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Φ Τ  A  A  A A l O N  Θ', χαί Ϊ .  
χατά Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Ν  χαί Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Ν .

Περί Κουκκίτου η σπα,σμωδικου βηχός. 

Coqueluche tussis convulssiva, spasmodica, 
suffocativa.

At άλλεπαλλήλως ένσκνίψασαι έφετο; έν τή Ανατολή επιδη
μίαν μας άναγκάζουσι νά πραγματευθώμεν περί αύτών μάλλον 
ή περί παν'ός άλλου στουόαιου καί κοινωφελούς άντικε·μένου. 
Από δύο 5έ πε-ίπου ι/Υ,νών έ',έσκ'ψεν έν Αθήναις δ ^ τυ γ ώ ς  καί 
ή νόσος Κουκκίτνις, φέρουσα β«ιδημι*άν μέν άλλ’ ά/ρι τοΰδε 
ούτε όλέθριον ούτε έπίφοβον χαρακτήρα.

Κ.ο·'κ/.ιτνις δε ή Κοκκίτης είναι νόσημα έπιδ/,μ.ικόν, προσ· 
βάλλον κ *τ’ έ;οχήν τήν νηπιακήν ίλικίαν καί ώ; έπι τό π*εΐ- 
στον τ/,ν κατωτέραν τών δώδίκα έτών, μεταδιδόμενον διά τής 
άφΐς καί διά τοΰ άέρο:, διαρκούν τέσσερα; εβδομάδας y-έ'/ρι; 
εζ ϊι όκτω ή καί δεκα ενίοτε, δ^σκόλως έπν,ρεαζόμενον κατά 
τήν πορείαν του ύπό πάν οίον δνί -ο τε  είδος.θίραπείαςκαί ά*ο- 
λήγον ώς έπί τό π)εΐστον είς ΐασιν εντελή.

Κι/ίτοι έλλν,νικήν εχον τήν όνομασίαν τό νόο/,υ.α τοΰτο ναι 
γνωστόν γ,ωστότατον όν ϋ τ ’αύτήν Είς πάντας τούς τήν έλλ/,νΐ·
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κήν γλώσσαν ήδη λαλοΰντας λαούς τής Ανατολής, έξ δσων όμως 
ήμεΐς γνωριζομ,εν ύπ’ οι’δϊνός αρχαίου έλληνος ιατρού περιεγρά- 
φη, οί δέ μνημονευόμενοι έν ταΐς έπιδημίαις τοΰ ίπποκράτους 
βήχες ή κυνάγχαι πρός πάν άλλο νόσημα όμοιάζουσιν ή πρός 
τόν σημερινόν κοκκίτην. ό  πρώτος δέ, δστις έσπούδασε καί πε
ριέγραψε τό νόσημα τοΰτο, ύπό τό ονο.<α tussis puerorum  
convulssiva (βιτ,ξ σπασμωδικός τώ νπαίδω ν) «το ό ιατρός Yillis 
κατά τό 1 6 8 2 . Εκτοτε παρετήρησαν καί περιέγραψαν αύτό 
κατά διαφόρους μάλιστα έπιδημίας και διάφοροι άλλοι ιατροί.

Χαρακτηρίζεται δέ τό νόσημα τοΰτο ώς έξής.

Προηγουμένως κοπώσεώς τίνος, αδιαθεσίας, πταρμών, άπλοϋ 
κατάρρου και ΰγρότητος τών οφθαλμών καί παροδικών έςάψεων 
τοΰ προσώπου, και έν γένει προηγουμένων πάντων τών φχινο- 
μένων εκείνων, τά όπ .ΐα  προηγούνται τής ένσκήψεως έπιδημι- 
κοΰ τίνος έξανθήματος οίον τής ίλέρεως, έπιγίνεται εις τόν 
πάσχοντα βνξ τό μέν πρώτον ήπία , έ'πειτα δέ λίαν οχληρά 
καί σπασμωδική· χαρακτηρίζεται δέ ή βήξ αυτη έκ τοϋ ό'τι ό 
πάσχων λίαν βραχείας έκπνοάς μόνον δύναταί νά έκτελέση' 
έπί πάσης δέ τοιαύτης έκπνοής έπέρχονται άλεπάλληλαι πολ- 
λαί σπασμωδικαί, βηχώδεις καί τοσοϋτον ήχηραί είσπνοαί, 
ώστε τά  πάσχοντα δυστυχή νήπια πολλάκις μιμούνται την 
φωνήν τοΰ κελαδυΰντος άλέ/.τορος ή πετινοΰ, καί έντεΰθε* ίσως 
ή ονομασία κοκκίτνις.

