
Ετος Ε'. ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1877. Φυλ. Ε'.

ΑΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΑΙΙΣΙΑΙ 
ΤΠΣ ΑΣΙΑΣ-

******

Η ΠΕΡΓΑΜΟΣ.

• Οΐοα τά έργα σου, καί ποΰ κατοικεί;, ό
που ό θρόνο: τοΟ Σατανί, χαί χρατεΤ; τό ό
νομά μου, χσί ούχ άρνήσω τήν τ.ίστιν μου 
χαί έν ταΤ; ήμίραι; έν αί; ’A-τ'πα: Λ μάρτυ; 
μου δ Μιστό:, 5; άπεκτάνθη παρ’ δμΤν, όπου 
κατοικεί ό Σατανϊ;. · (Άποχάλ. Β'. 13;.

Άναχωρών δ περιηγητές άπδ τής Σμύρ
νης χαι όδεύων πρδς βορράν έπί τών άχθό.ν 
τοΰ Καΐχου, μιχροΰ ποταμού όνομαστού έν 
τή χλασιχή ιστορία, έν τή, επαρχία τής 
λΐυσίας, άφιχνεϊται εις ρνπαράν άλλά πο- 
λυπληθύν τουρκικήν πόλιν, ένθα, έν τή στε
νή άνίσω πεδιάδι, τά τή δε χάχείσε άθροί- 
σματα νεωτέρων χατοιχιών χαί αι χατε- 
στραμμέναι χαλύβαι επισκιάζονται ύπδ χυ- 
μαινομένων χυπαρίσσων, χαι εγχωδών τμη" 

(0ΜΗΡΟ2 ΦΓΛ Ε'.) 

μάτων ερειπίων, άπερ διηγούνται περί τί
νος παρελθόντος μεγαλείου δλως αντιθέτου 
πρδς την παρούσαν αύτών ποταπότητα. 
II χώρα αυτή είναι η νεωτέρα Πέργαμος, 
περιοριζομένη έντδς τών ερειπίων τού αρ
χαίου Περγάμου, η ώς έσφαλμένως τόρα 
καλείται Πέργαμος. Έπί τίνος δε ίζέχον- 
τος λόφου, ακριβώς ίπισθεν κειμένου τής 
νεωτέρας πόλεως, κείται μακρά ανώμαλος 
σειρά κατεστραμμένου τείχους έμπερικλεί- 
οντος πολλούς σωρούς κατατεθραυσμένων 
ερειπίων, έν οϊς τεθρ.αυσμένα άρχιτεκτονε- 
κά κοσμήματα καί κατά τά ημ'.συ καταβυ
θισμένοι στήλαι λευκού μαρμάρου έκλάμ- 
πουσιν έν άντιθέσει πρδς τούς μέλανας βα- 
σαλτικούς βράχους έζ ών συνίσταται ό λό
φος Ούτος ήτον ή άκρόπολις περιέχτυσα 
κατ’ άοχάς ένδον τών τειχών της ολόκλη
ρον τήν άρχαίαν πόλιν, καί όπου ναός καί 
άνάκτορον τδ παλαι υπήρχον άνηγερμένα 
μεγαλοπρεπώς έκατέρωθεν, καί άτινα άνυ- 
ψούντο δίκην πύργων υπέρ τήν κάτω κοι
λάδα τοΰ Κχίκου. Καίπερ δέ τδ Πέργαμον 
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έκπέσαν άπδ τής μεγαλοπρεπούς χαταστά- 
σεως αύτοΰ δέν μετετράπη είς έρημον, χαί 
δέν έγένετο κατοικητήριον αγρίων θηρίων, 
ώς ή Έφεσος,—τδ φαινόμενον αύτοΰ άνα- 
χαλεί μάλλον είς τήν μνήμην ήμών τήν 
προφητείαν περί τής Ιερουσαλήμ, «χαί ί- 
σται πατουμένη ύπδ έθνών, άχρι πληρω- 
θώσι καιροί έθνών.»

Τδ ενδιαφέρον δπερ έγκειται έν τή ιστο
ρία τής Περγάμου εϊνε μάλλον χλασιχδν ή 
χριστιανικόν. Τωόντι, έλίγα μόνον υπομνή
ματα έχομεν πλέον τής γνώσεως, ήν άρυό- 
μεθα έχ τής έπιστολής τής ’Αποχαλύψεως, 
ατινα, έν οίωδήποτε σαφεΧ τρόπω ένοΰσι 
τήν Πέργαμον μετά τής ιστορίας τής πρώ
της έχχλησίας. Πάν δτι γινώσχομεν περί 
τής χριστιανικής αύτής ιστορίας είνε τοΰτο 
μόνον δτι άπδ τοΰ χαιροΰ τοΰ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου ήν ή έδρα μητροπολίτου, ώς 
τιρόντι είσέτι διατελεϊ ουσα ή έδρα πτωχού 
τίνος έχχλησιαστιχοΰ προεστώτος, (προθι- 
ρέως), χαί δτι αυτή έπεσεν έν τή εξουσία 
τών Τούρκων έπί τής βασιλείας τοΰ αύτο- 
κράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Κομνηνοΰ. Τφόντι 
δέ, τά λείψανα αύτής διηγούνται ήμϊν πλέ
ον τών άπομνημονευμάτων αύτής' διότι 
τδ πρώτιστον τουρκιχδν τέμενος είσέτι γνω
ρίζεται υπό τών χριστιανών ώς ή άρχαία 
εκκλησία τής 'Αγίας Σοφίας, καί εύρύχω- 
ρόν τι καί μεγαλοπρεπές έρείπιον, μετά 
προσκεκολλημένων παρεκκλησίων, νΰν υπδ 
τών Τούρκων κατεχόμενον, καί έχον μίαν 
ολόκληρον άψίδα, είνε ή παλαιά μητρόπό
λις τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, είσέτι ουτω καλου- 
μένης, καί ένθα, ώς οί έντόπιοι έπίστευον, 
δ "Αγιος ’Ιωάννης έβάπτισε του; πρώτους 
χριστιανούς.

Μία ή δύο έκφράσεις έν τή επιστολή 
πρδς τήν Περγαμηνήν έκκλησίαν δυνατδν 
νά διασαφηνισθώσιν έκ τής σχέσεώς των 
πρδς τήν ιστορίαν καί τοΰ χαρακτήρος τής 
παλαιάς πόλεως. «Οίδά σου τά έργα, καί 
ποΰ κατοικείς, δπου ό θρόνος τοΰ Σατανά.» 
Ός ή Έφεσος καί ή ϋέργαμος ήν κατ’ έξο- 
χήν πόλις ναών. Καί άφ’ ού έπαύσατο τοΰ 
είναι ή διαμονή τή; βασιλείας, επί μακρδν

καιρόν διετήρησε τδ πρωτεΧον τοΰ είναι ή 
μητρόπολις τής έθνικής Οεότητος. Ώς ή "Ε
φεσος καί αυτή έκαυχάτο έπί col; νομίσμα- 
σι καί ταΧς έπιγραφαΧς αυτής ώς νεοκόρον, 
καί καθώς άλλοι ασιανοί Ελληνες, καί οί 
Περγαμηνοί ήσαν άφοσιωμένοι είς φιλήδο- 
νον καί ασελγή λατρείαν. Τοΰτο μόνον ήρ- 
κει νά έξηγήση τήν φράσιν, «δπου δ Σατα
νάς κατοικεί.» Άλλ’ η σχέσις δύναται νά 
η είδικωτέρα. Ή πολιούχος θεότη; τή; 
Περγάμου ήν ό ’Ασκληπιός, δ θεδς τής ια
τρικής. Ό τάφος αύτοΰ έκέκτητο τδ δικαί
ωμα τοΰ άγιαστηρίου, δ τίτλος «Σωτήρ» 
άπεδίδετο αΰτφ,καί δ δφις,τδ σύμβολον τοΰ 
Σατανά παρά τοΧ; Ιουδαίοι; χαί χριστια
νοί;, ήν τδ χαρακτηριστικόν του έμβλημα. 
Πρδ; τιμήν αύτοΰ ζωντανός δφις διετηρεΐτο
καί έτρέφετο έν τώ ναώ, καί ή λατρεία τοΰ 
όφεος ήν τοσοΰτον ένδεικτική ίδιότης τοΰ 
τόπου, ώστε ευρίσκομεν τοΰτο τδ έρπετόν 
κεχαραγμένον έπί πολλών τών νομισμάτων 
αύτής. Τδ τέχνασμα πάλιν τών ιερέων τοΰ 
’Ασκληπιού συνίστατο πολύ είς μαγείας 
καί έπωδάς, καί πολύ πλήθος συνήρχετο 
είς τδν ναόν του, δπου ήξίουν δτι ψευδή 
θαύματα θεραπείας ένήργουν, καί άτινα ά~ 
ναμφιβόλως έπράττοντο υπό τοΰ Σατανά 
ΐνα κωλύση καί νοθεύση τδ έργον τών απο
στόλων καί τήν διδασκαλίαν τοΰ Ευαγγε
λίου.

Έτι δέ άκριβώς έν τοιαύτη πόλει, οϊα 
ήν αυτή, μητρόπολις τής είδωλολατρείας, 
τδ ζήτημα τοΰ τρώγειν είδωλόθυτα Οά ήγεί- 
ρετο συχνάκις δπως έμβάλλη δυσχερείας έν 
τή πορεία τών πρώτων χριστιανών. Επο
μένως ευρίσκομεν τήν έπίπληξιν, «έχεις έ- 
κεΧ κρατούντα; τήν διδαχήν τού Βαλαάμ, 
8ς έδίδασκε τδν Βαλάκ βαλείν σκάνδαλον 
ενώπιον τών υιών Ισραήλ, είδωλόθυτα καί 
πορνεΰσαι.» Καί ώ; δ Βαλάκ είχε τδν Βα
λαάμ ϊνα πλαν£ αύτδν, «οΰτω; έχεις καί 
σύ κρατούντας τήν διδαχήν τών Νικολαϊ- 
τών, 8 μισώ » Οί Νικολαΐται τσαν βεβαίως 
οί πεσόντες έν τή άμαρτίςε τού Βαλαάμ, ώς 
έν Έφέσω (έν στίχω 6ψ) ένθα τά άποπλα- 
νήματα ησαν παρόμοια. Καίτοι ή πλοκή έ- 

ξηγή ημΧν τήν πλάνην αύτών, δέν φαίνεται 
δμως δτι έκεΧ υπήρχε τότε οίαδήποτε θρη
σκευτική αΐρεσις γνωστή υπό τδ όνομα τού- 
τω Πιθανόν ώς Ίεζαβήλ (έν στίχω 20ψ), 
είνε συμβολικόν όνομα. Τινές ήρμήνευσαν 
τούτο άπδ φαντασιώδους παραγωγής «ήτοι 
καταστροφείς τοΰλαοΰ·» Αυτοί ήσαν δια
φορετικοί άπδ τής αίρέσεως τών Νικολαϊ- 
τών τής δευτέοας καί τρίτη; έκατονταε- 
τηρίδο; οντων κλάδου τινδς τών Γνωστικών, 
καί ίσως λαβόντων τδ δνομα δπερ ευρήκαν 
ηδη έτοιμ.ον. Ούτοι ήσαν παράνομοι, οϊτι- 
νες κατεφρόνουν τήν διδασκαλίαν τή; χά- 
ριτος, οί όποΧοι υπισχνοΰντο ελευθερίαν, οί 
ίδιοι δέ αύτοί ήσαν δοΰλοι τής διαφθοράς, 
διαστρέφοντες τήν χάριν τοΰ θεοΰ είς άκο- 
λασίαν, πλανώντες, ώς ό Βαλαάμ, τδν λα
όν τοΰ θεού νά τρώγη είδωλόθυτα καί νά 
πορνεύη. Τδ τρώγειν είδωλόθυτα έν τοιαύτη 
πόλει, οϊα ήν ή Πέργαμος, θά ήτον τόσο» 
μέγα σκάνδαλον δσω είνε σήμερον παρά 
τοίς καθαροΧς έκ τών Ινδών. Τδ άποποιεΧ- 
σθαι τοΰ μετέχειν πραγμάτων προσφερο- 
μένων τοΧ; είδώλοις δέν έσήμαινε μόνον άρ- 
νησιν τής είδωλολατρείας, άλλά τι πλέον' 
έσήμαινε τήν άποχήν άπδ πάσης σχεδόν 
δημοσίου ή μερικής ευωχίας, καί τήν άπο- 
χώρησιν, καθ’ δσον ήτον δυνατδν, άπδ τής 
κοινωνικής ζωή; τοΰ τόπου. Τδ σφάζειν καί 
θυσιάζειν ήτον σχεδόν τδ αύτό, καί έν φ δ 
πλούσιος εύωχεΧτο μετά τών φίλων του, ό 
πτωχός, ποιήσας έν τώ ναώ τήν προσφοράν 
τινδς μερίδος, έπώλει τδ έπίλοιπον έν τή α
γορά. (Ίδέ, ά. Κορινθ. Γ. 25). Άλλ’ ή ά 
μαρτία τών Νικολαίτών δέν ήιον τό τρώ
γειν έκ τοΰ προσφερομένου τώ είδώλω, καί 
είτα πωλουμένου ή χρωμένου έν ιδιαίτεροι; 
συμποσίοι;' αΰτη έγίνετο έν έθνικαΧ; έορταΧ; 
πρδς τ.μήν ψευδούς θεού, καί ύστερον έδι - 
καιολογεΧτο υπ’ αύτών λεγόντων ότι έπρα- 
ξαν αύτήν έν χριστιανική ελευθερία, καί ότι 
τδ είδωλο' έθεωρεΧτο παρ’ αύτών μηδέν, 
άτε γν,ορίσαντες ότι τδ δλον σύστημα ήτον 
μία άπατη. Μετά τούτου τού σκανδάλου 
βλέπομεν πόσιρ στενώς ήτον συνδεδευ.ένον 
τδ άλλον. ’Ενταύθα, καθώς έν τή Συνόδου 

τής 'Ιερουσαλήμ (Πράξεις,'ΓΓ/. 20) τά δύο 
αμαρτήματα άναφέρονται δμού' διότι δ 
βδελυρδς χαρακτήρ^τών έθνικών έορτών ά- 
ποκαθίστα αύτά σχεδόν αδιαχώριστα, ιδίως 
έν ανατολική ελληνική πόλει.

Περί τοΰ Άντίπα, τοΰ πρωτομάρτυρος 
τής έκκλησίας τής Περγάμου, ή ιστορία ού
δέν άναφέρει. (*) 'Ο διωγμό; θά υπήρξε 
σκληρός ώ; συμπεραίνεται έκ τοϋ άξιοση- 
μειώτου τρόπου, μεθ’ ου, μνημόνευσα; δ 
Κύριο; τόν πιστόν του μάρτυρα, επαναλαμ
βάνει έμφαντικώς, «όπου δ Σατανάς κατοι
κεί.» Γινώσκομεν μόνον ότι αυτός δέν ήτον 
δ μόνος χορηγηθείς υπδ τής Περράμου τή 
εύγενεΧ στρατιά τών μαρτύρων. Γνωρίζομε* 
ότι ύστερον δ Κάρπος, δ Ράπυλο; χαί μία 
Κυρία Άγαθονίκη έμαρτύρησαν ένδόξως μι
κρόν μετά τδν Πολύκαρπον. ’Επίσης δ *Ατ- 
ταλος, είς έκ τών μάλλον διακεκριμένων τών 
μαρτυρησάντων έν Γαλλία διαρκούντων τών 
έν Αυώνι καί Βιέννη διωγμών,ήτον, ώς πλη- 
ροφορούμεθα ύπδ τοΰ Εύσεβίου, Περγαμηνός. 
'II προκηρυσσομένη άμοιβή τώ νικώντι έν 
ταύτη τή έκκλησία, φαίνεται έπίσης περιέ ■ 
χουσα κρυπτόν τινα ύπαινιγμδν πρδς τάς 
περιστάσεις τών μελών αύτής. «Τφ νικώντε 
δώσω αύτώ φαγεΧν άπδ τοΰ μάννα τοΰ κε- 
κρυμμένου.» Οί άποφεύγοντες χάριν συνει- 
δήσεως τάς έορτάς τής είδωλολατρείας, ί- 
ξουσι καλλιτέραν τροφήν, τδν άρτον τδν 
καταβαίνοντα έκ τοΰ ούρανοΰ, — τδν άρ- 
τδν τής ζωής, έξ ου πάς δ τρώγων ουδέ
ποτε πεινάση καί Ονηξει, έτι δέ τδν Σω- 
τήρα, 8ς νύν άποσύρεται έκ τή; δψεως, ώς 
τό μάννα τδ άποτεταμιευμένον έν τή κι- 
βωτώ τής διαθήκης, δέν γνωρίζει φθοράν, 
τετηρημένος έν τφ ούρανώ δ·.’ ημάς.

Τή προκηρύξει τής αμοιβής ταύτης δ Κύ
ριος προστίθησι, «καί δώσω αύτώ ψήφον 
λευκήν, καί έπί τήν ψήφον όνομα καινόν 
γεγραμμένον, 8 ούδείς έγνω είμή δ λαμβά
νω*.» Ή λευκή ψήφος, ίσως δ καθαρός καί

(") Ούτος υπήρξε σύγχρονος τών ’Αποστό
λων, ήίλησε δέ έπί τή; βασιλείας ΔομιτιανοΟ 
τφ 83 έτει, βληθείς, ώ; λέγουσιν, είς χάλκινο* 
βοΟν πεπυρα<τωμίνον.
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ά*. τινοβόλος άδάμας, πρέπει νά έχληφθή, έν 
άντιθέσει πρός "’ά; χορηγουμένας μαγείας 
τοϊς οπαδοί; τοΰ Ασκληπιού, μετά τών κα- 
βαλιστικών χαρακτήρων έπιγεγραμμένο,ν 
έπ’ αυτών,και οϊτινες έφέροντο ώ; περίαπτα 
ϊνα προστατεύωσ.ν αύτού; άπο τών άσθε- 
νειών. Ούτος ό πνευματικός λίθος, έπιγε- 
γραιχμένος ώ; τδ Ούρίμ, μετά ονόματος 8 
οΰδεί; έγίνωσκε, δύναται νά φέρνι ε’ς φώς 
την άποκάλνψιν, ήν ό Κύριο; ποιήσει πρδς 
τδν πιστόν του λαόν, τών μυστηρίων ιών 
κεχρυμμένων πρότερον άπδ τών βασιλέων 
καί προφητών, ώ; τδ κεκρυμμένον μάννα 
χαί τδ Ούρίμ, δρώμενα ύπδ μόνου τ'.ϋ Άρ- 
χιερέως" άλλ’ ή άποχάλυψις αΰτη τής δόξης ι 
τοΰ θεοΰ δύναται νά γιωσθ^ μόνον ύπδ τών 
δεχθέντων αυτόν.

ΊΙ ιστορία τής ΙΙεργάμου είνε έκπληκτι- 
χδν παράδειγμα τή; άσταοίας τή; πολιτι
κής τύχης. Διαρχούντων τών πρώτων Μη
δικών πολέμων, ή Πέργαμο; δέν φαίνεται 
οτι ύπήρξε τύπος πολλού ενδιαφέροντος, 
καί τοι δ κανονικό; λόφος ύψούμενος άνω 
τής πεδιάδος, πλησίον τοΰ Καΐκου ποτα
μού, δύο έκ τών ρείθρων τοΰ δποίου βρέ 
χουσι τήν βάσιν του, καί δςτις εινε πλεύ
σιμος άπδ τής θαλάσση; εις άπόστασιν 
μόνον 1 8 μιλίων, πρέπει ποτέ νά ύπήρζε 
ισχυρόν φυσικόν δ/ύρωμα. *0 Ξενοφών είνε 
ό πρώτο; άρχαϊος συγγραφεύ; δ διδούς ήμϊν 
περιγραφήν τινα περί αύτής έν ταϊ; ήμέ- 
ραι; δέ αύτοΰ αΰτη κατωκείτο κυρίως ύπό 
'Ελλήνων, ών ή πόλις κατείχε μόνον τήν 
Ακρόπολιν, τήν νΰν ήρημωμένην κορυφήν, 
ε·θα, ώς ή παράδοσις λέγει, έγεννήθη δ 
Ζεύς. Συνεπεία τής παραδόσεως ταύτης ή 
Πέργαμος περιεβάλλετο μετά τινο; είδους 
ίεροΰ χαρακτήρος. Ύστερον δ Λυσίμαχος, 
εί; τών στρατηγών καί διαδόχων ’Αλεξάν
δρου τ.ύ Μεγάλου, μετά τήν ύπ’ αύτοΰ ει
σβολήν καί κατάκτησιν τοΰ βορείου μέρους 
τή; Μικρά; ’Ασίας, έζελέξατο τήν Πέργαμον 
ώ; ακρόπολιν ένθα κάλλιστα ήδύνατο ν’ 
άσφαλίση τδν άμετρον θησαυρόν του. Τοΰ
τον ένεπίστευσε τή φοοντίδι τοΰ Φιλεταίρου 
άνδρός Τιανοΰ, δςτις, άφοΰ δ Λυσίμαχος ά- 

νείλε τδν υιόν αύτοΰ Άγαθοκλήν ζηλοτυ- 
πήσας αύτόν έπί τή μητρυιά αύτοΰ ’Αρσι
νόη, έλαβε μέρος ενεργόν εί; τινα κατά τοϋ 
Λυσιμάχου έπανάστασιν. Ό Σέλευκος ύστε
ρον έπελθών κατά τής χώρας συνήψατο μά
χην μετά τοΰ Λυσιμάχου, έν ή ουτος έπε- 
σεν έν τή πεδιάδι τών Σάρδεων. ’Αλλ’ δ 
Φιλέταιρο; δέν ήτον διατεθειμένο; νά πα- 
ραδώση τό Οησαυροφύλακιόν του τώ κατα
χτητή, δ;τις παρευΟύ; έπολιόρκησε τδν τό
πον" άλλά πρδ τοΰ κυριεΰσαι τήν άκρόπο- 
λιν δ Σέλευκος έδολοφονήθη ύπδ τοϋ υίοΰ 
τοΰ αρχαίου αύτοΰ φίλου Πτολεμαίου τοϋ 
Κεραυνού, μετά έπτάμηνον ανωφελή πολι
ορκίαν.

Ό Φιλέταιρο; κατώρθωσε ιϋν ν’ άσφαλί- 
ση ανεξάρτητόν τινα κατάστασιν, καί ίδρυ
σε τδ βασίλειον τής Περγάμου, δπερ μετά 
εικοσαετή βασιλείαν έκληροδότησε τώ άνε- 
ψιώ αύτοΰ Εύμένει, δςτις σταθερώς έΟεμε- 
λίωσε τήν μοναρχίαν εναντίον πάντων τών 
γειτόνων του διά τινο; λαμπράςνίκης κατά 
τοΰ Άντιόχου, υίοΰ τοΰ Σελεύκου έν τή πε
διάδι τών Σάρδεων. Η δυναστεία μετεβι- 
βάσθη εί; τδν έξάδελφον αύτοΰ "Ατταλον 
Α'. δςτις έκράτησε τδ σκήπτρον έπί 43 έτη, 
καί έγένετο δ θεμελιωτής τοΰ μεγάλου 
πλούτου καί τής δυνάμεως τοϋ οίκου του. 
Ούτο; άπέκρουσε τους άπδ βορράν βαρβά
ρους, οϊτινες ύπδ τδ δνομα Γαλάται έποίη- 
σαν ήδη έπιδρομ.άς έν τή Μικροί ’Ασία, καί 
περιώρισεν αύτού; έντδς τών δρίων τής έπαρ- 
χίας τή; γνωστή; ύπό τοϋ δνόματο; αύτών. 
Ύπδ φιλαίκτου προγνώσεω; τή; ήδη έγει- 
ρομένη; δυνάμεως τής Ρώμης ώθούμενος 
συνεμάχησε μετά τοΰ μακρυνοΰ έκείνου έ
θνους, καί έβοήθησεν αύτοϊς έν τοϊς πολέ- 
μοις αύτών κατά τών Μακεδόνων, δου; οΰ
τω; ισχυρόν βοήθειαν πρδς τήν καθίδρυσιν 
τή; τετάρτη; οικουμενική; αύτοκρατοοίας 
έπί τών έρειπίων τής τρίτης. Προσήοτησε 
τήν Σμύρνην έν τή έπικρατεία του, καί τδ 
μεγαλείτερον μέρος τής Μυσία; καί Λΐολίας, 
καί ήοξατο οίκοδομεϊν τού; πολυτελείς έκεί
νου; ναούς καί δημόσια κτίρ α, ών είσέτι δυ- 
νάμεθα νά ίχνηλατήσωμεν τά τεθραυσμένα 

έρείπια. Τών μεγαλοπρεπών σχεδίων, άπερ 
αύτδς έσχεδίασε, τήν άποπεράτωσιν ήοξα
το δ υίδς καί διάδοχο; αύτοΰ Εύμένης δ Β'. 
δςτις ύποστηρίζων διηνεκώ; τού; Ρωμαί
ους, επέτυχε ν’ άποκτήσι, παρ’ αύτών τήν 
έπικύρωτιν τών κτήσεών του έφ’ δλων τών 
χωρών τή; Μικρά; ’Ασία; πρδς δυσμάς τοΰ 
βρους Ταύρου, βοηθήσα; αύτοΐ; ϊνα κατα 
τροπώσωσι τδν Άντίοχον τδν Μέγαν, 6τε 
τδ ελληνικόν βασίλειον τή; Συρία; τε 
λευταίον ύπετάχθη τή κυριαρχία- τή; Ρώ- 
|ΧΤ';·Ο Εύμένης όμως δικαιούται νά κατέχη 
μείζονα τόπον έν τή ιστορία διά τδν πρδς 
τά γράμματα καί τάς τέχνας έρωτά του ή 
διά -.ήν έπαύξησιν τή; έξοναίας του, καί 
τήν βοήθειαν ή» αγνήν έαυτώ παρέσχε πρδς 
έκπλήρωσιν τή; τοϋ Δανιήλ προφητείας. 
Έκτδς τών μεγαλοπρεπών δημοσίων κτι
ρίων καί στοών, διά τά όποια, βασιλικώ 
δικαιώματι, καταδαπάνησε τδν πλούτον 
τδν παραχθέντα ύπδ τών προκατόχων του 
καί τών ύπ’ αύτοΰ καταχτήσεων, ή μεγά
λη αύτοΰ άγάπη πρδ; τήν φιλολογίαν χαί 
τάς τέχνας ώθησεν αύτδν νά δαπανήση μυ
θώδεις σχεδδν ποσότητος πρδς συλλογήν 
δημοσίου βιβλιοθήκη; σμιλλωμένη; πρός τήν 
τής ’Αλεξανδρείας. Λέγεται δέ ότι 200 χι
λιάδες χειρόγραφα σϋνηλέχθησαν διά ταύ
της τής δαπανηρά; συλλογής. Ό κόσμος 
ήρευνήθη προσεκτικώς, καί έπιμελώς άντε 
γράφησαν άντίτυπα παντός γνωστού συγ
γράμματος διά τδν βασιλέα τούτον τδν φί
λον τών γραμμάτων. ΊΙ μεγάλη δυσκολία, 
ύπδ τήν όποιαν λίαν έμόχθησε, τού εύρί- 
σκειν διαρκές ύλικόν, έφ’ ου νά γράφη τά 
αντίγραφά του παρεκίνησεν αύτδν είς άνέ- 
γερσιν έργοστασίου διά τήν προπαρασκευήν 
τών δερμάτων έπί τώ σκοπώ τοϋ γράφειν 
έπ αύτών· Τά λεϊα ταΰτα καί λευκασμένα 
δέρματα τά πολλώ χρησιμώτερα καί διαρ
κέστερα τοΰ παπύρου τής Αίγύπτου έλαβον 
τδ δνομα Pergarunae Charlae, Περγαμη- 
νδς χάρτης. Δέν είνε δέ μικρού ένδιαφέρον- 
το; μετά παρέλευσιν δύο καί έπέκεινα χι
λιάδων έτών τδ εύρίσκειν ού μόνον ότι α

παράλλακτος ή ύλη διαμένει ή καλλίστη δι’ 
επίσημα έγγιαφα, ών ή διατήρησες εινε 
σπουδαία, άλλά προσέτι ότι τό όνομα τή; 
ΙΙεργάμου είνε οΰτω κρυσταλλωμένον έν τή 
οίκογενιακή ημών γλώσση, καί έτι μάλλον 
δτι άχοι σήμερον τδ έργοστασιον τής μεμ
βράνη; ταύτη; είνε ή πρώτιστη βιομηχανία 
τής Περγάμου, καί αί όχθκι τού μικρού πο
ταμού Σέλινου ρέοντος διά τή; νεωτέρα; 
πόλεως είσί κεκροσσωμέναι διά βυρσοδεψεί
ων μεμβράνης έν πλήρει εργασία. Άναμφι- 
βόλω; αί μεαβράναι ά; ό Αγιο; Παύλος ά- 
πέλιπεν έν Τρωάδι παρά Κάρπω ήσαν περ
γαμηνή; βιομηχανία;. Τήν πρώτην άνακά- 
λυξιν τής τέχνης τή; μεμβρανοποιίας όφεί- 
λομεν τή ζηλοτυπία τοΰ αντιζήλου βιβλιο
συλλέκτου Πτολεμαίου βασιλέως τής Αίγύ
πτου, δςτις άπηγόρευσε τήν εξαγωγήν τοϋ 
παπύρου μή τι ή βιβλιοθήκη τού Εΰμένους 
ήθελε πλεονεκτήσει τής έαυτοϋ.

Τον Εύμένη μετά βασιλείαν 49 έτών 
διεδέξατο ό υίδς αύτού *Ατταλος Β'., 8ν οί 
Ρωμαίοι έπιτυχώς ύπερήσπισαν έναντίον δι
αφόρων έπιθέσεων τών ’Ασιανών γειτόνων 
καί άντιζήλων, καί δςτις έκληρονόμησε τήν 
έφεσιν τής φιλοκαλίας τού πατρός του. Λέ
γεται δτι προσήνεγκε τίμημα 600,000 δο- 
ατήρων, περίπου 4,000 άγγλικών λιρών, 
μεγίστην ποσότητα κατ’ έκείνον τδν και
ρόν, δι’ άγοράν εικόνος τού περιφήμου ζω
γράφου Άριστείδου; καί δτι έδωκε σχεδόν 
διπλάσιάν τιμήν τής ποσότητος ταύτης, ή
τοι 400 τάλαντα δι’ άλλην είκό<α τοΰ ίδι
ου καλλιτέχνου" άποδεικνύει δέ τούτο δτι. 
ή δόσι; μεγάλων ποσοτήτων πρό; άγοράν 
τών καλλίστων έργων τή; τέχνης δέν live 
μόνον τών νΰν πλουσίων ίφεσις τής καλλι
τεχνίας. ΊΙ πρωτεύουσα τούτου κατελήφθη 
ποτέ καί έλαφυραγωγήθη ύπό τού Προυσίου, 
βασιλέω; τή; Βυθινίας,δνπερ οί Ρωμαίοι ή- 
νάγκασαν ν’ άποζημεώσφ ήν ζημίαν έπήνεγ- 
κε τώ Άττάλφ. Έν καιρώ τής βασιλείας 
του ή πόλις έξετάθη μεταξύ τών ποταμών 
Σελίνου καί Κετίου πέραν πολύ τών άρχαί- 
ων τειχών, καί οΰτος έπεξέτεινε τό Νικη
φόρων, τδ άλσος πάντων τών Θεών, έν
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ύπήρχον πολυτελή; ναοί άφιερωμένοι πά
σαι; ταΐς κυριωτέραι; θεότησι τή; έλληνι 
κή; μυθολογίας.

Έχ τούτων ό ναδ; τής ’Αφροδίτης ήν 
β μάλιστα έπεξειργασμένη; ώραιότητος,καί 
ούτινος ή έξω πρόσοψι; ην κετοιζιλμένη με
τά τών έκλεκτοτάτων καί σπανιωτάτων 
μαρμάρων. Καί χωρίς τής εικοτολογίας τής 
έχφράσεως τή; ίν τή Άποκαλύψει έπιστο
λής, «όπου δ Σατανάς κατοικεί,» άναφερο- 
μέντ.ς εις τήν δφεολατρείαν τοΰ ’Ασκληπι
ού, τδ σύμπλεγμα τοΰτο τών ναών θά έ- 
ξήγει άφ’ έαυτοΰ τήν φράσιν, έν φ τδ έξο
χο* τής λατρείας τής ’Αφροδίτης Οά έσαφή- 
νιζε καλώ; τδν ακόλουθον υπαινιγμόν άνα- 
φερόμενον πρδς τάς Μωαβητικάς πλάνας 
τοΰ Βαλαάμ.

