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Άκαγπύσθιΐσα ύπό Τύΰ 'Arrt.rpoedpov
ΦΟΚΙΟΝΟΣ II. ΚΥΒΕΤΟΥ.

Φ·..Ιύιιουσο>· 'Ακροατήριο?,
Κατ’ εντολήν τοΰ άπογωροΰντος συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου ήμών έρχομαι έπ
όνόματι αύτοΰ νά δώσω λόγον τών κατά
το λήξαν έτος πεπραγμένων, καί εκθέσω
άνευ ρητορικών σχημάτων καί πομπωδών
εκφράσεων τάς έργασίας καί ττ,ν θέσιν, εις
ήν εύρίσκεται σήμερον τό σωματείον ήμών.
θέλω δ’ε πραγματευΟή περί τοΰ κατά τό
λήξαν έτος άριθμοϋ τών μελών καί συν
δρομητών, περί τών κατά τό αύτό διάσττ,μα
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ )

διδαχΟέ ντων μαθημάτων, περί τής βιβλι
οθήκης, τοΰ αναγνωστηρίου καί τοΰ μουσεί
ου τοΰ Συλλόγου ήμών, περίτοΰ νυκτερινού
σχολείου τοΰ λαοΰ καί περί τοΰ νηπιαγω
γείου, άτινα διατηρεί ό Σύλλογος ήμών,
περί τών μετά τών λοιπών σωματείων καί
συλλόγων σχέσεων, περί τοΰ υπό τοΰ Συλ
λόγου έκδιδομένου περιοδικού “Όμηρος",
καί τέλος θέλω εκθέσει τήν οικονομικήν
κατάστασιν τοΰ σωματείου ήμών.
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Α'. Άριθμότ to>r συνδρομητών xal μιΛών
toi Συ.υύγου xard τό ίτος τοΰτο.
Ό οριθμδς τών μελών καί συνδρομητών κατά τδ λήξαν έτος ανέρχεται είς
250, απέναντι 318 τοΰ προτελευταίου ετους’ ήτοι υπάρχει διαφορά έπί έλαττον
κατά 68. Τίνες λόγοι έπήνεγκον άρά γε
τήν έλάττωσιν
ίλί_____ j ταύτην; Τήν έλάττωσιν
ταύτην δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν είς τρεϊς
κυρίας αιτίας- 1ον. Είς τήν όσημέραι αύξάνουσαν άχρηματίαν, έξ ής πάσχει δυσ
τυχώς ή μεσαία τάξις τών συμπολιτών ή
μών, ή κυρίως φροντίζουσα περί τών κοι
νών ήμών καταστημάτων. 2ον. Είς τήν δλιγωρίαν καί έλλειψιν ένδιαφέροντος πρδς
τά κοινά τών άποτελούντων τήν τάξιν
τών πλουσίων, οΐτινες έλαχίστην πάντοτε
δεικνύουσι προθυμίαν νά συνεισφέρωσιν υ
πέρ τών κοινωφελών καταστημάτων. Είναι
λυπηρδν, καί δμως άναγκάζομαι δημοσία
νά στηλιτευσω τήν έλλειψιν παντδς εύγε
νοΰς αισθήματος παρά τή αύτοκαλουμένη
νεολαία: τής υψηλής περιωπής, πλεΐστα
μέν άφειδώς δαπανώση χάριν διασκεδάσεως ή έπιδείξεως, μεγίστην δέ έπιδεικνυούση φειδώ όσάκις πρόκειται νά συνδράμη
ύπέρ σκοποϋ τίνος φιλανθρωπικού. ’Εάν τδ
δέκατον τών κακώς έξοδευομένων άπεφάσιζον νά διαθέσωσιν δπου δεϊ, ούχί μόνον
δ Σύλλογος, άλλά καί πάντα τά καταστή
ματα ήμών θά ηΰπόοουν χρημάτων κα1.
θά ήδύναντο νά έκτελέσωσιν έπιτυχώς τδν
σκοπδν τής ίδρύσεως αύτών. Πρέπει άρά
γε ν’ άποφανθώμεν δτι έν τή καρδία αύαύ
τών έσβέσθη πάν αίσθημα έθνισμοΰ κα'ι
φιλανθρωπίας; ’Απέχω ν’ άπαντήσω εί;
τήν έρώτησιν ταύτην, εύχόμενος νά συναισθανθώσιν οί παρ’ ήμΐν εύποροΰντες τδ
άδικον, δπερ πράττουσι πρδ; εαυτούς καί
πρδς τήν κοινωνίαν έν ή ζώσιν. Ηθελον
πολύ τούς αδικήσει, έάν ύπέθετον δτι άπέχουσι τής πρός τδ σωματεϊον τοΰτο συν
δρομής, διότι δέν δύνανται νά κατανοήσω-

σιν δπόσην ωφέλειαν δύναται νά παράσχη
είς τδ έθνος ήμών σύλλογος εύπορών καί
δυνάμενος νά συντελέση είς τήν πρόοδον
τών τάξεων έκείνων, υπέρ ών πρδ τοΰ συλ
λόγου ούδείς είχε φροντίσει. Παραλείπων
τάς λοιπά; ποικίλας έργασίας τοΰ Συλλό»γου, μίαν καί μόνην άρκοΰμαι ν’ αναφέρω,
δπως πεισθή έκαστος μή έκουσίο>ς τυφλώττω, περί τής μεγίστης χρησιμότητας τοΰ
σωματείου τούτου. Είναι δέ αυτή ή διατήρησις τοΰ νηπιαγωγείου καί τοΰ νυκτε
ρινού τοΰ λαοΰ σχολείου, ήτις καί μόνη
θά ήρκει δπως απόκτηση ό Σύλλογος τά
μεγαλείτερα δικαιώματα έν τή κοινωνίφ
ήμών. Διά τή; συστάσεως καί διατηρήσεως
τοΰ νηπιαγωγείου καθίσταται προσιτή ή
στοιχειώδης έκπαίδευσις είς 200 καί έπέκεινα νήπια άπορων οικογενειών, διδα
σκόμενα τά στοιχειώδη γράμματα καί τάς
άρχάς τής ήθικής, προπαρασκευαζόμενα νά
κατασταθώσι μίαν ήμέραν χρηστοί καί τί
μιοι πολϊται, ένώ έν έλλείψει τοΰ σχο
λείου τούτου θά έκυλίοντο είς τάς όδούς
καί είς τδν βόρβορον τής διαφθοράς, ένηλικιούμενα δέ θά ηυξανον τδν άριθμδν τών
φαυλοβίων. Διά δέ τής συστάσεως καί συντηρήσεως τοΰ νυκτερινού σχολείου τοΰ λα
οΰ, ύπέρ τούς 4 50 έργάται πάσης ήλικί
ας, μή εύτυχήσαντες νά διδαχθώσι τά
στοιχειώδη μαθήματα, άφοΰ είργάσθησαν
δλην τήν ήμέραν, εύρίσκουσίν έν τφ σχο
λείω τούτω άναψυχήν καί μανθάνουσιν άνάγνωσιν, γραφήν, στοιχεία άριθμητικής,
τδ δέ κυριώτερον άκούουσι πρακτικά τινα
μαθήματα ήθικής, δι’ ών μορφόνεται ό χα
ρακτήρ αυτών.
Όποιαν συγκίνηαν, όποιαν ίκανοποίησιν ήθικήν αισθάνεται έκαστος ήμών σκεπτόμενος δτι διά τής έτησίας πληρωμής
τοΰ μηδαμινού ποσού τών έξ μετζητίων
πρώτον έχει κατάστημα, ένθα δύναται νά
δαπανήση τερπνώς καί έπωφελώς τάς ώ
ρας τής αργίας του άναγινώσκων πληθύν
έφημερίδων, περιοδικών καί άλλων βιβλί
ων, καί δεύτερον ωφελούμενο; αύτδς συν
τελεί καί είς τήν διανοητικήν και ήθικήν

μόρφωσιν πλείστων όμοιων του, οΐτινες
άνευ τοΰ σχολείου τούτου θά έξηκολούθο-ν διατελοΰντες εί; τήν έσχάτην άμάθειαν! γνωρίζετε δέ σήμερον έκ τών δια

φόρων στατιστικών, δτι οί πλεΐστοι τών
φαυλοβίων καί κακούργων έξέρχονται έκ
τής τάξεως έκείνης τών άνθρώπων, οΐτινες
άγνοοΰν ν’ άναγινώσκωσι καί γράφωσι.
Διά τών τοιούτων σχολείων ό έργάτης δα
πανά ώφελίμω; τάς ώρας τής αργίας του,
αποφεύγει τάς κακά; έξεις καί συναναστρο
φής, άς θ’ άπέκτα είς τά καφενεία καί
οινοπωλεία, είς ά πρδ τής συστάσεως τοΰ
σχολείου τούτου προσώθει αύτδν ή αργία.
Νΰν, έρωτώ, πόσοι έξ ήμών έφροντίσαμεν
νά έπισκεφθώμεν τά νυκτερινά ταΰτα σχο
λεϊα ; Πόσοι μεταξύ τών συμπολιτών άγνοοΰσιν ίσως καί αύτήν τήν υπαρξίν των!
Όλοι καθ’ έκάστην κραυγάζομεν περί τής
όσημέραι έπιτεινομένης έν τή κοινωνία ή
μών διαφθοράς, καί δμως ούδέν πράττομεν δπως φωτίσωμεν τήν τάξιν έκείνην τών
συμπολιτών ήμών, ήτις έχει ανάγκην ποδηγετήσεω; καί ήτις ώς έκ τή; έλλείψεως
διανοητικής καί ήθικής μορφώσεως εύκολώ
τερον υποπίπτει είς τού; πειρασμούς τοΰ
έγκλήματος. Ποιος έφρόντισε νά διδάξη είς
τήν τάξιν αύτήν τά καθήκοντα τοΰ άνθρώπου, νά παρηγόρηση αύτού; πάσχοντα; καί
άδημονοΰντας έν παντοίαις στερήσεσι, καί
ένθαρρύνη αύτούς κραταιόνων είς τήν όδδν
τής άρε τής ; Ολοι πάσχομεν έκ τής τοιαύτης καταστάσεως, ήν διά μικράς Ουσίας Οά
ήδυνάμεθα νά θεραπεύσωμεν, καί όμως δέν
άποφασίζομεν νά παράσχωμεν είς τδν Σύλ
λογον τήν συνδρομήν ήμών, όπως έπεκτείνη
τήν εύεργετικήν αύτοΰ ενέργειαν καί είς
άλλας συνοικίας τής πόλεως ήμών. Άλλά
τί λέγω νά ίδρύσωμεν καί άλλα τοιαΰτα
σχολεία, άφοΰ καί αύτδ τδ νΰν ύπάρχον με
τά μεγίστης δυσκολίας Οά ήδυνάμεθα νά
τδ διατηρήσωμεν έφέτος, έάν εύγενεΐς τινες
κυρίαι καί κύριοι δέν έσπευδον προθύμως νά
προσφερθώσι πρδς έκτέλεσιν τής μουσικής
συναυλίας, ής τινο; τδ προϊόν έπέφερε κά-
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πω; ισορροπίαν τινά εί; τάς εισπράξεις καί
δαπάνα; τοΰ σωματείου ήμών.
Εϊδομεν πόση; άφελείας πρόξενος γίνεται
δ Σύλλογο; ήμών διά τής διατηρήσεως αύ
τών καί μόνων τών δύο προμνησΟέντων
σχολείων- άλλ’ έκτδς τούτων δ Σύλλογος
συντελεί διά τών έν τή αιθούση αύτοΰ διδομένων διδαγμάτων είς τήν διάδοσιν πρα
κτικών ώφελίμων γνώσεων παρ’ έκείνοις,
οΐτινες διψώντες τήν μάθησιν προτιμώσι τήν
παρεχομένην αύτοίς διανοητικήν τροφήν άπδ
τήν έν τοϊς καφενείοις διαίτησιν. "Ωστε μ.όνον οί έκουσίως τυφλώττοντες δύνανται νά
παρίδωσι τδν προορισμόν τοΰ σωματείου
τούτου.
Τρίτος λόγο; τή; έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ τών μελών είναι τδ αψίκορον τοΰ χα
ρακτήρος ήμών. "Αμα συστηθή νέον κατά
στημα, σπεύδομεν όλοι μέ τήν μεγαλειτέραν προθυμίαν νά τδ συνδράμωμεν- άμέσως
δμως έπέρχεται δ κόρος, καί ούτε καν σκεπτόμεθκ περί αύτοΰ, ώστε τινές μέν παύουσι νά παρέχωσι τήν παρ’ αύτών ύποσχεθεϊσαν συνδρομήν,άλλοι δέ έξακολουθοΰσι μέν
διατελοΰντες μέλη, φρονούσιν δμως δτι’καταβαλόντες τήν συνδρομήν αύτών έξεπλήρωσαν πάν πρδς τδ σωματεϊον καθήκον αύ
τών. Άφίνοντες δέ τήν δλην φροντίδα καί
έργασίαν είς τδ συμβούλιον, ούδόλως σκέ
πτονται ή έργάζονται ύπέρ τής προόδου τοΰ
καταστήματος. Άν έκαστος ήμών κατενόει
αύτδ; πρώτος τδν προορισμόν τοΰ Συλλό
γου, έφρόντιζε δέ έν τώ κύκλω του νά γίνη
παρά τοϊ; φίλοις καί γνώριμοι; αύτοΰ από
στολος τής ιδέας,ήν ουτος επιδιώκει, καί νά
μεταδίδη τόν έαυτοΰ πρδς τά καλά ζήλον
τοϊ; περί αύτδν, καί δ άριθμδς τών μελών
καί συνδρομητών θά ήτο τριπλάσιος, καί δ
Σύλλογος ήμών 0’ άπέκτα τήν δέουσαν βα
ρύτητα έν τώ πνεύματι τή; ήμετέρας κοινω ·
νία;. Δέν άρκεϊ νά δρισθή δ σκοπός ένδς σω
ματείου καί νά έκλεχθή συμβούλιον πρδς
έκτέλεσιν αύτοΰ, άπαιτεϊται πλήν τούτων
νά έφοδιασθή τδ συμβούλιον καί διά τών μέ
σων πρός έκτέλεσιν- τοΰτο δέ κατορθοΰται
διά τή; ήθικής καί ύλικής συνδρομής πάντων
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τών [αδελφών. At ανωτέρω παρατηρήσεις
δέν άναφέρονται βεβαίως εις δλα τά μέλη"
ύπάρχουσι με-.αξύ αύτών πολ/ά, άτινα και
τόν σκοπόν κατενόησαν καί τό έαυτών κα
θήκον εύσυνειδόιω; έξεπλήρωσαν, άλλ’ ή
δραστήρια ενέργεια τών ολίγων δέν δύναται
ν’ άναπληρώση τήν αδράνειαν τών πολλών.
Εδχαμαι οί ασθενεί; μου λόγοι νά φέρωσι
τό ποθούμενον αποτέλεσμα, ώστε κατά τήν
προσεχή λογοδοσίαν ν’ άνακοινώσωμεν ύ
μΐν εύαρεστότερα αποτελέσματα.

Έρχόμεθα εις τό δεύτερον μέρος τής ένερ
γείας τοΰ Συλλόγου ήμών, ήτι; είναι τά
κατά τό λήξαν έτος έν αύτώ διδαχθέντα
μαθήματα.
Καί κατά τό έτος τοΰτο τινές τών παρ’
ήμΐν λογιών, λίαν προθύμως προσφερθέντες,
έδίδα'αν πρακτικά καί μεγίστης ώφελείας
μαθήματα είς πολυπληθές άκροατήριον" έφ’
<5> τό συμβοόλιον οφείλει κατά καθήκον νά
έκφράστ) δημοσία έπ’ όνόματι τοΰ Συλλόγου
τήν εύγνωμοσύνην του πρός τούς κυρίους
τούτους, οΐτινες μεταξύ τών πλείστων καί
ποικίλων ασχολιών των ούδόλως ώκνησαν
νά Θυσιάσωσιν ώρας τινάς, δπως παρέξωσι
τερπνήν καί συνάμα ωφέλιμον διανοητικήν
τροφήν είς τούς ωφέλιμόν τι διδάσκεσθαι έφιεμένους. Ιδιαιτέρας μνείας δέ άξιοι είναι ό
θεοφιλέστατος επίσκοπος άγιος Μυρέων καί
ό αξιότιμος ιατρός Κλάδος, οΐτινες έδίδαξαν τακτικώς κατά δεκαπενθημερίαν δ μέν
πρώτος τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν, δ δέ
δεύτερος τήν φρενολογίαν. Είναι δέ ιδίας
μνείας άξιοι οί κύριοι ούτοι, διότι άπό έτών
έξακολουθοΰσιν έργαζόμενοι καί συντελοΰντες υπέρ τοϋ Συλλόγου. Πλήν τών άνωτέρω
έδίδαξεν έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου πέντε
μαθήμα ca τής ιστορίας τοΰ άρχαίου κόσμου
ό άξιότιμος καθηγητής τής ιστορίας Κ.
ΚαρΟλίδης.
Έν τή αιθούση τοϋ σχολείου έδίδαξεν ελ
ληνικήν ιστορίαν δ αξιότιμος καθηγητής Κ.
Καπλανίδης, τέσσαρα μαθήματα πειραματι

κής χημείας δ αξιότιμος Κ. Στάης, φαρμα
κοποιός, τό Κυριάκόν δέ μάθημα δ αξιότι
μος κύριος Μ. Γρηγοριάδης, δ καί διευθυντής
τοΰ νυκτερινού σχολείου.
’Εκτάκτως ώμίλησαν. Ο αξιότιμος Κύ
ριος Βοντζίδης, διευθυντής τής κατά τήν
'Αγίαν Αικατερίναν Κιουπετζογλείου σχο
λής, άναγνούς κατά τήν έπέτειον τοΰ Συλ
λόγου πα/ηγυρικόν, θέμα έχοντα « ότι τά
δμηρικά ποιήματα εΐσιν αρχή καί πηγή πά
σης τής ελληνικής γραμματολογίας ». Έν
τή αύτή ημέρα καί δ έτερος τών ’Αντιπρο
έδρων, αξιότιμος Κ. Φ.Α. Βουτζινά;, άπήγγειλεν ωδήν τώ 'Aft.i.lei.
Ό αξιότιμος Κύριος Άνδρέας Κουρνιάκτης
άνέγνω περί χριςτανική; άγάπης καί έτέραν
πραγματείαν περί τών συντελούντων μέσων
είς τήν τοΰ άνθρώπου εύδαιμονίαν.
'Ο άξιότιμος καθηγητής Κ. Σάββας Κεσσίσογλους περί άστρικής αστρονομίας.
'Ο άξιότιμος Κ- Λαζαρίδη; περί τής παρ’
ήμΐν αδιαφορίας περί τήν κατά Χριστόν δι
δασκαλίαν.
Ο άξιότιμος Κ. Καλλιγας, δ καί πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου κατά τό λήξαν έτος,
τέσσαρας ομιλίας περί διαφόρων έπιστημονικών αντικειμένων.
Είναι γνωσταί είς όλους ήμάς αί σκηναι, άς προεκάλεσεν ή άπερισκεψία τινών
συνεπεία τής τελευταίας ομιλίας, ήτις έπέφερε τήν άπό τής προεδρεία; παραίτησιν
τοΰ άξιοτίμου ήμών προέδρου. Διά λόγους
πολλούς άπέχω νά ομιλήσω περί αύτών.
Άρκούμαι μόνον νά σας αναφέρω, προς τι
μήν τού σωματείου ήμών, ότι ή παραίτησις αΰτη δέν έγένετο δεκτή υπό του Συλ
λόγου.
Έρχόμεθα είς τά άφορώντα τήν βιβλιο
θήκην καί τό άναγνωστήρίον τοΰ Συλλό
γου ήμών.
Ή ήμετέρα βιβλιοθήκη αριθμεί σήμερον
τόμους 2092, αΰξηθεϊσα κατά 206 παρά
διαφόρων δωρηθέντας.
Τό άναγνωστήρίον αριθμεί 19 εφημερί
δας" ήτοι τάς έν Σμύρνη έκδιδομένας
Άμά.Ιΰεια?, Near 2’μιίρ»·ηΓ, Πρόοδον
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καί Βε.Ιον τάς έν Άθήναις Mi.Uor, Μέpittrar, Έ.Μηπχήχ ’Artanoxpiuir, Έffrixir Πνεύμα, ΠαΑιγγεχεσίαχ, Πρωίιόν
Ληρυκα, Άφημεμέάα καί *Αγ^εΑοχ' τήν
έν Σύρω 'Eppoiino./ir, τάς έν Άλεξανδρε'α
'Hμερήσια Νέα, ΈΑχΙδα καί Άφριχηκ,
τήν έν Τεργέστη Ήμέραν, τήν έν Βραΐλα
οί Σύ.έ.έογοι καί τήν έν Κωνσταντίνουπό λει έκδιδομένην ΝεοΑύγοζ. "Απαντα τ’
άνωτέρω φύλλα, πλήν τοΰ Νεο.έόγοο,
ανταλλάσσονται μετά τοΰ περιοδικού τοΰ
Συλλόγου Περιοδικά λαμβάνει τό αναγνω
στήριου 1) Αθηνών, τό Άθΐρ·αιθΓ, τήν
Οικονομικήν Έπιθεώρησιν, τόν Βύρωνα
καί τήν Φύσεν' 2) Ζακύνθου, τόν Ζαχύνθιον Άχθύνα' 3) Αλεξάνδρειά; τήν
νέαν περίοδον τή; 'Εθνικήν Βιβ.Ιιοθή·
χης καί 4) Κάιρου τόν Κέκρο.τα, ά
παντα ανταλλασσόμενα μετά τοΰ περιοδι
κού ήμών. ’Επίσης λαμβάνει έπί πληρω
μή τά έν Παρισίοις έξης έκδιδόμενα πε
ριοδικά, Revue de Deux Mondes, Revue

Brilannique Revue. Scienlifique Revue
Politique et Litleraire. ’Επίσης λαμ
βάνει τό έν Λονίίνορ έκδιδόμενον άγγλιστί
7 lie Graphic, δωρούμενον παρά τοϋ αξι
ότιμου Κ. Κωνσταντίνου Πρωτοπάτζη, οστις, καίτοι μακράν διατελεϊ, δέν λησμο
νεί τήν γενέτειραν αυτού Σμύρνην. "Ετε
ρον περιοδικόν έλλληνικόν ’Αθηνών, ή Ε
στία, λαμβάνεται τακτικώς είς τό άναγνωστήιιον, δωρούμενον υπό τοΰ αξιότι
μου συμπολίτου ήμών ιατρού Κ. Μ. Κοσσονή.
Ώς πρός τό Μουσεϊον τοΰ Συλλόγου. —
Ό αριθμός τών έν τώ Συλλόγω αρχαιοτή
των έμεινεν άναλλοίωτος κατά τό έτος
τοΰτο, καί δ λόγος λίαν εύνόητος. ΣυστηΟέντος ένταΰθα ειδικού αρχαιολογικού μου
σείου, είναι πολύ φυσικόν καί δρθόν νά
παραδίδωνται έκεϊσε τά ευρισκόμενα άρχαϊα. Ύπό τής ιδέας ταύτης ε'μφορούμενον
καί τό συμβούλιου τοΰ Συλλόγου εΐχεν α
ποφασίσει νά παραδώση τάς νυν ύπαρχούοας αρχαιότητα; ώς παρακαταθήκην εί;
τό Μουσεϊον" λέγω ώ; παρακαταθήκην, δι
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ότι, ώς γνωρίζετε, κατά τό καταστατικόν
τού Συλλόγου ή περιουσία αύτοΰ είναι α
ναπαλλοτρίωτος. ΙΙρός τόν σκοπόν τοΰτον
εΐχεν έπιτευηθή σόμβασι; μεταξύ τών δύο
σωματείων, ήτι; έκτελουμένη Οά έγίνετο
πολλών άγαθών πρόξενος καί είς τά σω
ματεία αύτά καί εί; τήν πόλιν ήμών, άλ
λ’ δμως έναυάγησεν ένεκα τή; ζωηρότητο;
τινών. Απέχω νά έπαναλάβω ένταΰθα τά
λαβόντα χώραν, πεπεισμένο; ότι καλήτεραι
σκέψει; θέλουν επαναφέρει τήν ποθητήν αρ
μονίαν μεταξύ τών δύο καταστημάτων,
ώστε νά συμβαδίζωσι καί συμπράττωσιν
είς τόν εύγενή σκοπόν, 8ν έκαστον έπιδιώκει.
Ιίερατώσαντε; τ άφορώντα τήν έσωτερικήν μεταβαίνομεν είς τήν έκθεσιν τής έζιοτερική; ένεργείας τού Συλλόγου ήμών.
Άρχόμεθα δέ άπό τό νυκτερινόν σχολεϊον
τού λαοΰ.
’Ενεγράφησαν εφέτος μέχρι τέλους τού
’Ιανουάριου μαθηταί έν δλω 362, ήλικίας
7 έως 35 έτών. Έκ τών έγγραφέντων 7 3
κατετάχθησαν είς τό άνώτερον τμήμα,
102 είς τό δεύτερον καί 187 εί; τό κατώ
τερον. Έξηκολούθησαν δέ φοιτώντε; μέχρι
τέλου; 127. Μεταξύ τών έγγραφέντων ή
σαν 4 τού δυτικού δόγματος, 3 Αρμένιοι
καί 1 ’Οθωμανός. Έδιδάχθησαν δέ άνάγνωσιν, γραφήν, αριθμητικήν, στοιχεία
γραμματ-κής, άκροασθέντες σύν τούτοι; τήν
ίεράν κατήχησιν, τήν ίεράν ιστορίαν καί
έξήγησιν τών κατά Κυριακάς εύαγγελίων.
Έδίδαξαν έπί μισθώ έξ διδάσκαλοι, οί Κ.
Κ. Μ. Γρηγοριάδης, διευθυντής τού σχο
λείου, Γ. Οίκονομόπουλος, Γ. Κουρκουρας,
Πρεβελεγγιάδης, ’Ιορδάνης Μανιατόπουλος
καί Ν. Γρηγοριάδης, δωρεάν δέ άπαξ τής
έβδομάδος τήν ίεράν κατήχησιν δ Κύριος
Άνδρέας Κουρνιάκτης. "Απαντες ούτοι έξ
επλήρωσαν μετά ζήλου καί ευσυνειόότως
τό έαυτών καθήκον, έφ’ φ καί εκφράζει
αύτοΐς τό συμβούλιου τάς ευχαριστία; του,
καθώς επίσης έκφράζει τά; ευχαριστίας του
εί; τήν εκπαιδευτικήν έπιτροπήν καί εί;
( τδν γηραιόν συμπολίτην ήμών Κ. Α. Βουτζι-
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vftv, δστις καθ’ έσπέραν έπεσκέπτετο τα
κτικώς έποπτεύων τά τοϋ σχολείου. Ευ
χής έργον Οά ητο έάν ί, πόλις ήμών είχε
πλείστου; μιμητάς τοΰ σεβασμίου τούτου
γέροντος.
Εΐς τδ νηπιαγωγείου ένεγράφησαν έν ό
λε·) '220, παρέμειναν δέ μέχρι τέλους 180,
έξ ών άρρενα 130 καί θήλεα 50. Έδίδαξαν είς τά νήπια ή Κυρία Σοφία Παπα
δοπούλο'υ καί δ χρέη έπιστάτου έκπληρώσας έν αύτώ. Είς δέ τδ άνώτερον τμή
μα έδίδαξεν ή Κυρία Μαριάνθη Πολυδάκη.
Έδιδάχθησαν άνάγνωσιν, γραφήν, αριθμη
τικήν, στοιχεία γραμματικής, ίεράν κατήχησιν καί ίεράν ιστορίαν, τά δέ θήλεα,καί χει
ροτεχνήματα. ’Εφέτος δυνάμεθα ν’ άναγγείλωμεν ευχαρίστως δτι αί Κ. Κ. Χρυσάνθη
Σακελλαρίου, Καλλιόπη Ίωαννίδου και Μα
ρία Βραβαρίδου, δνομασθεΐσαι υπδ τοϋ συμ
βουλίου έπιτροπή δπως έπιτηρώσι τά τοΰ
νηπιαγωγείου, ουδόλως ώκνησαν ν’ άποδεχΟώσι καί έκτελέσωσι μετά προθυμίας τήν
άνατεθεΐσαν αύταΐς έντολήν. ’Ας έλπίσωμεν
δτι κατά τδ ερχόμενον έτος καί άλλαι κυρίαι
θέλουσι μιμηθή τδ άξιέπαινον παράδειγμα
τών είρσ,μένων αϊτινες τιμώσι τδ γυναικεΐον
φΰλον.
Ως πρδς τάς μετά τοΰ έξωτερικοΰ καί
τών λοιπών συλλόγων σχέσεις τοϋ σωμα
τείου, παρατρέχων νά μνημονεύσω τά σω
ματεία εκείνα μεθ’ ών άνέκαθεν διετέλει
συνδεδεμένος δ Σύλλογος ήμών, περιορί
ζομαι ν’ άναφέρω έκεϊνα μεθ’ ών νεωστί
συνεδέσαμεν σχέσεις. Είσι δέ ταΰτα τδ έν
Αλεξάνδρειά. Σεράπειον αναγνωστήριων, δ
έν Καίριρ σύλλογος «ή Ένότης», ή έν Μεγαρόβω τής Μκκεδονίας αδελφότης « ’Ελ
πίς», δ έν Κωνσταντινουπόλει σύλλογος ύ
πέρ τής γυναικείας έκπαιδεύσεως ή τδ Ζάπειον καί τδ έν Μιτυλήντ άναγνωστήριον
δ «Πιττακός». Έστάλησαν έπιστολαί είς
διαφόρους 66. Έπίσης συνεδέσαμεν σχέσεις
μετά τοΰ Κ. Albert Dumont, δίευθυντοΰ
τής έν ’Αθήναις γαλλικής σχολής, οστις
εύηρεστήθη νά μας πέμψη καί τά παρ’ αυ
τού έκδοθέντα βιβλία.
i

’Απολείπεται ήμΐν νά δμιλήσωμεν περί
τοΰ δμωνύμου τώ Συλλόγφ περιοδικού « δ
"Ομηρος » καί περί τής οικονομικής κατα
στάσεως τοΰ σωματείου ήμών.
"Οσον αφορά τδ περιοδικόν παραθέτωμεν
τήν έπομένην έκθεσιν τοϋ άξιοτίμου Κυρίου
Ίωάννου Κοντοπούλου, κοσμήτορος τοΰ Συλ
λόγου.

