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γράψον· Τάδε λέγει ό πρώτο; και ό έβχστο; 
δί έγένετο νεκρό; χαί έζησεν. Οϊδά σου τά *ρ- 
γα χαι τήν Ολίψιν χαί τήν πτωχείαν (πλού
σιος δέ ει) χαί τήν βλασφημίαν τών λεγόντων 
Ιουδαίους εΤναι εαυτού;, χα·. ούχ είσ'ν, άλλά 
συναγωγή τού Σατανά. Μηδέν φοβού 5 μέλ
λει; πάσχειν· ιδού μέλλει βαλεΤν έ; ύμών ό 
διάβολος είς φυλακήν, ΐ.α πειρασθήτε· ζαί ϊ- 
ξετε Ολίψιν ήμερών δέκα, γίνου πιστό; άχρι 
θανάτου, καί δώσω σοι τόν στέφανον τή; ζω
ή; Ό έχων οΰ; άκουσάτω τί τό πνεύμα λέ
γει ταΐς έκκλησίαι;· Ό νικών ού μή άδικηθή 
έκ τού θανάτου τού δευτέρου (Άποκαλ. Β’. 8).

Ή πόλις αΰτη έλάχιστον .μόνον μέρος 
κατέχει έν τη Νέα Διαθήκη,διαφέρουσα πο
λύ κατά τοΰτο τής άδελφή; αυτή; τής έκ- 
κλησίας τής ’Εφέσου. Δεν άναφέρεται έξ 0- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. IB ) 

νάματος ούδέ έν ταΐς πράξεσιν ούδέ έν ταΐς 
έπιστολαί; τοΰ 'Αποστόλου Παύλου. "Απαξ, 
καί μόνον άπαξ, άναφέρεται τό όνομα αύ
τής έν τώ βιβλίι·> τής ’Αποκαλύψεως' άλλα 
καί άπαξ, μνημονεύεται δμως έν τώ βι- 
βλίορ τούτο» λίαν τιμητικώς. ΊΙ έκκλησία 
τής Σμύρνης,μόνης τής Φιλαδέλφειας εξαι
ρούμενης, είνε ή μόνη έκ τών λοιπών ή λα- 
βοϋσα τήν χαθαρωτέραν έπιδοκιμασίαν διά 
τοΰ ύπό τοΰ ’Αποστόλου Ίωάννου μηνύμα
τος τοΰ Χρίστου. Ούχι βεβαίως έκ τυχαίας 
.συγκυρίας αι δύο αύται πόλεις μόναι έκ 
τών έπτά διετήρησαν τήν σπουδαιότατα, 
τόν πληθυσμόν καί έτι τάς έκκλησίας αύ
τών είς σχετικήν ελευθερίαν, έν τω μέσςρ 
τών δοκιμασιών καί περιπετειών τών αίά»- 
νων έως σήμερον, ούχι δμως καί χωρίς πολ
λών συμφορών. Συνεχώς ή Σμύρνη ύπέστη 
πολλάς θλίψεις· Δεκάκις τό «"Αγαλμα τής 
Άσία; οήρημώθη ύπό τού δαυλού τοΰ επι
δρομέα»; κατακτητού, καί δεκάκις άνηγέρ- 
θη έκ τής τέφρας της εκάστοτε ωραιότερα 
ή πρό τής προ-τέρας' καί εως σήμερον αύτη 

56.



450 ΑΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΠΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ.'

Ισταται ή άδιαφιλονείχητος βασίλισσα τής 
’Ανατολής εκτεταμένη καί πολυπληθής πό
λις, μετά τών Οόλων αύτής, οί όποιοι άχτι 
νοβολοϋσιν έν τώ χαθαρώ φωτί τής ανατο
λές τοΰ ήλίου χαι άνυψοΰνταΐ κλιμαχηδόν 
άπδ τής παραλίας πρδς τδν ύπερχείμενον υ
ψηλόν λόφον, χαΐ έπίνειον πλήρες πλοίων 
τών έθνών τές Δύσεως. Οί ιστοί τών προξε
νείων οί πρδς τήν παραλίαν, οί μιναρέδες, 
χαΐ οί κυπαρισσώνες έν τούτω τώ τόπω 
τής συναντήσεως πολλών γλωσσών, συμ
βόλων καί έθίμιυν, φέοουσιν εις τήν μνήμην 
ήμών τάς άλλαγάς αϊτινες συνέβησαν έν 
ταύτη τή χώρα μετά τδ μσρτύριον τοΰ Α
γίου Ιίολυκάρπου. Καί ή γνώσις αυτή νέας 
τινδς καταστάσεως πραγμάτων έν τή πό- 
λει ταύτη έπαυξάνει πολύ δταν λάβωμεν 
ύπ’ δψιν τούς σιδηροδρόμους οί όποιοι ένοΰ- 
σιν αυτήν μετά τοΰ έσωτερικοϋ καί τήν ώ" 
ραίαν χαί τερπνήν προκυμαίαν.

*Ας έπιθεωρήσωμεν δμως τήν ιστορίαν 
τίς παλαιάς Σμύρνης πρίν έπισκεφθώμεν 
τήν Σμύρνην τών ήμερών ήμών. ΊΙ ιστορία 
τής Σμύρνης, δυνατδν είπεΐν, φέρει ένώπιον 
ήμών κατ’ επιτομήν τήν ιστορίαν τοΰ Ελ
ληνικού έθνους άπαρχής, άπδ τών μεμα- 
κρυσμένων χρόνων τής μυθική; παραδόσεως 
πρίν τών 'Ομηρικών έπών, άπδ τής έποχή; 
τής 'Ελληνικής υπεροχής έν τή τέχνη καί 
τοΐς δπλοις,έν τή έπιστήμη καί τοΐς γράμ- 
μασι,—μέχρι τών μακρών απελπισμένων 
αγώνων, οΐτινες έληξαν εΐς τδν τελικόν θρί
αμβον τίς ημισελήνου έπί τδν Σταυρόν, 
μέχρι τών ήττον μέν αιματηρών, άλλ’ ούχ’ 
ήττον πικρών αγώνων τής σήμερον, καί τοι 
δ Σταυρδς άκόμη εμφανίζεται έτοιμος νά 
ύψώση τδ σύμβολον τής κυριαρχίας του καί 
νά λάβη τήν θέσιν αύτοΰ ώς τδ κυρίαρχον 
δόγμα τής ‘Ασίας.

ΊΙ Σμύρνη, κτισθεΐσα τδ πρώτον ύπδ 
τών Αΐολέων, ύστερον, πρδ τής περιόδου 
τών ιστορικών χρόνων, άπέβη μέλος τής ’Ι
ωνικής δμοσπονδίας, έκπορθηθεΐσα διά 
στρατηγήματος ύπδ τών Κολοφωνίων περί 
τά 088 π.Χ. Διέμεινε δέ ανεξάρτητος, ούχί 
άνευ πολλών άγώνων, έπί 2ΰ0 έτη δτε,

μετά άπεγνωσμένην πάλην, κατεστράφη ύ
πδ τοΰ βασιλέως τής Λυδίας Άλυάτου. Τοϋ 
λοιπού ή Ιστορία τές Σμύρνης εΐναι ή αύτή 
οία καί ή τής μικράς ’Ασίας, ύποκειμένη 
είς τάς αύτάς περιπέτειας, ύποδουλωθεϊσα 
κατά σειράν ύπδ τών Λυδών καί τών Περ
σών, καί άπελευθερωθεΐσα μόνον ινα φέρφ 
βαρύτερον ζυγόν ύπδ τήν δημοκρατικήν τυ
ραννίαν τών ’Αθηνών καί ύστερον τών 'Ρω
μαίων' δπως δμως έπαναλάβη τήν σημαν· 
τικότητα ή; άπήλαυε πρδ τής καταστρο
φές αύτής ύπδ τοΰ βασιλέως τών Λυδών 
παρήλθον 400 έτη. Τής μακράς ταύτης πε · 
ριόδου διαρκούσης, ή Σμύρνη διέμεινεν άπε- 
ριτείχιστος καί έκτεθειμένη είς τάς εχ
θρικά; προσβολάς μέχρι τοΰ Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου, δστις διέταξε τδν Λυσίμαχον 
νά κτίση νέαν πόλιν τρία περίπου μίλια 
μεσημβρινώς τής θέσεως τής παλαιάς πόλε
ως. Ή νέα αύτη πόλις έγένετο έπειτα καί 
έξηκολούθησεν ύπάρχουσα έν τών πλουσιω- 
τάτ«ν καί άκμαιοτάτων κέντρων τοΰ έμ- 
πορίου κατά τήν Μικράν ’Ασίαν. Καί διαρ- 
κουσης τή; μακράς πάλης τής Ρώμης καί 
τοΰ Μιθριδάτου αυτή έξησφάλισε τήν προ
στασίαν καί ύστερον τήν εύνοιαν τή; Ρώ
μης. Ύπδ δε τών ένδόξων αύτοκρατόρων 
τή; πόλεως ταύτης τιμηθεΐσα καί κοσμη- 
θεΐσα ή Σμύρνη, άποκατέστη ή λαμπροτέρα 
πόλις τίς οικουμένης, καί κατεδαπάνησε 
μέρος τοΰ μεγάλου πλούτου αύτής ού μό
νον κτίζουσα- ιερά τώ ποιητή Όμήρφ,ού ή- 
ξίου εΐναι δ τόπος τής γεννήσεως, καί περ 
μή έχουσα πλείονα επιχειρήματα άποδεί
ξεως έκείνων τών πολλών άλλων αύτής αν
τιζήλων, άλλά, σύν τή εύκαταφρονήτω ε
κείνη κολακεία, ήτις ατιμάζει τδν αιώνα 
έκεινον τής κακίας καί τοϋ εγκλήματος, 
και τώ ρωμαίω αύτοκράτορι Τιβερίορ.

'Άπαξ έλεηλ.ατήθη διαρκούντος τοΰ εμ
φυλίου πολέμου, οίτι; έπηκολούθησε τώ 
θανάτω τοΰ Καίσαρος, κα'ι δίς ύστερον κα
τεστράφη ύπδ σεισμού' κα’. κατ’ άμφοτέρας 
τάς περιστάσεις ταύτας άνεκτίσθη μετά 
μείζονο; μεγαλοπρεπείας, καί ώντεποιεΐτο 
τδ έπίθετον, «ή Έρασμία,” ό «Στέφανος
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τίς ’Ιωνίας». Τδ πλεΐστον τής ευτυχίας 
τές Σμύρνης άναμφιβόλως ώφείλετο τή έ- 
πιμελεΐ φροντίδι μεθ’ ής οί κάτοικοι αύτής, 
άτενίζοντε; είς τά έαυτών υλικά συμφέρον
τα, έπροσκύνουν τδν άνατέλλοντα ήλιον, ή
τοι τδν αύτοκράτορα τής Ρώμης, και συνή
θως έξησφάλιζον δι’ εαυτούς τήν εύνοιαν 
κάστου κατακτητού κατά σειράν. Ως αύτοί 
άσεβώ; προσέφερον θείας τιμάς τώ Τιβε- 
ρίω, οί πατέρες αύτών άπέδωκαν τώ Άντι- 
όχω τδν βλάσφημον τίτλον τοΰ «θεδςκαί 
Σωτήρ,» καί τή μητρΐ αύτού τδν τοΰ «’Α
φροδίτη τής Νίκης.» Ούτως δτε δ Μιθριδά- 
τηςήτον έν τώ ζενίθ τής δυνάμεώς αύτού 
έκοψαν νόμισμα έφ’ ού ένεχάραξαν τδ δ- 
μοίωμά του' άλλά μετ’ όλίγον τδ ρεύμα έ
στράφη έναντίον του, καί άνήγειραν ναδν 
τή άποθεωθείση πόλει τής Ρώμης.

Καθώς έκάστη ιωνική πόλις είχε τδν 
πολιούχον αύτής θεδν καί λατρείαν, ουτω 
καί ή Σμύρνη έώρταζε τδν θάνατον καί τήν 
άνάστασιν τοΰ Βάκχου, καί τά μυστήρια 
τοΰ θεού τοΰ οίνου έτελοϋντο μετά μεγά
λης πομπής. Οί ιερείς οί έπιστατούντες κατ’ 
ίτος έπί τάς ιεροτελεστίας τών μυστηρίων 
τούτων άπήλαυον μεγάλης ύπολήψεως, ώς 
φαίνεται έκ διαφόρων έπιγραφών, καί είς 
τδ τέλος τού έτους τής λειτουργίας των έ- 
παρουσιάζοντο έστεφανωμένοι ύπδ τών άρ- 
χόντων τοΰ δήμου. Φαίνεται δε ένυπάρχων 
έν τή έπιστολή τή στελλομένη πρδς τδν άγ
γελον τής έκκλησίας τής Σμύρνη; αρμόδιος 
καί διακεκριμένος υπαινιγμός πρδς ταύτας 
τάς οικογενειακά; συνήθειας' καί οί άρχαΐοι 
συγγραφείς λέγουσιν δτι οί κάτοικοι τής 
Σμύρνης έδιδον μεγάλην προσοχήν, ώ; οί 
μάλλον δεισιδαίμονες, είς τδ ίπιτυγχάνειν 
προσφόρους φράσεις καί λόγους έπί σκοπώ 
οίωνοσκοπίας. Ούτως ή έπιστολή άρχεται: 
«Τάδε λέγει δ πρώτος καί δ έσχατος, δ; 
έγένετο νεκρός καί έζησεν.» (Άποκαλ : β'. 
8). Αί λέξεις αύται ήδύναντο βεβαίως νά 
πλήξωσιν ώτα οικεία πρδς τάς φράσεις τάς 
άποδιδαμένας ύπδ πολύ διαφέρουσαν έννοι
αν τοΐς δργίοις τοϋ Βάκχου. Ούτως έπίσης 
τδ συμπέρασμα, «καί δώσω σοι τδν στέφα

νον τής ζωής,» (φίχ. 10) ύπομιμνήσκει ταυ- 
τοχρόνως αντιπαραβολήν τινα πρδς τδ δώ
ρον τού δημαρχικού στεφάνου, δν άπένεμεν 
έφήμερός τι; εύγένεια τοΐς δδηγοΐς τής έθνι- 
κή; των λατρείας. Τδ ρητόν δύναται μετ’ 
Ισης ίδιότητος ν’ άναφέρηται πρδς τούς 6- 
λυμπιακούς αύτής άγώνας, οΐτινες έτελοΰν- 
το κατά πενταετίαν, καί διήγειρον παρα- 
πλήσιον ένδιαφέρον τώ τών δλυμπιακών 
τής 'Ελλάδος, καί τοι τδ βραβείο* ήτον, ώς 
έν αύτοίς, άπλώς φθειρόμενός τις στέφανος 
ές άνθέων.

Τής Σμύρνης ούσης λίαν ώραίας καί εύ- 
πόρου οί πλούσιοι αύτής κάτοικοι δντες 
σφόδρα άφωσιωμένοι έν τώ κερδίζειν ή έν 
τώ εύφραίνεσθαι έπί ταΐς ήδοναϊς δέν έδι
δον τήν δφειλομέιην προσοχήν είς τδ κή
ρυγμα τοΰ εύαγγελίου διότι ή έπιστολή τοΰ 
Κυρίου όμιλεΐ περί τής «Ολίψεως καί τής 
πτωχείας» τής Σμυρναϊκής έκκλησίας' — 
«Οϊδά σου τά έργα καί τήν θλίψιν καί τήν 
πτωχείαν, (πλούσιος δέει)» καί τοι πλού
σια έν τή κατοχή τής άληΟείας, καθαρά καί 
άμόλυντος ύπέρ τών πλείστων έκ τών γει
τόνων της. Παθήματα έπεφυλάσσοντο δι’ 
έκείνους τούς πειραζομένους καί τεθλιμμέ
νους χριστιανούς, καί ένθαρρύνονται διατε- 
λούντε; ύπ’ αύτά δι’ ούρανίων παρηγοριών' 
«Μηδέν φοβού ά μέλλεις πάσχειν. Ιδού μέλ
λει βαλεϊν έξ ήμών δ διάβολος είς φυλακήν, 
ϊνα πειρασθήτε' καί έξετε θλίψιν ήμερών 
δέκα' γίνου πιστός άχρι θανάτου, καί δώσω 
σοι τδν στέφανον τής ζωής.» Άλλ’ έν τού
τοι; δέν ύπάρχει έλεγχος ή έπίπληξις,—δέν 
ύπάρχει απειλή πρδς μετακίνησιν τής λυ
χνίας έκ τοΰ τόπου αύτής, (ώς έν τή έκ
κλησία τής ’Εφέσου), ή περί τοΰ έρχομοΰ 
τοΰ Κυρίου ΐνα πολεμήσω έναντίον τής αί
ρέσεως έν τή ρομφαίφ τοΰ στόματός του, 
ώς έν τή έκκλησία τή; Περγάμου' ή έκ
κλησία τής Σμύρνη; κοσκινισθήσεται καί 
δοκιμασθήσεται ώ; διά πυρδς, άλλά ίσχύσει 
άχρι τέλους.

Καί ή προρρηθεΐσα δοκιμασία δέν άνε- 
βλήθη έπι μακρόν. ΊΙ καταιγίς τού διωγ
μού ήγείρετο ακριβώς τότε, δτε δ άπόστο-
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λο; ίγραφεν, έπί τής εκκλησίας, καί πριν 
■>, ή ακόλουθο; γε.εά παρέλθη, έξερράγη 
μετά μεγίσττ; μανία; έπί τών χριστιανών 
τή; Σμύρνης. Ή πρώιμος ιστορία τή; εκ
κλησία; τής Σμύρνη; είνε στενώ; συνοδε
μένη τή ιστορία τοϋ Πολυκάρπου, τοϋ μαρ- 
τυρήσαντο; έπισκόπου τη;’ καί τωόντι οί" 
αδήποτε λεπτομέρεια τή; τύχη; τη; διεδό · 
Οη ήμΐν μόνον διά τή; έζιστορήσεω; τής 
ζωή; καί τοϋ θανάτου του. Δέν γνωρίζομεν 
άκριβώς έάν αύτδ; ό Πολύκαρπο; ήτον ί 
άγγελο; τή; έκκλησία; προ; 8ν ό Κύριο; η
μών διηύΟυνε τήν έπιστολήν, άλλά πιθα- 
νώτατον είνε δτι ήτον ό ίδιο;" διότι όλίγα 
έτη ύστερον, δτε ό Ιγνάτιο; τή; ’Αντιόχει
α; διέβη διά τή; Σμύρνη; πορευόμενος εί; 
τήν Ρώμην, (να ΰποστή τδ μαρτύριαν (πεοί 
τά 107 μ. X ) έπίσκοπος αύτή; ήτον δ Πο
λύκαρπος, μεθ’ ού δ Ιγνάτιο; έσχε παρα
μυθητικήν καί έγκαρδιωτικήν συνέντευξιν. 
Άμφότεροι είχον χρηματίσει συμμαθηταί 
καί άκροαταί τοϋ αγίου Ίωάννου, καί μά
λιστα συγκινητική τι; ιστορία άναφέρεται, 
πιθανώς άπλή τι; παράδοσις, περί τοϋ α
ποστόλου έμπιστευΟέντο; τή φροντίδι τοϋ 
Πολυκάρπου νεανίσκον τινά ποτέ ακόλου
θόν του, δστι; άποστατήσα; άπδ τή; πί
στεως έγένετο αρχιληστής συμμορία; τινδ;, 
άλλά τυχαίως, πλησίον τή; ’Εφέσου, συναν
τηθεί; ώδηγήθη έκ νέου εί; μετάνοιαν ύπδ 
τοϋ άγιου Ίωάννου.

Τοσοϋτον μέγα ήτο τδ κλέο; τοϋ Πολυ
κάρπου, ώστε πολλοί συγγραφείς έπησχο- 
λήθησαν εΐ; τδ συγγράψαι ποικίλα καί αν
τιφατικά απομνημονεύματα περί τή; ζωής 
του, ούσης σχεδδν συγχρόνου τή; άποστο- 
λικής περιόδου. Τά μάλλον άξιόπιστα περί 
αύτοϋ ιστορήματα είσίν δσα δ Ειρηναίο; ά- 
φήκεν ήμΐν, δςτις μετέσχε προσωπικής συν
αναστροφή; μετ’ αύτοϋ, καί διηγείται δτι 
δ Πολύκαρπο; έδιδάχθη παρά τών Άποστό
λων καί ύπ’ αύτών έχειροτονήθη καί διωρί- 
σθη έπίσκοπος Σμύρνης· Τοσοϋτον έξοχο; 
ήτον ή φήμη του, ώστε πάντες άνευ έςαι- 
ρέσεω; οί αρχαίοι χριστιανοί συγγραφείς έ- 
ζιστοροϋσί τι περί αύτοϋ. Άλλά τά καθέ

καστα περί τής ζωής του είσίν όλίγα- μό
νον λεπτομερεστέρα έζιστόρησις τοϋ μαρτυ
ρίου του διετηρήθη ΰπδ τοϋ Εύσεβίου έν 
τινι έπιστολή τής έκκλησία; Σμύρνη; στα- 
λείση πρδς τους αδελφού; αύτή; τών άλλων 
εκκλησιών.

Τό μαρτύριον αυτού έλαβε χώραν κατά 
τδν διωγμόν τδν έγερθέντα υπδ τοϋ Μάρ
κου Αυρηλίου ΙβΟμ. Χ. άλλά ή χρονολο
γία αυτή δέν είνε ακριβής. Διάφοροι χριστι
ανοί έκ Σμύρνης καί Φιλαδέλφειας έρρί- 
φθησαν εί; τά άγρια θηρία πρδς τέοψιν τοϋ 
όχλου, καί δ Πολύκαρπο; ταΐς παρακλή- 
σεσι τοϋ ποιμνίου του έπείσθη νά καταφυγή 
εί; τόπον άσφαλεία;, καί νά μή έκθέσρ έ · 
αυτόν άνευ άνάγκη; εί; τδν κίνδυνον. Έ- 
ρεύνης δμω; γενομένη; πρδ; σύλληψίν του, 
δ τόπος τέλος τού καταφυγίου του άνεκα- 
λύφθη υπό τίνος παιδιού βασανισθέντος δ
πως άποκαλύψη τδ μυστικόν. Ό Πολύκαρ
πος είχε καιρόν διαφυγής, άλλά διέμεινε 
λέγων, «Γενηθήτω τδ θέλημα τοϋ Κυρίου.» 
Συλληφθεις συνεκίνησε μέν τάς καρδίας τών 
αίχμαλωτιστών του διά τών ύπέρ αύτών 
προσευχών του, άλλ’ έσύρθη είς τδ πολυ
πληθές αμφιθέατρου ότε οί άγώνε; είχον 
σχεδόν τελειώσει. Κατά τήν στιγμήν τή; 
είς αυτό εισόδου του βροντώδης φωνή, ήν δ 
γέρων μάρτυς άπεδέξατο ώ; άπό τοϋ ούρα
νοϋ, άνέκραξεν, «έσο γενναίος, ώ Πολύκαρπε, 
καί φέρθητι ώς άνήρ.» Ό άνθύπατος συγ- 
κινηθεί; διά τήν ηλικίαν καί τδ σεβάσμιον 
φαινόμενον τοϋ γέροντο; παρεκίνησεν αύτόν 
δίς καί τρις ίνα ύπακούση τώ αύτοκρατορι- 
κώ διατάγματι καί όμόση τώ Καίσαρι καί 
άρνηθή τήν πίστιν του. Ό τύπο; τούτου 
ήτον ο Αϊρε τού; άσεβεϊς.» Ό γέρων άγιος 
μετά στεναγμού άτενίσας είς τδν ουρανόν 
εΐπεν, αίρε τούς ασεβείς. Ό άνθύπατος πά
λιν παρεκίνησεν αύτδν καίείπεν" όμοσον τώ 
Καίσαρι καί ελευθερώσω σε, βλασφήμησον 
τον Χριστόν" ήσύχως δ άγιος άπεκρίθη, 
«όγδοήκοντα έξ έτη υπηρετώ αύτώ καί 
ούδέποτε κακόν μοι έποίησε" πώς λοιπόν δύ
ναμαι νά βλασφημήσω τον βασιλέα και Σω- 
τήρά μου ;» Εί; μάτην ήπείλει αύτδν λέ- 

γων δτι Οά ρίψη, αύτδν εί; τούς λέοντα; ή 
δτι Οά άποθάνη διά πυρό;' εί; έκάστην α
πειλήν γενναίοι; άπεκρίνατο, «είμί χριστια
νός.» Τό πλήθος παράφοραν καθιστάν έκ 
τών κτηνωδών τέρψεων, καί μή κορεσθέν 
άκόμη έκ τοϋ ανθρωπίνου αίματος, έκραύ- 
γασεν, α’ρε τούτον τδν άνθρωπον, τδν πα
τέρα τών χριστιανών, τδν άνατροπέα τών 
θεών μας, τδν διδάσκοντα πολλούς ΐνα μή 
λατρεύωσίν αύτούς. ’λπήτησαν δε Οπως είς 
λέων άπολυθή κατ’ αύτοΰ. Φίλιππος δ 
τών Τράλλεων, δ προεδρεύων Άσιάρχη;, α- 
πέρριψε τήν αίτησίν των, ίσχυριζόμενο; τδ 
τέλος τών άγώνων. Ιίροφανώς ουτος είχε 
συγκινηθή έκ τούτου τοϋ παραδείγματος 
τοϋ χριστιανικού ηρωισμού. Άλλ* δ όχλος 
διψών αίματος έκραύγασεν, «ά;καή ζωντα
νός,» καί ένώ δ άγιος ϊστατο μετ’άκρα; γα
λήνης προσευχόμενος, ό όχλος ταχέοι; συν- 
ήθροισε ξύλα έκ τών πλησίον εργαστηρίων 
καί βαλανείων, ή; έργασία; πρώτιστον μέ
ρος ελαβον οί Ιουδαίοι. Ό γέρων μάρτυς έκ- 
ζωσθείς μόνο; έλαβε θέσιν μεταξύ τών δε- 
ματιών· "Οτε αυτοί ήθέλησαν νά καθηλώ- 
σωσιν αύτόν έν τώ πασσάλω εΐπεν, «άς 
μείνω δπως είμαι 'διότι δ ένισχύων με νά υ 
ποφέρω τδ πϋρ, έντσχύσει με έπίσης, χωρίς 
νά μέ καθη'ιώσητε, νά υποφέρω τήν αγριό
τητά του.» Τότε, αφού αί ηεϊρέ; του έτέ- 
θησαν όπίσω, άφέθη νά δεθή, καί έξήνεγκε 
συγκινητικήν προσευχήν, διατηρηθεΐσαν, ευ
χαριστών τώ θεώ, δςτι; έκρινεν αυτόν άξι
ον τή; τιμής τοϋ μαρτυρίου, διά τήν άνά- 
στασιν εί; αιώνιον ζωήν τής ψυχή; καί τού 
σώματος, καί άποδιδού; δόξαν τή άγια καί 
μακαρίφ Τριάδι. Τδ πϋρ ήναψεν, άλλά σφο 
δρδ; άνεμο; ώθησε τά; φλόγας πρό; τδ 
πλάγιον μέρος, ούτως ώστε έψήθη μάλλον 
ή έκάη,έφ’ςο δ δήμιο; κατηυθύνθη νά θανά
τωση αυτόν διά τή; σπάθης. Ότε τδ δπλον 
ένεπήχθη έν τώ σώματί του, τδ αίμα, δπερ 
έξήλθεν, έσβυσε τάς φλόγα;, αί δποϊαι ευ
θύ; άνήφθησαν, μήπως, μένοντος τοΰ σώμα
τος, οί χριστιανοί ήθελον ένταφιάση αύτδ 
μετά τιμής. Πρδ πάντων οί Ιουδαίοι έπε- 
Ούμουνΐνα τδ σώμα όλοκλήρως καταναλω- 

θή, μήπως, ώς έλεγον, οί χριστιανοί ήθελον 
αφήσει τήν λατρείαν έκείνου τοϋ εσταυρω
μένου ένεκα τούτου τοϋ άνθρώπου. Επί 
τούτω ή έπιστολή κάμνει λόγον περί τή; 
άμαθείας αύτών, «οΐτινες ένόμισαν δτι ήτον 
δυνατόν ήμΐν ϊνα έγκαταλείψωμεν τδν Χρι
στόν 8; έπαθεν υπέρ τή; σωτηρία; δλων τών 
σωζομένων έκ τοϋ άνθρωπίνου γένους, καί 
νά λατρεύωμεν οίονδήποτε άλλον.» Όσεί δέ 
διά προόψεως προσέχουσα ή έκκλησία τή; 
Σμύρνη; έναντίον οίαςδήποτε προσκυνήσεω; 
τοϋ άγιου ή λειψάνου λατρεία; τή; Ρώμη; 
καί τή; Ελλάδος προβαίνει γράφουσα, « ή- 
μεΐ; προσκυνούμεν Αύτδν ώς τδν υίδν τοϋ 
Θεοΰ, άλλά δικαίως άγαπώμεν τούς μάρτυ
ρας ώς μαθητά; τοϋ Κυρίου καί όπαδούζ αύ
τοϋ, ένεκα τή; άγάπης ήν ειχον πρδς τδν 
Βασιλέα καί διδάσκαλόν των.»

'Π σποδός τοϋ άγιου συνελέχθη ύστερον 
ύπδ τών πιστών τοϋ ποιμνίου του, καί κα- 
τετέθη είς μέρο; τί τοϋ δποίου ή παράδοσις 
διετηρήθη έκτοτε άχρι σήμερον, καί δπερ ε
πισκέπτεται είσέτι εύλαβώ; ΰπδ τών 'Ελ
λήνων τή; Σμύρνης. Ό τάφο; του έπιδεικνύ- 
εται εγγύτατα τών έρειπίων παλαιάς τινο; 
έκκλησία; έπί τή; πλευράς τοϋ λόφου, δςτι; 
ύψοϋται πρδς τδ ΜΆ τής πόλεως, πολύ 
πλησίον τής σκηνής τοϋ μαρτυρίου του, καί 
έπισκιάζεται ύπδ μιας άρχαίας ΰψτλή; κυ · 
παρίσσου.

'Π έφεξή; Ιστορία τής χριστιανικής 
Σμύρνης είνε μακρύς τι; κατάλογος δοκιμα
σιών καί διωγμών" δμως τδ φώς ούδέποτε 
εντελώς έσβέσθη. ’Ενώ ό τόπος διετήοησεν 
έμπορικήν τινα ευημερίαν άλλοιωθεϊσαν μέν 
κατά καιρούς πλήν άσυγκρίτω; καλλιτέραν 
παντός άλλου μέρους τής ’Ανατολής, ή έκ
κλησία καί περ έκπεσοϋσα έκ τοϋ προτέρου 
αύτής μεγαλείου, πλήν είσέτι διατελεϊ έν 
καλλιτέρα καταστάσει πασών τών άλλων 
εκκλησιών. Ό χριστιανισμό; πάντοτε διε- 
φύλαξε τδ στήριγμά του άκόμη έν τή μάλ
λον άνεπιεικεϊ έποχή τής Μωαμεθανικής κυ
ριαρχία;- τδ φώ; ύπήρξε πολύ θολόν, καί 
έν μέρει σκοτεινόν, άλλ’ άκόμη ή λυχνία 
διέμεινε, καί τοοοϋτον μεγάλη είνε ή άνα-
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Ιογια τώ» Εντοπίων χριστιανών, ώστε οί 
Μωαμεθανοί, παρ’ ών ή Σμύρνη θεωρείται 
μισητή πόλις, καλοΰσιν αύτήν σκωπτικώς 
«ή άπιστος πόλις.»

'Η Σμύρνη έμεινεν ύπδ τήν κυριαρχίαν 
τής 'Ελληνικής Αύτοκρατορίας έπί μακρύτε- 
ρον καιρδν πασών τών άλλων Επαρχιών τής 
μικράς Ασίας καί κατά πρώτον έκυριεύθη ύ 
πδ τών Τούρκων τδ 1084 μ. X Έκ τών 
χειρών αύτών άνεκτήθη πάλιν ύπδ τών 'Ελ
λήνων, καί πάλιν άνεκυριεύθη ύπδ τών πρώ
των, και κατά τήν δευτέραν πτώσίν της οί 
Τούρκοι έφόνευσαν άνιλεώς δλους τους χρι
στιανούς κατοίκους" διέμεινε δέκατεστραμ
μένη έως ού δ αύτοχράτωρ Κομνηνδς άνέκτι- 
σε περί τά 1220 μ.Χ. αύτήν.Πάλιν κατελή- 
φθη ύπδ τών Τούρκων, οϊτινες έξεδιώχθησαν 
μετά τάς σταυροφορίας ύπδ τών ιπποτών 
τής Ρόδου. Δίς έξοπορθήθη ύπδ τών πρώτων 
καί ταχέως πάλιν άνεκυριεύθη’καί ό Σουλτά
νος Βαγιαζήτ ματαίως έπολιόρκησεν αύτήν 
έπί έπτά έτη. Τέλος δ τρομερδς Ταμερλά- 
νος μετά τών ταρταρικών του στιφών έξε- 
πόρθησεν αύτήν τδ 1402 μετά πολιορκίαν 
14 ήμερών, καί έσφαξεν άνιλεώς δλους 
τους κατοίκους. Άπδ δέ τών αιχμαλώτων 
άποκεφαλίσας χιλίους, έκτισε μνημεΐον τής 
νίκης του ! πύργον άπδ λίθων και κρα
νίων τών νεκρών.