Ό 'λτταλος, ώς υποτίθεται, έδηλητη- 
ριάσθη ύπδ τοΰ ανεψιού του ’Αττάλου Γ'. 
δςτις δέν έχάρη έπί πολύν χρόνον τδ στέμ
μα του' άλλά βασιλεύσας πέντε μόνον έτη 
άπέθανεν άνευ διαδόχου τώ 33'Ρ π X. κα- 
ταλιπών διά διαθήκης χληρονόμους τοΰ 
πλούτου του τούς Ρωμαίους, καί ώς αυτοί 
διϊσχυρίσθησαν καί τδ βασίλειόν του έπί
σης. Τά άμετρα πλούτη του παρήγαγον τήν 
παροιμιώδη έκφρασιν, Άτταλιχδς πλούτος, 
καί ούδέν έπετάχυνε περισσότερον τήν δια
φθοράν καί φχυλότητα τών Ρωμαίων πολι
τικών δσον τά πλούτη τά όποια έξηκολού- 
θουν ν’ άποκτώσιν έκ τούτου τοΰ κληροδο
τήματος.

Άφ’ ού καιροΰ δ Μ. Άκουίλιο; εστάλη 
ώς ’Ανθύπατο; ίνα παραλαβή τδ βασιλικόν 
κληροδότημα αί μέν τύχαι τή; Περγάμου 
έξέκλιναν, άλλ’ ούχί καί ή λαμπρότη; αύ
τής. Τδ μεγαλείο* αυτής, τοΰτο καλώ; πα- 
ρετηρήθη, δέν προήρχετο έκ τοΰ έμπορίου 
της, καθώς τής Εφέσου ή τή; Κορίνθου, 
άλλά παρήγετο έκ τών ιδιαιτέρων αυτή; ι
διοτήτων. Αυτή ήν εϊδός τι ένώσεως τών 
ομόρων έθνικών πόλεων, ήν ακαδημαϊκή 
τι; πόλις, καί βασιλική διαμονή, έπικο- 
σμουμένη έπί πολλά έτη ύπδ βασιλέων πά
θος έχόντων τδ δαπανάν, καί άφθονα μέσα 
τοΰ κοσμεϊν κχί εύαρεστεϊν αυτήν.

Ό Μάρκο; ’Αντώνιος, δ 'Ρωμαίος Τριάρ- 
χη;, έσύλησε τήν Πέργαμον άπδ τών έκλε
κτοτάτων αύτής θησαυρών' διότι έδωρήσα- 
το τήν λαμπράν καί πολύτιμον βιβλιοθήκην 
της τή έρωμένη του Κλεοπάτρα βασιλίσση 
τή; Αίγυπτου' ήτις μετακομίσασα αυτήν 
είς ’Αλεξάνδρειαν ήνωσεν αύτήν μετά τή; 
Πτολεμαϊκή;, καί άμφότεραι διετηρήθησαν 
έκεϊ, έως ού,έπί τής μωαμεθανικής κατακτή- 
σεω; τής Αΐγύπτου, δ Καλίφης Όμάρ βαρ- 
βάρως παρέδωκεν δλόκληρον τήν συλλογήν 
είς τάς φλόγας (642 μ. X.) Ή θρη τκευτι- 
κή δμως ύπεροχή τοΰ τόπου είσέτι διετη- 
ρεϊτο. Ο ναδς τοΰ ’Ασκληπιού ήτον τδ κα- 
ταφύγιον τών ασθενών έζ δλων τών μερών 
τής ’Ασίας. Πολύ πλήθος ήρχοντο ϊνα προσ- 
φέρωσι τήν νενομισμένην θυσίαν, καί άφιε- 
ρώσωσι τά αναθηματικά δώρά των. Οί ά- 
σθενεϊς ούτοι ώφειλον νά κοιμηθώσιν έν ταΐς 
στοαϊς τοΰ ναοΰ, ένθα, ώς έπιστεύετο, ό θε
ός ήθελεν άποκαλύψει αύτοϊς δι’ ονείρου τά 
ιατρικά ή δ,τι ώφειλον νά ττρήσωσι πρδ; 
θεραπείαν των. Τοσοΰτον λίαν έκτεταμένη 
ήτον ή δεισιδαιμονία αΰτη ώστε καί αύτο- 
κράτορε; πορευθέντε; κατεκλίθησαν ύπδ 
τδν ναδν άναμένοντες τήν θεραπευτικήν 
έμπνευσιν. 'Αξιον δέ σημειώσεως εινε πό- 
σω ή ιδία δεισιδαιμονία, μέ μόνην τήν άλ- 
λαγήν τοΰ αντικειμένου,καί ούχί τοΰ είδους, 
διετηρήθη παρά τοϊς "Ελλησι καί Τούρκοι; 
έν τή Μικρά ’Ασία άχρι σήμερον, ένθα τι- 
νές έκκλησίαι καί τεμένη υποτίθενται νά 
ώσι προικισμένα μέ τδ χάρισμα τής θερα
πείας, ώς αί άγιαι κρήναι έν ταΐς καθολι- 
καϊ; χώραι; σήμερον.

Ή ταυτότης τών διαφόρων ναών τή; Περ
γάμου εινε άβεβαία. Ό ναδς, δ γενικώς νο 
μιζόμενος ώ; τοΰ ’Ασκληπιού, ών, ώ; τδ 
Νικηφόρων, έξω τών τειχών τής πόλεως, 
ισταται έν τώ μέσω τής Άκροπόλεως καί 
τού ποταμοΰ Σέλινου, και μετεβλήθη είς 
μητροπολιτικην έκκλησίαν μέ τήν έπωνυ- 
μίαν ή έκκλησία τοΰ αγίου ’Ιωάννου. 'Ο να
δς ουτος είνε έπίμηκε; κτίριον 200 σχεδδν 
ποδών μακρύς, καί περίπου τδ ήμισυ πλα
τύς' είνε δέ έκτισμένο; έκ πλίνθων καί λευ- 

κοΰ μαρμάρου, έχει δέ καί Οόλον έν τώ ένί 
άκρω προοτιθέντα βεβαίως δτε μετεσχημα- 
τίσθη είς βασιλικήν χριστιανικήν εκκλησί
αν, ή δέ ανυψωμένη θέσις τοΰ θυσιαστηρίου 
δύναται νά φανή καθαρώς. Τανΰν εινε άστε
γος, άλλά κατοικεϊται ύπδ Μουσουλμάνων, 
οϊτινες έκτισαν καλύβας έκ πηλού άντικρυ 
τών ένδοτέρων τοίχων. 'Αλλα παρακείμενα, 
τή άψίδι ίσταμένα είς έκάστην πλευράν τής 
έκκλησίας, είσί δύο κυκλικά κτίρια μετά 
Θολοειδών λίθινων στεγών καί πυλώνων, εί
σέτι άκέρα α, 40 περίπου ποδών τήν διά
μετρον, καί 70 ποδών τδ ΰψος. Ταΰτα 
ήννοΰντο,ώς γίνεται φανερόν,μετά τοΰ ναού' 
ίσως ησαν μικρά ίερά τή; θεά; τής υγείας, 
καί ύστερον προσηρμόσθησαν είς τήν χρι · 
στιανικήν λατρείαν, πιθανώ; ώς βαπτιστή- 
ρια. 'Π έκκλησία τή; Άγίας Σοφία; βυζαν
τινή; κατασκευής, μετά τήν τουρκικήν κα- 
τάκτησιν, έβεοηλώθη διά τής λατρείας ψευ
δοπροφήτου, άλλά είσέτι διασώζει τδ άρ
χαΐον όνομά της.

Τά μάλλον ενδιαφέροντα πρδ τής χρι
στιανικής έποχή; λείψανα τής Περγάμου 
είσί τά τείχη τής άρχαίας Ακροπόλεως μέ
ρος τών δποίων, έκ πελεκημένου γρανίτου 
καί βασάλτου, έχει βάθος 100 ποδών, καί 
ών ή Οεμελίωσις βυθίζεται έντδς τοΰ ιθα
γενούς βράχου. "ΙΓπερθεν αύτοΰ σειρά τις 
μεγάλων δωμάτων σχηματίζει Sv έπίπεδον 
έκπληκτικώ; άναπολοΰν εί; τδν περιηγητήν 
τδ έπίπεδον τοΰ ναού τοΰ Σολομώντος, νΰν 
τοΰ τεμένους τοΰ Όμάρ έν ’Ιερουσαλήμ. Ε
πί τούτου άνυψούτο ποτέ ναδς τή; Αθήνας, 
δςτις δεσπόζων τής κύκλω χώρας έπέβλεπε 
τδ Αίγαϊον πέλαγος, καί ού ή βάσις ήν 800 
ποδών υπερθεν τή; πεδιάδος' ή κύκλω έπι- 
φάνεια είνε διεσπαρμένη μετά τεμαχίων 
γλυπτικής, χονδρών ρακών καί κιώνων, καί 
τεμάχια πολλά πλείονα τούτων είσί κατα
βυθισμένα έν τώ έδάφει. Πλησίον τοΰ ναοΰ 
τούτου, άλλά πολύ χαμηλότερα, κεΐται ή 
περιφέρεια τού άρχαίου βασιλι/κοΰ άνακτό- 
ρου, πρώτον τοΰ Λυσιμάχου, καί ύστερον 
τής Άτταλικής δυναστείας. Τδ άνάκτορον 
συνήπτετο μετά τοΰ Καΐκου διά τινο; υδρα

γωγείου καί έξετείνετο καθ’ εύθεϊαν μέχρι 
τή; κατωτέρας πόλεως, καί έτι έπί τοΰ 
ποταμοΰ Σέλινου ρέοντος διά διπλής ύπο
γείου διόδου υποκάτω αύτοΰ Ή ύποβρύχιος 
αΰτη δίοδος ύποτίθεται έργον τού πρώτου 
’Αττάλου, διασώζεται είσέτι έντελώς, καί 
φαίνεται θαυμασίω; ώραΐον κτίριον τοιχο
ποιίας. Τδ μήκος αυτού εινε περίπου 2C0 
πή/εων αγγλικών, καί αί νεώτεραι οίκίαι 
καί ή αγορά μιγνύονται μετά τών ερειπίων 
τών έπ’ αύτοΰ. Πλήν τούτου είσέτι διατη
ρούνται πέντε άλλαι δλόκληροι άρχαΐαι γέ
φυραν. Οί φίλοι τών τέρψεων Ελληνες εί
χον έπίσης τά θέατρά των, ατινα άκόμη ε
ξιχνιάζονται' άλλά πλήν τούτων ύπάρχουσι 
μικρού λόγου λείψανα μεγαλοπρεπούς καί 
εύρυχώρου αμφιθεάτρου καταβυθισμένα έν 
τή κατωφερεία λόφου τινδς μακράν ίν μί- 
λιον σχεδόν έξω τής πόλεως πρδς δυσμάς. 
Τά θολοειδή άντρα, vomiionc.;τόποι ένθα 
τά άγρια θηρία καί οί μονομάχοι έφυλάτ- 
τοντο διά τά κτηνώδη θεάματα, είσί λίαν 
στερεά καί όγκώδη' ή κατωτέρα σειρά τών 
παραστάδων κάτωθεν τού κτιρίου είσέτι 
φαίνεται πλαγίως καίτοι κατά τδ ήμισυ τε- 
θαμμένη· έν τοΐς έρειπίοις. Ένταΰθα πιθα
νώς δ πιστός Άντίπας έμαρτύρησε, καί 
πολλοί άλλοι μετ’ αύτδν οί κρατούντες στα- 
θερώς τδ όνομα τοΰ Ίησοΰ καί αποποιού
μενοι ν’ άρνηθώσι τήν εις αύτδν πίστιν. 
Άλλά τδ άμφιθέατρον πρδ πολλοΰ ήρημώ- 
θη. Τδ ρείθρου τοΰ ποταμοΰ είσέτι ρέει διά 
μέσου αύτοΰ, οπερ διά τίνος μηχανήματος, 
δπερ είσέτι διατηρείται έν τώ κατωτέρω 
μέρει τοΰ κτιρίου, ήδύνατο οΰτω; έκάστοτε 
ν’ άναστρέφεται ώστε νά κατακλύζη τήν 
κονίστραν καί τέρπΐ) τοΰ; θεατά; διά τίνος 
πλαστής ναυμαχίας. *λξιον δέ παρατηρή- 
σεω; δτι έν τή δλοκλήρως ήρημωμένγ, καί 
σιωπηλή πόλει τής Γεραδχ έν τώ έσωτερικώ 
τών έρήμων τής Συρίας Sv άκριβώς παρό
μοιον σχέδιον ύπάρχει έν τώ έκεϊ άμφιθεά- 
τρφ, καί έν αύτώ έπίσης τδ μικρόν ρεύμα 
είσέτι βέει αδιάκοπου διά τή; έρήμου κονί
στρας.

Ούδέν παρέχει καθαρωτέραν ιδέαν τοΰ <
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■dπείρου πλούτου τή; αρχαία; Περγάμου ή ή 
μεγάλη ποσότης λευκού μαρμάρου ήτις ά 
πανταχοϋ στρωννύει τήν κύκλω χώραν Τά 
Τμήματα ταύτα στηλών καί διαφόρων γλυ
πτών συσσωρεύονται ώ; και ύπδ τήν έπι 
φάνειαν’ πολλοί έκ τούτων κορμοί είσί 30 
ή 40 ποδών τδ μήκος, καί δμως λατομεία 
μαρμάρου δε» υπάρχουσι πλησίον είμή εί; 
άπόστασιν πολλών μιλιών. Ή κύκλω περι
φέρεια τή; γή; εμπεριέχει μόνον βασανίταν 
καί τινα πυρρώδη ηφαιστειώδη λίθον. Άλλ’ 
ίπί πολλά; εκατονταετηρίδα; έτών τά ερεί
πια ταύτα έχρησίμευσαν ώ; τουρκικά λα
τομεία, καί ούχί μόνον ώ; λατομεία, άλλά 
τά μάρμαρα διαρκώ; κατασυντριβόμενα καί 
κβιόμενα μετεποιούντο εί; άσβεστον. Συν
τρίμματα άγαλμάτων στρωννύουσι τδ εδα 
φος. Μεγάλα τεμάχια γλυπτική; έκσκά- 
πτονται συχνάκτς, άλλ’ εύθύ; τρίβονται υ
πδ τών Τούρκων, ο'τινες, δι’ αποτυχίαν τών 
έλπίδων τών Εύρωπαίων συλλεκτών,πιστεύ- 
ουσιν δτι θησαυρό; κρύπτεται έν ταί; κε- 
φαλαί; τούτων τών ειδώλων, άτινα διά 
τούτο παρευθύς καθαιροϋνται’ κα'ι αυτή ή 
ιδέα συνδεομένη μετά τή; Μουσουλμανικής 
αποστροφή; πρδς πάσαν παράστασιν ανθρώ
πινης μορφής είδωλολατρικής πιθανώς κα- 
τίστρεψε περισσότερα ελληνικά άγάλματα 
ίν Περγάμω ή όσα νΰν κοσμούσι τά μουσεία 
τής Εύρώπης.

Τοιαύτη είνε ή Πέργαμο; μετά τή; έρη- 
μία; τών ερειπίων της, —ερείπια άπερ ή
σαν ποτέ ή κατοικία τού Σατανά, έν πάση 
τή πομπή καί λαμπρότητι τοϋ μεγαλοπρε
πούς καί περιπαθούς τυπικού τής αισθημα
τική; Ελλάδος, άλλά νυν υψοϋνται δίκην 
πύργων ώς κάτισχνα «εύρύχωρα φρούρια έν 
μέσιρ ξύλινων παραπηγμάτων,» καί ένθα 
αύτά τά κοιμητήρια είσί πλήρη τή; γλυ 
πτικής λειψάνων. Υπάρχει έτι έν αύτή αξι
όλογος πληθυσμός υπολογιζόμενος είς 20— 
30 χιλιάδας,—άλλ’ έκ τούτων δλίγοι μό
νον είσί χριστιανοί—μόλις συμποσούμενοι 
είς 4 ή 5 χιλιάδας, καί υπδ τήν επικρα
τούσαν τουρκικήν φυλήν ούδέποτε άπήλαυ- 
σαν τής σχετική; έλευθερία; τής λατρείας 

τή; έπιτρεπομένη; τοϊ; αδελφοί; αυτών έν 
Σμύρνη και Φιλαδελφείιζ. "Εν εύτελες καί 
αφανές κτίριον είνε η μόνη εκκλησία, καί 
ή έν αύτή λατρεία γίνεται συχνά σιωπηλή, 
δπω; μή ήθελεν έξερεθίση τήν έκρηξιν τοϋ 
φανατισμού τοΰ τουρκικού πληθυσμού. Ο 
Σατανά; είσέτι κρατεί τδ σκήπτρου του 
καί τοι ζνευ τή; δόξης τοϋ άρχαίου του 
θρόνου.

Ο. Κ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑΣ ΑΙΤΙΑΣ, 
ΓΗΣ 1ΙΡΟΚΑΛΟΥΣΗΣ ΤΗΝ ΚΑ

ΝΕΚΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

'ΟμιΜα ίχφωνιβιΐσα lr τώ Συ.Ι.Ιόγω
Όμήρω <3.τι) τοΰ Ιατρού Σ. Πυ.Ιίτου.

(Συνέχεια καί τέλος).

Κρίνω δή δλως περιττδν νά κάμω λεπτο
μερή λόγον περί τή; Οαυμασίου καί άξιε- 
παίνου διανοητικής καί ύλική; προόδου τοϋ 
έν τή φιλοξένω ταύτη Σμύρνη ελληνισμού, 
περί τών διαφόρων πνευματικών εκπαιδευτη
ρίων,δημοσίων καί ιδιωτικών,κατωτέρων καί 
άνωτέρων, περί τή; πολυκλάδου και φεραυ- 
γοΰ; Ευαγγελική; Σχολή;, τή; άκτινοβο- 
λούσης έθνικδν διανοητικόν φώς παρά ταίς 
κατά τήν μικράν Ασίαν δμογενέσι κοινωνί- 
αις' περί τών λοιπών έκπαιδευτηρίων άμ- 
φοτέρων τών φύλων, έν τοίς οποίοι; πολυ
πληθής μαθητιώσα νεολαία,έκ τε τής Σμύρ
νης καί έκ τών περίχωρων καί τοϋ εσωτερι
κού, άθρόα προσέρχεται δπως έξασκηθεΐσα έν 
τή πνευματική φάλαγγι τη; έθνικής διανοη
τικής στρατιάς, περιζωσθή ποτέ τήν έθνικήν 
νοερά/ πανοπλίαν καί άγωνισθή περί τής 
έντελεστέρας άνορθώσεως τοϋ έν τή μικρά: 
’Ασία έλληνισμοϋ, καί συν αύτώ υπέρ τοϋ 
δλου ελληνισμού. Ολω; περιττδν νά άνα- 
φέρω καί εγώ ήδη περί τού σμυρναϊκοϋ Συλ
λόγου τούτου, τοΰ άναλαβόντος τδν εθνι· 

νωφελέστατον άγώνα δπως άρδεύη τδ δέν- 
δρον τής τοΰ λαού διανοητική; βλαστήσε- 
ως, τοΰ έκ τή; έδρας ταύτη; μεταδίδοντο; 
παντοειδείς γνώσεις, κοινωνικά; καί έπι- 
στημονικά;, φεοούσας αξίαν άνάλογον τή; 
αξίας τοΰ έπαγγελλομένου αύτά;, τού διά 
τοΰ φερωνύμου περιοδικού, δπερ περιέχει 
πολλάκι; ύλην κοινωφελή, διδάσκοντος καί 
παρορμώντος πρδς τήν τοϋ ελληνισμού άνα- 
ζωπύρησιν τούς κατά τήν μικράν Ασίαν δ- 
μογενείς. Παραλείπω ν αναφέρω περί τού 
εύρυτάτου καί λίαν ευεργετικού όμογενοϋς 
Νοσοκομείου, έν τώ δποίω απειράριθμοι ά
ποροι καί ξένοι άσθενείς, οίασδήποτε έθνι- 
κότητος, νοσηλεύονται καί φιλανθρώπως 
περιθάλπονται’ περί τού ομογενούς ’Ορφανο
τροφείου, έν τώ όποίω πλεϊστα ορφανά καί 
έκθετα λίαν φιλανθρονπω; συλλεχθέντα έκ 
τών άγυιών διατρέφονται, διδάσκονται τά 
άπολύτως άναγκαία γράμματα καί βιοπορι
στικήν τινα τέχνην’ τώ τρόπιρ δέ τούτω 
τδ έθνωφελέστατον Όρφανοτροφείον παρα- 
λαμβάνον έκ τών δρόμων τά άθώα άπόβλη- 
τα σκύβαλα τή; κοινωνίας, τά υπό τής 
τύχης μή εύνοηθέντα, τά όποια έγκαταλει 
πόμενα ήθελον κατόπιν κακοποιεί καί κα- 
ταμαστίζει αυτήν τήν κοινωνίαν, διαπλάσσει 
καί παραδίδει αύτά εί; αύτήν δπως τήν υ- 
πηρετήσωσιν ώς καλοί τεχνϊται καί χρή
σιμοι πολίται. Είθε δέ ή δμογενή; κοινωνία 
τής Σμύρνης, κατανοούσα ότι διά τή; έκ 
συνεισφορά; υποστηρίξεω; τού έθνωφελε- 
στάτου ’Ορφανοτροφείου, συντελεί υπέρ τή; 
ιδίας ήσυχϊας καί εύημερία;, είθε πάντες 
πλούσιοι καί μή, συνεισφέροντες άπδ καιρού 
είς καιρόν οί μέν πλειότερον οί δέ όλιγώτε- 
ρον, νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν 
δπως υποστηρίζωμεν καί διευκολύνωμεν τήν 
εύρυτέραν άποτελεσματικότητα τυϋ κοινω- 
φελεστάτου τούτου καί άγαθοεργοΰ καθι- 
δρύματος. ’Αποφεύγω τέλος ήδη ν’ άναφέρω 
τά δέοντα περί τού καθ’ ημάς Μουσείου, τδ 
οποίον όλονέν πλουτιζόμενον διά θησαυρών 
τής προγονικής ευκλεία; επισύρει τήν προ
σοχήν καί εύμένειαν τών αλλογενών άρχαι- 
ολόγων καί θαυμαστών τοΰ άρχαίου έλλη- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ Ε’.) 

νισμού. Άπέχομαι, λέγω, νά έκθέσω περί 
ενός έκάστου έκ τούτων καί περί τών προ
σόντων εκείνων, έξ ών καταφαίνεται ή έπί- 
δοτι; καί πρόοδος τού έν τή Σμύρνη έλλη- 
νισμού, τούτο μέν διότι τυγχάνουν είς πάν
τα; γνωστά, έκεϊνο δέ διότι άλλοι άρμο- 
δ-.ώτεροι καί ίκανώτεροι κατά διαφόρου; πε
ριστάσεις έποίησαν λεπτομερή περί τούτων 
λόγον. ’Ας έλπίζωμεν δέ, ότι διά τή; όμο- 
νοίας καί τή; φιλοτίμου προθυμίας τών έν 
Σμύρνη όμογενών θέλουν μέν κατανοηθή 
καί άφαιρεθή τά αίτια τά από τίνος χρόνου 
κλονίζοντα τήν έρρυθμον πορείαν τών δη
μοσίων καθιδρυμάτων, θέλουν δέ τέλος έ- 
ξευρεθή τα πρδ; αξιοπρεπή υποστήριξιν αυ
τών υλικά μέσα. Ουτω δε πράττοντες ένώ 
αμέσως εύεργετοΰμεν ημάς αύτού; καί έπι- 
σύρομεν τήν υπόληψιν τών αλλογενών, 
συγχρόνως, δπερ κάλλιστον,συνυπηρετούμε/ 
κατά μέγα μέρος καί τδν δλον έλληνισμόν. 
Διότι, ώ; γνωστόν, τά διανοηνικά εκπαι
δευτήρια τής Σμύρνη; φωτοβολοΰντα τδ 
νοερόν φώ; τή; εθνική; έκπαιδεύσεω; καί 
πρδ; δλα; τά; έν τή μικρά Άσί$ ομογενείς 
κοινότητας συντελοΰσιν είς τδ νά άναζω- 
πυρώσι τδ έθνικδν αίσθημα.

Ού μήν άλλα καί έν ταί; λοιπαίς πόλεσι 
καί κωμοπόλεσι κατά τήν μικράν ’Ασίαν, έν 
ταί; δποίαι; τυγχάνουν άποκαταςημέναι καί 
όμογενεΐ; οίκογένειαι,καί ένταύταις άναφαί- 
νεται δ όργασμδς τών ήμετέρων πρός τήν 
ελληνικήν έκπαίδευσιν, όλονέν έπιτεινόμενος, 
καί συν αύτώ ή ακραιφνή; πρδ; τήν έθνικήν 
άνάπτυξίν των λατρεία. Ούτως, αί έν Άί- 
δινίω, Θόροις, Βαινδηρίω, Νέα Έφέσω, Μα
γνησία, Βρυούλοι; καί άλλαις κωμοπόλε- 
σιν ομογενείς κοινότητες, παρ’ δλα; τάς 
οικονομικά; δυσχερείας των, παρ’ δλα; τάς 
έθνικάς περιπετχία; έξ ιδίων συνεισφορών 
συντηρούσι τά πρός τήν κατωτέραν καί μέ
σον ελληνικήν έκπαίδευσιν άπολύτω; αναγ
καία εκπαιδευτήρια άμφοτέρων τών φύλων, 
διά τών οποίων όλίγον κατ’ δλίγων συν τή 
εθνική εκπαιδεύσει άναζωπυρεϊται όλονέν α
ναπτυσσόμενο; δ 'Ελληνισμός.

’Εκ τού πλησίον ιδία άντιλήψει έπληροφο- 
26 
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ρήθην, δτι ή έν Νέα Έφέσω δμογενής κοινό- 
της, ήτις και πρότερον,δτε ήκμαζεν έν χερ- 
σίν αύτής τδ έμπόριον άποκλεις-ικώ; σχεδδν, 
καί ηύτύχει ύλικώς καί πολυπληθες-έρα «τον, 
καί κατόπιν μέχρι τής σήμερον, μολονότι 
καθ’ έκάστην έν δυσχερεστέρα εμπορική α
μηχανία περιέρχεται,καί ώς έκ τούτου πλεί- 
στοι όμογενείς άπήλθον καί θ’ άπέρχωνται 
έκείθεν, άτε άφαιρεθείσης δλοσχερώ; έκ τών 
χειρών τών Έφεσίων πάσης ίκμάδος έμπορι 
κής ένεργείας, ενεκα τής παραλόγου καί α
δίκου άποκλείσεως τής Νέας ’Εφέσου έκ 
τής άπδ Σμύρνης είς Άϊδίνιον σιδηροδρομι
κής γραμμής, καί μολοντούτο διά τών uno· 
πολλαπλασίως έλαττωθέντων κοινοτικών 
προσόδων της ή έν Νέα Έφέσω ομογενής 
κοινότης, έμφορουμένη ύπδ αισθήματος φι- 
λομουσίας καί φιλοεθνισμοΰ, λίαν φιλοτίμως 
καί άξιεπαίνως συντηρεί νύν έτι ύποστηρί 
ζουσα Νηπιαγωγείων, συνδιδακτικδν Σχολεϊ- 
ον, Σχολαρχείου, Παρθεναγωγεΐον καί Νο- 
σοκομεΐον, δσα δηλαδή κέκτηνται ύποστη- 
ρίζουσαι καί άλλαι έν τή μικρά ’Ασία ομο
γενείς κοινότητες, πολυπληθέστεραι καί 
μάλλον εύποροϋσαι ύλικώς.

Καθ’ δσον δέ έκ τής έξερευνήσεω; δύνα- 
ταί τες νά κατανόηση έκείνων τών κατά τήν 
μικράν Ασίαν, Ισως καί απανταχού τής οθω 
μανικής Αυτοκρατορίας, έπαρχιών, οί δμο- 
γενεΐς κάτοικοι έπί μάλλον προώδευσαν καί 
όλονέν προκύπτουν διανοητικώς, συν τή α
ναπτύξει τού έθνικού αισθήματος, Soot ηύ- 
τύχησαν νά ΰπάγωνται είς τήν πνευματικήν 
δικαιοδοσίαν άγαθών, φιλομούσων, φιλογε- 
νών καί κατά σύνέπειαν δλιγώτερον κερδο- 
σκόπων Μητροπολιτών ή ’Αρχιερέων, καί 
•τ’ άνάπαλιν δσοι ήτύχησαν νά υποβληθώ- 
σιν έν τή δικαιοδοσία άφιλομούσων,άφιλογε- 
νών καί φιλοχρήματων. Διότι, ώς γνωστόν, 
ή διαχείρισις τών κατά τήν δθωμ. Αύτο
κρατορίαν κοινοτικών μας πραγμάτων υπά
γεται έν μέρει καί ύπδ τήν έποπτείαν τών 
άτωτέρων λειτουργών τής θρησκείας,οί δποϊοι 
κατά συνέπειαν,άναλόγως τής καλοκάγαθίας 
ή μή, τής ίιανότητος ή μή, τής φιλαγενείας 
ή μή, τής άφιλοχρηματίας ή πλεονεξία; 

αύτών δύνανται έθνωφελέστερον ή τουναν
τίον νά χειραγωγώσιν καί υπό διανοητικήν, 
ήθικήν καί έθνικήν έποψιν τάς κατά τήν 
Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν πολυπληθείς 
δμογενείς κοινότητας συ,τελοΰντες είς τήν 
άνόρθωσιν ή τουναντίον τήν στασιμότητα 
καί ταπείνωσιν τού παρ’ ήμίν έλληνισμού.

Ώς γνωστόν δέ, ή κατά τήν ’Οθωμανι
κήν αύτοκρατορίαν βαθμιαία διανοητική ά- 
νάπτυξις τοΰ Ελληνισμού δλοσχερώ; οφεί
λεται εί; τάς ιδίας ένεργείας τών κατ’ αυ
τήν κατοικούντων ομογενών. Διότι, ή μέν 
Αύτοκρατορική Κυβέρνησις, παρά τής ο
ποίας τά διάφορα ύποτελή έθνη, ώ; άποτί- 
οντα τους έπιβεβλημένου; φόρους, εδικαι
ούντο ν’ άπαιτώσιν ύλικήν έπιχορήγησιν ύ
πέρ τής διανοητικής έκπαιδεύσεώς των, ενε
κεν τών άλλεπαλλήλων περιπετειών ουδό
λως ήδυνήθη νά συντελέση είς τδ ύπέρ πάν 
άλλο ζωτικώτατον τοΰτο καθήκον. Άλλ’ δ
περ δεινόν λέγειν καί άκοόειν, ούδ αύτδ 
τδ όμογενέ; βασίλειον, τδ όποιον, ώσπερ 
αφομοιωτικός καί συγκεντρωτικός τις πυ
ρήν, ήδύνατο καί ώφειλε κατά έθνικόν κα
θήκον νά ύποστηρίζη διανοητικώς τδν κα
τά τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν Ελλη
νισμόν, ενεκεν τής πολιτική; κυβερνητικής 
σκοτοδινιάσεώ; του, έν τή όποια τδ περιή- 
γαγεν ή ακατονόμαστος φιλοκενοδοξία καί 
αλαζονεία τών κομματικώτατα μέχρι τού- 
δε κυβερνησάντων τδ πολιτικόν σκάφος τού 
ομογενούς κράτους, ούδ’ αύτή, λέγω, ή Ελ
λάς, κατά μίμησιν άλλων πεπολιτισμένων 
έθνών, ηύκαίρησέ ποτέ σπουδαίως νά σκε- 
φθή περί έξευρέσεω; καταλλήλου ένεργεί
ας πρδς άποτελεσματικωτέραν έθνικήν ά- 
ναζωπύρησιν καί άνόρθωσιν τού κατά τήν 
'Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν Ελληνισμού, 
τού κατ’ αριθμητικόν όγκον πλεονεκτοϋντος, 
καί ό οποίος καταλλήλως χειραγωγούμενος 
περί τήν έθνικήν διανοητικήν άνάπτυξιν δύ
ναται τά μάλιστα νά συντελέση πρδς τήν 
άνάδειξιν τού δλου έλληνισμού. Άλλ’ ανέ
καθεν, φεύ ! (είθε δή ήσαν τά γιγνόμενα 
άλλαία καί μή μοι έξέφευγε τδ έρκος ’ τών 
όδόντων ή κακόηχο; αύτη έκφρασις), άλλά, 

φεύ ! ά'έκαθεν καί ήδη οι έθνοκτόνοι λει
τουργοί τοϋ ταλαιπώοου έθνους,άντί συντό- 
νως νά διαλογίζονται περί τή; δσον οίόν τε 
ίρθοτέρα; ήθική;, διανοητικής καί εθνικής 
ανορθώσει»; καί άνχδείζεω; τοΰ ελληνισμού, 
έγκαταλιπόντες τήν εθνοσωτήριου ταύτην 
ασχολίαν είς τάς ατομικά; καί ιδία; ένερ
γείας τού έθνους,?, καί πλειστάκις παρακω
λύοντας αύτάς, ούτοι,ώ; τοί; πάσι γνωστόν, 
τυρβάζουσιν όρχούμενοι έν κομματικοί; καί 
έθνοφθόροι; δργίοις, πρδς ούδέν άναλογιζό- 
μενοι, απέναντι τής άπλήστου φιλοκενοδο- 
ξίας τών, ούχί τά τού δλου έλληνισμού,άλ
λ’ ούδέ τά τού κράτους ζωτικότερα εθνικά 
συμφέροντα !

