαρχίαις, δίδοντα 
τήν άπαιτουμένην πολιτικήν χροιάν είς τά 
περί τών τοπικών κύρια άρθρα των καί χο- 
ρηγοϋντα είς τούς συνδρομητάς των άπά
σας τάς πληροφορίας τάς άφορώσας τό έ
θνος των καί τόν κόσμον δλον. Τοΰτο ού
δόλως θά βλάψφ τάς τοϋ ένδς δηναρίου έφη-



ΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚφ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ^. 457
456 ΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΚΟ1ΝΌΚΤΗΜΟΣΥΝΙΙΣ.

μερίδα; τοϋ Λονδίνου, διότι αυται καί κε
φάλαια ίχουσι καί μέσα πρδς συντήρησιν' 
έπίσης ουδέ τδν XpiSror θά παραβλάψη, 
διότι ή θέσϊ; αύτοΰ άπέναντι τή; βρετανι
κή; φυλή; εϊναι άλλη.

ΕΥ. ΓΕΡ.

ΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ.

Έν ταΐς Ίΐνωμέναις Πολιτεία-.; τή; ’Α
μερικής, έν αϊ; άπειρος τυγχάνει ί, πολίτι
κη καί θρησκευτική έλευΟερία, διάφοροι συν
έστησαν καϊ όλονέν συνιστώνται θρησκευτι
κά! αιρέσεις, ών τινε; έπαγγέλλονται, ώς 
σύμβολον πίστεως, τήν κοινοκτημοσύνην, 
συμμορφούμεναι ίσως πρδς όσα ό ευαγγελι
στής Λουκάς λέγει (α) περϊ τών πρώτων χρι
στιανών, ότι δηλ. οί είς Χριστόν πιστεύον- 
τες συνέζων καϊ εϊχον τά πάντα κοινά’ έ
πώλουν δέ τά κτήματα αυτών κα'ι διενέ- 
μοντο άλλήλοις, τώ έχοντι μεγαλητέρα; 
άνάγκας δίδοντες πλείονα. Οί έν ’Αμερική 
όπαδο'ι τής κοινότητος άκολουθοϋν άρα τδ 
τών πρώτων χριστιανών παράδειγμα καϊ ού 
δόλω; δμοιάζουσι πρδς τούς έν Εύρώπη δ

ία) Οί πρώτοι χριστιανοί έθεώρουν τωόντι 
κοινά τά κτήματα καϊ υπάρχοντα. Άναγι- 
νώσκομεν έν ταΐς Πράξεσι τών ’Απο
στόλων κεφ. 2, έδ. 44—45.—«Πάντες δέ 
οί πιστεύοντες ησαν έπϊ τδ αύτδ, καί εϊχον 
άπαντα κοινά, κα'ι τά κτήματα καϊ τάς 
υπάρξεις έπίπρασκον, καϊ διεμέριζον αυτά 
πασι, καθότι άν τις χρείαν είχε.»—Καϊ έν 
τώ δ.' κεφαλ.αίω 32—35 «Τοϋ δέ πλήθους 
τών πιστευσάντων ήν ή καρδία καϊ ή ψυ
χή μία’ καϊ ουδέ εΐ; τι τών υπαρχόντων 
αύτώ έλεγεν ίδιον εΐναι, άλλ’ ήν αύτοί; ά
παντα κοινά . . . ούδέ γάρ ένδεή; τις ύπήρ
χεν έν αύτοί;' όσοι γάρ κτήτορες χωρίων ή 
οικιών ύπήρχον, πωλοϋντες εφερον τάς τι
μάς τών πιπρασκομένων, καϊ έτίθουν παρά 
τούς πόδας τών άποστόλων’ διεδίδετο δέ 
έκάστω καθότι άν τις χρείαν ειχεν.»

μόφρονάς των, ούδέ έξετράπησάν ποτέ είς 
βιαιοπραγίας ή κακουργήματα' άπ* έναντίας 
τδν έπικίνδυνον θεσμόν μετέβαλον είς άγα-
Οοεργόν, τδ δργανον τής καταστροφής εί; 
δργανον έργασίας. Οί μή εύχαριστούμενοι 
έκ τοϋ νεωτέρου πολιτισμοϋ συνήλθον περί 
τινα έκκλησίαν καί διά τής αρετής, τής βιο
μηχανίας, τή; ύπομονή; καϊ έπιμονής άπέ- 
δειξαν ότι καταγέλαστο; χειμαιρική ιδέα, 
δσον έπίφοβος καϊ άν τυγχάνη, δυνατδν ν’ 
άποδειχθή πραγματικότη; ωφέλιμος. Άντί 
νά πάλωσι τδν σίδηρον ή ν’ άψωσι τδ πε- 
τρέλα ιον παρεδέχθησαν ώς έμβλημα τδ ά- 
ροτρον καϊ τδν σταυρόν τοϋ Χριστοϋ.