Οί ίππόται τής Ρόδου έκαμαν έτι τελευ- 
τχιαν απόπειραν κατακτήσεως, καί ήδυνή
θησαν, άφοΰ τήν έκυρίευσαν, νά κρατήσωαιν 
αύτήν έπί τινα καιρόν. Μετά τήν τρίτην αύ
τών έξωσιν ύπδ τών Τούρκων προσεβλήθη 
άπαξ έτι ύπδ τού βενετικού στόλου, δτε οί 
Βενετοί άνταπέδιδον τοϊς Μωαμεθανοϊς μετ’ 
ίσης μανίας τάς σφαγάς, τάς δποίας ούτοι 
διέπραξαν έπί τών χριστιανών. "Ολων τών 
προσπαθειών αύτών πρδς έξώθησιν τών 
Τούρκων ματαιωθεισών,ή πόλις διέμεινεν ύ
πδ τήν τουρκικήν διοίκησιν. Οί "Ελληνες 
χριστιανοί έλαβον μετρίαν τινά έλευθερίαν, 
καί έκτοτε άπήλαυον έλευθερίαν θρησκευτι
κήν καί προστασίαν, δσάκις κατεπιέζοντο, 
υπο τών Ευρωπαίων πρακτόρων, εΐτα δέ 
Ρ^ΧΡ1 διά τής Επιρροής τών χριστι

ανών προξένων καί τών πολλών τής Δύσεως 
κατοίκων.

'Η Σμύρνη άνεκτίσθη τόσον συνεχώς ώστε 
τά λείψανα τής άρχαιότητος είσί συγκριτι- 
κώς πρδς τά τής ’Εφέσου έλαχίστου Ενδια
φέροντος. Τής παλαιάς Σμύρνης (τής άρχαι- 
οτάτης Ελληνικής πόλεως} δλίγα μόνον ί
χνη διατηρούνται, δύο ή τρία μίλια μακράν 
τής πόλεως. Τής νεωτέρας Σμύρνης, οΤα αυ
τή ύπήρχεν έν ταΐς ήμέραις τοϋ αγίου Ί
ωάννου, τδ κύριον λείψανον εΐνε μέρος τι τοΰ 
φρουρίου έπί τού όρους Πάγου. Πρδς δυσμάς 
τούτου τά λείψανα του σταδίου φαίνονταν 
κατά μέρος έσκαμμένα έν τή πλευρά τοΰ 
λόφου, δμοια πρδς τδ σχέδιον του θεάτρου 
τής ’Εφέσου" άλλ' δλαι αί έδραι έλήφθησαν 
έκεΐθεν ϊνα χρησ.μεύσωσιν εις νεώτερα κτί
ρια, έκτδς όλίγων τεμαχίων, καί εΐς τά θο
λοειδή άντρα ϊ) Vomiloria, δπου τά άγρια 
θηρία τά χρησιμεύοντα διά τούς κτηνώδεις 
ρωμαϊκούς άγώνας περιεκλείοντο. Ένταΰθα 
δέ ίστάμενοι άκριβώς έπί τού τόπου τοΰ 
μαρτυρίου τού Πολυκάρπου βλέπομεν καί τδ 
μέρος ένθα κεΐται δ τάφος του, δςτις εύρί
σκεται πρδς τήν είσοδον σχεδδν τού θεά
τρου.

Έν πολλοΐς κτιρίοις τής νεωτέρας Σμύρ
νης βλέπομεν τά τεμάχια άρχαίων γλυ
πτών, άγαλμάτων, στηλών, καί κιονόκρα
νων έκτισμένα μετ’ άλλων ύλών έν τοϊς τοί- 
χοις τών οικιών. Άλλά δέν ύπάρχει ίχνος 
τών άρχαίων τειχών, τά δποΐα πιθανώς πε- 
ριέκλειον διάστημα ήττον μικρδν τοϋ κα- 
τεχομένου ύπδ τής νεωτέρας καί λίαν έκ" 
τεινομένης πόλεως. 'Ο παλαιδς περικλεισμέ- 
νος λιμήν έπληρώθη, καί κεΐται τώρα έν τώ 
μέσω τής κατωτέρας πόλεως κεκαλυμμενος 
ύπδ οικιών καί οδών- Έν τω κέντρω τοϋ 
παλαιού φρουρίου έπί τής πλευράς τοϋ λό
φου εύρίσκεται κατερειπωμένον τσαμίον πρδ 
πολλοΰ εις αχρηστίαν, άρχικώς χριστιανική 
έκκλησία, τδ μόνον άδιαφιλονείκητον χρι
στιανικόν λείψανον τής Βυζαντινής Εποχής. 
Καί τοι τά λείψανα τής άρχαιότητος είσί 
τόσον σπάνια, καί τά νεώτερα κτίρια, Εξαι
ρέσει τής άρμενικής Εκκλησίας, δέν εΐνε εί- 

δικής ώραιότητος, ή γενική δμως άποψις 
τής Σμύρνης εΐνε θαυμασίως ωραία. Φαίνε
ται κάλλιστα δταν γίνεται πλησιεστέρα έκ 
τοϋ μέρους τής θαλάσσης. Ό κόλπος, έν τώ 
άκρω τοϋ δποίου εΐνε έκτισμένη, έχει μήκος 
33 μιλίων, καί άπδ 6-15 πλάτος, καί στε- 
νοϋται ύπδ τοϋ ύπερηφάνου άκρωτηρίου τών 
Καραβούρνων ή τϊς Μαύρης Μύτης. Πολλά 
μικρότερα άκρωτήρια καί νήσοι μεσολαβοϋ- 
σιν, ή τελευταία τών δποίων τδ πάλαι έ- 
χρησίμευεν ώς τδ εύνοϊκδν άσυλον τών άνα
τολικών πειρατών. 'Π άπδ τής μεσημβρινής 
πλευράς θέα εΐνε εξαιρέτως μεγάλη. Κατω
φερείς δασώδεις λόφοι άνυψοϋνται άποτό- 
μως άπδ τής θαλάσσης, γυμνοί καί τραχείς 
κατά τήν κορυφήν, άλλ’ αί πλευραί των 
κεκαλυμμέναι μετά άειθαλών καί άγριων 
άπιδεών, ένώ πορτοκαλεών άλση, μετά κυ 
μαινομένων σωρών καλαμοπτερίδων, περι- 
βάλλουσι τούς πρόποδας τού όρους μέχρι 
τού χείλους τοΰ δδατος.'Η ύψηλοτέρα, άνω
θεν τοϋ κόλπου, βουνώδης σειρά φθάνει τδ 
ύψος τών 3,000 ποδών άπολήγουσα εΐς δύο 
παραδόξως έσχηματισμένας κορυφάς καλου- 
μένας τά «δύο άδέλφια,» έφ’ών τδ νεφοκά- 
λυμμα εΐνε τδ βαρόμετρον τής Σμύρνης. Ό 
λιμήν σχηματίζεται ύπδ δύο μακρών αμ
μωδών έβελών, τοΰ ένδς πρδς βορράν σχη- 
ματιζομένου ύπδ τής έναποτιθεμένης ίλύος 
άπδ τού κλασικού "Ερμου Εκβάλλοντος Εν
τεύθεν πρδς τήν Θάλασσαν" καί Επί τούτων 
τών οβελών ή γλωσσών τά άλατοπηγεϊα 
ίκλάμπουσιν έν ταΐς πρωϊναΐς άκτίσι τοϋ 
ήλίου ώσεί ό λιμήν ήτον περιεζωσμένος ύπδ 
κυκλίσκου άδαμάντων μεταβαλλομένων είς 
άργυρον. Όλίγον μακράν όπισθεν τής λίαν 
Εκτεινομένης πόλεως ύψοϋται δ τολμηρές 
Πάγος μέ τά σκοτεινά πράσινα άλση τών 
κυπαρίσσων, σημεία μελαγχολικά τών οθω
μανικών κοιμητηρίων, προχωροΰντα μέχρι 
τών προπόδων αύτοΰ έφ’ έκάστης πλευράς 
τοϋ φρουρίου. Πρδς τά Εσωτερικά οί λόφοι 
ηφαιστειώδους άρχής είσί μάλλον γυμνοί 
κατά τδ φαινόμενον, άλλ’, ώς ό Βεζούβιος, 
είσιν όνομαστΟί διά τούς οίνους των" καί ή 
γή εΐνε εξαιρέτως προσφυής είς όπωροφόρα

δένδρα παντδς είδους, ή παραγωγή τών οποί
ων άποτελεί έν Εκ τών ειδών τών Εμπο
ρευμάτων.

Τά μάλλον διακεκριμένα δημόσια κτίρια 
είσί τδ διοικητήριον, ώραΐον τωόντι οικο
δόμημα, καί δ μέγας στρατών χρισιμ.εύσας 
έπί τοΰ κριμαϊκού πολέμου ώς νοσοκομεΐον 
τών άσθενών καί πληγωμένων άγγλων 
στρατιωτών. 'Ο πληθυσμός τής Σμύρνης ύ- 
περβαίνει τάς 180,000 χιλιάδας, έκ τών δ
ποίων σχεδδν τδ ήμισυ είσί χριστιανοί κυ
ρίως τοΰ ορθοδόξου δόγματος.

Έκ τών ρηθέντων γίνεται φανερδν δτι ή 
ρήσις τής άποκαλύψεως Εξεπληρώθη δλοσ- 
χερώς. Καί ή Σμύρνη μετά τόσα δεινά ά
τινα ύπέστη κατά τδ μακρδν διάστημα 
πολλών αιώνων διετηρήθη ύπδ τής θείας 
Προνοίας πάλιν ώραία καί άκμαία πόλις έ
πί τώ σκοπώ τοϋ μεταδίδειν τά φώτα τής 
γνώσεως εΐς τά πλησιόχωρα μέρη. Άς ελπί- 
ζωμεν καί άς δεώμεθα δπως καί ή έκκλη
σία τής Σμύρνης, ήτις έπί τοσοΰτον μακρδν 
χρόνον διετηρήθη, διόρθωση καί κοσμήση 
τήν λυχνίαν της, καί άποβή έκ νέου λάμ- 
πουσα λυχνία, δπως ή πρδ πολλοΰ κατα
πατημένη καί κατατεθλιμμένη, άνυψωθή 
πάλιν έν καθαρότητι καί πιστή άχρι θανά
του λάβη τδν στέφανον τής ζωής !

Ο. Κ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΙΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

ΥΠΟ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΠΟΨΙΝ.

'Ο πληθυσμός τής Εύρώπης δέν δύναται 
νά όρισθή ακριβώς’ διότι είς πολλά κράτη 
δέν γίνεται ακριβής άπαρίθμησις. Ό Behm 
ύπολογίζει αύτδν είς .302,973,000. Τδ 
μέγιστο» μέρος τών κατοίκων αύτής ύπά
γεται είς τήν καλουμένην Ίνδογερμανικήν 
·?. Ίνδοευρωπαϊκήν φυλήν, διαιρείται δέ εις
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8—9 οίκογενείας έθνογραφικώς, ών τινες 
διαιρούνται είς διαφόρους κλάδους, υποδι- 
αιρουμένου; καί τούτους. Αί οίκογένειαι αυ* 
ται είναι αί εξής"

I. Ή Έλληνολατινική, περιλαμβάνουβα 
τούς Ελληνας, τούς ’Ιταλούς, τούς 'Ισπα
νούς μετά τών Πορτογάλλων, τούς Γάλλους, 
τούς 'Ραιτούς καί τούς Βλάχους.

'Ως γνωστόν ή Ίνδογερμανική φυλή κα
λείται και ’Apia (έκ τοϋ σανσκριτικού-4 
rya) ή μάλλον άποτελεϊ τύ πρός δυσμάς 
οίκοϋν μέρος τής Άριας φυλής.

Οί λαοί κατά τόν μακροχρόνιον αύτών 
βίον δέν δύνανται νά μείνωσιν απαλλαγμέ
νοι τής έπηρείας τών περίοικων ζαί έπιδρα- 
μόντων τήν χώραν αύτών λοιπών λαών, ε
πομένως ούδ’ άμικτοι άλλων. Διό τά πλεϊ- 
στα τών εθνών, τών οίκούντων νΰν έν Εύ- 
ρώπη, προήλθον κατά τό πλεΐστον μέρος 
έκ συμμίξεως διαφόρων λαών, έθνογραφι
κώς όμως κατατάσσονται είς έκείνους, οΐ
τινες ύπερίσχυσαν άριθμητικώς, μετέδω
σαν δέ τήν γλώσσαν αύτών, τά ήθη καί έ
θιμα, τάς σωματικός καί ψυχικός ιδιότη
τας είς τό παραχθέν νέον έθνος.

Οί "Ελληνες, ου; ό Fallmerayer έπειρά- 
θη νά έξαλείψη έκ τοΰ εθνογραφικού χάρ
του τής Εύρώπης, παραλαβόντες ξένα στοι
χεία, μάλιστα θρακοϊλλ.υρικά, σλαυΐζά καί 
λατινικά, άπερρόφησαν αύτά έντελώς, διέ
σωσαν δέ τήν γλώσσαν, τά ήθη καί έθιμα 
έν πολλοΐς, τάς παραδόσεις, και τάς φυσι
κός καί διανοητικός ιδιότητας τών προγό
νων των.

Οί ’Ιταλοί προήλθον έκ τής επιμιξίας 
'Ρωμαίων, Ελλήνων, Αογγοβάρδων (Γερ
μανών) καί ’Αράβων. .Οί δέ 'Ισπανοί έκ της 
τών Κελτιβήρων, άρχαίων κατοίκων τής 
χώρας, μετά '|*ωμαίων, Γότθων καί Μαύ
ρων (’Αράβων). Όί Γάλλοι έγεννηθήσαν έκ 
τής έπιμιξίας τών άρχαίων τής χώρας κα
τοίκων, τών Κελτών ή Γαλατών, ών τούς 
φυσικούς καί ψυχικούς χαρακτήρας έν πολ
λοΐς διετήρησαν, μετά τών άπό τών χρό
νων του Καίσαρός έπιδραμόντων τήν χώ
ραν 'Ρωμαίων, καί τών Φράγκων, έθνους 

γερμανικού, ών τούς χαρακτήρας άνακαλύ- 
πτει τις έν τή βορείω Γαλλία. Οί 'Ραιτοί 
και οί Βλάχοι ώς έθνος ίδιον έγεννήθησαν 
περί τόν 5—Λ μ. X αιώνα έξ έπιμιξίας 
Ρωμαίων, Σλαύων καί Τετών.

2. 'Η Γερμανική. Αύτη ήν άεί πολυπλη
θής, καί κατά τόν μεσαιώνα ή έπικρατοΰ- 
σα έν Εύρώπιι έθνιότης. Καθ’8ν χρόνον οί 
Ρωμαίοι τό πρώτον έγνώρισαν τούς Γερμα

νούς άπετέλουν πολλούς βαρβάρους λαούς, 
οΐον τούς Τεύτονας, τούς Κίμβρους, τούς
Αγγλους, τούς Σάξωνας, τούς Σουήβους, 

τούς Γότθους, τούς Βανδάλους, τούς Φράγ
κου;, τούς Λογγοβάρδου; (έκρωμαϊσθέντας 
βοαδύτερον) κτλ. Ίΐ γερμανική οικογένεια 
υπάρχει και νϋν πολυάριθμος, οί δέ λαοί, 
οί άνήκοντες αύτή, είσί τινές μέν σχεδόν 
άμικτοι Γερμανοί, τινές δέ προήλθον έξ 
έπιμιξίας αύτών μέ άλλων οικογενειών 
λαών. Είνε δέ ουτοι οί Γερμανοί μετά τών 
'Ολλανδών καί Φλαμανδών τής Βελγικής, 
οί Σκανδιναυοί (δηλ. Δανοί, Σουηδοί καί 
Νορβεγοί), καί οί "Αγγλοι· Πάντων τώ» 
άλλων γερμανικών φύλων μάλλον μεμιγμέ* 
νοι είσίν οί "Αγγλοι,μίγμα Άγγλοσαξώνων, 
Κελτών, Νορμανδών και 'Ρωμαίων. Γερμα
νικά τινα φύλα άπορροφηθέντα υπό άλλων 
έξηφανίσθησαν, οΐον οί Γότθοι έν 'Ισπανία, 
οί Φράγκοι έν Γαλλία, οί Λογγοβάρδοι έν 
τή βορείω ’Ιταλία, οί Βάνδαλοι έν Αφρική.

3. ΊΙ Σλαυϊκή. Οί Σλαΰοι, λαός πολυ
πληθής, κατέχουσι τό ανατολικόν ήμισυ 
τής Εύρώπης, ένιαχοϋ μέν άμικτοι καί συμ
παγείς, ένιαχοΰ δέ άλλοι; λαοΐς συνο’.κοΰν- 
τες. Οί Σλαΰοι μετέβησαν άπό τή; Ασίας 
είς τήν Εύρώπην μετά τούς Γερμανούς, ου- 
τοι δέ μετά τού; Κέλτας. Είς τήν οικογέ
νειαν ταύτην άνήκουσιν οί Ί’ώσσοι, οί Τσέ- 
χοι μετά τών Μοραυών, οί Σλοβάκοι, οί 
Λέχοι ή ΙΙολωνοί, οί Σόοβοι ή Βενέτοι, οί - 
'Ρουθήνοι (σύμπαντες βόρρειοι Σλαΰοι κα
λούμενοι) καί οί νότιοι Σλαΰοι, δηλ. οί 
Σλοβένοι ή Σλαβοϋνοι, οί Σέρβοι (περι- 
λαμβάνοντες τούς ιδίως Σέρβους, τούς 
Κροάτας, τούς Βοσνίου; καί τούς Μαυρο
βουνίου;), καί οί Βούλγαροι. Οί ’Ρώσσοι έ- 

λαβον τύ όνομα τοΰτο κατά Gfrorer κατά 
τήν 7 μ. X. εκατονταετηρίδα. Οί Βενέτοι 
ήσαν πάλαι ιίοτε λαός πολυπληθής, κα
τσικών τά βορε.οανατολ. μέρη τής Γερμανί
ας (στμερ. Ιίρωσσίας κτλ), νΰν δέ σώζονται 
μόνον λείψανά τι<α αύτών έν Πρωσσία καί 
Σαξωνί^. Οί Σέρβοι είνε γνωστοί έν τή Ι
στορία ύπό τό όνομα ΣΑανοι άπό τής 5 
έκατονταετηρ. μ Χρ., ότε είσέβαλον είς τό 
βυζαντινόν κράτος, ένθα κατά τόν 7 αιώνα 
ίδρυσαν ίδια κράτη, τήν Κροατίαν, Σλαβο
νίαν, Σερβίαν καί Βοσνίαν. Οί δέ Βούλγαροι 
ή Βόλγαροι, λαός νομαδικός, έκ τής ’Ασίας 
είς τήν Εύρώπην κατά τόν 7 αιώνα έλθόν- 
τες, άνήκον είς τήν ταταρικήν οικογένειαν 
τής Μογγολικής φυλής. Ουτοι διαβάντες 
τόν Δούναβιν καί τφ βυζαντινφ κράτει 
πολλάκις πράγματα παρασχόντες, άποκα- 
τέατησαν έν τή κάτω Μοισία (νΰν Βουλγα
ρία), βραδύτερον δέ υπερβάντες τόν Αίμον 
έξετάθησαν εις τινα μέρη τής Θράκης καί 
Μακεδονίας. Άναμιχθέντες μετά τών παρά 
τόν Δούναβιν Σλαύων παρέλαβον τήν γλώσ
σαν αύτών, άπολέσαντες τήν ιδίαν.4. Ή Λεττική. Συνεσφιγμένοι οί Λεττοί 
μεταξύ Γερμανών καί Σλαύων ήλατ- 
τώθησαν πολύ άριθμητικώς. Τανΰν άνήκου- 
σιν είς τήν οικογένειαν ταύτην μόνοι οί Λετ- 
τοί κάτοικοι τής παρά τήν Βαλτικήν θά
λασσαν κειμένης ρωσσικής έπαρχίας Λιθου
ανίας. Οί Λιθουανοί, είς τήν αύτήν .οικογέ
νειαν άνήκοντες, ήσαν οί αρχαίοι κάτοικοι 
τής Πρωσσία;, κατά τύν 4 μ. Χρ. αιώνα υ
πό τών Γότθων ΰποταχθέντες καί άπορρο- 
φηθέντες.

5. 'Η Κελτική. Οί Κέλται (καί Κιμμέρι- 
οι, Κύμροι Γαλάται καλούμενοι) ήσάν ποτέ 
λαός ισχυρός καί πολυπληθής, κατεΐχον δέ 
τήν σημερινήν Γαλλίαν, τήν Βελγικήν, μέγα 
μέρος τής Ισπανίας, ’Αγγλίας, 'Ολλανδία; 
καί'Ελβετίας, μέρη τινά τή; Γερμανίας καί 
τήν άνω ’Ιταλίαν. Εινε δέ τών Γερμανών καί 
Σλαύων αρχαιότεροι, μεταγενέστεροι δμως 
τών Ίβήρων. Έν έπιμιξίι? μετά τών 'Ρω
μαίων, έπειτα δέ μετά τών Γερμανών άπε- 
τέλεσαν διάφορα έκ τών νΰν εύρωπαϊκών έ-

(0Μ1ΙΡ0Σ ΦΤΛ. ΙΒ.) 

θνών, ώς αυτοτελής φυλή σχεδόν έξαφανι- 
σθεΐσα. Λείψανα τής οίκογενείας ταύτη; 
είσί μόνον οί ’Ιρλανδοί, οί Ταιλοί κατοινοΰν- 
τες τό δροπέδιον τής Σκωτίας, ο: Κύμροι 
ή Ούαλήσιοι κατοικοΰντες τήν Ούαλίαν (έν 
’Αγγλία), οί Bretons τή; γαλλικής έπαρχί
ας Bretagne καί οί Βαλλόνοι τής Βελγική; 
καί βορείου Γαλλίας."

6. ΊΙ Σημιτική. Εί; ταύτην άνήκουσιν 
οί άνά πάσαν τήν Εύρώπην διεσπαρμένοι 
Εβραίοι καί οί έν Alpuyeras τής Ισπανίας 
οίκοΰντες Μαυρίσκοι,άπόγονοι τών ’Αράβων, 
τών ίδρυσάντούν έν Ισπανία κατά τόν μέ
σον αιώνα πλεΐστα βασίλεια.

Ιδίαν θέσιν εθνογραφικήν κατέχουσιν οί 
Αλβανοί καί οί Βάσκοι. Οί μέν Αλβανοί 
εινε λείψανον τής έν τή άρχαιότητι πολυα
ρίθμου, πρότερον μέν ffpgxixijc, άπό δέ τών 
χρόνων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου ΐ-Ι.Ιυρικής οί
κογενείας καλουμένης, τανΰν δέ θρακοϊλ- 
λυρικής.Εί; ταύτην περιελαμβάνοντο έκ τών 
άρχαίων έθνών οί Θράκες, οί Δάκες, οί Γέ- 
ται, οί Τριβαλοί, ίσως δέ καί οί Λέλεγες, 
οί ΙΙελχσγοί, Μακεδόνες κλ. ΊΙ έπωνυμία 
ΆΑβακΑ άναφέρεται πρώτον υπό τοΰ Πτο
λεμαίου" έκαλοΰντο δέ πρότερον Ίλλυριοί. 
Οί ’Αλβανοί οίκοΰσι νΰν έν Άλβανίορ καί 
Ήπείρφ καί παρά τά σύνορα τών παρακει
μένων ταύταις επαρχιών, παλαιάς Σερβίας 
καί Βουλγαρίας, προσέτι δέ έν Έλλάδι. ’Α
ποικίας αυτών άπαντώμεν καί έν Δαλματία 
καί μεσημβρινή ’Ιταλία.

Οί δέ Βάσκοι, ών ή γλώσσα προσεγγίζει 
τή σανσκριτική μάλλον τών λοιπών εύρωπαϊ- 
κών, είσί λείψανον πανάρχαιον τών Ίβή- 
ρων, οΐτινες κατεΐχον τά νοτιοδυτικά τή; 
Γαλλίας καί σύμπασαν τήν Ισπανίαν. Μετά 
τών έπελθόντων Κελτών άπετέλεσαν τού; 
Κελτίβηρας. Οί Βάσκοι άποτελοΰσιν ολίγα; 
εκατοντάδας χιλιάδων καί κατοικοΰσιν έπί 
τών Πυρηναίων καί παρά τύν κόλπον τή; 
Βισκαί’ας. Τό όνομα ΊσκαΓία, ώς καί τά 
πλεΐστα τών διαφόροιν δρέο>ν, ποταμών 
καί πόλεων τής χερσονήσου τών Πυρηναίων 

Ιε’νε Βασκικά. Οί Γάλλοι καλοϋσιν αύτούς 
Gascons.

57.
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Προσέτι ύπάρχουσιν έν Εύρώπη καί ’Αρ
μένιοι, έν ταΐς άνατολικαΐς έπαρχίαις αύ
τής, καϊ 'Αθίγγανοι έξ Ινδιών καταγόμενοι 
καί φερέοικοι οντες τδ πολύ.

Μετά τίς άπαριθμήσεως τών είρημένων 
οικογενειών καί έθνών, απάντων άνηκόν- 
των είς τήν ’(νδοευρωπαϊκήν φυλήν, δ έθνο- 
γραφικδς πλούτος τίς Εύρώπης δέν έ- 
ξαντλεΐται’ διότι έκτδς τούτων οίκοΰσιν έν 
Εύρώπη καί τινες λαοί, εις την μογγολικήν 
φυλήν άνήκοντες Είνε δέ ούτοι οί φιννικοί 
λαοί (Λάπονες, Ταβάφοι, Καρέλιοι καί Κου- 
α1ν»ι, οί έν Φιλλανδία καί Νορβεγία 
χούντες), οί Έσθοί έν Έστωνία, παρά 
Βαλτικήν, καί οί Κούροι, καί Αίβοι, 
Ούγγροι, έν ταΐς δυτικαΐς έπαρχίαις 
Ρωσσίας καί έν Ούγγαρία οίκοΰντες,

τέλος οί έν Εύρώπη άποκαταστάντες Τούρ
κοι καί Καλμοϋκοι καί τινες άλλοι.

Τά έθνη τής Εύρώπης είσί περί τά GO, 
ών 40 άνήκουσίν είς τήν Ίνδοευρωπαϊκήν 
ή άριοσημιτικήν οικογένειαν, 41 είσί φιννι- 
κά καί 9 ταταρικά. Όμιλούσι δέ 53 γλώσ
σας καί πολυαρίθμους διαλέκτους, καί ά- 
νήκουσιν είς 13 διαφόρου; έθνογραφικάς οι
κογένειας.

οί- 
τήν 
καί 
τίς 
καί

’Εκ πασών τούτων ύπδ πάσαν έποψιν λό 
γου άςιαι εινε αί τρεϊς πρώται καί μέγι
στα·., δηλονότι ή Έλληνολατινική, ή Γερ
μανική καί ή Σλαυΐκή. Ούδεμία έκ τών 
λοιπών άπέκτησεν έν Εύρώπη μεγάλην καί 
διαρκή σημασίαν, ούδέ τών Τούρκων καί 
Μαγυάρων, τών σχετικώς μεταξύ αύτών έξε 
χόντων, έςαιρουμένων.

Ή Έλληνολατινική οικογένεια κατέχει 
τάς τρεϊς μεσημβρινής χερσονήσους τής Εύ
ρώπης μετά τών γειτνιαζουσών έπαρχιών, 
δηλ. τήν τοΰ Αίμου, τήν τών Πυρηναίων καί 
τήν Ιταλικήν κλ., πρδς δέ τούτοι; καί τάς 
νήσους τής Μεσογείου θαλάσσης. Ή γερμα
νική κατέχει τδ κέντρον τή; Εύρώπης καί 
τάς πρδς βορράν αύτής χερσονήσου; καί νή
σους. 'II δέ Σλαυΐκή έκτείνεται έπί τής εύ- 
ρείας καί τδ πλεΐστον πεδινής ανατολικής 
Εύρώπης. Τών έθνών τών έχόντων μογγο
λικήν τήν καταγωγήν οίκοΰσι τά μέν μετα

ξύ τών Ελλήνων καί τών Σλαύων τή; χερ
σονήσου τού Αίμου, τά δέ μεταξύ τών βο
ρείων Σλαύων.

"Οσον αφορά τήν έκτασιν Γής, ήν αί τρεϊ; 
πρωτεύουσαι οίκογένειαι κατέχουσι, σημει
ωτέου, δτι ή μέν Έλληνολατινική καί Γερ
μανική κατέχουσιν ίσην μοίραν, ήτοι έκατέ
ρα 1,762,000 τετραγ. κιλόμ. = 32,000 
τετραγ μίλ. ή δέ Σλαυΐκή τριπλασίαν, δηλ. 
5,506.,000 τετργ. κιλόμ = 90,000 τετργ. 
μίλλια.

Έκ τών κατοίκων τής Εύρώπης είς μέν 
τήν Έλληνολατινικήν οικογένειαν άνήκου- 
σιν 96.7 έκατομμύρια, εί; δέ τήν Γερμανικήν 
95 έκατομ. εΐς δέ τήν Σλαυΐκήν 82.7. Τό 
υπόλοιπον περιλαμβάνει 4-1 Κέλτας, 2.8 
Λεττούς, 3 2 Σημίτας, 5. Μαγυάρους, 4.7 
Φίννους, ‘2.5 Τούρκους καί Τατάρους.

Έν Σμύρνη τή 25 Όκτ. 1876.

Γ. ^ιαμαχτόπουΛος.

Τή Συττάζει τού «-Όμηρου*.

'Er τφ διαχοητιχώ συμποσίω, τφ Λροσ- 
ιρεροιιέχω ύπό τοϋ Περιοδικού τοΰ ir Σμύρ- 
γη όμογετοΰς ΣυΛΛόγου (ό όποιος idr ύ- 
πεστηρίζετο έστω χαί διά γΛίσχρωχ zir&r 
ψυχίωχ ύπό τής όμογεχοΰς χοτπίτητος ήδύ- 
χατο ζωτικότατα έθκικά έιιοτεΛέσματα »- 
πό διαχοητιχήχ ίποψιχ rd έπιτεΛέσρ παρά 
τοΐς κατά τήχ Μιχράχ 'Λσίαχ όμογετέσι), 
παρατιθέμεχοκ έχίοτε ώς προσδόρπιοχ χαί 
ιατρικός τι θέμα, χαί τοι διά τής στυ· 
yi; γεύσεώς του δΰratal πως rd συγχερα 
τάς έχ τής παραθέσεως ΛΛΛωχ εΰχυ/ιοτέ- 
pa>r θεμάτωχ προσγιγτομέχας τερπχοτέ- 
ρας έι-τυπώσεις, μοΛοχτοΰτο άρμόδιοχ ίσως 
είχε, ar ούχί δι a.Uor Λόγο?, τούΛάχι- 
στοχ όπως διά τούτου ύπεχθυμίζηται τοΐς 
όαογεγέσιχ ίατροϊς, δτι έχ τώ»· πεποΛιτι- 
σμίχωχ έθγΰ>γ μόχοι ol εΛΛητες Ιατροί ά- 
παζιοΰιιεε- ti/r ύποστήριζιχ ΐατριχοΰ πε
ριοδικού, έχδιδομέκου είς τήν ^«υκή»· έ- 

xsirqr, er τή όποια κατετέθησαχ [ilr τά 
θεμέΛια,άΓεπτύχθη δέ ό σχεΛειός τοΰ δ.Ιου 
ΐατριχοΰ διοργαησμοΰ.

ΣμύρΥη τή 5 96ρΙου Ι8Ί6.
Χρ· Πο.Ιίτης.

1ΑΤΡ1ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Γνο,στδν, δτι έν γένει κατά τήν νοσηράν 
διατάραξιν τού ανθρωπίνου όργανισμοΰ, δ- 
σάκις πάσχωσι μία ή πλείονες λειτουργίαι 
αύτοΰ, πολλάκις μέν ή αόριστος ζωτική 
Λειτουργία, ή έφορεύουσα έπί τής διατη- 
ρήσεως τής ζωής, ή γνωστή ύπδ τήν έπί
σης αόριστον προσωνυμίαν φύσις, άρκεϊ μό
νη αύτή, δι’ ών αντιτάσσει ζωικών ένεργει
ών, ΐνα επιτελή τήν ϊασιν τοΰ νοσηρώς δι- 
ακειμένου όργανισμοΰ.

Κατά τάς, ώς είπεΐν, δμαλάς ταύτας 
περιστάσεις τής νοσηράς διαταράξεως τοΰ 
όργανισμοΰ δ εύσυνείδητος καί φρόνιμος ι
ατρός, παρακολουθών κατά βήμα τάς ια
ματικής ένεργείας τής φύσεως, δφείλει ά
πλώς ίνα περιορίζηται έπί τή έφαρμογή
τών απολύτως άναγκαίων θεραπευτικών 
μέσων, ατινα ούδόλως παρακωλύοντα τάς 
εύεργετικάς ένεργείας έκείνης, συντελοΰσι 
μάλλον δπως διευκολύνωσι ταύτα; πρδς δ- 
μαλωτέραν καί ταχυτέραν απαλλαγήν τοΰ 
πάσχοντος όργανισμοΰ άπδ τά; βλαβερά; 
αντιδράσεις τής νόσου

Ένίοτε δμως, καθ’ άς περιστάσεις ή άν- 
τίδρασις τής νοσηράς διαταράξεως τυγχά
νει ύπερτέρα τών ιαματικών ένεργειών τή; 
ζωικής Λειτουργίας, τότε δή ούδέν ίσχύ- 
ουσα ίνα έπιτελή άφ’ έαυτής πρδς ϊασιν η 
καταβεβλημένη ytioic χρήζει τά μάλιστα 
τής δσον τάχιον καταλλήλου καί δραστή
ριου ένεργείας τού, ούτως είπεΐν, βοηθού καί 
άναπληρωτοΰ έκείνης ιατρού, δ δπο’.ος διά 

τής περιεσκεμμένης προσφοράς τών άρμο- 
διωτέρων κατά τάς περιστάσεις θεραπευτι
κών μέσων πολλάκις τίθεται έν περιωπή ί
να άναπληροΐ καί άναζωογονοΐ τάς έκλι- 
πούσας ένεργείας τής ζωικής λειτουργίας, 
διασώζων ουτος τούς πάσχοντας άπδ τούς 
όνυχα; βεβαίου θανάτου.