Και δμω; παρ’ δλα; τα; εναντίας περι
πέτειας, παρ’ δλην τήν έγκατάλειψιν είς 
τάς ατομικά; ένεργείας του, δ ελληνισμός 
κατά τήν μητέρα 'Ελλάδα καί δ έν τή ’Ο
θωμανική Αύτοκρατορία ούσιωδώς έπρόκο- 
ψε καί όλονέν τείνει νά προοδεύη, χάρις είς 
τήν έμφύτω; προοδευτικήν δύναμιν τού 2λ- 
ληνος, τήν κληροδοτουμένην ύπ’ αύτοΰ τοϋ 
διανοητικώς πανισχόρου πνεύματος τού 
Ελληνισμού.

Μολονότι δέ ημείς οί "Ελληνες ώς άτο
μα έπροκόψαμένπως καί όλονέν προοδεύομεν 
ύλικώ; καί διανοητικώς,έντούτοις οφείλομεν 
άπροκαλύπτως νά καταδείξωμεν τήν αληθή 
κατάστασιν τής έθνική; ύπάρξεώς μας, δ- 
μολογούντες, δτι ώς έθνος δυσπραγοΰμεν, 
μεθ’ δλον τδν έμφυτον φιλοεθνισμόν μας. 
Ποιον δή τδ κύριον αίτιον τή; εθνικής ταύ
της δυσπραγία; μα;;

Προβαίνων ήδη, φιλογενεϊς κύριοι, δπως 
τέλος έφάψωμαι τδ κύριον σημείον τής πα- 
ρούση; δμιλίας ακροθιγώς, έπικαλούμαι τήν 
ύμετέραν εύμένειαν δπω; μή τυχόν τινες έξ 
υμών κατά παρανόησιν παρεξηγούντες τήν 
έννοιαν καί πρόθεσιν τών ιδεών, έπικρίνωσί 
με έκ τούτων έπί ύποκρισία φρονημάτων 
καί φιλόθρησκο; έπιδείξει, ών ίδιωτελών 
καί λαοφθόρων ελαττωμάτων, ά; μοί έπι- 
τραπή νά περιαυτολογήσω, είπερ τις καί 
άλλος, τυγχάνω δλως αμέτοχος' πρδς δέ 
έξαιτούμαι συγγνώμην έάν πω; επαναλαμ

βάνω ιδέας, ά; οι πλείστοι υμών δρθότερον 
γινώσκουσι.

'Εκ τε τής παρωχημένης καί τής συγ
χρόνου ιστορία; τών διαφόροιν έθνών πλη
ροφορούμενοι, ύποχοεούμεθα ύπδ τών πραγ
μάτων αύτών νά παραδεχθώμεν, δτε έκεϊ- 
να έξ αύτών έπί μάλλον ηύδοκίμησαν καί 
έκραταιώθησαν άναδείξαντα ισχυρόν καί 
ζωογόνου τδν έθνισμόν των, δσων ό έθνικδς 
κοινωνικός βίο; επί μάλλον έβασίσθη έπί 
τών θεμελίων τής ήθική;, καί έπί τοσοΰτον 
μάλλον διετηρήθησαν ισχυρά καί εύπρα- 
γούντα, έφ’ δσον αί συγκροτούσαι αύτά 
κοινωνΐαι συν τή μικρά ή μεγάλη διανοη
τική καί ύλική άναπτύξει διεπλάσσοντο καί 
ήθικώς. Ή δέ ήθική άνατροφή τών έθνών 
έπιτυγχάνεται διά τής έξ απαλών δνύχων 
έμφυτεύσεως ήθικών φρονημάτων είς τά 
μέλη τά συγκροτούντα τά έθνη Πρδς έμ- 
φύτευσιν καί εύχερεστέραν καλλιέργειαν 
τών ήθικών φρονημάτων, τή; ήθική; αγω
γής τοΰ άνθρώπου, ανέκαθεν άπδ τή; πρώ
τη; δημιουργίας του, έκρίθη ώς άπολύτω; 
αναγκαία ή λατρεία ύπερτάτης τινδς δυνά
μεως, ήτις ποικιλοτρόπως κατανοηθείσα καί 
έρμη,ευθείσα ύπδ τών κατά καιρού; άνθρώ 
πων έπωνομάσθη θεότης, νοερά δύναμις δη
μιουργική καί πανίσχυρος.

Έφ’ δσον δέ δ άνθρωπος άνεπτύσσετο 
διανοητικώς έπί τοσοΰτον, άναγιγνώσκων έν 
τή θαυμασία και αρμονική δημιουργία τού 
Σύμπαντος τήν προνοητικήν παντοδυναμίαν 
τού Δημιουργού, διεγίγνωσκε καί άπέδιδε 
τή Οεότητι τήν άρχήν πάσης ύπάρξεώς, 
πάσης άγαθότητος, πάσης ήθική; Διό, πρδς 
άπόδειξιν εύγνώμονος εύλαβείας καί σεβα
σμού, άναλόγω; τής διανοητικής άναπτύ
ξεώς του, ανέκαθεν δ άνθρωπο; έκρινεν εύ
λογον καί όεθδν έξ ιδίας προαιρέσεω; ν ά- 
ποδώση λατρείαν τινά, έντελεστέραν ή α- 
τελεστέραν, πρδς τήν δημιουργικήν τού 
Παντός θεότητα, πρδς ήν άνυψούμενος πνευ
ματικό); ένεψυχού-ο δπω; άναδεικνύηταί 
πω; ανώτερος τή; ύλης, καθυποτάσσων δ
σον πλειον τά αισθήματα, τάς δρέξεις καί 
τά πάθη εί, τήν λογικήν διάνοιαν. Οΰτω 
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3ν), έν τή λατρεία, ·?,ν ό άνθρωπος άνέκα- 
θίν προσήνεγκε τή (Ιβότητί, άναγκαίω; έμ- 
περιελαμβάνετο καϊ ή άρχή πάσης ήθικό- 
τητος’ διό καί ή Ιατρεία, η άγνή καϊ ει
λικρινής, η προσφερομένη πρδς τδν Πλάστην 
τοϋ Παντδς ύπδ τοΰ άνθρώπου, βεβαίως ε
πενεργεί και έπϊ τής ήθική; άνατροφή; αύ
τοϋ, δταν μάλιστα τά περί Οεότητος δι
δάγματα, άτινα θρησκείαν άποκαλοΰμ*ν, 
τώ έμφυτεύωνται άπδ τής νεανική; ήλικίας 
μ-ετά τή; δσον οίόν τε έντελεστέρα; ήθι- 
κής, δπως καϊ τό θειον τυγχάνει έντελέ- 
στατον καϊ ήθικώτατον, άπηλλαγμέντ,ς έκ 
τής πλεονεκτικής κερδοσκοπίας τών λει
τουργών τή; θρησκεία;, οϊτινες συνηθέστα- 
τα όια τής αξιοκατακρίτου κερδοσκοπική; 
καϊ αλαζόνο; διαγωγή; των, παραβαίνοντε; 
αύτοί πρώτοι τάς θεμελιώδεις άρχάς τής 
πνευματική; πολιτείας, τήν όποίαν έπαγ- 
γέλλονται, δτι ύπηρετοϋσι κατά τδ παρά
δειγμα δήθεν τοΰ S ταπεινότητι καϊ άφι- 
^°X?T'lxeT‘? καθιδρύσαντος αυτήν, συνετέ
λεσαν διά τοϋ έκθέσμου παραδείγματος 
των δπως, θεωρούμενη τρόπον τινά συνένο
χος ταϊ; κακουργίαις τών λειτουργών, τα- 
πεινοϋται καϊ εξευτελίζεται παρά τώ άν- 
Ορώπφ αυτή ή ή,θικωτάτη θρησκευτική πο
λιτεία, ή έπαγγελλομένη ΐνα χειραγωγή αύ 
τδν πρδ; την άληθή εύδαιμονίαν. ' ’Εκ τή; 
αίτιας ταύτη; όλίγον κατ’ όλίγον άποσβεν- 
νυμίνη; τής πρδς τδ Πανάγαθον *0» λατρεί
α; τοϋ άνθρώπου, καϊ συν αύτή έζαλειφο- 
μένων δλοσχερώς τών ήθικών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων του, έπέρχεται ή ήθική δια
φθορά τοϋ ά-θρώπου, ή παραλυσία τών κοι
νωνιών, καϊ τέλος ή άποσόνθεσις καϊ κατα
στροφή τών έθνών.

Ούτε ή εόρυτέρα διανοητική άνάπτυξις, 
οΰτε ή συσσώρευσι; υλικών θησαυρών ού δό- 
λως ίσχύουσι νά καταστήσωσι συ,διηλλαγ- 
μένον πρδς έαυτδν καϊ εύδαίμονα τδν άνή- 
θικον άνθρωπον. Μόνη ή κατάλληλος ήθική 
άνατροφή, ή έμφυτευομένη αύτώ έκ νεαράς 
ήλικίας ιδίως διά τών ύψηλών καί ήθικών 
περϊ τή; θεότητος διδαγμάτων, καταλλή
λως ένσπειρομένων, διαπλάσσουσα τδν χα

ρακτήρα καϊ χειραγωγούσα τδν άνθρωπον 
έν τή περιφερείς τή; ήθικής, ισχύει θαυμά
σιοι;, διά τή; πρδς τδ Πανάγαθον κσϊ Πάν
σοφον Ον, έξ ού καϊ δι’ ού πηγάζει πάσα 
εύδαιμονία, προσπελάσεώ; του, είς τδ νά 
σβνδιαλλάττή πρδ; έαυτδν τδν άνθρωπον, 
καθοδηγούσα αύτδν έντός τοϋ κύκλου, έν 
τώ δποίω τυγχάνει έμφωλεόουσα ή κατ’ 
άνθρωπον άληθής εύημερία. "Οτι δε έν τώ 
άζιώματι τούτω Οετικώ; ή άρντ,τικώ; έκπλη- 
ρουμέω, έγκειται ή άληθής αιτία τη; εύ· 
δαιμόνιας ή τούναντίον τή; κακοδαιμονίας 
καϊ δυσπραγίας τοϋ άνθρώπου, τών κοινω
νιών καί αύτών τών έθνών, άρκοΰμαι ν’ ά- 
ναφέρω τήν άψευδή μαρτυρίαν αύτής τή; 
φιλοσοφίας τή; ιστορίας· άλλά, μά τήν ά- 
λήθειαν, ώς προχειροτάτη.ν μαρτυρίαν, ίπι- 
βεβαιοΰσαν τδ αξίωμα περϊ ίπενεργείας τής 
ήθικής άνατροφή; έπϊ τοϋ άνθρώπου καϊ έν 
γένει έπϊ τών έθνών, άς φέρωμεν ήμάς αύ
τούς τού; Έλληνας' άς έξερευνήσωμεν έν 
πνεύματι φιλοδικαιοσύνης καϊ φιλαλήθειας, 
τδν άτομικδν, κοινωνικόν καϊ έθνικδν βίον 
μας. Μεθ’ δλην τήν διανοητικήν κα1. υλικήν 
άνάπτυξιν ήμών, μεθ’ δλας τάς ήμιτελεϊς 
προόδους είς πάν είδος έπιςήμης καϊ τέχνης, 
δικαιούμεθα νά πιστευσωμεν, δυνάμεθα »’ 
άποδείξωμεν, δτι ώ; άτομα, ώς κοινωνία, 
ώς έθνος εύπραγοϋμεν έδραίως καταρτιζό
μενοι καϊ καθοδηγούμενοι πρδς ένδοξον 
μέλλον, δπως νϋν έτι διαβιοϋμεν ; δυνάμε
θα νά παραδεχθώμεν, η μάλλον συναισθαι- 
νόμεθα ώ; άτομα έν ήμΐν αύτοίς ψυχικήν η
συχίαν, άληθδ τινα εύδαιμονίαν άνευ κραι
παλών, άνευρίσκομεν πραγματικήν άγαλλί- 
ασιν, εύημερίαν έν τώ οίκογενειακώ βίω, έν 
τή κοινωνία, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, τέλος, 
δτι καθορώμεν έν τώ έθνικώ ήμών στερεώ- 
ματι ούρανδν διαυγή καϊ άνέφελον, εύαγ- 
γελιζόμενον τήν ήμετέραν ίθνικήν άνόρθω- 
σιν καϊ άνάδειξιν ; έγώ τούλάχιστον απο
φεύγω τήν άληθή καϊ κακόηχου άπάντησιν' 
άντί έμοϋ ά; τήν δώσρ ή ήμετέρα παρούσα 
κατάστασις, ή ατομική, ή οικογενειακή, ή 
κοινωνική καί ή έθνική. Τοΰτο μόνον έγώ 
ανακαλύπτω,δτι ήμεΐς οί Έλληνες μολονότι 

ύλικώς καί διανοητικώς κάπως έπροοδε» 
σαμεν υπερακοντίσαντες σχετικώς πάν 
άλλο έθνος, λαμβανομένων ύπ’ ίψιν τών έ- 
θνικιύν περιπετειών μας, μολοντούτο, φεϋ! 
καϊ ώς άτομα καϊ ώς έθνος δυσπραγοϋμεν ! 
Καϊ διά τί δυσπραγοϋμεν ; διότι έτραπημεν 
καί όλονέν έζακολουθοΰμεν τρεπόμενοι τήν 
όδδν τήν φέρουσαν πρό; κυκεώνα ιδεών καϊ 
συγχύσεων, διότι δλως άποφεύγομεν, δλαις 
δυνάμεσιν άποκρούομεν τέν διαλογισμόν, 
δτι όφείλομεν ν’ άνορθώσωμεν καϊ διαπλά 
σωμΐν έπϊ τδ ή,θικώτερον τόν βίον μας, σύν 
τή διανοητική καϊ υλική αναπτύξει, φρον- 
τίζοντες σπουδαίως νά ίμφυτεύσωμεν εί; 
τά ί,μέτερα τέκνα έζ απαλών ονύχων τήν 
κατάλληλον ήθική* ανατροφήν τήν όποίαν 
άποτελισματικώς, ώς είρηται, δύναται νά 
ένσπείρη είς τάς τρυφερά; καρδίας πρεπόν- 
τως διαχειριζομένη ή θρησκευτική παιδα- 
γώγησις, άπηλλαγμένη τοϋ δυσειδεστάτου 
μορμολ.υκείου τοϋ φανατισμού καϊ τών δει
σιδαιμονιών.

Οίονδή,ποτε έθνος, τδ όποιον συγκροτεί 
ται ύπδ μελών, προαγομένων μέν ύλικώς 
καϊ διανοητικώς, παραμελούντων δέ τήν ή’ 
Οικήν άνατροφήν, τήν όποίαν διά τών ή* 
θικών περϊ τής θεότητος διδαγμάτων έπι- 
τελεΐ ή θρησκευτική άγωγή, οΐαδή,ποτε καν 
τυγχάνη ή καθιερωμένη θρησκεία του, τδ 
τοιοΰτον έθνος, δσον μέγα καϊ ισχυρόν κα
τά διάνοιαν καϊ άριθμητικδν όγκον και άν 
ύπολαμβάνηται, έντούτοι; όλίγον κατ’όλί
γον υπολανθάνει καταφερόμενον κατά σκο
πέλων, έξελέγχεται οικοδομούν τήν εθνικήν 
ίδραίωσιν, τό μεγαλεΐόν του έπϊ τής ψάμ
μου, έπϊ σεσαθρωμένων βάσεων.

Τό έθνος καταρτίζουσιν αί κοινωνία1., τά; 
κοινωνίας αί οίκογένειαι, τά; οικογένειας 
τά άτομα. Έάν μέν τά άτομα, σύν τή μεί- 
ζονι ή έλάσσονι διανοητική καϊ υλική άνα- 
πτύξει, κέκτηνται βαθμόν τινα ήθικής άνα- 
τροφής, πάντως τά τοιαΰτα άτομα ευημε- 
ροΰντα συγκροτοΰσιν οικογένεια; εύδαίμο
να;, αύται δέ διαρρυθμίζουσι κοινωνίας ά- 
γαθά; καί δλ.βίους, αί όποϊαι τέλος συγκρο- 
τοϋσιν έθνο; ισχυρόν καϊ τρισόλβιον. Έάν α

πεναντίας τά άτομα, έστωσαν καϊ τά μά
λιστα διανοητικώς καϊ ύλικώς ανεπτυγμέ
να, μη κέκτηνται βαθμόν τινα ήθικής αγω
γής, βεβαίως τά άτομα ταΰτα φθειρόμενα 
και μαραινόμενα έν τή άνηθικόττ,τι κακο- 
δαίμονοϋσιν' αί κτηνώδεις απολαύσεις, κα
τά κόρον έπιδιωκόμεναι, καί αί παραλυσί· 
αι καταφθείρουσαι τδ σώμα άποκτηνοΰσι 
καϊ τήν ψυχήν. Τά τοιαΰτα άτομα πάντως 
συναπαρτίζουσιν οικογένειας άθλιας,κοινωνί 
ας ανωμάλους,καί έθνος πράγματι διεφθαρ- 
μένον. ελεεινόν καϊ άνίσχυρον, μεθ’ δλον τδ 
φαινόμενον εξωτερικό.; μεγαλεΐόν του έκ 
τών μέσων, ατινα παρέχει ό αριθμητικός 
δγκος καί ή υλική καϊ διανοητική άνάπτυξις.

Οίοσδήποτε άνθρωπος, διανοητικώς ανε
πτυγμένος ή μή, έάν μή φέρή έν έαυτώ τά 
απολύτως άναγκαΐα ίχνη ήθική; άνατροφή;, 
ήθικών αρχών, δ τοιοΰτος ύποκύπτων τόν 
αύχένα είς τήν έξάντλησιν τοΰ σώματος, 
τήν πώρωσιν τής καρδίας, τήν άπηλιθίωσιν 
καϊ άποκτήνωσιν τή; διανοίας, διάγει βίον 
άβίωτον καί τρισάθλιον, τά πάντα έν αύτώ 
μετέβαλον τήν άνθρωπίνην φύσιν, οϊτε δια
λογισμοί, αί βρίζεις καϊ αί πράζεις. Έν τοι
αύτη διεφθαρμένη καϊ ελεεινή καταστάσει 
διατελοΰντες, άντί τή; ήσυχίας ίν ήμΐν αύ- 
τοϊ; άνευρίσκομεν την ανησυχίαν, άντί τής 
εύημερίας έν τώ οΐκογενειακ βίφ γευόμεθα 
άέναον πικρίαν καϊ δυσπραγίαν, άντί δέ τή; 
ευδαιμονία; ίν τώ κοινωνικώ βίοι, δόκιμά- 
ζομεν άκατονόμαστον καϊ άνυπόφορον κα
κοδαιμονίαν, άντί τέλος να συναισθανώμεθα 
τέρψιν καϊ άγαλλίασιν ίν τώ φροντίζειν καϊ 
έργάζεσθαι καί ύπέρ τή; εθνική; άναζωπυ- 
ρήσεω;, ένισχύσεω; καϊ εύημερία;, ίλα/ί- 
στην η μάλλον άνώμαλον κα'ι κατά συνέ
πειαν άνευ άποτελίσματο; καταβάλλομεν 
φροντίδα ύπέρ τοΰ ίεροΰ τούτου καθήκοντος, 
διότι ίσα ίσα δά, ένεκα ίλλείψεω; ήθ’-κ^ς 
ανατροφής, έζ απαλών όνύχων προσγινο- 
μένης, δέν συναισθανόμεθα πράγματι έμφυ
τον άγαλλίασιν έν τή εκπληρώσει τοΰ τερ
πνότατου τούτου καθήκοντος.

Οί άνθρωποι, λέγω, οί άνευ ήθική; άγω
γή; εί; ούδέν σημεϊον δεν άνευρίσκουσι τήν 



210 ΚλΧΕΚΤΙΚΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ TOV ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΧΕΚΤ1ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 211
ψυχικήν ησυχίαν, ουδόλως δεν δοκιμάζουσι 
τά θέλγητρα τή; ανθρωπίνου εύημερίας' οί 
τοιοΰτοι συνήθως παραλογίζονται καί άπελ 
πίζονται, διότι δέν κατορθοΰσι νά κατανο- 
ήσωσι μετά βεβαιότητος δ,τι δέν έδόθη εις 
τήν φύσιν τοΰ ανθρώπου νά κατανοή' διότι 
δέν δύνανται νά κατανοήσωσιν ακριβώς τήν 
φόσιν τοΰ Δημιουργού τοΰ Παντός, πρός ποϊ- 
ον σκοπόν ίδημιουργήθη τό Σόμπαν, ο άν
θρωπος αυτός καί άλλα τοιαΰτα, ατινα ίν 
πάση στιγμή, έγρηγόρσεως περικυκλοΰσι καί 
κατασκοτίζουσι τούς διαλογισμού·, των, εκ
τός έάν τυγχάνωσι παραδεδομένοι έν ηδο- 
ναΐς και παραλυσίαις, έν πότοις καί κραι- 
πάλαις !

"Οτι δέ μόνη ή διανοητική άνάπτυςις, έ
στω καί ή ύψίστη, έάν μή συντροφεύηται 
υπό αληθούς ήθικής ανατροφής, διαστρέφου- 
σα πολλάκις τήν διάνοιαν τοΰ ανθρώπου 
καθίστησιν αυτόν εύφυέστατον παράλογον, 
καί χρησιμεύει αύτώ ώς δπλον καταστρε- 
πτικώτατον, ένσπείρουσα έν τη κοινωνία 
όλεθριώτατα κακά, όποια οϋδ’ αυτή ή πα
χυλή αμάθεια δέν ισχύει νά έπενέγκη, έκ 
τών πολλών παραδειγμάτων ας μοΐ έπιτρα- 
πή δπως έν παρόδφ άναφέρω τήν σκανδα
λώδη διαγωγήν τοΰ δξυνουστάτου καί πο
λυμαθέστατου γάλλου Βολταίρου. ΓΟ όντως 
δαιμόνιος καί ευφυέστατος ούτος άνήρ τοΰ 
17ου αίώνος, δ μέγας λογογράφος καί ποι
ητής, δ κεκτημένος άναμφισβητήτως τήν 
ύψίστην κατ’ άνθρωπον διανοητικήν άνά- 
πτυξιν, άνιχνεύσας τάς όντως αίσχίστας 
καταχρήσεις τοΰ κλήρου, δ δποΧος τήν παν- 
ίσχυρον ήθςκήν πανοπλίαν τοΰ χρις-ιανισμοΰ, 
τοΰ έπαγγελλομένου τήν ειρήνην καί ήθι- 
κήν ευδαιμονίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους, 
μεταχειριζόμενος ούχί πρός ήθικήν καί δια
νοητικήν άνάπτυζιν, ούχί πρός σωτηρίαν 
καί ευδαιμονίαν τοΰ ανθρώπου, άλλά πρός 
διαφθοράν καί άποκτήνωσιν, πρός καταπί
εσή καί έζολόθρευσιν αύτοΰ, έπήνεγκεν ού- 
χί τήν ευδαιμονίαν, άλλά τήν δεισιδαιμο
νίαν, τήν κακοδαιμονίαν καί άπελπισίαν 
τοΰ ταλαιπώρου ανθρώπου’ οθεν, κατανοή- 
♦ας, λέγομεν τήν άπάνθρωπον ταύτην δια

γωγήν τών λειτουργών τής θρησκείας δ ευ
φυέστατος καί φιλάνθρωπος ΒολταΧρος, έκ 
φιλανθρωπίας πρός τήν υπό τοΰ ανήθικου 
κλήρου κατατυραννουμένην ανθρωπότητα, 
διά τής χ αρακτηριζούσης αύτδν σαρκαστι
κής εύφυΐας καί καλλιεπείας συνέγραψε τά 
εύφυέστατα έκείνα συγγράμματα, δι’ ών 
καταστήσας τόν κακοηθέστατου καί λαο- 
φθόρον έκείνον κλήρον γελοίον καί απεχθή 
παρά τώ λαώ, δ οποίος μέχρι τότε τιφλοΧς 
όμαασι, χάριν τή; θρησκείας, έσέβετο καί 
έπροσκύνει τόν άνήθικον κλήρον, οΰτω δή 
συνετέλεσεν εις τό νά μετριάση τήν πρός 
τό ίερατεϊον καί ιδίως πρός τόν άνώτατον 
ιεράρχην τυφλήν εύλάβειαν καί ύπακοήν τοΰ 
λαοΰ, εις τόν όποιον τρόπον τινά έδίδαξε 
καί κατέδειζε τά καταπατούμενα ανθρώ
πινα δικαιώματά του. Τώ τρόπω δέ τούτω 
έπλησίαζέ πως νά καταστείλρ τάς άθεμι- 
τουργίας τών λειτουργών τής φιλανθρώπου 
πνευματικής πολιτείας τοΰ χριστιανισμού 
παρά ΚαθολικοΧς. Ή μέχρις έδώ διαγωγή 
τοΰ δαιμόνιου Βολταίρου έγένετο θεάρεστος 
καί έθνωφελής. Έάν δέ περιωρίζετο έντδς 
τοΰ κύκλου τούτου, άγωνιζόμενος τόν άγιον 
καί έθνωφελέστατον τοΰτον αγώνα, ίσως 
Οά κατόρθωνε τέλος νά έπαναγάγη εις τήν 
άληθή καί εύθεΧαν οδόν, τήν άγουσαν πρός 
τήν κατά Χριστόν ήθικήν διδασκαλίαν, του 
παρεκτραπέντα καί διεφθαρμένου κλήρον, 
καί ουτω Οά εύηργέτει ού μόνον τόν καθο
λικισμόν άλλά σύν αύτώ δλόκληρον τό χρι
στιανικόν πλήρωμα !

Άλλά κατά κακήν μοίραν τοσοΰτον πα- 
οωξύνθη καί έξεμάνη ή διάνοια τοΰ φιλαν- 
θρώπου μέν άλλ’ ούχί καί έν ήθικαϊς άρ- 
χαίς άνατεθραμμένου Βολταίρου έκ τών ά- 
κατονομάστων καταχρήσεων τών λειτουρ
γών τής τοΰ Χριστοΰ θρησκείας, ο’τινες με- 
τεχειρίζοντο τήν έκ τοΰ ίεροΰ υπουργήματος 
παντοδυναμίαν των πρός ιδίαν κόρεσιν τών 
αλόγων παθών, πρός καταπίεσιν τοΰ δυσ
τυχούς ανθρώπου, παρά τώ δποίω έπίτηδες 
έκαλλιέργουν τήν άμάθειαν, δεισιδαιμονίαν 
καί φανατισμόν, τοσοΰτον, λέγομεν έκ τών 
κακουργημάτων τοΰ κλήρου παρεφέρθη καί 

έσκοτίσθη ή άλλως τε φιλάνθρωπος διά
νοια τοΰ Βολταίρου, ώστε έν τώ σκοτισμώ 
αύτοΰ έκλαβών ώς αίτιον καί συνένοχον 
τών καταχρήσεων, τών διαπραττομένων 
ύπδ τών διεφθαρμένων λειτουργών τής τοΰ 
Χοιστοΰ ήθικωτάτης πνευματικής πολιτεί 
ας, αύτήν ταύτην τήν άμωμον διδασκαλίαν 
τοΰ Χριστού, διέσυρε καί έπροπηλάκισεν 
ασεβώς διά τών εύφυεστατων συγγραμμά
των του πρός έκείνοις καί αύτήν ταύτην τήν 
υπεράνθρωπον ηθικότητα τοΰ Χριστού καί 
αύτήν τήν τού χριστιανισμού θρησκείαν, 
ώς προκαλοΰσαν πάντα τά διά τών λει
τουργών της διαπραττόμενα αθέμιτα καί 
ειδεχθέστατα εγκλήματα, τά ίποϊα δήθεν 
αΰτη έμπνέει διά τού φανατισμού καί τής 
δεισιδαιμονίας, ένώ άπ’ εναντίας μάλιστα 
ή άρχέγονος ήθικωτάτη διδασκαλία τοΰ 
Χριστού έγένετο κατά Οείαν φιλανθρωπίαν 
δπως έκριζώση παρά τοΧς άνθρώποις τήν 
προτέοαν δεισιδαιμονίαν καί τόν φανατι
σμόν καί καθησυχάσ/ι τήν υπό αμφιβολιών 
κυμαινομένην συνείδησιν αύτών ! Πόσον όν
τως οίκτρώς παρελογίσθη δ μέγας νοΰς τού 
Βολταίρου, τοΰ συγχύσαντος τό αγαθόν καί 
ήθικώτατον πνεύμα τής τοΰ Χριστού άλη- 
Οοΰς διδασκαλίας πρός τό κάκιστον καί ά - 
νηθικώτατον πνεύμα τών λειτουργών τής 
θείας καί απταίστου θρησκείας αύτοΰ, οι- 
τινες περιχαρακωμένοι έν αύτή καί Ωρυό
μενοι παντοδυναμίαν έκ τής άγαθοπαιοΰ 
Ισχύος αύτής έπέπεσαν ώς λύκοι λυσσαλέοι 
κα'ταφθείροντες τά ίδια αύτών πνευματικά 
ποίμνια !

Κατά τί έπταισεν εις άλας ταύτας 
τάς άθεμιτουργίας καί τά όργια ή ηθική 
τοΰ Χριστού διδασκαλία, ή διδάσκουσα τόν 
άνθρωπον τό αγαθόν, την ειρηνην, τήν υ
πομονήν καί τήν έλπίδα ; ή καθοδηγούσα 
αύτόν ν’ άνυψοΰται εις τό δψος τοΰ πνευ
ματικού βίου διά τής καθυποτάξεως τών 
αλόγων παθών του; Διό, δ μέγας ΒολταΧ- 
ρος, δ τυχών τής ύψίσττ.ς διανοητικής ά- 
ναπτύςεως, δι’ έλλειψιν ήθικών αρχών σκο- 
τισθείς τήν διάνοιαν καί παραλογισθείς τήν 
κρίσιν έσφαλεν, ήδίκησεν, εβλαψεν, δπως 

σφάλλουν, άδικοΰσι καί βλάπτουσι καί 
πάντες οί κατά μίμησιν αύτοΰ καταγιγνό- 
μειοι νά διαστρέψωσι καί καταστρέψωσιν ά~ 
γαθάς καί εύεργετικάς άρχάς, διότι ύπό τόν 
ιματισμόν αύτών οί κακούργοι έζαπατών- 
τες κακουργοΰσιν.

Οΰτω δή, δ ευφυέστατος Βολταΐρος διά 
τής εύρυτάτης πολυμαθείας του, έλλείψει 
ήθικής ανατροφής, συνετέλεσεν ούχί δπως 
ανόρθωση καί ενίσχυση άλλ’ δπως διαφθεί- 
ρη καί κατάσβεση ιδίως παρά τοίς συμπα- 
τριώταις αύτοΰ μετά τού θρησκευτικού αι
σθήματος καί αύτήν τήν ήθικήν. Αί δέ ο
λέθρια·. συνέπειαι, αί έ-εκα τής ήθικής ταύ
της διαφθοράς έπελθοΰσαι καί τά νύν έτι 
ύφιστάμεναι είς τήν διανοητικός, ύλικώς 
καί εθνολογικός μεγάλην πατρίδα του, 
γνωσταί τοίς πάσι τυγχάνουσιν ! Ένφ πό
σον έθνωφελής ήθελεν άναδειχθή δ δαιμόνιος 
ούτος άνήρ έάν διαστέλλων καί ύπερασπι- 
ζόμενος διά τής πολυμαθείας του τά άρ- 
χέγονα ήθικά διδάγματα τού εύεργετικω- 
τάτου χριστιανισμού περιόριζε τήν. βαρεία* 
καταφοράν τών άκαταμαχήτων καί νικηφό
ρων διανοητικών οπλών τής ύςυνοίας του, 
δπως καί ήρχισεν ένεργών, μόνον είς τό νά 
παραστήση μέν εί; τόν λαόν τάς άθεμι- 
τουργία; τών λειτουργών τής θρησκείας, 
διδάζη δέ είς αύτό/ τά ανθρώπινα δικαιώ- 
ματά του καί συγχρόνως καταδείζη τά μέ
σα, δι’ ού εινε δυνατόν νά σωφρονίζωνται 
καί διαπλάσσωνται έν ήθικαΧς άρχαΧς οί 
λητουργοίτής θρησκείας πρός εύδαιμονίαν 
άληθή καίδόζαν τή; μεγάλης πατρίδος του.