Έννοεΐται οτι αί κοινότητες αύται δέν 
εϊναι πολιτεΐαι άγγέλων' πολλοί μέν όρ- 
μώνται ύπδ θρησκευτικών πεποιθήσεων καϊ 
θέλουσι νά μιμηθώσι τούς πρώτους χριστια
νούς,$νά άσκώσι τήν αρετήν καϊ νά περιορι- 
σθώσιν εί; μοναστικόν βίον, δστις προφα
νώς άντιβαίνει είς τδν προτεσταντισμόν, 
άλλ’ οί πλεΐστοι, ώς είς όλα τά πράγματα 
συμβαίνει, έκτδς τοϋ πνευματικού σκοποϋ 
έπιζητούσι βίον άνετον, έργασίαν μετρίαν 
καϊ ισότητα καταστάσεως κοινωνικής. Κατά
βάθος δμως είς τάς αιρέσεις αύτάς άνακα- 
λύπτει τις συνεχώς, έκτδς θεωριών έσσενια- 
κών (αίρέσεως ιουδαϊκή; συμφωνούσης πρδς 
τήν τών πυθαγορικών), τδ σύστημα τής 
κοινωνικής ίσότητος, όπερ τόσον έσκανδά- 
λισε τήν γηραιάν Εύρώπην.

’Αλλ’ αί αιρέσεις αύται ή κοινότητες δ
πως εϊναι διωργανισμέναι, θά πολυπλασια- 
σθώσιν άρά γε ταχέως ; Ή πείρα ένδς πε
ρίπου αΐώνος, λέγει συγγραφεύς έπισκεφθεϊς 
διαφόρου; τοιαύτας κοινότητας, δέν επι
τρέπει τοιαύτην ύπόθεσιν' ούχ ήττον δμως 
ό κύκλος των θά ύφίσταται, ώς τά πράγ
ματα μαρτυροϋσιν,ειρηνικός, εύτυχής, εύπο
ρος, παρέχων τοΐς μή εύχαριστημένοις έκ 
τής καταστάσεως τοϋ έμμισθου εργάτου 
άσυλον άσφαλές, έν ω εύρήσουσιν άνεξαρτη- 
σίαν καϊ έν ώ έπικρατεΐ πνεΰμα αντίκρυ; 
άντιβαΐνον εί; τδ τών έργατικώκ ίταιριΰκ 
τή; Εύρώπη;, τών διεθνών λεγομένων. Διό 
δέν θεωροϋμεν άπδ σκοποϋ νά άναφέρωμεν

εϊδεν έπτασίας καϊ ίσχεν αποκαλύψεις, 
άφοΰ δέ άπελύθη τή; φυλακής ήρξατο μετά 
περισσοτέρου ζήλου έργαζομένη^ ύπέρ τή; 
αίρέσεως καϊ κατήντησε νά κηρύξη δτι τδ 
μόνον μέσον τού νά σωθή τις ήτο νά πα
ραιτηθώ τή; πράξεω; ήτις έπέφερε τδν 
θάνατον τοϋ πρωτοπλάστου, δτι ό δφις 
αντικατέστησε τδν Άδάμ μετά τδν θάνατόν 
του καϊ δτι αί νϋν γενεαϊ κατήγοντο άπδ 
καταχθόνιον ζώον ίι δαίμονα (α). Η άναγέν- 
νησις τοϋ άνθρώπου δέν εϊναι, δυνατδν νά 
έπιτευχθή, προσέθετεν, ή δι’ άπολύτου νί
κη; έφ’ δλων τών σαρκικών ήδονών. Ου
τω δέ ζώσα άποκεχωρισμένη τών αμαρ
τωλών, ή κοινωνία τών ηνωμένων πιστών 
άποτελεί τήν μόνην, ώς διετείνετο, άληθή 
’Εκκλησίαν, τήν εχουσαν τήν χάριν τοΰ 
θεραπεύειν πάσαν νόσον καϊ θαυματουργεΐν. 
Ούδόλως δέ πρέπει ν’ άπορήση τις μανθά- 
νων δτι δ άνήρ τής Άννης Λή άπεχωρίσθη 
γυναικδς, ήτις φαίνεται δτι άνέκαθεν άπέ- 
χθειαν ήσθάνετο κατά τοϋ συζυγικού βίου. 