Καί τό μέν πρώτον ή βήξ αυτη είναι ώς εϊπομεν άπλή, 
επειτα δμως παρά τισι γίνεται άγρία ή καί θηριώδης, τά δυ- 
στυχή πάσχοντα πολλά*ις έν ώ βήχουσι καταλαμβάνονται καί 
ΰπό σπασμών γενικών, πάντοτε δε μελανίζβυσι κατα τό πρό- 
σωπον καί έξοιδαίνονται κατά τά  άνω ένεκα τής έπί τής σπα
σμωδικής βηχός συμφορήσεως τοΰ αίματος. Συνέβησαν δέ καί 
περιστατικά, καθ’ ά έπί μιάς τοιαύτης σπασμω-ίικής βηχός τά 
πάσχοντα έμειναν νεκρά, είτε ένεκα τής σφοδρότητος τών σπα
σμών, είτε ενεκα τής επ αυτών έμφράξεως τής επιγλωττίδος 
δι άπλών πτυέλων η φλεγμάτων, τά  ό.τοΐα, μή έχοντες οί άρ
ρωστοι Ικανάς δυνάμεις ν άποπτύιωσιν, έπικαθηνται καί κω· 
λύουσι τήν έν τοΐς πνεύμοσιν είσοδον τοΰ άέρος καί διά μόνης 
τής ειδικής αύτών βαρύτητος- ό δέ θάνατος τότε ομοιάζει τόν 
έκ πνιγμονής· άλλ αί περιπτώσεις αυται ευτυχώς είναι σπά- 
νι* ι, τό δέ συνηθέστερον είναι νά έμη ό άρρωστος έφ’ έκάστης 
βηχός άπαντα τά  έν τώ  στομάχω περιεχόμενα καί τότε άνα*

χουοίζεται κκτα τ ι καί ήρεμεϊ μάλιστα, μένων πάντ'/i απύρετος 
μέχρι τής έπανόδου άλλης όμοιας φύσεως παροξυσμού σπασμω- 
δικοΰ βηχός.

Και επι μέν τών απλών περιστάσεων ό άρρωστος είναι πάν- 
τ·/ι απύρετος καθ ολην τήν διάρκειαν τής νόσου, μόνον όσάκ’ς 
έγειρεται βηξ έ;άπ"ετα ι κατα τ ι καί ή κυκλοφορία καί οί σφυγ
μοί γίνονται και συχνότεροι καί ταχύτεροι καί πληρέιτεροι καί 
σκληρωτεροι" αλλα τοΰτο είναι παροδκόν καί τρόπον τινά 
στιγμιαΐον· δ 'ότι άμέσως μετά τήν παϋσιν τοΰ βηχός τά  πάντα 
επανέρχονται σχεδόν είς τήν φυσικήν αύτών κατάστασιν, πολ- 
λακις μάλιστα, άμεσες μετά τόν βήχα καί τήν έμεσιν, ό ά|5- 
ρωστο^ς ζητεί τοοφάς, ΐν άντικαταστήστι φαίνεται τάς δ ι’ εμε
τού έ;ελθ-ύστς.