Κύριε Πρόεδρε,
Υποβάλλω ύμϊν έκθεσιν τής διαχειρίσεως τοΰ Περιοδικού τοΰ Συλλόγου. Κατά
καθήκον ό Σύλλογος δφείλει νά έκφραση
τάς εύχαριστίας του πρώτον πρδς πάντας
μέν τού; προσενεγκόντας τήν πνευματικήν
αύτών έργασίαν, ίδ <γ. δμως πρδς τούς
άποτελέσαντας τήν συντακτικήν έπιτροπήν. Απάντων τών προθύμως καί α
φιλοκερδώς τήν πνευματικήν αύτών συνδρο
μήν παοασχόντων τά ονόματα άναγράφονται έν τώ καταλόγω τοΰ Περιοδικού. Έπί
σης δ Σύλλογος πολλάς οφείλει χάριτας καί
πρδς πάσας μέν τάς έν τω έξωτερικώ έπιστασίας δι’ ήν καταβάλλουσι μέριμναν πρδς
διάδοσιν τοΰ Περιοδικού, ιδία δμως πρδς
τδν έν Άλεξανδρείερ άξιότιμον Κυρ. Ε. Ε.
'Ρούπαν δστις, πρδς τήν ήθικήν, καί ού μικράν ύλικήν παρέχει ωφέλειαν τώ Συλ
λέγω.
Πρδς άπαλλαγήν τών ούχί δλίγων ένοχλήσεων ά; παρέχει ή έκδοσις πρδς τήν
συντακτικήν επιτροπήν, τδ Συμβούλιου έ
κρινε συμφέρον νά προσλάβγ ώς συνεργάτην
έπί μικρφ αμοιβή τδν άξιότιμον κα1. λίαν
έντριβή περί τά τοιαΰτα Κ. Ε. Γερογιαννόπουλον, περί ού έν καιρώ τδ Συμβοόλιον
γνωστόν έποιήσατο τώ Σωματείω ήμών.
Τδ Περιοδικόν δέν είναι βεβαίως οίον ο
φείλε νά είναι έκδιδόμενον έκ Σωματείου
Φιλεκπαιδευτικού φέροντος έπωνυμίαν, πλήν
ήμεΐς πράττομεν τδ έφ’ ήμΐν, καί μετ εύχαριστήσεως παρατηρουμεν δτι άλλως παρ’
ήμών κρίνουσεν αύτδ οί έν τώ έξωτερικφΚαι έν τή άτελεία αύτοϋ, δ περί ένισχύσεως

τών Έλλ. Γραμμάτων σοφός έν Παρισίοις
Σύλλογος έταξεν αύτδ Β'. έκ τών'έλληνι<-ί
έκδιδομένων δμοίων τοιούτων, καί τοΰτο
έστιν αρκετή ίκανοποίησις'ύπέρ τών έν αύ·*
τώ έργαζομένων.
Τδ Περιοδικόν πρδς τήν ήθικήν ωφέλειαν
παρέχει τώ Συλλόγω καί ού σμικράν ύλι
κήν, πλουτίζον πρδς τοϊς άλλοις καί τδ Ά
ναγνωστήριον αύτού δι’ έφημερίδων καί Πε
ριοδικών έξ άνταλλαγής. Λποστέλλεται δε
είς πάντα τά μεθ’ ών εύρίσκεται είς σχέ
σεις σωματεία.

Οικονομική ^ιαχείρησίζ.
Συνδρομητάς κατά τδ έτος τούτο εϊχο
μεν έν μέν τώ έξωτερικώ 391 έζ ών 200
έν Αίγύπτω, καί ένταΰθα 230, ήτοι τδ ολον 6-1. Διετέθησαν δέ καί έκ τών τοϋ
παρελθόντος κ.τ.λ. καί άπέφερον τά έξής'

Λ'Γ.. »» 1513

131
15853
520

Συνδρομαί Γ'. έτους 621 φράγκα 7,411
9

»
9

»

9
9

Παραρτημάτων
Καθυστερημάτων προ
ηγουμένων έτών

9
9

Έ.ξωάεόάησακ

1863.30
276.50
360
276
602 60
381 50
297
87.75
6,148.65

Πρδς έκτύπωσιν 12 Τευχών φρ. 2004
9
ιά χάρτην δεσμ. 101
»
»
εξωφύλλου καί
•
εικόνων 12
9

Β
9
9

9
»

εικόνας

12

Δετικά τευχών
12
Ταχυδρομικά
διάφορα έπιστασίας
Σμύρνης
»
» Αίγύπτου
»
» Κ)λεως

9

9
9
9
9
9

9

Πρός άΐατύπωσιχ Παραρτ. Αφρικής
τευχώκ 1000.

» » εικόνων

Διά χάρτην δεσμίδας 27
»
»

δετικά
έκτυπωτικά

ρρ.»
»■>
»

500
47.50
80
788.58
1,016

Καθυστεροΰνται παρά διαφόρων φρ. 1200
’Οφείλονται πρός τούς εξής'
Είς προμηθευτήν χάρτου
φρ. 1,047
» τυπογρ. Μ. Βαλασιάδην »
644
» βιβλιοδ. Ά0. ’Λγγελίδην »
92
» Δ. Βρετόπουλον
»
1 50

» 1,933

Υπολείπονται πρδς πώλησιν καί όφελος
τοΰ Περιοδικού, περί τά 200 σώματα έκ
τών 3 έτών, 1000 έκ τοΰ Παραρτ· ΊΙ ’//”
φρίκη καί 500 τοΰ Παραρτ. Τά τέκνα τοΰ

ί'ράν.
Αυτή έστιν ή ένιαυσία διαχείρισις. Ήδη
άς κρίνη τδ κοινόν κατά πόσον κερδοσκο
πούσα οί’ εργαζόμενοι, ώς Sv έκ τών εντίμων
μελών τοΰ Συλλόγου λίαν άνοικείως έν τώ
Τύπω κατηγόρησεν αύτούς. Παραδίδοντες
τήν έργασίαν ήμών είς τήν νέαν Διεύθυνσιν
τήν παρακαλοΰμεν νά μήν άποδειλιάση έκ
τοΰ κοπιώδους όπερ αναλαμβάνει έργου,
καί ούτε άκρόασιν δοισγι είς τυχούσας εμ
παθείς επικρίσεις, διότι, ώς μή ώφειλεν,
ούτω τρόπω άμοίβονται οί περί τά κοινά
έργαζόμενοι.
ό Κοσμήτωρ

I. Κοντόπου.1ος.

Έρχόμεθα εΐς τδ οικονομικόν μέρος. Αί
εισπράξεις τδ έτος τοΰτο, κατά τδν ισο
λογισμόν τοΰ ταμίου, 3ν ύπεβάλλομεν είς
τήν έξέτασιν ύμών, άνήλθον είς γρ. 50,
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081.50, αί Si δαπάναι εις 50,005.25.
ώστε μετρητά έν τώ ταμείω εύρίσκονται
γρ. 76. Έκτος δε τούτων έχομεν νά λαμβάνωμεν άπδ καθυς-ερούμενα γρ. 9,21 6 65.
Τά καθέκαστα δύναται νά ϊδη ό βουλόμε·
νος έν τώ ίσολογισιιώ, δστις τυπωθήσεται
έν τέλει τής λογοδοσίας. Ώς προανέφερον
ήδη, άνευ τίς έπιτυχοΰ; έκτελέσεως τίς
συναυλίας, ήτις άφήκεν υπέρ τού Συλλό
γου τδ ποσδν τών γρ. 1 1,4 70 πρδς 20 τδ
μετζήτιον, ό Σύλλογος Οά εύρίσκετο εΐς
δυσχερή κάπως οικονομικήν θέσιν. Όφεί
λομεν Επομένως μεγίστην ευγνωμοσύνην
είς τάς αξιότιμους κυρίας ’Αγγελικήν Άγγελίδου, ’Ασπασίαν Ίγγλέση, Έλεονώραν
’Ιακώβου, ’Ιφιγένειαν Πεστεματζόγλου, 11ολύμνιαν Τυπάλδου, Φανήν Δάλλα, Σοφί
αν ΙΙαππα, Χρυσήν Καλοθή, καί πρδς τούς
κυρίους James Iladlnnson, ψιακήν καί
Κλεάνθην Βουτζινα, διά τήν εύγενή προ
θυμίαν μεθ’ ής αί μνησθεΐσαι κυρίαι, ώς
καί οί έν λόγω κύριοι, έσπευσαν νά είσακούσωσιν είς τήν πρόσκλησιν τού συμβου
λίου, ώφελήσασαι ύλικώς μεν τδν Σύλλο
γον, ήθικώς δέ τήν ελληνικήν κοινότητα
Σμύρνης, άποδείξασαι δτι μεταξύ τών Ελληνίδων ύπάρχουσιν αρκετοί κάτοχοι τής
μουσικής τέχνης και καταθέλςασαι πολυ
πληθές άκροατήριον έπι τοσοΰτον, ώστε
δυνάμεΟα νά καυχηθώμεν δικαίως δτι ή
μουσική συναυλία ήμών ύπερέβη ύφ’ δλας
τάς έπόψεις δλας τάς μέχρι τοΰδε δοθείσας ένταΰθα. ’Εκτελώ δέ καθήκον ίερδν
έκφράζων δημοσία τάς ευχαριστίας τοΰ Συλ
λόγου καί πρδς τδν αξιότιμου μουσικοδι
δάσκαλον Κ. Άγαθίδην, δστις μετά τοσού
του ζήλου και επιτυχίας διωργάνισε καί
διηύθυνε τά τής συναυλίας.
Καί έφέτος έχομεν νά θρηνήσωμεν τδν
θάνατον δύο επιτίμων μελών, τοΰ μητρο
πολίτου Καισαρείας Εύστ. Κλεοβούλου,
γνωστού είς τδν ελληνικόν κόσμον διά τήν
παιδείαν καί τάς άρετάς αύτοΰ ώς ιεράρ
χου καί ώς 'Ελληνος, καί τοΰ Ερρίκου
"Αμποτ, Γερμανού προξένου έν Θεσσαλονί
κη, ούτινος τδν τραγικόν θάνατον και τάς

περιστάσεις ύφ’ άς ύπέστη αύτδν γνωρίζε
τε δλοι. Ό ελληνισμός σόμπας θέλει συνΛίσθανθή τήν άπώλειαν τών δύο τούτων
εριτίμων άνδρών, οΐτινες καθ’ δλον τδν βί
ον αύτών μίαν μόνην είχον φροντίδα, Ε
να καί μόνον σκοπδν, τήν πρόοδον τοΰ ελ
ληνισμού. Είθε δ βίος αύτών νά χρησιμεύσφ ώς παράδειγμα εί; πάντας.
Περιστοιχούμενοι πανταχόθεν ύπδ εχθρών
έπιδιωκόντων τήν έκμηδένισιν τοϋ στοι
χείου ήμών, ούδένα δέ έχοντες είλικοινή
φίλον, όφείλομεν νά συγκεντρώσωμεν άπά
σας τάς δυνάμεις ήμών πρός άποσόβησιν
τών κινδύνων, οΐτινες άπειλούσι τδ δυστυ
χές ήμών έθνος, ν’ άνανήψωμεν άπδ τού
ληθάργου δστις μάς κατέλαβεν άπό τίνος
καιρού, καί άναμιμνησκόμενοι τών μεγίστων
παραδειγμάτων φιλοπατρίας καί αύταπαρνήσεως τών άρχαίων ήμών προγόνων, άς
παύσωμεν καυχώμενοι άπλώς δτι είμεθα έ
κείνων απόγονοι, και ας προσπαθήσωμεν δι’
έργων ν’ άποδείξωμεν δτι εΐμεθα άξιοι νά
φέρωμεν τδ όνομα τοΰ Ελληνος. ’Αλλέως
άς άλλάξωμεν όνεμασίαν καί άς παύσωμεν
άμαυροϋντες όνομα εύγενές τδ οποίον επι
βάλλει μεγίστας υποχρεώσεις είς τούς άξιοΰντας νά φέρωσιν αύτό.

Γενομένων αρχαιρεσιών πρδς άντικατάστασιν τοΰ άποχωρήσαντος Συμβουλίου έξελέγησαν διά σχετικής πλειονοψηφίας :
Πρόεδρος ό Κ Φωκίων Π. Κυβετός. Άττιπρόεδροι οί ΚΚ. Θεμιστοκλής Ιατρός καί
Κλεάνθης Βουτζινάς. Γεκικός γραμματεύς
δ Κ. Π Καπλανίδης. Ειδικοί γραμματείς οί
ΚΚ. Δ. Κερεστετζόπουλος καί Γ. 1’ιαννακόπουλος. Ταμίας ό Κ. Θωμάς Θωμαΐδης.
Βιβ.ΙίΟψύ.Ιαζ ό Κ. Άιδρέας Κουρνιάκτης.
'Επιμελητής τού ’/Ιΐαγκωστηρίου δ Κ. 1.
Άντωνιάδης. Σύμβουλοι οί ΚΚ. Πολύδωρος
Μιχαηλίδης, Π. Σεφεριάδης καί Π. Θωμόγλους.
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ TOT ΤΑΜ1ΟΥ.

Είς Μετζ. πρός γρ· 20
ΛΑΒΕΙΝ

ΑΟΎΝΑΙ
’Απδ Τακτικά; συνδρομάς Γρ.
»
»
»
Καθυστερούντων »
»
Δικαίωμα έγγραφής »
Β
Περιοδικόν
»
0
’Ενοίκια
»
Β
Διδασκαλικόν Σύλλογον
»
Β
Δωρητάς Συλλόγου »
»
Σχολεία (έκ Μουσική;
Συναυλίας)
»
»
Κέρδη καί ζημίας, τό
κον άπδ Κοντολέοντα
»

»

Εΐς
»
»
»
»
»
»
»
»

20,533.50

780
400
15,51 1
77
440
1015

Περιοδικόν
Γρ.
Γενικά έξοδα Συλλ.
»
Μισθούς ύπαλ. Συλλ. »
»
Διδασκάλων »
»
Ύπηρ. Σχολ. »
Γενικά έξοδα Σχολείων »
Βιβλιοθήκην Συλλ.
»
’Ενοίκια
“
Μετρητά έν αύτώ
»

16,030.25
1,894·75
6,108.75
8,3’27
686.75
5,330.2ο
2,462.50
9,165
76.25

11,170
155
»

50,081.50

50,081.50

Σημ. ’Από τής άρχήςτού έτους έξεδόθησαν αποδείξεις τακτικών συνδρομών, ώς έξή:
42]μηνοι μελών 228
Γρ· 27,360
»
500
10]μηνοι »
5
»
880
8]μηνοι »
41
»
210
7]μηνοι »
3
»
60
3)μηνοι β
2
D
2]μηνοι »
1
20
Δικαιώματα δέ έγγραφής μελών 28

Είσεπράχθησαν τακτικαί συνδρομαΐ
*
Δικαιώματα έγγραφής
’Οφείλονται δέ

Γρ.
»

20,533.50
400

Έκ τών άνω δφειλομένων γροσίων 9,216.50
γρόσια 8,496.50 είναι τακτικαί συνδρομαΐ
καί γρ.
720_____ είναι δικαιώματα έγγραφή;
» 9,216.50
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ’.)

Γρ·
»

29,030
1,120

»

30,150

»

20,933.50
9,216.50

32

958

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΡΗΘΕΝΤΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Τόμοι
ΕΔΜ. ΜΙΣΣΙΡ. Περιγραφή διαφόρων
μεταλλικών προϊόντων τοΰ Λαυρίου
καί Όρωποΰ, έκτεθέντων κατά τήν τρί
τον περίοδον τών 'Ολυμπίων ύπδ Α.
Κορδέλλα. Έν Αθήναις 1875,δον σελ.
50. — Description de produits de

mines du Laurium et d’Oropos ex
posis ά la troisihne periods Olympienne, Athenes 1875 8. p. 47. σώ
ματα 2.
ΑΝΔΡ. Μ. ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ. Ώραι
άνέσεως ή ποιήσεις διάφοροι υπό Ανδ·
Μ. Κουτσούδη, έν Βραΐλφ 1875 8ον
σελ. 72.
Μ. I. ΓΕΔΕΩΝ. Μεσαιωνικά άνάλεκτα ύπδ Μ. I. Γεδεών. 'ΑΟήνησι 1874
8ον σελ. 58 — ’Ανέκδοτος εγκύκλιος
τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου'Ιερεμίου
Γ*. 1727 ίπδ Μ. Γεδεών έν Κωνσταντινουπόλει 1872, 8ον σελ. 30.
θ. Ν. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ Μελέταικατά
τοΰ ύλισμοΰ ύπδ Καρόλου Σχαϊδεμάχερ, έξελληνισθεϊσαι ύπδ ’Ιγνατίου Γ.
Μοσχάκη.Άθήνησι I 874, 8ον σελ.260.
Δ. ΧΑΡ1ΚΛΠΣ. Λόγοι έκφωνηθέντες
κατά τήν άποκάλυψιν τοΰ άνδριάντος
τοΰ Αδαμάντιου Κοραή ύπδ Λ. Κοντοσταύλου καί Ε. Κοκκίνου. ΆΟήνησι
1875, δον σελ. 36. — Λόγος εκ
φωνηθείς ύπδ τοΰ Πρυτάνεως τοΰ
έΟνικοΰ Πανεπιστημίου Κ. Παπαρ
ρηγοπούλου τή 22α δβρίου 4 872,
ήμέρα τής επισήμου έγκαΟυδρίσεως αύ
τοΰ. 'ΑΟήνησι 1873, 8ον σελ. 33. —
Λόγος περί εύεξίας καϊ μακροβιότητος,
άναγνωσθεις τή 21 δβρίου 1874 έν
τώ Έθνικώ ίΐανεπ στημίω ύπδ Γεωρ
γίου Μακκά, διαδεχομένου τήν πρυτα
νείαν κατά τδ άκαδημαϊκδν έτος 1873
—74 ΆΟήνησι 4 875, δον σελ. 93.—

3

1

2

1

Τόμοι
' 7
Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά παραδίδοντος τήν πρυτανείαν είς τδν διάδοχον
αύτοΰ Κ. Παναγ 'Ρομπότην τή 4 7η
Οβρίου 1 874. ΆΟήνησι 1 875, 8ον σελ.
464.— Λόγος 'Ολυμπιακός κατ’ έντολήν τής Ακαδημαϊκής συγκλήτου
εκφωνηθείς τή 4 η Μαΐου 1875 έπί τί)
τρίτη εορτή τών ύπδ τοΰ αοιδίμου Εύ·
αγγέλη Ζάππα ιδρυμένων 'Ολυμπίων
ύπδ Άνδρ. Άναγνωστάκη. ΆΟήνησι
1875, 8ον σελ. 35.
5
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΡΙΪ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.
Κρίσις τοΰ Βουτσιναίου ποιητικού άγώνος τοΰ έτους 1865, 1868, 1869,
1871, 1874. — II κόρη τοΰ Άπέργη κωμωδία είς τρία μέρη ύπδ Π. Δ.
Ζάνου ΆΟην. 1868, δον σελ. 86.-—
Οί μνηστήρες ποιηταϊ, κωμωδία έπαινεθεϊσα έν τώ ποιητικοί άγώνι τοΰ έ
τους 1870, ύπδ Π. Δ. Ζάνου, Άθήνησι 1870 8ον σελ. 64. — *Α»δρογυναικομαχία, κωμωδία είς τρία μέ
ρη ύπδ Π. Δ. Ζάνου. Άθήησι 1871,
8ον σελ. 1 42. — Βάρδας Καλλέργης,
δράμα είς πράξεις πέντε ύπδ Άλες.
Μωραϊτίδου ΆΟήνησι 1874. —Άδάμ
καί Εύα, ποίημα έπικδν ύπδ Άριστομ. 1. Προβελεγγίου ’ΑΟήνησι 1874,
8ον σελ- 13 4.—’Π ΚΕ'. Μαρτίου
1876 έν τώ Φιλολογικοί Συλλόγω
Παρνασσώ- ΆΟήνησι. — Λυκαυγές,
συλλογή λυρικών ποιήσεων ύπδ X.
Άννίνου, Κεφαληνία 1872, 8ον σελ.
56. — Δάκρυα, λυρική συλλογή βοαβευΟεϊσα τδ 1873, ύπδ Χαρίτωνος
Παπούλια. ΆΟήνησι, δον σελ. 39. —
Πατρίς-— Νεότης ύπδ Ίωάν. Καμπούρογλου ΆΟήνησι 1872, 8ον σελ.
72. — ΦαέΟων ύπδ I. Καμπούρογλου ΆΟήνησι 1872. — Οί Αδιά
φοροι, δράμα είς πράξιν μίαν ύπδ
’Ερρίκου Γασπάρ, μετάφρασες I. Καμ-
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Τόμοι

Διατί δέν χορεύει, κωμωδία Άγ. Βλά
χου είς μίαν πράξιν. ΆΟήνησι 4 873,
σελ. 31. — Περϊ Ίωάννου Καρασούτσα καϊ τών ποιήσεων αύτοΰ ύπδ Α.
Βλάχου. ΆΟήνησι 1874.— Περί Πα
ναγ· Σούτσου καί τών ποιήσεων αύ
τοΰ, λόγος Α. Βλάχου. ΆΟήνησι
1874.— Οί Καλλέργαι Λουκάς καί
Νοταράς, δραμ. Σ. Βασιλειαδου ’ΛΟήνησι I860. — Μελέτη έπϊ τοΰ βί
ου τών νεωτέρων 'Ελλήνων, μέρος Α”.
ΆΟήνησι 1871. — ΊΙ ΚΕ'. Μαρτίου
ποίημα Καμπούρογλου ΑΟην. 1871. 41
Ν*. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ποικίλα ή
τραγωδία. Κάλλιον θάνατος ή ατιμία,
καί άλλα τινά, ύπδ Ν. Κοντοπούλου.
ΆΟήνησι 1874, δον σελ. 112. —
Τών παίδων τά καλά μαθήματα, άνθολόνημα Ν. Κοντοπούλου μετά εικό
νων. ΆΟήνησι 1875, δον σελ. 64,
σώμα-α
Φ. Α. Ο1ΚΟΝΟΜΙΔΙΙΣ. Έγκόλπιον
τοΰ γυναικείου φύλου ή οδηγός τής
φυσικής καϊ ήθικής ανατροφής τών
γυναικών ύπδ Δαρβίνου Όφφελάνδου
μεταφρ. Ί’. Α. Οίκονομίδου. ΆΟήνησι
1874, σώματα 3. — Μήδεια, τραγω
δία Εύρυπίδου, παράφρασις είς 5 σκηνάς ύπδ Α. Οίκονομίδου. ΆΟήνησι
1872, σώματα 3.— Είς τήν άποκάλυψιν τοΰ πρδ τοΰ έΟνικοΰ Πανε
πιστημίου άνεγερθέντος άνδριάντος
τοΰ Ρήγα Φεραίου. ΆΟήνησι 1871,
σώματα 3 — Εύρυπίδου Κύκλωψ, ύ
πδ Π. Μεταξά παράφρασις. ΆΟήνησι
1872. — Ό ΙΙετραλείφας, δράμα είς
μέρη πέντε ύπδ Ίωαν. Μαργαρίτα.
ΆΟήνησι 1 875, σελ. 11 8. — Σάλ
πισμα ύπδ Άλεξ. Σαλβατώρ ύπέρ τών
άγωνιζομένων 'Ελλήνων. Έρμουπόλει
1866. —Ή κατά τδ 1868 πεοϊ τοΰ
Βουτσιναίου άγώνος έκθεσις τής έπι-

πούρογλου. ΆΟήνησι 18/4, 8ον σελ.
79. — 'U Άκρόπολις ύπδ I Κάμπουρογλου. ’ΑΟήνησι 1871. σελ. 71.
Ν-ρων ύπδ Τιμ. Άμπελά έν .Σύρω
1870, 8ον σελ. 104. — Λέων Καλ
λέργης δράμα Τ. Ά μπελά. Σύρορ
1871, σελ. 420. — Βιργινία ή Ρω
μαία ύπδ Τιμ. Άμπελά. ΆΟήνησι
1871, 8ον σελ. 88. — "Αγιος Μηνάς,
ποίημα λυρικοεπικδν Θ. Όρφανίδου.
ΆΟήνησι 1860. — San Minas di

Thcod. Orplianides versione dal
Greco moderno di Luciano Sissa.—
A chacun son lour, piece en deux
acles par Dem. Coroinilas. Paris
1874, 8ov p. 60 —Ποιήσεις ύπδ
Δ. Παπαρρηγοπούλου. ΆΟήνησι 1867,
σελ. 100. — Συζύγου έκλογή, κωμω
δία είς πράξιν μίαν ύπδ Δ. Παπαρ
ρηγοπούλου. Άθην. 1868 σελ. 40.—
Όρφευς, Πυγμαλίων, αρχαίοι μΰθοι
ύπδ Δ. Παπαρρηγοπούλου- ΆΟήνησι
4 869, σελ 64.— Κυψελίδα·., τραγω
δία είς πράξεις 5 ύπδ Δ. Βερναδάκη.
Λειψία 1860, δον σελ- 213.— ”Εκ·
τασις ποιητική παρά Γ. Έξαρχοπούλου. φυσική. ’ΑΟήνησι 4 842. σελ.
31.— Τσάκωμα τοΰ Άγ. 'Ρόκου καϊ
τοΰ 'Αγ. Θωμά, γιά νά άνοιξη τδ ούράνιο παλάτι νά έμπη ή άρχοντοποΰλα Σαμερόα, Paris σελ. 15.—
Ο ύδροπότη; σύζυγος, κωμωδία είς
μίαν πράξιν Άγ. Βλάχου. ΆΟήνησι
4873, σελ. 41 —Φειδία; καί Πε
ρικλής ύπδ ’Αγ.Βλάχου ’ΑΟήνησι 1 863,
σελ. 32. — A qui I aura, comedie
par Ange Machos, Athenes 1871.—
Αηδών καϊ "Ιον, παραλογή Άγ.
Βλάχου,σελ. 16. — Λαμαρτίνου ποι
ητικά! μελέτα·, μεταφρ. Άγγέλ. Βλά
χου, σελ- 132.— Κλαβίγιος, τραγω
δία Goethe, μεταφρ. Α. Βλάχου. —
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Τόσοι