'Γπδ τδ κράτος δή τών ιδεών τούτων 
έπιχειρώ ίνα καϊ ήδη αναπτύξω πρακτικά; 
τινας παρατηρήσεις, περί τών δποίων καί 
πρό τινων μηνών έσχάτως, δοθείσης μοι ά- 
φορμής έξ ιατρικής συζητήσεως, είχον δώ
σει νύξιν τινά διά τής δημοσιογραφικής δ · 
δοΰ.

Μολονότι δέ ούδεμίαν νέαν άνακάλυψιν 
επαγγέλλομαι δτι κοινοποιώ, ούχ ήττον ά- 
ναλογιζόμενος κοινωφελή τήν έπανάληψιν 
τοιούτων πρακτικών ιδεών έκτίθεμαι ταύ' 
τας ύπδ τήν κρίσιν καί έξέλεγξιν τών αρ
μοδίων. Έν τώ παρόντι Οέματι Οέλομεν 
έκΟέσει συντόμως, α Περί τής θεραπευτικής 
χρήσεως τών όπιούχωχ σχευασιωχ κατά 
τινων χευρώσεωχ κακοήθους χαρακτήρος·»

Γνωστόν, δτι τδ δπιοχ τυγχάνει έκ 
τών εύαρίθμων φαρμακευτικών ούσιών, οιαι 
δ υδράργυρος, ή xira, δ σίδηρος, ή εί·θά· 
Λεία ν.π'Κ, αί δποΐαι προσφέρουσι τάς σω· 

: τηριωδεστέρας εύεργεσίας έν τή θεραπευτι
κή, καί άνευ τών δπο ων ή πρακτική ιατρι
κή ήν άτελεστάτη.

Ένώ δέ αί όπιοΰχοι οκευαοΐαι καί έζ 
αύτών ή μάλλον εύμεταχείριστος μορφίνη 
προσφερομένη, έν αί; περιστάσεσιν ούδό
λως ένδείκνυται, παράγει τάς γνωστά; δι
αταράξεις τών λειτουργιών τοΰ όργανισμοΰ, 
άναλόγως τή; ήλικίας, τής κράσεως, τοΰ 
φύλου κτλ, έντούτοι; αύτή αύτη ή φαρμα
κευτική ούσία, προσφερομένη κατά τινα; 
νοσηράς καταστάσει; είς πολλώ μείζονα δό
σιν, άναλόγως τοΰ χαρακτήρος τής νόσου, 
σωτήριον ένέργειαν έπιτελοΰσα έν τώ 
πάσχοντι όργανισμώ απαλλάσσει μάλιστα 
αύτσν έκ τών δεινών καί τού κινδύνου τής 
νόσου.

Φαίνεται δή, δτι κατά τά; νοσηράς ταύ· 
ι τας καταστάσεις ή μορφίνη έπιβάλλουσα δ-
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λην την ήρωϊκήν ενέργειαν κατά τοΰ, ούτως 
είπεϊν, νοσηρού στοιχείου, τοΰ διαταράσ- 
σοντος την λειτουργίαν τοΰ δργανισμού, ά* 
παλλάσσει αύτδν άπδ τής νοσηρά; άντι- 
δράσεως εκείνου.

To δπιον είσαγόμενον δι’ οϊα; δήποτε 
δδοΰ έν τώ άνθρωπίνω όργανισμώ έν γένει 
μέν άποφαίνει την έπενέργειαν αυτού έπί 
ταϊς διαφόροις λειτουργίαις έχείνου, οΐαι ή 
τής .πέψεως, τής κυκ.Ιοφορίας, τών ίκκρί 
σβων χτλ, είδιχώτερον δμως έπενεογεΤ έπί 
τή; λειτουργία; τοΰ νευρικού συστήματος. 
Κατά συνέπειαν ή χρήσι; τών όπιούχων 
σκευασι&ν ένδείχνυται έν γένει χατά δια
φόρους παθήσεις τού νευρικού συστήματος 
χαΐ είδιχώτερον είς τινας σπασμωόικάς 
νευρώσεις, όσάκ·ς αύται λαμβάνωσι κα
κοήθη χαρακτήρα, οΐαί είσιν ό τέτανος, ή 
χορεία (η καλουμένη DanSC de Sai>ll-Guij'], 
ό ύστερισμύς κτλ.

Είς τά νοσήματα ταΰτα, άτινα πολλά
κις διά τή; έπιτάσεώς των άποβαίνουσι θα
νατηφόρα, υπέρ πάσαν άλλην φαρμακευτι
κήν ουσίαν, ή χρήσι; τή; μορφίνης είς γεν 
ναίαν δόσιν πολλάκις προσφέρει σωτηοιωδέ- 
στερα αποτελέσματα, διασώζουσα τούς νο- 
σοΰντας βεβαίου θανάτου.

Κατά τά; είρημένας νευρώσεις κακοή
θους χαοακτήρος ό νοσών δργανισμδς κα
ταδεικνύει μεγίστην ανεκτικότητα πρδς με
γάλα; δόσεις τών ναρκωτικών ούσιών, ένώ 
κατ’ άλλα; νοσηρά; περιστάσει; ούδέ τδ 
πολλοστημόριον άνέχεται άβλαβώ;, έκτδ; 
έάν τυγχάνη έκ τοΰ προτέρου προσφκειω- 
μένος είς τήν χρήσιν αύτών.

Έκ τών σχετικών πρδ; τδ θέμα περι
στάσεων, αϊτινε; μοΐ έπαρουσιάσθησαν κα - 
τά τήν έξάσκησιν τού ιατρικού έπαγγέλ- 
μ.ατος, περιορίζομαι εκτιθέμενο; τά; έπο- 
μένα; δύο έν πρακτική συντομία.

Πρδ πέντε περίπου έτών έν Νέα Έφέσω 
είχον προσκληθή νά έπισκεφθώ τήν δεκατε- 
τραέτιδα θυγατέρα τού έκεϊ έμπόρου κ. 
Άλφιεράκη, υπό θεραπείαν διατελ.ούσαν ε
τέρου ιατρού, ό όποιος προΐδών έπικείμενον 
τδν θάνατον καί άπελπισθεΐ; περί τής σω

τηρίας τή; πασχούσης έγκατέλιπεν αυτήν. 
Καθ’ ήν ώραν προσήλθον παρά τή νοσούση 
νέα εύρον αύτήν ύπδ τήν έπήρειαν διαρκούς 
κα1. λίαν έντόνου σπασμωδική; προσβολής, 
παρουσιάζουσαν πρόσωπον κυανόχρουν ώς 
έκ τή; άσφυκτικής καταστάσεως, προκα- 
λουμένη; ύπδ τή; διατεταραγμένη; λει
τουργία; τών αναπνευστικών μυών καί τού 
διαφράγματος. Διέγνων σπασμ ωδικήν χο
ρείαν κακοήθους χαρακτήρος.

Πρδ; άποσόβησιν τού έπαπειλούντο; κιν
δύνου κατεπειγόντω; έφήρμοσα ήρωϊκώτε- 
ρον τήν καί ύπδ τού πρώτου ιατρού ένεργη- 
θεΧσαν ποικίλην άντισπασμωδικήν θεραπεί
αν, άλλ’ άνευ τή; έλαχίστη; βελτιώσεων 
Έν τή άπέλπιδι ταύτη καταστάσει προσέ- 
φυγον εί; τήν χρήσιν τή; μορφίνης, έξ ής 
τδ κατ’ άρχά; προσήνεγκα 4 κόκκους κατά 
διαλείμματα έντδ; τού νυχθημέρου. Έκ 
ταύτης έμετριάσθησάν πω; οί λίαν έντονοι 
σπασμοί. Τήν κατόπιν ήμέραν διωρίσθησαν 
8 κόκκοι κατά διαλείμματα μετά μείζονο; 
άποτελέσματος" τήν δ’ έπακόλουθον 42 
κόκκοι έντδς τών 24 ωρών.

Ύπδ τήν ένέργειαν τή; τελευταίας δό- 
σεως τής μορφίνης ώς έκ θαύματος ύπεχώ- 
ρησαν οί έπικίνδυνοι σπασμωδικοΐ παροξυ
σμοί, καί άντΐ τής προτέοα; αϋπνίας ή πά
σχουσα παρεδόθη εί; τάς άγκάλα; τού Μορ- 
φέως. ’Επί ήμέρας τινά; είσέτι έγένετο χρή
σι; τή; μορφίνης, άναλόγω; τής άνεκτεκό- 
τητος ήν τινα κατεδείκνυεν ή πάσχουσα 
μέχοις ού έντελώς ίάθη έκ τών έπικινδύνων 
σπασμωδικών παροξυσμών, διασωθείσα 
άπδ προφανούς θανάτου έκ τής γενναίι? τή 
χειρ'ι προσφοράς τής μορφίντ,ς. Περί τής 
ποιότητος τίς μορφίνης ήμην βέβαιος.

Έτέρα δέ τι; περίστασις παραπλήσια τή 
προηγηθείση, άπολήξασα δμω; είς θάνατον 
έκ συμπλοκή; παθήσεω; τών μηνίγγων τού 
έγκεφάλου, μοΐ έπαρουσιάσθη έσχάτω; έν 
Σμύρνη ή έςής.

Πρό τινων μηνών ε’χον προσκληθή είς 
ίατροσυμβούλιον παρά τινι δεκατριέτιδι Ό- 
Οωμανίδι,Οεραπευομένη πρδ ήμερών ύπδ τού 
άξιοτίμου στρατιωτικού αρχιάτρου Μουστά

νυμένων τών διανοητικών αισθήσεων έπήρ- 
χοντο οί σπασμοί, οιτινες βαθμηδόν έπετεί- 
νοντο ύπερβαλλόντως καί ή πάσχουσα κα- 
τακεκλιμένη έσύρετο έκ τού ένδς πάντοτε 
πλευρού προσχρουομένη τήν κεφαλήν κατά 
γής μετά σφοδρότητος, καί άπέπτυε σίελον 
άφρώδη. ’Οσάκις δ’ έγίνετο απόπειρα όπως 
κρατηθή ή πάσχουσά,οί σπασμωδικοΐ κλο
νισμοί έτι σφοδρότερου έπετείνοντο. Καθ’ 
ά; δέ στιγμάς έπήρχετο διάλειψις τών σπα
σμών ή νέα έδείκνυε μανιακάς παραφοράς 
βαδίζουσα άσυναρ-ήτως καί έπιτροχάδην. 
’Ησθάνετο δέ σφοδράν κεφαλαλγίαν καί δι- 
ετέλει ύπδ τδ κράτος άύπνίας. Έξ δλων 
τών φαινομένων κατεδεικνύετο, δτι αί μή- 
νιγγες τού έγκεφάλου ε’χον πάθει έκ τής 
έπανειλτμμένης συμφορήσεως αϊματος πρδς 
αύτάς, προκαλουμένη; ύπδ τών έντόνων 
σπασμωδικών κλονισμών.

Διωρίσθησαν 10 κόκκοι μορφίνης είς 10 
ςηρία διτρημένοι, έξ ών ή πάσχουσα έλάμ- 
βανε κατά πάσαν ώραν άνά εν. Μετά τήν 
λήψιν 5 κόκκων μόνον ύπεχώρησαν καί ήδη 
οί σπασμοί, μετά τινας δ’ έμέσεις ήσυχο; 
ύπνο; κατέλαβε τήν νέαν.

Δέν ηύχαοιστήθην έν τούτοι; ποσώς έκ 
τής ταχείας ταύτης καταπαύσεως τών σπα
σμών’ διότι τά έκ τών μηνίγγων τού έγκε
φάλου νοσηρά φαινόμενα μ’ ένέβαλον είς δυ- 
σαρέστους ύπονοίας περί τής έκβάσεω; τή; 
νόσου. Διό έσπευσα νά προτείνοι είς τους οι
κείους τής πασχούσης, δτι εις τήν περίστα- 
σιν ήν αναγκαία ή μετ’ άλλου ιατρού σύ- 
σκεψις καί ή άπδ κοινού σύμπραξις.

Οί γονείς τής πασχούση; προσεκαλέσαν- 
το τδν ιατρόν κ. Γαληνόν Κλάδον, δ όποιος 
άφού ήκουσε παρ’ εμού τδ ιστορικόν τής νό
σου καί τά έφαρμοσθέντα θεραπευτικά μέ
σα, έπεσκόπησε δέ καί τήν πάσχαυσαν έν 
όμαλώ υπνφ διατελούσαν, άπεφήνατο έκ 
συμφώνου μετ’ έμού, δτι έδει ινα μή ταρα- 
χθή ποσώς ό ύπνος αύτής είσέτι, ώς δυνά- 
μενος νά συντελέση πρδς κατεύνασιν τών 
σπασμωδικών ταραχών. Έμείναμεν δέ σύμ
φωνοι καί περί τών θεραπευτικών μέσων 
τά όποϊα άπδ κοινού κατόπιν διενοούμεθα

βέη. Εύρον δ’ αύτήν ύπδ τδ κράτος λίαν έν
τονων σπασμών, οϊτινες έπαναλαμβανόμε- 
νοι κατά διαλείμματα διήρκουν έπί πολλά 
λεπτά τή; ώρας μετά όλοσχεοούς άπωλείας 
τών διανοητικών αισθήσεων. Κατά τήν δι- 
άλειψιν τών σπασμωδικών παροξυσμών ή 
πάσχουσα διετήρει πλήρεις τάς δεανοττικάς 
αισθήσεις καί διετέλει ύπδ τήν έπήρειαν δ- 
χληράς αϋπνίας. Καθ’ ά; είχον λάβει πλη
ροφορίας παρά τής οικογένειας αύτής, ή 
μέν μήτηρ τής πασχούσης κόρης, νευρικής 
έξεως ούσα, εϊχε πάθει καθ’ 8ν χρόνον Ιτε- 
κε τήν περί η; ό λόγο; κόρην ίπι,Ιόχιον ίκ- 
Japijrlav μετά μανιακών φαινομένων, ό 
δέ πατήρ έκ νεαρά; ήλικίας τυγχάνει όπα- 
δδς άκράτου οίνοπνευματοποσίας.

Έκ τών ήδη είρημένων καί έξ άλλων χά- 
ριν συντομίας παρασιωπωμένων συμπτω
μάτων διέγνωμεν σπασμωδικήν ρορείαν 
ίκΛαμπτικής φύσεως. Επί τινα; ήμέρας έ
γένετο δραστήρια χρήσι; τών ήρωϊκωτέρων 
αντισπασμωδικών φαρμάκων άνευ τού έλα- 
χίστου εύαρέστου αποτελέσματος. "Οθεν 
προσεφέρθησαν 6 κόκκοι μορφίνης κατά δι
αλείμματα έντδς 24 ώρών.

Οί σπασμωδικοΐ παροξυσμοί κατέπαυσαν | 
καί έπήλθε τακτικός ύπνος. ’Οπως δέ ά- 
σφαλισθή ή θεραπεία, διά τινας είσέτι ήμέ
ρας προσεφέρετο ή μορφίνη συνδυασμένη 
ταΧ; άντισπασμωδικαί; ούσίαις.

Έπί δέκα περίπου ήμέρας ή νέα είχε κα
λώς, άπαλλαγιΧσα τών σπασμωδικών πα
ροξυσμών- ό ύπνος ήν δμαλδς καί εύάρεστος. 
Έδείκνυεν δμως ίδιοτρόπους τινά; διαθέ
σεις. Διό, αίσθανομένη ήδη έαυτήν καλώς 
ίχουσαν, έξέφραζε θερμήν παράκλησιν δπως 
τήν δδηγήσωσιν εί; περίπατον’ οί γονείς 
συναινέσαντες περιέφερον αύτήν έφ’ άμάξης.

Τήν έπομένην δμως ήμέραν, έπανελθόν- 
των τών χορεΐκών σπασμών, προσεκλήθην 
έκ νέου παρά τή πασχούση κόρη. "Ηδη εύ
ρον αυτήν ύπδ τήν έπήρειαν συχνοτέρων καί 
διαρκιστέρων σπασμωδικών παροξυσμών. 
Τήν προσεγγίζουσαν δ’ έφοδον αύτών προ- 
αισθανομένη κατεκλίνετο αμέσως έπί τής 
κλίνης, είτα ολίγον κατ’ όλίγον άποσβεν-
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νά μεταχειρισθώμεν. Αίφνης δμως αυθημε
ρόν περϊ τήν 9ην εσπερινήν ώραν, ήτοι με
τά 5 ώρας άπδ τής τελευταίας έπισκέψεω; 
προσεκλήθημεν έγώ καί δ είρημένος συνά
δελφος ίνα σπεύσωμεν πρδς τήν πάσχουσαν, 
άτε ευρισκομένην είς αγωνίαν θανάτου.Προσ 
ελθόντες εύρομεν τήν άτυχή κόρην νε
κράν.

Οπως καϊ άνωτέρω είπομεν προκαταρ- 
χόμενοι τής τελευταίας ταύτης έκθέσεως, 
δ αιφνίδιος ούτος θάνατος τής Όθωμανίδος 
κόρης άποδοτέος καθ’ δλας τάς πιθανότη
τας εις τήν έκ συμπλοκής έπιγενομένην δ- 
ξεΐαν καϊ έντονον πάθησιν τών μηνίγγων’ 
ύπέρ τής γνώμης δέ ταύτης συνηγορούσί 
τινα έκ τών προεξιστορημένων νοσηρών 
φαινομένων, άτινα ιδίως παρομαρτοΰσι τή 
πρδς τάς μήνιγγα; τοΰ έγκεφάλου συμφο- 
ρησει αίματος.

Διά τής συντόμου καί πρακτικής ταύτης 
έκθέσεως, ως δήλον, συνηγορούντες ύπέρ 
τή; κατά μεγάλας δόσεις σωτηρίου χρήσεως 
τής μορφίνης κατά τών σπασμωδιχών 
νευρώσεων χαχοήθους χαραχτήρος, τήν ό
ποιαν η κλινική πείρα διασήμων πρακτι
κών ιατρών καθιέρωσε, διά τών μέχρι τοΰ- 
„ ε-.ρημένων, λέγομεν, γίγνεται απόπειρα 
δπως, εί τις έξ επιφυλακτικής βεβαίως πε- 
ρισκέψεως άποδοκιμάζη τήν τοιαύτην θερα
πευτικήν αγωγήν κατά τά; δρισθείσας έ- 
πικινδύνου; καί θανατηφόρους περιστά
σεις, παροτρυνθή είς τήν έφαρμογήν καί 
πείραν ταύτης, καθ’ 8ν χρόνον, μετά τήν 
χρήσιν τών άλλων ένδεικνυμένων θεραπευ
τικών μέσων, άρχεται άποβάλλων πάσαν 
περί σωτηρίας έλπίδα τού .πάσχοντος. *Αλ 
λως τε δ ίατρδς δ χρώμενος εύμεθόδω; τή 
“γωγή ταύτη τίθεται έν’ καταλλήλω περιω
πή δπως προσηκόντω; κατοπτεΰη,' τροπο- 
ποιή καί προλαμβάνη τά ύπδ τήν έπενέρ- 
γειαν τού ναρκωτικού φαρμάκου έν τώ 
πάσχοντι Οργανισμω έπιγιγνόμενα αποτε
λέσματα.

Κατά τινας δμω; περιστάσεις δ θάνατο; 
έπέρχεται καί μετά τήν πρόσφορου χρήσιν 
τοΰ ναρκωτικού φαρμάκου, προκαλοόμενος

εχ τίνος συμπλοκής άλλη; νόσου (οΐαι ή 
/'ηνιγγΐεις, irdoxapditic xrJ)f σχετικής 
η λι\ δλω; άσχέτου πρδς t-fcv κυρίαν πά- 
θί)σιν, η δποία νόσος καί μόνη συνήθως ά· 
πολήγει είς θάνατον.

Δ'.α τδν λόγον λοιπδν τοΰτον είνε λογι
κόν δπως τίθηται έν άμφιβολίφ καϊ άποδο- 
κιμάζηται ως δήθεν έπιβλαβή; ή σωτήριος 
καί επωφελής κατά τάς ώρισμένας περιστά
σεις χρήσις τής μορφίνης είς γενναίας δό
σεις; Διά ττ,ν υπόνοιαν δή ταύτην δικαιού
ται ποτέ δ ευσυνείδητος ίατρδς έν ύψηλή 
περιωπή καϊ ύπέρ τήν σωτηρίαν τού πάσχον- 
τος τιθέμενος μόνον τήν ιδίαν ύπόληψιν 
καί ησυχίαν, δικαιούται, λέγομεν, δ εργφ 
ίατρδς δπως διά τούτο άποφεύγη καί πα· 
οαλειπη τήν χρήσιν τού ήρωϊκοΰ τούτου 
θεραπευτικού φαρμάκου, δι’ ου πολλάκις 
διασώζεται ή υπαρξις τοϋ πάσχοντος άπδ 
επικειμένου θανάτου;

Άλλά καί αύτοί οί {.Ιώδεις πυρετοί χα- 
χαήδους χαραχεήρης παρά πάσαν έγκαιρον 
καί εύμέθοδον χρήσιν τής κινίνης, τοϋ ει
δικού καϊ αλανθάστου τούτου φαρμάκου 
είς τάς περιστάσεις, καϊ δμως ένίοτε κα- 
ταλτ,γουσιν είς θάνατον έκ τίνος νοσηράς 
συμπλοκής. Είς τίνος δή εύσυνειδή του ια
τρού την κεφαλήν ήθελέ ποτέ διά τούτο εισ
χωρήσει δ ολέθριος διαλογισμός ΐνα άπο- 
φεύγ-ρ τήν χρήσιν τού άντιπεριοδικού φαρ
μάκου κατά τών τοιούτων χαχοηδΰν πυρε
τών έπί τώ απλω φόβω μήπως έπερχομέ- 
νου τυχόν τού θανάτου άποδίδηται ή αιτία 
τουτου είς τδ ύπ’ αύτοϋ προσενεχθέν φάρ
μακον καϊ κατά συνέπειαν πάθη ή ιατρική 
ύπόληψις αύτοϋ ;

Ο ιατρός δ έξασκών τδ φιλάνθρωπον έ- 
πάγγελμά του, ύπδ τδ κράτος τοιούτων πα
ραλόγων καί ασυνειδήτων κρυψινοιών, κατά 
πλείστας σοβαράς καί επικινδύνους νόσους 
θέλει συχνάχις παραλείπει, χάριν τής ιδίας 
ύπολήψεω; καί ησυχίας, τήν έκπλήρωσιν 
τού ιερού καθήκοντος αύτοΰ, ούδεμίαν προσ
φέρων δραστηρίαν αρωγήν δσάκις, τών έ
νεργειών τή; ζωϊχής- Λειτουργίας (τή' φύ
σεως) άποβαινουσών άγονων ένεκα τή; ύ-

των τήν δυστοκίαν ήδη θέλομεν εκθέσει έν 
δλίγοι; περϊ τής περιστάσεω; εκείνης, ήτις 
παρουσιάζεται δσάκις δ τοκετός προβαίνη 
είς τδ τέρμα του λίαν βραδέως καϊ έν παρα- 
τεταμένοι; βασάνοι; ένεκα κωλυματο; πα- 
ρεμβαλλομένου έκ σχετική; στενώσεω; τής 
λεκάνη; καϊ δ δποΐος ένίοτε καταλήγει συν 
τή καταστροφή τή; ζωή; τού έμβρύου ή τής 
μητρός ή καϊ συναμφοτέρων.

'Οσάκις δ ίατρδς, προσκαλούμενος νά 
προσφέρη τήν έκ τής μαιευτική; τέχνης συν
δρομήν τοο πρός τινα έπίτοκον, πληροφο- 
ρήται, δτι αί άληθεΐς ωδίνες καϊ ή προπα- 
ρασκευή τοΰ τοκετού ήρξαντο πρδ πολλών 
ώρών, καϊ έκ τή; αμέσου έπισκοπήσεως βε- 
βαιούται, δτι μεθ’ δλα τά βάσανα καϊ παρά 
τού; σφοδρού; άγώνα; τή; ίπιτεκο; ο τοκε
τός προβαίνει λίαν βραδέως πρδ; τδ τέρμα 
του, ή καί μένει σχεδόν στάσιμος εί; τδν 
πρώτον χρόνον, τότε χρέος επιβάλλεται αύ
τώ νά έξιχνιάση περιεσκεμμένω; καϊ άνευρη 
τδ αίτιον τδ παρατεΐνον άγωνιωδώς τήν δι
άρκειαν τοΰ τοκετού καϊ παρακωλΰον την 
πρόοδον αύτοΰ πρδς τδ τέρμα.

Ένταΰθα, ώς είρηται, δ λόγος γίγνεται 
μόνον περϊ τής ένίοτε παρουσιαζομένη; έ- 
κείνης περιστάσεω;, καθ ήν έκ τή; αμέσου 
έπισκοπήσεως δ ιατρό; βεβαιοΰται, δτι αί 
τία τή; δυστοκίας τυγχάνει σχετική τις 
στένωσις τή; λεκάνη; τή; επιτόκου, ή; ένε
κα ή μήτρα καϊ ιδίως τδ στόμιον τής υστέ
ρας πολλάκις ύπέρ τδ δέον συνθλιβόμενα συ
στέλλονται σπασμωδικώ; καί έπιτείνουν 
μέν τάς ωδίνας καϊ τά βάσανα τή; έπιτόκου, 
μετά δυσαναλόγου δμω; προόδου τοΰ τοκε
τού πρδς τδ τέρμα.

Έκ τούτου δή-έξάγει τδ λογικόν συμπέ
ρασμα δ μαιευτήρ, δτι έν τή ώρισμένη ταυτη 
περιστάσει, έγκαταλειπομένης τή; έπίτεκος 
εί; τάς ιδία; ένεργείας, μετά πολλά βάσανα 
καί πολύωρους αγώνας δυνατόν μέν ένίοτε 
ν’ άποπερατωθή δ τοκετός, πιθανόν δμως 
πολλάκις νά καταλήγη σύν τή καταστροφή 
τού έμβρύου ή τής μητρός.

Έτι δέ μάλλον ένισχύεται δ ιατρό; είς 
τδ συμπέρασμα τοΰτο δταν μάλιστα πλη-

περτέρα; άντιδράσεως τή; νόσου, έπαπειλή- 
ται άμετακλήτως ή ζωή τού πάσχοντος. 
Οΰτω δή δ τοιοΰτος ίατρδς θέλει άνυπερα- 
σπίστους παραδίδει είς τούς όνυχας τοΰ Χα- 
ρωνος καί πολλάς ίφθίμους ψυχάς έκ τών 
έμπιστευομένων τήν ζωήν αυτών είς τήν ια
τρικήν αύτοΰ άντίληψιν.

Είνε μέν άληθές,δτι ούδόλω; κατατάσσε
ται ή μ·ρφίνη χσϊ αί λοιπαί όπιοΰχοι σχευ- 
ασίαι ύπδ θεραπευτικήν έποψιν έν ίση μοίρα 
πρδ; τά ειδικά καλούμενα φάρμακα, οΐα ή 
xlra, ό ύδράργυρος,ών ή θεραπευτική ένέρ- 
γεια τυγχάνει βέβαια καθ άς νοσηρά; περι
στάσεις είδικώς ταϋτα ένδείκνυνται Ούχ ήτ
τον δμως ή διά τής εύμεθόδου χρήσεως τών 
όπιουχωκ σχενασιωχ θεραπευτική αγωγή 
κατά τών σπασμωδιχών νευρώσεων χαχο- 
ήθους χαρακτήρος, δι ελλειψιν άλλης έπι- 
τυχεστέρας τυγχάνει ή μάλλον προτιμητέα 
μέχρις ου άλλη τις άναδειχθή είδικωτέρα.

Καί περί μέν τοΰ προκειμένου θέματος 
βασιζόμενοι είς τάς σχβτικάς εκθέσεις δια- 
οήμων κλινικών καϊ είς τήν ίδιαν πείραν, 
τάς συντόμους ταύτας πρακτικός παρατηρή
σεις έθεωρήσαμεν αρμόδιον δπως κοινοποιή- 
σωμεν. Πάντα δέ έκ τών καθ’ ημάς ιατρών 
αντίθετα δοξάζοντα καϊ άποδοκιμάζοντα 
ταύτας ώς δήθεν Ανεφάρμοστους χαινοΛο- 
γίας ασμένως θέλομεν παρακολουθήσει κα
τά πόδας έν δημοσιογραφική περϊ τοΰ άν- 
τικειμένου συζητήσει μέχρις ού άναδειχθή 
ή δρθοτέρα πρακτική δοξασία.

Ήδη δέ μεταβαίνομεν είς έτερον ίατρι 
κδν θέμα τδ έξή;·

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ.

'β; γνωστόν τεχ-κητόσ τοχετος καλείται 
ή μαιευτική άγωγτ, δι’ ή; δ μαιευτήρ ά.α 
πληρών τά; άνισχύρου; ένεργείας τή; «ρύσε
ως κατά τά; δυστοκίας έπιτελεί τεχνητώς 
διά χειρουργικών μέσων τδ τέρμα τοΰ το
κετού. . (

Έκ τών πολλών αίτιων τών προκαλουν-
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ροφορηθή, οτι και κατά τούς προηγουμένου; 
τοκετούς ή γυνή ύφίστατο τά πάνδεινα μέ
χρι τής άποπερατώσεως τών τοκετών, ή 
δτι ούτοι τάχιον ή βράδιον άπεπερατοΰντο 
διά χειρουργικής έπεμβάσεως τοΰ μαιευ- 
«-β— -τήρος.

Τότε δή τότε δ ιατρός, δτον επιφυλακτι
κός καί προσδοκητικός κδν τυγχάνη, όφεί- 
λει, έν καθαρά: τή συνειδήσει, ότι έπιτελεΐ 
ιερόν καί απαραίτητον καθήκον, νά προσ- 
φεόγη εις την διά τοΰ τεχνητού τοκετού 
μαιευτικήν αγωγήν, παρορμώμενος είς τοΰ
το ούχί μόνον έκ φιλάνθρωπου αισθήματος 
τού νά συντέμνη τήν πολύωρον διάρκειαν 
τών βασάνων, άπαλλάττων δσον επιτρέπε
ται ταχύτερον τήν έπίτεκα έκ τών παρατε- ( 
ταμένων μαρτυρίων λίαν έπιπόνου τοκετού, 
άλλά καί έκ τοΰ δρθοΰ διαλογισμού, δτι t 
σως προφυλάττει τήν ζωήν τού έμβρύου 5) 
και αύτής έξ ένδεχομένου τινός κινδύνου, 
δστις δυνατδν νά παρουσιασθή κατά τήν 
διάρκειαν πολυώρου καί πολυωδύνου δυσ
τοκίας, δι’ έλλειψιν τής εγκαίρου έπεμβά
σεως έκείνου.

Καί όντως, ή καθημερινή πείρα καταδει
κνύει, δτι κατά τούς τοιούτους λίαν αγω
νιώδεις καί παρατεταμένους τοκετούς, έγ- 
καταλειπομένης τής έ.τιτόκου εΐς μόνην τήν 
ενέργειαν τής φύσεως, πολλάκις έπισυμβαί- 
νει δ όλεθρος τοΰ έμβρύου ή καί τής μητρδς, 
πρδς δέ δτι δσον πλειότερον έγκαταλείπον- 
ται εις τήν διάκρισιν τών έκ τής δυστοκίας 
παρατεταμένων βασάνων, τόσον μάλλον αί 
δυστυχεί; γυναίκες εις τδ κατόπιν προδια
τίθενται καί υποβάλλονται ύπδ τήν επή
ρειαν ποικίλων μητρικών παθήσεων, κατα- 
φαινομένων ύπδ τδ πρόσθημα διαφόρων δ- 
χληρών ύστερικών ένοχλήσεων ή καί άλλων 
αορίστων νευρικών ταραχών, αί δποϊαι προ- 
καλούνται συνήθως έκ τοΰ προσγιγνομένου 
ύπερβολικοϋ έρεθισμοΰ τής μήτρα; καί ολο
κλήρου τοΰ νευρικού συστήματος, ένεκα τή; 
έν πολύωροι; βασάνοις παρατάσεως τού το
κετού.—ΊΙ γνώμη δέ τών δοξαζόντων, δτι 
μαιευτήρ τότε μόνον δικαιούται καί δφείλει 
νά προσφεύγη είς τήν διά τού τεχνητού το

κετού άγωγήν, δσάκις παρατηρή επικίνδυ
νόν τι φαινόμενον, καί κατά συνέπειαν τδν 
κίνδυνον έπί θύράις, ή τοιαύτη δοξασία φαί
νεται πως ούχί τοσοΰτον εύλογοφανής καί 
αρκούντως δεδικαιολογημένη’ καθ’ δσον έν 
τή εμφανίσει τοιαύτης επικινδύνου περιπτώ 
σεω; ή πιθανότης περί τής έπιτυχίας τής 
χειρουργικής συνδρομή; τού μαιευτήρος κα
θίσταται δλως προβληματική.