Κατά κακήν δή μοίραν καί παρ’ ήμ.Χ* 
τοίς "Ελλησιν, ώς μή ώφελεν, αί διάφοροι 
καταχρήσεις καί άθεμιτουργίαι εύαρίθμων 
λειτουργών τής θρησκείας, αί έν μέρει και 
έκ τής άγαμίας ποοκαλούμεναι, ή κακοή- 
Οεια καί πλεονεξία τινών, άλλων δέ ή άνι- 
κανότη; καί άμάθεια ύποβοηθούντων έπί ι
διοτέλεια τήν διάδοσιν καί ένίσχυσιν τών δει
σιδαιμονιών παρά τώ λαώ, συνετέλεσαν καί 
συντελοΰσι είς τό νά έκμηδενίζωσι παρ’ήμΐν 
τό γόητρον, τήν εύλάβειαν πρό; τήν άμώ- 
μητον θρησκείαν μας, τήν άπολύτως άναγ- 
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Χϊίιν ποδς τήν ΰπαρξιν καί τήν Ενίσχυσιν 
τοΟ ίλ^η/ισμου, παρωθούσιν ούκ ολίγου; έξ 
ήμών όπως δεικνυώμεθα ψυχροί καί άντι- 
κείμενοι καί πρός αύτό τό λογικόν καί ά
πταιστον πνεύμα τών ήθικών διδαγμάτων 
τού άρχεγόνου χριστιανισμού κα' όπως 
θεωρώμεν ώς τιμήν καί θρίαμβον Εάν τις 
έζ ήμών έργοις ή λόγοις δυνηθή νά υπερα
κοντίσει τόν έτερον κατά τόν προπηλακι- 
σμόν καί τήν περιφρόνησή κατά τής πνευ
ματική; πολιτείας τού Χριστού !

Καί διά ποϊον δή λόγον δεικνύμεθα τοιαύ- 
την παράλογον καί άδικον σνμ.περιφοράν 
κατά τής άμώμου αυτής θρησκείας, ήτις ά- 
ναμφιλέκτως διέσωσεν έν καιροΧς χαλεποϊς 
τόν ελληνισμόν, ήθικώς δέ διαχειριζομένη 
δύναται να Εδραιώση καί άνυψώση αύτόν ; 
διότι, ά; τό έμολογήσωμεν άπροκαλύπτως, 
διότι έτύχαμεν λοβόντες ελαττωματικήν ά- 
νατροφήν, σΰμμικ-ον έκ βαρβάρου καί ψευ- 
δοευγενούς αγωγής, διότι, μεθ’ δλην τήν 
μικράν ή μεγάλην διανοητικήν άνάπτυξιν, 
δεν έχειραγωγήθημεν έκ νεαρδς ήλικίας, δι- 
απλασθέντες έν ήθικαϊς άρχαΧς.

’Αφού δά έμβριθώς έρευνώντες τήν πα
ρούσαν έθνικήν κατάστασίν μας, διαγιγνώ- 
σκομεν, ότι ή κυριώτέρα αιτία, ενεκεν τής 
οποίας δυσπραγεΧ μέν έν Εξευτελισμώ ό ελ
ληνισμός, μαραίνεται δέ όλονέν τό εθνικόν 
μας αίσθημα, τυγχάνει ή έλλειπής καί ε
λαττωματική ήθική άνατροφή, ή «ς απα
λών δνύχων προσγιγνομένη διά τής έν Οεο- 
σιβεία διανοητικής αγωγής μας, άς άφιε- 
ρωθώμεν λοιπόν συντόνως έφαρμόζοντες κα
τά τής τοιαύτης ελαττωματικής καταστά- 
σεως τό προσφορότερου θεραπευτικόν μέσον 
ας διασκεφθώσιν οί αρμόδιοι όπως έξεύρωσι 
καί πραγματοποιήσωσι τά αποτελεσματι
κότερα παιδαγωγικά μέσα, δι’ ών έπιτυγ- 
χανομένης τής έκ παιδικής ήλικίας ήθικής 
ανατροφής καί δι’ άμφότερα τά φύλα, σύν 
τή ήδη έπιτελουμένη διανοητική αναπτύξει 
αυτών, προλειαίνεται ή όδός ή άγουσα πρός 
τήν έδραίαν άνόρθωσιν καί αληθή άνύψωσιν 
τού φύσει προοδευτικού ελληνισμού. Πάν
τες οί δυνάμενοι, κληρικοί, διδάσκαλοι, δη

μοσιογράφοι, έπιστήμονες, έμποροι, βιομή- 
χανοι, άς έργασθώμεν συντελούντες διανοη- 
τικώς καί ύλικώς έν τε τώ οίκω καί εκτός 
ύπέο τής ήθικής άνορθώσεως αύτού, έν τή 
πεποιθήσει, δτι δι αύτής δύναται ν’ άνα- 
δειχθή ισχυρός δ ελληνισμός, καί ότι έν τή 
άναδείξει καί βύπραγί? αύτού έγκειται καί 
ή ήμετέρα ατομική δόξα καί εόημερία.

’Αναπεταννυμένου τού προσκηνίου, ιδού 
ήδη δποίοί τινες περίπου θά έπαρουσιάζον - 
το εν τή σκηνή τών εθνικοτήτων οί έλλη- 
νες, οί ήθικώς παιδαγωγημένοι μετά μικράς 
ή μείζονος διανοητικής άναπτύξεώς. Με- 
τριόφρονες τήν συμπεριφοράν, σώφρονες τήν 
δίαιταν, Εγκρατείς τάς βρέξεις, φιλελεύθε
ροι τό αίσθημα, ειλικρινείς καί άγαθοί τήν 
καρδίαν, ένάρετοι τήν ψυχήν, άνδοεΐοι τό 
φρόνημα, κρατεροί τό σώμα. Οί έν ήθική α
γωγή διαπεπλασμένοι Ελληνες συμβιούντες 
έν τή δυνατή δμονοία μετά τών ομογενών 
θά διαβιούσιν έν ειρήνη καί πρός τούς άλ- 
λογενεΧς, έφ’ δσον τά δίκαιά των δέν κα- 
ταπατούνται, δέν σφετερίζονται, δέν κα
τακρατούνται διά τής βίας’ πρόθυμοι δμως 
δπω; άγωνίζωνται ύπέρ τού εθνισμού, άδι- 
κουμένου ή καταπιεζομένου *Ε»ί λόγφ, οί 
ήθικώς άνατεθραμμένοι Ελληνες φέρουσιν δ
λως ΐδιάζουσαν φύσιν καί χαρακτήρα, ά- 
ναδείκνυνται μεγαλόφρονες, φιλότιμοι, εύ- 
γενείς, Εράσμιοι καί έν γένει κοσμοπολΧ-
Tat.

Τοιοΰτος δ’ ων ό *Ελλην τυγχάνει συνδι
αλλαγμένος έαυτώ, συμφιλιωμένος πρός τήν 
συνείδησιν αύτού, εύχαριστεΐται έκ τής πα· 
ρούσης ύπάρξεώς του" εύημερεϊ μέν καί ά- 
γάλλεται έν τώ οικογενειακοί βίφ, εύτυχεϊ 
δέ καί χαίρει έν τώ κοινωνικώ· Παντού καί 
πάντοτε στρέφει τήν διάνοιαν πρός τήν πα
τρίδα του, ήτις τώ τυγχάνει τό προσφιλέ- 
στατον εΐδωλον' διηνεκώς δνειρεύεται τήν 
δόξαν τής πατρίδος' μεριμν^ καί ένδ-.αφέ- 
ρεται, πλέον ή περί εαυτού, περί τού μεγα
λείου τής πατρίδος του, πρό τού βωμού 
τής όποιας καί ύπέρ τής οποίας έν ανάγκη 
οίκειοθελώς, ούχί έκ βαρβάρου καί κτηνώ
δους φανατισμού, άλλ’ έξ εύγενοΰς συναι- 

σθήσεως, δτι εκπληροΧ τό ιερόν καθήκόν 
του, προσφέρει θυσιάζων πάντα τά αγαθά, 
τά φίλτατά του, εαυτόν. ’Ο ήθικώς διαμορ
φωμένος "Ελλην,φύσει Εγκρατής καί σώφρων 
ών, άποστρέφεται τήν ήδυπάθειαν καί διε- 
φθαρμένην πολυτέλειαν, άποφεύγει τάς κα
ταχρήσεις τών σαρκικών άπολαύσεων, γι- 
γνώσκων, δτι αυται φθείρουσαι τόν άνθρώ
πινον οργανισμόν καί άαβλύνουσα·. τάς δι 
ανοητικάς δυνάμεις, βλίγον κατ’ βλίγον 
ταπεινούσι καί έκμηδενίζουσι πάν δ,τι ύψη
λόν, ανδρικόν καί εύγενές Ενυπάρχει έν τώ 
ύγιεΧ καί ίύρώστω άνθρώπφ. Ό έν ήθική 
παιδαγωγημένος "Ελλην εύδαιμονεΧ ζών έν 
πνευματικό μάλλον ή δλως ύλικώ βϊω, 
συναισθάνεται τάς ύψηλάς καί άφατους έ- 
κείνας πνευματικάς καί ήθικάς άπολαύσεις, 
αί όποΧαι δλως άγνωστοι τυγχάνουσιν είς 
τούς μή κεκτημένους ηθικήν άνατροφήν, είς 
τούς δύσμοιρους καί δυσέλπιδας ύλιστάς, 
οιτινες φέροντες τεταραγμένας φρένας καί 
άναισθητούσαν καρδίαν, διατελούσιν είς άέ- 
ναον πόλεμον πρός τε έαυτούς καί πρός τούς 
άλλους.

Τοιαΰτα δή Ενάρετα τέκνα, ατινα δια- 
πλάσσει ή ήθική άνατροφή διά τής έκ νεα- 
ράς ήλικίας έμφυτεύσεως τών άληθών ήθι
κών διδαγμάτων τού Χριστού, τοιούτονς 
αγαθούς πολίτας κεκτημένους ό Ελληνισμός 
προάγεται, ένισχύεται καί εύκλεώς άνορθού- 
ται, σύν δέ τή ήθική άνυψώσει του, ιδού ώς 
ιστόν άράχνης καθαίρει διά τού σαρώθρου 
τής ήθικής καί πνευματικής δυνάμεώς του, 
τήν κατά τού ήμετέρου εθνισμού καταφο
ράν τών ισχυρών έθνών, ύπενθυμίζων, δτι 
πλέον τοϋ κάτι οφείλουν ταΰτα είς τόν 
πρόγονον ελληνισμόν, καί δτι κάτι ίσως έ- 
πιτελέσει ύπέρ το» πολιτισμού καί δ νύν ή
θικώς άνορθούμενος, πειθαναγκάζει δέ καί 
έκβιάζει διά τής ήθικής, διανοητικής ίσως 
καί ύλικής δυνάμεώς του, δσον σμικρός κάν 
τυγχάνή κατ’ άριθμητικόν όγκον, άνευ έ- 
παιτείας, άνευ παρακλήσεων, τόν σεβασμόν 
καί -.-ήν εύλάβειαν τών έξηυγενισμένων έ
θνών.

Οΰτω δή έκ τού χάους τής άσημότητος 
(ΟΜΒΡΟΣ ΦΥΛ Ε’.) 

καί ήθικώς άνορθούμενος δ δαφνοστεφής Ελ
ληνισμός, σύν τή διανοητική καί υλική άνα- 
πτύξει τον, διά τής ήθικής άναπλάσεως 
τού ήμετέρου έθνους, ιδού αύτός καί πάλιν 
άνεγειρόμενος ήλεκτρίζει, ώς άλλοτε, διά 
τής πνευματικής δυνάμεώς του τάς εύγε- 
νεί; καί εύαισθήτους καρδίας' ιδού αύτός 
καί ήθικώς ένισχυόμενος χειραγωγεί τήν 
μεγάλην μητέρα τού πολιτισμού, τήν ώ
ραίαν Ελλάδα πρδς τόν κατά τήν ’Ανατο
λήν έκπολιτευτικόν προορισμόν τού Ελλη
νισμού. 'ΐδού αύτός, ώσπερ δ ζωογόνος ά- 
στήρ τής ημέρας, μετά τήν δύσιν του, καί 
πάλιν ανατέλλει άνορθούμενος καί άνυψού- 
μενος έν τώ πνευματικοί δρίζοντι τού Εθνο
λογικού στερεώματος, ανατέλλει δπως ερ- 
γοις Επιβεβαίωση, δτι δ Ελληνισμός καί έν 
ήθικαΐς θρησκευτικαΧς άρχαΧς άνορθούμενος 
προώρισται διά τής ήθικής καί διανοητικής 
ισχύος του νά σπείρη καί καλλιεργήση τόν 
πολιτισμόν παρά τοΧς διαφόροις λαοΧς τής 
"Ανατολής?

*Οθεν, ώς γνήσιοι άπόγονοι τών Ενδόξων 
’Ελλήνων, άς άτενίσωμεν τούντεύθεν «σπα
ζόμενοι ούχί τόν νύν ήθικώς ίκτετροχιασμέ- 
νον άλλά τδν έν εύθυδρομία άνατελούντα έ
θνικόν άστέρα, τόν περιβληθησόμενον τόν 
πανίσχυρου ήθικδν ίματισμόυ, άς ^αιρετί- 
σωμευ τόν άκτινοβόλον, τόν ήθικδν EJ.bf 
rur/tdr !

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΙ-

(Συνέχεια Ίδε Τόμ. Ε'. Φυλλ. Α'.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. ΜΕΡΟΣ Α'.

ΙΑΤΡΙΚΑ.

’Εν τοϊς άρχαιοτάτοις χρόνοις τού κοι- 
κοινωνικού βίου, δ χαρακτήρ τού ίερέως καί 
δ τού ιατρού συνυπήρχον πάντοτε Εν τφ 
αύτώ προσώπφ. Οί Παγές τής Βραζιλίας 
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είσί συνάμα ίερεϊς, έξορκισται καί ιατροί- 
θεραπεύουν νόσους έκμυζώντες τδ πάοχον 
τοΰ σώματος μέρος κσί πτύοντες άκολούθως 
είς λάκκον πρδς άποδιοπόμπησιν δήθεν τοϋ 
κακοδαίμονος 8ν νομίζουσιν αίτιον τοϋ νο
σήματος. Οί ίερομάγοι δ’ ούτοι, καί συγ
χρόνως ιατροί, άποτελούσι σωματεϊον είς 8 
ούδείς έστι δεκτός, άν μή πρώτον ύποστή 
τάς σκληροτάτας τής μυήσεως δοκιμασίας.

Έν Άμενία τδ πάλαι, ύπδ τήν έπωνυμί- 
αν Ήχων ή Χα(αΛίζων, οί θεοί έλέγοντο 
ότι έπανήγον είς ττ,ν ζωήν τούς έν τώ πεδίω 
τής μάχης άποθνήσκοντας ήρωας διά τής έκ- 
μυζήσεως τών πληγών αυτών. Ή Άγκουϊτία 
ή Άγκιτία, αδελφή τής Μήδειας ή της μα- 
γίσσης Κίρκης, έγκατεστάθη έν Ιταλία, 
πρδς τδν σκοπδν κυρίως τοϋ ν’ άξιωθή αυ
τόθι λατρείας καί βωμών, έφαρμόζουσα τάς 
ίαματικάς αυτής γνώσεις έπί τών νοσημά
των τών λυμαικομένων τήν χώραν έκείνην. 
Παρ’ αύτοϊς οί έν Ίταλίφ Μαρσοί έδιδάχθη- 
σαν τήν τέχνην τοϋ γοητεύειν τούς δφεις.

Έν τή ’Αρχαία Έλλάδι, καί μετά τήν 
πολιορκίαν άκόμη τής Τρωάδος, οί υίοί τών 
θεών καί οί ήρωες έγίνωσκον άποκλειστικώς 
τά μυςήρια τής ιατρικής καί τής χειρουργίας.

Ο ’Ασκληπιός, π. χ., ό ιατρός τών Αρ
γοναυτών, έλατρεύετο ώς θεότης μετά θά
νατον. Ή Ρώμη έν τώ 462 έτει άπδ κτί
σεως αυτής, άπαλλαχθεϊσα τής νόσου πα- 
νώλους, άνιδρύσαντο ναδν τώ Θεώ τούτω 
της Ιατρικής, δστις, κάβα ύπδ τοϋ χυδαίου 
λαοϋ ύπετίθετο, είχε μεταβή έκεϊσε έν 
σχήματι δφεως καί κουβή μεταξύ τών 
καλαμώνων τοϋ Τιβέρεως ποταμοΰ. Παρί- 
στατο δέ κρατών βακτηρίαν έν τή δεξιςέ 
χειρί. Περί δε τήν βακτηρίαν ταύτην ήν 
ίφις περιειλιγμένος. Οί δφεις ησαν ιδίως ά 
φιερωμένοι αύτώ, ού μόνον διότι οί αρχαίοι 
ιατροί έποιοϋντο χρήσιν αύτών έν ταΐς συν- 
ταγαϊς των, άλλά διότι δ δφις έστί σύμβο
λον συνέσεως καί προβλέψεως άρετών—ά- 
ναγκαιοτάτων τώ ίατρικώ έπαγγέλματι.

Έν Αίγύπτω ή Οεουργία (Ί) διένεμε με- 

(!) Θεουργία — Άγυρτεία τοϋ Οεουργοϋ- εΐ- 
8°; μαγείας ώ; δήθεν έκ συνεργεία; 0εο3. 

ταξύ τριακονταέξ έναερίοιν πνευμάτων τήν 
έπιστασίαν τών διαφόρων μελών τοϋ αν
θρωπίνου σώματος. Οί δέ ίερεϊς έποιοϋντο 
ιδιαιτέραν έπίκλησιν έκάστου τών πνευμά
των, 'ίνα, τή συνεργε'φ αύτοϋ, έπιτύχωσι 
τής θεραπεία; τοϋ παρ’ αύτών νοσηλευομέ- 
νου μέλους ’Εξ Αίγυπτου δ’, ώς γνωστόν, 
έσχον τήν καταγωγήν τά συνταγολόγια τά 
διδάσκοντα τήν χρήσιν τών φυτών έν τή ι
ατρική. Άλλά τά συνταγολόγια ταΰτκ ήσαν 
δλως μαγικά.

'θ έκ ΙΙοούση; τής Β,θυνίας άριστος ια
τρός, ταΰίδμα Άσκληπιάδης, κάθίδρυσεν έν 
Ρώμη, ένθα έξήσκει τδ έπάγγελμα αύτοϋ 
περί τδ 6U0U έτος π. X , σχολήν ιατρικήν. 
Οί οπαδοί αύτοϋ άπήγγελλον έπωδάς, έθε- 
ράπευον νόσους, διίσχυριζόμενοι δτι αυτός 
ό θεδς τής ιατρικής ’Ασκληπιός ύπηγόρευε 
δήθεν αύτοίς έν όνείρασι καί δπτασίαι- τδν 
τρόπον τής θεραπείας. Τοϋθ’ δπερ έν παρό
διο μάς άναμιμνήσκει τά λεγάμενα ύπδ 
τοϋ Άοιστοφάνους περί τοϋ τυφλοΰ θεοΰ 
Πλούτου :

■ Οΰ'.ουν Ιατρόν εΐσαγαγεΤν έχρήν τινά ; —
• Τί; δήτ’ Ιατρό; έστι νϋν έν τή πόλει ;
• Ούτε γάρ ό μισθό; ούδέν ίστ’, οΰΟ’ ή τέχνη.__
■ Σκοπώμεν. —
• Άλλ* ούκ έστιν. —
“ Ούδ’ έμοί δοκεΤ. —·
• Μά Δι’, άλλ’ δπερ πάλαι παρεσκευαζόμην
• Έγώ, κατακλίνειν αύτόν ε Ις Ά σ κλ ή
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• Κράτιστόνέστι.»— (Άριστοτ: Πλούτο;.106.)

Έξ ών συμπεραίνοαεν δύο τινά. ά0-', δτι 
τδ έπάγγελμα τοϋ ίατροΰ κατά τήν έποχήν 
τοϋ Άριστοφάνους όλίγον έτιμάτο έν ’Αθή
ναις- καί β0'1, δτι άπέστελλον ένίοτε τούς 
νοσοϋντας ϊνα κοιμηθώσιν έν τω ναώ τοϋ 
Άσκληπιοϋ, ένθα, ώς έφρόνουν, δ θεδς ου
τος ύπεδείκνυεν αύτοίς καθ’ ύπνον φάρμα- 
κόν τι ιαματικόν τής νόσου των. Καθ' δσον 
δ’ άφορ$ τούς έν Ρώμη ιατρούς βέβαιόν 
έστιν, ότι ή έγκράτεια, ή ήσυχία τοϋ νοός, 
τά έπιβαλλόμενα λουτρά, καί ούχ ήττον ή 
τών νοσούντων πεποίθησις έπί τή επιστήμη 
■ηών Άσκληπιαδών, άνεπλήρουν τήν θείαν 

παρέμβασιν καί έπέφερον πολλάκις τδ πο- 
θούυ.ενον. —

Τά θερμά μεταλλικά ύδατα, πλειότερον 
έν χρήσει παρά τοϊς άρχαίοις ή τά νϋν, ή
σαν αφιερωμένα τοϊς θεοϊς- ήτοι, τώ Ά- 
πόλλωνι, τώ Άσκληπιώ καί τώ ΊΙοακλεΐ. 
Ό ιερός χαρακτήρ τών ιαματικών τούτων 
ύδάτων διέμεινε λείψανον τών άρχαίων δει
σιδαιμονιών μέχρι τής σήμερον. Ό 'Αγγλος 
Fosbrolce έν τώ συγγράμματι αύτοϋ « liri 
lish JUonachism·» αναφέρει δτι, έν μέρει 
σινί καλουμένω Nells' Point, ύπάρχει ώ 
ραϊον φρέαρ είς 8 μέγας άριθμδς γυναικών 
προσέρχονται τήν Μεγάλην ΙΙέμπτην, καί 
άφοΰ πλύνωσι τούς οφθαλμού; των έκ τής 
πηγή; ταύτης, ^ίπτουσιν έντδς αύτή; μίαν 
περονίδα (καρφίτσαν). "Απαξ δέ προσέτι τοΰ 
ένιαυτοϋ, δτι εί; τδ φρέαρ τοϋ Άγ Μαρδρί- 
νου (St Mardrin's II ell), οί χωλοί,προσευ
χόμενοι τδ εσπέρας, άνέθε-.ον αφιερώματα 
έπί τοΰ έκεϊσε βωμού, έπινον έκ τοΰ ΰδατος 
καί τήν έπιούσαν πληροΰντες έκαστος άνά 
μίαν φιάλην έξ αύτοΰ, τήν έλάμβανον μεθ’ 
εαυτών άναχωροϋντες. Έν Βαλσιγγάμη, ώ
ραΐον λιθόστρωτου κατεσκευάσθη διά τούς 
προσκυνητές, ένθα ύπήρχε καί ίερίν τι φρέ
αρ καί σταυρός παρακείμενος, άπέναντι τοΰ 
οποίου οί προσκυνηταί, γονυπετοΰντες, έπι
νον έν κατανύξει έκ τοΰ ΰδατος. «Τά κα
θιερωμένα ταΰτα φρέατα, προστίθησιν ό 
« Fosbrolte, ύποδηλοϋσιν άπλώς τήν έπί- 
«γνωσιν τών ιδιοτήτων τών μεταλλικών ύ- 
«δάτων, άλλ’ έξ άμαθείας αί ιδιότητες αύ- 
» ται άπεδίδοντο μετ' έύλαβείας είς αιτία; 
® υπερφυσικά;. » Έν Loncoslur^^ ωσαύτως 
τής Αγγλίας, υπάρχει τδ ίερδν φρέαρ τοΰ 
'Αγ. Βινιφρέδου, έφ’ ού άνηγέρθη καί πα· 
ρεκκλήσιον ύπδ τής πλούσιας οικογένειας 
Στάνλεΰ έπί τής βασιλείας Ερρίκου Ζ . Ο 
Άγγλο; φυσιοϊστωρ Πένναντ αναφέρει δτι 
προσκυνηταί έφαίνοντο συχνάκις έν αύτώ, ι- 
στάμενοι έντδς τοΰ ΰδατος μέχρι τοϋ λαι
μού, έν μεγίστη συντριβή ψυχής, έπί πολ
λάς ώρας, προσευχόμενοι καί ποιοϋντε; ω- 
ρισμένον τινά άριθμδν περιστροφών- καϊ δτι 
ή εύσέβεια αύτών έ.ιί τοσοΰτον πολλάκις ά- 

νήγετο βαθμδν, ώστε καί θάνατον έπέφερε 
τοϊς έθελοθρήσκοις τούτοις.

'Ο Χριστιανισμός δέν ήδυνήθη έν Άσία 
καί Εύρώπη νά καταστρέψη καθ Ολοκληρίαν 
τάς έπικρατούσας προλήψεις τοΰ Πολυθεϊ- 
σμοϋ. Αυται άνεφάνησαν μετά μείζονος δυ
νάμει»; κατά τόν μεσαιώνα, δτε οί Ιου
δαίοι, μεθ’δλην τήν Αντιπάθειαν ήν ένέπνε- 
ον τοϊς Χριστιανοί;, ήσαν' δμως σχεδδν οί 
μόνοι χειρουργοί τών ηγεμόνων καί βασι
λέων- αί δε Αξιοσημείωτοι θεραπειαι, άς έ- 
ξετέλουν, είκάζοντο ώς άποτελέσματα υ
περφυσικής τίνος ένεργείας Ή δ’ εικασία 
αΰτη έπεβεβαιοΰτο καί ύπδ τής έντονου μυ- 
ς-ικότητος τών συνταγών των, παραληφθει· 
σών πιθανώς έκ τών ’Αράβων. Ένησμενίζον- 
το δθεν πολλάκις βλέποντες τούς Χριστια
νούς αυτών αντιπάλους, άπονέμονπας αύ
τοϊς ύπερφυσικάς άρετάς. Άλλά, δυστυχώς, 
μετά παρέλευσιν ού πολλοΰ χρόνου, σφο
δροί τινες όπαδοί τοϋ Χριστιανισμού, άν- 
ήγγελλον θαυμασίας τινάς θεραπείας πρδς 
άντίδρασιν κατά τής έπιρροής τών Ιουδαί
ων. Ώ; λοιπδν τδ πάλαι έν τώ έν τή 
νήσω Κώ έθνικώ ναώ τοΰ Ασκληπιού, άνε- 
κρέμαντο αφιερώματα χρυσά τε καί Αργυρά 
παριστώντα τά θεραπευθέντα μέλη τών νο- 
σοΰντων, οΰτω καί έντισι μητροπολιτικοϊς 
ναοί; τή; 'Εσπερίας Εύρώπης, άνεφαίνοντο 
κνήμαι, βραχίονες, ρίνες, κτλ. ώς ιερά 
μνημόσυνα τής τελεσθείσης αύτών θερα
πείας.

Ή συνήθεια τοΰ άποδιδόναι ύπερφυσικήν 
δύναμιν εΐ; τήν δλως φυσικήν ένέργειαν τών 
φαρμάκων, καί ιδίως τών έν μυστικότητι 
διατηρούμενων, διεσώθη μέχρι τής σήμερον. 
Οί άριστοι τών ιατρών λέγουν, π.χ., δτι τδ 
μόνον άνιιφάρμακον κατά τή; δήξεως τών 
λυσσώντων ζώων είναι η άμεσος καυτηρία- 
σις τής πληγής διά πεπυρακτωμένου σιδή
ρου ’Ο τρόπος ούτος τής θεραπείας διετέλει 
έν χρήσει έπί πολλούς αιώνας έν Τοσκάνη 
τή; Ιταλίας και έν τισιν άλλα-.ς έπαρχίαις 
τής Εύρώπης· Άλλ’ ό πεπυοα*τωμένος ού- 
το; σίδηρος, ό έπενεγκώ» τήν θεραπείαν, ην 

I βιβαίως εΐς έκ τών ήλων τοΰ Τιμίου Σταυ-
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ροΰ ή ώφειλε νά ήναι, κατά τήν κοινήν δο
ξασίαν. — Η άγυρτεία, ϊνα υποκρύψη τήν 
ενέργειαν τών φυσικών αιτίων, απέδιδε 
πολλάχις μαγικήν δύναμιν είς πράγματα 
ασήμαντου φύσεως. Αγύρτης τις, ύπδ τοϋ 
Φρομούνδου άν.τφερόμενος, έν τή «κερί Γο
ητειών Πραγματεία» του (Tract, de Fasci- 
nalione), συνεβούλευε φάρμακόν τι χατά 
τής φθίσεω; χαί τοΰ ύδροπυρέτου, οπερ 
καθ’ έαυτδ ην άπλούστατον" ή σχευασία του 
δμως δέν ώφειλε νά γείντ» διά τοΰ χοινοΰ 
«υρδς, άλλ’ ώς εξής : Πριόνιον έπρεπε νά 
κατασκευασθή εκ μηλέας άοτίως κεραυνό- 
βοληθείσης, καί δι’ αύτοΰ νά πριονίζηται 
ξύλινος ούδος θύρας δι’ ής πλεϊστοι ειχον 
διέλθει, μεχρισοΰ ή ένδελεχής ανάτρεψες τοΰ 
έργαλείου τούτου έπί τοΰ ούδοΰ παραγάγγ 
φλόγα ! Τδ άλλόκοτον τής ταιαύτης συν
ταγής ένέπνεε πεποίθησιν τοίς εις τδ φάρ- 
μαχον τοΰτο προστρέχουσι" τδ δέ λίαν δυσ- | 
χερές τή; επιτυχούς έκτελέσεως αύτοΰ, έξη · 
σφάλιζεν έκ προοιμίων, έν περιπτώσει άποτυ 
χίας, τδ άλάνθαστον τού φαρμάκου. Τδ 
παράδειγμα τοΰτο είναι έκ τών ίσχυοοτέ- 
ρων άπερ δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν, άλλά 
μάς υπομιμνήσκει καί έτερά τινα.

Πρδς θεραπείαν τής έξαρθρώσεως τεΰ ί- 
στοΰ τής κνήμης, ό Κάτων (De re rusticd 
«περί ’Αγροτικών») συστήνει τήν έφαρμο- 
γήν λεπτών σανίδων οΰτω πως διατιθεμέ- 
νων, ώστε νά συγκρατώσι τδ βεβλαμμένον 
μέρος ίν τή φυσική αύτοΰ θέσει. Άλλά συγ
χρόνως σημειοϊ καί λέξεις τινάς μυστηριώ
δεις, ά; όφείλουν νά άπαγγέλλωσι, γινο- 
μένης τής έπιδέσεως, καί έξ ών μόνων ύ- 
πετίθετο έςαρτωμένη ή μαγική τελεσφόρη
σες τής πράξεως.