Καιτοι δέ τοιουτου οντος κατά τά  πλεΐστα τοϋ χαρακτήρος 
τοΰ νοσήματος, ούχ ήττον ομως ό άρρωστος άφ’ήμέρας είς ήμέ
ρας γίνεται ισχνότερος καί χλωμότερος- παρά πολλοΐς δέ, ένεκα 
τής άνωμαλου καί πολλάκις τής ήμέρας διαταοαττομένης κυ- 
κμοφορίας τοΰ αίματος, συμβαίνουσι καί οιδήματα κατά τά 
ακρα* παρ άλλοις δέ ένεκα τής σφοδρότητος τοΰ βηχός συα- 
βαινουσι και κήλαι' παρά τοΐς πλεί-τοις έπίση; έ τ ι τής βηχός 
έκφευγουσιν άκουσίως τά  τε ούρα καί τά  κόπρανα* καί παρ’ 
αλλοις συμβαινουσι καί έκπτώσεις τοΰ άφεδρώνο;’ άλλ’ άπαντα 
ταΰτα είναι σμικράς προσοχής άξια, δταν τό νόσημα ηναι 
απλοϋν και ήπιον. Κατα δυστυχίαν δμως τό νόσημα δέν είναι 
η δέν μένει πάντοτε τοιοϋτον, άλλ’ ένίοτε συμπλέκεται μετά 
πνευμονίας ή βρογχίτιδος, η μάλλον είπεϊν τά νοσήματα ταΰτα 
έτιγίνονται ενίοτε διαρκοϋντος τοϋ κοκκίτου, ενεχχ τής μεγά
λης κατά τοΰς πνεύμονας συμφορήσεως τοΰ αίματος. Παο’ ήαϊν 
δέ ό'έν είναι σπάνιαι αί έπιπλοκαί τού νοσήματος τούτου καί 
μετά τίνος διαλείποντος καί μάλιστα κακοήθους πυρετού.

Γοιοΰτοι παροξυσμοί σπασμωδικής β /χός έπαναλαμ.βάνονται 
πολλοί πολλάκις τής ήμέρας *ατ αόριστα διαλείμματα, διαρ- 
Χοΰσι δέ μιαν στιγμήν μ.έχοι δύο η καί τριών καί σπανίως πα- 
ρατεινονται μέχρι τών πενίε στιγμών. Καί έπί μέν τοΰ παρο
ξυσμού, ώ ; είπομεν, διεγείρεται κατά τι ή κυκλοφορία καί 
υπάρχει πυρετώδης τις κατάστασις, πέντε δέ στιγμάς μετά 
τον παρο.υσμον ό άρρωστος έπι τοΰ απλοΰ κοκκίτου πρέπει νά 
γίναν πάντγ) απύρετος, άλλως έάν έξακολουθη δηλαδή νά έπιμένρ 
πυρετώδης καταστασις ή άληθής πυρετός καί μετά τόν παρ7*



ξυσμον, τοΰτο βημαίνει δτι τό νόσημα ίίναι βυμπεπλεγμένον, 
καί τότε πρέπει νά προσέξη πολΰ ό ιατρός εις τοΰς πνεύμονας 
καί εις τόν σπλήνα, καί άν ρ,έν άνακαλύψτ, παθογνωμικά ση
μεία πνευμονίας $ βρογχίτιδο?, νά μεταχειρεσθνί τά κατάλλη
λα κ α τ ’ αύτών αντιφλογιστικά μέσα μετά  μεγίστης όμως φει- 
δοΰς καί μετά μεγίστης προσοχής πρέπει νά μεταχειρ ίζετα ι 
τότε τάς αφαιμάξεις· διότι δέν πρόκειται περί καθαρας φλεγ
μονής, άλλά μάλλον περί έίανθηματικής τίνος η συμπτωμα- 
τικής φλεγμονής, καθ’ ών αί αφαιμάξεις $ ουδόλως είναι ένδε- 
δειγμέναι η είναι μάλιοτα καί επιβλαβείς. Αν δέ μετά τάν 
βήχα έπίμένη ό πυρετός, άν ούτος έπανέρχηται καθ’ ώρισμένα 
η αόριστα διαλείμματα, άν ύπάρχωσιν έν τώ  σπληνί καί παίο- 
γνωμικά τινα συμπτώματα πυρετοΰ διαλείποντος, τότε άφόβως 
ό ιατρός πρέπει νά μεταχειρισθή τάς σκευασίας τοΰ περουβια
νού φλοιοΰ, καί μάλιατα τάς έπί τοΰ σπληνός έπιτρίψεις τής 
κινίνης, η καί τήν εσωτερικήν χρήσιν τής τανικής κινίνης μέ 
μικράν τινα ποιότητα  όπίου καί ίπεκακουάνης έν εϊδει ξηρίων 
τοΰ Αοβέρου. Επί τοιούτων περιπτώσεων είς τά ιιατωτέρας τών 
δέκα έτών πάσχοντα μεταχειριζόμεθα τά έξης.