■ Τώ 1'773 ό νέος Μεσαίας έφαντάσθη δτι 
έλαβέν άνωθεν τήν διαταγήν τού ν’ άνα- 
γωρήση μετά τών δκτώ δπαδών του είς 
’Αμερικήν, δπου καϊ έφθασε τωόντι. Οί 
άνθρωποι ούτοι έτράπησαν είς τήν γεωρ
γίαν, κατά δέ τδ 4 775 προοήλθον εις 
αύτού; ίκανοϊ προσήλυτοι, ιδίως βαπτιστα,ϊ, 
ή δέ μήτηρ μετέβαινεν άπδ τοϋ ένδς
μέρους είς άλλο, κηρύτουσα τδν λόγον τοϋ 
Θεού, συμβουλεύουσα, ασθενεί; θεραπεύουσα, 
καταγγέλλουσα τάς έν τώ κρυπτώ αμαρ
τίας καϊ μόνον νόμον έπιβάλλουσα τοΐς 
όπαδοΐ; τη; τήν άγαμίαν, ώ; £ητδν δ’δρον 
τή; παραδοχή; των τήν προφορικήν έςομο- 
λόγησιν τών προλαβουσών αμαρτιών ενώ
πιον μαρτύρων εί; σημεϊον μεταναίας. Εις 
τού; έξομολογουμένου; δσοι έπεκαλούντο 
τήν συγχώρησιν έκ μέρους της έλεγε: 
Τώ Θεώ έξομολογεΐσθε, καϊ οϊιτος θέλει 
συγχωρήσει ύμάς, δι’ 8 έκ καρδία; τδν πα
ρακαλώ’ τυγχάνω δ’ άπλή δαυλη του ως

(α) 'Η θεωρία αίτη έχει σχέσιν τινά πρδς 
τήν περιεχομένην έν τώ Ταλμούθ περϊ Κάίν.

τινά περϊ τών κοινοτήτων έκείνων, έρανι- 
ζόμενοι έκ συγγράμματος άνδρός ειδικού, 
πρδ μικρού περιηγηθέντος τά μέρη τών 'Η
νωμένων Πολιτειών, δπου ύπάρχουσι κοινω- 
νίαι τοιούτων αιρέσεων.

Οί κοινοκτήμονες τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής, καθδ άποτελοΰντε; 
μάλλον αιρέσεις θρησκευτικάς έπαγγελλο- 
μένας ισότητα καί κοινά τά πάντα, διαφέ· 
ρουσιν άλλήλων καϊ φέρουσιν ίδια δνόματα 
καλούνται δέ τών τών yi-

τής Αρμονίας {harmonisles),xG>t ά.το- 
γωμισεώχ (separaiisles), τών τε.έειοποιου- 
iiervr (perfeci onnistes) καϊ τών tpepAr- 
Tur {shakers'). Πρδς τδ παρόν Οέλομεν 
πραγματευθή περϊ τών τελευταίων, διότι 
άποτελοϋσι τήν άρχαιοτέραν , καϊ τήν, καλ- 
λίτερον διωργανισμένην εταιρείαν τών έν ’Α
μερική όπαδών τής κοινοκτημοσύνη;.