τροπής.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ ΑΙΓΛΗ. Χρο
νικά τοΰ έν Σύμη αναγνωστηρίου Αί
γλης ίτος Α'. 1872—1873. Άθήνησι 1874, 8ον σελ. 96.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΠΣ. Κανο
νισμός τή; έν Αίγύπτω Κυπριακή; α
δελφότητος 1874, σελ. 30.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠ. ΣΥΛ
ΛΟΓΟΣ. ’'Εκθεσι; τών πεπραγμένων
τοΰ έν Σέροαις Μακεδονικού φιλεκπ.
Συλλόγου κατά τδ δ', καί έ. έτος ά
πδ τή; συστάσεως αΰτοΰ ύπδ Ίωαν.
θεοδωρίδου- Κωνσταντινουπόλει 1875.
ΑΔΕΛΦ 'ΤΙΙΣ 3ΗΡ0ΚΡΗΝΙ1Σ. Έπετηρίς τή; ύπέρ τή; μεγάλη; τοϋ
γένους σχολής αδελφότητος Ξηοοκοήνης, περίοδος Δ'. 1874—1875 έν
Κωνσταντινουπόλει, 8ον σελ. 59.
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α
ΘΗΝΩΝ. Πρακτικά τή; φιλεκπ. έται
ρία; τοϋ 1874, 8ον σελ. 50. —Διη
γήματα καί πρακτικά μαθήματα πρδ;
χρήσιν τών νηπιαγωγείων καί τών
δημοτικών σχολείων μετά εικονογρα
φιών, έκδίδονται έπιμελείςρ τή; φιλεκπ έταιρία;, δαπάνη δέ τοϋ κλη
ροδοτήματος Γ. Α. Μελά. ΆΟήνησι
1871, σελ. 122.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Έπετηρίς τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει ’Ηπει
ρωτικού Συλλόγου. "Ετος Β'. 1873—
74, 8ον σελ. 344.
Κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ. Ή διδασκα
λία τή; Έλλην. γλώσσης έν τοΧ; δη
μοτικοί; καί Ελληνικοί; σχολείοις ύ
πδ Κ. Ξανθοπούλου, δαπάνη τοϋ πρδ;
διάδοσιν τών Έλλην. γραμμάτων Συλ
λόγου. Σμύρνη 1875, 8ον σελ. 120.
Μ. Α. ΙΣΗΓΟΝΗΣ. Histoire nalu-

relle ginerale el parliculiere par M
le comle de Buffon 1785. 16ov</c-
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nerale tom. 1 —13, Des animaux
quadrapedes tom 1 —14, Des oiseaux loin 1 — 18. Des mineraux
tom 1—9.
ΑΝΑΣΤ. ΓΟΥΔΑΣ. Βίοι παράλλη
λοι τών έπί τής άναγεννήσεω; τή;
Ελλάδος διαπρεψάντων άνδρών, ύπδ
Άν. Γούδα, τόμο; Ζ'. καί Η'.
ΦΙΛΕΚΠ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗΣ. Έκθεσι; τών ύπδ τοϋ συλλό
γου πεπραγμένων, άναγνωσθεϊσα τήν
19 8βρ. 1875, ύπδ Μ. Παπαδοπούλου. Θεσσαλονίκη 1876.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. Νεοελ
ληνικά άνάλεκτα περιοδικώ; ύπδ τοϋ
Συλλόγου Παρνασσού έκδιδόμενα τομ.
Β. φυλ. Γ.' Δ.' Ε'. περιέχων γλωσσι
κήν ύλην. ΆΟήνησι 1876, 8ον σελ.
368. — ΆττικαΙ Νύκτες μέρος Β'καί Γ'. ύπδ Σ. Ν. Βασιλειάδου. — Λο
γοδοσία τών κατά τδ δέκατον έτος
γενομένων τοϋ Φιλ. Συλ. Παρνασσοϋ
ύπδ Έμ. Αυκούλη—ΆΟήνησι. 1876.
ΕΞ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΆ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΟΜΗΡΟΥ. Οικονομική
έπιΟεώρτσις, περιοδικόν έκδιδόμενον
ύπδ Άριστείδο j Κ. Οικονόμου έτος Γ'.
ΆΟήνησι 8ον σελ. 57G. — ΖακύνΟιο;
Ανθών μηνιαϊον περιοδικόν έν Ζα
κύνθου ύπδ Ίωαν. Τσακασιανοΰ τομ.
Α'. 1874—1875. 8ον. σελ. 396.—
ΆΟήναιον συγραμ. περιοδικόν κατά
διμηνίαν έκδιδόμενον έν Άθήναις.
τομ. Γ'.
ΑΓΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Revue des
Deux Mondes. Paris 1875,tomes 6.
Revue Britannique.Paris 1875,tonics
6. — Λεξικόν Γαλλοελληνικδν ύπδ Μ·
Σχινά καί I. Λεβαδέως τομ. 2. Άθήνησι 1874. — Diclionaire universel
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Τόμοι
239
1817.—Diclionnaire universel d’
histoire el de geographic par Μ. N.
Bouillel. Paris, 1871, ρ. 1040.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ’Εναρκτήριος
Λόγος. Λογοδοσία. Έπιγραφαί. Πε
ρίοδος Λ’. 1873—18/5. Σμύρνη.
Αθ. ΒΟΥΤΖΙΝΑΣ. Επίσημος έφημερι; τή; συνελεύσεως. ΆΟήνησι.
1863. τομ. Α'· Β'. Γ'. Δ', καί ΣΤ'.
ASSOCIATION POUR L* EN
COURAGEMENT DES ETUDES
GRECQUES. —Annuaire de Γ As
socialion, annie 1874 el 1875.—
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Monuments Brees publics par I’ as
sociation. N. 3—4.
ALBERT DUMONT. Melanges
archtlologiques par A. Dumont. Pa
ris 1 873. — 5ur un poids grec trour<f en Babylone par A. Dumont.
Paris 1869. — La population de
I’ Allique par J. Dumont. — Vases
pelnts de la Grice proprc par A.
Dumont. Paris 1873. — Archives
des missions scienlifiques el lilleraires, tom VI. Paris. — Revue archeologique par A. Dumont, pieces 7.
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΣΒ1ΟΣ. Περί ύπάρξεως καί Αθανασία; τής ψυχή; ύ
πδ λογικήν έποψιν, ύπδ Γρηγ. Λεσβί
ου. Έν Γαλαζίω 1875, 8ον σελ.252.
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Σημ. Έκ παραδρομή; τοϋ στοιχειοθέτου
δέν άνεφέραμεν δτι έν τώ άναγνωσεηρίερ ύ·
πα?7.ει> π?δ; ταΧ; λοιπαΐς έφημερίσιν, ή
γαλλική τή; Μασσαλία; Semaphore έκ
προσφορά; τοϋ άξιοτίμου Κ. Φ. Βουτζινά.

Έκ τή; ιστορία; άποδείκνυται δτι οί μονάρχαι καί οί ίερεϊς, έν τοϊ; αρχαίοι; χρό
νοι;, μετήρχοντο συστηματικώ; τδ έργον
τοϋ έξαπατάν τδν λαόν. "Οτε ούτοι δεν ή
δύναντο ή δέν ήθελον νά ίδρύσωσι τήν η
γεμονίαν αύτών έπί τής άγάπης καί τών
συμφερόντων τών ύπηκόων των, έζήτουν νά
περιχαρακόνωνται έν φρουρίοι; ύπερφυσι
κή; ένεργείας καί νά κυβερνώσι δι’ εξου
σία; οΰρανόθεν αύτοΐς κληροδοτηΟείσης. Ί
σως ό τρόπο; ούτος τοϋ κυβερνάν ούκ ήν
άλλότριο; πρδ; τάς θρησκευτικά; αυτών
δοξασίας’ άλλ’ αί αύται άπάται καί φενακίαι διεπράττοντο προσέτι κα’. μετά
τήν έν τή Δύσει καθίδρυσιν τοϋ Χριστιανι
σμού. Ού μόνον ό άπλοϋ; ίερεύς προσεπάθει νά ύπεξα-.ρή τδ άργύριον,ή νά προσελκύφ
τδ σέβα; τοϋ ποιμνίου του, άλλά καί άνδρε; ύψηλή; περιωπής έν τή Έκκλησίγ,
ποντίφηκε; καί αρχιερείς, χρήσιν έποιοΰντο τή; μαγικής ράβδου έπί βασιλέων και
αύτοκρατόρων τής Δύσεως, έπί εύγενών τε
καί δούλων. 'Ανδρε; σοφοί, οί τδν βίον
αύτών πρδς τήν σπουδήν τής φύσεως καί
τών φυσικών νόμων άφιερώσαντες, μετέσχον ωσαύτως τής ζοφερά; συνωμοσία; τοϋ
εξαπατάν καί ύποδουλοϋν τού; όμοιου;
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των. Ουτω λοιπόν ό άνθρωπος, καίτοι δυσανασχετών πρδς πάσαν άλλην υποταγήν,
έγένετο εύπειθής δούλος πνευματικού δεσποτισμού και εθελουσίως έδεσμεύθη δι’
άλύσεων έξ ουρανού δήθεν καταπεμφθεισών.
Τδ φώς μόνον τής έπιστήμης διεσκέδασε τδ φοβερδν τούτο σκότος, και δλως
ιίς τήν εύρ'ϊαν αυτού έπέκτααιν όφείλε
ται, οτι οί ήγεμόνες ήρξαντο νέας πορείας,
ήτοι τδ νά βασιλεύωσι διά τής αγάπης
ίπί τού λαού των, 5 δε λειτουργός τής
θρησκείας νά μή απαιτή πλέον άλλο
σέβας είμή τδ έμπνεόμενον υπδ τής ιερό
τητας καί τής καθαρότητος τού χαρακτή
ρος αυτού.
Όφείλομεν νά θεωρώμεν ώς εύτύχημα
διά τδ Ανθρώπινον γένος, δτι αί γνώσεις

τών άρχαίων αιώνων ήσαν λίαν ελλείπεις
και ούτω παρήγα^ον συγζριτικώς όλίγιστα στοιχεία απάτης. Όποια τρομερά ερ
γαλεία ήθελον τεθή εΐς ζίνησιν κατά τής
άνθρωπότητος διά τοΰ πολυειδοΰς ζαΐ ι
σχυρού μηχανισμού τών νεωτέρων έπι
στημών !
Ή μυστική χρήσις τών άρχαίων έπιστημονικών ανακαλύψεων καί έφευρέσεων ήμ
πόδισε» άναμφιβόλως πλείστας αυτών τοΰ
νά περιέλθωσι μέχρις ημών. Άλλ’ δμως
Αρκούντως άπεδείχθη οτι έκαστος σχεδδν
κλάδος μαθήσεως συνετέλεσε πρδς αυξησιν τών τερατουργημάτων έν τώ Μαγικώ
προΰπολογισμ.ώ . . .
Ό Γάλλος Ευσέβιος Σζλβέρτος έν τώ
περιφήμω συγγράμματι αυτού «Περί Φι
λοσοφίας τής Μαγείας κτλ» δικαιούται
λέγων δτι «5 άνθρωπος μή δυνάμενος νά
διακρίνιρ τήν πλάνην ή ν’ άνασκευάση τδ
ψεύδος, έξητήσατο παρά τού ουρανού θαύ
μα τι, όπερ νά κατελέγχη τδν κακούργου
καί νά άπολύη τδν άθώον, παραδίδων
ουτο» τήν τιμήν τών δμοίων του είς τήν
άπόφασιν τού ίερέως, εί; τήν έπιτυχίαν
φιλοσοφικού πειράματος, εΐς τήν τύχην, ή
είς τδν έπονείδιστον δόλον.» Ούτω; εξη
γεί ό Σαλβέρτο; τήν εισαγωγήν έν τή

κοινωνίμ τής καλουμένης ΘιοΰικΙας· Έν
τώ κεφαλαίω τούτω προτιθέμεθα νά περιγράψωμεν λεπτομερώς τά κοινότεοα εί
δη τής δίκης ταύτης καί νά ύποδείξωμεν
τάς έπί τούτω γενομένας προπαρασκευάς
υπδ τών ένδιαφερομένων πρίν ή έπιβάλωσιν αύτήν.
Εξ δλων τών Θεοδικιών ή τού πυράς
έστιν ή άρχαιοτέρα καί παγκόσμιος, ούτως
είπεΐν. — Παραδείγματα :
1. Έν Ίνδοστάν ή Σίτα, σύζυγος τοΰ
Ράμα, έκτη; ένσαοκώσεω; τοΰ Βισχνού,
ύπέστη τήν δίκην στασα έπί πυριφλέκτου
σιδήρου όπως άθωωθή έκ τών ατιμωτικών
υπονοιών τοϋ συζύγου της. «Έπειδή οί πόδε; τής Σίτας, λέγουν οί ’Ινδοί ιστορικοί, ή
σαν περιβεβλημένοι τήν αθωότητα, ή καταφλέγουσα αύτούς θερμότης ύπήρξε δι’ αύ
τήν κλίνη έκ ρόδων κατεστρωμένη.»
2 Ο Ζωροάστρης, ϊνα έξελέγξ-g τού;
συκοφάντας του, έπέτρεψε νά χύσωσιν έπί
τού σώματός του άναλελυμένον μόλυβδον,
καί ούδιμίαν έπαθε βλάβην. Μήπως μετε
χειρίσθη προφυλακτικόν τι βοήθημα ; Περί
τούτου δέν Αναφέρει ή βιογραφία αύτοΰ.
’Αλλ’ άναγινώσκομεν μόνον ότι, πρίν ή
ύποστή τήν δίκην ταύτην, οί εχθροί αύ
τοΰ ήλειψκν τδ σώμά του διά διαφόρων
φαρμάκων. Μήπως δ’ έπραξαν τούτο έπί
σκοπώ τοϋ νά καταστρέψωσι βεβαίως
τήν ενέργειαν τών ύπ’ αύτοΰ προεπιτεθέντων βαλσάμων καί άφοπλίσωσι», ούτως είπεϊν, αύτδν τή; προσδοκωμένης σωτηρίας,
καίτοι άποτυχόντε; ;
3. Έν τή Αντιγόνη τού Σοφοκλέους
(Στίχ. 264 ), οί Θηβαίοι οί κατηγορζθέν ■
τες ότι έξέθαψαν τδν νεκρδν τού Πολυνείκου άνεφώνησαν :
« Βμεν δ' έτοιμοι καί μύδρους αϊρειν
χεροΐν
«Καί πυρ διέρπειν, καί θεούς δρκωμοτεΐν
«Τδ μήτε δράσαι» κτλ.
ήτοι: «Εϊμεθα δ’ έτοιμοι ν’ άποδείξωμεν
τήν άθωότητά μας είτε άναλαμβάνοντες
είς χεΐρας σίδηρον πεπυρακτωμένον, είτε
βαδίζοντε; έπί τών φλογών.» Τά παρα
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δείγματα ταύτα άρκοΰσιν ϊνα καταδείξωotv ότι ή τε Οεοδικία καί τδ Απόκρυφου
τού ύποστήναι αύτήν ήσαν γνωστά παρά
διαφόροις έθνεσι τή; άρχαιότητο;.
Πρίν δ’ ή προβώμεν καί είς τά λοιπά
παραδείγματα τής φοβερά; ταύτης δίκης,
τά λαβόντα χώραν μετά τή» καθιδρυσιν
του Χριςιανισμού, προσθέτομεν ότι έν ταΐς
Καθολικοί; πόλεσιν ή άθωοτική αύτη δί
κη έπεβάλλετο xvfilac είς υποκείμενα Α
δυνάτου κράσεως, Ανίκανα τής χρήσεως
τών όπλων καί ιδίως είς μοναχούς καί έκκλησιαστικούι, είς οΰς δέν έπετρέπετο τδ
μονομαχεί». Η διά τού πυρδς θεοδικία διεξήγετο λοιπδν έν τή έκκλησία ύπδ τήν
έπίβλεψιν τοΰ κλήρου’ λειτουργία συγ
χρόνως έψάλλετο καί δ τε σίδηρος καί τδ
θύμα έρραντίζοντο διά τοΰ αγιασμού· Αί
προπαρασκευαί ωσαύτως έγίνοντο ύπδ τήν
διεύθυνσιν τών ιερέων. Ό κατηγορούμενος
ώφειλε νά διαμένη έπί τρεϊς ήμέρας καί
τρεϊς νύκτας ύπδ τήν έπιτήρησιν αύτών καί
πρδ τής δίκης καί μετ’ αύτήν’ ϊνα δ' έμποδίσωσι δήθεν αύτδν τοΰ προετοιμάσαι
τάς χεΐράς του διά τής τέχνης καί έξασφαλίσωσι τήν έκβασιν τής δίκης, αί χεϊρές
του περιεκαλύπτοντο καί έσφραγίζοντο
τρεϊς ήμέρας, τάς τε πρδ τής έπαφής
τού πυρδς καί τάς μετ’ αύτήν. Πιθανολο
γείται όθεν ότι, κατά μέν τάς πρώτα;
τρεϊς ήμέρας προφυλακτικόν τι φάρμα
κον έπετίθετο είς τούς μέλλοντας άθωωθήναι, αί δ’ επόμενοι τρεϊς άπτ.τούντο δ
πως έπαναφέρωσι τάς χεΐρας είς τήν φυ
σικήν αύτών κατάστασιν.
4. Ό Σιμπλίκιος άνέβη είς τδν Παπι
κόν θρόνον τδ 497 μ. X. Ούτος είχε προλαβόντως νυμφευθή, άλλά διεζεύχθη άπδ
τής συζύγου του, καίτοι αύτη χατώκει
μετ’ αύτοΰ. ’Επειδή δέ τδ περιστατικδν
τοΰτο έπέφερεν ύπονοίας, ή γυνή κατεπείσθη δπως Απόδειξη, τήν άθωότητά της
διά τής δίκης τού πυρός’ πρδς τοΰτο δ’
έξελέξατο ήμέραν τινά εορτής, καί, έπι
παρουσία τοΰ συνηγμένου πλήθους, έκράτησε πύο άνά χεΐρας, καί εΐτα ίρριψεν
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αύτδ έπί τών φορεμάτων της χωρίς τδ
παράπαν νά βλαφθούν. Έπέρριψε δ’ έκ
τού αύτού πυρδς καί έπί τών ένδυμάτων
τού συζύγου της μετά τού αύτοΰ αποτελέ
σματος, προειποΰσα αύτώ τάδε : «Δέχθητι τδ πΰρ τοΰτο δπερ δέν θά καύση, ϊνα
πεισθώσιν οί έχθροί ήμών δτι αί ήμέτεραι
καρδίαι τοσούτω είσιν απρόσιτοι τώ πυ
ρί τής συζυγικής συνομιλίας, δσω καί τά
ήμέτερα φορέματα τή τών φλεγόντων τού
των ανθράκων ένεργεία.» Τδ φαινόμενου
τοΰτο θαύμα έξέπληξεν άπαντα; τούς θε
ατά; καί δλως κατεσίγασε του; συκοφάντας.
5. Τδ 1047 μ. X., δ Χαρόλδος, διϊσχυριζόμενος ότι είναι υίδς τού Μάγνου,
βασιλέως τής Νορβηγίας, καί ως τοιού-.ος
άπαιτών τήν είς τδν θρόνον διαδοχήν,προσετάχθη ν’ Απόδειξη τδ Αληθές τή; άξιώσεώς του διά τοΰ πυρός. Ύπέστη τήν ποι
νήν καί έβάδισεν έπί πεπυρακτωμένου σι
δήρου λίαν άβλαβώς.
6. Τδ 4340, ή ακόλουθος δίκη έλαβε
χώραν έν Διδυμοτείχω τής Θράκης. Γυνή
τις διετάχθη ύπδ τοΰ συζύγου της ϊνα ύ
ποστή τήν διά πυρδς θεοδικίαν, δπως απαλλαχθή τών έπιβαρυνουσών αύτήν Α
τιμωτικών ύπονοιών. Καίτοι δ’ ή γυνή έξωμολογήσατο τώ έπισκόπφ τής χώρας τδ
αμάρτημά της, κατά προτροπήν όμως αύ
τοΰ συγκατετέθη ν’ άναλάβη άνά χεΐρα;
τδν πυρίφλεκτον σίδηρον, μεθ’ ου βαδίσασα τρις πέριξ μιάς καθέκλας τδν κατέθηκε τέλος έπ’ αυτής κατά διαταγήν τοΰ
συζύγου της, ή δέ καθέκλα άμέσως άνεφλέχθη. Ό σύζυγος ουδόλως πλέον Αμφέ
βαλλε περί τής συζυγικής πίστεώς της.
Προβαίνομεν ήδη είς τήν έξήγησιν τών
άνωτέρω παραδειγμάτων τών έξαπατησάντων τους θεατά;.
Παράδ. 4. Η δύναμις τοΰ περιπατεΐν
γυμνοί; τοϊς ποσίν έπί άνημμένων ανθράκων
ή πεπυρακτωμένου σιδήρου άποδίδ εται ύπδ
τοΰ Beckmann είς τδ ότι ή έπιδερμίς τοΰ
πέλματος τών ποδών καθίστατο προηγου
μένως τυλώδης καί σκληρά, ώστε τά νεύρα
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νά προφυλάττωνται χατά πάσης βλάβης
ήν οί άνθρακες $ ό σίδηρος ήθελον άλλως ε
πιφέρει είς αύτά. Πρδς έμπέδωσιν τών λό
γων του άναφέρει καί τδ έπόμενον ανέκ
δοτον. a Τδν Σεπτέμβριον τοϋ 1765, δτε
έπεσκέφθην τά σιδηρουργεία τής Άβεστάτης, εΐ; τών εργατών έπί χρηματική άμοιβή έλαβεν άναλελυμένον χαλκδν έν τή
παλάμη καί δείξας αύτδν πρδς ημάς τδν
£ρριψε κατά τοϋ τοίχου. Τότε δέ συσφίγξας τους δακτύλους τής τυλώδους χειρός
του, έθηκεν αυτήν δι’ όλίγας στιγμάς υπδ
τήν μασχάλην, δπως έπιφέρη ιδρώτα, ώς
ελεγεν" ειτα προσεγγίσας αυτήν είς τήν έπιφάνειαν άγγείου περιέχοντος άναλ.ελυμένον χαλκδν και έξαφρίσας όλίγον έξ αύ
τοϋ, περιεκίνει ταχέως τήν χεΐρα πρδς έπίδειξιν. Ήσθάνθημεν μόνον δομήν τινα
δμοίαν πρδς τήν τοΰ καιομένου κέρατος ή
δέρματος βοδς, καίτοι ή χειρ ούδέν έπαθε. » 'Η τύλωσις δ’ αυτή τοϋ δέρματος
δύναται, κατά τδν Beckmann, νά επιτευ
χθώ διά συνεχοΰς έπιβρέγματος έκ θειϊκοΰ
δξέως, ή διά σταθεοάς καί συνεχοΰς έλαιοτριψίας τών ποδών. Προσθετέον δτι
οί έξησκημένοι πεζοδρόμοι συσταίνουσι τοΐς
πρωτοπείροις, πρδ τής ένάρξεως τής μακροπορείας των, νά σκληρύνωσι τούς πό
δας αύτών διά λεμονοζώμου ή άλλου τί
νος οξέως.
2. Τδ θαύμα τοΰτο δύναται νά εξηγη
θώ έν μέρει οΰτω πως : Υπάρχει εύδιάλυτόν τι μέταλλον, μί·}μα τι έξ υδραργύρου,
λευκοσιδήρου καί βισμουθίου όμοιοχρώματον τώ μολύβδω" τήκεται δ’ έν τοσούτω
έλαφρ? θερμοκρασία, ώστε μικρόν κοχλι
αρίου έκ τοΰ μετάλλου τούτου αναλύεται
εύκόλως έν ποτηρίο» θερμοΰ τείου. Πιθα
νώς τδ μέταλλον τοΰτο ή άλλο προσόμοι
ον μετεχειρίσθη ό Ζωροάστρης, άφοΰ συγ
χρόνως κατέστησε τδ σώμά του τυλώδες
πρδς μετρίαν θερμότητα δι’ αλοιφής τίνος.
Ό Δόκτωρ Σεμεντίνης άνεκάλυψεν δτι διαλελυμένη τις ποσότης στίψεως προφυλάττει πάν μέλος, ίσχυρώς δι’ αύτής βεβρεγμένον, κατά τής ένεργείας τοΰ πυρός" καί

μάλιστα έάν τά δέρμα τριφθή διά σάπωνος μετά τήν άλειψιν τής στίψεως. Προστίθησι δ’ δτι τήν σκευασίαν ταύτην έδοκίμα σεν έπί τοϋ ίδίου αύτοΰ σώματος

λίαν έπιτυχώς.
3 καί 4. Έάν κοινδν πανίον διαβρεχθή
έν πυκνή διαλύσει στίψεως, καθίσταται
άφλεκτου. Ή ίδιότης αυτή τής στίψεως ήτο γνωστή παρά τοΐς άρχαίοις, ώς έπίσης
και ή τέχνη τοΰ ύφαίνειν πανία έξ άμιάν*
του λίθου. 'Ο άσβεστος ή αμίαντος λίθος
είναι άργυροειδές τι λευκδν όρυκτδν έχον
τήν ιδιότητα τοΰ μή καίεσθαι. Οί άρχαΐοι περιετύλισσον τά σώματα τών νεκρών
είς σινδόνας έξ αμιάντου πριν ή κατακαυσωσιν αυτά. Πρό τινων έτών δ ιππότης
’Αλδίνης τοΰ Μεδιολάνου έξετέλεσε πλεΐ
στα πειράματα έπί πανίων τοιούτου εί
δους, ού μόνον πρδς φιλοσοφικήν τέρψιν,
άλ.λά κυρίως πρδς άπόδειξιν τοΰ οτι ή τέ
χνη τοΰ ύπερασπίζειν τάς χεϊρας καί τδ
πρόσωπον, έτι δέ καί άπαν τδ σώμα κα
τά τής ένεργείας διαπύρου σιδήρου καί αύ
τοΰ τοΰ πυρδς, άντί νά συντελή πρδς άπάτην τοΰ άνθρωπίνου γένους, ήδύνατο νά
χρησιμεύη πρδς τδν εύγενέστερον σκοπδν
τοΰ διασώζειν τήν ζωήν καί άσφαλίζειν
τάς οικοδομάς κατά τών φλογών. Έκ τών
πειραμάτων αύτοΰ πρδς τοΐς άλλοις άπεδείχθη δτι, άν δ δάκτυλος περιτυλιχθϊ}
πρώτον δι’ άμιάντου καί έπειτα διά λε
πτού σιδηροσύρματος, δύναται έπί πολύν
χρόνον νά εκτεθώ είς τήν φλόγα λυχνίας
ή λαμπάδος πρίν ή αίσθανθή τήν καΰσιν
τοΰ πυρός. Πυροσβέστης τις έχων τήν χεΐ
ρα έντδς χειρίδος έξ άμιάντου καί τήν
παλάμην κεκαλυμμένην ύπδ υφάσματος
τοϋ αύτοΰ είδους, έκράτησε θαρραλέως δγκον διαπύρου σιδήρου, μετέφερεν αύτδν είς
άπόστασιν 4 50 ποδών, ήναψεν άχυρα δι’
αύτοΰ καί έπανήγαγεν αύτδν είς τήν κά
μινον. Έβάδισε δέ καί έπί πυρεστίας τε
θειμένης έπί άνημμένων γαιανθράκων.
5. 6. Καί ταϋτα εύκόλως έξηγοΰνται
έκ τών προλεχθέντων.
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ΜΕΡΟΣ Β'.
"Εν τών άρχαιοτάτων κατορθωμάτων
τής μαγείας ήτο ή τέχνη τοΰ άναπνέειν
φλόγας—τέχνη καί νΰν έτι διεγείρουσα τδν
θαυμασμόν του λαού. Παραδείγματα :
4. Ό έκ Συρίας Εύνος, δούλος ρωμαίος,
δ έπί κεφαλής 50,000 συνδούλων είσβαλών έν Σικελία καί κατατροπώσας πλεί
στους ρωμαίους στρατηγούς, άλλ’ δστις τέ
λος συλληφθείς ύπδ τοΰ Περπέννα ύπέστη
τδν άτιμωτικδν έπί σταυρού θάνατον τδ
136. π. X., πρδς τοΐς άλλοις αύτοΰ τερατουργήμασι, δΐίσχυρίζετο δτι είχεν άμεσον
συγκοινωνίαν μετά τών θεών πρδς έπικύ
ρωσιν δέ τών έπτασιών καί ύποτιθεμένων
προφητειών του, κατέπινεν ένώπιον τών όπαδών του φλόγας πυρός.
2. 'Ο περίφημος ίουδαϊος άγύρτης Βαρχοχέβας ή Σιμεών Βάρ Χοεβάς, δ άρχηγδς
τής τελευταίας ανταρσίας τών Εβραίων
κατά τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοΰ, άπεκάλει έαυτδν Μεσσίαν, έφαρμόζων είς έαυτδν
τδ λόγιον τής Γραφής « Ιδού έξελεύσεται
άς-ήρ έκ τοΰ Ιακώβ » κτλ. Ούτος ώσαύτως
πρδς ύποστήριξιν τών λόγων του, έξέβαλλε
φλόγας έκ τού στόματός του δημηγορών.
4. Ό Μάρκος, δ άρχηγδς μιας τών αίρέσειον, αϊτινες κατά τούς πρώτους αιώνας
τής Εκκλησίας προσεπάθουν ν’ άναμιγνύωσι μετά τών Χριστιανικών δογμάτων κα'ι
έθνικάς δοξασίας,έπλήρωσε τρία ποτήρια έκ
διαφανούς ύέλου άχρωμάτου οίνου. Ένώ δέ
προσηύχετο, δ οίνος τού ένδς ποτηριού έγέ
νετο αίματόχρους, τοΰ δευτέρου πορφυρούς
καί δ τοϋ τρίτου κυανούς.
5. Εν τινι Αιγυπτιακή εκκλησία έφαίνε
το άλλοτε φρέαρ, ούτινος τδ ύδωρ τιθέμενον έντδς λαμπτήρος καθίστατο αίματόχρουν.
,
6. Έπ έσχάτων, έν τή αύλή τού δουκδς τοΰ Βρούνσουϊκ, δ καθηγητής Bcyruss
υπέσχετο δτι έν καιρώ τοΰ γεύματος τδ
ίνδυμά του Οά γείντ) έρυθρδν, καί πρδς έκ-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ".)