Λ. Τανικής κινίνης κόκκ. ί. 
κόνεως ρίζης ίπεκακουάννης 
όπίου καθαροΰ άνά κόκκ. ά. 
μίξας δίελε είς μοίρας 
ϊσας όκτώ ί) δεκα 

Α' Σ. κατά πασαν ώραν μίαν.

R. Tanatis chinini gr. x. 
pulv. Rad. ipeoacuanh 
opii aa dr. i.
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Αλλως δέ τό νόσημα διαιροΰσιν οί παθολόγοι είς τρεις πε
ριόδους. Κατά μέν τήν πρώτην περίοδον επικρατεί συνήθως ό 
καταρροϊκός ^ ένίοτε καί ό γαστρικός χαρακτήρ· ύπάρχίΐ δέ 
ένίοτε τότε καί τις πυρετώδης κίνησης, καί δέν διακρίνεται 
είσέτι σαφώς ό σπασμωδικός χαρ^κτήρ τής νόσου" fi κατάστα 
σις αυτη διαρκεΐ συνήθως τρεις /μέρας μέχρι τών όκτώ τότε 
δέ είναι άναγκαΐον ν’ άπλοποιηθή όσον ένεατι δυνατόν τΟ νόση

μα καί ιδίως ν άφαιρεθή ό γαστρικισμός δ ι ’ ένός ύπα*τικοΰ η 

κάλλ.ιον δ ι ’ έμετικοΰ' σπανίως είναι ένδεδειγμένη τότε ή άραί- 

μαξις καί μόνον έπί πληθωρικής καταστάσεως καί μόνον διά 

βδε ,λών κατά τόν άφεδρώνα, άλλως άρκοΰσι πρός τοΰτο τά 

ί',κτά πάσαν έσπέραν σινακώδη ποδόλουτρα καί τά χλιαρά

ποτά ' διά τής δέμεδόδου ταύτης απλοποιείται τό νόσημα καί 
συντέμνεται ένίοτε καί ή μέλλουσα περίοδός του.

Η δευτέρα περίοδος χαρακτηρίζεται έκ τοΰ σπασμωδικοϋ 
χαρακτήρος τοΰ βηχός· τότε συνήθως 6 άρρωστος βήχων λαλεΐ 
ώς άλέκτωρ· ή περίοδος αΰτη διαρκεΐ τέσσαρας έβδομάδας 
μέχρις §;, τό νόσημα δέ τό-ε είναι κατά γράμμ.α άνίατον. 
Καί τώ  δντι κα τ’ ούδενός άλλου ϊσως νοσήματος προετέθησαν 
τοσαΰται θεραπεΐαι, τοσαϋται μέθοδοι, καί τοσ*ΰτα ειδικά ιά
ματα , δσα προετάθησαν καί *αθ’ έκάστην προτείνονται κατά 
τοΰ κό<κίτου· ά λ λ ’ δμως τό νόσημα, ώς νά περιχαίζη τρόπον 
τινά τήν άνθρωπίνην αδυναμίαν, οΰ'ίεμίαν έξ αύτών τών μεθό
δων καί θεραπειών, καί ούδέν έκ τών ειδικών φαρμάκων άνε- 
γνώρισεν άχρι τοΰδε ώς ίσχυρότερον αύτοΰ αντίπαλον.