'Η μητρόπολίς των, Λιβάνιον όρο; κα- 
λουμένη, ίδρύθη έν έτει 1792 καϊ σήμερον 
είσέτι άκμάζει, οί δέ τρέμοντες έχουσιν,εί; 
έπτά πολιτείας δεκαοκτώ κοινότητας. ’Ε
πειδή δέ έκάστη κοινότης συνίσταται άπδ 
πολλάς οικογένειας καϊ έπειδή, κυρίως ει- 
πεΐν, έκάστη οίζ.ογένεια εϊναι ιδία κοινότης, 
δύναταί τις νά ίσχυρισθή δτι έν ταϊ; ΊΙνω- 
μέναις Πολιτείαι; ύπάρχουσι πεντήκοντα 
δκτώ κοινότητες τρεμόντων, άποτελοϋσαι 
πληθυσμόν 2415 ψυχών. Βάσι; τής θρη
σκεία; των εϊναι συνεχή; κοινωνία μεταξύ 
αύτών καϊ τοϋ κόσμου τών πνευμάτων’ φρο- 
νοϋσι δέ οτι ό Χριστός έπεφάνη τδ δεύτε
ρον έν τώ κόσμω τούτο.) ύπδ τήν μορφήν 
τή; ίδρυτρίας τής αίρέσεώ; των Αννης Λή, 
απλής καϊ άμαθοϋς Άγγλίδος, θυγατ.ρο; 
σιδηρουργού τής Μαγκεστρίας. Ή γυνή αυ
τή ένθουσιωδώς έκήρυττε τήν αγνότητα,ώ; 
βάσιν πασών τών άρετών, κατόπιν δέ αύτή 
καϊ οί γονείς τη; ήνώθησαν πρό; τινα μέλη 
τή; ’Εταιρίας τών ΦίΛων οθς άπεκάλεσαν 
τρίμοντας χουαχίρους ενεκεν τοϋ έκτακτου 
θρησκευτικού ζήλου ίι ένθουσιασμοϋ, δστις 
ώμοίαζε πρδς σφοδρόν τρόμον.. Οι δήθεν 
άγιοι ουτοι κατεδιώχθησαν καϊ ή Αννα ε- 
φυλακίσΟη. Ένώ διετέλει πεφυλακισμένη,
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χαΐ ύμεΐς. — Ή ταπεινή αυτή γυνή, ήτις 
ούτε νά άναγνώση, ούτε νά γράψτ» ίπί- 
στατο, είχε χρίσιν όρθωτάτην, πρόσωπόν 
εύγενές χαί ήπιον χαί τρόπους άπλοΰς καί 
καλούς’ αναφέρουσι δέ περί αύτής άξιώματα 
άληθώς λόγου άξια, ήτοι:— Αί χεΐρες ή
μών έστωσαν έν τή έργασία, ή δέ καρδία 
έν τώ θεώ" δταν ήσθε ώργισμένοι ποτέ μή 
δμιλήτε είς τά τέχνα ύμών, διότι συντε
λείτε ΐνα είσέλθη έν αύτοΐς τδ κακόν πνεύ
μα. Τά άριστα αύτά μαθήματα συνώδευε 
συνεχώς μέ σπουδαιοτάτας συμβουλάς διά 
τάς αγροτικές έργασίας χαί τούτο καθίστα 
αύτήν μάλλον αγαπητήν παρά τοΐς πιστοϊς.

Ο·. διαδεχθέντες τήν άρχηγίαν μετά τδν 
θάνατόν της, έν οϊς καί γυνή Λουχία Ράϊτ 
χαλουμένη, κατόρθωσαν διά δημοσίων καί 
έν πλήρει ύπαίθρω διδαχών νά προσελκυ- 
σωσιν ικανούς οπαδούς’ ίδιον δέ χαρακτη
ριστικόν τοϋ κηρύγματος τού λόγου τού 
θεοϋ είναι δτι οί πολλοί τών ακροατών, 
άνδρες, γυναίκες καί παιδία, ένθουσιαζό- 
μενοι κατελαμβάνοντο ύπδ σπασμωδικών 
κινήσεων ή μάλλον σπασμών, καί επιπτον 
χαμαί άφρίζοντες, κραυγάζοντες καί κλαί- 
οντες. Οί τρίμοντες έδίδασκον, πρδς τοϊς 
άλλοις, τήν διπλήν ύπόστασιν Θεοϋ, δντος 
άνδρδς καί γυναικδς συγχρόνως, δπως πρέ
πει νά ητο ό πρώτος άνθρωπος, δ πλασθείς 
κατ’εικόνα θεοϋ' έλεγον δέ δτι δ Χριστός 
ην πνεύμα μέγιστον, έμφανισθέν πρώτον 
ύπδ τήν μορφήν τοϋ Ίησοΰ, έπειτα τής 
Αννης Λή—δι’ ών παοίστανται αί δύο ύ- 

ποστάσεις. ή άνδρική καί γυναικεία, τοϋ 
θεοϋ. Οί χριστιανοί ούτοι άπορρίπτουσι τδ 
περί τριάδος καί δέν λατρεύουσι τδν Ίησοΰν 
Χριστόν, ούτε τήν * Ανναν Λή, άλλ’ απλώς 
σέβονται ώς πρεσβυτέρους τής έχκλησίας. 
Ο γάμος καί ή άτομική ιδιοκτησία, άτινα 

άπαγορεύουσιν είς έαυτούς, δέν είναι έγκλή- 
ματα, άλλά σημεϊα τάξεως κοινοινικής 
κατωτέρας ήτις έν τώ άλλω κόσμω ώς 
καί έν τώ νϋν θά εύρη τδ μέσον τοϋ νά έ- 
ξαγνισθή. Πιστεύουσι δέ είς τά πνεύματα 
καί δτι δύνανται νά συνδιαλέγωνται μετά 

τών νεκρών, καί τώ 1838 μάλιστα είχον 
καταληφθή ύπδ έκστάσεως.