Ένώ διά τής εύμεθόδου έπιτελέσεως τοϋ 
τεχνητού τοκετού κατά τούς πολυώδυνους 
καί παρατεταμένους τοκετού;, πρίν ή πα- 
ρουσιασθή έπικίνδυνόν τι φαινόμενον (έκλαμ- 
ψία, αιμορραγία κτλ), καί έν τή ύποθέσει, 
δτι δ τοκετός 0’ άπεπερατούτο άνωλέθρο·; 
διά τών φυσικών ένεργειών, μετά πολυώδυ
νου καί πολύωρον δμως διάρκειαν, καί ού
τως ό μαιευτήρ έπισύρει καί δικαίως τήν ά
κραν εύγνωμοσύνην τή; τε τεκούση; καί 
τών περί αύτήν, άτε συντελέσας ν’ άπαλλά- 
ξη αύτήν ταχύτερον άπδ τδ μαρτύριον πο
λυωδύνου καί πολυώρου τοκετού.

'Ο ιατρός λοιπόν προσκαλούμενος νά έ- 
πισκεφθή έπίτοκον γυναίκα, άφού προηγου
μένως πεισθή δτι αύτη εινε όντως έγκυος, 
δτι ή κύησις έφθασεν εΐς τδ τέρμα καί δτι 
εινε έπίτεξ, ακολούθως προβαίνει εί; τήν 
έςέτασιν αύτής έπεσκοπών τήν καθ’ δλου 
διάπλασιν τοΰ διοργανισμού, τήν κατάστα
σήν τώ; γεννητικών δργάνων, τάς διαμέ
τρου; τού άνωτέρου καί κατωτέρου στομίου 
τής μικράς πυέλου καί τδ στόμιον τής υστέ
ρας. Πάντα δέ ταύτα δφείλει νά έπιτελή 
μετά περιεσκεμμένης καί προσεκτικής τα- 
χύτητος.

Καί έάν μέν έκ τής άμέσου έπισκοπή- 
σεως άνεύρρ ό μαιευτήρ, δτι παρατυγχάνει 
σχετική τις στένωσις τής μικρά; λεκάνης 
καί δτι τδ στόμιον τή; υστέρας ύπδ τή; έ- 
πήρειαν σπασμωδική; συστολή; μετά μαρ- 
τυριώδεις καί πολυώρου; ωδίνα; ούδόλω; ή 
έλάχιστον διεστάλη, τότε ού μόνον δέν δ- 
φείλει ποσώ; νά συντελή εί; τήν επαύξησε* 
τούτων άλλά άπ’ έναντία; νά μετριάζη καί 

I καταπραύνη ταύτα; διά τή; προσφόρου χοή· 
| σεω; γενικών καί τοπικών μέσων. Όταν δέ 

μετά τινα; ώρας τδ στόμιον τή; υστέρα; δι- 
ασταλή εΐς έκτασιν ένδς πενταδράχμου, 
προσψαύομεν αύτδ διά τού λιχανού τής δε
ξιάς χειρός, περιηλειμμένου διά καταπρα
ϋντικής τίνος φαρμακευτικής ούσίας, προσ- 
έχοντες νά μή προκαλέσωμε·; τήν πρόωρον 
ρήξιν τοΰ θυλακίου. Τώ τρόπω δέ τούτο; 
διαστελλομένου τού στομίου τής υστέρα;, 
καταπίπτει τδ θυλάκιον έπί τοΰ άνωτέρου 
στομίου τή; μικρά; λεκάνης καί ολίγον 
κατ’όλίγον σφηνούται ή κεφαλή τού έμβρύ
ου (άναφέρομεν τήν συνηθεστέραν θέσιν) έν 
τή κοιλότητι αύτή;, όσάκις ή σχετική στέ- 
νωσις έκείνης τυγχάνη μικρά. Έν τή θέσει 
ταύτη, έάν τδ θυλάκιον δέν έρρήχθη είσέτι, 
ρηγνύομεν ήμεΐς αύτδ διά τοΰ όνυχος, καί 
έάν ή κεφαλή τοΰ έμβρύου διακρατήται έπί 
ώρας πρδ τού κατωτέρου στομίου, έπιτε- 
λοΰμεν καταλλήλως τήν έμβρυουλκίαν, έζά- 
γοντες τδ έμβρυον, άφού προηγουμένως λά
βωμεν δλα τά κατάλληλα προφυλακτικά 
μέτρα περί τοΰ δμφαλίου λώρου κτλ.

'Οσάκις δέ μετά πολυώρου; καί έντόνου; 
ωδίνας κατακρατήται ή κεφαλή τοϋ έμβρύ
ου έσφηνωμένη έν τώ άνωτέρω στομίω (de- 
troit sup(rieur) τής πυέλου, άφοΰ έπιτελε- 
σθή ή ρήξις τοϋ θυλακίου, ένεογοΰμεν καί 
έν τή θέσει ταύτη τήν έμβρυουλκίαν δι’ εύ

μεθόδου αγωγής.
ΊΙ γνώμη δέ τών δοξαζόντων, δτι ή έμ- 

βρυουλκία έν τή θέσει ταύτη τοΰ άνωτέρου 
στομίου τής πυέλου είνε αδύνατος ή δυσ
χερέστατη καί δτι οί βραχίονες τού έμβρυ- 
ουλκού δέν έχουσι τδ άπαιτούμενον μήκος 
διά νά έφαρμοσθώσι καταλλήλως, έκ τή; 
καθημερινής πείρας άποδεικνύεται άνυπό- 
στατο;’ ή τοιαύτη γνώμη τών μετά δειλίας 
έπιτηδευομένων τήν έμβρυουλκίαν, άτε βα- 
σιζομένη έπί έσφαλμένοις ύπολογισμοίς πε
ρί τής άποστάσεως τοΰ άνωτέρου στομίου, 
φαίνεται άπορριπτέα. Μόνον δταν ή σχετι
κή στένωσις τού άνωτέρου στομίου τυγχάνη 
μεγάλη καί άνυπέρβλητος, ούδόλω; δέ κα- 
τορθούται ή δίοδος τού έμβρύου δι’ αύτού, 
ένεργούνται δή τότε τά ένδεικνύμενα χει
ρουργικά μέσα, δι’ ών έξασφαλίζεται ή υ- 

(ΟΜ1Ι1ΌΣ ΦΤΛ. 1Β)

παρξις τής τεκούση;, καί τά δποΐα παρασι- 
ωπώμεν ώ; γνωστά παντί ίατρώ. Διά τόν 
αύτδν δή λόγον παρεσιωπήσαμεν καί τάς 
λεπτομερεία; τής αγωγή; τοΰ τεχνητού το
κετού.

Έχομεν δέ δι’ έλπίδο;, δπερ καί εύχό- 
μεθα, δτι ή σύντομος καί πρακτική αΰτη 
έκθεσι; περί τής προκειμένη; μαιευτική; α
γωγής δύναται νά δώση άφορμήν είς τους 
κρείττονας καί δεινοτέρου; περί τά τοιαΰτα 
δπω; έκφράσωσιν δρθοτέρα; πρακτικά; ιδέ
α; περί τοΰ ποοκειμένου καί έπανορθώσωσι 
τάς ένταΰθα έκτεθειμένας, καί τοι καθ’ η
μάς έπί έπιτυχοΰ; πείρα; βασιζομένας.

Σμύρνη τή 3η Οβρίου 1876.

Χρ. ΠοΛίτης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤ1ΙΜΙΑ.

Εκπλήσσεται άληθώς δ έζετάζων τδ πρό
γραμμα τών μαθημάτων τών διδασκομέ- 
νων έν τοΐ; γερμανικοί; πανεπιστημίοις, 
τούλάχιστον έν τοΐ; πλείστοις αύτών. Ού 
μόνον δέ τά μαθήματα είναι πολλά καί 
ποικίλα, άλλά καί οί καθηγηταί πολλοί. 
Έν τώ πανεπιστημ-ίω τοΰ Βερολίνου διδά- 
σκουσιν εκατόν τριάκοντα πέντε καθηγη
ταί, έν δέ τώ τής Κιαινισβέργης έβδομήκον- 
τα' άνάλογος είναι δ άριθμδς τών διδασκόν
των έν τοίς λοιποί; πανεπιστημίοις. Έν 
Γαλλίγ σχετικώς δλίγοι είναι οί έν τοΐ; πα- 
νεπιστημίοις διδάσκοντε; — μόλι; πέντε 
εΐς έκάστην σχολήν’ έν συνόλω δέ έν τοΐ; 
δεκαπέντε άκαδημαίκοΐ; τμήμασι τής Γαλ
λίας ύπήρχον τώ 4 870 μόνον τριακόσιοι 
τεσσαράκοντα οκτώ καθηγηταί.ΊΙ έν Στρασ
βούργο; σχολή τών έπιστημών καί ή 
τής φιλοσοφίας, αϊτινες ήσαν αί μάλλον 
τών έν τή λοιπή Γαλλία προηγμένοι, εί
χον τώ 1870 δεκατρείς καθηγητάς, ένώ ή
δη ύπδ τούς Γερμανού; άριθμοΰσιν (αί δύο 
μόνον σχολαί, έννοεΐται) τριάκοντα καί εξ. 
Αί πέντε τού πανεπιστημίου τοΰ Στρα- 

58.



466 ΠΕΡ1ΠΛ0ΥΣ ΤΟΥ ΤΣΑΑΑΕΓΓΕΡ. ΠΕΡΙΠΑΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΑΑΑΕΓΓΕΡ. 467
σβούργου σχολαί, ή Οεολογική, η νομική, η 
ιατρική, ή φιλοσοφικά καί ή τών φυσικομα
θηματικών, άοιΟμοϋσιν όγδοήκοντα καθη- 
γτ,τάς. Έκαστη σχολή, άπαρτιζομένη έκ 
τοΰ συνόλου τών τακτικών καθηγητών της, 
έκλέγει τδν κοσμήτορά της, άπασαι δέ αί 
σχολαί έκλέγουσι τδν πρύτανιν καί άπο- 
φαίνονται περί τών εις τδν κανονισμόν ίκε· 
νεκτέων μεταρριθμίσεων. Ο πρύτανις καί 
οί κοσμήτορες διορίζονται δι* 8ν έτος. Πρδς 
τούτοι; υπάρχει καί ή πανεπιστημιακή σύγ
κλητος καί τδ πειθαρχικόν λεγόμενον σώ
μα. Ή σύγκλητος επιτηρεί μετά τοΰ πρυ- 
τάνεως τήν έν γένει πορείαν τοΰ πανεπιστη- 
μίου' ούγκειται δέ άπδ τούς κοσμήτορας καί 
άπδ αντιπροσώπους τών διαφόρων σχολών 
(καΟηγητάς), ών έκαστη διορίζει ένα. Τδ 
πειθαρχικόν σώμα, συγκείμενον άπδ τδν 
πρύτανιν, τδν άντιπρύτανιν καί ένα σύνδι- 
κον, διοριζόμενον ύπδ τής νομικής σχολής, 
κανονίζει τά ζητήματα τά άναγόμενα εις 
τήν έσωτερικήν τάξιν. Ειδική διοικητική ε
πιτροπή διαχειρίζεται τήν περιουσίαν τοΰ 
πανεπιστημίου ύπδ τήν έπίβλεψιν καί έξέ- 
λεγξιν τής αρχής· Οί τακτικοί καί έκτα
κτοι καθηγηταί όφείλουσι καθ’ ώρισμένα 
χρονικά διαστήματα νά έπιθεωοώσιν δλου; 
τους κλάδους τών διδασκομένων μαθημά
των, τούτέστιν άν παραδίδωνται τακτικώς 
τά μαθήματα, κτλ· δλοι δέ οί καθηγηταί 
τών διαφόρων σχολών ίφείλουσι νά ύποβά- 
λωσιν είς τδν κοσμήτορα τδ πρόγραμμα 
τών μαθημάτων αύτών, ή δέ σχολή ά- 
ποφαίνεται περί τών έπενεκτέων μεταβο
λών.

Εφέτος ή Πρωσσία ώρισε πρδς συντήρη
σή τών έννέα πανέπιστημίων της 6,577, 
397 μάρκα, ήτοι 9,221,746 φράγκα, ών 
τά 6,026,059 (φράγκα δηλ.) χορηγεί τδ 
δημόσιον, ήτοι ή πολιτεία. Διά τδ πανεπι- 
στήμιον τοΰ Στρασβούργου έφέτος δαπανη- 
Θήσονται 894,690 μάρκα. Σχετικώς πρδς 
τδν πληθυσμόν, ή μέν Γαλλία δαπανά διά 
τη,ν δημοσίαν έκπαίδευσιν φρ. 0.17 κατ’ 
άτομον, ή δέ Πρωσσία φρ. 0.33.

Έκ τοΰ ποσοΰ τών 894,690 μάρκων, 

τών προωρισμένων διά τδ πανεπιστήμιον 
τοΰ Στρασβούργου, 872,740 είσί διά τα
κτικά έξοδα καί 21^950 διά έκτακτα. Τδ 
ταμεΐον τής αυτοκρατορίας χορηγεί έφέτος 
400,000 μάρκα, έχει δέ τδ πανεπιστήμιου 
τακτικά εισοδήματα 47,437 μάρκα, έκτδς 
τών διδάκτρων άτινα οί φοιτηταί πληρό- 
νουσι διά τινα μαθήματα.

’Ανάλογοι είναι οί πόροι καί τών λοιπών 
γερμανικών πανεπιστημίων, συνιστάμενοι έκ 
τών είσητηρίων, κτλ. — Έκ τών πόρων δέ 
τούτων παρέχονται βοηθήματα τοΐς άπόροις 
φοιτηταΐς, διανεμόμενα ύπδ τής συγκλήτου 
τοΰ πανεπιστημίου αιτήσει τών φοιτητών. 
Έν Στρασβούργο) τά βοηθήματα ταΰτα ά- 
νέρχονται είς 19,625 μάρκα καί διά τδ πα
νεπιστήμιο* τοΰ Γκράϊφσβαλδ είναι ώρι- 
σμένον ποσδν 63,883 μάρκων. Οί μισθοί 
τών καθηγητών τοΰ Στρασβούργου άνέρχον- 
ται έτησίως είς 512,600 μάρκα, ώς εϊπο- 
μεν δέ, οί καθηγηταί δικαιούνται νά πλη,ρό- 
νωνται ιδιαιτέρως διά τινα μαθήματα.

Τά πάντα έν τοΐς γερμανικοΐς πανεπι
στημίου είναι πλήρη, όργανα, εργαλεία, 
βιβλιοθήκαι, κλινική, κτλ’ έννοεϊται δέ δτι 
διά ταΰτα δαπανώνται ποσά όχι εύχαταφρό- 
νητα. Ν.Γ.

ΠΕΡΙΠΑΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΑΑΑΕΓΓΕΡ.

Ώς γνωστόν, πρδ μικροΰ έπέστρεψεν έν 
Άγγλί$ τδ άτμόπλουν Challenger, ού έπέ- 
βαινον διάφοροι σοφοί καί δπερ έπί τρία καί 
ήμισυν έτη περιέπλευσε τδν κόσμον χάριν ε
πιστημονικών παρατηρήσεων, διανΰσαν 69, 
000 μίλλια. Ή έπιστημονική αΰτη εκδρο
μή άποδεικνύεται μοναδική διά τήν διάρ- 
κειάν της, οί δέ έπιστήμονες έξηρεύνησαν 
36 2 μέρη» κατεμέτρησαν άκριβώς τά βάθη 
τής θαλάσσης, έξήτασαν τδ περιεχόμενο* 
τών άβύσσων τοΰ ώκεανοΰ, ανέλυσαν αύτδ 
έπιστημονικώς, κτλ. Διό καλόν νομίζομεν 

λια, έξηρευνή,θησαν δέ έν τώ μεταξύ είκοσι 
καί τρεις σταθμοί. Κυρίως ήσχολή,θησαν έ- 
πιμελώς είς τήν μελέτη* περί τής θερμο
κρασίας έν τώ βυθώ τοΰ ώκεανοΰ καί περί 
τοΰ βάθους καί τής φύσεως αύτοΰ, εύρον δέ 
λαμπρούς σπόγγους, είςτάςϊνας τών δποί- 
ων ένεφώλευον δακτυλιοειδή, πολύζωα καί 
άστερίαι. Έκ τών γερμένων παρατηρήσεων 
συνήγαγον ότι πλήθος τών θαλασσίων τού
των όντων τήν ήμέραν ώς έκ τοΰ καύσωνος 
καταδύονται είς τά βάθη τοΰ ώκεανοΰ καί 
έπανέρχονται είς τήν επιφάνειαν τδ έσπέ- 
ρας, τή» πρωίαν καί ένίοτε τή» νύκτα. Τδ 
μεγαλή,τερον βάθος εύρέθη 3150' όργυιών, 
ό δέ πυθμήν συνίστατο άπδ έρυθρδν άργιλ- 
λον, ολως απαλόν, μόλις περιέχοντα ίχνη 
ένοργάνου ύλης-

Τδ Τσά,}.1ιγγ(ρ μετ’ ού πολύ προσωρ- 
μίσθη είς τδν λιμένα Καρλόττας ’Αμαλίας, 
είς άγιον Θωμάν, καϊ, τή» 13[25 Μαρτίου 
έξηκολούθησε τδν πλοΰν του διά τάς Βερ
μούδας. Τήν έπιοΰσαν προέβησαν είς τήν 
καταμέτρησιν τών ύδάτων καί εύρον τδ βά
θος μέχρι 3950 όργυιών. 'Π βορβοροφάγος, 
£ιφθεϊσα τήν πρώτην καί ήμίσειαν ώραν, ά- 
νειλκύσθη τήν πέμπτην- είχε δέ ίλύν έρυ- 
θράν,μηδέν περιέχουσαν ίχνος ζωής, έκτδ; ά- 
παίωΐ τινων μικρών μέ δέρμα τιτανώδες.

Τήν 4 ’Απριλίου έ.ν. τδ άτμόπλουν διέ· 
βη ιά τών έπικινδύνων καί σκολιών ποξθ- 
[ΐΰτ, οΰς άποτελοΰσιν οί έκ κοραλλίων ύφα
λοι,καί τδ έσπέραςήγκυροβόλησαν είς Grassy 
Bay, μίαν τών Βερμουδών- έμειναν δέ είς 
τά παράλια έκεΐνα δεκαπέντε ήμέρας καί ε- 
ξηρεύνησαν έπιμελέστατα τήν γεωλογικήν 
φύσιν τοΰ τόπου. Αί κυριώτεραι νήσοι έχουσι 
πολλά καί καλά δάση.

"Απειροι σωροί λεπτού κοραλλιού, έν εϊ- 
δει άμμου, περιβάλλουσι την άκτήν κάί 
πλύνονται ύπδ τοΰ θαλασσίου ΰδατος. Είς 
τινα μέρη ύπή,νεμα οί σωροί ούτοι ώθούμε- 
νοι ύπδ του ανέμου καταντώσι ν’ άποτελέ- 
σωσι βουνδν ΰψου; τεσσαράκοντα μέχρι 
πεντή,κοντα ποδών. Τοιοΰτον όρος άμμου ά- 
πή»τησαν είς Elbow Bays, έπί τής νοτίου 
άκτή.ς τή; κυριωτέρας νήσου. ΊΙ άμμο; είχ.

νά παραθέσωμεν τάς έξή; σημειώσεις περί 
τής πελαγοδρομίας ταύτης.

Τδ Τσά.ΙΛβγγιρ είχεν άποπλεύσει έξ 
’Αγγλία; τή* 9)21 Δεκεμβρίου 1872 καί 
μετά δεκατρείς ήμέρας κατέπλευσεν είς 
Λισσαβώνα. Έκεΐθεν άπήρε τήν 12 ’Ιανου
άριου έ. ν. καί οί έπιστήμονες προέβησαν 
είς διαφόρου; παρατηρήσεις περί τής θερμο
κρασίας ήτις επικρατεί έν τώ πυθμένι τής 
θαλάσσης είς βάθος 400 μέχρι 1200 δογυι- 
ών. Τη,ν 6)18 τοΰ μηνδς άφίκετο είς Γι- 
βραλτάρην, δθεν εξέπλευσε τη,ν 14)26- Χά
ρις είς τή,ν έπικρατήσασαν καλοκαιρίαν, έπί 
ολόκληρον εβδομάδα ή,σχολήθησαν είς κα
ταμετρήσεις μεταξύ Γιβραλτάρης καί Μα
δέρες, ή δέ βορβοροφάγος μηχανή έξήγαγε 
διάφορα μαλάκια καί Οστρακόδερμα, πολυ- 
ειδεϊς πολύποδας, κτλ.

Τη,ν 7 Φεβρουάριου ί.ν. τδ Challenger 
ήν απέναντι τής Τενερίφης καί έξηρεύντ,σε 
τά μεταξύ ταύτης καί τής Πάλμας μέρη· 
Έκτδς διαφόρων ζωολογικών καί γεωλογι
κών συλλογών, άς έσχημάτισαν έκεΐ, οί α
ξιωματικοί προέβησαν είς διαφόρους μετε
ωρολογικής παρατηρήσεις, είς άς μετά τό
σου ήσχολοΰντο ζήλου, ώστε κατά τδ πρώ 
τον μόνον έτος ύπέρ τάς 50,000 ένήργη- 
σαν. Τδ μεγαλή,τερον βάθος είς τά μέρη έ- 
κεϊνα τοΰ ώκεανοΰ ήν 2500 ίργυιών.

Αί τακτικαί έργασίαι τών έπιστη,μόνων 
δύναται τις νά είπη δτι ήρχισαν άπδ τής 
Τενερίφης έως ού δέ πλεύσωσιν εις τάς Κα- 
ναρίους νήσους, ή,σχολήθησαν είς τήν διάτα- 
ξιν τών έργαλείων καί είς τήν τακτοποίη- 
σιν τής έκάστιρ ίδιαζούσης έργασίας. Είς 
Σάντα Κρούζ ήρχισαν νά συντάττωσι νέα ή 
μερολόγια, είσαγαγόντες βελτιώσεις τινάς, 
κριΟείσας άναγκαίας. Τδ Challenger έπλευ
σε πρδς τδ Σομπρέρο- είναι δέ τοΰτο μικρά 
νήσος πρδς τά βορειοδυτικά τής νήσου Άγ- 
γου'ίλας, μιας τών Αουκαΐων (Lucayes), 
συμπλέγματος άποτελοΰντος μέρος τών 
’Αντιλλών. Είς Σομπρέρο διεπεραιώθη,σαν 
τήν 3(1 5 Μαρτίου, τούτέστιν Ενα μήνα ά
πδ τοΰ απόπλου έκ Τενερίφης. Η άπόστα- 
σις μεταξύ τών δύο νήσων είναι 2700 μίλ-
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πληρώσει δλοσχερώς χοιλάδα τινά καί προ
χωρεί είς τά ενδότερα ώς ποταμός χόπως, 
έχων βάθος σχεδδν είκοσι ποδών.

Έχ Βερμουδών άπέπλευσαν τήν 8[20 
’Απριλίου, μέχρι δέ τής 9 Μαίου έ.ν. δτε ά
φίκοντο πρδ τοΰ Χάλιφαξ, ένήρρησαν δια
φόρους καταμετρήσεις εις βάθος 2C00 μέ
χρι 2800 όργυιών Είς Χάλιφαξ διέμειναν 
μίαν εβδομάδα ΐνα προμηθευθώ-ι τρόφιμα 
καί ύδρευθώσι,καί τήν 1 8[30 άφίκοντο πά
λιν είς Βερμούδας, έξερευνήσαντε; εννέα μέ
ρη. Τήν 7[Ι9 Ιουλίου οί θαλασσοπόροι ή- 
σαν άπέναντι τή; νήσου Πάλμας, μιάς τών 
Καναρίων,έπειτα δέ κατήλθον πρδς τδν άγιον 
’Αντώνιον, μίαν τών νήσων τοΰ Πρασί
νου ακρωτηρίου, καί ττ,ν 15[27 είς α- 
ίιον Βικέντιον, έπίσης νήσον, περίφγ,μον 

ιά τά δάση, τδ ύδωρ, τάς άγρίας αίγας, 
τά αγριοπερίστερα καί τδ νίτρον της' τήν 
νήσον δέ ταύτην έξηρεύνησαν επιμελέ
στατα.

Τδ πλοϊον, καταλιπδν τδ Πράσινον ά- 
κρωτήριον, άφίκετο πρδ τών νήσων Bissa
gos τήν 1 [1 3 Αύγουστου, έκ δέ τών ένερ- 
γηθεισών καταμετρήσεων εύρέθη δ πυθμήν 
είς βάθος 2575 δργυιών’ παρέπλευσε δέ 
τήν άκτήν, άφιχθέν τήν 2[4 4 είς τά δυτι
κά τών νήσων Λδς, τήν 3[Ι 5 πρδ τής Σι- 
έρρα Λεόντς, τήν 7[19 απέναντι τοΰ ακρω
τηρίου Μεζουράδο καί τήν 9[2Ι μέχρι τοΰ 
μέρους δπου προέθετο νά πλεύση έν τή πα
ραλία τής ’Αφρικής. Τήν I Σεπτεμβρίου έ.ν. 
άφίκετο είς τάς νήσου; Φερνάνδου Νορύγχα, 
κειμένας έν τώ Άτλαντιχβ, σχεδδν είς τήν 
3°,58' νοτίου πλάτους και 3Λο 22' δυτι- I 
κοΰ μήκους. Αί νήσοι αύται είναι ήφαιστει- 
ογενεϊς. Δένδρα πολλά ύπάρχουσιν έν αύ
ταϊς, καλλιεργοΰσι δέ τάς βανανέας καί 
άλλα δπωροφόρα δένδρα, ών οί καρποί εί
ναι ήδύτατοΓ έπίσης εύρηνται ζαχαροκά
λαμα, ζαχαρώδη γαιώμηλα, αραβόσιτος 
καί διάφορα ζώα.

Τήν 4 Σεπτεμβρίου έ.ν. τδ Challenger 
εύρίσκετο σχεδδν 90 μίλλια πρδ; νότον τοΰ 
ακρωτηρίου τοΰ όρου 'Ρώκου καί τήν 8 α
πέναντι τή; Παραχύμπα;. Τήν -‘[14 προσ- 

I ωρμίσθη είς Βαχίαν καί μετά σύντομον 
διατριβήν διευθύνθη πρδς τάς νήσους Τρε- 
στάν δ Άκούγχα, αίτινες όλίγον ειχον έξε- 
ρευνηθή. Τήν 6[1 8 ’Οκτωβρίου ήγκυροβό- 
λησεν εί; τά βόρεια τή; μεγάλης νήσου, 
έφ’ ί; άπέβησαν οί σοφοί χάριν έρευνών, 
άλλ’ ένεκεν άνεμοστροβίλου ήναγκάσθησαν 
μετά 8ξ ώρας νά έπιστρέψωσιν είς τδ πλοϊ
ον. Κατόπιν μέλη τινά τής έκδρομή; έπε- 
σκέφΟησαν τάς δύο άλλας νήσους τοϋ αύτοϋ 
συμπλέγματος, εις δέ τήν λεγομένην Inac
cessible — Island (’Απρόσιτον νήσον) ευρον 
δύο Γερμανούς, οΐτινες εΐχον κατορθώσει 
νά καλλιεργήσωσι τήν πλησίον τών οικιών 
των γήν. "Απειροι λιπαρόχηνες ύπάρχουσι, 
φύονται δέ καί χόρτα υψηλότατα, έν οίς συ- 
χνάζουσι τά πτηνά ταϋτα. Μετά πολλοΰ 
κόπου έδυνήθησαν νά διαβώσιν οί σοφοί διά 
τοϋ δασώδους μέρους έκείνου, ή δέ πορεία 
καθίστατο μάλλον έπίπονος ώς έκ τών φω
νών καί τών πληγών ά; κατέφερον αύτοΐς 
διά τοϋ ράμφους οί λιπαρόχηνες. Η νήσος 
αΰτη, ήν έπεσκέπτονται μόνον κατά τήν 
έποχήν τής Οήρας τών φωκών, μόλις έχει 
έκτασιν ένδ; τετάρτου του μιλλίου (σχεδδν 
700 πήχεις).

Τδ Challenger χατέλιπε τά παράλια έ
κεΐνα καί έπλευσε πρδ; τδ Simon’s Bay, 
τήν δέ 11 [23 ’Οκτωβρίου προσωρμίσθη είς 
Καπετάουν (Capetown). Περιττόν νά είπω
μεν δτι κατά τδν πλοΰν έξηκολούθησαν νά 
ποιώσιν, ώ; πάντοτε, διαφόρους παρατηρή
σει;.

Έκ Simon’s Bay άπέπλευσαν τήν 
2[Ι 4 Δεκεμβρίου, διότι έπί 6 εβδομάδας 
ήσχολήθησαν ΐνα έπισκευάσωσι τδ πλοϊον, 
προμηθευθώσι τροφά; καί ύδρευθώσΓ μέχρι 
τέλους δέ τοϋ έτους έξηρεύνησαν διάφορα 
μί|”"

Κατά τήν 1 ην Ιανουάριου 1874 ένέσκη- 
ψε καταιγίς, ής ένεκεν άπέβη άδύνατον νά 
άποβώσιν εί; τήν Νήσον τή; Κατοχή; 
(Possession Island), τήν δέ 7 τοϋ μηνδ; 
άφίκοντο εΐ; τήν νήσον Κεργκούελεν, δπου 
διέμειναν μέχρι τή; 1 Φεβρουάριου. Έν τώ 
μεταξύ ό μέν δόκτωρ Β' illcmoes· Suhtn

ήσχολήθη εί; τήν ζωολογίαν, ό δέ Κ. Μό- 
ζελε συνέλεξε διάφορα φυτά, δ Κ. Bucha
nan έμελέτησε τά γεωλογικά στρώματα 
καί οί καθηγηταί Θόμψων καί Μούρραι προ- 
έβησαν εί; καταμετρήσει; καί άλλα; παρα
τηρήσεις. Τήν 2 Φεβρουάριου τδ Chal
lenger μετέβη εί; Corinthian Bay καί είς 
Yotig-Island, άλλά μίαν ώραν μόνον διέ- 
τριψεν, ένεκεν τή; έπελθούση; κακοκαιρία;" 
άποπλεΰσαν δέ έπεσκέφθη διάφορα άλλα 
μέρη. Τήν 4 4 [-3 έξερράγη τρικυμία καί τδ 
θερμόμετρου κατέβη είς τδν 24ο Φαρεγ- 
χάϊτ" έξηκολούθησαν δέ πλέοντες καί έρευ- 
νώντες τδν βυθόν τοϋ ώκεανοΰ μέχοι τής 
5[Ι7 Μαρτίου, δτε άφίκοντο είς Μελβοΰρ- 
νον, δπου άνεπαύθησαν έκθύμω; εβδομάδας 
τινάς. Κατόπιν έπεσκέφθησαν τδ Σίνεΰδ 
καί άλλα μέρη καί τήν 6 Ιουλίου έ.ν. έ
πλευσαν άλλαχοϋ.

Τδ Challenger, άπάραν έξ Ούέλλιγχτων 
τήν 7 ’Ιουλίου, παρέκαμψε τήν παραλίαν 
τή; Νέα; Ζηλανδίας καί τήν 2|4 4 ήν άπέ- 
ναντι τή; νήσου 'Ραούλ. Πρός τδ εσπέρας 
τής 7[19 άφίκετο είς Τογγαταμπού, έν τώ 
άρχιπελάγει τών Φίλων, δπου έπί δύο ή
μέρα; οί σοφοί έπεσκέφθησαν διάφορα μέρη 
τή; νήσου, έξηρεύνησαν τήν θάλασσαν κα'ι 
συνέλεξαν πολύτιμα φυτά καί ζώα, έν οί; 
καί τδν μαργαριτοφόροι- ravrl.lor. Τήν 
4 3[25 ήσαν είς Κανοαβού, τήν 4 6[28 έπε
σκέφθησαν τή,ν Λεβούκαν καί τήν 3 Αύγού- 
στου έ.ν. τδ πλοϊον έπέστρεψεν είς Κανδα- 
βού, δθεν τήν 10 άπέπλευσε διά "Απι, μί
αν τών ήττον γνωστών νήσων τοϋ άρχιπε- 
λάγους τών Νέων Έβριδών, δπου προσωρ- 
μίσθη τήν 6[18· Ο πλοίαρχος Ναρές έδέ- 
χθη ώς έπιβάτας ένδεκα άνδρα; έξ *Απι, 
δύο δέ ή τρεϊ; αξιωματικοί μετά σώματος 
ναυτών ένόπλων μετέφεραν τούς άνθροδπους 
αύτού; εί; τήν παραλίαν. Οί ιθαγενείς έδει
ξαν δυσπιστίαν τινά’ ήσαν δέ ώπλισμένοι 
μέ ρόπαλα, λόγχας καί τόξα καί έφερον 
φαρέτρα; πλήρεις δηλητηριασμένων βελών" 
ήσαν δέ δλως γυμνοί καί είχον δψιν άγρίαν 
καί ειδεχθή.