Έπιγραφή τις, υποτιθέμενη τδ πάλαι 
ύπάρχουσα έν τώ έν Ρώμη ναώ τοΰ Ασκλη
πιού, μας παρέχει τρία παραδείγματα τών 
διαφόρων τρόπων καθ’ οΰς ή εύπιστία συν
τελεί πρδς τήν άγυρτείαν : 4. Ούδέν τδ 
θαυμαστόν έν τώ σταματάν τήν αίμοπτυ- 
σίαν διά πικραμυγδάλων χαί μέλιτος" διότι 
τά πικραμύγδαλα ή τά γίγαρτα (κούκου- 
τσα) τοΰ ροδαχίνου, καλώς βρέχόμενα, ά- 

ναδίδουν ύ^ροχυανιχδν οξύ, δπερ σταματά 
τήν βοήν τοΰ αίματος. Άλλ’ δταν ό θεός, 
ινα θεραπευθή δ πόνος τών πλευρών, συν- 
τάσση τοπικόν έπίδεσμα συνιστάμενον κυ
ρίως έκ τής έκ τοΰ βωμοΰ συναγομέντς τέ
φρας, συμπεραίνομεν ευκόλως δτι οί ιερείς 
αύτοΰ, συνεμίγνυον έτερόν τι φάρμακον με·· 
τά τής τέφρα; ταύτης. 2. Έάν άλοιφή τις, 
έν ή τό αίμα .Ifvxov πετεινού συνεμιγνύετο 
μέλιτι, καί οΰτω; έπέφερε τδ σωτηριώδες 
αποτέλεσμα, έπιτρέπεται βεβαίως ήμϊν ή 
υπόδεσις, δτι τδ αίμα τοΰ πτηνού συνετέ- 
λει απλώς πρδς τδ έπικαλύπτειν διά μυ
στηρίου τήν σκευασίαν τοΰ φαρμάκου. 3. Τυ
φλός τις, μετά τινας γονυκλισίας, έπέθετο 
τήν έπί τής έπιφανείας τοΰ βωμοΰ ίστα- 
μένην χεϊρά του έπί τών οφθαλμών καί α
μέσως άνέβλεψε. Τδ άληθές δμως έστίν δτι 
ούδέποτε άπώλεσε τήν δρασίν του' καί πι
θανώς τδ τέχνασμα τοΰτο έξετελέσθη έν 
κρισιμωτάτη τινι στιγμή, καθ’ ήν ήτο έ- 
πάναγκες, ώστε ή παραχμά,,ουσα φήμη τοΰ 
τε Ασκληπιού καί τοΰ ναού του ν άναλά- 
βρ νέαν τινα άναζωογόνησιν. —

"Οταν άκούωμεν νά διηγώνται περί τών 
θαυμασίων έκείνων νηστειών ας τινες έπί- 
βαλοντο εαυτοί; έπί πολλά; ήμέρας καί ε
βδομάδας, δικαιούμεθα νά κατατάξωμεν 
αύτά; μετά τών Αραβικών Νυκτών, τή; 
«Χαλιμάς» (ίδε νύκτας 4 37 καί 4 38)’ έν 
αίς ακατανόητοι άποχαί βρωμάτων περι
γράφονται. Άλλ’ έπειδή αί διηγήσεις αυται 
είσί πλεϊσται τδν άριθμδν, δέν δυνάμεθα 
βεβαίως νά τάς άποδώσωμεν καθ’ δλοκλη- 
ρίαν εί; τδν πόθον τοΰ άπαταν, καί ν’ ά- 
ποφανθώμεν δτι άπασαι στερούνται ύπο- 
στάσεως.

’Α; παοατηρήσωμεν έν πρώτοι;, δτι ού- 
σίαι τινέ; κέκτηνται τήν ιδιότητα τοΰ άνα* 
στέλλειν τήν πείναν καί τήν δίψαν. Τοι- 
αΰται π. χ. είσί τά φύλλα τοΰ ταβάκου ή 
καπνού τής Αμερικής καί τοΰ Περουβιανού 
κοκκοφοίνικος. Τινέ; μάλιστα προέβησαν 
έπί τοσοΰτον, ώστε νά εϊπωσιν δτι, άν έ
τερον τών φυτών τούτων χρατηθή έν τώ 
στόματι ανθρώπου, δστις είργάσθη δι’ δλης 

τής ήμέρας άσιτος, θέλει καταστήσει αύ- ' 
τδν ικανόν νά υποφέρη τήν πιϊ-αν. ’’Αλλως 
τε γνωστόν έστιν, δτι τό όπιον χέκτηται, I 
κατά τινα βαθμόν, τήν δύναμιν τοΰ κατευ- 
νάζειν τήν αίσθησιν τής πείνης. Ό ταχυ
δρόμο; τής Τουρκίας, ό ίκτελών έφιππος 
μακράς καί κοπώδει; οδοιπορία; άνευ τινδς 
άναπαύσεως,προμηθεύεται μεθ’ ενός σαχκίου 
περιέχοντο; τροχίσκους έξ έπίου (pastilles 
d' opium) και δταν αϊσθανηται εαυτόν 
λίαν κεκοπιακότα, καταβαίνει τοΰ ίππου, 
ανοίγει τό σακκίον, τρώγει ένα τροχίσκον, 
προσφέρει δύο τώ ίππω του, και είτα ιπ
πεύουν έκ νέου προβαίνει εις τήν οδοιπορίαν 
του μετά τοσαύτη; φαιδρότητος, δσην είχε 
τήν στιγαήν τή; άναχωρήσεώς του, καί οΰ
τω; άμφότεροι, άνθρωπο; και ζώον. αναψυ
χήν λαμβάνοντες, καταδαμάζουν τήν αϊ- 
σθησιν τής πείνης.

Ό ’Ιταλό; ιατρό; καί φυσιογράφος Ματ- 
τ.ώλης, έν τοϊ; «Διοσκορίδου Σχολίοις αύ
τοΰ (Commenlar in Dioscorid.), άποδίδωσι 
τοϊ; Σκύθαις τήν χρήσιν φυτού τίνος, νο- 
στίμου τήν γεΰσιν καί τοσοΰτον δραστικοΰ 
πρδ; τδ άναπληροΰν τήν τροφήν, ώστε διά 
τή; ένεργεία; αύτοΰ 4 ζωή παρετάθη ένίοτε 
έπί όώάιχα ό./ας ήρ/ρας- Τδ φαινόμενον 
τοΰτο θαύμα ήδύνατο νά έκτελεσθή καί 
διά τής είς μικρότατον όγκον σκευασίας έ- 
ξόχως θρεπτικών τινων ούσιών. Εί; παρο
μοίου τεχνάσματος χρήσιν δυνάμεθα ν’ ά
ποδώσωμεν καί τά περί Άβάριος (4) ιστο
ρούμενα ή μάλλον μυθολογούμενα, δστις 
ούδέποτε έθεάθη τρώγων ή πίνων" άλλά 
χαί τδ αύτό τέχνασμα λίαν έπιτυχώ; έ- 
χοησιμοποιήθη καί υπδ τοΰ Έπιμενίδου

(4) "Λβαρις. Μυθώδη; άνήρ, καταγόμενο; έκ 
Σκυθίας ή έκ των Ί ΐερδορείων, ίερεύς τού ’Α
πόλλωνος. Ούτος περιήλΟε, λέγεται, τήν γήν ϊ- 
πασαν ασιτος, φέρων μεβ’ έαυτοΟ έν βέλο; 
μυστηρι&δε;, ή κατ' Αλλους, φερόμενο; έπ'ι τοΟ 
βέλου; τούτου, μεθ’ οΰ έναερίω; έποίει τά; ο
δοιπορία; του Έγίνωοκε οέ τά μέλλοντα και ή
το ίριστο; ιατρό;. ’Αγνοείται ή έποχή τής γεν- 
νήσεω; του. ΟΙ ιιέν λέγουσιν δτι ήν σύγχρονο; 
τοΰ Όρφέω;, ο! δέ τού ΠυΟαγόρου. 

του Κρητδς, τοΰ κατά τήν μυθολογίαν έπί 
ήμισυν αιώνα κοιμηθέντος.

Άλλά μεγάλω; υπερτερεί τοΰ θαύματος 
τοΰ καθιστάναι τδν άνθρωπον ανεξάρτητον 
τών μάλλον κατεπειγουσών άναγκών τή; 
φύσεως τδ θαύμα τού άποδιδόναι αύτώ τήν 
άπολεσθεϊσαν ζωήν. Τοΰθ’ δπερ προβαίνο- 
μεν ήδη ίνα διά παραδειγμάτων σαφηνί- 
σωμεν.

ΜΕΡΟΣ Β'·

Έν τοϊς αρχαίοι; χρόνοι;, ολίγων πραγ
μάτων ό δρισμδς έφαίνίτο τοσούτω δυσχε
ρή; ώ; ό περί βεβαίου καί άναμφιοβήτου 
θανάτου. Τδ έπαναφέρειν λοιπόν εις τήν ζω- 
ήν άνθρωπον κ·.νδυ»εύοντα ν’ άπολέση αύ
τήν διά παντδ; ώ; έκ λίαν κατεσπευσμέ
νη; ένταφιάσεω;, έθεωρεϊτο θαύμα.

Οί νόμοι καί τά έθιμα πλείστων έθνών 
διετύπωσαν πολλάκις τρόπου; τινά; έπιβε- 
βαιώσεως τοΰ δτι ή ζωή πράγματι έσβέσθϊ» 
ή έξέλιπεν. Έξ άμνημονεύτων χρόνων οί 
’Ινδοί μετεχειρίσθησαν τδ πδρ, ώς τήν ά- 
σφαλεστέραν τών αποδείξεων, έν τή ατελεϊ 
βεβαίως αύτών γνώσει τή; φυσιολογία;" κα
θότι, καί τοι αύτό δέν εξεγείρει τά αισθη
τήρια όργανα, υπάρχει δμως εναργή; διαφο·- 
ρά ένεργεία; τή; καύσεω; έπί σώματο; άψυ
χου καί έπί σώματος έν φ ή ζωή ουδόλως 
έξέλιπεν. "Οθεν παρ’ ’Ινδοί;, άφοΰ πρώτον 
χόπρο; άγελάδος τεθεϊσα άνημμένη έπί τού 
στομάχου τοΰ νεκρού κατακαή, τότε μόνον 
άνάπτεται ή πυρά ή μέλλουσα νά καύση τδ 
σώμα. Κατά τά φαινόμενα, παρόμοιον έθι- 
μον υπήρχε τδ πάλα; έν Ιταλία καί Ελ- 
λάδι. Ό Τερτουλλιανδ; έμπαίζει τά θεάμα
τα έκεϊνα έν οί; ό Ερμή; παρίσταται έξε- 
τάζων τού; νεκρούς διά πεπυρακτωμένου. 
σιδήρου, ϊ,α πεισθή δτι τά έξωτερικά ση
μεία τοΰ θανάτου δ'εν ήσαν άπατηλα. Τδ 
έθιμυν λοιπόν τοΰτο φαίνεται διατέλεσαν 
άλλοτε έν πλήρει ένεργεία, άλλά τέλος είς 
άχρηστείαν περιελθδν, διετηρήθη απλώς εν· 
μυθολογικαϊς άναμνήσεσιν/Ο φιλόσοφος Δη
μόκριτο; διεβεβαίου δτι ούδέν υπήρχεν ά- 
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σφαλές τεκμήριον αληθούς θανάτου. Ό ΙΙλί- 
ν.ος τδ αύτδ ίσχυριζετο, παρατηρών πρό; 
τούτοις δτι αί γυναίκες ησαν μάλλον ή οί 
άνδρες υποκείμενοι είς τον κίνδυνον φαινο
μενικοί θανάτου. Ά /έφερε δέ καί πλεϊστα 
παραδείγματα, έν οί; καί περί μιά; γυναι- 
κδς ήτις άνέζησεν άφοΰ έπί επτά ηαίρας έ· 
Όμίζετο νεχρά.

’Αλλά κα'ι ούκ ίλίγαι παρόμοιοι περι
πτώσεις σννέβησαν κα! έν τοϊς καθ’ ημάς 
χοόνοις. Τά έξή; παραδείγματα άρζοΰν δ- 
π«; άποδείξωσι τδ δυσχερές άναμφιλέκτου 
ορισμού, δτι ό θάνατος πράγματι έθριάμ- 
βευσε κατά τίς ζωής :

1. Ο Κ. Όρφίλα; άναφέρει τάδε: Τδν 
’Οκτώβριον τοΰ 1'37. Ό Κ. Deschamps, 
κάτοικος έν Λυυγδούνω τίς Γαλλίας, άπέ- 
Οανε μετά ολιγοήμερον ασθένειαν. Τήν ε
πιούσαν καθ’ ή/ έμελλε νά γείνγ, ή κηδεία, 
ουνήχθτσαν έν τή οικία αύτοΰ οί ιερείς καί 
οί λοιποί πόντε; οί μέλλοντες νά παρα 
πέμψωσι τδν νεκρόν. Άλλά τήν στιγμήν δτε 
ητοιμάζοντο νά καθηλώσωσι τδ έπίπωμα 
τού φερέτρου, ό νεκρός άνηγέρθη επί τών 
εντάφιων αυτού καλυμμάτων καί έζήτησε 
νά φάγη. Οί παρόντες, ύπδ φόβου καταλη 
φθέντε-, ηοχισαν νά φεύγωσι δρομαίοι, ώς 
νά εβλεπον ένώπιόν των φάντασμα" άλλ’ 
αμέσως καθησύχασε·/ αύτδς ό ίδιος Des
champs, έπανελθών ήδη έκ τοΰ ληθαργικοΰ 
ΰπνου, τοΰ ώς πραγματικού θανάτου νομι- 
σθέντος Ή δέουσα νοσήλευσις έγένετο αύτώ, 
καί ούτως έπέζησεν.Ότε δ' έντελώς άνέλα- 
βε, διηγήθη δτι, έν τή ληθαργιζή κατα- 
στάσει διατελών,ήζουε τά περί αύτδν γινό
μενα, χωρίς νά δύναται νά κάμη την πα
ραμικρόν κίνησιν, ούδέ τά αίσθήματά του 
νά έκφράση Εύτυχώς δι* αύτδν, ή κηδεία ή 
μέλλουσά τελεσθήναι αυθημερόν τοΰ θανά
του του, άνεβλήθη μέχρι τί; έπιούσης, ο
πότε ή ληθαργία είχε τελειώσει τήν περίο
δον αύτίς, άλλως δ Κ. Deschamps ηθελεν 
ένταφιασθή ζών

2. ’Εν τοϊς «'Υγιεινοί; Χρονικοί;» (Λ Η 
nales d' Hygiene') άναφέοεται τδ εξής : 
«Γυνή τι; τοΰ χωρίου Paulhan, τη; νομαρ

χίας HeiUU.ll έν Γαλλία,ένομίσθη ώς θανοΰ- 
σα καί έτεθη έν τώ φερετρω. Μετά δε εί- 
κοσιτέσσαρας ώρας άπδ τοΰ θανάτου αύτίς, 
δτε έκομίζετο εί; τήν εκκλησίαν, οί βαστά- 
ροντες τδ φέρετρον, αίσθανθέντε; κίνησίν 
τινα έν αύτώ εςεπλάγησαν. Σταματησαντες 
λοιπόν ή/έωξαν αύτδ, καί εύρον τήν ταλαί
πωρο·/ ζώσαν ! Είχεν άπλώ; έμπεσει εί; λ η · 
θαύγίαν. Τήν μετεκόμισαν αμέσως οϊκαδε, 
άλλ’ έκ τή; συγκινησεω; ήν υπέστη, δέν έ- 
πεζησε πολύν χρόνον μετά τδ δυσάρεστον 
τούτο γεγονός.

3. Τήν 27 Δεκεμβρίου 18 42 έγοαφον έκ 
τί; πόλεως Bergerac της γαλλική; έπαο- 
χία; Dordogne δτι «Άνθρωπός τις αυτόθι, 
πάσχων άπδ συνεχή αϋπνίαν, καί συμβου
λευθείς πρακτικόν τινα ιατρόν, έπιε, κατά 
διαταγήν αυτού, φάρμακόν τι δπερ βεβαίως 
έπήνεγκεν διτνον. Άλλ' ό ασθενής άδιαλεί- 
πτως έκοιμάτο. ΊΙ παρατασι; αύτη τού ύ
πνου μεγίστην προύςένησεν απορίαν τοϊς έν 
τώ οίκω, καί έφλεβοτόμησαν αυτόν. Τδ αί
μα δμως έξέρρεε τη; φλεβός λίαν βραδέως 
καί κατά μικρού; σταγόνας. Ένομίσθη λοι
πόν νεκρός καί ένταφιάσθη. Άλλά μετά πί
νας ήμέρας, ένθυμηθέντε; τό δοθέν ναρκω
τικόν ποτδν, καί υπονοοϋντες δτι τοΰτο ί
σως έπήνεγκε φαινομενικόν τινα θάνατον, 
ή.νέωξαν τόν τάφον τού νεκρού. Όποια δ* 
υπήρξεν ή έκπληξι; αύτών δτε είδον, δτι ό 
υποτιθέμενος νεκρός έτάφη ετι ζών : Εύρον 
αύτδν πρηνή έντδς τοΰ φερέτρου,τά δέ συν
εστραμμένα μέλη τοΰ σώματός του δη- 
λούντα σαφώς τήν κατά τού θανάτου αγω
νίαν αύτοΰ.»4. Έν τή Γαλλική 'ΕγημιρηΚ τώτ Συ
ζητήσεων, υπό 21 Φεβρουάριου 4 843, έ- 
πιστολή τις τοΰ Κ. Caen, τής 4 7 τοΰ αύ
τοΰ μηνδς, αναφέρει τάδε : «Ίΐ Κυρία . . . 
κατοικούσα έν τή δδω ’Αγίου Ίωάννου, έ
φάνη έκπνεόσασα, μετά μακράν ασθένειαν, 
τδ εσπέρας τη; Τρίτη;. Αί θλιβερά! προπα- 
ρασκευαί τή; κηδεία; έγένοντο διά νυκτός. 
Τήν έπαύριον τδ πρωί, δτε οί μέλλοντες νά 
καταθέσωσιν αυτήν έντδς τού φερέτρου τήν 
άνέλαβον άνά χεΐρας, αύτη άνεγερθεϊσα έκ 

τής ληθαργία; τη; άνέζησεν. ’Εννοείται οι- 
κοθεν δποϊον οδυνηρόν θάνατον ήθελεν υπο- 
στή, άν παρετείνετο έπί τινα; έτι ώρα; ή 
ληθαργία αύτής.»

5. Ό Δόκτωρ Πάρης {Paris and Fon- 
blanque ’s Medical jurisprudence. Τόμος 
Β'.) διηγείται οτι ’τήν έποχήν καθ’ ήν ή 
«νόσος εύλογία έλυμαίνετο τήν Εύρώπην,καί 
«μάλιστα τήν ’Αμερικήν, μετά τοσαύτης 
«επιδημικής μανίας, οί δέ ιατροί διαφόρων 
«μέσων θεραπείας χρήσι» έποιοΰντο ϊνα κα- 
«ταστείλωσι τήν πρόοδον αύτής, ούκ δλί- 
«γοι άνσμφιβόλως άσθενεϊ; άνωμολογήθη- 
«σαν θανόντες, οϊτινες μετά ταΰτα άνέλα- 
«βον τήν υγείαν των. Μεταξύ δέ τών πολ- 
«λών περιπτώσεων άς δυνάμεθα ν’ άναφέ- 
«οωμεν πρό; έπιβεβσίωσιν τούτου, ή έζής 
«έστιν ή επισημότερα : ΊΙ θυγάτηρ τοΰ 
«Ερρίκου Lawrens, προέδρου τοΰ Άμερι- 
«κανικοΰ Κοινοβουλίου, έλογίσθη ώ; θανού- 
«σα έκ τής εύλογίας. Άλλ’ δτε τά παρά- 
«θυρα τού δωματίου έν φ έκειτο, καί τά 
«όποια διέμενον κλειστά, διαρκούσης τή; 
«άσθενείας, ήνεώχθησαν, ϊνα τό δωμάτιον 
«άερισθή, ό είσαχθεί; αήρ άναζωογοννήσα; 
«τήν υποτιθεμένην νέκραν, τήν άπέδωκε 
•ζώσαν τή οικογένεια αύτής. Τό περιστα- 
«τικδν τοΰτο τοσοΰτον κατετρόμαξε τόν 
«πατέρα τή; νεάνιδος ώστε, ύπδ φόβου μή 
«ήθελέ ποτέ ταφή ζωντανός, διέταξεν έν τή 
«διαθήκη του νά καύσωσι τό σώμά του, έ- 
«πιβάλλων συγχρόνως τοΐς παισίν αυτού 
«τήν έκτέλεσιν τής διαταγής ταύτη; ώ; κα· 
«θήκον ιερόν. Δυνάμεθα έπίσης εύλόγως νά 
«υποθέσωμεν, ότι καί γυναίκες μετά τήν 
«έξασθένησιν τών σωματικών των δυνάμε- 
«ων, κατά συνέπειαν σφοδρών καί παρατε- 
«ταμένων τοκετών, έμπίπτουσι πολλάκις 
«έπί τινας ώρας εί; παρομοίαν ληθαργίαν, 
«έξαπατώσαν τού; θεατά; Λίαν δ’ άλλό- 
«κοτος περίπτωσι; τοΰ αύτοΰ είδους άνα- 
«φέρεται και έν τή « Εφημιφΐΰι τών Σο· 
«ρών» {Journal des Savans) τού Ίανου 
«αρίου τού 4 749 »6. Ό Δόκτωρ Γόροων Σμήθ, έν τώ συγ- 
γράμματι αύτοΰ «Forensic Medicine ο κχ 

ρατηρεϊ ότι «κατά συνέπειαν τή; ταχύτη- 
το; καί τή; ταραχής τών κηδειών έν επι
δημικοί; νόσοι;, οί ζώντε; πολλάκις συ/ί- 
μίχθησαν μετά τών θανόντων, καί δτι έν 
τοΐς θερμοί; κλίμασιν, ένθα δ ενταφιασμός 
τών νεκρών είναι μάλλον κατεπείγων ή ίν 
τοϊ; εύκράτοις καί ψυχροί;, υποκείμενα έν- 
ταφιάσθησαν ζώντα.»

Ό Δόκτωρ-Ίhompson συνέλεξε καί τά 
επόμενα περί τού αύτοΰ αντικειμένου «'Ο 
«Νορμανδός Francis Civile, όστις έζη έπί 
«τή; έποχή; Καρόλου τοΰ θ. τή; Γαλλίας, 
«οές· άπέθανε κατά τά φαινόμενα, καί dec 
«έμελλε νά ένταφιασθή, δτε αύθορμήτως 
«άνέζησε τήν στιγμήν καθ’ ήν τό φέρετρον 
«κατετίθετο έν τώ τάφορ. —Τήν έβδόμην 
«εκατονταετηρίδα Άγγλίς τις Κυρία, όνό- 
«ματι Bussell, θανούσα έμελλεν ωσαύτως 
«νά ένταφιασθή" άλλά καθ’8ν χρόνον έσή- 
«μαινον τήν έπικήδειον αύτής κωδωνοκρου- 
«σίαν, άνεγερθεϊσα έν τώ φερέτρφ άνεφώ- 
«νησεν. «Ί1 ώρα τή; λειτουργίας σημαίνει, 
«άς ύπάγωμεν εις τήν έκκλησίαν » — Τδ 
«1836 έντιμος τις πολίτη; τών Βρυξελλών 
αένέπεσεν εί; βαθεϊαν ληθαργίαν τήν πρω’ί- 
«αν τή; Κυριακής. Οί φίλοι του έκλαβόντες 
«αύτόν ώς Οανόντα, άπεφάσισαν νά τόν έν- 
«ταφιάσωσι, καί τήν έπιοΰσαν κατετέθη έν 
«τή νεκροθήκη" άλλά πρίν ή καθηλώσωσιν 
«αύτήν, δ νεκρός άνεγερθείς καί τρίψας τούς 
«όφθαλμούς έζήτησε νά τώ φέρωσι τδν κα- 
«φέ·/καί τήν έφημερίδα.»

Έκ τε τών άνωτέρω καί έξ άλλων προ
σομοίων παραδειγμάτων πρόδηλον καθίς-α- 
ται δτι, βραχυχρόνιος ηρεμία καί αναστολή 
τών ζωτικών στοιχείων, δέν πρέπει νά έκ- 
λαμβάνηται ώς αληθής θάνατο;. 'Η ακινη
σία τοΰ σώματο;, τδ νεκρώδε; χρώμα, ή 
ψυχρότης τού προσώπου, καί οί έγκοιλοι 
οφθαλμοί, ούδόλως είσίν αναμφίλεκτα ση
μεία τοΰ δτι ή ζωή εντελώς έσβέσθη.

ΙΙερί δέ τών αινείαν τοΰ θανάτου, δ Κ. 
Benjamin Brodie γράφει τάδε : «Τοιαΰται 
«άπάται είσί λίαν σπάνιαι καί δύνανται νά 
• θεωρηθώσιν άπλώ; άποτέλεσμα μεγίστη; 
«άμελείας. Αί κινήσει; τή; αναπνοής είσί 
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«πάντοτε έπαισθηταί τοίς βλέμμασι και 
«ούδόλως ύποκρυπτόμεναι τω μή βουλο- 
“μένω άπατηθήναι. Ή καρδία άναμφιβόλω; 
«ούδέποτε εξακολουθεί τή» ενέργειαν αύ- 
«τή; πλειότερον τών 4 ή ο λεπτών άφότου 
«ή αναπνοή δλως έξέλιπεν, Άλλ’ δμως δέν 
«είναι πάντοτε εΰκολον τδ νά είπη τις ά- 
«κριβώς r/)r σεεχγζ^Γ, καθ’ ■?,» δ θάνατος 
«έπήλθε, καθότι πρδ αύτοΰ έν τισι περι- 
«πτώσεσιν ή αναπνοή επανέρχεται έν μα- 
«κροϊ; διαστήμασι. IIαρευρέθην παρ’ άνθρώ- 
«πω θνήσκοντι καί ένόμισα αύτδν τέλος ά 
«ποθανόντα, δτε, μετά τινας στιγμάς, πα- 
«ρετήρησα έν αύτώ νέαν αναπνοήν, ήτις, 
«μετ’ ού πολύ διακοπεϊσα, επανήλθε μετά 
«μακρδν χρονικόν διάστημα, καί πάλιν δι
ό ακοπεϊσα, έκ νέου έπανήλθε καί οΰτω 
«καθεξής. Δέν αμφιβάλλω λοιπδν δτι άν- 
«Ορωποι έν τοιαύτη κατσστάσει ουδόλως 
«άναισθητοΰσι», άλλά δτι ακούουν καί έννο- 
«οΰν μάλιστα τά περί αύτών λεγάμενα τήν 
«ώραν εκείνην.»

α’Αμφιβάλλεται άν ή αίσθητικότης έκ- 
«λείπει άμέσως πάντοτε δταν ή καρδία 
«παύσηται τοΰ ένεργεϊν. Έν άνθρώποις ά- 
«ποθανούσιν έκ τής Ασιατικής χολέρας, 
«σπασμώδεις κινήσεις τοΰ σώματος παοε- 
«τηρήθησαν, καί έπί πολλάς ώρας, μετά 
«φαινόμενο» θάνατον. Αν λοιπδν τδ νευρι- 
«κόν σύστημα διέμεινε καί έν τοιαύτη έκ 
«ρύθμω καταστάσει, τίς δύναται ν’ άπο- 
«φανθή ovt δέν διετήρησε καί τήν αίσθητι- 
«κότητα αύτοΰ; Είναι μέν άληθές δτι δέν 
«έχομεν παραδείγματα άνθρώπων άναζη- 
«σάντων μετά τούς θανάσιμους τούτους 
«σπασμούς- άλλ’ ή περίπτωσις αΰτη, καί τοι 
«έλπίδος περί άναρρώσεως μή ύπαρχούσης, 
«δέν άρκείϊν’ άποπελέση ισχυρόν έπιχείρημα 
«κατά τής άμέσου ένταφιάσεως τών έκ χο
λέρας άποθνησκόντων. »

Έπιτραπήτω ήμϊν έπί τοΰ λίαν ένδιαφέ- 
ροντος τούτου άντικειμένου νά κάμωμεν έτι 
τινάς παρατηρήσεις.

’Επειδή ή αναπνοή είναι ή ούσιωδεστά- 
τη καί έν ταύτώ ή φανερωτάτη λειτουργία 
τής υγείας, ή παΰσις αύτής δύναται εύλό- 

γως νά Οεωρηθή ώς ένδειξις θανάτου. Άλλ’ 
έπειδή έκ τινων νότων καί καταστάσεων 
έκνευρισμοΰ, καθίσταται βραδεία καί άσθε · 
νεστάτη, καί κατά συνέπειαν τούτου δλως 
ύπεκφεύγουσι τήν παρατήρησιν τοΰ θεατοΰ, 
διάφοροι μέθοδοι έπεδοκιμάσθησαν πρδ; ά- 
πόδειξιν τής ύπάρξεω; αύτής’ ήτοι, τδ θέ
τει» πτίλον πτηνοΰ ή άλλα; τινάς έλαφράς 
ουσία; έπί τοΰ στόματος ή τής ρινδς, ή 
δοχεϊον πλήρες ΰδατο; έπί τοΰ στήθους’ 
πρδ; δέ καί τδ κρατεί» κάτοπτρον πλησίον 
τοΰ προσώπου πρδ; συμπύκνωσιν τοΰ ά- 
τμοΰ τή; αναπνοής. Άλλ’ αί συνήθεις αύται 
μέθοδοι ύπόκεινται όλαι εΐ; απάτην. Τδ 
πτίλον, ή οίαδήποτε άλλη ούσία δύναται 
νά κινηθή διά τή; δονήσεως τοΰ περιστοι- 
χοΰντο; άέρος, καί ή έπιφάνεια πρδς τού
τοι; τοΰ κατόπτρου δυνατδν νά καλυφθή 
ούχί ύπδ συμπυκνωθέντος άτμοΰ αναπνοής, 
άλλ’ ύπδ έκ τής έπιφανεία; τοΰ σώματος 
έκπνεομένων άτμίδων.Δυνάμεθα δθε» νά δι- 
αβεβαιώσωμεν άνευ δισταγμοΰ, δτι φυσιο
λογικής αδύνατόν έστι τδ νά διαμείνη δ 
άνθρωπος έπί πολλάς στιγμάς έν τοιαύτη 
καταστάσει Ασφυξίας, χ«ρίί »β ύποδειχθή 
σημεϊό» τι δι’ ού δ ιατρός ν’ αναγνώριση τήν 
υπαρξιν ζωτικότητος. Έξ άπασών τών ε
νεργειών τής ζωικής δυνάμεω;, ή αναπνοή 
έστιν ή μάλλον ούσιώδης καί αναμφίλεκτος. 
Πνοή καί ζωή λίαν προσηκόντως έθεωρήθη- 
σαν ανέκαθεν συνώνυμα. "Οσον βραδεία, α
σθενής καί άδιόρατος αναπνοή κατασταθη 
ύπδ τής νόσου, πάντοτε δμως έστίν έπαι- 
σθητή καί κατάδηλος, δταν τδ στήθος καί 
ή γαστήρ έκτεθώσι γυμνά πρδς τήν δρασιν* 
διότι, δταν οί μεσόπλευροι μυώνες ένεργώ- 
σιν, αί πλευραί άνυψοΰνται καί τδ στέρνον 
ωθείται πρδς τά έμπρός’ καί δταν τδ διά* 
φραγιια ενεργή, ή γαστήρ έξογκοΰται, καί 
κατά συνέπειαν τούτων ή ζωή υπολανθά
νει ένυπάρχουσα. Τά φαινόμενα δέ ταύτα 
ούδέποτε διαφεύγουσι τδν προσεκτικόν πα
ρατηρητήν. Ένατενίζων ούτος τδ βλέμμα 
έπί τοϋ στήθους καί τίς γαστρδς,θέλει σχη
ματίζει συμπέρασμα άσφαλέστερον τών συ

>νήθων καί κοινώς παραδεδεγμένων μεθό
δων. —

Ουδόλως λοιπδν έναντία τοΰ δρθοΰ λό
γου έστίν ή ΰπόθεσις, δτι οί άχύρται θαυ
ματουργοί, ούκ άγνοοΰντε; τήν μεταξύ 
ψευδού; ή υ,άλλον είπεϊν φαινομενικού καί 
αληθούς θανάτου διαφοράν, ήβουλήθησαν 
ένίοτε νά έπωφεληθώσιν αύτής, καί νά έγ- 
καυχηθώσιν έπί κατοχή δυνάμεω; υπερ
φυσική; : t»?c Αχαστάσιως τΰιτ γεχρύτ. 
Άρκοϋσι δέ πρδς τοΰτο ν’ άναφέρωμεν τά 
ίξής δύο παραδείγματα ;

Αον. Ό Διογένη; ό Ααέρτιος (Βιβλ. VIII 
Κεφ. II. XI.) λέγει δτι, «έδοξάσθη Έμπε- 
•δοκλή; άποστείλας τήν νεκράν άνθροιπον 
«ζώσαν.» Τούθ’ δπερ έν άλλης λέξεσι ση 
μαίνει απλώς,δτι ό Εμπεδοκλής ούδέν έτε
ρον κατώρθωσεν ή νά διαλύση τή» ληθαρ- 
γίαν ή νάρκωσιν γυναικδς παθούσης ύπδ υ
στερικής αιμορραγίας.