Καί τοι πολλαί έπικρατοϋσι παρά τοϊς 
τρέμουσι πλάναι καί προλήψεις, δμολο- 
γητέον δμως δτι είσίν ένάρετοι, τιμιότατοι 
εις τάς έμπορικάς των συναλλαγάς, εύερ- 
γετικοί πρδς πάντας, φίλους καί έχθρούς, 
έλεήμονες καί φιλάνθρωποι’ μετά μεγάλης 
δέ φρονήσεως δέχονται έν τή κοινωνία των 
νέα μέλη, ατινα θέτουσι πρώτον ύπδ δο
κιμασίαν. Οί δόκιμοι δύνανται νά έχωσι 
σχέσεις μετά του έξωτερικοΰ λεγομένου 
κόσμου, δπου ή άδελφότης έχει όπαδούς 
τινας, όφείλοντας νά εύρίσκωνται έν τώ έ- 
ξωτερικώ κόσμω ε&τε διά λόγους οικογενει
ακούς, είτε χάριν άλλων ύποθέσεων.

Ίί οικογένεια ή κοινότης συνήθως σύγκει- 
ται άπδ 80 ή 90 άτομα πάσης ήλικίας, 
κατοικοϋντα έν τή αύτή οικία. 'Εκαστη οι
κογένεια διοικεϊται υπό δύο πρεσβυτέρων 
—άνδρδς καί γυναικδς—δλη δέ ή κοινότης 
ύπδ τεσσάρων λειτουργών—δύο άνδρών καί 
δύο γυναικών' άπαιτοϋσι δέ παρ’ αύτών 
φήμην άμωμον καί μεγάλην πείραν τών 
πνευματικών ύποθέσεων. Ή έργασία θεω
ρείται ώς μία τών μεγαλητέρων τής έκ- 
κλησίας έντολών, διδ καί αυτοί οί έν τω 
Λιβάνω τής οικογένειας άρχηγοί μετέρ
χονται τδν καλαθουργδν, διατηροϋντες έρ- 
γαστήριον πλησίον τής έχκλησίας.

Τά μέλη τής οικογένειας έξεγείρονται τοΰ 
ΰπνου τδ μέν θέρος εις τάς τέσσαρας καί ή-' 
μίσειαν ώρας, τδν δέ χειμώνα είς τάς εξ’ 
τήν έννάτην καί ήμίσειαν εσπερινήν ώραν 
σβύνονται τά φώτα. Οί άνδρες, αί γυναίκες 
καί τά παιδία τρόγουσι χωριστά είς τρεϊς 
τραπέζας, πρδ δέ καί μετά τδ πρόγευμα, 
γεϋμα ή δεϊπνον γονυκλιτοϋσιν έπ' όλίγον, 
δπερ πράττουσι καί δταν κοιμώνται ή έ- 
ξυπνώσιν. "Εκαστος αδελφός είναι ανατε
θειμένος εις αδελφήν φροντίζουσαν διά τά 
ένδύματά του καί διά τάς κοσμικάς άνάγκας 
του. Αί άδελφαί ύπηρετοϋσιν είς τδ μαγει- 
ρεϊον έπί ένα μήνα ή μέν μετά τήν δέ. Ή 
τροφή εΐναι άπλή, άλλ’ έπαρκής, ούδέποτε 
δέ τρόγουσι χοίρον, διότι όλίγοι Tfiporm

έσθίουσι κρέας και πολλοί άπέχουσι παντδς 
δ,τι έξέρχεται τών ζώων, ήτοι γάλακτος 
βουτύρου καί ώών’ ή άποχή δμως ούδόλως 
έμποδίζει αύτούς άπδ τοϋ νά ηναι εΰρως-οι. 
Μεγάλην ποιοΰσι χρήσιν ίπωρικών, οί δέ 
κήποι των είναι θαυμάσιοι.