πληξιν τοΰ τε δουκδς καί τών συνδαιτημόνων, έλαβε πράγματι τδ ρηθέν χρώμα.
7. Ό ’Αρχέλαος, βασιλεύς τής Καππαδο
κίας, δ ύπδ τοΰ Σύλλα έν πολέμω έχμαλωτισθείς, ώς συμμαχήσας μετά τού ΜιΟριδά—
του, λέγεται οτι άνήγειρε ξύλινον πύργον
έν Πειραιεϊ δστις άντεΐχε κατά τοΰ πυρός.
8. Ή ιστορία άναφέρει περί μιας Έστιάδος μελλούσης ύποστήναι τήν ποινήν τήν ώ·
ρισμένην διά τάς ίερείας αίτινες άφιναν τύ
ίερδν πΰρ νά σβεσθή δτι, άμα έφήπλωσε τήν
καλύπτραν της ίπί τοΰ βωμού άνήφΟη αύτομάτως τδ πΰρ μετά λαμπροτέρας φλογ0ί·
.
·*
9. Ό Πλίνιος άναφέρει δτι έν τφ αδύτω
τοΰ ναού Gnalia τδ θυμίαμα ήναπτεν αύθορμήτως πρδς τιμήν τών θεών. Ό δέ Παυ
σανίας, δτι δ Σέλευκος, προσφέρων Ουσίαν
τώ Διί, ειδεν δτι έπί τοΰ βωμού τά ξύλα
άνήφθησαν άφ’ εαυτών" τούθ δπερ έφάνη
άγαθδς οιωνός τοϋ μέλλοντος μεγαλείου του.
10. Ό Μάξιμος, δ διδάσκαλος τοϋ Αύ

τοκράτορος Ίουλιανοΰ είς τά περί μαγικής,
προσφέρων θυμίαμα τή Εκάτη, άνήγγειλεν
οτι αί διάδες, άς έκράτει είς χεϊρας ή θεά,
ήθελον αύθορμήτως άναφθή, ή δέ πρόρρησίς
του άπέβη άληθής·
11. Οί ’Αθίγγανοι συνείθιζον πρδς άπόδειξιν τής ύπερφυσικής το>ν δυνάμεως νά
κάμνουν ν’άναδίδηται φλδξ έκ δέσμης άχυ
ρων κειμένης μετ’ άλλων τοιούτων καί νά
τήν σβύνωσι κατ’ άρέσκειαν.
1 2. 'Π Δηΐάνειρα, Ουγάτηρ τοΰ Οίνέως,
βασιλέως τής Αιτωλίας,ύπανδρεύθη τδν 'Ηρακλέα. Συνταξειδεύουσα δέ μετ’ αύτοϋ,
συνέβη νά έμποδισθή ύπδ τών έξο-γκωμένων
ύδάτων τού ποταμού Εύήνου τής περαιτέρω
πορείας της. 'Ο 'Ηρακλής τήν παρέδωκε τό
τε τώ Κενταύρφ Νέσαω, ΐνα τήν μεταφέρη
διά τού ποταμοΰ. Άλλ’ ούτος άμα τήν άπεβίβασεν είς τήν απέναντι όχθην, ήτίμασεν αυτήν διά τής βίας. 'Ο 'Ηρακλής
πρδς έκδίκησιν τής ύβρεως ταύτης τδν έφόνευσε διά βέλους φαρμακερού. Ό Νέσσος
άποθνήσκων, έδωρήσατο τή, Δηϊανείργ. έντδς
κοχλίου έκ τοϋ δηλητηριασθέντος αϊματος,
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προσειπών οτι τοΰτο έσεται τδ μόνον διε
γερτικόν φίλτρον τής συζυγικής άγάπης.
Ή γυνή άσμένως έδέξατο τδ φάρμακον. Ό
τε δέ δ Ηρακλής έφάνη άπιστος πρδς αύ
τήν, χρίσασα δι’ αύτοΰ ίνα χιτώνα, τδν άπέστειλεν αύτώ διά τοΰ Λίχα. Ό 'Ηρακλής
τδν ένεδύθη, καί ήτοιμάζετο νά προσφέρη
Ουσίαν, άλλ’ άφοΰ έπέθηκε τδ πΰρ έπί τής
πυράς τών θυμάτων, ^σΟάνθη τήν ένέργειαν τοΰ φίλτρου καί σύσσωμος κατεκάη.
13. Παρά ταΐς όχθαις τοΰ ποταμοΰ Βέζερ, δ θεδς Βουστερίχ έλατρεύετο τδ πά
λαι ύπδ τών Τευτόνων. Τδ έκ μετάλλου ά
γαλμα αύτοΰ ην ένδοθεν κοΐλον. "Οταν δ’
άνθρακες άνημμένοι έτίθεντο έπί τής κεφα
λής του, ύδωρ έξέρρεε κρουνηδδν έκ τών ο
φθαλμών καί τοΰ στόματός του. Σημεϊον
τοΰτο ασφαλές παρά τοΐς βαρβάροις αύ
τοΰ λατρευταϊς δτι δ θεδς ήτο παρωργισμένος κατ’ αύτών.
14. Τδν Αύγουστον τοΰ 1808 Sv ώδν
εύρέθη έπι τοΰ βωμού τοΰ Μητροπολιτικοΰ
ναοΰ τής Δισαβώνος φέρον έπί τοΰ κελύφους έγγεγραμμένην δικαστικήν άπόφασιν
καταδικάζουσαν είς θάνατον άπαντας τούς
Γάλλους, καίτοι ούδέν ίχνος έφαίνετο δτι
ανθρώπινη χειρ ένεχάραξε τά ψηφία.
15. Έν τή άρχαία Ιστορία άναγινώσκομεν περί πλείστων έκπυρσοκροτήσεων,
αϊτινες έλογίσθησαν ώς ύπερφυσικαί. Έάν
π. χ. έρευνήσωμεν τά χρονικά τής Ελλά
δος, εύρήσομεν δτι οί έν Δελφοϊς ιερείς
τοΰ ’Απόλλωνος, έχρησμοδότησαν δτι δ θε
ός έγίνωσκε καλώς πώς νά σώση τδν ναόν
αύτοΰ και πραγματικώς τδν διέσωσεν έκ
τής έπιδρομής τών Περσών, ώς άκολούθως
καί έκ τής τών Γαλατών. Ό 'Ηρόδοτος άναφέρει δτι οί έπιδραμόντες Πέρσαι, οί μέν
έφονεύθησαν ύπδ τών έκ τοΰ ούρανοϋ έμπιπτόντων αύτοϊς κεραυνών, καί ύπδ δύο
βράχων έκ τών κορυφών τοΰ Παρνασσοΰ
άπορραγέντων, οί δέ λοιποί φοβηθέντες καί
τραπέντες είς φυγήν κατεδιώχθησαν ύπδ
τών Δελφών καί κατετοοπώθησαν. ('Ηροδ.
Βιβλ : VIII. 37—38 ‘’Αλλ’ έν τούτοις δ
θεδς τών Δελφών δ τοσούτω ισχυρός πρδς

τδ προστατεύει τδν ναόν αύτοΰ κατά τών
ξένων, ούδόλως έπελήφθη τής διασώσεως
τών θησαυρών του έκ τών χειρών τών Φωκέων.
Ήδυνάμεθα νά πολλαπλασιάσωμεν τοιαΰτα παραδείγματα, άλλά νομίζομεν καί
ταΰτα άρκοΰντα πρδς τδν σκοπδν 8ν προτιθέμεθα. Τά αύτά ταΰτα φαινομενικά
θαύματα δύνχνται νά έπαναληφθώσιν ευχερώς ύπδ παντδς είδήμονος τής χημικής
έπιστήμης είτε άμέσως, είτε άφοΰ είσδύση
είς τδ άπόκουφον καί άνακαλύψή τάς ένεργούσας αιτίας. Ή νεωτέρα έπιστήμη πα
ρέχει ώσαύτως ευκολίας πρδς έκτέλεσιν πα
ρομοίων φαινομένων ούχ ήττον πολυαρίθ
μων καί ούχ ήττον θαυμασίων.
Προβαίνομεν ήδη εις τήν έξήγησιν τών
ρηθέντων παραδειγμάτων.
ΓΙαραδ : 1. 2. 3.Άγνοοΰμεν ακριβώς τάς
μεθόδους δι’ών τ’άποτελέσματα ταΰτα παρήχθησαν. Άλλ’ δ ίς-ορικδς Φλώρος μάς άναφέρει δτι δ Ευνος έπλήρωσε θείου καί πυρδς
ίν κέλυφος καρύου τρυπημένον, καί κρύψας
αύτδ είς τδ στόμα άνέπνεεν έλαφρώς έξ αύ
τοΰ ένώ ώμίλει. Ή τέχνη δ’ αΰτη έκτελεϊται άπλούστερον ύπδ τών νεωτέοων θαυμα
τουργών. Άφοΰ ούτοι συμπεριτυλίξωσι λινά
*
ριον είς τρόπον ώστε νά σχηματίσωσι σφαί
ραν δμοίαν ζαρύω,άνάπτουσιν αύτήν καί τήν
άφίνουσι νά καταναλωθή σχεδδν ύπδ τοΰ
πυρός’ τότε περιτυλίσσουσιν αύτήν πάλιν,
έτι καιομένην, δυχ λιναριού, καί οΰτω τδ
πΰρ δύναται νά διατηρτ.θή έν αύτή πολύν
χρόνον. Αρχόμενοι τής τερατουργίας των,
είσάγουσι τήν σφαίραν έντδς τοΰ στόμα
τος, καί ένώ αναπνέουν δι’ αύτής, ή φλόξ
άναζωπυροΰται, καί πλήθος σπινθήρων έξ
έρχονται έξ αύτοΰ· Οί σπινθήρες ούτοι α
σθενείς δντες ούδεμίαν έπιφέρουσι βλάβην’
άρκεϊ νά εισπνέουν τδν άέρα διά τών ρω
θώνων.
4. 5. 6. Δέν ύπάρχουσι χημικά άπο
τελέσματα μάλλον ένδιαφέροντα τών άφορώντω/ τάς μεταβολάς τοΰ χρώματος τάς
ύπδ τής άναμίξεως διαφόρων ρευστών γινομένας, καί τούς λαμπρούς χρωματισμούς
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λει μετ’ όλίγον κοκκινίσει διά μόνης τής
έπαφής τοΰ άέρος.
7. Έάν πιστεύσωμεν τδν ιστορικόν Κλαύδιον Κουαδριγάριον, ό πύργος ούτος κατέ
στη άφλεκτος, διότι ό ’Αρχέλαος έφρόντισε
νά προεμβάψφ είς στίψιν τήν ξυλείαν έξ
ής κατεσκευάσθη. Οί άρχαΐοι άλλως τε
έγίνωσκον καλώς τήν ιδιότητα τοΰ ξύλου,
τοΰ έκ στιπτηρίας ποτισμένου, τοΰ άντέχειν είς τάς φλόγας έπι πολύν χρόνον.
8. 9. 10. 1 I- Ή Έστιάς ήοκει μό
νον νά έφαπλώση τήν καλύπτραν της έπί
τοΰ βωμού, καί ή πυρά αίφνης νά άναλάμψρ καί νά καίή ζωηρότερον ή τδ πρίν’
καθότι ύπδ τήν προσφιλή ταύτην καλύ
πτραν, δυνάμεΟα εύκόλως νά ύποθέσωμεν
κόκκον τινά φωσφόρου ή πυροφόρου πίπτοντα έπί τών θερμών είσέτι ανθράκων καίάναπληροΰντα τήν έπέμβασιν τής Οεότητος. Καί κατά συνέπειαν τής ύποθέσεώς
μας ταύτης, ούδόλως πλέον συμμεριζόμεΟα τήν απορίαν τοΰ 'Ωρατίου περί τοΰ έν
τώ άδύτω τοΰ ναοΰ Gnalia γενομένου
θαύματος’ δυνάμεΟα ώσαύτως νά έννοήσωμεν ότι δ Σέλευκος τωόντι είδε τδν βω
μόν αύθορμήτως άναφθέντα, καί ότι ό Μάξιμος έν πλήρει πεποιθήσει άνεκήουξε τήν
αύτόματον άνάφλεξςν τών δάδων. "Απαντα
ταΰτα εΐναι φωσφορικά τερατουργήματα’ ώς
πρδς τούς ’Αθιγγάνους, άναφέρομεν άπλώς
ότι οί μικροί παϊδες έν Εύρώπη διασκεδά
ζουν τοιουτοτρόπως άνάπτοντες οινόπνευ
μα έν ταΐς χερσίν αύτών, καί όταν αίσθανΟώσι τήν ένέργειαν τής θερμότητες δι’ α
πλού φυσήματος, διασκορπίζουν τήν φλόγα.
12. Έπί τοΰ παραδείγματος τούτου ά
ναφέρομεν ένταΰθα αύτολεξεί τήν περιγρα
φήν αύτής τής Δηϊανείρας περί τών πρώ
των αποτελεσμάτων τοΰ αίματος τοΰ Νέσσου«Τδ φάρμακον τοϋτ’ άπυρον, άκτϊνός τ’
αεί
«θερμής άθικτον έν μυχοΐς σώζειν έμέ,
(*) CamfAche. ’Αγγλιστί L<>cvrood. Δένδρον
«Έως άν άρτίχριστον άρμόσαιμί που.
’Αμερικανική; πατριδ; οσπριοειδών, έχον τά ξΰ«Κάδρων τοιαΰτα’ νΰν δ’ 0τ’ ην έργαλον σκληρότατο·/ καί παρίγον καλλίστην κόκ
στέον,
κινη·/ βαιρήν.

έκ συνδυασμού σωμάτων ούδέν εμφανές
χρώμα παρουσιαζομένων. Η τέχνη^τοΰ πα
ράγειν τοιαύτας μεταβολάς ήτο γνωστή
παρά τισι τών άρχαίων άγυρτών, προσπαθούντων, ώς είδομεν, ϊνα προσλάβωσιν
ύπερφυσικόν τι κύρος έν τοΐς έργοις αύτών.
Αύται δ’ ούδεμίαν δυσχέρειαν παρέχουσι
τοΐς χημικοϊς. 'Υπάρχουν πλεΐστα ρευστά,
ώς τινες κεχρωματισμένοι χυμοί φυτών,
ταχέως μεταβάλλοντα χρώμα άνευ προσ
θέτου τίνος ύλης’ καί άλλα έφ ών διά
τίνος σκευασίας έπιφέρεται ή προσδοκωμένη τοΰ χρώματος άλλοίωσις. Ας άναφέρωμεν ένταΰθα κοινόν τι πείραμα τοιούτου
είδους, ήτοι ρευστόν τι γενόμενον πρώτον
έρυθροΰν νά μετατραπή άκολούθως είς κίτρινον, κυανοΰν, μαΰρον ή πορφυρούν : Έμβρέξατε ροκανίσματα καμπεσσίου ξύλου (ί)
είς κοινδν ΰδωρ, καί όταν τδ ύγρδν αρκούν
τως κοκκινίση χύσατέ το έντδς φιάλης
Εΐτα λάβετε τρία ποτήρια’ πλύνατε τδ Sv
είς δυνατδν οξος’ ρίψατε είς τδ δεύτερον
ποσότητά τινα κοπανισμένης στίψεως, ήτις θά μένΐ) άπαρατήρητος έάν τδ ποτήρι
ον είχε προσφάτως πλυθή, καί αφήσατε
τδ τρίτον δπως είναι. Έάν τδ έν τή φιά
λη έρυθρδν ρευστόν χυθή έντδς τοΰ πρώ
του ποτηριού θέλει γείνει άχυρόχρωμον
προσόμοιον τφ χρώματι Μαδερίτου οίνου’
έάν έντδς τοΰ δευτέρου, βαθμηδόν μετατραπήσεται είς μαΰρον άφοΰ ταραχθή διά τε
μαχίου σιδηρού προεμβεβαμμένου είς δξος’
έν δέ τώ τρίτω θέλει παρουσιάσει χρώμα
ίοειδές. Ό Κ. Φώγελ, δ άναφέρων τήν με
ταβολήν τοΰ χρώματος τοΰ ενδύματος τοΰ
Καθηγητοΰ Beyruss, δέν άνεκάλυψε τδ άπόκρυφον’ παρατηρεί όμως ότι, έάν χύσωμεν ύδωρ ασβέστου εΐς χυμόν κοκκινογου
λιού, Οά σχηματίσωμεν άχρουν τι ύγρδν
καί ότι ράκος έριούχου έμβαπτόμενον είς τδ
ύγρδν τοΰτο καί ταχέως ξηραινόμενον Οέ-
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«’'Εχρισα μέν κατ’ οίκον Ιν δόμοι; κρυφή
«Μαλλφ,σπάσασα κτησίου βοτού λάχνην
«Κάθηκα συμπτήξασ’ αλαμπές ήλίου
«Κοίλορ ζυγάστρω δώρον, ώσπερ εϊδετε’
«'Εσω δ’ άποστείχουσα, δέρκομαι φάτιν
«"Αφραστον, άξύβλητον άνθρωπο» μαθεϊν.
«Τό γάρ κάταγμα τυγχάνω ρίψασά πως
«Τής οίός, ώ προύχριον, ές μέσην φλόγα,
«Άκτϊν’ ε'ς ήλιώτην’ ώς δ’ έθάλπετο,
• 'Ρεϊ πάν άδηλον, καί κατέψηκται χθονί,
«Μορφή μάλιστ είκαστδν, ώςτε πρίονος,
β’Εκβρώματ’ αν βλέψεια; έν τομή ξύλου.
«Τοιόνδε κεΐται προπετές’ έκ δέ γή; οθεν
«Προύκειτ’, άναζέουσι θρομβώδεις άφροί
«Γλαυκής όπώρας ώστε πίονος ποτού
«Χυθέντος εΐς γήν Πακχίας άπ’ άμπέλου.
(Σοφοκλ .ΤραχίνιαΓ Πράξις Δ'. 682—701.)
ήτοι : «Ό Νέβσος μέ παρήγγειλε νά φυλάττω τδ φάρμακον τοΰτο (δπερ ήν τδ έκ
τοϋ τραύματος ρυέν αΐμά του) άθικτον έν
τόπω κρύπτω, μακράν τοϋ πυρδς και τών
ηλιακών άκτίνων, μέχρι τής στιγμής καθ’
ήν ήθελα τδ αεταχειρισθή. Τοΰτο δέ καί έπραξα. Σήμερον λοιπδν, δτ’ έχρειάσθην αύ
τδ, κόψασα μαλλίον προβάτου καί βάψασα
έν τώ φαρμάκω, έχρισα δι’ αύτοϋ κρυφίως
κατ’ οίκον τδν χιτώνα, δν περιτυλλίξασα
κατέθηκα άμέσως έντδς κιβωτίου, ϊνα μή
προσβληθή ύπδ τής ηλιακής λάμψεως, καί
ούτως άπέστειλα αύτδν δώρον τώ 'Πρακλεϊ,
ώς εϊδετε. "Επειτα δ’ έρριψα τδ μαλλίον
έκείνο, δι’ ού έχρισα τδν χιτώνα, τυχαί
ος πως έπί τίνος πέτρας έκτεθειμένης εΐς
τάς άκτϊνας τοϋ ήλίου. Τούτο δέ θερμανθέν,
ώς είς μέσην φλόγα, έτάκη αύθορμήτως,
και έρρευσε κατά γής, ώς τέφρα όμοια τή
μορφή πρδς ροκανίσματα ξύλου πριονισθέντος. ’Εκ δέ τής γής ένθα κατερρύη άναζέουσι θρομβώδεις ατμοί ώς οί τοϋ γλεύκους τών βοτρύων τής άμπέλου, έξ υψη
λού τινδς μέρους έκχυθέντος.»
Ό χημικός,άναγινώσκων τάς λεπτομέρει
ας ταύτας, άπηλλαγμένας πάσης μυθολογι
κής άναμνήσεο»;, τί θέλει άρά γε εξιχνιά
σει έν τω ύποτιθεμένω τούτω φίλτρο», τώ
ύπδ έκδικητικής χειρός έπιδοθέντι, καί δπερ,

ώς έκ τής συστάσεως τοϋ χρώματος καί τινων άλλων ιδιοτήτων ώνομάσθη αίμα ; Ού
δέν έτερον είμή ^ευστώδη σκευασίαν φωσφό
ρου, οστις, άναλόγο»; τών άποτελούντων
αύτδν στοιχείων, άνεφλέχθη αύθορμήτως
άμα έκτεθείς είς τάς άκτϊνας καί τήν θερμό
τητα τού ήλίου. Τδ φωσφορικόν όξυγόνον
καιόμενον παρήγαγε τους παφλάζοντας έκείνους ατμούς καί τήν τέφραν τού μαλλιού
άτινα έξέπληξαν τά όμματα τής Δηίανείρας. Κατά τδν Δόκτωρα Thompson, φωσφόρος μετά θειαφίου μεμιγμένος άποτελεΐ
σώμα φωσφοροϋχον όπερ διαμένει έν ρευστή
καταστάσει είς θερμοκρασίαν 10 βαθμών
τοϋ θερμομέτρου Φαρενχάϊτ καί αναφλέγε
ται είς τήν τών 50 καί 77 βαθμών. Ή
προσέγγισις τής φλογδς, θέλει εϊπει δ χη
μικός, καί ή φυσική θερμότης τοϋ σώματος
άνθρώπου έργαζομένου πλ.τσίον άνημμένης
πυράς θέλει άφεύκτως άποσυνθέσει, άνευ
δρατής τίνος φλογώσεως, τδ έπί τού χιτώνος αυτού έπιβληθέν φωσφοροϋχον. Τδ μίγ
μα δέ τούτο καυστικώτερον ούτω γινόμε
νον, έπενεργεί έφ’ όλων τών μερών τοΰ σώ
ματος, άλλοιόνει τδ δέρμα καί τήν σάρ
κα καί διά δρυμυτάτων πόνων έπιφέρει
ίδν θάνατον τοΰ άτυχούς θύματός του.
13. Τδ άγαλμα τοΰ θεοϋ ήτο κοίλου
καί πλήρες ύδατος, αί δέ όπαί τών οφθαλ
μών καί τοϋ στόματος έκλείοντο διά ξύλι
νων σφηνών. "Οτε δ’ άνημμένοι άνθρακες έτίθεντο έπί τής κεφαλής, δ γινόμενος άτμδς
άπώθει τάς σφήνας δί’ έκρήξεως, καί κρουνηδόν έξέρρεε τδ ένδοθι ύδωρ μετ’ αύτοϋ.
1 4. Τό φαινόμενον τούτο θαύμα ένεποίησε μεγίστην άνησυχίαν καί εκπληξιν παρά
τοΐς ΙΙορτογάλλοις, μεχρισοϋ οί έν τή χερσοννήσω τής 'Ισπανίας τάν έποχήν έκείνην
πολεμοϋντες Γάλλοι άνέθηκαν έν άπάσαις
ταϊς Εκκλησίαις απειράριθμα ώά, έπί τών
όποιων ήτο έγγεγραμμένη ή άθωοτική άπόφασις τής προτέρας δίκης. Συγχρόνως δ’ έτοιχοκολλήθησαν είς τά κεντρικώτερα μέ
ρη τής πόλεως διακηρύξεις έπεξηγηματικαί
τοΰ υποτιθεμένου θαύματος, οπερ συνίστατο είς τδ γράφειν έπί τοϋ κελύφους καλυ-

τ:τθ|χί·*ου προηγουμένως υπδ έλαιώδους τινος ούσίας, καί είς τδ έμβάπτειν άκολούθως
τδ ώδν καί κρατεϊν αύτό έπί τινας στιγμάς
είς όξυγόνον τι υγρόν. Πρδς άπόδειξιν τού
του άποσπώμεν τά επόμενα έκ τοϋ συγγράμ.ματος τοϋ Δόκτωρος Hutton, τοϋ επιγραφομένου α Select amusements in Phi

losophy and Mathematics. »
« *Av Οέλης ν’ άναγλύψης σχήματα έπί
ώοΰ, χάραξον έπί τοϋ κελύφους οίαδήποτε
σχήματα δι’ άναλελυμένου λίπους ή άλ
λης παχείας έλαιώδους ούσίας, άντεχούση;
πρδς τδ όξυγόνον, εϊτα έμβαψον τδ ώδν είς
δριμύ δξος, καί άφες αύτδ μεχρισοϋ τδ ό
ξυγόνον άρκούντως διαφθείρη τά διαστήμα
τα τών σχημάτων τά μή καλυφθέντα υπδ
τού λίπους ή τοϋ έλαίου. »
4 5. Πρόδηλον καθίσταται έκ πλείστων
μερών τής άρχαία; ιστορίας δτι τούλάχι
στον ούσία τις έκπυρσοκροτική ήτο γνωστή
έξ άμνημονεύτων χρόνων. Πρδς διασάφησιν
τοϋ παραδείγματος τούτου όφείλομεν νά ύ
ποθέσωμεν δτι ή καταστροφή τών Περσών
προήλθεν έξ έκπυρσοκροτήσεως μεταλλικών
ούσιών τεθειμένων έντδς τών περικυκλούντων τδν ναόν βράχων.'Υπάρχουσιν άλλως τε
διάφοροι ούσίαι έπίσης καταστρεπτικοί, ως ή
πυρϊτις, έξ ών τινες ήσαν βεβαίως γνωσταϊ
καί παρά τοϊς αρχαίοι;. Μίγματα έκ χλωρούχου, ίωδούχου, νάφθας, πετρελαίου, έλαιοτερεβινθίνης καί έκ πλείστων άλλων ού
σιών γνωστών τοϊς χημικοί;, παρόμοια
έκκρηκτικά άποτελέσματα δύνανται νά
παράσχωσι.
Πεοαίνοντες τά περί τών χημικών τερα
τουργημάτων, όφείλομεν νά προσείπωμεν
τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις δτι μέ δλας τας
προφυλάξεις, άς οί πρδς ταύτα ενδιαφερό
μενοι έλάμβανον, καί μέ δλον τδν θαυμα
σμόν 8ν διήγειρο /, ή ενέργεια τής έπιστή
μη; πολλάκις αναφανδόν άνεδείκνυτο έν
τοϊς τερατουργήμασιν αύτών. 'Ως έν παραδείγματι : 'Ο Παυσανία; άναφέρει τά έπόρ.ενα άπερ έθεάσατο έν δυσί πόλεσι τή;
Λυδίας, οί κάτοικοι τών δποίων υποταγέν-

τες τώ Περσικώ ζυγώ, ήσπάσθησαν συνάμα

καί τδ θρήσκευμα τών Μάγων.
« Καί άλλο έν Λυδίρι θεασάμενος ο’δα
» διάφορον μέν θαύμα... "Εστι γάρ Λυδοϊς
έπίκλησιν Περσικοί; ίερά έντε Ίεροκαισαρεία καλουμένη πόλει καί έν 'Υπαίποις,
έν έκατέρο» δέ τών ίερών οίκημά τι καί
έν τώ οίκήματί έστιν έπί βωμοϋ τέφρα.
Χρόχ δέ ού κατά τέφραν έστίν αύτή τήν
άλλην’ έσελθών δέ ές τδ οίκημα άνήρ
μάγος καί ξύλα έπιφορήσας αύα έπί τόν
βωμόν, πρώτα μέν τιάραν έπέθετο έπί τή
κεφαλή, δεύτερα δέ έπίκλησιν δτου δή
θεών, έπάδει βάρβαρα καί ούδαμώς συνετά "Ελλησιν’ έπάδει δέ έπιλεγόμενος έκ
βιβλίου’ άνευ τε δή πυρδς άνάγκη πάσα
άφθήναι τά ξύλα καί περιφανή φλόγα έξ
αύτών έκλάμψαι.»
(Παυσαν. 'Ηλιακών. Α. XXVII. 3)
ήτοι : Έν ταϊς Αυδικαϊς πόλεσιν Ίεροκαισαρεία καί Ύπαίποις, διάφορόν τι Οαΰμα
έθεασάμην... βωμόν έν τώ ίερώ έκατέρας
πόλεως’ έπ’ άμφοτέρων δέ τών βωμών έπέκειτο τέφρα ούδόλως προσομοία τή συνήθει
τέφρα κατά τήν χρόαν. Έπί δέ τούτων τών
βωμών οί μάγοι έπιφορήσαντες ξηρά ξύλα,
έποιήσαντο έπίκλησιν άγνωστου τινδς θεοϋ,
έπώδοντες έκ βιβλ.ίου προσευχάς έν βάρβα
ροι διαλέκτιρ άκατανοήτω τοϊς Έλλησι καί
άνευ πυρδς τά ξύλα άνήφθησαν καί περιφα
νής φλόξ έξέλαμψεν άμέσως έξ αύτών. »
Τδ άλλόκοτον τούτο χρώμα τής τέφρας
τής πάντοτε έπικειμένης έπί τών βωμών
περιέκρυπτεν άναμφιβόλως μίγμα τι εύφλε
κτον ϊσως απλώς χοϋν έμβεβαμμένον έν πε
τρέλαιο» ή νάφθα. Οί δέ Μάγοι έπιτιθέντες
τάξύλα, πιθανώς έρριψαν συγχρόνως, κούφιο»
τώ τρόπορ κόκκους τινας πυρο^ορου (1) έχοντος τήν ιδιότητα τοϋ άνάπτειν διά τής
έλαχίστης θλίψεως. Διαρκούσης δέ τής έπο>δής τών μάγων έπήλθεν ή άναφλεξις.
(’Ακολουθεί.)
Έμ. ΓLarraxdnovJoc.