Έκεϊθεν έπλευσε πού; τά βορειοδυτικά, 

έξηρεύνησε διάφορα μέρη καί τήν 49[31 ά
φίκετο είς τήν Baine Island, δπου συνέλε
ξαν πτηνά ίδιάζοντα είς τά μέρη έκεΐνα- 
Τήν έπιοϋσαν τδ πλοϊον προσωρμίσθη εί; 
Cap-Yorc καί έκεϊθεν εί; Δόμπο, πρδ; ά
γραν παραδείσιων πτηνών. Μεταξύ Κέ καί 
’Αμπόϊν έξηρεύνησαν τήν θάλασσαν καί ά- 
πέκτησαν Οαυμασίαν’ συλλογήν νέων τύπων 
ού μόνον πεντακρινοειδών, άλλά καί σπόγ
γων, έχινοδέρμων, δστρακοδέρμων, κτλ. Έξ 
Άμπόίν τήν 4 ’Οκτωβρίου έ.ν. μετέβησαν 
εί; Τερνάτ, διαβάντε; τδν πόρον τδν χωρί- 
ζοντα τάς Μολλουσκα; άπδ τά; Κελέβας, 
τήν 4 6[28 έπεσκέφθησαν τδ Χώ-Χώ καί 
τήν2[4 4 Νοεμβρίου ήσαν εί; Μανίλλην’ 
μετά βραχεΐαν δέ διαμονήν είς Φιλιππίνας 
διευθύνθησαν εί; Χδγκ-Κδγκ, δπου δ πλοί
αρχο; Ναρές έλαβε τηλεγράφημα, δι’ ού τώ 
ήγγέλλετο δ διορισμό; του ώ; άρχηγοΰ τοά 
στολίσκου του μέλλοντος νά πλεύση είς τδν 
άρκτικδν πόλον.

Έκ Χδγκ-Κδγκ τδ πλοϊον, ύπδ τδν πλοί
αρχον Θόμψων, άπέπλευσε τήν 6 ’Ιανουά
ριου 1875 καί έπεσκέφθη διάφορα μέρη 
καί τέλος μετέβη εί; τήν μικράν νήσον Κα- 
μαγκουΐν, μεταξύ Μινδανάου καί Μπαχδλ^ 
δπως οί σοφοί έξερευνήσωσι τά ήφαίστεια. 
Τήν 8 Φεβρουάριου έ·ν. έπλευσαν εί; τδν 
πορθμόν τδν χωρίζοντα τδ Μινδάναον άπδ· 
τδ Μπαζιλάν. Αί δύο νήσοι έφαίνοντο θαυ
μάσιοι διά τήν βλάστησίν των. ’Αλληλο- 
διαδόχω; έπεσκέφθησαν διάφορα άλλα μέρη, 
καί τήν νύκτα τή; I 4 [23 Αγκυροβόλησα» 
μεταξύ τών ακρωτηρίων Καϊλϊέ καί Μπον- 
πλάνδ. Τήν έπιοϋσαν, αμα τη άνατολή τοϋ 
ήλιου, όγδοήκοντα μονόξυλα, έφ’ έκάστου 
τών δποίων έπέβαινον G άνδρες, περιεκύ- 
κλωσαν τδ πλοϊον" έφαίνοντο δέ οί άνθρω
ποι ούτοι πράοι. Τδ χρώμά των είναι ύπο- 
μέλαν καί έχουσι τδ σώμα σχεδδν γυμνόν’ 
είσί δέ ώπλισμένοι μέ τόξα. Είς έκαστον 
σχεδδν μονόξυλον ύπήρχον λίθινοι πελέκεις 
μέ λαβίδας έκ σκλτροΰ ξύλου, δμοιοι σχε
δδν πρδς τού; έν Δανιμαρκία πρό τίνος εύ- 
ρεθέντας.

Πρδ; τδ εσπέρας δ πλοίαρχος καί δ κα-
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Οηγητής Hyi'iUer θομψων μετέβησαν διά 
λέμβου είς τινα νήσον,όπου ύπήρχε χωρίον, 
ϊνα συνάψωσι σχέσεις πρδς τους ιθαγενείς’ 
οί κάτοικοι δμως, κυρίως γυναίκες καί παι- 
δία, ώπλίσθησαν μέ τόξα καί έφάνησαν πρό 
θυμοί νά προβώσιν είς έχθροπραξίας, διδ 
έδέησε νά έπιστρέψωσιν είς τά ίδια. Αί γυ
ναίκες ήσαν δλόγυμνοι και έφα'νοντο άγρι- 
αι. Αλλη λέμβος είχε μεταβή είς τήν πα
ραλίαν, άλλ’ έγυμνώθη, ί δέ πλοίαρχος έ
κρινε καλόν νά μή παρατείνη τήν διαμο
νήν του καί τήν 3 Μαρτίου έ.ν. τδ Chal
lenger προσωρμίσθη είς τήν νήσον τοΰ Ναυ
αρχείου.

Οί ιθαγενείς είσί ΠαπουανοΙ καί άγνοοΰσι 
τήν χρήσιν τών τόξων’ είσί δέ ώπλισμένοι 
διά λογχών καί μακρών μαχαιρών. Μικράν 
άντέταξαν άντίστασιν κατά τής άποβάσεως 
τών ξένων, έξήλθον δέ οί άνδρες κατεσπευ- 
σμένως έκ τών χωρίων, είπόντες είς τάς γυ
ναίκας νά κρυβώσιν’ άλλ’ ή περιέργεια ώθει 
αύτάς πολλάκις νά παρουσιάζωνται. Τά έν 
δύματα τούτων συνίσταντο άπδ φύλλα φοί
νικας. Οί άγριοι τών μερών έκείνων έφαί- 
νοντο άγνοοΰντες τήν χρήσιν τοΰ καπνού 
καί τοΰ οινοπνεύματος.

Τδ Challenger προέθετο νά έπισκεφθή 
τάς δυτικάς νήσους τοΰ Αρχιπελάγους τών 
Καρολινών κα’ι μάλιστα μίαν έκ τοΰ συμ
πλέγματος τών Ληστών (Ladrones), άλλ’ 
ήμποδίσθη έκ τρικυμίας καί ήναγκάσθη νά 
πλεύση διά τήν Ιαπωνίαν, οπού άφίκετο 
τήν 11 ’Απριλίου έ. ν. διέμεινε δέ μέχρι τής 
4[Ι6 ’Ιουνίου. ’Εννοείται δτι οί σοφοί δέν 
ήργουν, άλλ’ έποίουν διαφόρους έκδρομάς 
χάριν έπιστημονικών παρατηρήσεων. ’Εκ 
Γιοκουχάμας έπλευσε πρδς άνατολάς καί 
κατόπιν πρδς νότον καί τήν 1 5[27 Ιουλίου 
άφίκετο είς Χονολουλου, είς τδ άρχιπέλαγος 
τών Σανδουίχων. Μεταξύ δέ ’Ιαπωνία; καί 
τής νήσου ταύτης έξτρευνήθησαν 29 μέρη 
καί πλούσια άπέβη ή συγκομιδή είς όστρα
κα, πολύποδας, ζωόφυτα, έχινόδερμα, κτλ. 
Είς Χονολουλοδ διέτριψαν δεκαπέντε ήμέ- 
ρας, άς διήλθον λίαν εύαρέστως, καί έπε- 
χείρησαν διαφόρου; έκδρομάς. Έν τή βιβλι

οθήκη τής κυβερνήσεως υπάρχει λαμπρά 
συλλογή έπιστημονικών βιβλίων, ών έπω- 
φελεστάτην χρήσιν έποιήσαντο. Τήν I 1 Αύ- 
γούστου έ.ν. οί σοφοί έπεσκέφθησαν τήν 
Χαβαήην καί έξηρεύνησαν τδν κρατήρα τής 
Κιλαουέας, τήν δέ 7[19 διευθύνθησαν πρδς 
τήν Ταίτην, δπου άφίχθησαν κατά τάς πρώ· 
τας ήμέρας τοΰ Σεπτεμβρίου καί άπήοαν έ- 
κείθεν τήν 2 ’Οκτωβρίου έ.ν. Τήν 1 [1 3 Νο
εμβρίου άφίκοντο είς Juan Fernandez, ά
φοΰ έν τώ μεταξύ έπεσκέφθησαν άλλα τινά 
μέρη, καί τήν 7[|9 είς Βαλπαράϊζον, όπου 
έμειναν τρείς έβδομαδας.

Τδ Challenger τήν 10 Ίανουαρίου 4 876 
έ,ν. ποοσωρμίσθη είς τάς Φαλκλανδίους νή
σους’ έπί τρεις δέ εβδομάδας ήσχολήθησαν 
είς τήν έξερεύνησιν τής παραλίας τής με
σημβρινή; ’Αμερικής καί τήν 3[15 Φεβρουά
ριου έπεσκέφθησαν τδ Μοντεβίδεον, κατόπιν 
δέ τήν νήσον τής ’Αναλήψεως καί τδν άγιον 
Βικέντιον, όθεν τήν 4 4[:’6 ’Απριλίου άπέ~ 
πλευσαν δι’ Ευρώπην.

Ν.Β.Γ.

i

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Τδν άπελθόντα Σεπτέμβριον έγένετο έν 
Γλασκόβω ή έτησία συνέλευσις τής άπδ τεσ
σαράκοντα έξ έτών συσταθείσης έν ’Αγγλία 
εταιρείας πρδς προαγωγήν τών έπιστημών’ 
παρήσαν δέ 270(1 ’’Αγγλοι σοφοί καί 18 ξέ
νοι, ών I Γάλλος, 3 ’Ιταλοί, I 'Ολλανδός, 
2 Έώσσοι, είς Βέλγος, 1 Αυστριακός καί 9 
Γερμανοί.

Ό πρόεδρος τής εταιρείας, Κ. θωμάς *Αν- 
δριους, απήγγειλε λόγον έκτενέστατον καί 
σπουδαιότατου, οΰ περίληψιν νομίζομεν κα
λόν νά μεταδώσωμεν τοι; άναγνώβταις τοΰ 
'Ομήρου.

Ό ρήτωο έξύμνησεν έν πρώτοις τάς υπη
ρεσίας ά; προσήνεγκον τή έπιστήμη καί τή 
άνθρωπότητι διάφοροι σοφοί, άπδ πολλοΰ 
άποβιώσαντες, άνέφερε δέ ότι εί; τδ Γλά- 

σκοβον Οφείλονται τρεϊς νέαι έπιστήμαι: ή 
πειραματική χημεία, ή rto.hr ιχη οΐχοχομία 
καί ή μηχαπκή τών νΰν μηχανικών, ήτοι 
ή τελειοποίησις τής άτμοκινήτου μηχανής. 
Κατόπιν άνέφερε περί τής επιστροφής τοΰ 
Challenger, περί τής έν τή κεντρική ’Αφρι
κή έκδρομής τοΰ Κάμερων, περί τής είς τδν 
βόρειον πόλον τελευταίας έκδρομής τών 'Αγ
γλων, κτλ’ είπε δέ καί άλλα πολλά περί 
τών έργασιών διαφόρων σοφών, περί τοΰ πο
λυτίμου έργαλείου τοΰ σερ Ούίλλιαμ Θόμ- 
ψων, δι’ ου εργαλείου δύναται τις νά κατα
μετρήσει ακριβώς τδ όψος τής παλίρροιας 
καθ’ άπασαν ώραν τής ημέρας καί τής νυ- 
κτδς, καί περί τοΰ βαθομέτρου τοΰ Σίε- 
μενς, δι’ ου δύναταί τις έκ τοΰ πλοίου νά 
καταμετρήση ώ; έγγιστα άκριβώς τδ βάθος 
τής θαλάσσης, δίχως νά ποιήση χρήσιν βο- 
λίδος. Έν τέλει είπε καί τάδε’

« Φαίνεται ότι αί κλειστοί τών καται
γίδων, αϊτινες τόσα; έπιφέρουσιν εις τά πα
ράλια ήμών ζημίας, έχουσι τήν Αρχήν των 
είς τά νότια τή; Νέας Γής’ όσον δ’ άφορά 
τήν ταχύτητα τών άνέμων τδ ire/idjittpor 
τού διδάριτορος Έόμπινσων έπραγματοποί- 
ησε τά; ελπίδα; τοΰ έφευρέτου, διότι, κατά 
τάς παρατηρήσεις άς έπί ίπτά έτη έκαμεν 
είς τδ άστεροσκοπεΐον τοΰ 'Αρμαγ, ό σφο
δρότερος άνεμος πνέει έκ τών νοτιοδυτικών.

β Έπειδή είς τους Αερολίθους ουδέποτε 
άνεκάλυψαν άλλην ύλην παρά τάς εύρισκο- 
μίνας έπί τής ήμετέρας γής, προαγόμεθα 
νά πιστεύσωμεν ότι άπαν τδ σύμπαν σύγ- 
κειται απδ τδ αυτό υλικόν, οίον καί ή ήμε- 
τέρα σφαίρα. »

Άφοΰ δέ συνέστησε τοΐς σοφοί;, βιομη- 
χάνοις καί γεωργοί; τών βρετανικών νή
σων νά μή καθυστερήσωσι τών Γερμανών, 
Γάλλων καί λοιπών έθνών ώς πρός τήν 
πρόοδον τών έπιστημών, κατέληξε τδν 
λόγον διά τών έξής’

« Οίονδήποτε καί άν άποδειχθή τδ απο
τέλεσμα τών προσπαθειών ήμών ϊνα συντε- 
λέσωμεν είς τήν πρόοδον τής επιστήμης καί 
τής βιομηχανίας, δέν είναι ανάγκη νά ήναι 
τις προφήτης ϊν’ άναγγείλη ότι έν τώ μέλ-

λοντι οί άπειροι πόροι οδς δ υπέρτατος δη
μιουργός τοΰ σύμπαντος έθηκεν εί τήν διά- 
θβσιν τοΰ άνθρώπου θά χρησιμοποιηθώσιν 
έπί μάλλον καί μάλλον πρδς βελτίωσιν φυ
σικήν καί ήθικήν τών κοινωνιών. Έκτδς άν 
ή ιστορία τοΰ μέλλοντος ούδόλως συμφωνή 
πρδς τήν τοΰ παρελθόντος, ή πρόοδος τής 
άνθρωπότητο; θέλει γίνει διά διαδοχικών 
περιόδων έργασίας καί άναπαύσεως’ δέν 
θ’ άποδειχθή δ’ έργον μιάς φυλής, ούτε 
ενός έθνους.Άπασαι αί άνώτεραι φυλαί συν- 
ετέλεσαν ϊνα έγείρωσι τδ οικοδόμημα τοΰ 
πολιτισμού οίον υφίσταται έπί τών ήμερών 
ημών’ νομίμως δέ ή ’Ασία καί ή βόρειος ’Α
φρική δύνανται νά διεκδικήσωσι τήν τιμήν 
μεγάλου μέρους τοΰ έργου τούτου. Είναι πι
θανόν ότι ή άνακάλυψις τή; δυνάμεως τοΰ 
άτμοΰ κατά τά τελευταία έτη έτέφερε με- 
γαλητέρας έν τώ κόσμω μεταβολάς ή άλ
λοτε, άλλ’ οί πόροι τή; φύσεως δέν περιο
ρίζονται εί; τδν άτμδν καί τδ καύσιμον του
άνθρακος............. »

Κατόπιν ώμίλησαν διάφοροι σοφοί, δ δέ 
καθηγητής Άλφρέδος 'Ροΰσελ Ούάλπολ ώ- 
μίλησε περί ζώων έκλειψάντων καί προσέ ■ 
θηκε τά επόμενα’

« Τάς χρυσαλλίδας τής μεσημβρινή; ’Α
μερική; προστατεύει κατά τών πτηνών ή 
άπέχθεια ήν ταΰτα αισθάνονται έκ τής 
ναυτιώδους άποφοράς όλης έκκρινομένης έκ 
τού σώματος τής έπαπειλουμένης χρυσαλλί- 
δος. Ή νήσος ’Αμπόϊν παράγει χρυσαλλίδας 
έκτάκτου μεγέθους, ένώ αί τών Φιλιππινών 
νήσων έχουσι χρώμα λαμπον ώς μέταλλον. 
Πολλά άνθη γονιμοποιοΰνται διά μέσου έν- 
τόμων καί πτηνών κομιζόντων έν άγνοία 
των τήν άναγκαίαν γύριν. »

"Ετερος σοφός ώμίλησε περί τών είς τά 
βάθη τή; θαλάσση; «παντωμένων ζώων’ 
είπε δέ ότι δ Τζών Έως τφ 1848 ευρεν έν 
τή Αρκτική θαλάσση ίχνη ζωής είς βάθος 
6000 ποδών, ότι δ Τζαίμς Έως τφ 1840 
πρδς δυσμάς τοΰ Εΰέλπιδος Ακρωτηρίου 
ευρε βάθος 16060 ποδών καί άργότερον 
εί; τά βόρεια μέρη τού Ειρηνικού ώκεανοΰ 
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μόλις εύρον τδν πυθμένα είς βάθος 27000 
ποδών.

« Ή θαλασσοπλοΐα, έπέφερεν, εΐναι μάλ 
λον έπικίνδυνος είς τά νότια τοΰ Ισημερινού 
% είς τά βόρεια, διότι άπδ τής 50° μεσημ
βρινού πλάτους τά πλοία άπα,τώσι 
συνεχώς πλωτάς νήσους πάγου Οί πάγοι έ
φραξαν την δίοδον εΐς τδν δ’Ούρβιλ καί Ηζιί- 
kcs είς την 65° μεσημβρινού πλάτους καί 
είς τδν 'Ρώς είς την 77°. Αί νήσοι αύται ύ- 
ψοΰνται μέχρι 200 ποδών άνω τίς έπιφα- 
νείας τής θαλάσσης. ’Εν τώ Ατλαντικό) ώ- 
κεανφ οί μεσημβρινοί πάγοι άνέρχονται μέ
χρι τής 40 μοίρας·

Ό καθηγητής τής ζωολογίας καί συγκρι
τικής ανατομίας έν τώ πανεπιστήμια) τής 
Κανταβριγίας Κ. Νεύτων εϊπει αρκετά περί 
τής εκδρομής τού Challenger καί άνήγγει- 
λεν δτι τά διάφορα απομνημονεύματα τών 
σοφών έκείνων δημοσιευθήσονται δαπάναις 
τής βασιλίσσης’ προεϊπε δέ μετά λύπης τήν 
προσεχή έξόντωσιν τών έλεφάντων, τών 
φαλαινών, τών φωκών, κτλ' καθ’ ων οί άν
θρωποι έκήρυξαν πόλεμον λυσσώδη μεν, 
άλλ’ άναπόφευκτον. «Φαίνεται, προσέθηκεν, 
δτι ή γενεά τών ονάγρων έξέλιπε, διότι ού- 
δαμού πλέον απαντάται. Οί νομοθέται τών 
διαφόρων χωρών τής Εύρώπης, ’Αμερικής, 
κτλ. μάτην λαμβάνουσι μέτρα ύπέρ τών 
ζώων ατινα έπαπειλούνται ύπδ δλέθρου — 
ή καταστροφή έξακολουθεϊ καί μετ’ ού πο
λύ οί άγριοι βούβαλοι ή βόνασσοι τής βορεί
ου ’Αμερικής Οά πέσωσιν ύπδ τάς βολάς 
τών πεπολιτισμένων, ώς καί τών άγριων. 
Τδ έλαιον τών ζώων Οά έκλειψη, καί Κμως 
ύπάρχουσι βιομηχανίαι αϊτινες εχουσιν άπό- 
λυτον άνάγκην τού έλαίου τούτου καί πολύ 
δυσκόλως Οά άντικαταστήσωσι δι’ άλλου.» 
Ό Κ. Νεύτων φοβείται μάλιστα δτι καί αί 
ρίγκαι, οί ονίσκοι (μπακαλάοι) 0’ αύξησωσι 
μετ’ ού πολύ τδν νεκρολογικδν κατάλογον 
τών ζώων τών καταστραφέντων ύπδ τών 
άνθρώπων· Όστρείδια, καρκίνοι, άστακοί, 
κτλ. θά πέσωσιν είς τάς αύτάς κατακόμβας 
αν δέν ληφΟώσι σπουδαία μέτρα.

Γ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΝ 
ΤΩι ΝΕΩι ΚΟΣΜΩι.

'II παραγωγή τών διαφόρων προϊόντων 
τής γίς αύξάνει έν τώ νέω κόσμω διά τρό
που αληθώς καταπληκτικού, καί γενική έ- 
πικρατεϊ ιδέα δτι μετά παρέλευσιν δλίγων 
σχετικώς έτών ίσεται δ τροφοδότης τού 
παλαιού κόσμου. Ήδη αί 'Ηνωμέναι Πολε- 
τεϊαι τής ’Αμερικής κατήντησαν δ σιτοβο- 
λών τής Εύρώπης, άνευ δ’ έκείνων αί τιμαί 
τών γεννημάτων φυσικώ τώ λόγιρ δέν θά 
ήσαν τόσον χαμηλαί. Οί έπιχειρηματίαι ’Α
μερικανοί δέν προσπαθούν μόνον τίνι τρόπο) 
ν’ αύξησωσι τήν παραγωγήν, άλλά καί πώς 
νά έξασφαλίσωσι ταχεϊαν καί οικονομικήν 
κατανάλωσιν, ώστε νά μή φοβώνται δπωσ
δήποτε συναγωνισμόν. Σιδηρόδρομοι, διώ- 
ρυχες καί άλλα εύκολα συγκοινωνίας μέσα 
έπιτρέπουσι τήν ταχεϊαν καί έφθηνήν τών 
γεννημάτων μεταφοράν είς τούς λιμένας 
τής φορτώσεως, ή δέ εξαγωγή άπδ έτους 
είς έτος αύξάνει Έκτδς δέ τών γεννημά
των, άπό τινων έτών οί Βορειοαμερικανοί έ- 
πεδόθησαν μετ άκρου ζήλου καί μεγάλης 
έπιμελείας είς τήν μελισσοτροφίαν καί άμ- 
πελοφυτείαν, ώς καί τήν κτηνοτροφίαν. ’Αλ
λά μόνον αί Ήνωμέναι Πολιτείαι δέν προ- 
ήχθησαν' καί άλλα μέρη τού νέου κόσμου 
έπετέλεσαν θαυμασίας προόδους. Ή Νότιος 
’Αμερική ήρξατο παράγουσα καί έξάγουσα 
πολλά δημητριακά, μεγάλαι δέ εΐναι αί 
πρόοδοι καί έν τή Αύστραλία, ήτις ιδίως 
προήγαγε πολύ τήν κτηνοτροφίαν, έν τώ 
Εύέλπιδι άκρωτηρίο), κτλ. Διδ καλδν ένο- 
μίσαμεν νά παραθέσωμεν τάς έπομένας 
πληροφορίας.

Αί άποικίαι τής Αύστραλίας, περιλαμ- 
βανομένης τής Τασμανίας, έξσιρουμένης δ
μως τής Νέας Ζηλανδίας, έχουσι πληθυ
σμόν σχεδδν 1,890,000 κατοίκων, καλλι- 
εργούντων, κατ’ έπισήμους καταστατικός 
πληροφορίας τού άπελθόντος έτους, 3,2*3, 
000 πλέθρα γής' δ έστιν ή άναλογία τής 
καλλιέργειας εΐναι 1 3(4 πλέθρα κατ’ άτο- 

μιον, 1,823,000 πλέθρα παράγουσι δημη- 
τριακους καρπούς καί ύπέρ τά τρία τέταρ
τα μόνον σίτον. 'Η Νέα Ζηλανδία περιέχει 
απείρους τεχνητούς λειμώνας, ή δέ άναλογία 
τής συγκομιδής διαφέρει κατά τάς έπαρχί
ας. Η Βικτωρία, ήτις έχει πληθυσμόν 808, 
000 άτόμων, κατά τό 187* μόλις είχε 
1,012,000 πλέθρα γής καλλιεργημένης, έ. 
νώ ή μεσημβρινή Αύστραλία, ήτις περιείχε 
μόνον 205,000 κατοίκους, ήρίθμει 1,330, 
ΟΟΟ πλέθρα. Ή μεσημβρινή Αύστραλία πα
ράγει περισσότερον σίτον ή δλαι όμοΰ αί 
λοιπαΐ αύστραλιανα! έπαρχίαι, καί αύτής 
τής Νέας Ζηλανδίας περιλαμβανομένης. ’Ο
λίγα άλλα είδη γεννημάτων καλλιεργούνται 
είς μεγάλην έκτασιν, έκτός τής βρώμης, ή- 
τις κατέχει μεγάλην έκτασιν γής έν τή 
Κέα Ζηλανδία καί έν τή Βικτωρία- "Απασαι 
αύται αί έπαρχίαι δμοΰ τώ 1874 είχον 
σπείρει 1,527,500 πλέθρα σίτον, ήτοι εΐ- 
χον σπείρει έπέκεινα τοΰ ήμίσεος τής έκτά- 
σεως τής έ* τώ Ήνωμένω Βασιλείιρ τής 
Μεγάλης Βρετανίας καλλιεργημένης γής, ή 
δέ παραγωγή άνήλθε πέρυσιν είς 21 έκα
τομμύρια /ζποΰσε.έ σίτου (α). Κατανοεί πάς 
τις δτι οί ΑύστραλιανοΙ μεγίστην ένεργοΰ- 
σιν εξαγωγήν καί έπλημμύρησαν διά τών 
προϊόντων των τάς κυριωτέρας αγοράς τής 
ύφηλίου.

Άπό τίνος ήρξαντο νά καλλιεργώ™ τδν 
βάμβακα εΐς τινα μέρη τής Αυστραλίας,

(α) ’Επέκεινα τ&ν 40 έκατομμυρίων κοιλ&ν 
Κωνσταντινουπόλεως. Ή δέ εύφορος ’Ανα
τολή τί παράγει ; — Είς πολλάς λυπηρά; σκέ
ψεις Οά έμθάλη τού; πάντας τό πρβγμα δν συγ- 
κρίνωσι τήν πενι-χράν παραγωγήν τ&ν μερ&ν 
μας πρός τήν τοΟ νέου κόσμου· ύπό τοιούτων δέ 
κατιχόμενοι καί ήμεΐς περιττήν Οεωρο-ϋμεν τήν 
έςέτασιν τ&ν λόγων τή; τοιαύτη; παρακμής, δι
ότι οί λόγοι ουτοι είσί γνωστοί. Τά μέσα τής 
συγκοινωνία; έλλείπουσιν, ή καλλιέργεια εϊναι ά 
τελής, τό ουσιωδέστερου δέ,έλλείπει τό παντοδύ
ναμον άργύριον, καί είναι πλημμελές τό τή; ά · 
ποδεκατώσεω; σύστημα, άποθαρρύνον τόν 
γεωργόν καί έμποδίζον αύτόν νά έπιδοθή με
τά ζήλου είς τήν καλλιέργειαν τή; γής. Τάαΰτά 
έφαρμόζονται κα'ι διά τήν Ελλάδα.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. IB')

άλλά πολλάς προόδους δέν έκαμαν. Πι
στεύεται δέ δτι καί τό προϊόν τοΰτο 0’ ά
ναπτυχθή βεν μάλιστα κατορθώσωσι νά 
βελτιώσωσι τήν ποιότητα καί οΰτω Οά δυ- 
νηθώσι νά συναγωνισθώσι πρός τόν αμερικα
νικόν βάμβακα.

Έπίσης έπεδόθζσαν μετά πολλοΰ ζήλου 
είς τήν άμπελοφυτείαν' καί τοι δέ δέν έγέ
νοντο αί αύται προόδοι, οίαι είς τά γεννή
ματα, ούχ ήττον οί πολλοί φρονούσιν δτι 
μετά -.-ινα έτη ή Αύστραλία Οά έξαγάγη 
καί οίνους, ών ήδη κατασκευάζονται ίκανοϊ 
καί καλοί. Αί άξιολογώτεραι τών αύστρα- 
λιανών αμπέλων εύρίσκονται εί; μέρη ύψη- 
λά καί τερπνά έν τή έπαρχίικ Βικτωρία, ά
τινα οί άποικοι άποκαλοΰσιν * Αλπεις τής 
Βικτωρίας. Η γή είναε λίαν εύφορος, ώς καί 
εί; τήν έπαρχίαν Γέριγκ καί εί; τήν Μούρ- 
ραι. Ή τελευταία αΰτη παράγει οίνους ά- 
μοιάζοντας πρός τούς ισπανικούς, ή δέ Γέ- 
ριγκ παράγει οίνους όμοιους πρός τόν Με- 
δόκ καί άλλους γαλλικούς. "Αλλα μέρη πα
ράγουσι Τοκάη καί γερμανικούς οίνους, τό 
δέ εύτυχημα διά τούς αμπελουργούς τών 
μερών έκείνων είναι δτι ούτε ή φυλλόξηρος, 
ούτε άλλη άσθένεια προσεβαλε τάς άμπέ- 
λους. Κατά τινας άπογραφικάς πληροφορίας, 
ή αμπελουργία όσημέραι προάγεται,διότι ά- 
ποδεικνύεται λίαν προσοδοφόρος.

Γνωστόν δτι ή άμπελοφυτεία άπό τίνος 
προήχθη πολύ έν Καλλιφορνία καί τή Νο- 
τί<ρ ’Αμερική, μεγάλη δέ εξαγωγή οίνων 
ένεργεϊται’ έπίσης δέ γίνεται καί έξαγωγή 
νωπών σταφυλών, άς διατηρούσιν άριστα 
χάρις είς διάφορα τεχνητά μέσα.

Καί άλλα πλούτη έχει ή Αύστραλία — 
ταΰτα δέ συνίστανται είς τά πολ.υάριθμα 
δάση της. 'Ο έπισκεπτόμενος τήν Ν.Ζηλαν
δίαν έκπλήσσεται αληθώς έπι τή πληθΰϊ 
τών δασών, περιεχόντων δένδρα γιγαντιαϊα. 
Μέγα έμπόριον κόμμεος, παραγομένου έκ 
διαφόρων δένδρων, γίνεται είς τινα μέρη Είς 
τήν Νέαν Ζηλανδίαν ύπάρχουσι 5 έως 6 ε
κατομμύρια κομμιοφόρων δένδρων, καλού
μενων πάοιιρμ καί έκάστου άποφέροντος κα
τά μέσον δρον 1 χιλιόμετρον κόμμεος, ά- 

59.
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ξίας ένδς φράγκου καί ένδς τετάρτου. Τδ 
κόμμι τοΰτο εύρίσκεται άφθονον καί ύπδ 
τήν γήν, διότι πολλών δασών καέντων κατ’ 
άπωτάτους χρόνους, τδ άφθόνως έκκριθέν 
κόμμι δεν έτάκη ύπδ τής θερμότητος, άλ
λά διετηρήθη άθικτον εις τδ έδαφος. Πολ
λοί ιθαγενείς ασχολούνται πρδς άναζήτη- 
σιν τής ύλης ταύτης, ή δέ κυβέρνησις εισ
πράττει δικαίωμα δύο αγγλικών λιρών κα
τά τόννον-

Αλλά μόνον 5 νέος κόσμος δέν προοδεύει 
έν τή γεωργία, τη κτηνοτροφία, κτλ., δι
ότι και άλλαι χώραι ήρξαντο άπό τίνος 
καλλιεργούσαι τήν γήν μετ’ άκρας επιτυ
χίας. Εις τδ Άκρω’ήριον τής Καλής Έλ- 
πίδος πολύ προήχθησαν ή γεωργία, άμ- 
πελοφυτεία καί κτηνοτροφία, ώς καί εις 
τήν άποικίαν τοΰ Nalal. Είς τδ τελευταϊ- 
ον μέρος καλλιεργοΰσιν αραβόσιτον καί ζα- 
χαροκάλαμον. Τδ Άκρωτήριον κατά τδ 
1865 εΐχε 4G000 πλέθρων αμπέλους' έκ
τοτε δέ αί άμπελοι έπολυπλασιάσθηταν.

Ό Καναδάς άναλόγως δέν έκαμε πολ
λάς προόδους είς τήν γεωργίαν' ούχ ήττον 
μεγάλα ποσά σίτου καί βρώμης παράγει. 
Ό μέσος δρος τής άποδόσεως τοΰ σίτου κα
τά πλέΟρον είναι μέγας μέν έν Νέα Ζη
λανδία, ήτοι 28 μποΰσελ κατά πλέθρον, 
μικρδς δέ έν τή μεσημβρινή Αυστραλία, 
τούτέστι 4 4 3[4. Σχεδδν τδ ήμισυ τών κε- 
ρασφόφων ζώων άνήκει τή μεσημβρινή Νέα 
Οΰαλλία, κατεχούση 2,857,000 ζώα έπί 
ολικού ποσοΰ G έκατομμυρίων. Μετ’ αύτήν 
έπέρχονται ώς πρδς τήν πληθύν τδ Κουην 
σλάνδ καί ή Βικτωρία.Τήν μεγαλητέραν ώ' 
φέλειαν πορίζονται οί κάτοικοι τής Αύστρα- 
λίας έκ τών προβάτων, ών ό άριθμδς κατά 
τδ 1874 άνήρχετο είς 61,650,000, αύξη- 
Οείς έντδς ένδς έτους κατά 8,G00,000, ή
τοι κατά έξ έπί τοΐς έκατόν. ’Εκ τοΰ πο
σοΰ δέ τούτου μόνη ή Νέα Οΰαλλία έχει 23 
εκατομμύρια, ή Βικτωρία 4 1 εκατομμύρια 
καί άναλόγως αί λοιπαί αποικίαι. Κατά τδ 
άπελθδν έτος είσήχθησαν έν Άγγλί^ έζ 
Αυστραλίας 239,000 λίτραι μαλλιών, ά
ξίας 46 έκατομμυρίων λιρών στερλινών.