Μετά τδ πρόγευμα, δπερ γίνεται τήν 
κτην ώραν, οί λεγόμενοι έπιτηοηταί, οίτι
νες διατελοϋσιν ύπδ τούς διακόνους, δδη- 
γοϋσι τούς έργάτας είς τδ έργον’ κατά δέ 
τδ θέρος, δτε ύπάρχει άνάγκη πολλών βρα
χιόνων, έρχονται έπίκουροι είς τήν έργα
σίαν καί άλλα τής κοινότητος μέλη, άλλα 
έπαγγέλματα μετερχόμενοι. Οί τρέμοντες, 
καί τοι φιλόπονοι καί φειδόμενοι τοΰ χρό
νου, δέν έπιφορτίζονται μέ πολλήν έργα
σίαν’ δέν σπεύδουσιν είς τδ πλουτήσαι, διότι 
πρδς τούτο έπίκουρον έχουσι τήν οικονο
μίαν, δ δέ άριθμδς τών έργατών ανακουφί
ζει τήν έργασίαν, ήτις άποδεικνύεται ευχά
ριστος άφοΰ κοινόν συμφέρον ύπάρχρ νά έρ- 
γάζωνται δλοι.

Τδ εσπέρας διέρχονται μέ άθώας διασκε
δάσεις καί ούδόλως ποιοϋσι χρήσιν Οργανι
κής μουσικής, ψάλλουσι δέ υμνους, ούς 
φρονοϋσιν δτι λαμβάνουσιν έκ τού κόσμου 
τών πνευμάτων. Είς τδ Διβάνιον κατά πά
σαν Δευτέραν έσπέρας άναγινώσκουσιν έν 
τή συνελεύσει άρθρα έκλεκτών έφημερίδων’ 
παραλείπουσι δέ ώς έπιβλαβή τήν άνάγνω- 
σιν τών κακουργημάτων καί άλλων τυχαίων 
συμβάντων καί προτιμώσι τάς έπιστημονι- 
κάς ανακαλύψεις, τάς πολιτικές ειδήσεις 
καί τάς άλλας άγγελίας. Ή άνάγνωσις γί
νεται ύπδ τοϋ πρεσβυτέρου.

Λειτουργίαν δέν τελοϋσιν οί τρέμοντες 
καί όλιγίστας έχουσι προσευχάς’ άρκεϊ αύ* 
τοϊς τδ νοερώς προσεύχεσθαι, διότι θέλου
σι νά βαύίζωσι γζεεά τοΰ θεοΰ ώς μεεά 
φϋον καί διότι τδ νοερώς προσεύχεσθαι 
δέν διακόπτει τήν έργασίαν. Ή τής Κυρια
κής λειτουργία συνίσταται άπδ περιέργους 
άσκήκεις’ οί άνδρες τίθενται έπί γραμμής 
απέναντι τών γυναικών, τηρούμενου τοϋ 
βαθμού τής ήλικίας, καί άφοΰ ψαλή ύμνος, 
δ πρεσβύτερος άπαγγέλλει λόγον περί τών 

καθηκόντων τοϋ άγιου βίου’ τδ αύτδ θέμα 
έπαναλαμβάνει καί ή πρεσβυτέρα μεθ’ 8 
οί στοίχοι διαοπώνται καί δωδεκάς πιστών, 
άποτελούντων χωριστόν τετράγωνον, ψάλ
λουσι χάριεν ασμα θρησκευτικόν,ψαλλόντων 
καί τών άλλων’ κατά τδ διάστημα δ’ αύ
τδ βαδίζουσι περί τδ δωμάτιον μέ βήμα 
ταχύ καί κροτοϋσι συνεχώς τάς χεΐρας. Λό
γοι, ψαλμοί καί χοροί, άναμιμνήσκοντες 
τούς τοϋ Δαυίδ πρδ τοϋ Κυρίου, διακόπτου- 
σι τήν πορείαν αύτήν καί ένίοτε Sv τών με
λών, κατεχόμενον ύπδ πειρασμού τίνος, 
έξαιτεϊται τάς προσευχάς τών αδελφών 
του ή άλλος προσέρχεται παρά τώ πρεσβυ
τέριο καί τή πρεσβυτέρα καί αρχίζει νά 
στρέφηται ώς δερβίσης, ή καί συμβουλή ή 
μήνυμα έκ τοϋ άοράτου κόσμου έξέρχεται 
τοϋ στόματός τίνος’ συμβαίνει δέ καί πνεϋ- 
μά τι νά ζητήση προσευχάς καί τότε δλη 
ή συνέλευσις γονυκλιτεϊ. ’Ενώ δέονται καί 
χορεύουσι, τείνουσι τάς χεΐρας πρδ αύτών 
ίνα λάβωσιν εύλογίας’ έπίσης δέ καί δταν 
τρέμων τις έξαιτήται ύπέρ αύτοϋ δεήσεις, 
οί λοιποί κάμνουσι κινήματα δτι ώθοϋσι πρδ 
αύτοϋ δ,τι ποθεί.