Β«^. 'Ο Φιλόστρατος, ό τδν βίον Απολ
λώνιου τοΰ Τυανέω; συγγράψας,αναφέρει τδ 
έπόμενον ανέκδοτον τοΰ διασήμου τούτου 
μάγου:

«Κάκεϊνο ’Απολλώνιου θαύμα : Κόρη έν 
«ώρα γάμου τεθνάναι έδόκει, καί δ νυμφίος 
«ήκολούθει τή κλίνη βοών δπόσα έπ’ ατελεϊ 
«γάμω, ξυνωλοφύρετο δέ καί ή 'Ρώμη, καί 
«γάρ έτΰγχανεν οικία; ή κόρη τελούση; ές
• υπάτου;’ παρατυχών ουν δ Απολλώνιο; 
«τφ πάθει. «Κατάθεσθε, έφη, τήν κλίνην, 
«έγώ γάρ ύμάς τών έπί τή κόρη δακρύων 
«παύσω» καί άμα ήρετο δτι τδ όνομα αύ
• τή εΐη’ οί μέν δή πολλοί ώοντο λόγον ά- 
«γορεύσειν αύτδν, olot τών λόγων οί έπική- 
«δειοί τε καί τά; όλοφύρσεις έγείροντες’ δ 
«δέ ούδέν άλλ ή προσαψάμενος αύτή; καί 
«τι άφανώ; έπειπών, άφύπνισε τήν κόρην 
«τοΰ δοκοΰντος θανάτου, καί φωνήν τε ή 
«παϊς άφήκεν, έπανήλθε δέ εις τήν οικίαν 
«τοΰ πατρδς, ώσπερ ή "Αλκυστις ύπδ τοΰ 
«Ήρακλέου; άναβιωθεϊσα’δωρουμένων δέ αύ· 
«τώ τών συγγενών τής κόρης μυριάδας δε- 
«καπέντε, φερνήν έφη έπιδιδόναι αύτάς τή 
«παιδί* καί είτε σπινθήρα τής ψυχής’ εύρεν 
«έν αύτή, β; έλελήθει τού; θεραπεύοντας...

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΑ. Ε'.)

I

«είτ’ άπεσβηκυΐαν τήν ψυχήν άνέθαλψέ σε 
«καί άνέλαβεν, άρρητος ή κατάληψις τού- 
«του γέγονεν ούκ έμοί μόνου άλλά καί τοίς 
«παρατυχούσιν.» (Φιλοστράτου τά εις τδν 
Τυανέα ’Απολλώνιο». "Εκδοσις Kayser. Σελ. 
85- Λ L I.) ήτοι :

«Νέα τις μελλόνυμφος έφαίνετο δτι ά- 
πέθανε καί δ νυμφίος αύτή; ήκολούθει μετά 
τοΰ πλήθους τήν νεκρικήν πομπήν, όδυρό" 
μένος καί κλαίων τήν αποτυχίαν τοΰ γά
μου του’ συνεθρήνει δέ καί ή 'Ρώμη, διότι ή 
νέα άνήκεν είς οικίαν τής Ρώμης ύπα-.ικήν. 
Α.ταντήσας λοιπήν τήν έκφοράν δ Απολ

λώνιος ανακράζει. «Κατάθεσθε τδ νεκρικόν 
φέρετρον, διότι έγώ θά παύσω ύμάς τοΰ δα 
κρυρροεϊ» διά τδν θάνατον τής νέα;, καί 
συγχρόνως ήρώτησε τδ όνομά τη;. Τδ πλή
θος ένόμισε τότε δτι έμελλε νά έκφωνήση 
έπικήδειόν τινα λόγον θρηνητικόν’ άλλ’ αύ- 
τδς έγγίσας μόνον τήν χεϊρά της καί ψιθυ- 
ρίσας μυστηριώδεις τινάς λέξεις έπ’ αυτής, 
αφύπνισε τήν νέαν τοΰ φαινομενικού θανά
του. '11 παϊς τότε έξέβαλε φωνήν καί έπα- 
νήλθεν είς τήν πατρικήν οικίαν, καθώς πο
τέ ή Αλκηστις ή ύπδ τοΰ Ήρακλέους άνα- 
στηθεϊσα. Οί συγγενείς τής νέας εύγνωμο- 
νοϋντες τώ προσέφερον δεκαπέντε μυριάδας 
(τδ νόμισμα δέν άναφέρεται) πρδς αμοιβήν" 
άλλ’ δ Απολλώνιος έδωρήσατο αύτάς τϊ£ 
νέα διά προίκα της. είτε δμως δ ’Απολλώ
νιο; ά,εΰρεν έν αύτή σπινθήρα τινα ζωής 
ύπολανθάνοντα . . · είτε άνέθαλψέ καί ά- 
νεκάλεσε τήν άπεσβεσμένην ψυχήν, τοΰτο 
διατελεϊ 2ν μυστήριον ού μόνον έμοί άλλά 
καί τοϊ; παρατυχούσιν.»

Ό ’Απολλώνιος άρα, άν ούχί άλλο, κα- 
τεϊχεν δμως τδ μυστήριον τού διακρίνει» 
μεταξύ άληθοΰ; καί δοκοΰντος θανάτου.

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Ό φόβος διαρκεϊ μάλλον τή; χάριτος 
κατά τή» παροιμίαν. Δίαν οθεν ένδιαφέρον 
τοϊς ήμετέροις θαυματουργούς τδ διεγείρει» 
τδν φόβον διά τή; χρήσεως φαρμακερών ού- 

I σιών. Ή φύσις παρήγαγε τάς οόσία; ταύ- 
28 
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τ·ς ίν έκείναις ταΐς χώραις ττ,ς Οικουμέ
νης αϊτινες πρώται χατιρκήθησαν, χαΐ ή 
τέχνη τού έπαυξάνειν τδν άριθμδν χαΐ τήν 
δύναμιν αύτών ούχ έστιν ήττον αρχαία τοΰ 
πολιτισμού. *Αν δμως τδ πρωσσιακδν όξύ 
χαϊ ή μορφίνη ήθελον είσθαι γνωστά τότε 
τοΐς άρχαίοις, τί μαγιχώτερον, ή τί θαυμα- 
στότερον τοΐς βλέμμασι τών άγνοούντων 
τάς ιδιότητας αύτών, ή τδ δηλητηριάζειν 
τους άνθρώπους δι’ αυτών ; 'θ αύτουργδς 
τοΰ έγχλήματος ήθελε φανή ώς 3ν ύπερφυ
σικήν δύναμιν περιβεβλημένο*, χαϊ έχον τδ 
προνόμιο* τοΰ διαθέτει* τά περί ζωής χατά 
τδ δοχοΰ* αύτώ, χαϊ διά μια; αύτοΰ πνοής 
δυνάμενον έξαλεΐψιι αύτήν άπδ προσώπου 
τής γής.

Έν άπχσι σχεδδν τοΐς έθνεσιν οί ιερείς 
τής άρχαιότητος έχέχτηντο τδ άλάνθαστον 
χαΐ μυστυριώδες μέσον τοΰ χαθυποβάλλειν 
τήν περί έγχλημάτω* χρίσιν εις θεοδικίας 
χαΐ μάλιστα είς τήν διά ποτών παρασκευα- 
ζομένων υπδ τών ιδίων των χειρών, ατινα 
ησαν ίν γένει είτε θανατηφόρα ή άβλαβή, 
άναλόγως τής βουλήσεως αύτών τοΰ σώσαι 
ή άπολέσαι τδν υπόδικον.

Ό ινδικός νόμος, δ άρχαιότερος απάν
των, είναι δ μόνος τολμών έχφράζειν άπρα- 
χαλύπτως τήν λέξιν δηΛητήριΟΐ. 'Ο μέλ- 
λων υποστήναι τήν θεοδιχίαν ταύτην χαΐ 
λαμβάνων τδ πόμα πιστεύει δτι, αν ήναι ά 
θώος, θά μεταβληθή τοΰτο άφ’ έαυτοΰ εΐς 
πόσιν ήδονιχήν χαΐ εύάρεστον. ’Ενίοτε ή 
δοκιμή περιωρίζετο εΐς τδ νά πίη ό κατηγο
ρούμενος ίχ τοΰ υδατος είς 8 οί ιερείς είχον 
προηγουμένως εμβάψει τήν εικόνα μιάς τών 
θεοτήτων’ τοΰθ’ δπερ, χαί τοι χατά τδ φαι
νόμενου ήττον φοβερδν, ήν δμως ούχ ήττον 
αποφαντικόν.

Ό χώδηξ τών Ινδικών νόμων, εΐρήσθω 
ίν παρόδω, έστί καθαρά θεοκρατία, τοΰ νο- 
μοθέτου υποτιθεμένου ώς μή ίκδίδοντος 
άλλους ή τους υπδ τής θεότητος υπαγορευ- 
ομένους νόμους. Έχ τούτου ή άπόλυτος υ- 
παχοή χαΐ πίστις τοΰ λαοΰ πρδς τους με- 
θερμηνευτάς αύτών ίερεϊς, εΐς οΰς καί αύτοί 
Οί ήγεμόνες ^πατάσσονται. Όπόσον δ’ έπεκ- 

τείνεται ή έξουσία τών Βραχμάνων, μαν- 
Θάνομεν έκ τών δε τών λέξεων τοΰ κώδη- 
κος τοΰ περίφημου ’Ινδού νομοθέτου Μενού. 
«Τίς ήγεμών δύναταί ποτέ πλουτήται κα- 
«ταδυναστεύων τούς Βραχμάνας,τούς δυνα- 
« μένους, έν τή οργή αύτών, δημιουργήσαι 
«άλλους κόσμους, άλλους θεού; γεννήσαι 
«ώς καί άλλους ανθρώπους ;» (Μανάβα— 
Δάρμα—Σάπρα. Κεφ. /Ύ. Στίχ. 3IS.) Με
τά τοιαύτην άξίωσιν καί υπεροψίαν τοΰ 
Ινδικού κλήρου, δ βαθμός τής δεισιδαιμο
νίας χαΐ δ έξευτελισμός τής διανοίας, άπερ 
υποδουλοΰσι τδν άνθρωπον έν ’Ινδία καί 
διατηροΰσιν αύτδν έν στασιμοτητι, ούδόλως 
όφείλου* νά μά; έκπλήττωσι.—

Κατά τδν Kotin fen (Ιστορία τή; ’Ιαπω
νία; Βιβλ. ///.) έν ’Ιαπωνία ό κατηγορού
μενο; ύπεχρεοΰτο νά καταπίη, έκ ποτηριού 
υδατος, τεμάχια χαρτιού έφ’ αύ οί ίερεϊς έ- 
νεχάραττον μαγικούς χαρακτήρας’ τδ δέ 
ποτδν τοΰτο έκέκτητο τήν δύναμιν τοΰ βα· 
σανίζειν αύτδν σκληρώ; μεχοισοϋ όμολογήση 
τδ πταΐσμά του.

Ό Γοδεφοεΐδος Leger λέγει έν ταΐς «/7ε· 
ριηγήσεσιν αύτοΰ if τΰ ΒασιΛιϊφ τής ’//- 
σοι-κίας ir I'ov'fria, δτι οί μαΰροι τής χώ
ρας έκείνης δέν τολμοΰν νά πίωσιν έκ τοΰ 
υδατος είς 8 τδ yfric (είδωλο*) έβαπτίσθη, 
δταν συναισθάνωνται έαυτούς ένοχους. Ίνα 
δθεν τδ τοιοΰτο καθιερωμένον ύδωρ έμπνέη 
τοσοΰτον φόβον, δέν θά ύπήρχον άρά γε 
προηγούμενα παραδείγματα άποδεικνόοντα 
τήν θανατηφόρου δραστικότητα αύτοΰ ;

Ό Dapper έν τή «Περιγραφή τής Α
φρικής* αύτοΰ, άναφέρει δτι οί μύσται τής 
Πάρα-Βέλλας, ίσχυροτάτης θρησκευτικής 
έταιρίας τών ενδοτέρων μερών τή; Μεσημ
βρινής ’Αφρικής, παρασκευάζουσιν ύδωρ τι 
θεοδικίας όπερ έπιχέουν έπϊ τών κνημών, 
τών βραχιόνων καί άλλων μελών τοΰ σώ
ματος τών ύποδίιων. Αν δέ τδ ύδωρ τοΰ
το καύση τδ μέλος, ό κατηγορούμενος κη
ρύττεται ένοχος, είδέ μή, αθώος. Ή μυστη
ριώδης προπαρασκευή τοΰ ΰδατος καί ή 
λαμβανόμενη περίσκεψις περί τδ πλύνειν 
τά μέλη πριν ή έκτεθώσιν είς τήν ένέργειαν 

αΰτοΰ, δέν μάς ίξηγοΰσιν άρά γε άρκούντως 
τδ υποτιθέμενον θαΰμα ; ’Αλλά καί παρ’ 
άλλαις τισϊν Άφρικαναϊ; φυλαΐς, ό υπο
πτευόμενος έπϊ μεγαλορ έγκλήματι αναγ
κάζεται νά πίη όξύ τι ύγρδν, παρασκευαζό- 
μενον έκ τοΰ έσωτερικοΰ φλοιοΰ τοΰ δέν
δρου Κουονύ καί μεθ’ ΰδατος μιγνυόμενον. 
'Ο 3’ έπιζήσας μετά τήν θεοδικίαν ταύτην 
άνομολογείται αθώος.

Καί έθνη έτι μάλλον προκεχωρηκότα έν 
τώ πολιτισμώ παρεδέχθησαν τοιαύτας δί 
κας, έν αί; ή θεότης έπεκαλεΐτο πρδς θαυ
ματουργόν ένδει ξιν τής άληθείας. Έν 'Ρώ
μη, ίι τοΐ; χρόνοι; τοΰ Κικέρωνος καί τοΰ 
Όρατίου, ό κύριο;, ό έχων τήν υποψίαν δτι 
ό δοΰλός του τώ έκλεψε τι,προσήγεν αύτδν 
ένώπιον τοΰ ίερέως. 'Υπεχρεοΰτο δέ νά φά
γη πλακούντα έφ’ ού ό ίερεύς είχε προη
γουμένως απαγγείλει μαγικά; τινας λέξεις 
(Carmine infeclun). ΊΙ ποινή δ’ αΰτη άνε- 
κάλυπτεν άναντιρρήτως τδν αύτουργδν τής 
κλοπής.

Ό Φιλόστρατος άναφέρει δτι πλησίον 
τών Τυάνων τή; Καππαδοκία; ύπήρχε πηγή 
ψυχροτάτου άλλά πάντοτε άφρίζοντος ΰδα
τος (ητυι ΰδατος φύσεως άερίου) δπερ έχρη- 
σίμευε πρδς έξέλεγξιν τών έπιορκούντων. 
Οί τοιοΰτοι πίνοντε; αύτδ, έκαλυπτοντο ά
μέσως τό σώμα φλυκταινών καϊ άποστημά- 
των, καί πρδς τούτοι; δέν ήδύναντο νά κι- 
νηθώσιν άν δέν ώμολόγουν τήν έπιορκίαν 
των.

Ό Χριστιανισμός δέν άπέρριψεν ές ολο
κλήρου τδ είδος τοΰτο τής θεοδικίας Η 
πηγή Wieres (παρά τώ Samen, τής έπαρ
χίας Pas de Calais) ίτι φημίζεται. 'Η πα- 
ραβάσα τήν τιμή- της σύζυγος τοΰ Saint 
Genoult έτόλμησε νά βυθίση τδν βραχίονα 
της έν αύτή, κηρύττουσα δτι ή δ.αγωγή της 
ην ανεπίληπτος’ άλλ’ ό βραχίων άμέσως έ 
νεκρώθη. 'Η πηγή αΰτη έστί τά νΰν άβλα
βης, καί αί γυναίκες δύνανται άφόβως νά 
πλύνωσι τάς χεΐράς των έν αύτή. Άλλ’ ό 
τρόμος 8« τότε ένέπνεεν ού* δλίγους άνε- 
χαίτιζε τοΰ δποστήναι τδ πείραμα αύτής, 
τοΰθ’ δπερ συνέβαινε πολλάκις καϊ ώς πρδ; 

τάς άλλα; θεοδικίας- Πλεΐστα άνέκδοτα 
δυνάμεΟα ν’ άναφέρωμεν έν οίς δ ένοχος, 
ύπδ τοΰ φόβου καταλαμβανόμενος τής τοΰ 
θαύματος ένεργείας, έξωμολόγει παραυτίκα 
τδ έγκλημα αύτοΰ. ——

Οί μέν τών ιατρών σμφ-.βάλλου* περί 
τών ύποκρύφωκ καλουμένων δ ηΛητηρΙωΐ', 
τούτέστι περϊ τών δηλητηρίων έκείνων άτι
να άνεπαισθήτως καϊ βαθμηδόν συντέμνουσι 
τήν άνθρωπίνην ζωήν’ οί δέ, παραδεχομέ- 
νοι αότά, διϊσχυρίζονται μόνον ότι τδ άπο
τέλεσμα αύτών, ήτοι ό χρόνος τής ένεργεί
ας των, δέν δύναται άκριβώς νά δρισθή. 
Συμφωνούμε* καϊ ήμεΐς μετά τών τελευταί
ων, καθόσον μάλιστα τά έπιχειρήματα τών 
πρώτων άναιροΰνται ύπδ πλείστω» παρα
δειγμάτων τών τε άρχαίων καϊ τών νεωτέ- 
ρων χρόνων. Ότι οί αρχαίοι έγίνωσκον τοι* 
αϋτα είδη φαρμάκων άποδεικνύεται έκ τής 
μαρτυρίας τοΰ Πλουτάρχου, τού Κοΐντιλιαν- 
νοΰ καϊ άλλων άξιοπίστων συγγραφέων. Ό 
Πλούταρχος λέγει ότι φάρμακόν τι ούχϊ όξύ 
και σφοδρόν άλλά χρονίζον, καϊ προξενοΰν 
θέρμην μαλακήν, βήχα, αίμοπτυσίαν, φθί- 
σιν καϊ άσθένειαν νοός έδόθη Άράτω τώ Σι- 
κυωνίω :

«. . . Ό δέ ποιησάμενος τδν "Αρατον 
«συνήθη (φίλον του), φάρμακον αύτώ δίδω- 
«σιν ούκ όξύ καϊ σφοδρόν, άλ.λά τών θέρ
ο μας τε μαλακάς τδ πρώτον έν τώ σώματι 
«καϊ βήχα κινού-των άμβλεΐαν, ε'τα οΰτω 
«κατά μικρόν εις φθοράν περαινόντων. κτλ.» 
(Πλουταοχ. Άβατος. 411 )

Καϊ ί Κοΐντιλιανός έν τοϊς «’Ρητορικοί;» 
του αναφέρει περϊ μυστικού τίνος φαρμά
κου μετά τρόπου ύποδηλνΰντος οτι ητο 
τότε ιτασίγνωστον.

Ό δέ θεόφραστος άναφέρει περϊ ένδς 
φαρμάκου κατασκευαζομένου έκ τοΰ φαρμα
κερού φυτοΰ ύχοιίτιν, όπερ ήδύνατο νά 
συντεθή ούτως ώστε νά έκτε» ή την θανα
τηφόρο» ένέργειάν του έν*.δ; δύο, τριών, $ 
8ξ μηνών’ ή έντδς ένδς ΐ δύο έτών. Εΐτα 
προστίθησιν ότι οί μέν άντέχοντες έπϊ πλεϊ- 
στον χρόνον κατά τοΰ φαρμάκου, έλεεινώς 
άποθνήσκουσι, κατά μικρόν τηκομένου καί 
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φθίνοντος τοΰ σώματος αύτών' οί δέ άμε- | 
σως τελευτώντες δέν βασανίζονται :

«Τό δ’ άκόνιτον γίνεται μέν καί έν Κρη- 
’ τη καί έν Ζακύνθιρ, πλεϊστον δέ καί αρι- 
«στον έν Ίίρακλεία τή έν ΙΙόντω . . . συν- 
«τίθεσθαι δέ ώστε κατά χρόνους τακτούς 
«άναιρεϊν, οίον δίμηνον, τρίμηνον, έξάμη- 
«μηνον, ενιαυτόν, τούς δέ καί δύο έτη. 
«Χείριστα δ' άπαλλάττειν, τούς έν πλείστω 
«χρόνο», καταφθίνοντος τοϋ σώματος, ρα- 
«στα δέ τούς παραχρήμα.» (θεόφραστος. 
Περί Φυτών 'Ιστορίας ΙΑ. 16)·

Ό αϊτός αυτόθι ωσαύτως παρακατιών 
λίγε·., ότι ο Θρασύας εφεύρε την κατασκευ
ήν δηλητηρίου έκ τού χυλού τού μηκωνος 
καί τού κωνείου καί άλλων όμοιων φυτών, 
δπερ διδόμενον είς μικράν δύσιν δραχμής, 
(ήτοι τού ογδόου τής ούγγίας) έπέφερε θά
νατον ρόδιον καί άπονον ;

«θρασύας δέ ό Μαντινεύς ευρηκει τι τοι- 
«ούταν ώσπερ ελεγεν, ώστε ραδίαν ποιεϊν 
«καί άπονον τήν άπόλυσιν, τοϊς οποϊς χρώ 
«μένος κωνείου τε καί μηκωνος καί ετέρων 
«τοιούτων, ώστε άογκον είναι σφόδρα καί 
«μικρόν δσον είς δραχμής ολκήν.»

Τά μυστικά δηλητήρια ήσαν πολύ είς 
χρήσιν έν ’Ρώμη περί τά διακόσια έτη π. X. 
Έπειδή δέ πλεϊστα διακεκριμένα υποκεί
μενα άπέθνησκον κατ’ έτος έν έκείνη τή ε
ποχή έκ τού αύτού νοσήματος, έγένετο έ
ρευνα αυστηρά περί τής αιτίας τού φαινο
μένου τούτου. Μία υπηρέτρια κατήγγειλε 
πολλάς κυρίας τών πρωτίστων οικογενειών, 
αϊτινες, έλεγε, παρεσκεύαζον καί διένεμον 
δηλητήρια καί αϊτινες έξελεγθεϊσαι έπί τή 
άνακρίσει ύπέστησαν τήν προσήκουσαν ποι
νήν. Ταύτα διηγείται δ Λίβιος έν τώ 8ψ Βι· 
βλίω τής 'Ιστορίας του. ’Επειδή πλεϊστοι 
είχον μάθει τήν δλεθρίαν ταύτην τέχνην 
δέν ή,δυνήθη νά καταργηθή' ύπάρχουν δέ 
καί άποδείξεις έν τή 'Ρωμαϊκή Ίστορίαι δτι 
αύτη διετηρήθη έπί πολλά έτη.

Ο Τάκιτος έν τοϊς A'porixoic του (Βιβλ. 
jy. Κ. 8.) αναφέρει τά έξής περί τοΰ Σε- 
γιάνου, τοΰ χαμερπούς τούτου υπουργού 
τών ώμοτητων τού Νέρωνος :

algitur Sejanus, malurandum ralus, 
tdeligil vcnenum guo paullalim irrepen- 
ate fortuilus morbus assimul aretur id 
«Druso datum pen Lygdum spadonem 
uul octo posl annos Cognilum esl.· ήτοι'

• Ό Σεγιάνος, συνιδών δτι ώφειλε νά 
σπεύση, έξελέξατο δηλητήριον ούτινος ή 
βραδεϊα ενέργεια ώμοίαζε τή συντ,θει πορεία 
τών ασθενειών' τοΰτο δ’ έδόθη τώ Δρούσω 
διά τοΰ ευνούχου Λύγδου, ώς μετά οκτώ 
έτη άπεδείχθη.»

Η Άγριππίνη, επιθυμούσα ν’ άπαλλαχθή 
τού Αύτοκράτορος Κλαυδίου, συζύγου της, 
άλλ’ άφ’ ενός μέν μή τολμώσα αναφανδόν 
νά τον φονεύση, καί άφ’ έτέρου μή θίλουσα 
νά τφ παραχωρήσει τόν αρμόδιον καιρόν τοΰ 
νά διευθε τήση τά περί τής τοΰ θρόνου δια' 
δοχής, μετεχειρίσθη δηληττ,ριόν τι δπερ νά 
άποστερήσρ αύτόν τών νοητικών του δυνά
μεων, καί βαθμηδόν νά έπενέγκη τόν θάνα
τον Τό φάρμακου τοΰτο κατεσκευάσθη κα
τά διαταγήν αύτής, ύπό τής έν ταϊς δηλη- 
τηριάσεσι πεπειραμένης καί περιφήμου φαρ- 
μακευτρίας Λοκούστας, γυναικός, ητις καί 
πρό τοΰ γεγονότος τούτου είχε καταδικασθή 
είς θάνατον, ενεκεν τοΰ άποτοοπαίου καί έ- 
ξωλεστάτου έπαγγέλματός της, άλλ’ ήτες 
έλυτρώθη, έπί τφ σκοπφ τοΰ νά χρησιμο- 
ποιήται έν ταϊς άνοσιουργήμασι τών Ρω
μαίων Αύτοκρατόρων. Τό δηλητήριου έδόθη 
τώ Κλαυδίιρ έν παροψίδι μυκήτων, άλλά μή 
έπαγαγον άμέσως τό ποθούμενον αποτέλε
σμα συνεμίχθη τό οεύτερον καί μεθ’ έτέρου 
δραστικωτέρου. Τό αυτό γύναιου παρεσκεύ- 
ασεν ωσαύτως καί τό δηλητήριου, δι’ ού ό 
Νέρων έθανάτωσε τόν Βρεταννικόυ, υίόν τοΰ 
Κλαυδίου, θν δ πατήρ του προύτίθετο νά κα- 
ταστήσΐ) διάδοχον τοΰ θρόνου του. Άλλ’ 
έπειδή τό φάρμακον τούτο έβράδυνε τήν έ- 
νέργειάν του, έπενεγκόν απλήν δυσεντερίαν, 
ό Νέρων Ανάγκασε τήν Λοκούσταν διά μα
στιγώσεων καί δι’ απειλής θανάτου νά κα
τασκευάσει έτερόν τι δραστικώτερον. Τούτο 
έδοκιμάσθη πρώτον έπί εριφίου' έπειδή δμως 
τό ζώον άπέθανε μετά πέντε ώρας, έβράσθη 
έκ νέου κα’. έδοκιμάσθη τό δεύτερον έπί 

χοίρου δστις παοαχρήμα άπέθανε' τότε δ’ I 
έδόθη τώ Βρεταννικώ δστις καταπιών αυτό I 
άμέσως έτελεύτησε. Ο Νέρων αντάμειψε 
γενναίοι; τήν Λοκούσταν καί ϊνα μή άπο- 
λεσθή η επάρατος αυτής τέχνη τί παρέσχε 
καί μαθητάςϊνα έκμάθοισιν αυτήν.

Αν πιςηύσωμεν τά ύπό τού Άούλου Γελ 
λίου (Aulus Gellius) έκ τών άπολεσθέντων 
συγγραμμάτων τού Τουδιτανούάνσφερόμενσ, 
η τέχνη τοΰ κατασκευάζειν τοιαΰτα δηλη
τήρια ήν ωσαύτως γνωστή καί έν Καρχηδόνι. 
«”Οτε, λέγει, ό περίφημος Ρωμαίος στρα
τηγός Αττίλιος Ρεγοΰλος, ύπό τών Καρχη- 
δονίων αίχμαλωτισθείς, εστάλη είς Ρώμην 
ϊνα προτείντ τή Γερουσία, έπί τή ανταλλα
γή τοΰ ίδιου του άτόμου, τήν άπελευθέρω- 
σιν καί παράδοσιν τών έν 'Ρώμη Καρχηδο- 
νίων αιχμαλώτων, έκώλυσεν δ ίδιος τήν δια
πραγμάτευσή ταύτην, ούκ άγνοών δτι είχε 
πίει δηλητήριον δοθέν αύτώ έν Καρχηδόνι, 
καί δτι έν βραχεί τό 'Ρωμαϊκόν Κράτος ή
θελε στερηθή τών στρατηγικών του έκδου- 
λεύσεων.Έπανήλθεν δθεν είς Καρχηδόνα ϊνα 
τηρηση τόν περί έπιστροφής δοθέντα δοκον 
του έ* περιπτώσει άποτυχίας τής περί άν- 
ταλλαγής τών αιχμαλώτων διαπραγματεύ- 
σεως καί άπέθανεν έκεΐσε κατά συνέπειαν 
του τε δηλητηρίου καί τών βασάνων άς 
ύπέστη.»

Ό Beck, έν τώ συγγράμματί αύτού 

• Medical Jurisprudence», λέγει ϊτι «τά 
δηλητήρια τά έν χρήσει παρά τ'.ϊς Ελλησι 
καί τοϊς 'Ρωμαίοι; φαίνονται άνήκοντα είς 
τό φυτικόν βασίλειον καί εξαγόμενα έκ τοΰ 
άκονίτου, τοΰ κωνείου καί τοΰ μήκωνοε. Τό 
μόνον παρ’ αύτοίς ζωικόν δηλητήριον ητο δ 
δριμύς χυμός ό έξαγόμενος έξ είδους τινός 
μαλακίων καλουμένου «θαλάσσιος λαγωός» 
ή «άπλύσιον» (l.epus marinus ή Aplysia 
depilans τοΰ Λινναίου.) Δεν φαίνεται δέ νά 
έγίνωσκον τά μεταλλικά δηλητήρια Τό πα- 
ρα τοϊς άρχαίοις καλούμενον Αρσεκικόκ, ήν 
δτερ νύν καλοΰμεν αρσενικόν θειοϋχον, σαν- 
δαράκη ή σάνδυξ, καί ούχί τό παρ’ ήμϊν 
δραστικόν μέταλλον άρσενικόν.

Έν τοϊς νεωτέροις χοόνοις τό μυστικώς 
δηλητηριάζει έπεξετάθη ένίοτε έπί μέγιφον 
βαθμόν- άλλ’ ή άφήγησις τών δηλητηριάσε
ων τοσοΰτον περιπλέκεται μετά προλήψεων 
καί ύπερφυσικών δήθεν ένεργειών, ώστε 
αποβαίνει δυσχερής καί προβληματική η 
μεταξύ τού άληθοΰ; καί τού ψευδούς διά- 
κρισις.

' Ούδείς δμως ποτέ κατέστη άτιμώτερος 
έκ τής τέχνης ταύτης δσον ή Τωφανία ή 
Τωφφάνα, ή; τό Ιστορικόν προβαίνομεν ήδη 
νά περιγράψωμεν.

(’Ακολουθεί).

Έρ. Γιαη·αχ0Λον.Ιος.
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Ο ΤΑΡΑΝΔΟΣ.

Τδ πλείστου λόγου άξιον τοΰτο ζώον 
ευρηται είς τάς παγετώδεις έρημους τοΰ βο
ρείου πόλου ζαί τά άρκτικιότερα μέρη, δπου 
έγκατέστη ό άνθρωπος* κυρίως δ’ Απαντά
ται εις την Σπιτσμπέογη.ν, την Γροιλαν
δίαν, την Λαπωνίαν, τήν Φιλανδίαν καί δ 
λα τά βόρεια τής Ί’ωσοίας μέρη, είς τήν 
Σιβηρίαν, τήν Ταρταρίαν, τδν Καναδάν καί 
τάς πέριξ νήσους. Έν Έωσσία ένίοτε κα- 
ταβαίνει μέχρι τών προπόδων τοϋ Καύκα
σού.

Ο τάρανδος έχει τδ αύτό σχεδόν άνά 
στημα μέ τήν έλαφον, πλήν είναι παχύτε
ρος. II κεφαλή του είναι πλατεία και ομοι
άζει όπωσοΰν πρδς τήν τοΰ βοός* ρόγχος 
δέν φαίνεται. 'II φύσις έπροίκισεν αϋτδ διά 
τρίτου βλεφάρου δπως προφυλάξγ, τδ ζώον 
άπδ τήν λάμψιν τής χιόνος.

Πολύτιμον λίαν άποδεικνύεται τδ ζώον 

εί; τούς αποκλήρους κατοίκους τών πέριξ 
του Πόλου μερών, άνευ δέ τούτου δέν θά 
ήτο δυνατή ή ύ.ταρξις άνθρωπίνων δντων 
είς τα σκληρά έκείνα κλίματα. Δυσκόλως 
δόναταί τις νά φαντασθή πόσας υπηρεσία; 
παρέχει εις τού; βορείους λαού;, ιδίως είς 
τούς Αάπονας, δι’ οδς ό τάοαντος είναι συγ
χρόνως ίππος, βοΰς καί άρνίον. ΤιοόντΓ έ~ 
ξημερούμενος ζεύγνυται ώς 'ίππος καί σύρει 
μετά μεγάλης ταχύτητας έλκηθρα καί άμά- 
ξας συνήθως δέ διανύει περισσοτέραν τοΰ 
ίππου οδόν, καί TOt τρέχει έπί τής χιόνος 
και τοΰ πάγου* έπί δμαλοϋ εδάφους δύναται 
νά διανύση 6 εως 7 χιλιόμετρα, άλλά 
συνήθως διατρέχει 4 έως 5. Είς τά ανάκτο
ρα τοϋ βασιλέως τής Σουηδίας βλέπει τις 
τήν εικόνα ταράνδου όδηγοΰντος αξιωμα
τικόν, κομιστήν κατεπειγουσών επιστολών, 
καί διανύσαντος είς τεσσαράκοντα οκτώ 
ώρας τριακοσίας είκοσι λεύγας. Τδ ζώον ά- 
πεβίωσεν άμα έφθασεν είς τδ τέρμα τής δ- 
δοιπορίας του.