Ούδεμία άλλη αποικία περιέχει τόσην πλη
θύν προβάτων' μόνον δέ τδ ’Ακρωτήριου 
τής Καλής Έλπίδος άριθμεϊ 10 έκατομμ. 
Αί ξέναι χώραι αί έχουσαι περισσότερα εί- 
σίν ή Πρωσσία, ή Γαλλία καί ή 'Ρωσσία' 
σημειωτέον δμως δτι άπδ τοΰ 4 865 τά 
ποίμνια τών προβάτων ήλαττώθ/σαν έν 
Πρωσσία καί Γαλλίικ.

Ή κατανάλωσις τών αγγλικών προϊόν
των είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμε
ρικής ήλαττώθη κατά δεκαεπτά σελήνια 
καί έζ δηνάρια κατ’ άτομον, ένώ είς τάς 
αύστραλιανάς έπαρχίας ήλαττώθη κατά 4 0 
σελήνια. Κυρίως δέ έκ τής καταστάσεως 
ταύτης έζημιώθη τό έμπόριον τοΰ Λιβερ- 
πυύλ, τής Μαγκεστρίας, τοΰ Γλασκόβου καϊ 
τοΰ Σέφιλδ.

Εν έτει 4 874 αί 'Πνωμέναι Πολιτεΐαι 
τής ’Αμερικής εΐχον 31 έκατομμ ύρια πρό
βατα' κατά δέ τάς τελευταίας άπογραφικάς 
πληροφορίας ό άριθμδς ούτος 'ηυξησεν ηδη 
πολύ.

Συμπληροΰμεν τδ αρθρον διά τής παρα- 
Οέσεως τών έπομένων πληροφοριών περί έζα- 
γωγής τυρού έκ τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής :

'II έζαγωγή τυρού έκ τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών έλαβεν άπό τίνος μεγίστας δια
στάσεις, ή δέ ’Αγγλία λαμβάνει άπαν σχε
δδν τδ διαθέσιμον ποσόν τοΰ προϊόντος 
τούτου, δπερ κυρίως φορτόνεται έπί άτμο- 
πλόων. 'Π δψωσις τής άξίας τού τυρού έν 
ταϊς άγοραϊς τής ’Αγγλίας φυσικώ τώ λό
γω έπέφερεν ΰψωσιν καί είς τά μέρη τής 
παραγωγής, ό δέ συναγωνισμός μεταξύ τών 
"Αγγλων αγοραστών τόσον μέγα; εΐναι, ώσ- 
στε δέν περιμένουσι νά έλ Οχι τδ προϊόν είς 
τδ μέρος δπου πωλείται καί νά προβώσιν είς 
άγοράς, άλλά ζητοΰσιν αύτδ κατ’ εύθεΐαν 
είς τού; τόπους τής παραγωγής. Κατήντη
σαν νά φορτόνωσι δ’ ’Αγγλίαν μέχρις 4 00 
χιλιάδων κιβωτιδίων καθ’ έβδομάδα καί 
μίαν ήμέραν έφόρτωσαν έζήκοντα πέντε χι
λιάδας κιβωτιδίων.

Λ.Ο.Σ.
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Μιτάφρασκ: ίχ τοΰ Γα.Ι.Ιιχοΰ-

Κατά τού; άρχαιοτάτους χρόνους δ βίος 
τών λαών κατά φυλάς συνοικισμένων ην 
κατά πάσαν πιθανότητα καταλληλότερος 
είς τήν τών σχέσεων τιμιότητα άπδ τήν 
ένεστώσαν κοινωνικήν ήμών κατάστασιν ή- 
τις έστί μάλλον έκτεταμένη καί έκ τούτου 
μάλλον διεσπαιμέ-η. Ούχ ήττον έκ τών έ- 
Οίμων τών συγχρόνων άγρίοιν δύναταί τις 
είκάσαι δτι καί είς παναρχαιοτάτην έτι έ
ποχήν ή κοινωνία έλάμβανε μέτρα κατά 
τών ανθρώπων έκείνων οΐτινες ύπδ ενόχων 
έλαυνόμενοι αιτίων παρεβίαζον τήν πίστιν 
αύτών. "Οτε προαγομένου τού πολιτισμού 
ή κοινωνική τάξις ήρξατο έρειδομένη έπί 
τακτικωτέρας βάσεως, οί σοφοί έθεντο έγ· 
γυήσεις μάλλον ίσχυράς τής απλής άρνή- 
σεως ή τής καταφάσεως καί ούτως η δοκι
μασία καί δ όρκος είσήχθησαν έν τοΐς ήθε- 
σιν είτε πρδς άνακάλυψιν ένόχων πράξεων, 
είτε πρδς παρακώλυσιν αδίκων άπαιτήσεων 
στηοιζομένων έπί ψευδομαρτυριών, είτε τέ
λος πρδς έξασφάλισιν τής έκτελέσεως συμ
φωνιών.

Εϋχερώς ορίζονται αί δεσπόζουσαι άρ- 
χαί είς τήν γένεσιν καί άνάπτυξιν τών 
δικαστικών δοκιμασιών καί τοϋ δρκου, 
διότι προφανές έστιν ότι έπί αύτών έ- 
θεσπίσαντο αί δύω νοήμονες τάξεις τών 
άρχαίων χρόνων, οί μάγοι καί οί ιερείς, 
έκάστη ένεογαύσα κατά τδ πνεύμα τού 
έπαγγέλματος αύτής. Ό μάγος έλεγε: 
« Διά τών συμβόλων καί τών μαγειών μου 
δοκιμάσω τδν κατηγορούμενον, δέσω τδν 
μάρτυρα καί τδν ύπισχνούμενον. » Ο ίερεύς 
άφ’ έτέρου διενοεΐτο. « Καλέσω τά πνεύμα
τά μου άτινα εύοήσουσι το κεκρυμμένον 

πράγμα, τιμωρήσουσι δέ τδ ψεύδος ή τδν 
παραβιασθέντα λόγον. »

'Η θρησκεία καί ή μαγεία ούσιωδώς δια- 
φέρουσιν άλλήλων κατά τε τήν φύσιν καί 
τήν γένεσιν των. Ή μαγεία βασίζεται έπί 
τής απατηλής τάσεως προερχομένης έκ συν
ειρμού ιδεών, δηλ. τής τάσεως τού πιστευ- 
ειν δτι τά πράγματα, άτινα ίδανικώς είσίν 
άλληλένδετα έν τώ πνεύματι ημών, ύπάρ- 
χουσι πραγματικώς έν τώ εξωτερικό» κό
σμω. 'Π θρησκεία βασίζεται έπί τής θεωρί
ας άόλων δντων—ψυχών, δαιμόνων ή θεο
τήτων—ενδιαφερομένων ύπέρ τών άνθρώ
πων καί έπεμβαινόντων έν ταϊς ύποθέσεσιν 
αύτών. Άνάγκη νά νοήση τις καλώς τήν 
διάκρισιν ταύτην ήτις μόνη δύναται νά δ- 
δηγήση αύτδν άνά μέσω λαβυρίνθου πολύ
πλοκων τύπων, έν οΐς τδ μαγικόν στοιχεΐ- 
ον περιπλέκεται άδιεξιτήτως μετά τοϋ 
θρησκευτικού' ή δέ σύγχυσις αΰτη ούδέν έ
χει τδ παράδοξον έάν τις λάβη ύπ’ όψιν δ- 
τι τά δύο επαγγέλματα, τού μάγου καί 
τοΰ ίερέως, έπενέβαινον άλλήλως τδ έν είς 
τά δικαιώματα τοΰ έτέρου μέχρι τοσουτου 
βαθμού, ώστε πλειστάκις τδ αύτό πρόσωπον 
έξήσκει άμφότερα. Έκ τής γενικής όμως 
άπόψεως τών άναγομένων εις τάς δοκιμα
σίας καί τούς όρκους γεγονότων έζάγεταί 
πως ότι τδ μαγικόν στοιχεΐον άρχαιότερόν 
έστιν, ένώ ή θρησκεία εμφανίζεται βραδύ
τερον, συχνάκις όπως καθιέρωση μαγικόν 
τινα τύπον.

Έν τή σειρά τών παραδειγμάτων άτινα 
ύποβληθήσονται ύπ’ όψιν τοϋ αναγνώστου, 
τδ κράμα αύτδ τής μαγείας καί τής θρησκεί
ας συχνάκις έμφανισθήσεται. Παρατηρήσει δ 
άναγνώστης ότι ή δοκιμασία καί δ όρκος 
συγχέονται άκαταπαύστως έν τή συνήθεια, 
καί ότι γίγνεται χρήσις τών όρκων άντί δο
κιμασιών, καί τών δοκιμασιών πρδς έπίρ- 
ρωιιν τού όρκου. Άλλ’ δμως παρά τήν 
στενήν αύτήν συνάφειαν, δέον νά έξετάση 
τις κεχωρισμ.ένως καί εν τή υπο τής πρακ
τικής δηλουμένη τάξει, τά δύω σύνολα τών 
γεγονότων άτινα άποτελοΰσι τδ άντικειμε- 

, νον τοΰ άρθρου τούτου.
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Ό συνειρμός τ&ν ιδεών τ&ν άποτελούν- 
των τήν βάσιν τής μαγιχής δοχικασίας έ- 
βτΐν δ,τι παιδαριώδες χατά τήν απλότητα. 
Ύποθετέον δτι πρδς άπόφαβιν τίς έκ δύω 
ανθρώπων έστίν ένοχος γίγνεται προσφυγή 
«ίς τήν δοκιμασίαν. ’Επειδή αδύνατον δλως 
εστί νά έπιτευχθή θετική τις λύσις, παρα
δέχονται φαντασιώδη λύσιν καί δ τών ιδε
ών συνειρμός άποπερατοΐ αύτήν. Ούτως είς 
Βόρνεον, δταν δύω Δαγιάκαι άντιφέρωνται, 
δίόουσιν είς έχάτερον τούτων τεμάχιον ά
λατος ίσομέγεθες, δπερ έφείλουσι ν’ άφήσω- 
σιν δπως καταπέσ? έν τώ ύδατι ταύτοχρό- 
νως,έκεϊνος δ’ ούτινος τδ άλας πρώτον ψαύει 
τδ ύδωρ έστίν ό πταίστης- ή άλλως, θέτουσι 
μεταξύ τών δύω ανθρώπων δύω μαλάκια 
ζώντα έφ ών έπιχέουσι χυμδν λειμωνίου, 
καί νικά εκείνος ούτινος τδ πρόμαχον μα- 
λάκιον πρώτον κινείται. Τδν συλλογισμόν 
έφ ού βασίζονται αί δόκιμα1, αύται και παι- 
δίον έτι δύναται νά νοήσχι. Είς τάς Σανδου- 
ϊκάς νήσους, δταν πρόκηται ν’ ά/ακαλυφθή 
κλέπτης τις, κομίζουσιν άγγος πλήρες υ- 
δατος άγιασθέντος ύπδ τοΰ ίερέως, τά δ’ 
ύποπτα πρόσωπα έκτείνουσιν άλληλοδιαδό- 
χως τήν χεΐρά των άνω τού ύδατος, έως ού 
τοΰ ένόχου ή χειρ μεταδώσω τφ ΰδατι τρο
μώδη κίνησιν άνακαλύπτουσαν αύτόν. Έδώ 
η άλληλουχία τών ιδεών έστιν άπλή, άλλ* 
είσί περιπτώσεις καθ’ άς αΰτη έστϊ μάλλον 
πολύπλοκος καί βαθεϊα" τοιαύτη ην εις τι- 
νας τής Εύρώπης τόπους ή αρχαία δοξα
σία καθ’ ήν η σπάθη τοΰ δημίου έτρεμεν είς 
τήν προσέγγισιν κλέπτου, απέδιδε δε πένθι- 
μον ήχον είς τήν έμφάνισιν φονέως,

Τδ θρησκευτικόν στοιχείον ού βραδέως 
άνεμίχθη τή μαγική δοκιμασία, έστω δ ώς 
άπόδειξις ή δοκιμασία τής πλάστιγγος, 
περιώνυμος έν τώ ίνδικώ νόμοι. Ζεύγος χυ
δαίων πλαστίγγων άνήρτηται έκ ζυγού έ- 
ρειδομένου έπί ξυλίνου πασσάλου- ό κατη
γορούμενος τίθεται έν τή μιά τών πλαστίγ
γων, ένώ ή έτέρα έστί πεφορτωμέ «η έκ λί

θων καί άμμου δπως χρησίμευαν) ώς άντίμ- 
ροπον- ή τδν κατηγορούμενον φέρουσα 
πλάστιγξ άποδείκνυσι κατερχομένη μέ-ν μέ
χρι γής τήν ένοχήν αυτού, άνυψουμένη δέ 
τήν άθωότητά του. Καθαρά μαγεία τούτο, 
τοΰ ιδανικού βάρους τοΰ έγκλήματος έφαρ- 
μοζομένου, δι’ άνοήτου συναρμολογίας,§έ- 
πί τού υλικού βάρους. Κατ’ ουσίαν ή θρη
σκεία ούδόλως ένεργει έν τή έργασίςι ταύτη , 
άλλ’ έν τή πρακτική εισδύει ύπδ τδ είδος 
προσευχών καί Ουσιών είς τρόπον ώστε >ά 
γεννάται ή ύπόθεσις δτι ή τδν κατηγορού
μενον φέρουσα πλάστιγξ έγείρεται ή κατα
πίπτει βουλήσει τών θεών δταν δέ ή 
πλάστιγξ καταπίπτη ή άνεγείρηται σαφώς, 
ούδεμία έντεΰθεν γεννάται δυσχέρεια, άλλ’ 
ούχ ούτως έχει δταν ύπάρχη ισορροπία με
ταξύ τών δύω πλαστίγγων ή καί διαφορά 
άνεπαίσθητος. 'Π δυσχερής αΰτη σύμπτωσις 
έγένετο παραίτιος πολλών αποριών τοΐς ίν- 
δοις νομοδιδασκάλοις'σοφδς rrovrdi (pundit) 
εκφέρει τήν γνώμην δτι ο έ κατηγορούμε
νος ένοχός έστιν οσάκις δέν άνυψοΰται «'έ
τερος διϊσχυρίζεται δτι ή. δοκιμασία πρέπει 
νά έπαναληφθή, τρίτος δέ λεπτολόγων δι
ακρίνει ότι α έν μέν ισορροπία δ κατηγο
ρούμενος έστίν ένοχος άλλ’ ούχ όσον έάν ή 
πλάστιγξ κατήρχετο »' άλλ’ ούδείς αυτών 
παραδέχεται ότι τδ έγκλημα άνεπίδεκτό» 
έστι ζυγίσματος.

Πλήν μή γελώμει διά τήν ινδικήν πλά
στιγγα- παρόμοιον έθιμον ισχυεν έτι κατά 
τδν τελευταίο/ αιώνα έν ’Αγγλία. ’Εν ετει 
1759, ού μακράν τής Άϊλέσβουρη (Ayles
bury), γυνή τις ήτις δέν ήδύνατο πλέον νά 
θέση είς κίνησιν τήν ροδάνην της κατηγόρη
σαν έτέραν τινά γυναίκα, δνόματι Σωσάννην 
Έϊνό/κ, ώς μαγεύσασαν τήν ροδάνην αύτήν. 
Ό σύζυγος τής Σωσάννης άγανακτών έζή- 
τησεν δπως δικαιολογηθώ ή σύζυγός του 
διά τής δοκιμασίας τής πλάστιγγος, επο
μένως ώδήγησαν αύτήν είς τήν ένοριακήν 
εκκλησίαν, καί άφοΰ άπεξέδυσαν αύτήν 
παντός φορέματος καί αύτής τής λευχιμα- 
οίας της έζύγισαν αύτήν διά τής Βίβλου.

| Γ11 φέρουσα τήν Βίβλον πλάστιγξ άνήλθε 

πρδς τδν ούρανδν, χαί θριαμβευτίκώς έπα- 
νέφερον τήν κατηγορουμένην είς τδν οικόν 
της. Έν ’Αγγλία τδ ζύγισμα, ώς βλέπει ό 
άναγνώστης, ένηργεϊτο άντιστρόφως πρδς 
τδ έν Ίνδίαις έν χρήσει ζύγισμα, άλλά ήτο 
λογικώτερον.

Έπίσης περίεργος δοκιμασία έστίν ή τοΰ 
κοσκίνου καί τής ψαλίδος, ήτις συνίστατο 
είς τήν χρήσιν κοσκίνου άνηρτημένου δι’ ή- 
νιωγμένης ψαλίδος, ής αί αίχμαί ήσαν έμ- 
πεπηγμέναι έν τώ ξύλω, ένώ αί λαβαί αύ 
τής έρείδοντο έπί τού άντίχειρος τοΰ έπι- 
τετραμμένου τήν υποστήριξιν τοΰ κοσκίνου. 
Πρδς άνακάλυψιν κλέπτου ή έραστοΰ έκά- 
λουν μεγαλοφώνως πάντα τά ύνόματα έφ’ 
ών έπλανάτο υποψία, έως ού τδ κόσκινον 
στρεφόμενον έδείχνυε τδ άναζητούμενον δ
νομα. Διά τής παρόδου τοΰ χρόνου τδ θρη
σκευτικόν στοιχείον έπενέβη είς τήν μαντι
κήν αύτήν λειτουργίαν, Ινα τήν τροποποίη
σή είς έτέραν ήτις ήν ή τής κλειδδς καί τής 
Βίβλου- ή κλείς δπως άνοίξτι τδ μυστήριον, 
καί ή Βίβλος δπως βοηθήση τήν άνακάλυψιν 
τής αλήθειας. Έάν έπρόκειτο ν’άνακαλύψωσι 
κλέπτην, έτύλιττον περί τήν κλείδα τδν έ
ξής στίχον τών £ητών « ό βλέπων άνθρω
πόν τινα διενεργοΰντα κλοπήν, καθίσταται 
συνένοχος αύτοΰ », καί έκφωνουμένων τών 
δνομάτων τδ τοΰ ένόχου προύξένει τήν πε
ριστροφήν τής κλειδδς έν τή χειοί τοΰ κρα- 
τοΰντος αύτήν. Ή δοκιμασία αΰτη έστίν 
ενδιαφέρουσα διότι έστίν ή μόνη ής ή χρή- 
σις διετηρήθη έν Άγγλίρι έτι καί νΰν ένερ 
γουμένη είς πολλά άγροκήπια. Πρδ όλιγί 
στων δ’ έτών χο/ρικοί ’Αγγλοι έρψιψαν είς 
λίμνην γυναίκα κατηγορουμένην έπί μαγεία 
έφαρμόζοντες οΰτω τήν περιώνυμον διά τοΰ 
υδατος δοκιμασίαν. Π άρχή τής δοκιμασί
ας ταύτης έστί καθαρώς μαγική, τοΰ ΰδα- 
τος θεωρουμένου ώς άποβάλλοντος τδν ένο
χον δστις έπανέρχεται είς τήν επιφάνειαν. 
Οί ήμέτεροι πρόγονοι οϊτινες ούδεμίαν έποί- 
ουν διάκρισιν μεταξύ τοΰ βάρους καί τής 
ειδικής βαρύτητος, έθαύμαζον τήν δύιαμιν, 
ύπερφυσικήν κατ’ αύτούς, ήτις ΰπεστήριζεν

έπί τοΰ υδατος άπιστόν τινα δσον δήποτε 
βαρύς καί άν ττον.

Αί δικαστικοί δοκιμασίαι τοΰ μεσαιώνος 
διά τοΰ υδατος, τοΰ πυρδς ή τής πάλης με- 
τεβλήθησαν είς ιστορικά περίεργα, είσί δ’ 
άρκούντως γνωστοί, καί δέν ύφίσταται α
νάγκη ν’ άναμνησθώμεν τών περιέργων λε
πτομερειών αύτών ούδέ ν’ άναφέρωμεν 
τούς συνοδεύοντας ταύτας λειτουργικούς τύ
πους, διότι ή έκτίμησις τής ένεργείας τοΰ 
θρησκευτικού στοιχείου απορρέει ούχί έκ 
τών τύπων άλλ’ έκ τοΰ πνεύματος τής 
πράξεως αύτής. Έν τισι δοκιμασίαις ή έ- 
πέμβασις τοΰ θρησκευτικού στοιχείου 
σοΰτον ισχυρά έστιν, ώστε έπικαλεϊται 
θαύμα πρδς άπόδειξιν τής άθωότητος 
κατηγορουμένου ένώ ουτος βαδίζει έπί 
πεπυρακτωμένης ΰννεως τοΰ άρότρου ή

το- 
τδ 

τοΰ 
τής 
κα- 

ταταπίνει άνευ αποτελέσματος δηλητήριον,% 
έτι τούναντίον αισθάνεται τά συμπτώματα 
δηλητηριάσει·»; διότι ίπιε καθαρόν ΰδωρ είς 
8 οί ιερείς μετέδωκαν ιδιαιτέραν αρετήν.

Έξετάζων τις τδ άντικείμενον τοΰτο ύπο 
πολιτικήν έποψιν δύναται νά κρίνη περί τής 
ήθικής σημασίας τής συνήθειας ταύτης ύ- 
παρξάσης παρά πάσι τοΐς λαοΐς. Τής δοκι
μασίας έρειδομένης έπί βάσεως δλως φαν
τασιώδους,έκ συμπτώσεως μόνον εύοέθη, δτε 
τιμίως έφηρμόζετο, ορθή ή πλνμμελής, 
άλλ’ απατηλόν έσται τδ νά σποθέσγ τις δ·- 
τι έν γένει έγένετο έν τή πράξει τιμία ε
φαρμογή τών δοκιμασιών αύτών. Ούδείς 
άγνοεΐ δτι αί δικαστικαί δοκιμασίαι υπήρ
ξαν μέσα δεσποτείας άτινα έπιδεξίως έξε· 
μεταλλεύοντο or θεματοφύλακες κοσμικής 
ή έκκλησιαστικής ισχύος. Ό δόλος ή* άνω- 
φελής έν η περιπτώσει ό τής δοκιμασίας δι
καστής ήδύνατο νά δώσε, κατ’ ιδίαν αύτοΰ 
εκλογήν δηλητήριον ή αβλαβές τι φάρμα- 
κον, άλλ’ εις τινας περιπτώσεις τί φρικτό- 
τερον τής διά τοΰ δηλητηρίου δοκιμασίας ; 
Έν τή δυσμική ’Αφρική, δπου πρδς τοΰτο 
χρώνται τή κυάμω τής Καλαβάρης, οί δι- 
αιτηταί δύνανται νά δώσωσιν είς τδν κατη
γορούμενον έλαχίστην δόσιν ήτις θέλει απο
δείξει τήν άθωότητά του προξενούσα αύ- 
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τώ έλαφράν αδιαθεσίαν, ή τουναντίον δόσιν 
ικανήν ινα τδν φονεύση, οπερ αποδείξει τήν 
ενοχήν του. Έάν λάβη τις ύπ’ όψ.ν ότι είς 
μέγα μέρος τής απέραντου αύτής ήπείρου, 
οί πνευματικοί κα’ι κοσμικοί αρχηγοί ένα- 
σκοΰσιν έπί τών λαών απόλυτον έπιρροήν, 
δύναται νά νοήση ήλίκον τρομερόν δπλον 
τδ είδος τοΰτο τής δίκης τίθησιν είς τάς 
χεΐράς των.

Κατά τδν μεσαιώνα ή περιώνυμες διά 
τοϋ πεπυρακτωμένου σιδήρου δοκιμασία ού· 
δέν άλλο ήτον ή άγυρτεία έν ταΐς χεροί τής 
άρχής. "Εν τε τή ’Ινδία καί τή ’Αραβία, έν
θα ή δοκιμασία αυτή εΰρηται έτι έν χρήσει, 
ό κατηγορούμενος λείχει τδν πεπυρακτω- 
μένον σίδηρον δστις καίει τήν γλώσσαν τοΰ 
ένόχου, σέβεται δέ τήν τοΰ αθώου. Άλλ’ οί 
δικασταί δέν άγνοοΰσιν ότι αθώοι καί ένο
χοι δύνανται ατιμωρητί νά λείχωσι ράβδον 
σιδηράν είς τδν ύπατον βαθμόν πεπυρακτω- 
μένην, διότι τδ είς σφαιρικήν κατάστασιν 
στρώμα τοϋ άτμοΰ δπερ περικυκλοΐ τήν 
ράβδον ποοφυλάττει πάσαν χημικήν συνε- 
παφήν μετά τής επιδερμίδας’ ούδείς σιδη
ρουργός άγνοεϊ τοΰτο "Οσον δ’ άφορ$ είς 
τήν δοκιμασίαν τήν συνισταμένην είς τδ νά 
βαδίση ό κατηγορούμενος έπί εννέα υννεων 
πεπυρακτωμένων ή νά ποιήση εννέα βήματα 
κρατών έν τή χειρί πεπυρακτωμένην σιδη- 
ράν ράβδον, αΰτη ήν σχεδόν πάντοτε δολία. 
Αι προϊστάμενοι αύτής έκκλησιαστικαί άρ- 
χαί έφρόντιζον νά τηρώσι τό κοινόν είς ά- 
πόστασιν, έπί πλέον δέ διαβεβαιώσιν δτι 
τδ πλεΐστον οί προστατευόμενοι τής ’Εκ
κλησίας έξήρχοντο Οριαμβευτικώς έκ τής 
δοκιμασίας αύτής, ένώ οί μή ύπ* αύτής εύ- 
νοούμενοι ήσαν βέβαιοι δτι θά έκαίοντο. 
Γνωστή έστιν ή ιστορία τής βασιλίσσης 
"Εμμας, ήτις, τούς οφθαλμούς πρδς τδν ού
ρανδν ύψωμένους, έβάδισεν έπί τών φλέγό
μενων υννεων καί ήρώτησεν, δτε άφίκετο 
εις τδ άκρον, έάν ή στιγμή δέν είχεν έτι 
φθάση" άλλά τά είκοσι καί έν τιμάρια άτι- 
τινα έδόθησαν τή Έκκλησία τοΰ Βίντσε- 
στερ κατόπιν τοΰ θριάμβου αύτοΰ, γεν- 
νώσι τήν ύπόνοιαν δτι έν τή περιπτώσει 

ταύτη ώς είς πολλάς άλλας ή έκπύρωσις 
τών πατουμένων ύπδ τής βασιλίσσης υννεων 
ήν απλή ζωγραφίας παράστασις.

Έν τών σωτηριωδών άποτελεσμάτων τών 
δοκιμασιών, τδ μόνον ίσως, έστιν οτι ή πί- 
στις -?,ν εϊχον είς τδ αποτελεσματικόν αύτών 
ήμπόδισε πολλά εγκλήματα καί έπεισε 
πολλούς ένόχους νά δμολογήσωσιν. Οί ΐπι- 
σκεφθέντες τήν 'Ρώμην περιηγηταί γινώ- 
σκουσι τδ μέρος τδ καλούμενον illocca 
della Fertld» (στόμα τής άληθείας), δπερ 
ήν τδ άνοιγμα άρχαίου στραγγιστηριού* 
άλλ’ δπόσοι κακούργοι είσάγοντες τήν χεϊ- 
ρά των έν τώ «Στόματι τής Άληθείας» 
θά έδίστασαν νά ομόσωσι περί τής άθωό- 
τητός των, φοβούμενοι μή τδ στόμα αύτδ 
κλεισθή, ώς έλεγεν ή παράδοσις, έν περι- 
πτώσει έπιορκίας ! 'Η δοκιμασ α τοΰ βλω- 
μοΰ διέμεινε δημώδης έν τή μεσημβρινή Ά
σία ένεκα τής άποτελεσματικότητός της. 
'Ο οικιακός κλέπτης, υποβαλλόμενος είς 
τήν δοκιμασίαν, παγόνει έκ τρόμου καί δέν 
τολμ^ι ούτε νά μασσήση, ούτε νά καταπίη 
τήν έν τώ στόματί του όρυζαν, φοβούμενος 
μή πνιγή. Τδ αύτδ συνέβαινεν έν τή άρχαία 
Αγγλία μετά τού τεμαχίου άρτου ή τυροΰ 
δ δ φόβος προσεκόλλα εί; τδν λάρυγγα 
τοΰ έγκληματίου, ώς έν τή ιστορία τοΰ κό- 
μητος Γκώβδουϊν. Καί αύτδς ό χυδαίος 
δρκος, έτι τήν σήμερον έν χρήσει « Νά μέ 
πνίξη ή βουκιά αΰτη άν δέν λέγω άλήθει- 
αν» έστί λείψανον τής άρχαίας έπισήμου 
δοκιμασίας. Άξιοσημείωτός έστι καί ή λίαν 
άποτελεσματική διά τής άρά; δοκιμασία έν 
χρήσει είς 'Ρωσσίαν πρδς άνακάλυψιν κλέ
πτου. Έν τώ μέσω τής συνηθροισμένης οι
κογένειας ή «μπαμποΰσκα», είδος εντοπίου 
μαγίσσης, ρίπτει σφαιρίδια άρτου έν άγγείφ 
πλήρει ΰδατος, λέγουσα «Ίβάν Ίβάνωφ, 
έάν ησαι ένοχος, ώς τδ σφαιρίδιο» τοΰτο 
πίπτει είς τδ βάθος τοΰ ΰδατος καταπε- 
σεϊται καί ή ψυχή σου είς τόν αδην, » καί 
οΰτω καθεξής έως ού διέλθη δλον τδν κύ
κλον τών προσώπων. Γενικός δέ κανών έστιν 
ότι ό ένοχος αποκαλύπτεται. (I).

(I) Σ.Μ. Άρά γε τήν αυτήν πηγήν δέν έχιί

Έν γένει ιδού τί δύναταί τις είπεΐν ύπέρ 
τών δοκιμασιών* ύπδ τήν μάλλον εύνοϊκήν 
αύτών άποψιν εισίν εύλαβεΐς δόλοι καί λυ
σιτελείς πανουργίαι. Εξαιρέσει τούτου ού
δέν άλλο εισίν αί δοκιμασίαι ή αί φρικτό 
τεραι τών ανθρωπίνων πράξεων, τδ έγκλη
μα φέρον τδ προσωπεϊον τής δικαιοσύνης.

Ούδέν έπομένως άπορον ότι δ κόσμος με
λετών τάς θεσμοθεσίας του διά τής βραδεί
ας πείρας τών χρόνων, άπέρριψε τέλος τάς 
διχαστικάς δοκιμασίας. "Ο,τι δ’ έκπλήσσει 
έστιν δ διοργανισμός τοϋ άνθροοπίνου πνεύ
ματος δπερ άφήκε κόσμον γεγονότων νά δι- 
έπηται ύπδ φαντασιωδών δεδομένων.

Β
Έάν έκ τών δοκιμασιών μεταβώμεν είς 

τδν όρκον, εύρίσκομεν τά αύτά δύω στοι
χεία άτινα τοσοΰτον ένεργδν πρόσωπον έ
λαβον έν τώ πρώτω μέρει τοϋ θέματος ή
μών. Ό ορισμός τοΰ όρκου δύναται νά η, 
«βεβαίωσις ύπδ ποινάς ύπερανθρώπους » 
καθόσον αί ποιναϊ αύται, ώς καί έν τή δο
κιμασία, είσί μαγικαί ή θρησκευτικοί, ό
ταν δέν συνενώσι καί τάς δύω ιδιότητας. 
Κατά συνέπειαν δέον νά γενή διάκρισις με
ταξύ τοΰ όρκου καί τής απλής δηλώσεως, 
ύποσχέσεως ή συμφωνίας, δσον σαφείς καί 
άν ώσιν. Οΰτως ή διά τής προσψαύσεως τών 
χειρών συμφωνία δέν άποτελεί δρκον ώς δέν 
άποτελεί όρκον ούδ’ ή τελετή έν ή τά δύω 
μέρη μιγνύουσι τδ αιμά των, ή έν η έπινον 
ένίοτε άλλήλως έκ τοΰ αίματός των. Ό τε
λευταίος ουτος τύπος, καί τοι συχνάκις συγ 
χεόμενος μετά τοϋ όρκου, κατά βάθος έστί 
μόνον έπίσημαν συμβόλαιον (4).

Άλλ’ δτε ό Άβυσσινδς κάθηται έπί κε- 
καλυμμένου φρέατος καταδικάζω» έαυτδν 
νά καταπέση έν τώ φρέατι έάν παραβή τόν 

κα’. ό πζρ’ ήμϊν ίφορισμός τϊ; έκκλησίας κατά 
τοϋ άγνωστου κλέπτου ; Δέν ϊϋναταί τι; ν’ άπο- 
δώση αύτόν είς άρχαίαν παράδοσιν τής ot’ άρίς 
δοκιμασίας ήτις έστι προϊόν τ->5 θρησκευτικού 
στοιχείου ς

(I) Σ’. Μ. 'Ω: οί άδελφοποιητοί έν Έλλάδι 
καθ’ ήν στιγμήν όρκίζοντα*.

λόγον, ή δτε δ Σίν καλούμενος ένώπιον 
τών αγγλικών δικαστηρίων, βλέπει Οραυό- 
μενον ένώπιόν του πήλινον πινάκιον, μετά 
τοΰ έξής τύπου «Έάν δέν είπής τήν αλή
θειαν, ή ψυχή σου θραυσθήσβται ώς τόδε 
τδ πινάκιον», τότε έχομεν ύπ’ δψιν ήμών 
δύω πραγματικούς όρκους, ών ή θρησκευ
τική ή μαγική ποινή παρίσταται διά συμ
βολικών πράξεων’ λεχθήτω δ’ έ» παρόδω δ- 
τι οί έπιτρέψαντες τήν τελευταίαν ταύτην 
τελετήν ούχί δρθώς ένόμισαν δτι έπιβάλ- 
λουσι τώ Σινί όρκον σύμφωνον τοΐς δικα
στικοί; τοΰ τόπου του έθίμοις, καθότι δ 
δρκος ούκ είθισται παρά τοϊς σινικοί; δικα- 
στηρίοις.