Ό θέλων νά γίνη μέλος τής τών τρεμόν- 
των άδελφότητος όφείλει, μετά μακράν δο
κιμασίαν, νά διάθεση τά πράγματά του, 
ώστε μηδένα νά καταλίπη άδικημένον’ 
πρέπει δηλ. νά πληρώση τά χρέη του, νά 
λάβη τήν συγκατάθεσιν τής γυναικός του, 
ή, άν τυγχάνη γυνή, νά λάβη τήν συγκα- 
τάθεσιν τοϋ άνδρός της δτι στέργει είς τδν 
χωρισμόν’ πρέπει τέλος νά έξασφαλίση 
τήν τύχην τών τέκνων του εϊτε είσέλθωσι 
ταΰτα είς τήν κοινωνίαν, είτε μείνωσιν έν 
τφ κόσμω. Ό νεόφυτος όφείλει νά φέρη 
μεθ' έαυτοΰ τήν περιουσίαν του’ καί έν 
όσω μέν διαρκεΐ ή δοκιμασία, δέν δίδει έ
κείνην άνεπιφυλάκτως—άρκεϊ νά έργάζη- 
ται καί νά μή ζητή κέρδος ή μισθόν—δταν 
δμως άποφασίση νά είσέλθη όριστικώς είς 
τήν έτέραν τών δύο ύψηλοτέρων τής κοινω
νίας τάξεων, τών καλουμένων τής έκκλη- 
σίας, ύποχρεοϋται νά παραχώρηση τά πάν
τα άνεπιστρεπτεί.
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*0 Κ. Νορδδφ εκθέτει ώς έξής τά κατά 
την έπίσκέψίν του είς οικίαν Οανούσης α~ 
δελφής :

«Παρευρέθην είς τήν κηδείαν γυναικδς 
σερί» μιχροΰ άποβιωσάσης. Αδελφοί καί ά- 
δελφαί είσήλθον ταχέως είς τήν αίθουσαν 
τίς συνεδριάσεως καί παρετάχΟησαν κατά 
στοίχους, αί άδελφαί έκ τοΰ ένδς μέρους 
κα'ι οί άδελφοί έκ τοΰ άλλου, άπαντες ίρ- 
Οιοι. Ό πρεσβύτερος Φρειδερίκος κατήρ- 
ξατο τής τελετής διά λόγου, μεθ’ 8ν έψα
λαν καί έπειτα ώμίλησαν τινές τών πα- 
ρευρεθέντων’ παρεκάλεσαν δέ τήν άποστά- 
σαν ψυχήν νά συγκοινωνήση πρδς αύτούς 
καί ρεσάζωγ τις [medium] απήγγειλε λό
γους προφανώς έκ τής θανούσης προερχόμε
νους’ κατόπιν άπηγγέλθησαν άπδ άδελφάς 
τινας στίχοι εις μνήμην τής άποδημησάσης, 
καί τούτων γενομένων, άπεχωρίσθησαν. Ό 
νεκρδς έτέθη είς τδν πρόδρομον ϊνα διά τε- 
λευταίαν φοράν έπισκεφθή αύτδν ό βουλό- 
μενος. 'Ο πρεσβύτερος Φρειδερίκος μοί I- 
ξήγησεν άκολ.ούθως ότι οί τρέμοντες άριθ- 
μοΰνται κατά χιλιάδας έν τώ πνευματικοί 
κόσμω. ’Απ’ έναντίας έμαθον δτι αί επί 
τής γής κοινότητες άπό τινων ετών δέν 
ηϋξησαν' δ πόλεμος άφήρπασε πολλά μέ
λη, διότι πολλοί νέοι παρεσύρθησαν ύπδ 
τοΰ φιλοπολέμου πνεύματος, ή δέ υίοθέ- 
τησις τέκνων δέν έπέφερε τδ προσδοκάμε- 
νον αποτέλεσμα. Είτε ύπδ περιεργείας, εί
τε ύπδ φιλοκέρδειας οί νέοι καταλείπουσι 
τήν ποίμνην, διδ οί τρέμοντες όλίγα τέ
κνα έκτρέφουσιν ήδη, ή καλλιτέρα δέ πρδς 
μεταστροφήν ηλικία εΐναι τών 20 μέχρι 
τών 22 έτών. Ούδέποτε οί τρέμοντες θυ- 
σιάζουσι τάς άρχάς των είς τήν μανίαν τοΰ 
προσηλυτισμού, τήν κοινοτάτην παρ’ άλ
λαις αίρέσεσι, καί βασίζουσι τήν ενέργειαν 
των μόνον είς τδ κήρυγμα’ διδ φιλι- 
κώς διάγουσι πρδς τούς ιερωμένους δλων 
τών αιρέσεων.»