»
»
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»
»
»
»
»
»
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»

(4) Πυροφόρον ή Πυρφόρον. Χημική τις
ούσία συγκειμένη έκ στιπτηρίας καί άμύλου
είς άσβεστου μεταβαλλόμενων.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΜΠΕΡΓ

Οί τήν μεσημβρινήν ’Αμερικήν περιηγού
μενοι φυσιοδίφαι προτιμώσι μάλλον τάς
τροπικά; χώρας, αϊτινες έχουσι λαμπρά
δάση καί παντοειδή ζώα, ή τάς νοτίους, ών

ή βλάστησις είναι πτωχοτάτη καί αϊτινες
κατοικοϋνται υπό ολίγων ζώων, μηδέν παρεχόντων ενδιαφέρον, διότι είσίν έκ τών κοι
νοτάτων. Πρώτος ό Δαρβΐνος πρδ τεσσαρά
κοντα περίπου έτών περιέγραψε τά ζώα καί
φυτά τών μεμακρυσμένων έκείνων μερών.
Τώ 1874 ό Γερμανός διδάκτωο Κάρολος
Μπέργ, έπιΘεωοητής τοΰ μουσείου τοϋ Βουένος “λύρες,καί προηγουμένως δ Άγγλο; φυ
σιοδίφης Κούνιγχαμ, προέβησαν είς επιστη
μονικά; έρευνας έν τοΐς λιμώσι καί συνέλεξαν άπειρα φυτά καί πολλά αντικείμενα άναγόμενα είς τήν φυσικήν ιστορίαν. Περίληψις τή; περιηγήσεω; τοϋ Κ. Μπέργ έδημοσιεύθη τδ άπελθδν έτος έν τή Γεωγραριχή ZvJJojij τοϋ Πέτερμαν, έξ αύτής δέ
ή Έπιστημύηκη Έπιθεωρησις ήρανίσθη
τά επόμενα.
Ό Κ. Μπέργ έδίστασεν έπί τινα χρόνον
περί τοΰ δρομολογίου, δπερ ωφειλε ν’ άκολουθήση’ ή πρδς βοοράν κειμένη χώρα τών
Έξαποστολών ύπέσχετο πλούσιον τδν άμυτδν, άλλά τά πλεΐστα τών φυτών έκεί
νων ήσαν γνωστά’ άπ’ έναντίας δέ πρδς
νότον ή Παταγωνία δέν είχε μέν άφθονίαν
φυτών καί ζώων, άλλά ταϋτα ήσαν δλως
νεοφανή’ διδ έστράφη πρδς τδ μέρος έκεϊνο.
’Επειδή δέ δύσκολου ήν νά περιηγηθή μό
νος, έζήτησε συνοδοιπόρους καταλλήλους
καί προθύμους καί έπέτυχεν όντως νά εδρη
’Αργεντινόν τινα, δνομαζόμενον δδν Φραγ
κίσκον Μορένον, άνδρα άσχολούμενον εις
τήν εθνογραφίαν καί κάτοχον άζίας λόγου
τής φυσικής ιστορίας συλλογής, ί|ν έπεθύμει

ν’ αύξηση. 'Ο υπουργός τών στρατιωτικών
έθηκεν είς τήν διάθεσίν τών περιηγητών τδ
βρίκιον ’Ροζά.Ιες (Rosales), διοικούμενον
ύπδ τοΰ πλοιάρχου Μαρτίνου Γουερρίκου,
δστις είχε σπουδάσει τά ναυτικά έν τή
Εύρώπη καί έν ταϊς 'Πνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής καί δστις είχε διαπρέξει έν τώ κατά τής Παραγουάης πολέμφ.
'Ο άξιωματικδς ούτος είχε διαταχθή νά
καταμέτρηση τά διάφορα τής Παταγωνίας
παράλια, έφάνη δέ χρησιμώτατος εις τδν
Κ. Μπέργ, δν κατά τήν μακράν περιήγησίν
του έβοήθησε διά τών φώτων καί τής πεί
ρας του.
Οί περιηγηταί άπέπλευσαν έκ Βουένος
Άΰρες τήν 9)21 Αύγούστου καί διευθύνΟησαν κατά πρώτον πρδς τδ Ρίο Νέγρο,
άλλ έ'νεκεν τών εναντίων ανέμων μόλις
μετά 17 ήμέρας προσωρμίσθησαν εις τδν
μικρδν τών Παταγόνων λιμένα Κάρμεν. Έκεϊθεν δρμηθείς δ Κ. Μπέργ έξηρεύνησε διά
φορα μέρη, δτέ μέν μόνος, δτέ δέ συνοδευόμενος ύπδ τοΰ Κ. Μορένου ή τοΰ πλοι
άρχου Γουερρίκου συνέλεξε δέ πολύ υλι
κόν βοτανικής καί έντομολογίας, ήτοι έκατδν περίπου είδη φυτών καί έβδομήκοντα είδη έντόμων. ’Εν τούτοις ύπήρχον δέ
κα ή δώδεκα δλως νέα διά τήν επιστήμην,
τά δέ λοιπά ώμοίαζον πρδς τά υπάρχοντα
εί; τάς βορειοτέρας χώρας καί ιδίως είς
τήν ’Αργεντινήν δημοκρατίκν’ τινά όμως,
ώς ή νυκτερινή χουσαλλίς, ή καλουμένη
lleliolhis armigera, άνήγοντο είς τούς
τύπους τού; κοινούς είς τρία ή τέσσαρα
μέρη τοΰ κόσμου. Άπ’ έναντίου, μετά πολλοϋ κόπου δ Κ. Μπέργ έδυνήθη ν άνακαλύψη σπάνιά τινα είδη άραχνίδων, όστρακοδερμάτων, σκωλήκων καί μαλακίων, δ
δέ Κ. Μορένος συνέλεξε περί τά έξήκοντα
ινδικά κρανία, σχεδδν εκατόν πεντήκοντα
άκωκάς βελών τής λιθίνη; έποχής, πολλάς
έθνογραφικάς αποδείξεις, καί έκαμε λίαν άξιολόγους γλωσσολογικάς παρατηρήσεις.
Τδ μέρος τής Παταγωνίας, τδ πρδς τδ
'Ρίο Νέγρο, περιβάλλεται ύπδ εύρυτάτων
κοιλάδων, ένιαχοΰ δέ ύπάρχουσι μικραί
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άλύσεις μονοτόνων λόφων. Τδ έδαφος άποτελεϊται ύπδ βράχων τριτογενών, στηριζομένων βεβαίως έπί πορφύρου, διότι βλέ
πει τις ένθα κακεΐσε έξέχοντα συηνίτην.
Μέγα μέρος τής κοιλάδος καλύπτεται ύπδ
ψάμμου, λιθαρίων καί άμμώδους πηλοΰ,
περιεχόντων όστρακα σπυροειδή, κτεϊνας,

τελλίνας, κτλ. Εις τινα μέρη μελανόλιθοι άποδεικνύουσιν δτι ύπήρχον ποτέ ηφαί
στεια, ών τήν πηγήν πρέπει ν’ άναζητήση
τις εις τάς Άνδεις’έπ’ αύτών δέ τών δχθών
τοϋ 'Ρίο Νέγρο έκτείνεται εΰψίρον έξ ίλύος μέρος, κεκαλυμμένον ύπδ πλουσιωτάτης
βλαστήσεως. Ίΐ μεσημβρινή όχθη τοϋ πο
ταμοΰ, έχουσα είς τινα μέρη ύψος μέχρι
διακοσίων ποδών, δεικνύει σαφέστατα σει
ράν τριτογενών στρωμάτων, κειμένων δτέ
μέν δριζοντίως, δτέ δέ διαγωνίως, καί πε
ριεχόντων στακτόχρουν άμμον.
Έν τοΐς άγροϊς καί τοΐς λιμώσιν ή βλάστησις εΐναι πτωχή, μάλιστα κατά τδ θέ
ρος’ δένδρα διόλου δέν ύπάρχουσιν, οί δέ
θάμνοι εΐναι άτροφοΓ τινές μάλιστα, δ
πως ή μακράκανθος (longispina) Colletia,
υστερούνται φύλλων καί μόνον άκάνθας
φέρουσιν. Ό Κ. Μπέργ μόνον 2ν είδος
μύρτων άπήντησεν, έχον ΰψος δέκα περί
που ποδών. Οί θάμνοι ουτοι, έν γένει άπαντώμενοι έπί βουνών, σύγκεινται τδ
πλεΐστον άπδ Gourlica decorlicans, M-

Xpovc Άδεσμίας (Adesmia bicolor), Cas
sia corymbosa, μαργοροχάρπουζ, καί τά
τοιαΰτα. Τά χόρτα άνήκουσιν είς τά είδη

Phararis, Cyperus, F estuca, Holius,
etc. Είς τινα μέρη, δπου ή γή είναι ύγροτέρα, φύονται βύρλα, ών ένεκεν δυσκολώτατον περίπατε! τις’ εδρηται δέ τδ πο·
.Ιύρορψύΐ rplytvAJor, τδ πο./σακάές L.Upinus, τδ ’EpuSior (φυτά τής οίκογε
νείας τών γερανοειδών), κτλ.
'βς εϊπομεν, είς τά πλησιέστερα πρδς
*δ 'Ρίο Νέγρο μέρη ή βλάστησις εΐναι ποικιλωτίρα καί άφθονωτέρα’ ιδίως δμως εκ
πλήττει τούς Εύρωπαίους περιηγητάς ή
πληθύς τών ξένων δένδρων, ατινα είσήχθησαν ού πρδ πολλοΰ καί άνεπτύχθησαν
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άριστα. Τδ κοιχό? τείζ.Ιοχ {Beta vulga
καί τδ μάραθροχ φύονται πυκνότατα,
λίαν δέ άνεπτύχθησαν δύο είδη ηδύοσμου’
φύονται πρδς τούτοις πολλά έπιβλαβή φυ
τά, ήτοι ή άχα.Ιήγη, τδ F.dr0ior, ή Θ.Ιασπις, δ μέ πέντε στήμονας χεράσζης (Cerastium semidecandrum), τδ μεσαϊον άσζερδεχ χαπτία ή κορυδαλλίς (Frumaria)
ή officinale, τδ σπι.Ιωμεχοχ χώχειοχ
(Conium maculatum), δ xoirdc ήριγίρωχ
[Senecio vulgaris), δ σΙΑΑυβος τής Μα

ris)

ρίας (Silybum marianum), δ έΑύόης σόγχος, τδ Αευκόχ χηχοπόδιοχ, κτλ. Ση
μειωτέου δμως δτι τδ πρώτον τών φυτών
τούτων, άφοΰ έθαλασσοπόρησεν, άπέβαλε
κατά τδ μάλλον ή ήττον, ύπδ τήν έπενέογειαν τοϋ κΰήματος, τήν ιδιότητα τοΰ
κνιδισμοΰ καί έχει τρίχας ήττον στερεάς’
Φυτά τινα ποτιστικά καί λαχανικά κα
τήντησαν άγρια είς μικράν άπδ τών καλ
λιεργημένων γαιών άπόστασιν, ήτοι τδ χοιrdr ζεΰζ.Ιοχ, ή κράμβη, η {3ου πάς (γογ
γύλι), ή ραφανίς, τδ μήύιοχ, δ κύαμος,
τδ πΐσο>-, δ σχό.Ιυμος (άγριαγκινάρα, Cynara cardunculus), κτλ.
Τδ αύτδ φαινόμενον παρετηρήθη καί εις
τά άνθη καί βότανα ή ιατρικά φυτά, ήγουν τδ xapvdyivJAor, τδ irihxdr με.ΗΑωτον (Melilotus indica), τήν θηρακθεμίύα (Tonacelum vulgare), τδ Antirrhi
num majus, τδ μεΛισσόχορζοχ καί μά
λιστα τδ ρόύοκ τών κήπωχ, δπερ θαυμασίως εύόοκιμεϊ πέριξ τών οικιών.
Τάς όχθας τοΰ ποταμοΰ σκιάζουσιν ιτέ
α-. καί Gourlica decorlicans,αίτιες, χάρις
είς τήν έπικρατοϋσαν ύγρασίαν,φθάνουσιν είς
ύψος δώδεκα μέχρι δεκαπέντε ποδών, ένώ
εις τούς λειμώνας μόλις πέντε ποδών ύψος
έχουσι. Παρά τάς άπιδέας, μηλέας καί καρυάς φύεται συνήθως ή πυραμιδοειδής λεύκη
ή αϊγειρος, πολλά άλλα δένδρα καί ή σφαι
ροειδής εύκάλυπτος. Τδ δένδρον τοΰτο, δ
περ άπδ πέντε ή έξ έτών πολύ καλλιεργοΰσιν είς τήν ’Αργεντινήν δημοκρατίαν, φαίνε
ται προωρισμένον νά παράσχω μέγα καλόν
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εις τήν χώραν, £νε<εν τής άλεξιπυρέτου Ιδι·
ότητός του.
Τδ υλικήν,δπερ συνέλεξεν δ Κ. Μπέργ, δ
σον άφορα τά ζώα, προφανώς δέν είναι έ-

παοκής. Ό περιηγητής ουτος έν ταΐς έκδρομαΐς του παρετήρησε μεταξύ τών σαρκο
φάγων μαστοφόρων μίαν άλώπεκα (Canis
azazae), ήν οί έγχώριοι καλοΰσι frfppa, και
ίν είδος Γαλικτίδος (Cahclfs t'i(ala), ήτις
εύκόλως έξημεοοΰται και έν ταΐς οίκίαις
χρησιμεύει μνγάλως κατά τών μυών, οθς
έξαφανίζουσι. Τρωκτικά ζώα παρετήρησεν
δλίγα, έκ δέ τών μηρυκαζόντων είδε δύο εί
δη έλάφων κα'ι έκ τών νωδών μικρόν Sa~
σύπουν, ού τδ κρέας λίαν άγαπώσι, διδ πο
λύ θηρεύουσι τδ ζώον.
Πολλά είδη πτηνών άπανιώνται είς την
Παταγωνίαν, όντα κοινά είς τήν ’Αργεντι
νήν δημοκρατίαν και είς τά ανατολικά τής
Ούραγουάης. Κοινότατα τούτων είναι είδη
τινά γυπών, καλούμενοι ΠοΑύβοροι χυΐτοί
καί έν τή χώρα caranclio, §ν είδος περι
στερών καϊ δύο είδη τών πτηνών θάμνων,
διαφόρου μεγέθους, ώς και υδροβίων πτη
νών. Σπανιώτεροι είναι οί αίγωλιοί, οί έγχώριοι σχοίνικλοι, οί ρείαγχοΐιχοί τύραν
νοι (Tyrannus melancholfcus, Liehenops
perspicillalus) καϊ οί φουρπίριάες (Furnarius rupus). Ιίλησιέστατα δμως τών οικιών
ύπάρχουσι χιλιάδες ψιττακών.
Δύο μόνον είδη ιχθύων αναφέρει δ Κ.
Μπέργ, τδν άργεχτιχύχ &θερι> οϊχθΰχ καί
τδν rercichthys
ερπετά δέ μόνον
μίαν σαύραν καί ενα φρΰνον.
Μεταξύ τών έντόμων τής Παταγο>νίας
τήν πρώτην θέσιν κατέχουσι τά καραβοειδή
καί ιδίως τδ Hapalus capripensis. Κολεοπτέρων ύπάρχουσιν αρκετά είδη, άλλά τά
λεπιδόπτερα δεν ήσαν άφθονα καί μόνον
τέσσαρα είδη συνέλαβε.
Τήν 17)29 Σεπτεμβρίου οί περιηγηταί
άνεχώρησαν τοΰ λιμενίσκου Κάεμερ καί έ
πλευσαν εις τάς έκβολάς τοϋ 'Ρίου Νέγρο,
έκεΐθεν δέ πρδς τδ 'Γίο Σάντα Κρούζ. Την
10 ’Οκτωβρίου έ. ν. Αγκυροβόλησαν απέ
ναντι τοΰ Οϋέδδελ Μπλούφ (Β

δέκα ή δώδεκα μίλλια άνω τώ» εκβολών τοϋ
τελευταίου ποταμοΰ, κειμένου, ώς γνωστόν,
εις ττ,ν 50°, 5', 30" νοτίου πλάτους καί
68° 3' δυτικού μήκους (μεσημβρινός τοΰ
Γρήνουϊτς), οί δέ φυσιοδίφαι Αρχισαν τάς έ
ρευνας των είς τά πέριξ "Απασα ί λεκάνη
τοΰ 'Ρίο Σάντα· Κρούζ (ποταμός τού ςάγίου
Σταυρού) είναι λίαν μονότονος, μέχρις άπελπισίας, τδ δέ έδαφος εΐναι τής^τριτογενοΰς έποχής, συγκείμενον κυρίως άπδ λε
πτήν ψάμμον, λιθάρια,κτλ. Τωόντι’ έ'νεκεν
τών σφοδρών δυτικών καί βορειοδυτικών ά
νέμων, οΐτινες πνέουσι σχεδδν άδιαλείπτως,
μόνον είς τά ανώμαλα μέρη τού έδάφους φύ
ονται φυτά τινα, ένώ αλλαχού μόλις πρδς
τήν θάλασσαν ευρίσκει τις ίχνη βλαστήσε
ως. Δέν πρέπει δέ νά έκπλαγή τις διά τήν
έλαχίστην βλάστησιν, διότι αί άπαντώμεναι λίμναι εχουσιν ύδωρ αλμυρόν. 'Η χλόη,
έν τή κυρίμ τής λέξεως σημασί?, είναι ολως
άγνωστος είς τήν χώραν εκείνην, καί αύτά
δέ τά φυόμενα δένδρα καί χόρτα είσιν έλαιόχροα. Μόλις δ Κ. Μπέργ συνήγαγεν έξήκοντα είδη κρυπτογάμων καί φανερογάμων
βοτάνων, ών δέκα εύρηνται καί είς 'Ρίο Νέ
γρο. Έν τοΐς μικροτέροις φυτοΐς καταλεκτέας τήν 'Erreacpv.lJor ύζα.Ιίόα καί τήν
Calceolaria FolhergiUi. Έ πρώτη, ή έννεάφυλλος δηλ. όςαλ.ίς,φύεται κυρίως είς τδ
μέρος τοΰτο τής ’Αμερικής καί πανταχοϋ
εύρηται άφθονος’ φέρει δέ ποικιλόχροα άνθη.
Έπειδή ή γή καλλιεργείται άτελώς καί
άραιώς καθ’,δλον τδ μήκος !τοΰ 'Ρίου Σάντα-Κρούζ, ολίγα ξένα φυτά εΐσήχθησαν’ έν
τούτοις δ Κ. Μπέργ είδεν είς άγρίαν κατάστασιν, εΐς μικράν άπδ τών κατωκημένων μερών άπόστασιν, γογγύλια, κρόμμυα,
κεράσους καί τρία άλλα φυτά, τδ λευκδν
χηνοπόδιον, τδ σισύμβριον καί έτερο»·
Μεταξύ τών ολίγων κρυπτογάμων, τδ
κοινότερου είναι ή Lsnea barbata, ήτις
ζή ώς παράσιτου φυτδν πλησίον εύθαλών
θάμνων, καί έν τώ ποταμώ τδ γιγαντιαΐον
φύκος (Macrocystis ή Fucus giganteus),
δπερ φύεται είς δλας τάς άκτάς τής Πα-.αγωνίας, είς βάθος δέκα μέχρι δεκαπέν

τε δργυιών καί ου δ καυλδς πρέπει νά
φθάνη είς μήκος διακοσίων ποδών ή καί
έπέκεινα.
Είς τδ μέρος έκεϊνο καί έν γένει είς τήν
Παταγωνίαν οίκούσι μεγάλα τινά ζώα,
ήτοι τά γουαχάχος καί τά χαχόού. Τά
πρώτα ζώσι συνήθως κατ’ άγέλας καί άλ
λοτε εύρισκέ τις είς τάς δχθας τοΰ Σάντα
Κρούζ τοιαύτας έκ τριακοσίων μέχρι πεντακοσίων* κατά τά τελευταία δμως έτη φαί
νεται δτι δ άριθμδς αύτών ήλαττώθη πο
λύ, είτε διότι άπεσύρθησαν είς τδ έσωτερικδν, είτε διότι έξωλοθρεύθτ,σαν ύπδ τών
κυνηγών. Πραγματικώς οί έγχώριοι καί οί
άποικοι πολύ καταδιώκουσι τά ζώα ταύτα’ διό δλίγιστα μόνον είδεν δ Κ. Μπέργ.
Τρωκτικών ζώων μόνον δύο είδη είδε,
τδν ζα,νβοηύγι,οχ ρΰχ, καί έτερον’ δέν ά
πήντησε δέ τδ τουχουτόχο, μικρόν ζώον,
έχον τδ άνάστημα τού άρουραίου μυδς καί
σκάπτον, όπως ουτος, μακράς ύπογείου;
στοάς. Κατά τδν Κ. Μπέργ, τδ τρωκτικόν
τούτο είναι δ βρασιΛιαχός χτεχύρυς, δσ·
τις φρονεί δτι δέν εύρίσκεται πρδς τά με
σημβρινά του Σάντα Κρούζ' άλλ’ δ Κούνιγχαμ διατείνεται δτι τφ 18G8 εύρε τδ αύ
τδ ζώον είς τά παράλια τοΰ πορθμοΰ τοΰ
Μαγελλάνου, ώς καί έτερον δμοιον (τδν
ραγε.ΙΛαχιχδν χτενόρυχ}’ τόσον δέ πολ
λά ήσαν, ώστε τδ έδαφος ήν ύπονομευμέ
νον ύπδ τών φωλεών τών ζώων καί κατέ
πιπτε διερχομένων τών οδοιπόρων.
Τά πτηνά είναι άφθονώτερα τών μαστο
φόρων’ άλλ’ είσιν ώς έπί τδ πλεΐστον σιω
πηλά ή ψάλλουσι μονοτόνως’ εύρηνται δέ δ
ίκτερος, δ ψάρος, ή άκανθίς, |ν είδος κοιθολόγου, δ μίμος δ παταγονικδς, δ μαγελανικδς τρωγλοδύτης, δ ^όβιλος η τρυποκαρύδης, κτλ-, ώς καί σαρκοφάγα τινά πτη
νά. Πολλά ένυδρα πτηνά ύπάρχουσιν είς
τάς έκβολάς τοΰ ποταμοΰ καί είς τήν νή
σον τοΰ Θαλασσίου Δέοντος’ κυρίως λάοοι
αίματόρρυγχοι, σφηνίσκοι, φαλακροκόρακες,
καί νήσσαι.
Οί ήμέτεροι περιηγηταί, άφοΰ έξηρεύνησαν τά πέριξ τού Ουέδδελ-Μπλούφ, μετέ-

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ’.)
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βησαν διά θαλάσσης είς τάς έκβολάς τοΰ
Σάντα Κρούζ. Τδ πλοϊον, υπδ σφοδροτάτου
βορείου άνέμου ώθούμενον, έξώκειλεν είς
σύρτιν έξ άμμου, Αγκυροβόλησε δέ απέ
ναντι άποτόμων βράχων έχόντων ύψος
τριακοσίων μέχρι τετρακοσίων ποδών. Τδ
εσπέρας δ Κ. Μπέργ, δ πλοίαρχος, δ Κ.
Μορένος καϊ δύο αξιωματικοί, έπιβάντες
λέμβου, Αθέληταν ν’ άποβιβασθώσιν είς τήν
μεσημβρινήν όχθην, άλλά δ σκοπός των έματαιώθη έπελθούσης τρικυμίας’ διό μετά
πολλάς προσπαθείας ώφειλον τήν πρωίαν
νά έπιστρέψωσιν είς τδ πλοϊον, διελθόντες
τήν νύκτα έπί μικράς νήσου καλουμένης
τών Λεόντων.
Τδ νησίδιον τοΰτο κατωκεϊτο ύπδ μυρι
άδων πτηνών, ατινα, ίδόντα αίφνης τούς πε
ριηγητής, έφυγαν αγρίως κεκραγότα. Έν
τοϊς πτηνοϊς δέ τούτοις ύπήρχον λάροι, σφηνίσκοι καί νήσσαι βραχύπτεροι, ά; οί ’Α
μερικανοί καλούσιν άτροχιχητους (Alicroplerus brachyplerus), ένεκεν τής μεγά
λης ταχύτητάς των. Τής νήσου μικράν έ
χούσης έκτασιν, έδυνήθησαν νά έξερευνήσωσιν αύτήν έν βραχυτάτω χρόνω’ ύπήρχε δέ εΐς τινα μέρη γουάχοχ (κόπρος πτη
νών) καί δλίγιστα ήσαν τά φυτά. Έπί τής
παραλίας έκειντο σκελετοί θαλασσίων λε
όντων καί θαλασσίων άρκτων καί όστρα
κα, ριφθέντα υπδ τών κυμάτων η μεταφερθέντα ύπδ τών θαλασσίων πτηνών. Τήν
νύκτα διή,λ.θον χαλεπώς πάνυ έν τή νή
σω. Τδ θερμόμετρο» κατέβη έως 2 βαθ
μούς τοΰ έκατοβάθμου, οί δέ περιη,γηταί

ήμ&ν, περιπτύςαντες άλλήλους έντδς λάκ
κου, μετά πολλοΰ κόπου προεφυλάχθησαν
κατά τού νοτίου άνεμου, δστις διεύθυνε
κατ’ αύτών χείμαρρον βροχής μεμιγμένης
μετά χιόνος. ’Απδ καιροΰ είς καιρόν ήκουον τήν διάτορον ίαγήν τών σφηνίσκων καί
τούς δξεϊς συριγμούς τών λάρων, τήν δέ
αύγήν είδον τά ζώα ταΰτα διευθυνόμενα
είς τήν παραλίαν’ καί οί μέν σφηνίσκοι έλούοντο, οί δέ λάροι κατεβρόχθιζον μαλά
κια.
"Εως ου παρέλθη ή τρικυμία καί δυνη*
34
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θώσι να έπιστρέψωσιν εις τδ πλοϊον οί α
ξιωματικοί καί ναΰίαι ήρχισαν νά Οηρεύωσι
σφηνίσκους, ών κατώρθωσαν νά συλλάβωσι
περί τού; τριάκοντα, ώς καί τινα; φαλα
κροκόρακας. Τά τελευταία πτηνά συντελοΰσιν ού μικρόν είς τδν σχηματισμόν τοΰ
γουάνου. Καθ’ δλον τδ έτος ό άρρην καί ή
Οήλεια δέν παύουσιν άπδ τδ νά έπισωρεύωσι
τά ίδια περιττώματα καί τών λοιπών πτη
νών, ώστε ν’ άποτελώσι βουνού; έχοντας
ΰψος ένα καί ήμισυ πόδα καί άποτελοΰντας έν συνόλω αληθή χ»ρία. Οταν ήναι
είς τάς φωλεάς των, δύναται δ θέλων νά
τά πλησιάση, άλλ δταν πρόκηται νά
τά συλλάβ-ρ, πετώσι βαρέως εί; τήν πα
ραλίαν μετά κραυγών έςαρμονίοιν.
*Οτε δ ήλιος άνέτειλεν είς τδν δρίξοντα οί σωροί τοϋ γουάνου άνέδωκαν τόσην
δυσωδίαν, ώστε δ Κ. Μπεργ και οί έταϊροί
του ήναγκάσθησαν νά παραιτηθώσι τή; Θή
ρας καί νά έπιστρέψωσιν είς τδ πλοϊόν των'
κατά δέ τάς επόμενα; ήμέρας έδυνήθησαν
νά πραγικατοποιήσωσι τδ σχέδιόν των, δπερ
είχε ναυαγήσει προλαβόντως, καί νά έςε*
ρευνήσωσιν έν άνέσει τάς οχθας τοΰ Σάντα-Κρούζ. Είς τά παρόχθια οΰτε οφεις εύ
ρον, οΰτε βατραχοειδή, άλλά μόνον σαύ
ρας άνηκούσας εί; τδ είδος τών ΠρωκτόΤρι/τω)'. Μαλάκια έλάχιστα συνήγαγον,
πλήν έπέτυχον εις έντομα καί συνέλεξαν
άρκετά κολεόπτερα, κυρίως Με.Ιανόσωοα
καί 'Ρυγχο^ιΙρα. Τά τελευταία ταΰτα ου
μόνον είς τάς ραγάδας τοϋ φλοιοϋ έζρύπτοντο, άλλά καί ύπδ τήν κάπρον τών ίπ
πων, ένώ τά μελανόσωμα περιΐπταντο πανταχόδεν καί εί; τινα μέρη τόσον πολλά
ησαν, ώστε τδ έδαφος ήν λευκόν έκ τών
περιττωμάτων αύτών. ’Επί τεσσαράκοντα
ειδών κολεοπτέρων, έν μόνον άνήκεν επίσης
εί; τδ 'Ρίο-Νέγρο. Αί χρυσαλλίδες άντεπροσωπεύοντο ύπδ της ΡίβΓΜ’ Atllodicc τής
Colias Lesbia, ένδς είδους Euchlidia κτλ’
ύμενοπτέρων, διπτέρων, όρθοπτέρων καί
ήμιπτέρων συνέλεξαν πέντε είδη, νευρόπτερα δέ έλειπαν, Τέλος, πρδ; συμπλήρωσιν τοΰ καταλόγου, προσθετέα έντομά