’Ανάγκη νά γείνη διάκρισις μεταξύ τών 
πραγματικών όρκων καί τών απλών διαβε
βαιώσεων έν αϊς οί έμφαντικοί όρκοι ή αί πε
ριγραφικοί χειρονομίαι είσήχθησαν δπως 
δώσωσι μείζονα έπίρρωσι» είς τδν λόγον 
τοϋ διαδηλοΰντος’ ή διαφορά μεταξύ τών 
δύω αύτών συνίσταται έν τή εισαγωγή ποι
νής ύπερφυσικής. Οί θεολόγοι ποιοΰσι διά- 
κρισιν μεταξύ όρκου δι’ άρας καί τών μαρ
τυρίας όρκων’ άλλά τοιαΰται λεπτότητες 
ύπδ πρακτικήν έποψιν εισίν ιστός άράχνης 
εύχερώς ύπδ τοΰ κοινού πνεύματος κατα- 
στρεφόμενος. Τδ πρακτικόν ζήτημα εϊναι 
τδ έξής : ό δμιύων έννοεΐ νά έπισύρη έφ’ 
έαυτοΰ μαγικόν τι κακόν ή θείαν τινά ποι
νήν ; Έάν ναί, δ δρκος έστί πραγματικώς 
δ τής άρας, έάν δ’ ούχί μάταιος έστι καί ά
νευ κύρους διδόντος αύτώ δικαστικήν τινα 
άξίαν’ άδιάφορον δ’ δλως έάν η άρά έστι 
ρητή ή ύπονοουμένη. "Οταν δ Βεδουίνος συλ- 
λέγη άχυρον καί δρκίζεται έπ’ ονόματι Έ
κείνου δστις αύξάνει καί ξηραίνει αύτό, ούκ 
έστιν άνάγκη νά προστεθή απειλητικός τις 
τύπος. 'II συνήθης αΰτη έπανάληψις περιέ
χει φυσικά τήν έπικύρωσιν ήτις αποτελεί 
πάσαν τήν ίσχύν τοΰ όρκου.

Έξετάσωμεν τυπικούς τινας όρους τοΰ 
όρκου. Οί κάτοικοι τής Νέας Γουινέας ομνύ- 
ουσιν έπ ονόματι τοΰ ήλίου, ή όρους ή ό
πλου τινδς ίνα ό ήλιος κατακαύση, ή τό δ
ρος καταπλακώσει, ή τό δπλον φονεύση
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αύτούς, έάν δέν λέγωσι τήν αλήθειαν. Έ- 
πανευρίσκομεν ένταΰθα τά ίχνη έθίμων. 'Π 
άνύψωσις της χειρός έσχε παντού καί πάν
τοτε την αύτήν έννοιαν" τήν έπίκλησιν τοΰ 
ούρανοϋ ώς μάρτυρος τής έκφραζομένης δη- 
λώσεως καί τήν πρόσκλησιν τοΰ ψευδορ · 
κοΰντος· Παρ’ άλλοις άφρικανικοΐς λαοί;, ή 
ψαΰσις μέλους τινός καταδικάζει έν περι- 
πτώσει ψεύδους τό μέλος αύτό είς άποξή- 
ρανσιν. Έν τή αρχαία Πρωσσία ό όμνύων έ
θετε τήν δεξιάν χεϊρά του έπί τοΰ αύχένος 
του και διά τής αριστερά; ήγγιζε τήν ίε
ράν δρΰν λέγων. «Είθε ό Πέρκυν (θεός τοΰ 
Κεραυνοΰ) μέ κατακαύση, έάν ψεύδωμαι ! 
Έν ’Λραυκανίικ (Araucanie) ό έπί τών ο
πλών όρκος ήν περίεργος τόν τύπον" ό βε
βαιών τήν άλήθειαν μάρτυς λαμβάνει είς 
τάς χεϊρας πυροβόλον, λόγχην, ξίφος, δ- 
δόντα τίγρεως, έτερον κροκοδείλου καί πυ
ριτόλιθον. Ό όρκος ουτος παρά τοΐς χρι- 
στιανοϊς ήν έπί πολύν χρόνον έν χρήσει, καί 
έδέησε Σύνοδος νά καταργήση αύτόν. Κατά 
τόν έβδομον αιώνα, δ νόμιμος όρκος έν 
"Ολσταϊν ήν δ τοΰ ξίφους, ώς παρίσταται 
έν τώ '.Ίμ.έεΓώ. "Οσον δέ διά τήν πρός τόν 
ούρανόν άνύψωσιν τής χειρός, αΰτη έμεινε, 
παρά τοΐς Εύρωπαίοις, τό άναγκαΐον συμ
πλήρωμα τών μάλλον έπισήμων όρκων.

Ούκ έσται άτοπον τό νά θέσωμεν πα- 
ραλλήλως τοΐς δρκοις τάς πρδς έκμηδένισιν 
αύτών πανουργίας. Είς τινα κέντρα πεπο- 
λιτισμένα δ καλούμενος «νοερός περιορι
σμός» έχρησίμευσε πρός τόν σκοπόν τού
τον" παρά τοΐς βαρβάροις λαοΐς ή παρά ταΐς 
δευτερευούσαις τάξεσι τών λαών τών μή 
όντων πλέον βαρβάρων, δ περιορισμός λαμ
βάνει μορφήν μάλλον επιδεικτικήν. Έν τή 
Νέα Γουινέα όρκος έστίν δταν κρατή τις υ- 
ψωμένον βέλος, άλλ’ έάν δ δμνύων διευθύνη 
τήν αιχμήν τοΰ βέλους πρός τήν γήν μη
δενίζει το άποτέλεσμα τοΰ όρκου" άπλή 
μαγεία" δ,τι έν σύμβολον παράγει έτερον 
σύμβολον καταστρέφει αύτό" άναφέρουσι 
περί ’Αβυσσινοΰ άρχηγοΰ δστις δμώσας όρ
κον, 8ν δέν έπεθύμει. προσεποιήθη δτι πτύει 
αύτόν. Ύπάρχουσι δ’ έτι ρ-έρ·» έν Γερμανίφ 

ένθα δ ψευδομάρτυς νομίζει ότι διεκφεύγει 
τά πνευματικά άποτελέσματα τής έπιορ- 
κίας κυρτόνων τόν άντίχειρα τής δεξιάς 
χειρός ώσεί δεικνύων ότι δμνύει όρκον άγκυ- 
λοειδή, ή θέτει έπί τής πλευράς του τήν α
ριστερήν χεΐρα δπως έξουδετερώση τήν ένέρ- 
γειαν τής δεξιάς. ΕΙδεν ήδη δ άναγνώστης 
ότι έν τώ πολυάριθμοι δπλοστασίω ούτινος 
γίγνεται χρήσις έν τώ Άραυκανικώ όρκο» 
υπάρχει κυνόδους τίγρεως καί δδούς κροκο
δείλου" έντεΰθεν άγόμεθα είς σειράν τύπων 
δρκωμοσίας τής κεντρικής καί τής άρκτικής 
’Ασίας" καί σήμερον έτι έν τοΐς ^ωσσικοΐς 
τής Σιβηρίας δικαστηρίοις έστίν έν χρήσει 
δ έπί τής κεφαλής άρκτου όρκος. "Οταν δ 
όρκος έπάγηται είς Όστιάκον, φέρουσι κε
φαλήν άρκτου ήν δ δμνύων Όστιάκος προσ- 
ποιήται ότι δάκνει, τοΰθ’ δπερ δηλοΐ ότι 
ύποβάλλει έαυτόν είς τήν ποινήν νά κατα- 
βροχθισθή παρομοίως έάν δέν λέγη τά άλη
θή. Έν τή πράξει ταύτη διαβλέπει τις μάλ
λον τό θρησκευτικόν ή τό μαγικόν στοιχεϊ- 
ον, διότι έν τή χώρα ταύτη ή άρκτος λα
τρεύεται ώς τι θειον όν, καθόσον οί Όστι- 
άκοι είοίν είδωλολάτραι καί θεωροΰσι τήν 
άρκτον ώ; τι υπερφυσικόν δν. Φυλαί δέ τι- 
νες τών ’Ινδιών ομνύουσιν έπί τοΰ δέρματος 
τίγρεως.

Πρέπει νά δμιλήσωμεν καί περί ποτα
μών οΐτινες εις πλείστας χώρας θεωρούνται 
ώς θεότητες" δταν άναμνησθώμεν τών ήρώ- 
ων τοΰ 'Ομήρου οΐτινες ώμνυον είς τά ρεύ
ματα περιωνύμων ποταμών, χωρίς είς τού
τους νά συγκαταριθμήσωμεν καί τήν Στύ- 
γα, δέν πρέπει νά θαυμάσωμεν βλέποντες 
τούς Ινδούς έπικαλουμένους μάρτυρας τών 
διαβεβαιώσεών των τόν Γάγγην: Παραγενο- 
μένου τοΰ λόγου περί τής άρχαιότητος ας 
άναμνησθώμεν καί τοΰ έπ’ δνόματι τοΰ 
«Διό;» ρωμαϊκού όρκου. Ό δμνύων έκρά- 
τει λίθον 8ν έρριπτε μακράν του δπως εί- 
κονίση τήν ειμαρμένην είς ήν ύπεβάλλετο έν 
περιπτώσει ψευδορκίας. Ούδέν έπιστμότε- 
ρον τού τών συνθηκών όρκου. Ό «paler pa
ir alus (1)» κρατών έν ταϊς χερσί τόν ιερόν

(1) Σ.Μ. Οΰτω; ώνομάζετο εΐ: τών Φιτιάλε- 

λίθον, δστις παρίστα τόν κεραυνόν, έπεκα- 
λεΐτο τόν Δία «Ύψιστε κύριε τών θεών, ά- 
νέκραζεν, έάν διά κοινού συμβουλίου ή ίγ- 
κληματικού δόλου δ ρωμαϊκός λαός παρε- 
βίαζε τήν συνθήκην ταύτην, πλήξον αύτόν 
ώς πλήττω τό χοιρίδιον τοΰτο.» Καί έν 
ταύτώ έθυε διά τοΰ ιερού λίθου τό θύμα.

Τά διάφορα ταϋτα παραδείγματα δει- 
κνύουσι τήν φύσιν καί τήν έννοιαν τών όρ
κων, άν ή ΰπαρξι; άνάγεται είς τά πρώτα 
έτη τοΰ πολιτισμοΰ" απασα ή ισχύς αύτών 
έγκειται έν τή άρά, δηλαδή έν τοΐς δεινοΐς 
ώ δ δμνύων έπικαλεΐται έπί τής κεφαλής 
του έν περιπτώσει καθ’ ήν παραβιάση τήν 
πίστιν ή είπή τι παρά τήν άλήθειαν" άλλά 
καθ’ δσον τελειοποιείται ή κοινωνική κατά- 
στασις καί οι θεοί παύουσιν οντες φυσικά 
όντα, ώς δ ήλιος ή δ Γάγγης, καλούνται δέ 
Ζεύς, ’Απόλλων ή ’Αθηνά, δ όρκος προσ
λαμβάνει ήπιωτέραν μορφήν και ή ποινή,ήν 
συνεπάγεται, συνίσταται είς τήν άπώλειαν 
τής τών θεών εύνοίας τής ύπό τοΰ άνθρώπου 
έπιζητήτου, έντεΰθεν δέ οί ίκετήριοι τύποι 
οδς δυνάμεθα νά κατατάξωμεν μεταξύ τών 
όρκων. «Ούτως οί θεοί νά μέ άγαπώσιν! Ού
τως είησάν μοι οί Θεοί βοηθοί.» Έπανευ- 
ρήσομεν τούς τύπους τούτους έγγύτατα ή
μών, είς νεωτέραν έποχήν" έν τούτοις θέλο
μεν πραγματευθή περί σημαντικωτέρας κι- 
νήσεως.

Πάς όρκος, ειπομεν, έχειώς κύρος ποινήν" 
έξετάσωμεν ήδη τήν φύσιν τής ποινής. "Ε
ως έδώ εϊδομεν τόν έπίορκον καλοΰντα έφ’ 
έαυτοΰ δεινά ορατά καί ένσώματα, εϊδομεν 
ένι λόγω αύτόν άδιάσειστον έχοντα τήν 
πεποίθησιν ότι οί θεοί τιμωρήσουσιν αύτόν 
κατά τήν θνητήν ύπαρξίν του" τό είδος τοΰτο 
τών όρκων τών άναγομέννω είς τήν ήττον ά- 
νεπτυγμένην διανοητικήν μόρφωσιν δύναται 
νά κληθή «έγκόσμιος όρκος». Υπάρχει έν 
τω πολιτισμφ περίοδος καθ ήν δ άνθρωπος 
συλλαμβάνει διά τήν έπιορκίαν τήν ιδέαν 
τιμωρίας καί πέραν τοΰ τάφου, τοΰθ’ δπερ 
ήν ιδέα συνήθης μέν τοΐς άρχαίοις Αίγυ- 

ων ή εϊρηνοδικών ό έκλεχθείς ύπό τ&ν λοιπών 
οπω; κάμ-ρ σπονδά; ή κηρύξη πόλεμον.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΒ’.) 

πτίοις, άλλ’ ούχί καί άγνωστος τοΐς Έλ- 
λησι τής δμηρικής έποχής.

Ό ’Αγαμέμνων έπομνύμενος τούς μεγά
λους θεούς του, έπικαλεΐται μάρτυρα ού 
μόνον τόν Δία, τόν ήλιον τόν πάντα έφο- 
ρώντα, τούς ποταμούς καί τήν γήν, άλλά 
καί τάς Έριννύας τάς τιμωρούς ένόχων ψυ
χών έν ταΐς τοΰ "Αδου χώραις. Ούτω τό άν- 
Ορώπινον πνεύμα εισάγει έν τοΐς δρκοις νέ
ον στοιχεΐον, τό πέραν του γήινου κόσμου.

Έπί αιώνας οί λαοί έχρώντο άδιαφόρως 
καί τοΐς δυσί τύποις ή συνήνουν αύτούς 
προσθέτοντες είς τήν τιμωρίαν τής παρού- 
σης ζωής καί τήν τής μελλούσης, άλλά μέ 
τήν πάροδον τοΰ χρόνου, δ πνευματικός 
τύπος ήρξατο δεσπόζων καί έπί τέλους έ- 
πεκράτησεν δλως.

Εύχερεστάτη έστίν ή έξήγησις τής με- 
ταμορφώσεως ταύτης, ήτις ήν τό άποτέλε
σμα μακράς πείρας. ΊΙ άκατάπαυστος πα
ραβολή τών πίστεων μετά τών πραγμά
των αύτών έπεισαν έπί τέλους έταστικά 
πνεύματα ότι δυνατόν έστί νά έπιορκήση τις 
καί ν’ άποθάνρ άτιμώρητος, δτι αί άρκτοι 
καί αί τίγρεις ούδόλως έκλέγουσι τά θύματά 
των μεταξύ τών ένόχων καί δ σύνδεσμος 
μεταξύ τής άράς καί τοΰ γεγονότος έστί 
καθαρώς ιδανικός.

Ούδείς έξηγεϊ τοσοϋτον εύκρινώς τήν σκέ
ψιν ταύτην δσον δ περιώνυμος διάλογος τών 
«Νεφελών» τοΰ ’Αριστοφάνους. *0 γέρων 
γεωργός Στρεψιάδης έρωτά πόθεν προέρχε
ται δ κεραυνός δν έκσφενδονίζει δ Ζεύς κα
τά τών επιόρκων. «’Ανόητε ! άπαντφ δ Σω
κράτης τής κωμωδίας, πόσον δπίσω είσαι ! 
Έάν δ Ζεύς έκεραυνοβόλει τούς επιόρκους, 
μή δ Σίμων, δ Κλεώνυμος, δ Θεωρός θά έ- 
ζων ; Πλήττει δ Ζεύς διά τοΰ κεραυνοΰ 
του τόν ίδιον αύτοΰ ναόν, τά ύψη τοΰ Σου
νίου καί τάς άρχαίας δρΰς. Πιστεύεις ώς δυ
νατόν γηραιά δρΰς νά έπιορκή ;» "Ο,τι υπό 
εϊρωνα τύπον έστίν έκπεφρασμένον, βεβαίως 
πολλοί συνετοί θά είχον ήδη σκεφθή. Εύκο
λος δ’ δλως ήν ή μετάβασις άπό τής σκέ
ψεως καί τής έκφράσεώς της εις τό αποτέ
λεσμα" τοΰτο δ’ ήν ώς διδάσκει ήμΐν ή ί-

60. 
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στορία. Τδ πνεΰμα τοΰ διχαστικού δρκου έ- 
τροποποιήθη έως ου ό τελευταίος τύπος τοΰ 
όρκου μετά τών τιμωριών, τών ύπαρχουσών 
έν τφ κόσμορ τών ψυχών, έμεινε μόνος κύ
ριος ταύ πεδίου.

Καί τοι δ’ έκάστη τών δύω τούτων τά
ξεων όρκου δ'εν περικλείεται έν ώρισμένρ 
περιόδφ, ούχ ήττον αληθές έστιν ότι οί δι
καστικοί όρκοι, έν χρήσει είς έποχάς ήττο- 
νος διανοητικής άναπτύξεως, άνήκουσίν είς 
τήν τάξιν τών τοϋ κόσμου, ένφ οί όρκοι οί 
βασιζόμενοι έπϊ τιμωρίας έν τη μελλούση 
ζωή έμφαίνουσι μάλλον προκεχωρημένον 
πολιτισμόν' εντεύθεν δρμώμεθα νά έξετά- 
σωμεν μέρος τι άρκετά περίεργον τών έθί
μων τής Μεγάλης Βρετανίας. Γνωστόν έστιν 
ότι ό τρόπος τοΰ έπάγειν τδν δικαστικόν 
όρκον διαφέρει έν Σκωτία καί έν ’Αγγλία* * 
Έν Σκωτία, ένθα ό μάρτυς ύψοϊ τήν χεΐρα 
καϊ ομνύει δτι Οά εΐπη τήν άλήΟειαν ώς 0’ 
άποκριθή είς τδν Θεδν τήν ήμέραν τής κρί- 
σεως, έχομεν ύπ’ δψιν τδν τύπον τδν μάλ
λον εκφραστικόν καϊ καθαρόν τοΰ πέραν τοΰ 
γήινου κόσμου όρκου. Ή τελετή τοΰ άγγλι- 
κού όρκου συνίσταται είς τδ νά λαμβάνη δ 
δμνύων διά τών δύω χειρών τήν Καινήν Δι
αθήκην καϊ νά τήν άσπάζηται. Τδ έθιμον 
τοϋ δμνύειν έπί τίνος άντικειμένου ίεροΰ ά- 
νήκει είς τήν πρδ Χριστού άρχαιότητα. Ά- 
ξιομνημόνευτον τούτου παράδειγμα εύρί
σκομεν έν τή ίστορίαε τοΰ ’Αννίβα δστις εν
νεαετής ώδηγήΟη ύπδ τοΰ πατρός του ένώ
πιον τοΰ βωμοΰ καϊ άπτόμενος ιερών πραγ
μάτων (tacit's sacris) ώρκίσθη ότι έσται έχ- 
Ορδς τών ’Ρωμαίων. Έν τή κλασσική άρ- 
χαιότητι τά ιερά άντικείμενα ήσαν ιδίως 
εικόνες θεών καί οί ναοί των. «"Απτεσαι 
τοΰ ναού τούτου τής ’Αφροδίτης ; λέγεται 
έν μια σκηνή τοΰ Πλαύτου, — Απτομαι,» 
άπαντρί ό ομνύων, καϊ ορκίζεται."Οτε δ χρι
στιανισμός είσήχθη έν ’Αγγλία, ή συνήθεια 
τοΰ άπτεσθαι ιερών πραγμάτων, ναών ή 
λειψάνων αγίων, έξηκολούθησεν έτι, ώς έν 
τή σκηνή ήν παριστα ώραϊος τάπης τοΰ 
Βαγιέ (Bayeusc) έν φ δ 'Αρόλδος έπερείδει 
τήν δεξιάν έπϊ θήκης άγιων λειψάνων.

(4) Παραδείγματα ύπάρχουσιν άπειρα. Ε”; τι 
δικαστήριον μικρά κόρη, εΐς ήν κατά τά σύνηΟες 
άπετείνετοή προεισαγωγική έρώτησι; έπϊ τ&ν συ
νεπειών τή; έπιορκία;, άπήντησε λίαν συνετώς. 
«Ναί, κύριε, θέλω καεί έν τφ άδη.» Κατά δυσ
τυχίαν άλλη έρώτησι; άσυνήΟη; προϋκάλεσεν ά- 
πάντησιν μηδενίσασαν τά άποτέλεσμα τής πρώ
της: ·Π&; τά ήξεύρει,·, ήρώτησεν ά δικαστής.
*ί1, Κύριε, άλλη μικρά κόρη μοί εΐπεν οτι οΰτω 
πρέπει ν’ απαντήσω.»

Ήν δέ τούτο παράδοσις τ&ν δικαστηρίων, ό δέ 
σαρκσστικώτερος τ&ν αγγλων δικαστών, πρό ο
λίγων έτ&ν έλυσε διά μιάς λέξεως τά ζήτημα. 
’Πρώτα μικρόν παΤοα κληΟέντα ώ; μάρτυρα έάν 
ήςευρε τί Οά έγένετο μετά τόν θάνατόν του, καϊ 
ϋ παϊς άπήντησε, «δέν ήξεύρω, Ζύριε. — Ούτε 
έγώ, κύριοι, άνέκραϊεν ά δικαστής ή κατάΟεσις 
τού παιδός δέν δύναται νά γενή δεκτή.»

(2) Σ.Μ. Οΰ μόνον ή γερμανική άλλά και ή 
Ελληνική Πολιτική δικόν, έν αρΟρω 334 πε
ριέχει τήν αύτήν διάταξιν.

’Ακολούθως τά ιερά ταΰτα άντικείμενα 
περιωρίσθησαν είς Ευαγγέλια καί τδ φίλη
μα άντεκχτέστνσε τήν άφήν.

Ο αγγλικός όρκος συνοδεύεται ύπδ τοΰ 
ίκετηρίου τύπου. «Ούτως εϊη μοι ό Θεός 
βοηθός. (I)» (so help me God!) δστις φαί
νεται περίεργος δι’ όρκον, κα1. δστις έστιν ή 
άποτύπωσις τοΰ ήδη λεχθέντος δρου: «/- 
(a me adjuvet Deus». Έλεγον έπίσης είς 
τήν άρχαίαν Γαλλίαν «Ce m’ ail DlCX !» 
Έν τώ δρκω τούτω προφανώς ύπονοεΐταί 
τΓ δ έμνύων έπικαλεϊται τήν θείαν άντί- 
ληψιν, καθόσον γίνεται άξιος ταύτης, δπερ 
έστί via τάξις δρκου 8ν δύναταί τις δνομά- 
σαι «όρκον ευνοίας ύπδ αΐρεσιν».

Πρδς έξάντλησιν τοΰ θέματος ημών άς εϊ- 
πωμεν δλίγας τινάς λέξεις περϊ τών παίδων 
τών καλουμένων νά δρκισθώσι. Τδ Κανονι
κόν δίκαιον άπηγόρευεν είς τέκνα έλάσ- 
σονος τών δεκατεσσάρων έτών ήλικίας νά 
όρκίζωνται «Pueri ante annos qualuor- 
decim non coganlur jurare.» Ή άπαγό- 
ρευσις αΰτη προήρχετο ύπδ άρχαιοτέρου έτι 
νόμου. Οί Σκανδιναυοϊ δέν άπήτουν δρκον 
άπδ πρόσωπα μικράς ήλικίας. Τοΰτο δ’ έ
ξάγεται έκ κειμένου συντεταγμένου διά συμ
βολικών φράσεων τής Σάγας τοΰ Βαλδουρ, 
έν φ ή θεά έπιβάλλουσα δρκον είς δλα τά 
ζώκ, είς τά πτηνά καϊ είς τά δένδρα ϊνα μή 
βλάψωσι ποσώς τδν έαυτής προστατευόμε- 
νον, δέν άπαιτεϊ δρκον άπδ τδν ιξόν διότι 
τή φαίνεται λίαν νέος.

Έν άνάγκρ παραδοχής έν τισι περιπτώ- 
σεσι τής μαρτυρίας τέκνου τινδς, τδ ζήτη
μα γεννάται τίνι τρόπω νά χρησιμοποιηθώ 
αΰτη.

Έν ’Αγγλία ένθα ή ύπδ τής Σάρας διά- 
κρισις έστιν δλως άγνωστος, τά δικαστή- 
ριχ παραδέχθησαν τδ έθιμον τοΰ έπερωτ^ν 
τά τέκνα έπϊ τών πνευματικών άποτελε- 
σμάτων τής επιορκίας. Έάν ή άπάντησις 
ούκ η εύχάριστος, έπέρχεται ή άπώλεια 
μαρτυρίας δυναμένης συχνάκις νά έχή με-

(Ο Σ.Μ. Άπαραλλάκτω; ώ; ό ένώπιον τών 
Ελληνικών δικαστηρίων τύπος τού δρκου. 

γίστην διά τήν ύπόθεσιν έπιρροήν. Άναφέ- 
ρουσι τδ πρόσφατον γεγονός έπϊ δίκης φό
νου, καθ ήν σπουδαιον ζήτημα έξηρτάτο έκ 
τής μαρτυρίας παιδιού τινδς δπερ έφαίνετο 
λίαν ειλικρινές, άλλά τδ όποιον κατά τήν 
κρίσιν τοΰ δικαστηρίου δέν ειχεν ευκρινή ι
δέαν περϊ τής φύσεως τοΰ δρκου (I), Οί ά- 
ποτροπιαζόμενοι τήν έπιβολήν δρκου είς 
παιδίον Οά μάθωσι μετ’ εύχαριστήσεως δτι 
κατά τήν νέαν γερμανικήν δικονομίαν ή 
μαρτυρία παίδων τε καϊ κορασίων κατωτέ- 
ρας τών δεκατεσσάρων έτών ήλικίας δύνα
ται, κατά τήν κρίσιν τοΰ δικαστηρίου, νά 
δοθή καϊ ανωμοτί. (2) Τδ παράδειγμα τοΰ
το καλώς Οά πράξη ή ’Αγγλία μιμουμένη

Γ

Έάν τις έξετάζων τδ ζήτημα ύπδ τήν 
έποψιν τής κοινωνικής πρακτικής έρωτήση 
όποία τις ήν ή σπουδαστής τοϋ δρκου είς 
τάς διαφόρους φάσεις τοΰ κοινωνικού βίου, 
θέλει άδιστάκτως πεισθή δτι δ δρκος έχει 
πολύ μείζονα σπουδαιότητα ή αί δοκιμα
σίας. Ό δρκος ύπήρξεν εΐς τινας έποχάς μία 
τών μεγάλων δυνάμεων τής κοινωνίας. Ύ
πήρξε καιρός καθ’ δν ό Λυκούργος ήδύνατο 
νά ειπη τοϊς Σπαρτιάταις δτι δ δρκος ήν δ 

δεσμός τής δημοκρατίας. Ύπήρξε καιρός 
καθ’ 8ν, ώς λέγει δ Μοντέσκιος, δ δρκος 
έξησκησεν έπϊ τών 'Ρωμαίων κράτος άνώτε- 
ρον τού κράτους τού πατριωτισμού καϊ τής 
δόξης. Έπϊ τή; έποχής ήμών έχει άναντίρ- 
ρητόν έπιρροήν έπϊ τών συνειδήσεων πολυα
ρίθμου τάξεως μαρτύρων, τάξεως μέσης ά- 
ποτελουμένης ύπ’ έκείνων οϊτινες ούκ είσϊν 
έντελώς τίμιοι ούδ’ απολύτως διεφθαρμένοι 
καϊ οϊτινες στερούμενοι τής εύθύτητος, ήτις 
καθιστά περιττόν τδν όρκον τιμίου ανθρώ
που, δπισθοδρομοΰσιν ένώπιον τής έπιορ- 
κίας ένεκα τού φόβου μήπως κατά τδ βρε
τανικόν ρητόν «άπολεσθώσι διά παντδς δι
ότι άπαξ έπιώρκησαν. » Ο λόγος ούτος ώ- 
δήγησε τδν νομοθέτην νά έπιβάλη τόν δρ
κον ου μόνον είς ειδικά; καί επισήμους πε
ριπτώσεις, άλλά καί ώς μέσον έξασφαλί- 
σεως τή; τιμιότητος έν ταΐς λεπτομερείαις 
τών δημοσίων ύποθέσεων. Αί συνέπειαι τού 
μέτρου τούτου ύπήρξαν καταστρεπτικοί διά 
τήν δημοσίαν ήθικήν, και ϊνα μή άνατρέ- 
ξωμεν μακράν ήμών είς ξένας χώρας, ή ’Αγ
γλία αύτή ην ή άπόδειξις τής τοιαύτης 
καταστρεπτικής συνεπεία; έν άρχή τού πα
ρόντος αίώνος, δπότε, κατά τήν έκφρασιν 
συγχρόνου συγγραφέως, ήν « ή γή τών όρ
κων» καϊ ή έπιορκία επικερδές έπάγγελμα' 
άρκεϊ πρδς τούτο νά ειπώμεν δτι ύπδ τδ 
άρχαΐον τελωνισκδν σύστημα ύπήρχον σταθ
μοί έν οί; εΰρισκέ τις πάντοτε κατά βού- 
λησιν άτομα έτοιμα νά δώσωσιν οίονδήπο- 
τε δρκον. Τδ έν χρήσει σύνθημα διά τήν έρ
γασίαν ταύτην ήν οί έξης λόγοι οϊτινες εϊ
χον καθιερωθή. « Υπάρχει ένταΰθα κατα- 
δεδικασμένη ψυχή ; » Έπϊ τών ήμερών ή
μών ή κατάχρησις αύτή τοΰ δρκου κάπως 
περιωρίσθη, δ δέ περιορισμός ουτος συνε- 
πήγαγε κάλλιστα άποτελέσματα. Κατά 
πάσαν πιθανότητα δ κόσμος Οά προβή έτι 
πρδς, καϊ δύναταί τις προειπεΐν δτι ώ; έξέ- 
λιπον αί δοκιμασίαι, οΰτω; έκλείψει ήμέραν 
τινά καϊ δ δικαστικός δρκος' ού μόνον δέ 
καταφαίνονται έναργέστερον άπδ έτους εις 
έτος τά συμπτώματα τοιαύτη; μεταρρυθ- 
μίσεως, άλλ’ ή είς τοΰτο προάγουσα αιτία
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Αποκαλύπτεται καθ’ έκάστην καθαρότερον 
είς τούς όφθαλμούς τοΰ παρατηρητοΰ.

Ούδόλως δυσχερές έστί τδ vofioat πώς τά 
σύγχρονα πνεύματα ^σθάνΟησαν άμετρου 
στοργήν πρδς τήν διανοητικήν αλήθειαν. 
Από τινων έτών ή επιστημονική σκέψις έ- 

ξελΟοϋσα τών χημικών έργαστηρίων καί 
τών μουσείων διεκδικεΐ τά δικαιώματα της 
έπί τής διανοητικής χορείας τής Αποτελου- 
μένης Απδ τήν ιστορίαν καί τήν φιλοσοφί
αν,τήν πολιτικήν καί τήν ήΟικήν,καΙ ούτως 
ή έν τή σκέψει αλήθεια Εκχειλίζεται παν- 
ταχόθεν έν τώ κόσμφ. Τίς δ’ Εστίν ή δια- 
δήλωσις τής διανοητικής Αλήθειας έάν ου- 
χΐ ή φιλαλήθεια έν τοΐς λόγοις καί έν ταϊς 
πράξεσι ; Δέν υπάρχει έν τή συγχρόνφ φι
λοσοφία αξίωμα μάλλον γόνιμον τής υπδ 
τοΰ "Ερβερτ Σπενσερ ούτως όριαθείσης θεω
ρίας : «Ή αλήθεια τίθησι τά ήμέτερα πνεύ
ματα έν έντελεϊ άρμονίφ πρδς τάς έντδς 
καί έκτδς ήμών ύπαρχούσας πραγματικό
τητας καί ούτως ώστε ή διανοητική κα'ι ή 
ήθική Αλήθεια είσί στενώς συνδεδεμέναι έν

τή εΰρεία έλικοειδεϊ κινήσει δι’ ής δ άν
θρωπος έτέθη βαθμηδόν έν πλήρει αρμονία 
πρδς τδν έν φ οίκεϊ κόσμον, έπομένως ού“ 
δείς υπάρχει κίνδυνος μήποτε ή πτώσις τών 
βακτηριών έκείνων,ών έχαράξαμεν τήν ιστο
ρίαν, Αφήσγ κλονουμένην τήν Αλήθειαν. Χά
ρις είς τδ άδιάκοπον ^εΰμα, τδ μεταξύ τής 
Ανθρώπινης ψυχής καί τού Εξωτερικού κό
σμου ύπάρχον, ή πρόοδος τής Αλήθειας έ- 
σται σταθερωτέρα καί μεγαλοπρεπεστέρα ή 
είς τήν Αρχαίαν έποχήν. Έάν οί μέλλοντες 
χρόνοι πέπρωται νά ϊδωσί ποτέ έπαναλαμ- 
βανομένην τήν μεγάλην έκείνην συζήτησιν 
ήτις έγένετο ένώπιον τοΰ βασιλέως Δαρείου 
Επί τοΰ ζητήματος. «Τί τδ πάντων ίσχυρό- 
τατον ;» τδ συμπέρασμα έσται ώς τότε, ή 
αλήθεια. Καί οί λαοί δμοφώνως θέλουσιν έ- 
παναλάβει μετά τοΰ βιβλίου τοΰ Έσδράς 
a Magna est veritas el praevalel». (Μεγά
λη έστίν ή αλήθεια καί υπερισχύει).