Καίτοι δέ τοσοϋτον ανιάτου ουσης τής φύσεως τοΰ νοση'μα- 
τος κατά τήν περίοδον ταύτην, ούχ $ττον δμως ή πείρα άπε- 
δειξεν δτι ή μεγάλη θηριωδία τοΰ βηχός μετριάζεται κατά τι 
έκ τής *ατάλλ/ίλου χρήσεως τών αντισπασμωδικών καί τών 
ναρκωτικών πιστεύομεν δέ δτι ταΰτα ή'θελον ένεργήσει καλ- 
λιον ϊσως, έάν ητο δυνατόν νά έφήπταντο άμέσως τών πχσχόν- 
των οργάνων’ άλλά κατά δυστυχίαν ώς δργανα πάσχοντα έπι 
τοΰ νοσήματος τούτου θεωροΰνται οί άκρέμονίς τών τε άνα- 
πνευστικών νεύρων καί τοΰ μεγάλου συμπαθΛτικοΰ" οί άκρεμο- 
νες δέ ούτοι πάσχουσι τότε ούχί υλικήν, άλλά δυναμικήν π ά - 
θησιν, τούτου ένεκα Λυσκόλως Λ'ύνανται νά ένεργήσωβιν άμέσως 
τά  ένδεδειγμένα φάρμακα έπί τών πασχόντων όργά ων, ούχ 
ήττον δμως άντί τής έσωτερικής χρήσεως τών φαρμάκων τού
των προτιμητέα είναι ή διά τής εισπνοής άτμών, γενομένων έκ 
τής έξατμίσεως ζέοντος άφεψήματος εύθαλείας (R ella donnae) 
η υίοσκυάμου ή καπνοΰ σχηματιζομένου έκ τής άνθρακώσεως 
τών φυτών τούτων.

Καί ή μέν εισπνοή τών άτμών τοΰ άφεψήματος γίνεται ώς 
έζής· έντός τριών λιτρών ΰδατος βράζομεν π . χ .  έπ ί έν τέταρ
τον τής ώρας είς καλώς κεκλεισμένον άγγεϊον μίαν ούγγίαν φυ- 
τοΰ εύθαλεία; η υίοσκυάμου" τούτου δέ γινομένου, καλύπτομεν 
τήν κεφαλήν τοΰ άρρώστου μέ σινδό α, ΰπ’ αύτήν δέ καί ύπό 
τό πρόσωπον τοΰ άρρώστου θέτοιχεν τό άγγεϊον’ δίδομεν δέ 
τότε διέ;οδον τινα είς τόν έν αύτώ άτμόν, ϊνα εί7π»εύσ/ί αύτόν 
ό άρρωστο;, κεκαλυμμένην ε/ω ν τήν κεφαλήν διά σινΛόνος· ή 
δέ εισπνοή τοϋ καπνοϋ γίνεται σχεδόν όμοίως, καιομένης ποβό-



τητός Ίινός τ<)ϋ ναρκωτικού φυτοΰ έντός πυραύνου καί ευρισκο
μένου ύπό τήν σινδόνα καί τδ πρόσωπον τοϋ άρρωστου. Τήν 
πρχζιν δε ταυττ,ν έπαναλαμβανομεν δίς καί τρ'ς της γ,μέρας, 
δια μέν τών ατμών τοϋ άφεψήματος, άναθερμαινοαένου τοίτου, 
δίς καί τρίς- δι* δέ τοϋ καπνοΰ, καΐοντες έκάς-οτε έτέραν ποσά· 
τητα  τοο ναρκωτικού φυτού. Καλόν θά ήτο αί εΐσ-νοαί αύται 
νά γίνων-αι εί δυνατόν έπί τών παροξυσμών τοϋ βηχός, διότι 
τότε ήθελον ώρελεϊ περισσότερον.

Διά τό δύσκολον όμως τής έκτελέσεως τοιούτων εισπνοών 
καί διότι πολλάκις οΰτε αυται, ουτε άλλη τις μέθοδος έπήρ- 
κεσε ν’ ανακουφίσ/) τά δυστυχή πάσγΟντα, οί ιατροί, καλώς 
ποιούτε , καταφευγουσι καί εΐς την διά τοϋ στόματος χρήσιν 
τών τοιαύτης φυσεως φαρμακων. Τό μόνον δέ φάρμακον, δπερ 
διετηρησεν αχρ·. τοϋδε ύπόληψίν τινα κατά τοϋ νοσήματος τού
του είναι ή εύθαλεία, τούτου δέ μετα/ειριζόμεθα ά ίιακρίτως 
τά φύλλα, τήν πόαν η τήν ρίζαν άλλ’ δσον' άδιάφορον είναι 
τό νά μετανειρισθή τις οίόν δη ποτε μέρος τοϋ φαρμάκου, το 
σοϋτον ουσιώδες είναι τό νά γινώσκν] έκ τών προτέρων ό ιατρός 
τήν νωποτητά του’ διότι άπεδείχθη ήδη έκ πείρας δτι ό'ιπλα- 
σία και τριπλασια ποσότης τοϋ φαρμάκου τούτου πρό πολλοΰ 
άποτεταμιευμένου οντος, δέν φέρει τό αύτό αποτέλεσμα, δπερ 
προξενεί, δταν ηναι πρόσφατον.