τινα είσαχθέντα υπδ τοϋ άνθρώπου, ήτο·.
τήν σίλφην (Itlalla germanica) κοΐ τδν
ψύλλον.
Έν τή έπαρχίγ 'Ρίο Σάντα-Κρούζ, ώς
καί καθ’ δλην τήν ανατολικήν άκτήν τή;
Παταγωνία;, ή ξηρασία ε’ναι μεγίστη καί
μόλις κατά τδ φθινόπωρου βοέχει, άπδ
τοϋ ’Οκτωβρίου μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου. Τδ
κλίμα είναι εΰκρατον’ τδ θέρο; οαως, κατά
τάς πληροφορίας τοϋ Κ. Μπέργ, τδ θερ
μόμετρου δεικνύει ένίοτε εως 30 βαθμού;
τοϋ έκατοβάθμου καί τδν χειμώνα 8 έως
9. Καθ’ ήν έποχήν οί φυσιοδίφαι έξηρεύνων τά μέρη έκεϊνα, ήτοι τέλη 'Οκτω
βρίου έ. ν , δ κατώτατο; ορος ήν 4ο, 5
και ό άνώτατος 24. Τδν χειμώνα ή καταπίπτουσα χιών καταντά μέχρι 5 δακτύ
λων, ολίγον δμως διαρκεϊ. Είς τδ μέρος
τοΰτο τής ’Αμερική; ό άνεμος πνέει συνε
χής, έπικρατεϊ δέ ό νότιο;, ώστε τά πλοϊα
δυσκόλως δύνανται νά προσορ μισθώσιν.
0: τδ μέρος έκεΐ ιο τής Παταγωνίας οίκοΰντες ’Ινδοί άνήκουσιν είς τήν φυλήν
τών Τιγονέ.Ιγζ (ξ λέξις ανήκει εί; τδ άραυκανικδν ιδίωμα καί σημαίνει λαδς πτη
νών)’ μόλις δμως σήμερον ανέρχονται είς
200, ζώντες έκ τή; θήρας. Κατά τού; τε
λευταίους χρόνους, συγχρωτισθέντε; πρδς
τού; Ευρωπαίους, απέκτησαν χροιάν τινα
πολιτισμού καί τινες όμιλούσιν εύχερώς
τήν αγγλικήν. Πρδ δύο έτών ή άποικία τοϋ
Σάντα-Κρούζ συνέκειτο άπδ καλύβας τινάς
καί δύο ξυλίνους οί κίας, ών ή μέν άνήκεν
εις τήν κυβέρνησιν τοϋ Χιλή, ή δέ είς τήν
’Αργεντινήν. Οί κάτοικοι άνήρχοντο εί; δέ
κα, ήτο·.’ I Βορειαμερικανδν μετά τή; οι
κογένειας του, 4 ’ έκ Χιλή μετά τής συζύ
γου του καί 4 Γάλλον ήμιάγριον. *Εκτοτε δέν πρέπει νά μετεβλήθη έπαισθητώς
τής άποικία; ή κατάστασις, διότι ό τόπος
τόσον πτωχό; είναι, ώστε ούδείς άποικος
τολμά ν’ άπέλθη έκεΐ. Οί νϋν κάτοικοι όφείλουσι νά τρέφονται, όπως καί οί ’Ινδοί,
έκ τών ζώων ά Οηρεύουσιν. Ή γή είναι δ
λως διόλου άγονος.
Ό ποταμός Σάντα-Κρούζ δστις πρδς τά
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κάτω έκτείνεται εί; βαθεϊαν κοιλάδα, έν
καιρώ παλίρροιας φαίνεται μέγας μέχρις
άποστάσεως εϊκοσιν ή τριάκοντα μιλλίων
άπδ τοΰ Ώκεανοΰ’ άλλ’ όταν τά ΰδατα άποσυρθώσι, φαίνονται εί; τδν ποταμδν σύρτεις άμμου καί μόνον στενός πόρος μένει
διά τά πλοία άτινα Οέλουσι νά είσπλεύσωσι. Λί πέριξ τή; θαλάσσης όχθαι ύψοϋνται
μέχρι 20U ή 300 ποδών’ καί τοι δέ βλάστησις ουδόλως σχεδδν ύπάρχει, αί δχθαι
αύται είσί μεγαλοπρεπείς· Πολλοί φρονοΰσιν δτι δ ποταμός ούτο; ήν άλλοτε πορθ
μός δι’ ού ό ’Ατλαντικός συνεκοινώνει πρδς
τόν Ειρηνικόν ’Ωκεανόν.
Ν. Γ.

ΑΙ ΕΝ ΣΙΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Λί πρδς τδν πολιτισμόν πρόοδοι τών Σι
νών, άν καϊ ούχί άνάξιαι λόγου, παραβαλ
λόμενα·. δμως πρδς τάς τών γειτόνων των
Ιαπώνων, άναντιρρήτως είσί πολλώ υπο
δεέστεροι. Βοηθούμενοι ύπδ τοΰ μιμητι
κού πνεύματος αύτών οί ’Ιάπωνες είσή
γαγον άθρόως καί άνευ δισταγμού είς τήν
χώραν των πάσας τάς γνώσεις καί πάσας
τάς έπιστήμας τής Δύσεως, ώσεί έπρόκειτο περί εμπορικής παραγγελίας. ’Ανίδρυ
σαν πανεπιστήμια καί συνέστησαν σχολεία,
έν οίς ξένοι καθηγηταί διδάσκουσι τούς
νέου; Ιάπωνα; πάντας τούς κλάδους τή;
Εύρωπαϊκής παιδείας. Κατεσκεύασαν σιδη
ροδρόμους, συνέδεσαν τηλεγραφικά σύρμα
τα καί έξέδωκαν άντί μεγάλης δαπάνης
τδν γεωλογικόν χάρτην τής πατρίδος των.
Άλλ’ οί Σϊναι είσίν, ώς ειπομεν, ύποδεέστεροι τών ’Ιαπώνων, καί πρδ; τοΰ
το συνέτεινεν ίσως καί τό ότι εχουσι μικροτέραν άνάγκην τοϋ ξένου πολιτισμού,
διότι αί έθνικαί αύτών γνώσεις είσίν άνώτεοαι τών τών γειτόνων αύτών. Υπάρ
χει όμως καί άλλη αιτία τούτου, ή έν
αύτοΐς βαθέως έρριζωμένη πρόληψις, ή άναγκάζουσα αύτού; ν’ άκολουθώσ; τά ί
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χνη τών προγόνων των. Είναι δέ πρόδη
λον ότι πολλώ δυσκολ.ώτερον νά κινήσωμεν τά μεγάλα ή τά μικρά σώματα, ώσ
τε καί άν οί Σίναι είχον τήν αύτήν πρός
τδν πολιτισμόν τάσιν οΐαν καί τά τέκνα
τής «Γής τοϋ άνατέλλοντος Ήλίου,” τδ
άποτέλεσμα τή; ένεργεία; αύτών ήθελε μέ
νει άπαρατήρητον έπί πλείονα χρόνον ή
παρά τοϊ; γείτοσιν αύτών.
Καϊ όμως, άν καϊ έν τή Σινική δέν ύπάρχει παράδειγμα δυνάμενον νά παραβληθή πρδ; τάν παντελή μεταμόρφωσιν τή;
Γέδδας καί Γιοκοχάμα; (ϊedda el Yoko*
llama) είς Εύρωπαϊκά; πόλεις, δέν δυνάμ.εθα ν’ άρνηθώμεν ότι αί έπιστήμαι τής
Δύσεως δέν είσεχώρησαν, εγω καί βραδέως,
μεταξύ τών 401) έκατομμυρίων κατοίκων
τοΰ ουρανίου κράτους. Καί δέν έχουσι μεν
οΰτε σιδηροδρόμους, οΰτε τηλεγράφου;, ούδ’
έσύστησαν γυμνάσια έκτδς ένδς έν τή πρωτευούση, καϊ, έξαιρουμένου τοϋ Πεκίνου,
ούδαμοϋ άλλοθι ζητούνται οί Εύρωπαϊοι
διδάσκαλοι, ούχ’ ήττον όμως πολλοί τών
μάλλον ανεπτυγμένων ιθαγενών παρέβα
λαν μετά προσοχής τδν βαθμόν τών έπιστημονικών γνώσεων τής πατρίδος των,
καί μετά προθυμίας έπεδόθησαν εί; τδ ν’
άνακτήσωσι τδν έπί τοσούτους αιώνας άπολεσθέντα χρόνον αύτών έν τή στασιμότητι, ήτι; έπεσκίαζε τήν χώραν ταύ
την μέχρι τής άνιδρύσεως τή; παοούσης
δυναστείας.
Δέν είναι ύπερβολή, άν είπωμεν ότι
περί τά τέλη τής δυναστεία ; τών Ming
(1644) αί έπιστήμαι ένι τή Σινική ήσαν
ύποδεέστεραι ή κατά δύο χιλιάδας έτη
πρδ τή; έποχής ταύτης.. Καϊ δύσκολον μέν
είναι νά μάθωμεν, πόθεν ήρύσθησαν οί
Σίναι τάς γνώσεις αύτών, είναι δμως αν
αντίρρητου ότι τινές τών επιστημών έμελετήθησαν καϊ κατενοήθησαν ύπδ τών σο
φών τής Κίνας πολλώ μάλλον κατά τήν
έποχήν τού βασιλέως Δαυίδ ή κατά πάσαν
άλλην μεταγενεστέραν τής άνιδρΰσεως τών
ταρτάοων αύτοκρατόρων.
Κατά τοΰτο αί ίστορίαι τή; Κίνας άνέρ-
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χονται είς πηγάς τοσοϋτον αρχαίας, ώσ
τε απέναντι αύτών αί περί άρχαιότητος
γνώσεις τών Εύρωπαίων είναι δλως άσήμαντοι. *Αν π. χ. έςετάσωμεν τά,ν κατα
γωγήν τάς έπιστήμη; τών αριθμών κατά
τού; Σίνας, άνερχόμεθα μέχρι 4000 έτών
είς ττ,ν έποχήν τοΰ αύτοκράτορος Ούαγκτί, δστις, ώς άναφέρεται, έπεφόρτισε τούς
υπουργούς του νά σχηματίσωσιν εννέα α
ριθμητικά; τάξεις ώς επεται. 1. Καταμέτρησιν τών επιπέδων. 2. ’Αναλογίας.
3. Κανόνας εταιριών. 4. Εΰρεσιν τών ρι
ζών. 5. Στερεομετρίαν. 6. Εΰρεσιν τάς
τομής τών μικτών σωμάτων (rUgles d’
alhages). 7. Πλεονάσματα καί ελλείμμα
τα (excedanls el deficits). 8. ’Εξισώσεις.
9. Τριγωνομετρίαν.
To ΒιβΛίον τής 'Ιστορίας αναφέρει δτι
ύπήρχεν έπί τοϋ αύτοκράτορος Υαο (2300
έτη π. X ) άστρονομικόν καθίδρυμα, ούτινος τά μέλη είχον αποκλειστικόν έργον
νά παρατηρώσι τάς κινήσεις τών ούρανίων
σωμάτων, νά σημειόνωσι τά ήλιοστάσια
καί τάς ισημερίας, καί νά συντάττωσι τύ
αύτοκρατορικόν ημερολόγιου.
Βραδύτερον (1100 έτη π. X.) εύρίσκομεν έν τώ περί τριγωνομετρίας συγράμματι Tchaopi γνώσεις πολλώ ύψηλοτέρας περί τών αρχών της μαθηματικής, ώς
φαίνεται έκ της επομένης μεταφράσεως τοϋ
πρώτου μέρους, δπερ δύναται νά θεωρη
θώ ώς περίληψι; τοΰ δλου συγγράμματος.
«Έγώ, δ πρώην Tcliao Kung, αποταθείς
πρύς τύν Chang Kaon, είπον αύτώ' «’Α
κόυσα, δέσποτα, δτι είσαι εντριβής περί
τήν αριθμητικήν' δύναμαι νά σ’ έρωτήσω
πώς ό γέρων Fo-hi έσχημάτισε τού; βαθ
μού; τής ουρανίου σφαίρας; Ούδεμία κλίμαζ υπάρχει διά ν’ άναβή τις είς τούς ούρανού;" ϊνα μετρήση δι’ οίουδήποτε μέτρου
τήν έκτασιν της γή; είναι πράγμα άδύνα
τον· έπεθύμουν λοιπύν νά μάθω πώς έσχη
μάτισε τού; άριθμούς τούτου;;»
Ό Chang kaoη άπήντησεν. «Ή τέχνη
τοϋ ύπολογίζειν έχει τήν αρχήν τη; έκ
τοΰ κύκλου καί τοΰ τετραγώνου· Ό κύ

κλος παράγεται έκ τοϋ τετραγώνου, τύ
τετράγωνον έκ τής έρθή; γωνίας, ή δέ δρθή γωνία έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών
έννέα άριθμών Έκ τούτου επεται δτι δ
ταν χωρίση τις γωνίαν δρθήν είς τά συ
στατικά μέρη της, άν ή βάσις ήναι 3,
καί τύ ΰψος 4, ή γραμμή ή ένοΰσα τά
αντίθετα σημεία θέλει είσθαι 5' υπολο
γίσατε τύ έςωτερικύν μήκος, καί τύ ήμισυ τοΰ ποσοΰ θέλει δεικνύει τήν επιφά
νειαν τοΰ τριγώνου. Πρόσθες πάσας τάς
πλευράς, καί τύ άποτέλεσμα θέλει ισοδύ
ναμε! μέ τύ άθροισμα 3, 4 καί 5. Τύ τε
τράγωνον τής ύποτεινούσης δν 25, ισοδύ
ναμε’. μέ τύ τετράγωνον τών δύο μικρότε
ρων πλευρών τοΰ τριγώνου. Οΰτω δέ άκολουθών τάς άρχάς τών άριθμών τούτων,
8 Yu εύρε τύν τρόπον τοϋ ν’ άποκαταστήσρ τήν τάξιν καθ’ δλον τύ κράτος.»
οΌ ichao Kung άνεφώνησε: «Πόσον
μεγάλη είναι ή θεωρία τών αριθμών ! Μοί
έπιτρέπεται νά έρωτήσω ποία είναι ή αρ
χή τή; χρήσεως τοΰ Ορθογωνίου ;»
«ΓΟ Chang-kaon άπεκρίθη : «Τό Ορ
θογώνιον σχηματίζεται υπό εύθειών καθέ
των. Τύ εύθύ Ορθογώνιον μεταχειρίζονται
προς καταμέτρησιν τοΰ δψους, τύ άντίστροφον Ορθογώνιον πού; καταμέτρησιν τοϋ
βάθους, τό δ’ επίπεδον ορθογώνιον πρό;
καταμέτρησιν τών άποστάσεων. Διά τής
περιστροφής τοϋ ορθογωνίου σχηματίζεται
ό κύκλος. Διά της ένώσεως τών δρθογωνίων
σχηματίζεται τό τετράγωνον . ..
Έπειδή δέ αί διαστάσεις τοΰ τετραγώ
νου λαμβάνονται ώ; βάσις, ή καταμέτρησις τοΰ κύκλου έξαρτάται έκ τοΰ τετρα
γώνου. Γ11 γνώσις αΰτη άρχεται έκ τής
ευθείας γραμμής, ή ευθεία γραμμή είναι
§ν τών συστατικών μερών τοΰ εύθυγράμμου, τά δέ μέτρα τοΰ δρθογωνίου δύναν
ται νά έφαρμοσθώσιν είς τήν κατασκευήν
παντός πράγματος.»
Ό Tchao-Kung άνεφώνησε: «Θαυμάσιον τή άληθεία!»
Ναί, άληθώς θαυμάσιου δυνάμεθα καί
ήμεϊς νά έπαναλάβωμεν· Δυστυχώ; ή έ-
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έπαγγελία αΰτη μεγάλων άποτελεσμάτων
τήςέπιφήμης ήτο καταδεδικασμένη νά μένη
έπί πολλούς αιώνας πάντη άδρανής. Ήμέραι άπαίσιοι έπήλθον διά τούς φίλους τών
επιστημών καί τών γραμμάτων. Τά βιβλία
των έκάησαν,πολλοί έξ αύτών έφονεύθησαν,
οί δέ μείναντες καταδιωκόμενοι έζεσαν άφανεϊς καί άσημοι.
Κατά τούς επομένους αιώνας αί έπιστημονικαί έρευναι έλάμβανον ένίοτε ώθησίν
τινα, καί έπί τής δυναστείας τών Yuen
(1280—1368 π. X.) σύστημα αλγεβρικόν
χρεωστούμενον πιθανόν είς τούς έμπόρους
άραβας, οΐτινες τήν έποχήν έκείνην ήρχισαν
νά έπισκέπτωνται τήν Κίναν είσήχθη πα
ρά τίνος τών Σινών συγγραφέων έν τώ συγγράμματι αύτοϋ τώ έπιγραφομένω: Κάτοπ
τρου ιοΰ μέτρου τών χύχ.Ιωτ. Άλλ’ αμα
τή άναρρήσει τών αύτοκρατόρων Ming
(1368 π. X.) σκότος άμαθείας έπεσκίασε
πάλιν τήν χώραν, καί έπί διακόσια κατά
συνέχειαν έτη τά συγγράμματα τών άρχαί
ων ιθαγενών σοφών τοσοϋτον έλησμονήθησαν, ώστε, δτε οί ιεραπόστολοι Ίησουίται
άπεκάλυψαν τούς θησαυρού; τή; ευρωπαϊκής
έπιστήμη; είς τήν αύλήν τοΰ προστάτου
αύτών Kang-hi, άπεδέχθησαν αύτούς ού
μόνον ώς υπέρτερους τών παρ’ αύτοΐς έν
χρήσει λογιστικών μεθόδων καί τοΰ έπικρατοΰντος άστρονομικοϋ συστήματος, άλλά
καί ώς πράγμα δλως νέον καί θαυμαστόν.
Ουτο> δ’ έλευθέρου άφεθέντος τοϊ; ίεραποστόλοις τοΰ πρός τήν δόξαν καί τήν πρόο
δον σταδίου, έπεδόθησαν ούτοι μετά ζήλον

καί προθυμίας είς αυτό. Το «στρονομικόυ
γραφεϊον έτέθη ύπό τήν διεύθυνσιν αυτών,
καί ό νέος αυτοκράτωρ, άνθρωπος εΰπαίδευτος, περιεποιήθη τιμών καί σεβόμενος
αύτούς.
Ή οΰτω δοθεΐσα ώθησις είς τάς μαθημα
τικός έπιστήμας συνέτεινε συνάμα εΐ; τήν
έμφάνισιν τών έγχωρίων συγγραμμάτων,
περί ών προείπομεν. Καίτοι δέ γενικώς ή
το παραδεδεγμένον, δτι οί ιεραπόστολοι
είχον συμπληρώσει πολλάς τών έλλείψεων
τών έγχωρίων επιστημονικών συστημάτων,
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έπαυσαν δμως μετά ταϋτα τοϋ νά κατίχωσι τήν πρωτεύουσαν θέσιν, ήν κατ άρχά; έκτήσαντο.
Βραδύτερον δ πρό; τάς έπιστημονικάς έ
ρευνας έρως διεδόθη καθ’ δλον τό κράτος,
οί δέ Ίησουίται ειδον άξιους αύτών διαδό
χους τούς ιθαγενείς συγγραφείς, πλουτίσαντας τήν φιλολογίαν τής πατρίδος των
διά πολυαρίθμων περί άστρονομία; καί μα
θηματικών σοφών συγγραμμάτων. Προσφάτως δ’ έτι μεταφράσεις διαφόρων εύρωπαϊκών συγραμμάτων περί τών έπιστημών
τούτων, ιδίως δέ ή έκδοσις ύπό τοΰ Κ.
Wj//te τής Πραγματιίας irtpl ’Λ.1γέ6ρας
τοϋ Μοργάν, τών Στοιχείων τής '/Ιτα.ΐυτιχής Ι'ιωμιτρίας καί άλλα μαθηματικά έργα
τοϋ Loomis, τ&ν Στοιχείων τής Αστρονο
μίας τοϋ Έρσχέλλου καί διαφόρων πρωτο
τύπων συγγραμμάτων περί μαθηματικών,
έδημοσιεύθησαν έν Κίνα, ώς καί άλλα έργα
ξένων καί ιθαγενών, άτινα μετά ζήλου
ύπεδέχθησαν αί εύπαίδευτοι τάξεις. Νέαι
δέ έκδόσεις πολλών έκ τών συγγραμμάτων
τούτων έγένοντο ύπύ πλουσίων Σινών. Ό
Ευκλείδης μεταξύ άλλων εΐναι σχεδόν έπίσης
γνωστός έν Κίνα δσον καί έν Εύρώπη.
Αί ιδίως έπιστημονικαί γνώσεις τών Σι
νών περιορίζονται, ώς καί παρά τοΐς άρχαίοις Αιγυπτίοις, σχεδόν άποκλειστικώς
είς τήν αριθμητικήν καί τήν γεωμετρίαν.
Περί δέ τή; γεωλογίας, τής Ορυκτολογίας,
τή; πνευματολογία;, τοΰ ηλεκτρισμού, τής
χημείας, ούδεμίαν έχουσι γνώσιν. Παρά
τοϊ; άρχαίοις ή ιατρική συνεβάδιζε μετά
τών μαθηματικών' άλλά κατά τήν γένεσίν
της ώς καί σήμερον άκόμη, ήτο τέχνη
καί ούχί έπιστήμη κατά τήν ακριβή ση
μασίαν τής λέξεως. Τά όγκώδη περί .ια
τρικής συγγράμματα τών ιθαγενών, άτι
να εύρίσκονται παρ’ άπασι σχεδόν τοϊ;
βιβλιοπώλαις τοϋ ούρανίου Κράτους, πραγ
ματεύονται άποκλειστικώς περί τών ιδιο
τήτων τών βότανών. Αί ιδιότητες τών χόρ
των, τών φύλλων, καί τών καρπών τών
φυτών έπιμελώ; έμελετήθησαν ύπό τών
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Εμπειρικών πάσης έποχή;, άλλ' οί σοφοί
ούτοι ούδέν άλλο έκτδς τών γνώσεων τον
των έμελέτησαν. Ούδεμίαν έχουσιν γνώσιν περί άνατομίας, καί παντελώς άγνοού
σι τά στοιχεία τών άπλουστερων συνθέ
των σωμάτων. Ώς έκ τούτου καί ή κοι
νωνική θέσις τών ιατρών είναι δλως ά
σημος. θεωροΰσιν αύτούς ώς άγύρτας καί
άπατεώνας, κατωτέρους καί αύτών τών
έν Εύρώπη βοτανοπωλών. Ή άσκησις τής
ιατρικής είναι έλευθέρα διά τδν τυχόντα
άνευ ούδενδ; προσκόμματος. Ό τυχών δύ
ναται νά μετέλθη τόν ιατρόν, και ενόσω
εΐναι εύτυχής εΐς τούς ασθενείς του, είναι
έλεύθερος νά μετέρχεται ήσύχως τδ επάγ
γελμά του·’ μόνον δε δταν τις τών ασθε
νών του άποθάνΐ), αί άρχαί φροντίζουσι
περί αύτοΰ. *Π νομοθεσία αύτη έχει δύο
αποτελέσματα' εμποδίζει την έν σώματι
εισβολήν τών πάντη άμαθών ιατρών, καί
καθιστά, συνάμα τούς Εμπειρικού; προσεκτι
κότατους καί μετά δυσκολίας άναδεχομέ·
νους έπικινούνους άσθενείας.
Περί φυσιολογία; δύναταί τις είπεΐν δτι
οί Σίναι ούδέν γινώσκουσιν, αϊ δέ περί τών
λειτουργιών τών διαφόρων οργάνων ίδέαι
αύτών εϊναι ού μόνον άόριστοι, άλλά καί
παράλογοι. Αί αύτοψίαι είσί παρ’ αύτοίς
άγνωστοι' πάσα; δέ τάς φαντασιώδεις αύ
τών γνώσεις άρύονται έκ τών παραδόσε
ων μεγαλοποιούμενων ύπδ τή; φαντασία;
των. Κατά του; σοφωτέρους μύστας τή; ι
ατρική; τδ άνθ ρώπινον σώμα είναι κόσμος
μικρός συνιστάμενο; έκ πέντε στοιχείων:
τοΰ πυρδς, τοΰ υδατος, τοΰ μετάλλου,
τοΰ ξύλου καί τή; γής. "Οταν τά στοι
χεία ταΰτα συνεργάζωνται έκ συμφώνου,
ό άνθρωπος άπολαύει έντελοΰς υγείας, άλλ
δταν παύση ή ισορροπία, έπικρατεϊ ή νό
σος' δ κύριος λοιπόν σκοπό; τοΰ ιατρού εί
ναι ν’ άνακαλύψη ποϊον τών στοιχείων τού
των έπεκράτησε τών άλλων, καί πρέπει
νά περισταλή. Προς έπίτευξιν αύτοΰ, έζετάζουσιν έπιμελώς καί παραβάλλουσι τού;
διαφόρου; παλμού; τοΰ σώματος’ διότι
κατά τήν θεωρίαν τών αυτοκλήτων τούτων