Τδ γάλα ’ής θηλεία; λέγεται άνώτερον 
τής βοός, καί κατασκευάζουσιν έξ αύτοΰ 
καλόν βούτυρον καί τυρόν. ’Αξία λόγου τρο
φή είς τά άρκτώα έκεϊνα μέρη, μοναδική 
σχεδόν, είναι τδ κρέας τού ταράνδου, έκ δέ 
τών τριχών καί τοϋ δέρματος κατασκευά- 
ζουσι θερμά καί στερεά ενδύματα καί υ
ποδήματα. Έκ τών κεράτων κατασκευά- 
ζουσι διάφορα εργαλεία, ήτοι κοχλιάρια, 
λαβίδας μαχαιρών, κτλ., έκ δε τών περιτ
τωμάτων, ξηραινομένων, σχηματίζουσι βώ
λου; πρδς Οέρμανσιν έν ώρα χειμώνας* λαοί 
τινες μάλιστα έσθίουσι τούς λειχήνας τού; 
έν τώ στομάχι·) τοϋ ζώου ευρισκομένους. 
Οί Έσκιμώοι καί οί Γροιλανδοί είς τούς λει
χήνας τούτου; μιγνύουσι κρέας κατακερμα- 
τισμένον, αίμα καί λίπος, καπνίζουσι τδ 
μίγμα αΰτδ καί παρασκευάζουσιν όρεκτικώ- 
τατον έδεσμα.

'Ο τάρανδο; είναι ό Απαραίτητος σύντρο
φος τών βορείων λαών. 'Ο πτωχότερος Λά- 
πων κατέχει τουλάχιστον ζεύγη τινά, οί δέ 
πλούσιοι έχουσι μεγάλα ποίμνια, ένίοτε έκ 
πολλών χιλιάδων. Τήν ημέραν βόσκουσιν 
αυτούς, τήν δέ νύκτα κλείουσιν είς σταύ- 
λου; ή άφίνουσιν είς μέρη περιπεφραγ- 
μένα, ατινα δέν δύνανται νά προσβά- 
λωσι τά άγρια ζώα. Ο1, τάρανδοι πρέπει νά 
προφυλάσσωνται καλώς, διότι έχουσι με
γάλην τάσιν νά έπανέλθωσιν εις τδν άγριον 
βίον άμ.α άφήοωσιν αυτούς έλευθέρους. Εκα
στον ζώον αγέλης τινδς φέρει σημεία δει- 
κνύοντα τίνι ανήκει, ώστε νά δύνανται νά 
διακρίνωσιν αύτό αμα άποπλανηθη ή άνα- 
μιχθή είς άλλην αγέλην.

Οί άγριοι τάρανδοι συνέρχονται κατά 
μεγάλας άγέλας καί μεταναστεύουσι κατά 
τινας ώρας τοϋ έτους. Τδν χειμώνα κατέρ
χονται είς τάς πεδιάδας ή εις τάς κοιλάδας, 
πλησιάζουσι τά παράλια καί τρέφονται έκ 
λειχήνων, ου; κατορθοϋσι να ευρωσιν υπο 
τήν χιόνα, ήν σκάπτουσι διά τών ποδών 
ή τών κεράτων. Τό θέρος ανέρχονται τά ό
ρη καί έσθίουσι τούς βλαστού; καί τά φύλ
λα τών δένδρων, λέγεται δέ δτι τάς μετα
ναστεύσει; ταύτα; ένεργοϋσιν δπως άποφυ- 

γ.υσι τά νύγματα τών μυιών καί οίστρων, 
ές ών πολλά ύποφέρουσιν. Οί οίστροι έκλέ- 
γουσι τδν χρόνον τή; μαδαρώσεως (μαδή- 
σεως τών τριχών) ίνα καταθέσωσι τά ώά 
των εί; επιφάνειαν τοϋ δέρματος τοϋ τε
τραπόδου* άμα δέ γίνι) ή έκιόλαψις, οί 
σκώληκες είσδύουσι βαθέω; υπδ την επιδερ
μίδα καί έπιφέρουσι δεινούς πόνους.

Τού; αγρίους ταράνδου; πανταχοΰ κατα- 
διώκουσιν άποινώ;, κυρίως καθ’ δν χρόνον 
ένεργοϋσι τάς μεταναστεύσεις των, ήτοι τδ 
έαρ καί τδ φθινόπωρον, δτε πολυάριθμοι ά- 
παντώνται καί άπειροι φονεύονται,κυρίως δέ 
οί κυνηγοί περιμένουσιν αόρατοι τά ζώα είς 
τού; ποταμούς, οθεν διαβαίνουσι κολυμ- 
βώντες. ΊΙ μεγαλητέρα Θήρα έπιτυγχάνε- 
ται τδ φθινόπωρον, δτε τά ζώα είναι πα· 
Χέα·

Τδ μέγα ψύχος είναι έκ τών ων ούκ ά
νευ δ·.ά τήν δπαρξιν τοΰ τετραπόδου* είς 
μέρη θερμά ή συγκερασμένα απόλυτοι.

"Ο τε άροην καί ή θήλεια φέρουσι κολοσ
σιαία κέρατα, άλλά τοΰ άρρενος είναι με- 
γαλήτερα. 'Ο τελευταίος άλλάσσει αυτά έν
τδς δκτώ μηνών καί αί θήλειαι έντδς πέντε. 
Τινά τών κεράτων έχουσι μήκος τεσσάρων 
ποδών. Λ.Ο.Σ.

II ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

Αί έφημερίδες καθ’ έκάστην άναφέρουσι 
περί τών συζητήσεων τοΰ νομοθετικοΰ τού
του σώματος καί δημοσιεύουσι τούς σπου- 
δαιοτάτου; πολιτικού;λόγους οϊτινες απαγ
γέλλονται* πλήν δλ'.γιστοι έκ τών ήμετέ- 
ρων γινώσκουσι τδν μηχανισμόν τής έθνο- 
συνελεύσεω; ταύτης, έν η συζητσΰνται τόσα 
σπουδαία ζητήματα* διό καλόν ένομίσα^εν 
νά έρανισθώμεν τά επόμενα.

Τδ Βουλευτήριον είναι μεγαλοπρεπής οι
κοδομή, αί δέ σειοαί τών απαλών εδρών, αί- 
τινε; εκτείνονται ένθεν καί ένθεν τής αί" 
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θούσης, χωρίζονται ύπδ στενού διαδρόμου, 
δστις άλλοτε είχε μεγάλη* άξίαν, διότι έκεϊ 
συνήρχοντο τά διάφορα κόαματα καί οί 
τοΰ έθ»ου; αντιπρόσωποι έβουλεύοντο πριν 
άρχίσωσιν αί έργασίαι. *Ανω τής διόδου, 
πρδ; τδ υπουργικόν μέρος, υποτίθεται δτι 
έδρεύουσιν οι έ»θερμότεροι όταδοί τή; κυ
βερνήσει»;, ένώ κάτω εύρηνται οί ά εξάρ- 
τητοι, οί παρέχοντες τήν συνδρομήν των 
τή κυβερνήσει έπί τισιν δροις- προσθετέου 
δμως δτι ή γραμμή αΰτη ούδεμίαν κυρίω; 
έχει ήδη σημασίαν, διότι πολλά μέλη κα 
θήμενα ά»ω τής διόδου ψηφοφοροΰσι κατά 
τη; κυβερνήσεως, περισσότερα δέ, έδρεύοντα 
κάτω, ουδέποτε διίπραξαν τδ άμάρτηρα νά 
φαντασθώσιν δτι τδ υπουργείου κακώς πο 
λιτεόεται.

Τδ μέρος, έυ φ ή άυτιπολίτευσις, δέυ πα
ρέχει δψιν ομογενή. Ένταΰθα την πρώτην 
τών εδρών σειράν κατέχουσιν οί πρώην υ
πουργοί, όπισθεν δμως αυτών έδρεόουσι 
πολλά μέλη ατινα, έάν ή φορά τών πραγ
μάτων επανέφερεν εΐς την έξουσίαν τούς 
αρχαίους υπουργούς, διά τών λόγων καί 
τών ψήφων των θά ήνόχλουν αυτού; ού μι
κρόν. ’Εντούτοις πρδ; τδ μέρος τοΰτο, κά
τω τή; διόδου, έδρεύουσι κατά προτίμησιν 
οί άγαν φιλελεύθεροι ή ριζοσπάσται, καί ε
κεί έπί τών πρώτων εδρών ή τών άμέσως 
έπομένων εύρηνται οί Ιρλανδοί βουλευταί, 
οί θιασώται τής Ιρλανδική; αύτονομίας.

Διά λόγους εύγενείας ούδέν μέλος Οφεί
λει νά διέλθη τή» φαντασιώδη γραμμήν τήν 
κεχαραγμένη» μεταξύ τοϋ προέδρου καί ρή
τορος δμιλοϋντος έν τή Βουλή- λέγοντες δέ 
«δμιλοϋντος», ποιοΰμεθα χρήσιν φράσεως 
ανακριβούς, διότι πάς άγορεύων, έκτδς άν 
άποτείνη απλήν έρώτησιν, υποτίθεται δτι 
άποτείνεται εί; τδν πρόεδρον καί όχι είς 
τή» συνέλευσή- τοιοΰτος εϊναι τφόντι ό κα
νονισμός. ’Επειδή έκαστος ρήτωρ άποτείνε- 
νεται είς τδν πρόεδρον, θά ήτο αγροίκος δ 
Οελήσων νά παρέμβη μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 
άγορεύοντος. Συμβαίνει έ»ίοτε, δταν αί συ
ζητήσεις εϊναι ζωηρά1-, ρήτωρ (δταν μάλι
στα ή*«ι νέον μέλος, δη,λ. πρώτον εϊσήλθεν 

είς τήν Βουλή») νά είπρ' Κύριοι! άντί Κύριε! 
εύθύς πανταχόθεν άκούονται φωναί- Εί; τήν 
τάξιν ! εί; τή* τάξιν ! ’Επειδή ώς έκ τοΰ 
κανονισμού, δι’ ου απαγορεύεται ή διάβασις 
τή; περί ή; 5 λόγο; γραμμής, δ βουλευτής 
δ θέλων νά μεταβή είς τή» έδραν του, οφεί
λει νά ποιήση έλιγμούς πολλούς, πρδς α
ποφυγήν τούτων κύπτει έκ χαμηλών μερών 
καί μεταβαίνει ταχύτερον είς τή» Οέσιν του.

Οΰδεις δύναται νά έγερθή τής έδρας του, 
είτε ΐνα ζητήση τδν λόγον, είτε ϊ»’ άποχω- 
ρήση τή; Βουλής, δίχως ν’ άφαιρέση τδ» 
πϊλόν του- έν άλλαις λέξεσιν άμα τις ή»αι 
όρθιος, δφείλει νά ήναι ασκεπής καί πάς δ 
περιφερόμενος είς τή* αίθουσαν, είτε εισερ
χόμενος, είτε έξερχόμενος, οφείλει νά χαι- 
ρετίζρ τδν πρόεδρον δι' υποκλίσεως τής 
κεφαλής.

Όπως ίν τή Βουλή τών Λόρδων δ μάΛ- 
Jiroc σάχχος (α) δέν αποτελεί μέρος τής 
Βουλής, οΰτως ύπάρχουσιν έν τώ ίερώ πε- 
ριβόλφ τής Βουλής τών Κοινοτήτων θέσει; 
άπολαμβάνουσαι βαθμόν τινα έλευθερίας. Ό 
εισερχόμενος έν τή αιθούση βλέπει κεχαραγ- 
μένην έν τή ψιάθφ τή καλυπτούση τδ δά- 
πεδον γραμμή» διήκουσαν άπδ τής έδρας, 
ή» κατέχει δ κλητήρ, είς τήν αντίθετον έ
δρα». ’Εντεύθεν τής γραμμής ταύτης τά 
μέλη δύνανται νά ΐστανται όρθια ΐν’ άκού- 
ωσι τήν συζήτησιν έπί τώ δρω νά ώσιν ά- 
σκεπη, άλλά πέραν τή; γραμμή; δφείλουσι 
νά κάθηνται, διότι άλλω; τοϊς γίνονται πα
ρατηρήσεις. "Οτε κατά τήν σύνοδον τοϋ 
1875 δ κ. Πλίμσολ προσέβαλε σφοδρώς 
τδ ύπουργεϊον, διότι άπέσυρε τό νομοσχέ" 
διον περί τοϋ έμπορικοΰ ναυτικού, καί ην 
όρθιος εί; τήν θύραν, ώφειλε νά βαδίση πρδ 
τάς έδρας δπως εξακολούθηση τδν φιλιπ
πικόν του. Υπάρχει ώσαύτως είς τήν αί
θουσαν κενόν τι δπου τά μέλη δύνανται νά 
ΐστανται όρθια φέροντα τδν πϊλον έπί τής 
κεφαλής, τδ δέ κενόν τούτο εϊναι όπισθεν 
τής καθέδρας τού προέδρου. Λόγο; τού προ-

(α) Κατ’ άρχαΤον ?9ιμον, i πρόεδρο; τής 
"Ανω Βουλή; κάΟτ,ται έπι μάλλινου σάκκου. 

νομίου τούτου εϊναι δτι, έπειδή δ πρόεδρο; 
δέν δύναται νά τού; ϊδη, δέν φαίνονται ά- 
νευλαβεϊ; όντες κεκαλυμμένοι.

’Επειδή ή αίθουσα τής Συνελεύσεως δέν 
εϊναι άρκούντας μεγάλη δπω; παραλάβη 
δλα τά μέλη έν άνέσει, εί πολλοί έξ άνάγ
κη; συνωστίζονται είς τάς στοάς καί τότε 
τά μέλη δύνανται νά όμιλώσιν έκεΐθεν- συν
έρχονται δέ δλα τά μέλη κατά σπου
δαία; περιστάσεις' άλλά σπανίω; δμιλοΰσιν 
έκ τών στοών.

Πολλοί τών έν ταϊ; έδραι; άσχημονού- 
σιν. Ένώ τινες είσιν ασκεπείς, άλλοι φέρου 
σι τδν πίλον έπί τής κεφαλής καί άλλοι 
έκτείνονται έπί τή; έδρας των κοιμώμενοι 
•7) ^εγχόμενοι. Εί; τών διαπρεπεστέρων βου
λευτών συνεΟίζει νά διασταυρόνη τούς πόδα; 
καί νά κτυπά αύτούς ώς εΐ συνώδευε τδν 
βυθμδν μουσικής.

Γνωστή είναι ή έντύπωσις ήτις προσεγέ- 
νετο τοΐ; πρεσβευταί; τής Καρθαγένης ίδού- 
σι συνεδριάζοντας τούς συγκλητικού; τής 
'Ρώμης. Ότε οί πρεσβευταί έκεΐνοι είσήλθον 
εΐ; τή» Σύγκλητον καί είδον τού; πατέρα; 
τού έθνους φέροντας τά; έσθήτάς των, άνε- 
βόησαν- «Εϊναι συνέλευσις βασιλέων !» Κι
νεζική πρεσβεία βλέπουσα τήν Βουλήν τών 
Κοινοτήτων μέ τήν άέναον κίνησιν τή; ει
σόδου καί έξόδου, τήν δμοιάζουσαν πρδς 
μυρμηκιάν, μέ τάς φωνάς «Είς τή» τάξιν!», 
μέ τά; θορυβώδεις δηλώσεις έπιδοκιμασίας 
καί αποδοκιμασίας καί μέ τού; άνάρθρους 
ψυθυρισμούς, μή λογιζομένου τού έκ τών 
συνδιαλέξεων θορύβου, θά έξελάμβανε βε
βαίως τδ διάσημον σωματεϊον άντί συνε
λεύσεως μαθητών. ’Εντούτοις άμ’ άναφυή 
σπουδαιον ζήτημα, ευθύ; έπέρχεται σιγή 
καί πάντες προσέχουσι μετά θρησκευτικού 
σεβασμού.

’’Αλλοτε έδόναντο οί πολιται νά είσέρ- 
χωνται εί; τδν έξωτερικδν διάδρομον ϊνα δ- 
μιλήβωσι κατ’ ιδίαν τοϊ; βουλευταί;, άλλά 
τόση έγένετο κατάχρησις, τούτέστι τόσοι 
πολλοί έπωφελοϋντο τήν εύκαιρίαν ταύτην, 
ώστε ή συνήθεια κατηργήθη, καί οί θέλον- 
τες νά συνδιαλεχθώσι πρδς τούς άντιπρο-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε’.) 

σώπους τού έθνους περιμέ»ουσιν είς τά πρό
θυρα έως ου είδοποιτ,θώσιν υπδ τοΰ θυρω
ρού, δι’ ακουστικού σωλήνος, δτι δ ζητού
μενος εϊ»αι είς τή» διάθεσίν των.

Προκειμένη; σπουδαίας συζητήσεως, πλή
θος πολύ συνωστίζεται πέριξ τού Βουλευ- 
τηρίου’ φέοουσι δέ εισιτήρια, άλλ’ επειδή 
θέσεις τόσαι δέν ύπάρχουσι, διά κλήρου ά- 
ποφασίζεται πόσοι θά είσέλθωσιν. 'Υπάρχει 
πρδ; τούτοι; στοά τις καλουμένη τοΰ προί- 
rfpou. έν ή είσί δεκτοί οί ομότιμοι, οί 
ποεσβευταί καί έξοχα υποκείμενα, ών τά 
ό-.ματα είσί γεγραμμένα είς επίτηδες βι- 
βλίον.

Πρίν δ πρόεδρο; καταλάβη τήν έδραν, 
άπαγγέλλεται υπδ τοϋ ίερέως σύντομο; 
προσευχή ύπέρ τής βασιλίσσης, υπέρ τή; 
βασιλική; οικογένειας καί υπέρ τής Βουλής 
« δπως Κύριο; δ Θεός άπομακρύνη έκ τών 
αποφάσεων πάσαν εσφαλμένη» κρίσιν, έ- 
λατήριον ή αισθήματα μεροληπτικά.

Μόνον οί κατά τήν προσευχήν παρόντε; 
βουλευταί δικαιούνται νά μείνωσι μέχρι τέ
λους τής συνεδριάσεω; ει; τάς έδρα; ά; έ- 
ξέλεξαν- ή δ’ εκλογή γίνεται διά τή; κατα- 
θέσεω; χαρτίου έν ςο εϊναι έγγεγραμμένον 
τδ όνομα τοϋ άντιπροσώπου- ούτος δύναται 
νά καταλείψη τήν θέσιν του δσον θέλει, διό
τι ούδείς άλλος δύναται νά τήν καταλάβη 
ή, αν οΰτω πράξη, έκκενόνει αύτήν άμα 
τοΰ πρώτου έπιστρέψαντος.

Αλλά πώς δύναταί τις νά έξασφαλίση 
έδραν διά τήν προσευχήν- — Οίανδήποτε 
ώραν πρδς τής συγκαλέσεω; τής συνελεύσε
ως, δ αντιπρόσωπος καταθέτει εΐ; τινα έ
δραν τδν πΐλόν του, δπερ σημαίνει (καί τδ 
έθιμο» σέβονται πάντε;) δτι έπιθυμεΐ νά 
καταλάβη ττ,ν έδραν κατά τάν προσευχήν" 
άν δέ κατά τήν προσευχήν καί όχι κατόπιν 
εχει αύτήν, διατηρεί καθ’ δλην τήν συνεδρί- 
ασιν. Έπ’ εσχάτων δμως «ίσήχθη νεωτερι
σμό; καταχρηστικό; δλως- άντί δηλ. νά 
θέτωσιν έπί τή; έδρας πϊλον,θέτουσι χειοό- 
κτιον ί, κύλινδρον χαρτιών. Τούτο άνπιβαί- 
νει εί; τδν κανονισμόν. Ή παρουσία τού πί
λου σημαίνει δτι ό κύριό; του εύρίσκεται29 
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που τού Βουλευτηρίου καί δτι ή απουσία I 
του μικρόν Οά διαρκέση, ένώ παλαιόν χει- 
ρόκτίον ή άλλο Εμοιον πράγμα δύναται νά 
Χατατεθή είτε υπ’ αύτοΰ τοΰ βουλευτοΰ, 
εϊτε υπδ φίλου ή ύπηρέτου,καί δμως ό άντι- 
πρόσωπος νά άπουσιάζη. Οί φύλακες προσ- 
έχουσιν ϊνα μή γίντ,ται ή κατάχρησις καί 
άμέσως άφαιροϋσι τά χειρόκτια καί τά 
χαρτία, διά τδν δρθότατον λόγον δτι τά 
τοιαΰτα άντικείμενα δέν φέρουσι τδν άπαι- 
τούμενον χαρακτήρα διά νά καταλάβωσιν 
έδραν. Δυνατδν νά καταφύγη τις είς παλαι
όν πίλον διά νά παραβή τδν κανονισμόν" 
πλήν δύτκολον είναι νά φέρη εισερχόμε
νος δύο πίλους, ούδέ συμβιβάζεται δ δόλος 
πρδς τήν αξιοπρέπειαν εύγενοΰς συνεδριά- 
ζοντος έν τώ Κοινοβουλίω. ’'Αλλως δέν α
ποβαίνει πάντοτε άναγκαΐον νά κρατή τις 
έδραν, διότι ύπάρχουσι θέσεις αϊτινες, καί 
έν ελλείψει χάρτου ή πίλου, θεωρούνται ά- 
νήκουσαι είς τινα μέλι) άπδ πολλοΰ είθι- 
σμένα νά κάθηνται είς αύτάς καί άς οί τυχόν 
κατέχοντες συνάδελφοι παραχωροΰσι προ- 
θύμως καθ’ οίανδήποτε ώραν.

Μετά τήν προσευχήν ό ίερεύς αναχωρεί 
χαιρετίζων. Έάν ύπάρχωσι παρόντα 40 
μέλη, περιλαμβανομένου τοΰ προέδρου, οΰ
τος καταλαμβάνει τήν έδραν του, άλλ’ έάν 
τά μέλη ήναι δλιγώτερα, αί έργασίαι ανα
βάλλονται, έξαιρουμένης τής Τετάρτης. 
Κατά τήν ήμέραν έκείνην, άν ή Βουλή 
συνέλθη τήν μεσημβρίαν, έκαστον μέλος 
παρόν είς τήν προσευχήν οφείλει νά περιμεί- 
νη μέχρι τής τέταρτης ώρας, έκτδς άν συν- 
ήχθησαν ήδη υπέρ τά 40 μέλη, δτε άρ- 
χονται αί έργασίαι. "Ενεκεν δέ τής υπο- 
χρεώσεως ταύτης δλίγοι παρευρίσκονται τήν 
Τετάρτην είς τήν προσευχήν, καθόσον ό 
παρευρισκόμενο; δέν δύναται έπειτα ν’ ανα
χώρηση,—ό κλητήρ αναγκάζει αύτδν νά μή 
καταλίψη τήν θέσιν του.

'Π πρώτη μετά τήν προσευχήν έργασία 
περιστρέφεται είς τάς ίδιωτιχάς δπούίσιις. 
Ό δρισμδς ουτος θά φανή παράδοξος εις 
τινας, διότι τδ Κοινοβούλιον δφείλει νά φρον- ! 
τίζη μόνον περί τών δημοσίων υποθέσεων. | 

Διά τής λέξεως Ιδιωτιχώχ ύηοθίσΐύ'Τ έννο- 
οΰσι τάς μή άφορώσας τά γενικά συμφέρον
τα τής χώρας, άλλά τά τοπικά ή μερικά, 
ήτοι τούς σιδηροδρόμους, τάς διώρυγας, τδ 
φωταίριον, τά υδατα, κτλ. Τά περί τών υ
ποθέσεων τούτων νομοσχέδια, άφοΰ άνα- 
γνωσθώσι τδ δεύτερον έπί δημοσίας συνε- 
δριάσεως, παρα,τέμπονται είς έπιτροπάς, 
αϊτινες τά συζητοΰσι καί συντάττουσι τάς 
αναγκαίας έκθέσεις. Τοΰ έργου περατωθέν- 
τος, ό πρόεδρος έκάστης επιτροπής προσέρ
χεται είς τήν Βουλήν φέρων τήν έκθεσίν του, 
ό δέ τής Βουλής πρόεδρος, άμα ίδών αύτδν, 
καλεϊ δνεμαστί" ουτος αγγέλλει διατί ήλθε 
καί προχωρών πρδς τήν τράπεζαν καταθέ
τει τήν έκθεσίν του. Τότε άναγινώσκεται 
τδ νομοσχέδιον, οπερ γίνεται παραδεκτόν 
μετά τών τροποποιήσεων άς ή έπιτροπή 
είσήγαγεν. ’Εντούτοις έκαστος βουλευτής 
έχει τδ δικαίωμα νά άντιστή κατά τής 
παραδοχής του καί δέν είναι σπάνιον lift.- 
ωτιχάκ νομοσχέδιον ν’ άπορριφθή συλ
λήβδην, καί τοι τής έπιτροπής εύμενώς ά- 
ποφανθείσης. ΊΙ διεύθυνσις τών ιδιωτικών 
νομοσχεδίων είναι άνατεθειμένη είς μέλος 
τής Βουλής διοριζόμενου υπό τοΰ προέδρου.

Κατόπιν παρουσιάζονται αί άναφοραί,
Άλλ’ άς σταθώμεν . . — Πόθεν ό θόρυ

βος ουτος ; ΊΙ θύρα τής Βουλής αίφνιδί- 
ως κλείεται καί τρις κρότοι ακούονται. Είς 
τών φυλάκων προσέρχεται καί διά φοινής 
στεντόρειας ανακράζει 7/ ftiJaira ράβδος ! 
Ευθύς βλέπει τις έρχόμενον βραδέως καί 
μετά πολλών υποκλίσεων εύγενή, μέλανα 
ένδεδυμένον,φέροντα περισκελίδας βραχείας, 
κρατούντα έν τή μια χειρί τδν μέ ελατήρια 
πίλόν του καί έν τή έτέριρ είδος σκήπτρου. 
Ο άνήρ άμα φθάοας πρδ τής τραπέζης χαι
ρετίζει τδν πρόεδρον καί πληροφορεί τήν 
crtipor avriJevotr δτι οί λόρδοι έπιθυ- 
μοΰσι νά ίδωσιν αύτδν ϊνα άκούση τήν ά- 
νάγνωσιν βασιλικού διαγγέλματος περιέ- 
χοντος τήν ύπδ τής Μεγαλειότητος έπικυ- 
ρωσιν νομοσχεδίων τινών. Μεθ’ 8 ό εύγενής 
άποσύρεται δπισθοβατών και χαιρετίζων 4- 
διαλείπτως — γύμνασμα απαιτούν οΰ την 

τυχούσαν έπιτηδειότητα. Ό πρόεδρος εγκα
ταλείπει τότε τδ θρανίον του καί συνοδευό- 
μενος υπό έπιτροπής μεταβαίνει είς τήν 
Βουλήν τών Λόρδων" μέχρι δέ τής έπιστρο- 
φής του ούδεμία συζήτησις γίνεται.

Ιδού δμως καί άλλος παράδοξος άνήρ εισ
έρχεται, Αίφνης ισχυρός σ-δηροΰς μοχλός 
εκτείνεται έκ τής θέσεως τοΰ κλητήρος μέ
χρι τή; αντιθέτου έδρας καί παρουσιάζον
ται δύο εύγενεϊς κόκκινα ένδεδυμένοι κρα
τούντες άνά χεΐρας έγγραφον.

— Τί φέρετε, κύριε δικαστά ; έρωτά ό 
πρόεδρος.

— Αναφοράν τού σωματείου τοϋ Λον
δίνου.

— Πολύ καλά" άς κατατεθή 
τραπέζης.

Οί δύο εύγενεϊς έπιδίδουσι τδ 
είς ένα 

ίγγρχφον
τών γραμματέων καί άποχωροΰ-

σιν.
Οί δύο ούτοι εύγενεϊς είσίν οί δύο δικα- 

αταί, οί άντιπροσωπεύοντες τδν δικαστήν 
τού Μιδλεσέξ (κομητείας έν ή κείται τδ 
Λονδϊνον), κατά τήν περίστασιν δέ ταύτην 
οί δύο άνθρωποι άποτελούσιν ένα. Πρδ ά- 
μνημονεύτων χρόνων εϊθισται τδ σωματεϊον 
τού Λονδίνου νά υποβάλλη τάς πρδς τδ 
Κοινοβούλιον αιτήσεις του διά τών δύο δι
καστών του. Τό σωματεϊον τοΰ Δουβλίνου 
υποβάλλει αύτάς διά τοΰ λόρδου δημάρχου 
μετά τής αυτής τελετής. Τινές είχον προ
τείνει νά έπεκτείνωσι τδ προνόμιον τούτο 
και εί; τδν λόρδον δικαστήν τοΰ "Εδιμβούρ
γου, άλλά τήν πρότασιι ταύτην άπέκρουσαν 
διά τόν λόγον δτι, τών Σκώτων όντων 
θετικών, ούδόλως θά έμελλεν αύτοΐ; νά 
στείλωσι τόν δικαστήν των είς άπόστασιν 
400 μιλλίων ϊνα κομίση αναφοράν" σημειω- 
τέον δέ δτι ταΰτα συνέβαινον δτε δέν υ
πήρχαν σιδηρόδρομοι.

Αλλ’ έπανέλθωμεν είς τάς αναφοράς. Είς 
τά άκρα τής τραπέζης κρέμανται δύο δερ
μάτινοι σάκκοι, έκεϊ δέ ρίπτονται αι άνα- 
φοραί. Ο βουλευτής δστις είναι έπιτετραμ- 
μένος νά καταθέση αναφοράν συντάσσει είς 
διπλούν σημείωσιν, ών τήν μίαν επιδίδει 

εί; τών αγγελιαφόρων είς τδν έν τή Βουλή 
συντάκτην τοΰ Χρόνου καί τήν έτέραν εις 
τούς συντάκτας τών λοιπών έφημερίδων, 
τούς παρόντας έν τή στο$. Συνεχώς αρα 
ούδείς περί τών αναφορών λόγο; γίνεται έν 
τή Βουλή καί οί πάντες λαμβάνουσι γνώ
σιν έκ τών έφημερίδων' ούχ ήττον πάς ό 
καταθέτων αναφοράν, άμα όλίγην έχη ύ- 
ποαονήν καί έπιθυμή ν’ άκούση τήν φωνήν 
του, δύναται νά περιμένη δπως προσκληθή 
υπό τοΰ προέδρου κατά σημείωσιν ήν ουτος 
έχει ύπ’ δψιν. Τότε εγείρεται, αγγέλλει δι’ 
ολίγων πόθεν καί πρδς τί ή αναφορά, μεθ’ 
8 ρίπτει αύτήν εις τδν σάκκον. Δύναται έ
πίσης νά ζητήση ϊνα ή άναφορά άναγνωσθή 
εύκρινώς ύπό τίνος τών γραμματέων, δπερ 
ματαιοπονία, διότι ή άνάγνωσις έμποδίζε- 
ται ύπδ τών συνδιαλεγομένων καί ούδείς 
προσέχει.— Αί άναφοραι παραπέμπονται κα
τόπιν είς ειδικήν επιτροπήν, ήτις κατατάσ
σει αύτάς, μετρά τάς ύπογραφάς καί ορίζει 
τίνες νά τυπωθώσι, μεθ 8 στέλλονται είς 
τάς οικίας τών βουλευτών μετ’ άλλων κοι
νοβουλευτικών έγγράφων.