Νικό,Ιαος Γ.

ΜΥΘΟΙ.

Ό έν Κεφαλληνία Καθηγητής Μ. Κ. Κρίσπης, άντεπις-έλλον μέλος τού Μου
σείου καί τής Βιβλιοθήκης τής Εύαγ. Σχολής, διευθύνει πρός τόν 'Όμηρον 
τούς επομένους μύθους έν τή αρχαία έλληνική μετά παραφράσεως είς τήν καθο
μιλουμένην· ασμένως δέ καταχωρίζομεν διά τε τήν χάριν και διά τήν ώραίαν 
γλώσσαν, έλπίζοντες δτι ό λόγιος καθηγητής θέλει έπιστείλει ήμϊν διάφορα 
όμοια έργα.

Η ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΣ.

Πεποίηταί μοι ό μυθίαμβος ούτος έν σκάζουσιν Ίππωνακτείοις στίχοις μι- 
μήσει τοΰ ριδ'. περί λύχνου μύθου τοΰ Βαβρίου καί τοΰ έν δευτέρας έκδόσεως 
Φιλολογικών Παρέργων σελίδι 603 γ'. μύθου Φιλίππου τοΰ Ίωάννου. Ού μέντοι 
καί τόν τόνον ώσπερ δ Βάβριος έπί τής παραληγούσης άεί τών ςίχων συλλαβής 
έπιτηδεΰσαι ώήθην δεΐν τοΰτο γάρ τοΰ παρακμάζοντος έλληνισμοΰ λογίζεται, 
δτε κατά μικρόν τήν προσωδίαν ήρξατο έκνικάν ό τόνος. Ούδέ μήν ίωνισμοΐς 
ούδέ σπονδείω άεί τφ έσχάτω πόδι κατ’ έκεΐνον χρώμαι, άλλά καί τροχαίφ, Α
διάφορος γάρ ή τελευταία παντός στίχου συλλαβή. Τό δ' έν μετρικής Βενθύλ- 
λου σελίδι 88 η είρημένον, ώς κατά τόν πέμπτον πόδα τοΰ χωλιαμβικοΰ τριμέ- 

τρου ούκ έγχωροίη σπονδείος άτε βαρόνων τόν στίχον, Οεωρητικώτερον μάλλον 
ή αληθέστερου.

Ή πυγολαμπίς έκχέουσ’ έν λειμώνι, 
θέρους δι’ ορφνης νυκτίας άμυδρόν φώς 
μέγ’ έφρόνει ’πί τώδε, κάναβλέψασα 
πρός τήν έναστρον άντυγ’ έξηύδα τοία : . 
«ώ πολλά χαίρετ’υψίπλαγκτοι φωστήρες, 
«ύμάς προσεννέπω γάρ ώς κασίγνητος, 
«ιδού φύσιν λέλογχα τήν αύτήν ύμίν· 
«σέλας γάρ ένδον ε’ισαεί τίκτω, καί γής 
«υπερθε βάλλω· δεΰτε συν σπουδή κάμοί 
»χώρον κενώσατ’ ούρανόν κατ’ αίπεινόν, 
«δπως έν ύμΐν άστρον ώς νέον λάμπω.» 
Μεταξύ ταΰτ’ αύδώσαν άγρότης βαίνων 
ούκ δμμα προσβαλών δέ τώ βραχεί ταύτης 
φέγγει, πατεΐ σβέννυσί τ’ είς άεί τοΰτο 
δ δήτ’ έτόλμα συγκρίνειν άφραίνουσα 
πρός ύψιθώκους άστέρας καί τηλαυγείς.

ΕΠΙΜΥθΙΟΝ. Καί τών καθ’ ήμάς εΐσίδοις άν ού παύρους 
ποιουμένους έργον θάμ’ άσβολοΰν χάρτην· 
σπουδήν τίθενται δ’ ώδε τούς άλλους πεισαι 
ώς τυγχάνουσι συγγραφείς καί ποιηταί, 
ώστε προχεύειν φώτα τοΐσι λαοϊσι 
πρώτοι περ άνδρών φωτός αύτοί χρήζοντες.

Π ΚΩΛΟΦΩΤΙΑ.

'Π κωλοφωτιά μιά νύκτα έρπουσα μές στο Χιβάδε 
έχυνε τό καλοκαίρι φώς όλίγον στό σκοτάδι.

Πρός τόν ούρανόν μέ τάστρα υπερήφανα κυττάζει 
κι άπευθυνομέν’ εις ταΰτα μετά στόμφου Ανακράζει:

« Χαίρετε,ώ αδελφοί μου, τρέχοντες ύπέρ τήν κτίσιν, 
νμέ έσάς ίδέτε έχω τήν ιδίαν κ’ έγώ φύσιν, 
« έπειδή γεννώ έντός μου
«φώς διηνεκώς καί χύνω είς τήν έκτασιν τοΰ κόσμου.

«Έλα στούρανοΰ τά ύψη έτοιμάσατέ μου θέσι
«γιά νά λάμπω νέον άστρον μετά σάς κ’ έγώ στή μέση.» 

Ένώ έλεγε δέ ταΰτα ένας χωρικός τυχαίως
οςις άπό κεϊ έπέρνα, δίχως νά ίδή βεβαίως
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ΕΠ1ΜΥΘΙΟΝ.

τό άδύνατον της φέγγος, άπροσέκτως τήν πατάει 
κα'ι διά παντός τό φώς της ούτω σβέσΟηχε χαΐ πάει,

τό όποιον νά συγχρίνη είχε τήν ανοησίαν 
πρός τήν θαυμαστήν τών άστρων λάμψιν καί τήν αϊωνίαν.

Πόσοι και εις τόν καιρόν μας τών χαρτιών μελανωταΐ 
νά μάς πείσουν Οέν πώς εινε συγγραφείς καί ποιηταί-

"Οτι στους λαούς άόκνως μεταοιδουσι τά φώτα 
ένώ έχουν χρείαν φώτων ύπέρ πάντας αύτοί πρώτα.

TO TEK.ON ΟΡΟΣ.

(Αίσωπος .. ·. Φατΰ(ο< IV 2/. £a/on(aine V, 10)

Κοιλοπόνα έν βουνόν 
νύκτας τρεις και τρεις ήμέρας, 

καί κραυγάς έξέβαλλεν 
όλονέν δυνατωτέρας.

Τάλλα όρη αντηχούν 
στήν φωνήν του τήν βροντώδη, 

κι’όλα τά περίχωρα 
έσηκώθησαν στό πόδι.

Προσεδόκων έκθαμβα 
οτι μέλλει νά γεννήση, 

κάποιαν μεγαλόπολιν 
ωσάν Λόνδραν ή Παρίσι.

Αί φωναί μακρότεραι 
καί πυκνότερ’ άποβαίνουν,

κ’ αί πολλαί του κορυφαί 
μέ τρομώδη παλμόν χαίνουν.

Έξαφνα κατέληξαν 
τόσον βοητόν καί φρίκη

νά γεννήση έν μικρόν 
καί κοινότατον ποντίκι»

... -Ν'* Χαθΐ* Χαι μοΰτζαί σου 
ολοι πέριξ έκφωνοϋσι,

καί τά νώτα έκαστος 
στρέφουν καί άναχωροϋσι.

ΕΠ1ΜΥΘ1ΟΝ.

Πόσα άνΟρωποβουνά 
έπί τής γηίνης σφαίρας

προπαρασκευάζονται 
νύκτας ολας καί ήμέρας.

Υποθέτεις μέγα τι 
πώς Οά φέρωσιν είς πέρας,

κ’ έξαγόμενον αύτών 
ένα πούφ, ένας άέρας.

Ώς έκ τούτου ό λαός 
λέγει λίαν προσφυώς :

Όπ’ άκοΰς πολλά κεράσια 
βάστα καί μικρά καλάθια.

Μ. Κ. ΚΡίΣΠΠΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Έν Άγγλίικ έφευρέΟτσ άρτίως ούσία τις, 
ής ή επιτυχία προμηνύεται μεγίστε- πρόκει 
ται δέ περί χαρτοπυρίτιόοι:, προωρισμένης 
ν’ άντικαταστήση τήν κοινήν πυρίτιδα. Ό 
χάρτης ούτος, λέγει ή Βιομηχαηκή Έηι- 
βεύρησις, βρέχόμενος εις χημικήν τινα ού
σίαν, περιέχουσαν χλωρικδν άλας, νίτρον, 
πρωσσικδν ή κυάνειον άλας, κάλι, ξυλάν
θρακα εις κόνιν καί όλίγον άμυλον, στρέφε
ται έν σχήματι φυσεκίου είς οΐον μέγεθος 
θέλει τις. 'II κατασκευή ούδένα παρέχει κίν
δυνον, διότι έκρηξις έπέρχεται μόνον δταν 
βλθη είς έπαφήν μέ τδ πϋρ. Εις τδ έσωτε- 
ρικδν τοϋ κανονιού δέν άφίνει ΰλην παχεϊ- 
αν, όλίγον άναδίδει καπνόν καί δέν υγραί
νεται τόσον ίσον ή κοινή πυρΐτις- τδ δέ δ- 
πλον, τδ διά τοιαύτης πυρίτιδος γεμισθέν, 
δέν κ.ίωτσα πολύ. Αί άχρι τοΰδε γενόμε- 
ναι δοκιμαί επέτυχαν πληρέστατα, δ δέ ε
φευρέτες ελπίζει δτι Οά δυνηθή νά πωλή αύ
τήν έφθενότερον τής γνωστής.

« ·
»

Οί ιατροί έν ταϊς Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής αμείβονται καλώς. Διά μίαν 
απλήν έπίσκεψιν πλερόνονται δολλάρια 2 
έάν ό πάσχων ήναι έγχώριος, 5 δέ έάν ήναι 
ξένος’ δι’ έπίσκεψιν έπί πλοίου τήν μέν ή
μέραν πλερόνονται 6 δολλάρια, τήν δέ νύ
κτα 20’ έπίσκεψις καθ’ άς ώρας δ ίατρδς 
δέχεται τους άσθενεϊς έν τώ Οεραπευτερίιο 
του πληρόνεται 20 δολλάρια' δι’ άπλοϋν ή 
εϋκολον τοκε-.δν λαμβάνει 50 τάλληρα, διά 
δύσκολον 4 00 καί διά καισαρικήν τομήν 
500’ δι’ αποκοπήν τοϋ βραχίονος 50 δολ
λάρια, δι’ αποκοπήν κνήμες 4 00, κτλ.

Αί άμοιβαί αύται δύνανται ν’ αΰξηθώσι, 
κατ’ αρέσκειαν τοΰ ιατρού- φαίνεται δέ δτι 
οί τοϋ νέου κόσμου^ ιατροί είναι εύχαριστη- 
μένοι έκ τής διατιμήσεως ταύτες, οπερ πι- 
στεύομεν.* NL ΙΒ* ·

Αί γυναίκες πράγματι χειραφετούνται. 
Κατά τά τέλη τοΰ άπελθόντος Σεπτεμβρίου 
εΐχον έγγραφή είς τά μητρώα τής ιατρικής 
’Ακαδημίας τής Πετρουπόλεως 447 κυρίαι, 
άκούουσαι μαθήματα τής ιατρικής. Καί έν 
Άγγλίφ δέ ό άριθμδς τών είς τά πανε
πιστήμια έγγραφεισών μαθητριών έφέτος 
ε’ναι μέγας.

* ·
•

Κατά τδ έτος τούτο οί χρυσοθήραι τής 
Λαπωνίας συνέλε'ξαν έν τώ ποταμώ 994 1 
γραμμάρια χρυσοΰ.

Άπδ τοΰ 4 874 5 Πακτωλός τής Λαπω
νίας έχορήγεσε 210,000 γραμμάρια χρυ
σού (είς κόνιν έννοεΐται), άξίας 200 χιλι
άδων ρουβλίων.

<· »
•

'Ο πλεΟυσμδς τής ’Ιταλίας τήν 49[34 
Δεκεμβρίου 4875 συνίστατο, κατά τάς έ- 
πισήμους άπογραφικάς πλεροφορίας, άπδ 
27,482,474 ψυχάς' έγεννήΟησαν δέ 4,035 
577 τέκνα, ών 533,514 άρρενα καί 501, 
866 θήλεα, καί άπεβίωσαν 843,164 , ών 
431,756 άρρενα καί 44 1,405 θήλ^α. Τών 
γεννεθέντων άρρένων 496,758 ήσαν νόμ.ι- 
μα, 22,483 νόθα και 14,970 έκθετα, τών 
δέ Οηλέων 466,666 ήσαν νόμιμα, 21,159 
νόθα καί 4 4,141 έκθετα.

* ·
*

Κατ’ επισήμους εκθέσεις δ άγγλικδς 
ς-ρατδς έχει 4 χειρουργόν έπί 202 στρατιω
τών, είς δέ τούς λοιπούς πολίτας ή άναλο- 
γία είναι 4 ίατρδς έπί 4 276 κατοίκων. Έ- 
νώ τώ 4 851 δ άριθμδς τών ιατρών άνήρχε- 
το είς 9,7 έπί 10,000 κατοίκων, τώ 1874 
ήν μόνον 8,3. Έν γένεε άπό τινων έτών 
παρατηρεΐται δτι σχετικώς δ άριθμδς τών 
έν ’Αγγλία ιατρών έλαττοϋται καί δτι δύσ
κολος αποβαίνει ή δι’ αρμοδίων άνδρών

ι



488 ΠΟΙΚΙΛΑ.
ΠΟ1ΚΙΑΑ. 489

συμπλήρωσις τών κενών έν τή Ιατρική υπη
ρεσία τοΰ στρατού.

* «
*

’Εσχάτως έξετέθησαν έν 'Ρώμη διάφορα 
πράγματα κατασκευασθέντα άπδ αμίαντον, 
ήτοι υφάσματα, χαρτία γραφής καί ζωγρα
φικής, κτλ., άτινα δεν καίονται. Ό χάρτης 
ούτος ς-οιχίζει 41 [2 φράγκα τδ χιλιόγραμ- 
μον. Τά έξ άμιάντου υφάσματα είναι στερε
ότερα τών βαμβακερών κα’ι μάλλινων. Πάν
τα τά πράγματα ταΰτα ίμελλον νά στα- 
λώσιν εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής.

* *
«

’Εν Γερμανία ύπάρχουσι 17,195 άλιεϊς, 
ύπηρετοϋντες έπί 8130 πλοιαρίων καί 
πλοίων. Ή ’Αγγλία έχει 134,000 άλιεϊς 
καί 36,000 πλοιάρια καί πλοία' ή Γαλλία 
άλιεϊς 73,757 καί σκάφη 16,819' ή Ιτα
λία άλιεϊς 60,000 καί σκάφη 18,000' ή Αύ· 
στρία άλιεϊς 7196 καί σκάφη 1852.

• ·
*

Ό ΐί. Έδμών Neison, δστις έπί πολλά 
κατά συνέχειαν έτη άσχολεϊται είς παρα
τηρήσεις έπί τής σελήνης, άποκρούει τήν 
γνώμην τών φρονούντων οτι δ ήμέτερος δο
ρυφόρος δέν έχει ατμόσφαιραν' παραδέχεται 
δέ δτι ή σεληνιακή ατμόσφαιρα είναι πεν- 
τηκοντάκις ήττον πυκνή τής ήμετέρας. Ό 
σίρ Τζών Ερσχελ παρετήρησεν έν τή σελή
νη υποστάσεις κατακλυσμιαίας.

• *
*

Οί τελευταίοι Μαάρεις- — Εύρωπαϊκή 
Εφημερίς έρανίζεται έκ τοΰ Κήρυχος της 
Νιας Ζηλανδίας τά έπόμενα.

οΠρίν έξαφανισΟή ή ιθαγενής φυλή,ή κα
τοικούσα τήν Νέαν Ζηλανδίαν, άς παοαθέ- 
σωμεν βιογραφικάς τινας πληροφορίας περί 
ένδς τών άρτίως άποβιωσάντων Μαόριδων 

άρχηγών. Ούτος έξεμέτρησε τδ ζήν έν ήλι- 
κία 103 έτών, εκαλείτο Έμέρα Πατουόνε 
καί διέπρεψεν έπί πολύ. "Οτε δ πλοίαρ
χος Κούκ κατέπλευσεν είς τήν νήσον ήν 
δκταετής' είχε δέ μεταβή μετά πολλών 
συμπολιτών του έπί τοΰ αγγλικού πλοίου 
καί ελαβε δώρα. Εις τών ήμετέρων άντα- 
ποκριτών, συνδιαλεχθείς μετ’ αυτού τώ 
1 840, αναφέρει δτι δ άρχηγδς τών Μαόρι- 
δων περιέγραψεν αύτώ τήν Ενδυμασίαν τού 
Κούκ καί τού πληρώματός του. Ό Έμέρα 
Πατουόνε ήν υίδς άθρωποφάγου καί άνθρω- 
ποφάγος καί σύτδς, κατηχήθη δέ είς τήν 
άγγλικανικήν θρησκείαν ύπδ τοΰ Σαμουήλ 
Μάρδεν καί έκτοτε δέν έτρωγεν άνθρώπινον 
κρέας' έφάνη δέ χρήσιμος τοΐς "Αγγλοις ά- 
ποίκοις έν πολέμφ καί έν ειρήνη.»

* ·
*

Άναγινώσκομεν είς τδ άγγλικδν περιοδι
κόν Φύσις. — «Άπδ 25 έτών ή βρετανι
κή κυβέρνησις έχορήγει έτησίως εις τήν Βα- 
σιλιχήν τού Λονδίνου 'Εταιρείαν χιλίας 
λίρας στερλίνας ύπέρ έπιστημονικών έρευ- 
νών γενομένων έν τή όφηλίω. Έφέτος τδ 
ποσδν τούτο έπενταπλασιάσθη.»

« *
*

'Ρωσσίας πληθυσμός. — Κατά τδ 1 883 
πρόκειται νά γίνη άπογραφή τοΐς κατοίκων 
τής αχανούς ^ωσσικής αύτοκρατορίας' κατά 
δέ τήν τελευταίαν άπογραφήν, τήν γενομέ- 
νην πρό τινων έτών, ό δλικδς πληθυσμός ά- 
νήρχετο είς 85 Εκατομμύρια, ών 58 Εκα
τομμύρια ήσαν όρθόδοξοι, 8 Εκατομμύρια 
καθολικοί, 4 Εκατομμύρια διαμαρτυρόμε- 
νοι, 3 Εκατομμύρια Εβραίοι, Επτά Εκατομ
μύρια μωαμεθανοί, κτλ.

• ·
*

”Ελαιον lx ζύλων. — Άπό τινων έτών 
συνέστησαν έν Σουηδία Εργοστάσια πρδς πα
ραγωγήν Ελαίου έκ κορμών καί ^ιζών δέν

δρων κεκομμένων. Αί πρώται αύ-.αι ΰλαι ύ- 

ποβάλλονται είς ξηρόν διύλισμδν, ήτοι βρά
ζονται είς μεγάλα δοχεία είς ά ούδόλως εισ
έρχεται άήρ' έκτδς δέ τού Ελαίου, διάφορα 
άλλα προϊόντα Εξάγονται Εκ τών αύτών υ
λών, ήτοι τερεβινθίνη (τρεμεντίνα), κρεώζω- 
τον, ύγρόπισσα (κατράμι), δξος, ξυλάνθρα
κες, κτλ., άπαντα χρήσιμα είς τδ Εμπόριον 
και τήν βιομηχανίαν. Τδ ίλαιον καιόμενον 
άναδίδει πολύν καπνόν, αί δέ συνήθεις λυ- 
χνίαι ούδόλως είσί κατάλληλοι, άλλά κα- 
τασκευάζουσιν άλλας" Εν γένει δέ είναι έ- 
φθηνότερον τών γνωστών Ελαίων, καθόσον 
μάλιστα καταναλίσκεται βραδέως καί ή δι
αφορά καταντά κατά 35 0[0 όλιγωτέρα, 
τούτέστιν 65 όκάδες ξυλελαίου άναπλη- 
ροϋσιν 100 οκάδας άλλων Ελαίων. Κυρίως 
τδ ελαιον Εξάγεται άπδ πίτυν καί έλάτην' 
ύπάρχουσι δέ Εν τή χώρα 1 4 εργοστάσια, 
ων τρία είχον παράγει τώ 1870 λίτρας 
15,000.

• ·
■

'Ερως, μίσος καί ζηλοτυπία παρά τοΐς 
ίχθύσιν. — Οί Γερμανοί στερεοτύπως λέ- 
γουσι περί άνθρώπου άπαθοΰς δτι είναι ψυ
χρός, άναίσθητυς, άνευ καρδίας, ώς ιχθύς, 
πλήν οί λόγοι ούτοι δέν άποδεικνυονται βά
σιμοι, διότι τά άνωτέρω πάθη ύπάρχουσιν 
είς τινα είδη ιχθύων. Ό διδάκτωρ Α. Κα» 
Ciausen βέβαιοί δτι είς τι ίχθυοτροφεϊον εί
δε τρώκτην θήλυν νηχόμενον έπιχαρίτως 
παρ’ άρρενι, 8ν είχεν Εκλέξει σύντροφον με
ταξύ πολλών άλλων. Τδ εύτυχές ζεύγος ά- 
πήρχετο συνεχώς πρδς άναζήτησιν μονήρους 
μέρους' έάν δέ αδιάκριτος άρρην προσεπάθει 
νά πλησιάση τήν θήλειαν, άπεκρούετο ύπδ 
ταύτης ή τοΰ συντρόφου της. Συγχρόνως 
παεετήρησεν ό διδάκτωρ δτι είχον εδρει μέ

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΪΛ 1Β') 

ρος κατάλληλον διά τούς Ερωτας των' δια- 
βεβαιοϊ δέ δτι κατά τήν εποχήν τών Ερώ
των δέν είναι σπάνιον νά ίδη τις άρρενας 
«πουδαίως τετραυματισμένους ύπδ άντι- 
ζήλων. • ·

•

Αί Ηνωμένοι Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής 
προσέθηκαν εις τήν σημαίαν των νέον α
στέρα, τδν 38ον, διότι έδέχθησαν έν τή 
Συμπολιτείφ ώς τριακοστδν όγδοον κράτος 
τδ Κολοράδον, δπερ άπδ δεκαεπτά έτών ά- 
νεπτύχθη πολύ. Τώ 1869 ούδέ Sv χιλιόμε- 
τρον σιδηροδρόμων είχε, σήμερον δμως Εχε 
πολλάς σιδηροδρομικάς γραμμάς, αϊτινες 
συνετέλεσαν πολύ είς τήν προαγωγήν τοΰ 
Εμπορίου, τής γεωργίας καί τής βιομηχα
νίας.

• «
•

Έχπαίδευσις Ex 'Λμεριχίμ — Ό Κ. 
Φέλψ, πρόεδρος Εκπαιδευτικής Εταιρείας, 
διεβίβασε τάς Επομένας πληροφορίας περί 
τής καταστάσεως τής παιδείας έν ταϊς Ή- 
νωμέναις Πολιτείαις' «Πρδ τοΰ 1776 ή χώ
ρα ήμών μόλις είχεν 9 λύκεια' σήμερον δέ 
άριθμοΰμεν ύπέρ τά 400 μέ 57000 μαθη- 
τάς καί 3700 καθηγητάς καί διδασκάλοευς. 
Κατά τά Ετη Εκεΐνα όλίγον έφρόντιζον πΕρί 
τής έκπαιδεύσεως τών γυναικών, ένώ νϋν Ε- 
χομεν ύπέρ τά 200 άνώτερα παρθεναγω
γεία μέ 23445 μαθήτριας καί 2245 διδα- 
σκαλίσσας. Τότε δέν ύπήρχον εμπορικά σχο
λεία' ήδη δέ Εχομεν 4 27.»

Καί δμως, Επιφέρει έφημερίς τις, έκ τής 
έφέτος γενομένης άπογραφής τοΰ πληθυσμού 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, άπεδείχθη δτι 
ύπάρχουσι 5,500,000 άγράμματοι.

CO'



ΠΙΝΑΞ ΚΑΘ’ ΥΑΗΝ.
ΠΙΝΛΞ ΚΑΘ ΥΛΗΝ

Θρησκευτικά.

Έ πίστις περί μελλούσης ζωές (σελ. 29).Περί Χριστιανικές άγάπης (σελ. 46).Αί έπτά ’Εκκλησίαι τής ’Ασίας (έκ τοΰ άγγλικοΰ σελ καί 440).
ΙΙερΙ τές ιδίας τοΰ Θείου παρ’ Όμήρω (σελ. 409).

Ύπδ Α. Ο. Σ.» Α. Κουρνιάκτη.. 330 » Εύ. Χαραλαμπίδου καί Ο. Κ.® Π. Καροΐίδου.
'Ιστορικά.

Τά Ηφαίστεια τές σελήνης (έκ τοϋ γαλλ. σελ. 68). ΎπδΦυτών μεταναστεύσεις (σελ. 4 02). »Οί Τέρμητες τές ’Αφρική; (σελ. 404). »Δορκάς ή Μοσχοφόρος (σελ. 4 4 7). °Έ τριγωνοπέρδιζ (σελ. 4 37). »Τδ ζωϊκδν βασίλειον είς τά βορειοδυτικά τές Άμερικές(σελ. 4 82). »Κλίμα καί βλάστησις έν Γροελλανδία (σελ. 200) ΟΖωύφια καί μικροσκοπικά φυτά έν τί) έπιφανεί? τοϋ ’Ωκεανοί (σελ. 4 89). »'Η πτώσις τών φύλλων (σελ. 222). »Μυρμήκων μάχη έν ’Αμερική (σελ. 222). »Ή έκ τές φυτεύσεως δένδρων ώφέλεια (σελ. 133). »'Εντομα τυφλά (σελ. 286). »*Οφις δ δφιοφάγος (σελ. 28,6). »Περί δφθαλμοΰ (έκ τοΰ ναλλ. σελ. 336).Θεωρία τών Ηφαιστείων (έκ τοϋ γαλλ. σελ. 343)

• ►Ε. Ν. Γ.Γ. Ν. Λ.»Υ. Σ.
I. Σ. Σ. Ε. Ν.
Γ. Ε. Ρ. I. Υ. Α. Λ. Ο. Σ.Ν. I. Ε. Ν. I. Ε.Λ. Ο. Σ. θ.Γ. Βοντζίδου.

Ή Εύρώπη έν Ιτει 1876 (σελ. 4) ΎπδΈπεισόδιον τές μεσαιωνικές ιστορίας τών νήσων τοΰ Αιγαίου Πελάγους (σελ. 4 4 5). sΠερί τοΰ Έλληνικοϋ έθνους (σελ. 4 66). »
Δόρας Ίστριάδος.
Αλ. Μ. Καράλη. Π. Καπλανίδου.

Κοινωνικά,

Ποίησις.

Προσευχή (σελ. 26).'Π κόρη τοϋ νεκροθάπτου (σελ. 78).ΧορδαΙ παράχορδοι (σελ. 460).Είς την θάλασσαν (σελ. 246).
Ύπδ Φ. A. Β.» Δ. Βρετοπούλου.» Φ. A. Β.» Φ. A. Β.

Διεθνείς Ματαιοφροσΰναι (σελ. 47, 491). Ύπδ*Ηθη καί έθιμα (σελ. 66). »Περί τών Ηλικιών τοΰ άνθρώπου (σελ. 4 37). οΟί κάτοικοι τές Πολυνησίας καΐή έξαφάνισις αύτών (σ. 421). ο 'Ανθρωποι λάσιοι λ τριχώδεις (σελ. 4 63) »Περί τών άγρίων (σελ. 247). οΒερΙ εύδαιμονίας τοΰ άνθρώπου (σελ. 308). οΙΙερΙ Παρασήμων (έκ τοΰ γαλλικοί.) »Δοκιμασία καί δρκος (έκ τοΰ γαλλ. σελ. 476). »

Ε. Γ., Α. Γ. I.Ο. Π. Λ.Εύ ‘Εμμανουήλ.Ρ. Π. ο.Α. Ο. Σ.Έμ. Γιαννακοπούλου.Α. Κουρνιάκτη A. Κ.Ν. Οίκονομίδου
Οικονομολογικά.

Ο ύπδ τήν γέν πλούτος τών Ενωμένων Πολιτειών τές 
’Αμερικής (έκ τοΰ γαλλ, σελ. 66).

Περί Ταμιευτηρίων. Ύπδ Ε. Ν. Γ. 
» Ε. Ν. Γ.

Φυσική. ]

'Ο ’Αριστοτέλης καί ί Ζωολογία (σελ. 41 καί 96). Ύπδ Μ. Α. Ίσηγόνη. Επιστημονική έκδρομή ίπί τοΰ Λευκοί Όρους(«λ, 62). ? Γ. Ν. Ε.

’Αρχαιολογικά.

Περί δακτυλίων (σελ. 4 0).Περί ταφές (σελ. 74).Φυλακτήρια έκ τεμαχίων κρανίου (σελ. 283). ’Αρχαιολογικοί σημειώσεις (σελ. 360).. » (σελ. 407).Περί γάμου παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι (σελ. 422).
Φιλολογικά.

Ύπδ Ν. Ε. Γ.ί Υ. Σ.» Π. Γ. Ε.» Α. Παπαδοπούλου.» » »» Γ. Βοντζίδου.

Έπιστολή Αλβέρτου Δυμών (σελ. 206).Περί τές γνησιότητος έπιστολής Φιλίππου (σελ. 209.) Ύπδ Π. Καπλανίδου.Έκθεσις έλληνικών χειρογράφων (σελ. 289). » Α. Παπαδοπούλου.
Περιηγήσεις,

Τά Τέκνα τοϋ Γράν (έκ τοϋ γαλλ. άπδ τοϋ ά μέχρι τοΰς' φυλλ.) Ύ·δ Φ. A. Β.Περιηγήσεις καί άνακαλύψεις (σελ 40). 8 Α. Γ· ι.z



492 Π!ΝΑ3 ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ.

’Αστρονομικά.

Ή Βιρμανική αύτοκρατορία (σελ. 439). Ύπδ Ε. Υ. Λ.Τδ Μαυροβούνιον (σελ. 479). Γ. 0. Λ.’’Αγγλου περιήγησις είς Νικαράγουαν (σελ. 224). 1. Ρ. Σ.Η νήσος Μαδαγασκάρη (σελ. 236). Ν. Ε. Γ.Παταγωνία (σελ. 270). Ν. Γ.’Π πρώτη τών Γερμανών πελαγοδρομία είς τδν ΒόρειονΠόλον (άπδ τοΰ ζ'. φυλλαδίου, μετάφρχσις). » Εΰ. Γερογίαννοποόλου·Οί Βέδδαι (έχ τοΰ γαλλ. σελ. 320). » A. I. Κερεστετζοπούλου.Γεωγραφικαι σημειώσεις (σελ. 365). • Ε. 'Ρούπα.Βελιγράδιον (σελ. 384). I Ν. Ε. Γ.Κασγάρ, Παμίρ, Θιβέτ (σελ. 442). Β Ε. Ν. Γ.Περί τών κατοίκων τής Εύρώπης (σελ. 455). Β Γ. Διαμαντοπούλου.Περίπλου; τοΰ ΤσάΛγγερ (σελ. 466). » Ν. Γ. Ε.
Βιογραφίαι.

Λόγος περί Ύπατίας (σελ. 297). Ύπδ Π. Καπλανίδου.Βρυνέ δέ Πρέλ (σελ. 390). » Ν. Οίκονομίδου.

Αί πρόοδοι τής άστριχής άστρονομίας(έκ τοΰ γαλλ. σελ. 81 καί 4 27)· » Σ. Κεσσίσογλου.
’Ανάμικτα.

Ή αλιεία ίν ταΐς Βρετανικοί; ν/,σαις (σελ. 34).Ποικίλα (φυλλ. β'., γ'., δ’., έ., ςζ'., θ'., ί., ιά., ι3.,) . . . ’Αμερικανικοί σιδηρόδρομοι (σελ. 443).’’Ανθρωποι λάσιοι ή τριχώδεις (σελ. 4 83).Γυναίκες επιστήμονες (σελ. 4 55).Οί Πύργοι τής Σιγής (μετάφρ. σελ. 4 85).’Αγγλίας πληθυσμός (σελ· 238).Ό πρώτος έν Σινική σιδηρόδρομος (σελ. 244).Λογοδοσία τοΰ Συλλόγου (σελ’ 249). θαυματουργίαι (σελ. 264,350,433).Αί έν Σινική πρόοδοι τών έπιστημών (σελ. 275).Τατρικαί πρακτικαί παρατηρήσεις (σελ. 459).Γερμανικά πανεπιστήμια (σελ- 465).Προϊόντα τής γή; έν τώ Νέω Κόσμω (σελ. 472).Μύθοι (σελ. 484).

Ύπδ Λ. Ο. Σ.» Υ. Σ. V» Ν. Ε. Γ.» Λ. Ο. Σ.» Ν. Ε. Γ.» Π. Ο. Λ.» Ο. Γ. Ε.» Ν. Γ. Ε.» Φ. Π. Κυβετοΰ.» Έμμ. Γΐανακοπούλου. » Π.» Χρ. Πολίτου.»Γ Ν.' Γ.» Λ. Ο. Σ.» Μ. Κ. Κρίσπη.
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Λ'. ΤΟΜΟΥ.