σοφών τή; ’Ανατολής, έκαστον δργανον έ
χει ίδιον παλμόν συγκοινωνοΰντα μέ ώρισμένον τι σημεϊον τοΰ σώματος' καί έπειδή έκαστον δργανον είναι στενώ; συνδεδεμένον μέ έν τών πέντε στοιχείων, είναι
εΰκολον ν’ άνακαλύψη τις έξετάζων πάν
τας του; σφυγμούς ποϊον τών στοιχείων
τούτων είναι έν άταξία, άκολούθως έξε
τάζων συλλογήν συνταγών καί έκλέγων fiv
φάρμακον είτε διά νά «ένδυναμόνη τήν α
ναπνοήν», εΐτε διά νά «περιστείλη τδ
φλέγμα » είτε διά νά «φέρη είς ισορροπίαν
καί νά Οερμάνη τδ αίμα’ «νά πεοιστείλη του;; χυμούς» «νά καθαρίση<, τδ
.j ήπαρ»,
,,,
«νά άποδιώζη τάς βλαβερά; ύλας»,, «νά
βελτίωση τήν δρεξιν» νά «έπαναφέρη τήν
αρμονίαν» ή νά «εύρύνη τήν Ούραν τής
ύπάρξεως.»
Αί λειτουργία; τοΰ εγκεφάλου είσιν δ
λως άγνωστοι τοϊ; ιατροί; τής Κίνας, αν
καί έξήγαγον τδ συμπέρασμα έκ τίνος πασιγνώστου πειράματος, δτι είναι μέχρι βαθ
μού τίνος ή έίρχ τής διανοίας. Ο δυστυ
χή; δ χοησψ.εύσα; τδ άντικείμενον τοΰ
πειράματος ήτο έκ τών μελών τοΰ γυμνα
σίου Han-lice, 8ν ένεκα τής εύρείας αύτοΰ
πολυμαθείας καί τή; υπερβολική; μνήμης
του ώ/όμασαν «κινη.-ή» βιβλιοθήκην». Ό
αξιόλογος ούτος άνθρωπος ταξειδεύων πο
τέ έφιππος έν Μογγολία έπεσεν έκ τοΰ ίπ
που του μετά τοσαύτη; ορμής, ώστε διερράγη τδ κρανίον του. Ό ιθαγενής ιατρός,
8ι προσεκάλεσαν, φοβηθεί; διά τήν επι
κίνδυνον Οέσιν τής πληγής, έδοκίμασε πα
ράδοξον πείραμα, νά άντιζαταστήση τόν
έγκέφαλον τοΰ ασθενούς διά τοΰ έγκεφά
λου Οηλείας βοός' «άλλά, έπιλέγει δ χρο
νογράφος, τδ πράγμα τοσχύτην έφερεν α
δυναμίαν εί; τδ έξοχον έκεϊνο πνεΰμα,
ώστε άπδ τή; στιγμής έζείνη; έγεινεν δλω; διάφορος ή δ,τι ήτο προηγουμένως.»
Έτέρχ δοξασία, ούχί δμω; έπί τής πεί
ρα; έρειδομένη, εϊναι οτι ό εγκέφαλος είναι
στενώ; συνδεδεμένος διά τοΰ νωτιαίου μυε
λού μετά τών νεφρών.
Αί λειτουργίαι όργάνων τινών περιγρά
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φονται ώς έξής έν τινι κοινώ βιβλίω έΕύτυχώ; ό λαός έχει μεγάλην δυσπι
πιγραφομένω ΓΟ Kafiptrtriic tone 'latf&r. στίαν πρδς τήν λεγομένην ταύτην έπιστή
κ'Ο σπλήν τρίβεται έπί τού στομάχου μην τών ιθαγενών ιατρών. Οί Σίναι είσιν
καί διαλύει τήν τροφήν' έπίσης διατηρεί αρκούντως πρακτικοί, ώστε γινώσκουσι
έντδς τών πέντε etchang» τδ ποσδν τής καλώ; τήν αχρηστίαν τών Εμπειρικών τούάπαιτουμένης θερμότητος ’Επενεργεί εί; τοιν έν περιπτιόσει σπουδαίας άσθενείας,
τήν κίνησιν τών μυών ζαί τών χειλέων καί άναγνωρίζουσι τήν υπερέχουσαν ικα
καί διευθύνει ουτω τδ άνοιγμα τοΰ στόμα νότητα καί τάς γνώσεις τών Ευρωπαίων ι
τος Έκτδς τούτων διευθύνει τάς απόκρυ ατρών. 'Η υγεία εϊναι ·πράγμα τοσοΰτον
φους ιδέας ήμών, άποζαλύπτουσα αύτάς. σπουδαιον, ώστε ή περί αύτή; πρόνοια
«Τδ ήπαρ διευθύνει τού; τένοντας, καί διαλύει πάσας τάς προλήψεις, καί δέν διπαράγει τούς όνυχας τών χειρών ζαί τών στάζουσι, καί τοι άλλως προτιμώσι νά
ποδών.
κόψωσι μάλλον τόν λαιμόν τών τέκνων
«ΓΠ καρδία διευθύνει τά αίματοφόρα άγ των παρά νά άφήσωσιν αύτά νά φοιτώσιν
γεΐα, ώραίζει τό χρώμα, καί δίδει εις εις ιεραποστόλων σχολεϊα, νά συμβουλεύ
Ί)μ&{ τήν δύναμιν ν’ άνοίγωμεν τά ώτα ονται τούς ξένους ai-sanga, προκειμένου
περί εαυτών, τών γυναικών καί τών οικο
καί νά κινώμεν τήν γλώσσαν.
«Οί νεφροί διευθύνουσι τά όστά, καλ γενειών των. Έταιρίαι ιεραποστόλων έλωπίζουν τάς τρίχα; καί άνοίγουσι τά; πωφελήθησαν έκ τή; διαθέσεω; ταύτης
τών ιθαγενών, συστήσαντες εί; Πεκϊνον καί
δπάς τών δύο ayitl».
« Τδ διάφραγμα, τεταμένον ώς μεμβρά είς διάφορα παράλια μέρη νοσοκομεία εύνη υπδ τήν καρδίαν καί ατενώς συνδεδε- εργετούντα μεγάλως τόν τόπον. Τά κα
μένον μετά τών πλευρών καί τοΰ νωτι ταστήματα ταΰτα ου μόνον συνέτειναν νά
αίου μυελού, χρησιμεύει ουτω; ώς κάλυμμα καταστήσωσι γνωστή» είς δλην τήν αύτοείς τδν πυκνόν άτμδν καί Εμποδίζει τόν κρατορίαν τήν υπεροχήν τής ιατρικής τών
ξένων, άλλά καί έγένοντο σχολεία ιατρι
δυσώδη άέρα ν' άναβή.»
Ή χοληδόχος κύστις θεωρείται ώς έδρα κής είς πολυαρίθμους νοήμονας ιθαγενείς,
τη; ανδρείας, καί, ώσπερ οί Νεοζηλανδοί, οΐτινες έλαβον τόν βαθμόν ιατρού συνοδεύοΰτω καί οί Σίναι φαντάζονται δτι άπο- οντες τούς Εύρωπαίους εί; τάς επισκέψεις
κτώσιν ανδρείαν καί τόλμην τρώγοντες τών άσθενών.
τήν χολήν τών αγρίων θηρίων καί τών άΟύχ ήττον δέ καί ή τυπογραφία εύηργέτρομήτων άνθρώπων, τήν δε θεωρίαν ταύ
τησε μεγάλως τού; Σίνα; είς τήν σπουδήν
την ούχί σπανίως δύναταί τις νά ϊδη έφ- τής άνατομίας, καταστήσασα αύτοϊς γνω
αρμοζομένην κατά τόν θάνατον ληστών ή στά; τάς αιτίας καί τήν θεραπείαν τών
αποστατών διάσημων ύπδ γενναίων νέων άσθενειών. Ιδιαιτέρα; μνείας άξια είναι
πεισματωδώς διαφιλονεικούντων τήν μυ τέσσαρα συγγράμματα τοΰ ίατροΰ Χόψων
στικήν πηγήν, έξ ής δ τεθνεώ; ήρύετο τήν {Hobson) καί διά τήν άληθή άξίαν των
καί διά τήν προθυμίανμεθ’ής έγένοντο δεκτά
ανδρείαν του.
Ο,τι δ’ έν τή φυσιολογικέ φρονούσιν δ- υπό τών Σινών έπιστημόνων. Ή περί Φυτι γινώσκουσι κάλλιον, τήν κυκλοφορίαν σιο.ΙογΙαι Πραγματεία, πρώτον σύγγραμ
δηλαδή τοΰ α'ίματος, τοΰτο καί παντελώς μα τοΰ ρηθέντο; ίατροΰ, έκδοθέν έν έτ«
άγνοούσι. Φαίνεται δτι ούδεμίαν ή έλα 1851, κατέστη δημοτικώτατον. Τό βιβλίχίστην ποιοΰσι διαφοράν μεταξύ τών φλε ον τούτο έξεδόθη καί έκ δευτέρου έν Κανβών καί άρτηριών, καί έχουσι τάς παρα- τώνι υπό τίνος τών ιθαγενών μεγιστάνων,
δοξοτέρα; ιδέας περί τή; κυκλοφορίας καί μετά κολακευτικωτάτου προλόγου. "Εξ έ
τοϋ σκοπού πρδς 8ν χρησιμεύει τό αίμα. τη βραδύτερον, ό Κ. Χόψων έδημοσίευσε
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Πρωία στοιχεία τής μαιευτικής ir
τή AtatoJif περιέχοντα ύπέρ τάς τετρα
Τά

κόσια; εικονογραφίας, άς ήρύσατο έκ τών
συγγραμμάτων τοΰ Liston, Ferguson,
Druitt, Erichsen καί άλλων. Ταΰτα παρηκολούθησεν έν έτει 4878 11ραγραιεία πε

ρί μαιευτιχής χαί των νόσων των χαιτών,
καί κατά τδ αΰτδ έτος έδημοσίευσε Πραγ
ματείαν περί Πραχτιχής Ιατρικής χαί πε
ρί ιατρικής ΰ.ίης. Πάντα τά συγγράμμα-.α
ταΰτα έτυχον άρίστη; υποδοχή;, ούχί μό
νον έν Κίνα, άλλά καί έν ’Ιαπωνία, ένθα
άνεδημοσιεύθησαν μετά πολυαρίθμων ση
μειώσεων.
"Αλλα συγγράμματα τοϋ Robert, Kerr
Lobscheid συνέτεινον εΐς τδν αύτδν σκοπόν,
συντελοΰντα εΐς την πρόοδον τών επιστημο
νικών ερευνών, και καταστρέφοντα τάς προ
λήψεις, αϊτινες φέρουσι πρόσκομμα είς την έν
Κίνα διάδοσιν διαφόρων τή; Δύσεωςγνώσεων.
Ή μελέτη τή; γεωγραφίας τής Κίνα; καί
τής διασκευή; τής γλώσσης τών Σινών έπησχόλησέ τινας τών νεωτέριον σοφών, τά δέ
συγγράμματα πολλών διακρίνονται διά την
βαθεϊαν μελέτην καί τήν μεγάλην κρίσιν
των'άλλ* ή άπέχθεια αυτών είς τδ νά σπουδάζωσι τάς γλώσσας, τήν Ιστορίαν καί τήν
γεωγραφίαν τών ξένων χωρών, περιστέλλει
τδ στάδιον τών παρατηρήσεών των καί έ
πομένως έλαττόνει τδ πρδς τά συγγράμμα
τα αύτών ένδιαφέρον.
Καί δμως, ώς έκ τής φύσεως αύτής τών
πραγμάτων, αί έπιστήμαι καί μάλιστα αί
θεωρητικά!, έπί πολλά έτη Οέλουσι κάμει
βραδυτάτας προόδους. ’Εν μικρά περιφερεία
σοφών θέλουσιν άναντιρρήτως καλλιεργεΐσθαι έπί μάλλον καί μάλλον, ό δ’ οδτω
ριπτόμενος σπόρος αύτών θέλει έξαπλωθή
όλίγον κατ’ όλίγον έπί πάσης τής χώρας'
σήμερον δμως οί κυβερνώντες δέν προστατεύουσιν αύτάς. Είς πάν δ,τι έπιχειροΰσιν,
ούτοι ζητοΰσιν άμεσον συμφέρον, κα1. δέν
φροντίζουσι ν’ άποκτήσωσι γνώσεις, αϊτινες
δέν φέρουσιν άμεσον άποτέλεσμα είς τά
πρακτικά αύτών συμφέροντα. Οί Σίναι δέν
άγαπώσι τήν έπιστήμην αύτήν καθ’ έαυτήν,

άλλ’ ενόσω είναι χρήσιμος είς τδν προσωρι
νόν σκοπόν των, άπωθοΰσι δέ αύτήν,[άμα ετύχωσι τοΰ σκοπουμένου των.
□; παράδειγμα δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν
τήν έξόπλισιν καί τήν διάλυσιν τής έκ
δρομή; τοϋ Lay-Osborn έν έτει 4 863.Στενοχωρηθεΐσα έκ τοΰ πλησίον ύπδ τής έπα
ναστάσεως taiping, ή Σινική κυβέρνησις ά·
πεφάσισε νά καταρτίση στόλον άτμήρη, δστις έμελλε νά έχη πλήρωμα Ιθαγενών ύ
πδ 'Αγγλων διοικούμενον.Πρδς έκτέλεσιν τοϋ
σκοποΰ τούτου, ή κυβέρνησις ήγόρασε πλοία
φορτηγά καί κανονοφόρου;' άλλά πρδ τής
σφίξεως τοΰ στόλου δ κίνδυνος παρήλθεν.
Ο συνταγματάρχης Gordon είχε κυριεύσει
τήν Ναγκίνην καί καταβάλει τούς άποστάτα;' κατά συνέπειαν τούτου ή σινική κυβέρνησις άνεκάλεσε τδν αντιπρόσωπόν της Lay,
καί άπέπεμψε τδν στόλον είς ’Αγγλίαν.
Μετά ταΰτα παρουσιάσθησαν καί άλλαι
περιστάσεις αϊτινες καί πάλιν ήνάγκασαν
τού; Σίνας νά ζητήσωσι τήν συνδρομήν τή;
μηχανικής τών ξένων. Είς Tientsin, Shan
ghai, Nankin, καί Foulchao έσύστησαν
οπλοποιεία, καί μάλιστα είς τάς τρεις τε
λευταίας πόλει; καί ναυπηγεία, ένθα κατα
σκευάζονται πλοία πολεμικά, καί παντο
ειδή πολεμεφόδια ύπδ τήν διεύθυνσιν ξένων
μηχανικών. Είς Foulchao τδ δπλοποιείον
κεΐται παρά τάς δχθας τοΰ ποταμοΰ Μίνου
ένθα έσυστήθησαν σχολεία, έν οίς οί ιθαγε
νείς σπουδάζουσι τάς αναγκαίας γνώσεις, ϊ
να γείνωσιν άξιωματικοί καί μηχανικοί. *Γπάρχουσιν έν αύτοΐς τριακόσιοι περίπου νέ
οι Σίναι σπουδάζοντες τήν ναυτικήν καί τήν
μηχανικήν ύπδ τήν διεύθυνσιν έξήκοντα ή
έβδομήκοντα καθηγητών, μηχανικών κτλ.
τών πλείστων Γάλλων. 'Αγγλος άξιωματικδς διευθύνει τδ ναυτικόν σχολείον, δστις
βοηθούμενος ύπδ τών συναδέλφων του κα
τώρθωσε νά άποκαταστήση τούς μαθητάς
του καλούς ναυτικούς καί καλού; μηχανι
κούς είς τά άτμόπλοια τής ακτοπλοΐας.
Διάφορά φορτηγά οπλισμένα διά τηλεβόλων
καί λέμβοι κανονοφόροι έπιτυχώς έρρίφθησ«ν εί; τήν θάλασσαν' άλλαι δέ μετ’ ού πο
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λύ θέλουσιν είσθαι έτοιμοι. Τά πρώτα έκ
τών πλοίων τούτων μετεχειρίσθησαν εί;
μεταφοράν τών αΰτοκρατορικών καρπών,
καίτοι δέ ύπδ ιθαγενών καθ’ δλοκληρίαν
διοικούμενα, είναι άξιον παρατηρήσεως δτι
ούδέποτε συνέβη δυστύχημα.
Τά οπλοποιεία τής Ναγκίνη; καί τοϋ
Tientsin είναι είδικώτερα διά τήν κατα
σκευήν ραβδωτών τηλεβόλων, έκρηκτικών
μηχανών καί παντοειδών πολεμοφοδίων'
τδ τοΰ Shanghai {μοιάζει κατά τήν κα
τασκευήν πρδς τδ παρά τάς δχθας τοΰ
Μίνου κείμενον, άλλά διαφέρει τών λοιπών
κατά τοΰτο, δτι έχει σωματεΐον μετα
φραστών άποκλειστικδν έργον έχόντων νά
μεταφράζωσιν είς τήν σινικήν γλώσσαν τά
επιστημονικά συγράμματα τών Εύρωπαίων καί σπουδαία άρθρα εύρωπαϊκών έφη
μερίδων.
Αύταί είσιν αί προσπάθειαι, άς ή σινική
κυβέρνησις καταβάλλει διά τήν πρόοδον
τών έπιστημών. Μετά προθυμίας άφιερόνει κατ’ έτος έκατομμύρια διά τήν κα
τασκευήν πολεμικών πλοίων, άλλ’ ούδέ
όβολδν δίδει πρδς ύποστήριξιν τών έπιστημονικών άληΟειών. Έξοδεύουσι ποσά
άμύθητα διά τήν άγοράν τηλεβόλων *Αμστρογγ καί καραβινών, άλλ’ ούδόλως
φροντίζουσι πρδς διάδοσιν τών ωφελίμων
γνώσεων, οϊων τής χημείας, τής ορυκτο
λογίας καί τοϋ ήλεκτρισμοΰ.
Είναι άναντίρρητον δτι άν τδ έπιστημονικδν μέλλον τή; Κίνας έμενεν είς χεΐ
ρας τής κυβερνήσεως, ούδεμίαν ήθέλομεν
έχει έλπίδα προαγωγής. Άλλ’ «ς προείπομεν, μεταξύ τών σοφών Σινών ζωηρά
άναφαίνεται τάσι; πρδ; τήν σπουδήν τών
έπιστημών. Πλούσιοι ίδιώται άφιερόνουσι
καιρδν καί χρήματα πρδς άνατύπωσιν άρ
χαίων επιστημονικών συγγραμμάτων ιθαγε
νών τε καί ξένων, καί ένώ ή Σινική κυβέρνησις προστατεύει τάς πρδς πόλεμον χρησί
μους τέχνας, οί έμποροι έγκολποΰνται τδν
άτμδν καί τδν τηλέγραφον χάριν τοΰ έμπορίου.
Π.
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Άπδ πολλοΰ είναι γνωστόν δτι τά σπή
λαια καί έν γένει τά μέρη τά σκοτεινά
στεγάζουσι ζώα τυφλά. Οτε κατά πρώ
τον εύρον είς τά σπήλαια τή; Καρνιόλης
τοιαΰτα έντομα, άπαντες κατεπλάγησαν,
οί δέ σοφοί έσπευσαν νά έρευνήσωσι πάνταχοΰ καί νά πλουτίσωσι τήν έπιστήμην
διά τών άνακαλύψεών των.
Πρδ εικοσαετίας περίπου ό Κ. Δελαρουζέ (Delarouzee) άνεκάλυψεν έν τινι τών
Πυρηναίων σπηλαίω έντομον άόμματον δ
περ άπεκάλεσε Γα.Ι.ΙικόΡ μετά δύο δέ έ
τη ό Κ. Λεσπές έφείλκυσε τήν προσοχήν
τών έντομολόγων έπί δύο ειδών τυφλών
κολεοπτέρων τών σπηλαίων τής Αριέγης.
Κατά τδ 4859 ό Κ. Λίνδερ έπεσκέφθη μέ
γα μέρος τών σπηλαίων τών Πυρηναίων
καί άνεκάλυψεν είδη τινά Άομμάζων (4nophlhalmus), άπερ άπεκάλεσε ΜΙνως,
'Ραδάμανθυς, Crypticola καί Oranus'μετ’
ού πολύ δέ άνεκάλυψαν άλλαχοΰ τδν Λια
κόν καί έν άλλο είδος.
Τώ 4 868 καί 4 869 Γερμανός φυσιο
λόγος, ό Κ. Δίκ (Diec/i), έξηρεύνησεν δλα
σχεδδν τά σπήλαια τή; ’Αριέγης' εύρε δέ
πολλά άόμματα ή τυφλά έντομα, τέω,
άγνωστα, άτινα άπεκάλεσε Π.Ιούτωνας
Κέρβερον, ’Ορφία καί τινα εϊδη iiyiaroφθά.Ιμων (Λ delops), ών δηλ. οί ύφθαλμοί
δέν φαίνονται·
Αί άνακαλύψεις αύται διήγειραν τήν ά
μιλλαν πολλών έντομολόγων' διδ τδν ’Ι
ούνιον τοΰ 4 870 οί ΚΚ. Άμπέϊλ δέ Περρέν, δέ 'Ρουβουλουάρ καί 'Ελερς [Ehlers
έπεσκέφθησαν δλα τά γνωστά σπήλαια τή)
’Αριέγης καί εύρον πλήθος τών ειδών δς
σα παρετήρησεν ό Κ. Δίκ, ώς καί πολλάφανόφθα.Ιμα, άτινα άπεκάλεσαν Στύα

για, Ζοφόβια, Καταχθόνια, Έ.Ιέρσια, ΛΙ~
κια, Μαχρύχερα, κτλ. κτλ· Συγχρόνως {Κ. δέ λά Μπρουλερή άνεκάλυψε τδν Τειρε
σίαν καί πολλά εϊδη (ιφανογθάίμων·
'Θ Κ. Μαρκέ, άκολουθήσας τά ίχνη τών

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΥΛ. Ζ.)
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μνησθέντων έντομολόγων, έπεσκέφθη τά
σπήλαια έκεΐνα, τάς οέ παρατηρήσεις του
έδημοσιευε δια τού γαλλικού περιοδικού

Φύσις.
«Τών άφθονων βροχών τού ’Ιουνίου «ν
Ετει 1873 διευκολυνασών πολύ τάς τοιαύτας έρευνας έπί τών τυφλών έντόμων, τήν
29 ’Ιουνίου Ε.ν. λέγει, άπήλθομεν πρός έπίσκεψιν τού σπηλαίου, δπερ καλείται Πενόρ
καί δπερ κεΐται εί; τήν όχθην χειμάρρου.
«Ή είσοδος έν τώ σπηλαίω είναι χαμη
λη’ διό έδει νά κύπτωμεν. Είς τδ βάθος
αυτού συ·ιέλαβον δυο αόμματους ΌρφεΙς,
ων δ εί; ωχρότατος, δ δε Ετερος έρυθρδς,
δπως είναι οί έν τώ σπηλαίφ Ώμπέρ άπαντωμενοι. Επί τού υγρού χώματος έτρεχον
πολλοί αόμματοι Κέρβεροι καί τρεις Τειρεσίαι. Περίεργον όμως δτι ούδέν οφθαλ
μοφανές ευρον εις τδ σπήλαιον, ένώ πολ
λά είδη άπαντώνται είς τ’ άλλα σπήλαια.
«Εί; Καζαβέ άνεπαύθημεν όλίγα λεπτά
παρά τώ άξιολόγω οδηγώ ήμών, μ.ε<)' 8
έτράπημεν τήν άγουσαν είς τδ σπήλαιον
Estella», άπέχον επτά χιλιόμετρα τού χω
ρίου δπερ άνεφέραμεν (τού Καζαοέ.) Ή ά
νοδος είς τδ σπήλαιον είναι έπίπονος, άλ
λά οί κόποι ήμών άντημείφθησαν, αμα έ
φθάσαμεν είς τδν πρδς 8ν δρον, έκ τού θε
άματος δπερ παρουσιάσθη πρδ τών όφθαλμών ήμών. 'Π είσοδος είς τδ σπήλαιον εί
ναι μεγαλοπρεπής- όφείλω δμως νά συστή
σω τοΐς περιηγηταΐς νά προσέχωσιν άπδ
τούς βράχου; οΐτινες κεΐνται έξω τοϋ στο
μίου. Πελώριο; όγκος βράχου άπεσπάσθη
τής βάσεώ; του έν φ χρόνω εί; ήμών έ
μελλε νά έξέλθη τού σπηλαίου, καί έπεσεν
έξ ύψους 6 μέτρων, άκριβώς έν τώ μέσω
τής εισόδου
«Έν τώ ευρεϊ τούτιρ σπηλαίιρ έζωγρήσαμεν πλήθος τυφλών ή άνοφθάλμων Κερ·
Cipar, τδν σπανιώτατον ’E.lipoior ’Ardyffalpor, ού μόνον έν δείγμα συνέλαβεν
είς τό αύτδ μέρος δ Κ. "Ελερ έν έτει 1 869.
Ό &φαΓ0φθα.Ιρος claratus ζή πολυάριθ
μο; μ.ετά τινων Καταχβοί iar άφανοφθάλμων.

«Μεγάλαι τινε; άραχνίδες (Iscliiropsa
Its Helwigi) είσίν άνηρτημέναι έκ τών ς-αλακτιτίδων, είς ύψος ικανόν άπδ τού έδάφους. *Αλλα είδη τούτων, μικρότατα, ύφαίνουσι τδν ιστόν των μεταξύ τών σχι
σμάτων τών σταλαγματιτίδων . . . Έπί
τών λίθων εύρηνται μυριάποδα λευκοΰ δι
αφανούς χρώματος καί διάφοροι σκώληκες
νευροπτέρων. Τέλος μετά διαμονήν δύο ώ
ρών έν τώ σπηλαίοι, άπεφασίσαμεν νά έξέλθωμεν" άφαιρέσαντες δέ λίθους τινάς πλη
σίον τή; οπή; εύρομεν ενα Eschutocephalus
καί μίαν Α^υΛΤίμάΛοχ,εϊδη παράσιτα τών νυκτερίδων,ώ; καί περί τά είκοσι ΠυρηΓαΐχούς

Πριστόχυχα (Phslonychus pyrenoeus).
«Έπεστρέψαμεν είς Καζαβέ" καθ’ οδόν δέ
συνελέξαμεν υπδ τούς λίθου; δύο Καρά6ους splendens, δύο πυρηχαίους optinus,
κτλ. Επί τών δενδρυλλίων έδυνάμεθα νά
συλλάβωμεν πλήθος μικρών έντόμων, δυσ
τυχώ; δμως ή προκεχωρημένη τής νυκτδς
ώρα δέν έπέτρεψεν ήμΐν νά πράςωμεν τούτο.
«Τήν έπιούσαν λίαν πρωί άπήλθομεν
πρδς έπίσκεψιν τού σπηλαίου δέ Σινδέ ώδ’ Ώμπέρ (Aubert), κειμένου απέναντι τού
ομωνύμου χωριδίου" δπω; δέ ταχύτερον
φθάσωμεν, μετέβημεν διά συντομωτάτης άτραπού καί μετά μια; καί ήμισείας ώρας
πορείαν άφίχθημεν είς τδν πρδς 8ν δρον.
«Είς τήν είσοδον τού σπηλαίου εύρίσκε
ται ποσότη; λίθων παραχωμένων είς τήν
ίλύν" μετακινήσαντες δέ τούτους εύρομεν
Ορφεϊς άομαάτους, ών συνελάβομεν περί
τά είκοσιν είδη
«Έν τώ έσωτερικώ, έπί τών ύγρών τοί
χων ή πλευρών, εύρηνται άόμματοι Κέρ
βεροι καί Π.Μεω?ες, έν δέ τοΐς περιττώμασι τών νυχτερίδων εζων άφανόφθαλμοι clavatus καί Έ.έέρσιοι' δ τελευταίος
είναι σπανιώτατος καί μόνον 8ξ είδη συνέλαβον.
«’Αφού διήλθομεν δύο ώρα; είς τδ ώραΐον τοΰτο καί ευρύ σπήλαιον, έπεστρέψαμεν
είς Ώμπέρ, έννοεΐται έντδς βραχυτέρου χρό
νου ή όσος άπητήθη κατά τήν άνοδον, καί
διευθύνθημεν πρός τδ Μουλή. Έπί τή; <5-
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χθης τοΰ Δέζ καί άπέναντι τού χωρίου θηρευτής άπέχη" τούτέστιν άμφότερα πράτκεΐται τδ λεγόμενον σπήλαιον τοϋ Mou τουσι τό αύτό.
ΊΙ όσφρησι; παρά τοΐς έντόμοις τούτοις
lts ΊΙ είσοδος είναι στενωτάτη καί λίαν
χαμηλή, άφοΰ δέ διέλθη τις δι’ Οχληρού φαίνεται καλώς άνεπτυγμένη" ούδεμία δέ
διαδ-όμου, φθάνει εί; εύρυτάτην αίθουσαν. άμφιβολίχ δτι ύπ’ αύτής οδηγούνται όταν
«Έν τώ σπηλαίιρ τούτο, εύρομεν τυφλού; πρόκηται νά ζητήσωσι τροφήν.
Έν τέλει σημειοΰμεν δτι αί τρίχες, αί
ή άομμάτους Πλούτω/ας καί Κερβέρου;,
καί άφανοφθάλμου;
καί IIomulolo καλύπτουσαι τά κεράτια καί τούς πόδα;
subcavicola. ΊΙ τελευταία αυτή ζή πολυ τών άομμάτων καί λοιπών έντόμων τών
πληθής είς τάς έν διαλύσει όλα; μετά τών σπηλαίων, είσί συνήθως μακρύτεραι ή πα
ρά τοΐς έντόμοις τοΐς έχουσιν οφθαλμού; (α)·
άφανοφθάλμων καί τινων διπτέρων.»
Έν περιλήψει, άρκετά δύσκολον είναι, Αί σκληραί τρίχες αναπτύσσονται πολύ εΐ.ς
τινα είδη έντόμων, τόν Π,έοΰτωχα, λ. χ.,
λέγει δ Κ. Περρέν, νά έξακριβώσωμεν άπο
λύτως τδν τρόπον τού ζήν τών τυφλών καί τδν Κέρβεροχ, κτλ" πτθανώτατον δέ δτι
λοιπών έντόμων τών σπηλαίων" δυνάμεθα αύται βοηθοΰσι μεγάλως τά έντομα ΐν’ άποφεύγωσι τά περί αύτά εμπόδια.
μόνον νά είπωμεν δτι κατοικοΰσιν είς οπή
λαια υγρά καί ότι ή ξηρασία φονεύει αύτά
Λ. Ο. Σ.
ή αναγκάζει νά μεταναστεύσωσιν. Έν γένει είναι γνωστόν δτι τά άόμματα ή άνόφθαλμα τρέφονται άπό σκώληκας ή τέλε.α έντομα, άπδ δίπτερα καί νευρόπτε- ΦΥΛΑΚΤΗΡ1Α ΕΚ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΡΑΝΙΟΥ'.
ρα, όντα λίαν άφθονα είς τά μέρη έκεΐνα.
*Αχρι τούδε ήγνόουν δποίαν θρησκείαν
Όσον άφορά τά άφανόφθαλμα, ταύτα εύ
ρηνται έπί ζωτικών ούσιών διαλυομένων εΐχον οί άνθρωποι τή; λιθίνη; έποχή;" πρδ
διετία; δμω; ευρον ίχνη λατρεία; άρχαιοτάκαί ένίοτε είσί πολυάριθμα.
Τά έντομα ταύτα Ερεθίζονται αοά γε τη; καί δλω; αγνώστου" ιδού δέ πώ; άπεύπδ τοΰ φωτό; ; Τδ ζήτημα δέν έλύθη εϊσέ- καλύφθησαν αί δεισιδαιμονίαι τών προπατό
τι. «Τά όντα ταϋτα, λέγει δ Κ. δέ λα ρων ημών.
ΊΙ άνσκάλυψις οφείλεται εί; τδν έκ MarΜπρουλερή, καί τοι στερούμενα όφθαλμών,
φέρονται άπολύτως ώ; εί εβλεπον. Ουδεν vejols διδάκτορα Προυνΐέρ (Prunieres).
έν τοΐ; κινήμασιν αύτών εμφαίνει δτι είναι Ένώ έκαθάριζε κρανία προερχόμενα έκ τών
τυφλά" διότι βλέπει τις αύτά περιπατοΰν- Επιταφίων βράχων (dolmems) -τΰ>ν άρχαίων
Γαλατών εύρεν έν τώ έσωτερικώ ένδ; αύτών
τα, τρέχοντα, ίστάμενα, έρευνώντα τδ ε
δαφος, ζητοΰντα τήν τροφήν των καί φεύ- πλάκα οστεώδη, ή; τά άκρα ήσαν έπιμελώς
γοντα τούς δακτύλους τοΰ θηρευτού, δστις στιλπνωμένα και ήτι; προδήλω; εΐχε κατασκευασθή άπδ τεμάχιον ανθρώπινης κεφα
θέλει νά τά συλλάβη».
"Οταν έν τινι σπηλαίω πλησιάσωσιν αν- λής, άναμφιβόλως άπδ βρεγματικόν όστοΰν.
Τδ κρανίον, έν ώ ήν ή όσ εώδης αΰτη
ημμένον κηρίον είς τυφλόν έντομον η εί;
πλάξ,
παρουσίαζε μίαν οπήν, δι’ ής πιθα
Πριστόχυχα (PriMonychus), ού οί όφθαλ
νώς
είσήχθη"
εύκόλως δμως «βλεπέ τις ότι
μοί είναι έντελώς ανεπτυγμένοι καί όστις
δύναται νά ζήση εί; τε τό φώ; τής ήμέ
(α) Δύο είδη τοΰ Trerhns άτινα διέρχονται
ρας, ώς καί είς τά σκοτεινότατα μέρη, τά μέρος τού βίου των υπό τύ ΰδωρ, άποτελοΟσιν
δύο έντομα ή μένουν αναίσθητα καί ώ; έξαίρεσιν τοδ κανόνος· διότι τά έντομα ταϋτα,
ύπνώττοντα ή φαίνονται έξεγειρόμενα* αί κα! τοι προικισμένα δι’ εντελών οφθαλμών, ϊφνης καί φεύγοντα τάχιστα, καί αν ό χουσιν εις τό σώμα τρίχας μεγάλα;, ώς καί τά
άόμματα.
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δέν προήοχετο Ι τοΰ κατεστραμμένου μέ
ρους, διότι ητο χονδροτέρα ή τά άλλα οστά
τής κεφαλής καί δέν είχε τδ αύτδ χρώμα.
’Εξετάζοντας τδ κρανίον αύτδ είς τδ μέ
ρος δπου είχεν άκρωτηριασθή, εϊδον δτι ιά
άκρα τής οπής ησαν καλώς έστιλβωμένα
καί κατατετμημένα έκ τής έξωτερικής έπι
φανείας' ούδεμία δέ άμφιβολία δτι ή έπί τοΰ
κρανίου τούτου παρουσιασμένη μεγάλη δπή
έγένετο, δπως και ή όστεώδης πλαζ, υπδ
λ