Καί τοι μικρόν προσέχουσιν είς τάς άνα- 
φοράς δταν κατατίθηνται, ούχ ήττον άπο- 
κτώσι μεγάλην σπουδαιότητα αμα άνάγων- 
ται είς νομοσχέδιου ή πρότασιν ή; έπελή- 
φθη ή Βουλή" έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ε
πικαλούνται τδν αριθμόν τών αναφορών καί 
τών υπογραψάντων ϊνα ύποστηρίξωσιν ή ά- 
ποκρούσωσι τά προτεινόμενα μέτρα ώς ά· 
πόδειξ ιν του φρονήματος τής χώρας· Πολ
λάκις διατείνονται δτι εύκολον νά προκα- 
λέση τις αναφοράς έπί τού δείνα ή δείνα 
ζητήματος, δτι αί 'πλείσται τώ» υπογρα
φών είσί γεγραμμέναι διά τή; αύτής χει- 
ρδς ή Οφείλονται είς ύπομίσθια όργανα, 
κτλ" ένΐ λόγω μετέρχονται τά πάντα ϊνα 
ποιήσωσιν αύτάς έκποδών Ούχ ήττον δμως 
τδ πράγμα ύπάρχει καί άν πολλαί άναφο- 
ραί άποφαίνωνται ύπέρ τίνος μέτρου, αυται 
βαρύνουσιν είς τήν πλάστιγγα" άλλως δέ 
είναι πρόδηλον οτι ούδέν μελό; τή; Βουλής 
τών Κοινοτήτων άντιπράττει εί; νομο
σχέδια υπέρ ού οί έντολεϊ; του άνεφέρθη-
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σαν. Τδ δικαίωμα τοΰ άναφέρεσθαι άναμφι- 
βόλως δύναται νά προκαλέση καταχρήσεις" 
ούχ ηττον δμως είναι Sv τών αρίστων προ
νομίων έλευθέρου λαοΰ.

Αί άναφοραί πρέπει νά ήναι συντεταγμέ
νοι μετριοφρόνως και αίδημόνως, νά μή πε- 
ριέχωσι δέ υβριστικός φράσεις κατά αρχών, 
μηδέ νά υπαινίσσωνταί τι περί τών συζητή
σεων τοϋ Κοινοβουλίου, ή τών ύποβληθεισών 
προτάσεων, άν αύται απλώς ήγγέλθησαν’ 
αμα δμως άρχίσωσιν αί συζητήσεις, ει’σϊ δε
κτά! αί εί; αύτάς αναγόμενοι άναφοραί. Αί 
περιέχουσαι φράσεις άπηγορευμένας διαγρά 
φονται έκ τοϋ καταλόγου κα! άποσύρονται. 
Ούδείς δύναται νά ζβτήσρ δι’ αναφορά;, ά- 
μέσως ή εμμέσως, προκαταβολήν δημοσίων 
χρημάτων.

Άφοϋ ύποβληθώσιν αί άναφοραί, Απέρχε
ται ή αγγελία τών προτάσεων διά τής λέ- 
ξεως δέ ταύτης έννοοϋσι παν τό άπορρέον 
έκ τής ιδίας πρωτοβουλίας τών μελών τή; 
Βουλής. Οί τοΰ έθνους πατέρες δύνανται ν’ 
άναγγείλωσιν έπερωτήσεις, αποφάσεις ή 
νομοσχέδια η τέλος πάν είδος προτάσεων 
έφ* ών έπιθυμοΰν νά άκούσωσι την γνώμην 
τής Βουλής. Ένταϋθα είσίν άναγκαϊαι τε
χνικοί τινες πληοοφορίαι. Φυσικώ τώ λόγφ 
υποτίθεται δτι πολλοί τών αντιπροσώπων 
έπιθυμοϋσιν ϊνα προσεχώς ή Βουλή έπιλη- 
φθή τή; συζητήσεως διαφόρων αντικειμένων, 
καί συμφέρει νά δρισθή ό βαθμό; έκαστου 
τούτων’ ίδωμεν δέ τίνες είσίν αί ήμέραι αί 
αφιερωμένοι είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλί
αν. Τό Σάββατον είναι ήμέρα άπηγορευμέ- 
νη, η δέ Δευτέρα καί Πέμπτη είσίν ώρισμέ- 
ναι διά τήν κυβέρνησιν’ ώστε κατά τάς τρεις 
ταύτας ήμέρας δέν είναι δυνατόν νά ύπο- 
βληθώσι προτάσεις. Τήν Τρίτην δύνανται 
νά ύποβληθώσι τοιαΰται, έν μέρει δέ καί 
τήν Παρασκευήν, καί τοι ώς έπί τό πλευ
στόν άσχολοϋνται περί τοΰ προϋπολογισμοΰ 
τών έσόδων τοΰ κράτους. Ή Τετάρτη είναι 
άποκλειστικώς προορισμένη είς τάς ιδιαι
τέρας προτάσεις’ κατά ταύτην δέ άναγι- 
νώσκανται είς δευτέραν άνάγνωσιν καί συζη

τοΰνται τά υπό τών βουλευτών προταθέντα 
νομοσχέδια.

Αί πλεϊσται τών προτάσεων υποβάλλον
ται κατά τήν έναρζιν τοϋ Κοινοβουλίου, δτε 
οί εκλεκτοί τής χώρας σπεύδουσι νά πραγ- 

τού; έντολεϊ; των 
Πολλοί τών άνδρών 

σκέπτονται πώς νά έτοιμάσωσι

ματοποιήσωσι τάς πρός 
δοθείαας υποσχέσεις, 
τούτων 
σχέδιον καλόν, δπερ έλπιζουσι τοΰ χρόνου 
προϊόντος νά παρουσιασθή ώς νομοσχέδιον’ 
άλλως δέ απαντες έχουσι τήν προσφιλή 
κοινοβουλευτικήν ιδέαν των, δίχως ν’ άνα- 
λογισθώσι τάς παντοειδείς πρός πραγματί- 
ωσιν δυσχερείας.

*Υποθέτομεν δτι είμεθα έν τή αρχή τής 
συνόδου τής Βουλής καί δτι είκοσιπέντε
μέλη άγγέλλουσιν δτι τήν έπιοΰσαν έκαστον 
θά ύποβάλη Sv νομοσχέδιον. Τήν έπιοΰσαν 
δ πρόεδρος καλεϊ τόν μέν κατόπιν τοΰ δέ, 
κατά τάζιν’ έκαστος δέ έγείρεται καί ζητεί 
παρά τής Βουλής τήν άδειαν, ήτις πράγ
ματι τώ παραχωρεϊται, νά ύποβάλη τό νο- 
μοσχέδιόν του. Τοΰτο υποτίθεται δτι άνε- 
γνώσθη είς πρώτην άνάγνωσιν, καί τοι δέν 
έτυπώθη, ένίοτε δέ ουτ’ έγράφη είσέτι. Τό 
έσπέρα;, δταν έζαντληθώσιν αί λοιπαί υπο
θέσεις, τά είκοσιπέντε μέλη προσέρχονται 
είς τό μέρος δπου οί γραμματείς, φέροντα 
έγγραφον, έφ’ οί> είσί γεγραμμένα, μετά 
τοΰ τίτλου τοΰ νομοσχεδίου, τά ίνόματα 
τών μελών άτινα ύποστηρίζουσιν αυτό καί 
άτινα τουλάχιστον πρέπει νά ήνσι δύο. "Ο
ταν δέ δλοι συνέλθωσιν, ό πρόεδρος κα
λεϊ δνομαστί καί κατά τάζιν έκαστον 
αύτών καί έρωτά τίνα ορίζει ημέραν διά 
τήν δευτέραν άνάγνωσιν τοΰ νομοσχεδί
ου του.

Ένταϋθα άρχονται αί δυσχέρειαι, διότι 
ό έπερωτώμενος δφείλεε ν’ άναπτύζη μεγά
λην έπιτηδειότητα καί τέχνην. Αί έργασίαι 
τής Βουλής άρχονται άπδ τά μέσα τοΰ Φε · 
βρουαρίου έ.ν. καί δ.αοκοϋσι μέχρι τών μέ
σων Αύγουστου, ήτοι διαρκοΰσιν εβδομάδας 
τινάς καί άλλα; τόσα; Τετάρτας’ όφείλει 
δέ νά λάβτι υπ’ δψιν τάς διακοπάς κατά 

I τό Πάσχα καί τήν Πεντηκοστήν καί άλλας 

τινάς· Ό ύποβάλλων άρα νομοσχέδιον οφεί
λει νά προσέζη μή έκλέζτ, Τετάρτην συμ- 
πίπτουσαν είς τάς διακοπάς, διότι θά έκ 
λέζτ, ημέραν άργίας' πρός τούτοις ή φρό- 
νησις τώ έπιβάλλει νά μή περιμένη. τό τέ
λος τής συνόδου, ένεκα τοΰ καύσωνος καί 
άλλων αιτίων" ώστε συμφέρει πολύ νά έκ- 
>έζτ, διά τήν δευτέραν άνάγνωσιν προσεχή ■ 
τινα Τετάρτην. Τοΰτο είναι εϋκολον διά 
τούς δώδ εκα ή δεκαπέντε πρώτους βουλευ- 
λάς" έκαστος δύναται νά έκλέζη ιδίαν Τε
τάρτην κατά τάς δώδεκα ή δεκαπέντε πρώ
τος εβδομάδας, φροντίζων μόνον ν’ αποφυ
γή τάς ήμέρας καθ’ όίς ήζεύρει οτι ή Βου
λή άργεϊ. ’Αλλά τό πράγμα δέν έχει ουτω 
καί διά τούς τελευταίους. "Εκαστος έπιθυ- 
μεϊ φυσικώ τώ λόγιρ ΐνα ή δευτέοα άνάγνω- 
σις τοϋ μικροΰ νομοσχεδίου του γίνη πρό 
τοΰ τέλους Μαίου' κατ’ άκολουθίαν οφείλει 
ν' άκούη μετ’ άκοας προσοχής τίνες Τετάρ- 
ται έμειναν διαθέσιμοι. ’Αλλά τί Οά πράζη 
αν άπασαι διετέθησαν ; Κατά τοιαύτην πε- 
ρίπτωσιν οφείλει αμέσως νά δρίση ποιαν θε
ωρεί καταλληλοτέραν ΐνα παρεισάζη μετ’ 
άλλου τό ίδιον νομοσχέδιον. ’Επειδή τοιου- 
τοτρόπως ή δευτέρα άνάγνωσις τοϋ νομο
σχεδίου του θά έπέλθη μετά τήν άνάγνωσιν 
άλλου, τό ζήτημα δλον συνίσταται είς τό 
νά ήζεόρη όποιον έκ τών νομοσχεδίων τών 
συναδέλφοιν του, καθ’ δλα; τάς πιθανότη
τας, (Ιά συζητηθή εντός βραχυτάτου χρό
νου. Τέχνη άληθώς τό μαντεΰσαι τοΰτο,δι
ότι συνεχώς πρότασίς τις άπορροφά μίαν 
συνεδρίασιν καί τά αύτά περίπου συμβαί- 
νουσιν έπί τών νομοσχεδίων τών υποβαλ
λόμενων υπό Ιρλανδών ή Σκώτων. Οί μέν 
πρώτοι είναι φλύαροι, οί δέ δεύτεροι πλή- 
κται (άγαπώσι τάς λογομαχίας). Μέλος δ
μως άγγλικόν δύναται νά ύποβάλη άνώδυνον 
νομοσχέδιον, δπερ δέν θά διεγείρω μεγάλην 
άντιπολίτευσιν.

Μετά τήν άγγελίαν τών προτάσεων επέρ
χεται η τών έπερωτήσεων, αϊτινες κανονί
ζονται ώς καί αί προτάσεις. Πάν μέλος άγ- 
γέλλον τοιαύτην, δύναται ν’ άποτείνη έπε- 
ρώτησιν είς τινα υπουργόν ή μέλος τή; 

Βουλής τών Κοινοτήτων έφ’ οίουδήποτε άν- 
τικειμένου δημοσίου συμφέροντος εντού
τοις, δπερ λίαν έπωφελες καί αναγκαϊον, 
δέν δύναται ν’ άπαγγείλη λόγον είτε επε- 
ρωτών, είτε άπαντών, άλλως θά έγένοντο 
ατελεύτητοι καί άσκοποι συζητήσεις έπί 
βλάβη τών λοιπών υποθέσεων.

Εύρύτατον είναι τό πεδίον τών έπερωτή
σεων. Πολλοί βουλευταί κατατρίβουσι τόν 
καιρόν των ί<α ζητώσιν ύλην προς έπερωτη- 
σεις, "να συλλέγωσι πληροφορίας εν ταί; ε
φημέριοι καί άλλαχοϋ, ουτω δέ παρενοχλοΰ- 
σι τούς ύπουργούς,ίόίως τόν έπί τών εσωτε
ρικών Τό προνόμιον τών έπερωτήσεων ο
πωσδήποτε άποδεικνύεται άγκυρα σωτηρίας 
πολλών, διότι πολλά κακά θεραπεύονται, 
φήμαί τινες άπαίσιαι διαψευόονται, πολλαί 
άδικίαι περιστέλλονται καί ίκαναΐ ώφέλιμοι 
πληροφορίαι παρέχονται τώ κοινώ. Είς τάς 
έπερωτήσεις δ υπουργός άπαντ^ διά βραχέ
ων, έν έκτάσει, ευγενώς ή σαρκαστικώς, 
κατά τήν περίστασιν’ ένίοτε δε ως έκ τοΰ 
υφους τής άπαντήσεω; ή αύτή έπερωτησις 
έπαναλαμβάνεται καί τήν έπιοΰσαν. Ό λόρ
δος Πάλμερστων πολλάκις διεκυοευσε την 
δημοτικότητα καί επιρροήν του έν τή Βου
λή διά τής κουφότητος μεθ’ ής άπήντα εις 
τάς πρός αύτδν άποτεινομένας έπερωτήσεις. 
Άφοϋ δέ έζαντληθώσιν αύται, ή Βουλή α- 
σχολεϊται είς τήν συζήτησιν τών λοιπών υ
ποθέσεων τής ήμέρας.

"Οταν κατά τήν συζήτησιν πολλοί συγ
χρόνως έγείρωνται βουλευταί ζητοϋντες τόν 
λόγον, δ πρόεδρο; έχει τό άπόλυτον δικαί
ωμα νά δρίση τόν όμιλήαοντα’ κατ άκο
λουθίαν έκαστος προσέχει νά ίπισύρη τήν 
προσοχήν τοΰ προέδρου, νά πέου; ιίζ τό 
μα τον, ώ; λέγουν (catching the speaker ι> 
eye). rO νΰν πρόεδρος φημίζεται ώς άνήρ α
μερόληπτος, χαίρων τής Βουλής τήν έμπι- 
στοσύνην. Έζ αβροφροσύνης δέ προτιμών
τας συναινούσης τής Βουλής, οί πρώτον 
ηδη έκλεχθέντες βουλευταί, οΐτινες έννοεϊ- 
ται οτ·. πάσαν καταβάλλουσι προσπάθειαν 
ίν’ άναδειχθώσι. Περιττόν νά περιγσάψωμεν 
-.ήν συγκίνησιν αυτών,καθόσον πάντες προσ-
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έχουσιν εΐς τού; λόγους του. Καταλληλό
τερα ώρα διά τόν πρωτόπειρο? ρήτορα είναι 
ή έβδομη μέχρι τής έννάτης μ μ , δτε οί 
πλιϊιτοι τών αντιπροσώπων δειπνοΰσιν εί
τε είς τό έστιατώριον τή; Βουλής ή αλλα
χού. Κατά τήν ώραν έκείνην ή θερμοκρασία 
τής Βουλής συνήθως είναι είς τό Ο και ου
δόλως πιθανόν ή συζήτησις ν’ άποβή ζωη- 
ρά. Οί άστέρες δέν θέλουν ν’ άνατείλωσιν 
εί; αμαυρόν ουρανόν έν άλλαις λέξεσιν οί 
μεγάλοι ρήτορες άπαξιοΰσι νά δμιλήσωσιν 
έν τή έρήμω. Είναι μέν αληθές δτι δέν είναι 
τόσον ενθαρρυντικόν τό ν’ άγορεύη τις έ
νώπιον κενών εδρών και νά βλέπη τό ά- 
κροατήριόν του νά άπέρχηται χάριν τοΰ 
φοτσμπήφ, άλλ* εύτυχώς ύπάρχουσι συντά 
κται Εφημερίδων, οϊτινες ούδέποτε δειπνοΰ- 
σιν. "Αμα τή έπιούση δ λόγος ϊπταται έπί 
χάρτινων πτερύγων μέχρι τών πεοάτων 
τοΰ βασιλείου, καί τοι όπωσουν συντετμη- 
μένος. Πρός τούτοι; ό £ήτωο δέν έχει πολ- 
λού; έπικριτάς και συνεθίζβι τό βήμα.

Οταν ή Βουλή δέν έπιλαμβάνηται ύπο- 
Οέσεώ; τίνος, ούτε συζητήσεις γίνονται.ούτε 
λόγοι απαγγέλλονται' πλήν πδ; βουλευτής 
δύναται νά έγερθή καί νά ζητήση τήν Ανα
βολήν τής Βουλής, οπερ παρέχει αύτώ τήν 
ευκαιρίαν νά όμιλήση έφ’ οίουδήποτε άντι 
κειμένου θέλει' τοΰ δπλου δέ τούτου, οντος 
φοβερού (τής Αναβολή; τούτέστι τή; Βου
λή; ή τή; συζητήσεις), συνεχώς ποιεί χρή - 
σιν ή μειονοψηφία ϊνα άποφύγη τής πλειονο
ψηφίας τήν άπόφασιν. Πεισματώδεις τότε 
γίνονται συζητήσεις, παρατεινόμεναι έπί ώ
ρα; πολλάς’ πλήν ή πλειονοψηφία υπερι
σχύει.

( Ακολουθεί).
Π. Ο. Υ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Καιαστρΰφή πτηχώχ ύπό r&r τη.Κγρα- 
φιχύχ σοριιάιωχ. — Ό διδάκτωρ "Ελλιοτ 
Colds φρονεί δτι εί; τάς Ηνωμένα; Πολι
τείας τής 'Αμερικής χιλιάδες πτηνών φο
νεύονται κατ’ έτο; ένώ κλίνουσιν έπί τών 
τηλεγραφικών συρμάτων- ινα δ' Απόδειξη 
δτι οί ύπολογισμοί του δέν είναι υπερβολι
κοί, άναφέρει τα; ιδία; αύτοΰ παρατηρή
σεις, άς έκαμε μεταβαίνων έφιππος άπό 
Δέμβερ είς Τσέϋννε, τής όδοΰ παρακαμπτού- 
ση; τήν τηλεγραφικήν γραμμήν. Τά είς τά 
μέρη έκεϊνα συνήθως άπαντώμενα ζώα ήσαν 
ή κορυδαλΐς καί δ χλωρίων' ήν δέ τότε 
Μάιος. Ό διδάκτωρ άνεχαίτισε τήν πορείαν 
τοΰ ϊππου του, ώστε μόλις τρία διήνυε μίλ- 
λια τήν ώραν, εύρε δέ είς τό διάστημα τοΰ
το, ώ; διηγείται εί; τόν ’/ήγ/ίμιπαχόζ Φυ- 
σιούϊφηχ, έκατόν πτηνά πεφονευμένα ύπό 
τών τηλεγραφικών συρμάτων. Τά πτώμ,ατά 
των έκειντο ύπό τά σύρματα' έπιφέρει δ’ έν 
τελεί τά εξής' Είδον Sv πτηνόν κεκολοβω- 
μένον πεοιιπτάμενον κατά μήκος τή; όδοΰ. 
Επί τριών πτηνών, ά παρετήρησα ποοσ- 

παίσαντα κατά τών συρμάτων, τό μέν ά- 
πέβαλε τήν πτέρυγα, συντριβεΐσαν, τό δέ 
άπεβίωσε »

• »

Παραγωγή χοοχου.Ιΐωχ ir Μιξιχώ. — 
Ένώ παρ’ ήμΐν καί έν Ευρώπη οί μεταξο
σκώληκες μαστίζονται άπό τινων έτών ύπό 
φοβερά; νόσου, αί έφημερίδε; τοΰ νέου κό
σμου άναφέρουσιν δτι ή σκωληκοτροφία α
ναπτύσσεται Οαυμασίω; είς διάφορα μέρη 
του Μεξικού καί ιδίως εί; τά; άκτά; τοΰ 
Ειρηνικού. Ό Μιγουέλ Χιδάλγος, εί; τών ή
ρώων τή; μεξικανική; άνεξαρτησίας, κατά 
τάς άρχάς τή; έκατονταετηρίδος ταύτης έ- 
δίδαςε τού; κατοίκους τοΰ Γουαναχουάτο 
την σκωληκοτροφίαν καί τήν καλλιέργειαν 
τή; συκαμινέας" καί νΰν δέ δεικνύουσι τινά 
τών δένδρων τών φυτευθέντων ύπό τοϋ φι- 
λοπάτριδος άνδρός. Π παραγωγή τών κου- 

κουλίων άπό έτου; εί; έτος άποδεικνύεται 
μεγαλητέρα καί πιστεύεται δτι μετ’ ού πο
λύ έσεται πλείστου λόγου άζία.

Τό Μεξικόν έχει είς τά δάση του αγρίου; 
σκώληκας, κατασκευάζοντας λαμπράν μέ 
ταξαν, ήτοι τόν euchnia SOcialiS καί άλ
λους. Εί; τήν εκθεσιν τής Φιλαδέλφειας ύ
πήρχον ωραία δείγματα άγριων μεταξο
σκωλήκων κα'ι μετάζη;' άλλως δέ δ Ουμ- 
βόλδο; εί; τάς Περιηγήσεις του διηγείται 
δτι είς ’Ακαποΰλοον είχεν αγοράσει μανδύ- 
λια κατασκευασμένα έξ άγριας μετάξης. 
Καί έν Παρισίοις ύπάρχουσι περίεργα δείγ
ματα.

W
» ·

Άπαγχόχισις ίπισχύπου. — Εν ταΐς 
'Ηνωμέναι; Πολιτείαι; άπηγχονίσθη κατ’ 
αυτά; έπίσκοπο; τών Μορμόνων, Τζών Δή 
καλούμενο; καί κατηγορούμενο; έπί φόνοι;. 
Τώ 1857 μετανάσται έζ Άρκανσάς, μετα" 
βαίνοντε; εί; Καλιφορνίαν, ήθέλησαν ν’ άνα- 
παυθώσιν εί; τήν πόλιν τή; 'Αλμυρά; Λί
μνη; (έδρα; τών Μορμόνων), άλλ επειδή 
δέν έγένοντο δεκτοί, διήλθον τήν άφιλάξε- 
νον πόλιν καί έστησαν πρό τοΰ Mountain 
Meadow. Έκεϊ προσεβλήθησαν ύπό τών 
Ινδών, οΰ; άπέκρουσαν πολλάκι;, έπειτα 
ύπό τών Μορμόνων, οϊτινες, προφάσει οτι 
Οά πα|.άσχωσι τήν προστασίαν των, αφό
πλισαν αύτού; καί κατόπιν σκληρώς έσφα
ξαν, μόνον τών παίδων φεισθέντες. '11 πο
λιτική τών Μορμόνων έτεινε τότε είς τό ν 
άπαλλαχθώσι τών ξένων, ό δέ διοικητή; 
καί απόστολός των Μπρίγχαμ Ι'ιούγκ έκα- 
τηγόρησε τούς Ινδού; διά τού; φόνους. ’Αμ
φιβολία; είχεν ή κεντρική κυβέρνησις, έλει- 
πον δμως αί αποδείξεις, έπήλθε όέ καί δ 
έμφύλιο; πόλεμος. Μετά τό πέρας τούτου ή 
άρχή έπιλνφθεϊσα αυστηρών Ανακρίσεων ά 
νεκάλυψε τό πράγμα καί κατεδίκασεν εί; 
θάνατον τόν Λή ώ; υπαίτιον τών σφαγών. 
Ούτος έζήτησε χάριν" μετά πολλάς δ’ ά- 
ναβολάς μόλις κατ’ αύτάς ύπέστη τήν ποι
νήν του.

Αιαχοητιχή χΐχησις ix lta.Va. — Τώ 
1835 μόλις ύπήρχον έν Ιταλία 454 τυπο
γραφεία καί βιβλιοπωλεία' άλλ άπό τοΰ 
1 848, καί μάλιστα άπό τοΰ 1859, τά κα
ταστήματα ταΰτα έπολυπλασιάσθησαν, καί 
ήδη ύπάρχουσι 1083 βιβλιοπωλεία.

Τώ 1835 έξεδίδοντο εί; τά διάφορα ’Ι
ταλικά κράτη I .85 εφημερίδες. 'Γώ 4845 δ 
αριθμός αύτών άνέβη εί; 450, ών τούλά
χιστον τά δύο τρίτα ησαν πολιτικοί. Τώ 
1870 έξεδίδοντο 724 καί τό έπιόν έτο; 
765. ΊΙδη έκδίδονται 1826, ών 138 εί; 
μόνην τήν επαρχίαν τών Μεδιολάνων. Τών 
Εφημερίδων τούτων 384 είναι καθημερινοί.

•
« *

Αί εύρωπαϊκαί εφημερίδες έδημοσίει σαν 
κατ’ αύτά; έπιστολάς τοΰ ήδη διασήμου 
Άμερικανοΰ περιηγητοΰ Στάνλεΰ. Ό ακάμα
το; σκαπανεύ; τή; έπιστήμης άνήγγειλεν 
δτι περιέπλευσε τήν λίμνην Ταγκα.ίκαν καί 
μετέδωκε πολλά; καί πολυτίμου; πληρο
φορία; περί τών ζώων καί τών λαών οΰ; 
Επισκέπτεται.

* ·

Ή άγγλοσαξωνική φυλή είναι θετική, 
άγαπ£ δηλ. τά πράγματα. Τινέ; έρωτώσιν 
άν κατά τόν αιώνα τοΰτον, δτε τά πάντα 
χρησιμεύουσι, δέν είναι προτιμότερου νά 
πορίζωνται ώφέλειάν τινα έκ τών νεκρών 
άντί νά τού; θάπτωσι! Τά δστά έχουσι τήν 
άξίαν των έν ταϊ; άγοραϊ;' άλλά τό δέρμα; 
— τοΰ άνθρώπου έννοεΐται. Δύο αξιότιμοι 
ύποδηματαποιοί τή; Νέα; Ύόρκης έσκέφθη- 
σαν δτι έκ τοΰ άνθρωπίνου δέρματος δύ
νανται νά κατασκευασθώσιν άπαλώταται 
μποτίχαι διά τού; τρυφερούς πόδα; τών κυ
ριών, καί έπελήφθησαν του έργου -— χάριν 
δοκιμή;! Κατεσκεύασαν δέ καί έζέθηκαν δύο 
ζεύγη άτινα έπορίσθησαν έκ τού δέρματος 
ύποχειιιίχου δπερ εϊχον άνατάμει. 'Επειδή 
δέ, λέγουσι,τό ύποκείμενον άπέθανεν αίφνι- 
δίως, ιό δέρμα ούδεμίαν ύπέστη άλλοίωσιν. 
"Τό δέρμα τοΰτο, λέγει επιστημονική άμε-
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ρικανική έφτ,ΐΛερΐς, έτέθη είς διάλυσιν κω
νείου καί φλοιού λευκής δρυδς καί άφοΰ 
κατειργάσθη (δπερ άπήττ,σε τρεϊς μήνας) 
κατέστη άπαλδν, έλαφρδν κτλ. Είναι δευ- 
τέοα αύτη χρησιμοποίησις τών νεκρών σω
μάτων.»

Ή πρώτη συνίσταται είς τδ καίειν τά 
σώματα καί πορίζεσθαι έξ αυτών φωταέριον!

Τωόντι' ωραία άνακάλυψις!

«
• ·

Γννη άστντο/ιιχύς ύχάϊ.ΐη.ίος — Έν 
Λονδίνω άπεβίωσεν εσχάτως παράδοξος γυ
νή,ής ή κηδεία έγένετο έπιμελεία καί δαπά- 
ναις τής αστυνομίας, έν γ, ύπηρέττ,σεν έπί 
πολλά έτη·

Τής γυναικδς τδ όνομα δέν ήξευρεν ούδ’ ή 
αστυνομία’ εκαλείτο δε κοινώς Π Ααταορύ" 
τα [Clubnose) 'ivvn.% τής πλατείας ρινδς, 
καταστάσεις τοιαύτης έκ τών γρονθοκοπη- 
μάτων. Κατηγορηθεϊσα πρδ έτών μετ’ άλ
λων Μαινάδων ώς φονεύσασα αχθοφόρον 
καί θέσασα πϋρ εϊς τινα αποθήκην, κατόρ
θωσε ν* άθωωθή' άλλά συγχρόνως υπέδειξε 
τώ δικαστή δτι κάκιστα διεξάγονται αί ά- 
νακρίσεις.Ό δικαστής έξεπλάγη έκ τών ορ
θών τοΰ γυναίου παρατηρήσεων καί έπι τή 
αιτήσει τούτου διέταξε νά προσληφθή εϊς 
τήν υπηρεσίαν τής αστυνομίας’ έφωδιάσθη 
δέ μέ συρίκτραν καί τά σημεία δ·.’ ών οί 
αστυνομικοί υπάλληλοι καλοϋσιν είς βοή
θειαν τήν στρατιωτικήν δύναμιν.

Έν Λονδίνορ είχον καταφύγει πολλοί έκ 
Γαλλίας κατηγορούμενοι δτι προέθεντο νά 
δολοφονήσωσι τδν αύτοκράτορα Ναπολέ- 
οντα Γ", η δέ γαλλική αστυνομία έπέστησε 
τήν προσοχήν τής αγγλικής έπί τών συνω
μοτών τούτων' τότε ϊέ διέπρεψεν ή Π.1α~ 
τσορύτα, διότι, καθδ γυνή, έδυνήθη νά είσ- 
δύση ώς υπηρέτρια είς τδ ξενοδο/είον, δ 
που οί συνωμόται διέμενον, καί άπεκάλυψεν 
είς τή,ν αστυνομίαν τά πάντα. Κατόπιν ε
στάλη είς Ιρλανδίαν ?ν’ άνιχνεύση τούς 
Φαινιάνας, οϊτινες έδολοφόνουν καί έπυρπό- 
λουν, καί κατώρθωσεν αληθώς θαύματα. Τό

σον δέ τολμηρά ήτον, ώστε άφόβως είσέδυ- 
εν είς τά καταγώγια τών φοβερωτέρων κα
κούργων, δπου έδίσταζον νά είσέλθωσιν οί 
άλλοι αστυνομικοί υπάλληλοι. ’Εννοείται 
δμως δτι τδ έαγον της δέν ήτον άκίνδυνον. 
Έ μέραν τινά έννοηθεϊσα έ··ώ ή,το είς τά ί
χνη δολοφόνου έρρίφθη ύπδ κλεπτών έκ τοϋ 
παραθύρου εις τή,ν όδδν καί έπαθε δεινώς, 
νομισθεϊσα μάλιστα νεκρά' έδυνήθη δέ νά 
καλέση [είς βοήθειαν τούς αστυνομικούς υ
παλλήλους, οϊτινες συνέλαβον τδν κακούρ
γο». Αλλοτε πάλιν έκτυπήθη κατά κεφα
λής ύπδ τού άρχηγοΰ συμμορία; κιβδηλο
ποιών καί έμεινεν ημιθανής’ πλήν καί πά
λιν έδυνήθη νά καλέση εις βοήθειαν τούς 
αστυνομικού; ύπαλλήλους, οϊτινες συνέλα
βον τήν φοβέραν συμμορίαν. Κατόρθωμα 
μέγα έθεωρήθη ί άνακάλυψις τής συμμορί
ας ταύτης, πάντες δέ ήπόρησαν διά τήν 
εύφυΐαν καί τούς δόλους τής γυναικδς κατά 
τήν περίστασιν ταύτην. Έγίνωσκε τά χο· 
ρακισεικά τών κλεπτών καί δλα τά κατα
φύγιά των. Έπ έσχάτων έπιμελεΐτο τού; 
πτωχούς ασθενείς.

«
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Γνωστόν δτι είς τά πέριξ τοΰ Βακού υ- 
πάρχουσιν άφθονοι πηγαί νάφθης. Κατ’ αύ
τάς οί Έώ σσοι διενοήθησαν νά δοκιμάσωσι 
το μεταλλικόν τούτο ελαιον είς τά ατμοκί
νητα άτινα διατηροΰσιν έν τή Κασπίερ καί 
νά παρατηρήσωσι κατά πόσον δύνανται ν' 
άναπληρώσωσι τούς άνθρακας" φαίνεται δέ 
δτι τ’ αποτελέσματα τών δοκιμών τούτων 
άπεδείχθησαν ευάρεστα, καί διετάχθη νά 
άλλάξωσι τάς έστίας τών λεβήτων άτμο- 
πλόων τινών, ώστε τοΰ λοιπού νά καίωσι 
νάφθαν.

Ιταλός τις προτείνει ώς άρίστην καυ
στικήν ύλην διά τούς σιδηροδρόμους τδ πε- 
τοέλαιον. Έπί Ναπολέοντος τοΰ Γ’. έγένε
το τοιαύτη δοκιμή, άλλά δέν επέτυχε.

Γ. Ν.