Οί άποδεικνυόμενοι δτι είσήλθον εις τήν 
άδελφότητα διά λόγους αναξίους, ταχέως 
άποπέμπονταΓ φρονοΰσι δέ οί τής αίρέσεως 
οπαδοί δτι ή άγαμία ε’ναι δρος υγιεινής 

καί μακροβιότητος. Ό Κ.Νορδδφ φρονεί δτι 
κατά τοΰτο έχουσι δίκαιον καί φέρει ώς 
άπόδειξ ιν τούς εξής λόγους, ούς ήκουσε 
παρά τοΰ πρεσβυτέρου Φρειδερίκου : «ΙΙάς 
ζών δπως ζώμεν,δικαιούται νά μή άσθενήση 
πρδ τοΰ έξηκοστοΰ τής ήλικίας του έτους’ 
άν δέ πάθη ταχύτερον, πταίει αύτός. ’Α
φιέρωσα δλον τδν βίον μου ΐνα διδάξω τούς 
ήμετέρους τούς άλ.ηθεΐς φυσιολογικούς νό
μους' κατά τούτο δέν ειμεθα μέν είσέτι τέ
λειοι, προοδεύομεν δμως. Άλλοτε συνεχώς 
είχομεν πυρεττούς, σήμερον δμως έξέλιπον 
καί ούδέποτε ένέσκηψε χολέρα είς χωρίον 
τρεμόντων.»— Μία τών οικογενειών τοΰ 
Λιβάνου ωκοδόμησιν έντοσούτω νοσοκομεΐον, 
άλλ’ άχρι τούδε ούδείς ένοσηλεύθη

Διαφόρων έπαγγελμάτων άνθρωποι ύπάρ- 
χουσιν έν τή κοινότητι— ιερείς, νομικοί, 
ιατροί, φοιτηταί, γεωργοί, ναυτικοί, τε- 
χνΐται, στρατιωτικοί, ιδίως δμως ιεροκή
ρυκες’ έπίσης ευρηνται καί έξ δλων τών 
θρησκευμάτων — έκτδς ρωμαιοκαθολικών, 
καί 'Εβραίοι προσέτι, κυρίως δμως βαπτι- 
σταί, μεθοδισταί,.καί πρεσβυτεριανοί. 'Ικα
νοί δέ άριθμούνται μαύροι, διότι οί τρέμον
τες άνέκαθεν ήσαν κατά τής δουλείας καί 
πολλούς αύτών ε’χον έλευθερώσει πρδ τοΰ 
εμφυλίου πολέμου τής ’Αμερικής.

Οί τρέμοντες όλίγον άναγινώσκούσιν ώς 
έκ τής άρχής δτι: άν άνθρωπός τις από
κτηση δλας τάς γνώσεις τοΰ κόσμου, δέν θά 
δυνηθή, τούτου ένεκεν, νά λυτρωΟή τής α
μαρτίας’ ύπόστηρίζουσι δ’ ένθέρμως τήν 
ισονομίαν τών γυναικών καί θεωροΰσιν 
αύτάς ίκανάς δι’δλας τών άνδρών τάς ερ
γασίας’ φρονίμως δμως κρίνουσιν δτι η γυνή 
έκ φύσεως προσκολλάται είς τήν οικίαν, 
ένώ δ άνήρ κέκληται έξω. 'Η άγαμία έπι- 
βάλλει αύτοΐς προφυλακτικά τινα μέτρα 
καί ούδέποτε οί άδελφοί καί αί άδελφαί έ
χουσι μεταξύ αύτών ύλικήν συνάφειαν’ ούδέ 
ζώον έγγίζουσιν άνευ άνάγκης, πολλώ μάλ
λον οί νέοι τών κορών τάς χεϊρας.

ΕΥ. ΓΕΡ.