άνθρώπου πρδς τοΰτο έργασθέντος.
"Αράγε δ άνθρωπος είσήγαγεν έν τή κε
φαλή έκείνη τήν όστεώδη πλάκα ; Κατ’ άρ
χάς έδύνατό τις νά ύποθέση δτι τοΰτο συν
έβη έκ τύχης' δτε δμως έγένοντο καί άλλαι δμοιαι άνακαλύψεις, ώμολόγησαν δτι
άνθρώπινος χείρ είσήγαγε τήν όστεώδη πλά
κα είς τήν κεφαλήν νεκρών τινων. Πρδς τίνα
τάχα σκοπόν; — άγνωστον’ άλλ’ούδόλως
δύσκολον νά πιστεύσωμεν δτι ήν θρησκευτι
κόν τδ έθιμον.
"Αλλα κρανία, εύρεθέντα ύπδ του Κ.
Προυνίέρ έχουσι μέν όπήν εύρεΐαν κατά τδ
μάλλον ή ήττον, μεγάλην ώς πεντάφραγκον, άλλά δέν φέρουσιν δστεώδη πλάκα. Ό
Κ. Προυνίέρ έτι μάλλον έξεπλάγη πεισθείς
δτι αί διατρήσεις αύται έγένοντο ζώντος τοΰ
άνθρώπου, διότι τά λεπτά καταστάντα ά
κρα τών κρανίων προδήλως εϊχον αρχίσει νά
έπουλώνται' συνεχώς μάλιστα ή άπώλεια
τής ούσίας άνεπληροΰτο καθ’ ολοκληρίαν.
Οί σοφοί, είς ους δ Κ. Προυνίέρ άνεκοίνωσε
τήν άνακάλυψίν του, ένθυμήθησαν τότε δτι
έπί πολλών κεφαλών παρετήρησαν όπάς άναλόγους, κατά τδ μάλλον ή ήττον έπουλωμένας. "Αχρι τοΰδε πρδς έξήγησιν αύτών ώφειλον νά παραδεχθώσιν δτι έγένοντο ύπδ
πελέκεως καταφερθέντος ύπδ αθλητικής
χειρδς, δπως οί ιππείς καί νΰν διά -τής σπά
θης άφαιροΰσιν ένίοτε τεμάχια τής κεφαλής'
όποιαν δμως δύναμιν έπρεπε νά ύποθέσρ τις
εις τούς άνθρώπους τών άπωτάτων έκείνων
χρόνων, κατορθοΰντας νά έπιφέρωσι τόσον
φοβεράς πληγάς διά λίθινων πελέκεων ! Ή
έξήγησις άρα δέν έφαίνετο καλή' άλλά τδ
πολύτιμον εύρημα τοΰ Κ. Προυνίέρ καί η

πολυτιμοτέρα δξύνοια αύτοΰ διέλυσαν πά
σαν άμφιβολίαν. Άφοΰ τωόντι τά κρανία,
άτινα είχεν ευρει είς Μχρβεζδλ, συνεχώς ή
σαν τρυπημένα, ήτο δυνατδν νά παραδε
χθώσιν δτι αί πλτ,γαέ αύται έγένοντο διά
συμβάντος έκτάκτου, διά φοβεράς τούτέστι
πληγής διά πελέκεως; διατί δέ είς τδ Μαρβεζδλ τόσοι εϊχον συνέλθει τραυματίαι ;
Πρόδηλον, άπ’ εναντίας, δτι έκουσίως καί
έκ προμελέτης οί άνθρωποι έκεΐνοι άφήρουν
μέρος τής κεφαλής, ή, ίνα καλλίτερον ειπωμεν, άνετίτραινον δ μέν τδν δέ' άλλά πρδς
τίνα σκοπδν ένήργουν τήν έδυνηράν καί συνε
χώς έπικίνδυνον έγχείρισιν ταύτην ; Περί
τούτου πολλαί έγένοντο υποθέσεις.
Πολλοί παραδέχονται, δπερ δπωσοΰν πι
θανόν, δτι τοΰτο έγένετο πρδς σκοπδν θερα
πευτικόν. Τωόντι' ή άνάτρητις ήτο γνωστή
καί έγένετο κατ’ αύτούς τούς άπωτάτους
χρόνους. Ό 'Ιπποκράτης δμιλεΐ περί αύτής
ώς περί πράγματος κοινοτάτου' καί τοι δέ
δ πατήρ τής ιατρικής αναφέρει τούς συγγρα
φείς έξ ών ερανίζεται καί ονομάζει τούς έφευοέτας τών έγχειρίσεων καί τών φαρμά
κων ά συνιστφ, δέν λέγει τίς δ έφευρέτης
τής άνατρήσεως. 'Οπωσδήποτε, ή άνάτρησις ανάγεται είς άρχαιοτάτους χρόνους καί
νΰν δέ εϊναι έν χρήσει παρά τοΐς βαροάροις
λαοΐς.
Ό Κ. βαρώνος Λαρρύ (Ziirrey) έν άνακοινώσει του πρδς τήν ακαδημίαν τής ια
τρικής, διηγείται δτι φυλαί τινες Καβυλών
καί ήδη ένεργοΰσιν άνατρήσεις διά τεσσά
ρων πρισμάτων (πριονισμάτων) άτινα διασταυροΰνται ούτως, ώστε νά σχηματίσωσι
τετράγωνον' φαίνεται δέ δτι οί λαοί ούτοι
συνεχώς προσφεύγουσιν είς τήν έγχείρισιν
ταύτην. Ό στρατηγός Φαιδέρβ έδωρήσατο
είς τήν ιατρικήν σχολήν δύο κρανία φέροντα
ίχνη τής έγχειρίσεως ταύτης, άτινα εύρεν
είς 'Ριωνίαν (Αλγερίαν).
'Ο Κ. Squier έπαρουσίασεν είς τήν ε
ταιρείαν τής ανθρωπολογίας κρανίον έξαχθέν
έξ άρχαίου περουβιανού τάφου' έπί τοΰ κρα
νίου δέ βλέπει τις εύκρινώς τάς δκτώ άκρας

ΦΥΑΑΚΤΙΙΡΙΑ ΕΚ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΡΑΝΙΟΓ.

τοΰ πρίσματος. Τά ίχνη τής φλογώσεως, ά
τινα έφαίνοντο πέριξ τοΰ 6ςοϋ, άπεδείκνυον
δτι ή έγχείρισις έγένετο μίαν σχεδδν έβδο
μάδα πρδ τοϋ θανάτου. Εάν δ άνθρωπος
ήθελεν έπιζήσει πολλά έτη, τά ίχνη τής
τομής ήθελον έξαλειφθή κα'ι αί τέσσαρες γωνίαι τοϋ άνατμηθέντος μέρους ήθελον καταστή στρογγυλοί.
Ό Κ. Σέλ διηγήθη έν τή Συνόδω τής
Λίλης δτι εύρον είς τάς Καναρίους νήσους
κρανίον άνάλογον πρδς τά τοΰ Κ. Προυνίέρ" τδ εύρημα δέ εϊναι τοσοΰτον μάλλον
σπουδαιον, καθ’ δσον άποδεικνύει δτι αί
νήσοι αύται εϊχον άποικισθή άλλοτε ύπδ
’Αφρικανών μαύρων.
Ο άγγλικδς Ίαζριχός Χρόνος τής (4)16
’Απριλίου 1874) αναφέρει δτι οί σοφοί τής
Νοτίου θαλάσσης προβαίνουσιν είς άνατρήσεις, χρώμενοι ύέλω, έπί πολλών νο
σημάτων τής κεφαλής, ήτοι σκοτοδινιάσεως, νευραλγίας, κτλ. «Τδ φάρμακον, λέ
γει, συνίσταται είς τδ νά ποιήσωσιν είς
τδ τριχωτόν δέρμα τομήν έν σχήματι Τ,
καί νά έκδάρωσιν αύτδ τδ κρανίον διά τε
μαχίου τεθραυσμένης ύέλου έως ού φθάσωσιν είς τήν έπικρανίδα καί άνοιχθή δπή
μεγάλη δσον δίφραγκον.»
Ή θεραπευτική τών άγριων έκείνων δέν
εϊναι άμικτος άλλοκότων θρησκευτικών
ιδεών. Κατ’ αύτούς, αί δδόναι, ύφ’ ών κατατρύχεται δ άνθρωπος, προξενούνται ύπδ
κακοποιού δαίμον.ος είσδύοντος είς τδ σώ
μά του. Οταν άρα πάσχη η κεφαλή του,
άνάγκη νά διανοίξωσι τώ κακώ πνεύματι
θύραν, δι’ ής νά έξέλθη, καί πρδς τοΰτο άνοίγουσιν δπήν είς τήν κεφαλήν, ώστε δι’
αύτής νά άπέλθη. Διά τής αύτής δδοΰ έξήλθε τής κεφαλής τοΰ Διός ή Άθηνά, τοΰ
Ήφαιστου διαρρήξαντος τδ κρανίον.
Δύναταί τις οθεν νά παραδεχθή δτι οί
τής λιθίνης έποχής άνθρωποι έτρύπων τήν
κεφαλήν, άλλά διατί διετίτραινον τούς νε
κρούς ; διατί είσήγαγον είς τδ κρανίον τινών πλάκας δστεώδεις; Πρόδηλον δτι ή
ιατρική ούδέν έχει κοινδν πρδς τάς τοι
αύτας μετά θάνατον εγχειρίσεις καί δτι
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οί προπάτορες ήμών τοΰτο ϊπραττον έκ
θρησκευτικού καθήκοντος.
Οί άνθρωποι έκεΐνοι εϊχον θρησκείαν. Ό
Κ. Ιωσήφ de Baye άνεκαίνωαεν είς τήν έ·
ταιρείαν τής ανθρωπολογίας δτι είς μνη
μεία τινα (σπήλαια) τής λιθίνης εποχής
άνεκάλυψε χονδροειδείς καί άμορφους ει
κόνας θεοτήτων' ακριβώς δέ είς τά αύτά
σπήλαια δ Κ. Προυνίέρ ‘εύρε τά τρυπημέ
να κρανία.
’Επειδή έπί ζώντων κυρίως διετίτραινον,
ώς άπεδείχθη έκ τών εόρεθέντων κρανίων,κεφαλάς νέων καί παιδιών, υπέθεσαν δτι ή
έγχείρισις είχε σχέσιν πρδς τήν θρησκείαν,
πρδς μυστήρια αυτής. Οί ιερείς τών άρ
χαίων ώφειλον νά ήναι μεμυημένοι εις δ
λα τά μυστήρια. Φαίνεται δέ δτι οι είς τήν
έγχείρισιν ύποβαλλόμενοι δέν άπέθνησκον.
• Τί εϊναι, λέγει δ Κ. Μπερτελλίών, ή με
θοδική έντομή τοΰ κρανίου άπέναντι τής
εντομής τής κοιλίας; Γνωστόν έντούτοις
δτι παρά ταΐς μαύροις τής δυτικής ’Αφρι
κής άτομά τινα ϊνα μυηθώσιν είς τήν α
γιοσύνην καί δοκιμάσωσι τάς άρετάς τών
φυλακτηρίων των, διανοίγουσι τήν κοιλίαν
ίδϊαις χερσί, άναπηνίζουσι τα έντερά των
έξω, έπειτα θέτουσι πάλιν καί {ίάπτουσι
μόνοι τήν πληγήν. Πολλοί τών δυστυχών
τούτων θνήσκουσι, τινές δμως σώζονται
καί γίνονται οί άγιοι τής φυλής των »
Οί έπιζητώντες είς τήν άνάτρησιν άναμ
φιβόλως άπεδεικνύοντο πρόσωπα σεβαστά,
τιμώμενα ζώντα καί μετά θάνατον. Έκ
τού ίεροΰ κρανίου των άπέσπων πλάκας
οστεώδεις, άς έτήρουν ώς λείψανα άγια ή
έφερον ώς φυλακτήρια, διότι πολλαί τών
οστεωδών πλακών είσί τρυπημέναι, ο>στε
άνηρτώντο έκ τού λαιμού.

Π. Γ. Ε.
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ΠΟ1Κ1ΛΑ.
θεσιν περί τής καλλιεργείας τού τείου έν
τή Βεγγάλη Κατ' άρχάς όλίγιστοι, δύο
μόνον, ήθέλησαν νά δοκιμάσωσιν «ν τδ
δένδρον τούτο δύναται νά ευδοκίμηση έν
τή ’Ινδική, καί κατά τδ 1856 έφύτευσαν
τοιαϋτα εις ’Ασάμ, τόσον δέ έπέτυχον,
ώστε αί φυτεΐαι κατέχουσιν ήδη έκτασιν
804,582 στρεμμάτων. *Βδη τδ τίΐον καλ
λιεργείται εις τας έπαρχίας Άσάμ, Δάκας,
Σελέτ, Καχάρ, Κούχ-Βεχάρ, Τσιτταγόγα,
Χότα-Ναγπούρ, Λοχαρδούγκα, κτλ. Ή α
ξία τού κατ’ έτος πωλουμένου καί εις διά
φορα μέρη στελλομένου τείΰυ ανέρχεται
εις μέγα ποσδν χρημάτων.

ΟΦΙΣ Ο ΟΦΙΟΦΑΓΟΣ.
Τδ φοβερόν τούτο ερπετό*, ζή κυρίως ι μέσον τών κλάδων' έχει δ'ε συνήθως μήκος
άπδ όψεις, οΰς συλλαμβάνει μετά μεγί δέκα μέχρι δεκατεσσάρων ποδών. Τδ χρώ
στης δεξιότητος- είναι δέ ιοβόλο* καί τδ μα του ε'ναι μέλαν ή έλαιόχρουν.
Οί αυτόχθονες τής ’Ινδικής φοβούνται
δήγμά του έν άκαρεί σχεδόν έπιφέρει θά
νατον. Εύρίσκεται εις τά θερμά κλίματα, πολύ τδν δφιν τούτον, καί δικαίως, διότι,
κυρίως εις δλην την ινδικήν χερσόνησον, ώς εϊπομεν, τδ δήγμα του έν άκαρεί σχε
Α.
εις τάς νήσους ’Ανδαμάν, εις ’Ιάβαν, εις δόν έπιφέρει θάνατον.
Σουμάτραν, εις Βόρνεον καί εις τάς Φιλιππίνας. Οί κ κ. Δουμερίλ καί Βιβρίν άπή*τησαν αύτδ και εις Νέαν Γουινέαν καί εις
ΠΟΙΚΙΛΑ
Κοχιγγίνην, ό δέ κ. Καντδρ εις Πενάνγ.
Πρώτος περιέγραψε τδν δφιν ό Σλέγελ,
Ka.l.hifytia, τον retov er rij /rdixfj.—
μετ’ αύτδν δέ δ Αεσών, δ ”Ελλιοτ καί
ΊΙ
’Αγγλική κυβέρνησις, ή μάλλον τδ αρ
άλλοι.
μόδιον
ύπουργείον εδημοοίευσεν άρ-.ίως έκΤδ_έρπετδν ζή επί δένδρων υψηλών άνά
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πολύ καλλίτερα. Αί άμπελοφυτεϊαι προάγονται όσημέραι καί οί ο'νοί της είναι ή
δη περιζήτητοι έν άπάση τή ’Αμερική, έν
Αυστραλία καί έν Ευρώπη, ιδίως έν Γερ
μανία καί ’Αγγλία- γίνεται δέ έξαγωγή
καί διά τάς Σανδουϊχικάς νήσους καί πολλά
άλλα μέρη. Κυρίως προτιμώσι τδν λευ
κόν, τδν μοσχάτον καί τδν Τοχαή λεγό
μενον, ήρχ-.σαν δέ νά κ-ατασκενάζωσι καί
χαμπανίτηχ ούχί κατώτερον τού γαλλι
κού. Μετ’ δλίγα ετη οί οίνοι τής Καλιφορνίας θ’ άντικαταστήσωσιν εις τδ έμπόριον τούς γαλλικούς, γερμανικούς καί ουγ
γρικούς.

Nior e.lator. — Έν τώ μακρώ κατα’’Εν τινι φύλλω τών ’Ημιμησίων Newr
λόγω τών νοθευμένων προϊόντων καταλε- τού Λονδίνου κατεχοιρίσθη προσφάτως ποκτέον τδ έκ τής άποβράσεως κυνών παρα- λύγλωττος αγγελία αληθώς παράδοξος. 'II
γόμενον έλαιον, δπερ αισχροκερδείς κατα- άγγελία αυτή έδημοσιεύθη εις έβδομήκονσκευάζουσιν έν Αμερική καί πωλοϋσιν ώς τα πέντε διαφόρους γλώσσας, μετά τών
γνήσιον //ovpovrd.lador. Τδν δόλον τού ιδίων έκάστης χαρακτήρων, ήτοι ινδικήν,
τον αναφέρει έπιστημονική έφημερίς. Έν περσικήν, εβραϊκήν, σανσκριτικήν, άραβιάγίω Φραγκίσκο) τής Αμερικής υπάρχει κήν, σιαμικήν, βεγγαλικήν, μαλαϊκήν, κι
καταστημα, όπερ άγοράζει ποδς 40 εκα νεζικήν, συριακήν, τουρκικήν, άρμενικήν,
τοστά τού ταλλήρου, ήτοι δύο φράγκα, ελληνικήν, κτλ., κτλ.
Μία μόνη καταχώρισις έστοίχισε 500
τούς φονευομένους κΰνας. Τά πτώματα τών
δυστυχών ζώων μεταφέρονται εις έργοστά- λίρας.
σιον καί έκεϊ άνατέμονται. Τά δέρματα
πωλούνται εις βιομηχάνους, κατασκευάζον
'Π δεσποινίς Φραγκίσκα Τιβουρτιάς, γεντας χειρόκ ;ια, αί δέ τρίχες αγοράζονται νηθεϊσα έν τ^ πρωσσική νήσω Βοΰργεν καί
ύπ’ άλλων βιομηχάνων. Τδ κρέας τίθεται ηλικίας είκοσι τριών έτών, ύποστάσα τάς
εις μέγαν λέβητα, δπου βράζει έως ού τά εξετάσεις της έν τή ιατρική σχολή τής Ζυ
δοτά άποχωρισθώσι τής σαρκός' τούτου ρίχης έλαβε κατ’ αύτάς δίπλωμα διδά
γενομένου έςάγουσι τά οστά, άτινα πω- κτορας τής ιατρικής, χειρουργικής καί μαι
λούσιν εις τούς διυλιστάς τής ζαχάρεως. ευτικής. 'Ο πρύτανις τού πανεπιστημίου έν
Καί ταΰτα μέν καλ.ώς εχουσιν οπωσδή τή προσφωνήσει του έπήνεσε πολύ τδν ι,ήποτε, άλλ’ ό πρακτικός τών ’Αμερικανών λον, τήν έπιμέλειαν καί τάς προόδους τής
νους δέν άρκεϊται μέχρι τούτου. Εις τήν νέας.
έπιφάνειαν τής βραζούσης υγράς μάζας αν
'Ο αριθμός τών αύτοκτονιών αυξάνει έν
έρχεται ύλη παχεϊα, ελαιώδης, ταύτην δέ
έζαφρίζουσι μετ’ επιστασίας καί μεταποι- Αΰστρίγ. διά τρόπου καταπληκτικού. ’Ενώ
ούσιν εις μουροννόΛαδον. Τδ υπόλοιπον άπδ τού 1819 μέχρι τού 18 27 ό κατα
χρησιμεύει εις τροφήν τών χοίρων. — Οί μέσον όρον ετήσιος αριθμός δ'εν ύπερέβαινε
’Αμερικανοί καί άπδ τήν μυίαν πορίζονται τούς 400, ήδη ΐδιπλασιάσθη. Αί αύτοκτονίαι τώ* γυναικών δέν ηΰξησαν όπως τών
λίπος, τδ δή λεγόμενον.
Εύϊυχώς ή Καλιφορνία έχει προϊόντα άνδρών. Κυρίως δέ όλιγώτεροι αΰτοκτονού-
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ΠΟΙΚΙΛΑ.

σιν είς τάς νοτίους Επαρχίας (19 0)0) καϊ
περισσότεροι είς τάς βορείους (24 0)0), ΙΙαρατηρητέον δτι οί πλεΐστοι τών αΰτοκτονούντων είσί νέοι, δλίγιστοι δέ σχετικώς
γέροντες.
'Η πρωτεύουσα ζαί αί πέριξ πόλεις παρέχουσιν άπδ ήμίσεως αΐώνος τούς πλείς-ους
τών αΰτοκτονουμένων- ώς πρός τήν θρη
σκείαν δέ τήν πρώτην Οέσιν κατέχουσι
σχετικώς οί διαμαρτυρόμενοι, μετ’ αυτού;
οί καθολικοί, έπειτα οί ορθόδοξοι καϊ τε
λευταίοι οί Εβραίοι- ούτοι 1 πρός 4. Διά
φορα είδη θανάτου έκλέγουσιν οί Θέλοντες νά
Οέσωσι τέρμα είς τήν ζωήν των. Είς Σαλτζμποΰργον, Γαλλικίαν, Καρινθίαν καϊ τό Τυρόλον κυρίως έκλέγουσι τό ύδωρ, είς τάς μεγαλοπόλεις, ώς είς τήν Βιέννην, ποιοΰσι
χρήσιν δηλητηρίου, διότι εύκόλως εύρίσκου-

Έν Λονδίνφ πρόκειται νά συστηθή ειδι
κόν σχολεϊον καϊ νοσοκομεΐον, έν οίς νά
μορφώνται νοσοκόμοι, άνδρες καϊ γυναίκες.
ΊΙ έπ! φιλανθρωπία γνωστή μϊς Νιχτιγκάλ, ήτις πρώτη ύπεκίνησε τό ζήτημα,
ζητεί πρός τόν σκοπόν τοΰτον 20,000 λί
ρας στερλίνας καϊ έτησίαν πρόσοδον 5000

λιρών ϊνα φέρη είς αίσιον πέρας τό έργον.

Κατά τήν άπογραφήν τήν γενομένη»
τήν 11 ην Δεκεμβρίου 1875 έ. ν., ό δλος
πληθυσμός τής γερμανικής αύτοκρατορίας
άνήρχετο είς 42,757,812 ψυχάς, ήτοι
έντός τετραετίας ηύξησε κατά 1699,020
άτομα.
'Ο πληθυσμός τής Γαλλίας τώ 1872
συνεποσουτο είς 36,102,921 ψυχάς. 35,
σιν αύτό.
676,943 ήσαν Γάλλοι καϊ 740,668 άλΈξ έτέρας έκθέσεως συνάγομεν ότι έξ α
λοδαποϊ, ήτοι 347,558 Βέλγαι, 112,572
νόμων γάμων πολλά τέκνα γεννώνται είς
’Ιταλοί, 64,808 Άλσατιανοϊ καϊ Λοθηραγτάς έρεινάς χώρας, ήτοι 26 0)0 εί; τήν ά
κιανοϊ, προτιμήσαντες τήν γερμανικήν έ·
νω Στυρίαν καϊ τάς Νορικάς 'Αλπεις
θνικότητα, 52,754 ’Ισπανοί, 52,950 Έώσκαϊ 68 0)0 είς Saint J eit, έν Καρινσοι, 42,834 Πολωνοί, 39,361 Γερμανοί,
Οίι?. Τά μέρη έκεϊνα έν γένει εϊναι πτωχά,
26,003 'Αγγλοι, κτλ.
οί δέ έκ τοϋ έδάφους ζώντες έργάται νυμ
Ό πληθυσμός τοϋ Λονδίνου κατά τήν
φεύονται άργά ή καϊ θνήσκουσιν άγαμοι. Τά
πρώτην
εξαμηνίαν τοΰ 1875, ήτοι μέχρι
ήθη δέν είναι έκεϊ αγνά και ουδόλως θεωρεί
τής 18)30 Ιουνίου, συνέκειτο άπό 3,445,
ται αξιόμεμπτος ή γυνή πολλάκις. — Κυ
160 ψυχάς" ανάλόγως δέ τής αύξήσεως τοΰ
ρίως οί Γερμανοί έχουσι τά περισσότερα νό
πληθυσμού αυξάνουσι καϊ αί πρόσοδοι τής
θα, μετ’ αύτούς δέ 'Εβραίοι, μάλιστα έν τη
πόλεως. Αί έταιρεΐαί τοΰ φωταερίου είσέάνατολική Γαλλική καϊ έν τή δυτική Μπουπραξαν κατά τό άπελθόν έτος λίρας στερ
κοβίνα.
λίνας 2,981,389, αί έταιρεΐαί πρός διοχέτευσιν τοΰ υδατος 1,131,034 λίρας.
Τό αγγλικών πολεμικόν Challenger με
Κατά μέσον δρον άναλογεϊ 1 λίρα κατ’
τά τριετή πλοΰν έπανήλθεν είς Πλυμούθην
άτομον έτησίως διά φωτισμόν καϊ ύδωρ.
καϊ άπεβίβασεν άληθεϊς έπιστημονικούς θη
σαυρούς, ήτοι συλλογάς φυσικής ιστορίας,
θαλάσσια φυτά, όστρακα, μαλάκια κτλ,
συλλεχθέντα κατά τόν μακρότατον τοΰτον
καϊ μοναδικόν πλοΰν ύπό διαφόρων έπιστημόνων, έπιβαινόντων τοΰ πλοίου. Τό Τσά.Ι.Ιίγγιρ διέπλευσεν αισίως 68,184 αγγλικά
μίλλια.
Περίληψιν τής Θαλασσοπορία; ταύτης
θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς.