Καλόν λοιπόν είναι ό ιατρός νά μάθη πρότερον παρά τοϋ 
πάσχοντος τό φαρμακεΐον, παρ’ ου θά προμηθευθώσι τά  φάρμα
κα άναγκαϊον είναι έπίσης νά συνεννο/,θή έκ τών προτέρων καί 
μετά τού φαρμακοποιού, δια νά έξακριβώστ) όσον είναι δυνατόν 
πλειότερον τήν ποιότητα τοϋ φαρμάκου· άλλ’ έκ τούτων δυσσυ- 
χώς ούδεν είναι δυνατόν νά γείν/ι παρ’ ήμϊν μέ άκρίβειαν. όθεν 
ανάγκη πάσα ό ιατρός καί έπί τής περιπτώσεως τα ύτη ί νά κατα
φυγή είς την ιδίαν αύτοϋ πείραν άς διορίσ·/] λοιπόν τό φάρματον 
εΐς ποσότητα τοιαύτην, είς οί'αν ήθελε διορίσει αύτό, έάν ήτο βέ
βαιος δτι τό φάρμακον ήτο πρόιφατον, συνήθως δέ είς τά  κα- 
τωτέρας^ των δέκα έτών ηλικίας διορΐζουσιν άνά iv όγδοον τοϋ 
κοκκου έκάστοτε καί δίδουσι τοιαύτας δόσεις δίς τής ήμέρας, 
πρωί καί έσπέρας, δταν δέ μετά παρέλευσιν δύο η τριών ή μ ε
ρων δεν φαν^ σημεΐόν τ ι ναρκώσεως, τότε άς αύξηνθή ή δόσις 
{^έχρις [ένός τέταρτου τοϋ κόκκου ή καί μέ/ρ ι τοΰ ήμίσεως 
κόκκου.

Πάντοτε δέ έπί τής χρήσεως τοϋ φαρμάκου τούτου ό ιατρός 
πρέπει νά ήναι προσεκτικός μέ τήν κατάστασιν τής όράσεως 
καί ίδίως τών κορών τών οφθαλμών τοΟ αρρώστου. Εύθυς δέ 
ά'μα παρατηρήσ·/] είτε αμβλύτητα τής όράσεως είτε μεγάλην δια
στολήν τών κορών τών οφθαλμών, (τοϋτο δέ είναι σημείον οτι 
ό οργανισμός έναρκώθη ήδη άποχρώντως διά τής χρήσεως τοϋ 
φαρμάκου) τότε η πρίπει νά μείνη έπί τινας ήμέρας στάσιμος 
μέ τήν αύτήν ποσότητα, ή πρέπει ν’ άρχίσιρ καί νά έλαττών/) 
αύτήν βαθμηδόν καί καθ’ 8ν τρόπον προέβη είς τήν αύξησιν τής 
δόσεως.

Πολλοί μέν ιατροί συμβουλεύουσι νά καταφεύγωμεν είς τήν 
χρήσιν τής εύθαλείας άμέσως μετά τήν άδιαφιλονείκητον δια- 
γνωσιν τοϋ νοσήματος· άλλ’ ό ήμέτερος Ούφελάνδος δστις έθεω* 
ρ-.ΰσε καί ώς ειδικόν τό φάρμακον τοϋτο κατά τοϋ κοκκίτου, 
συμβουλεύει νά μεταχειριζώμε^α πρότερον έμετικόν % καθάρ- 
σιον, ιν’ άπλοποιήσωμεν τό νόσημα, ν άφήσωμεν όε να παρελ- 
θγ]*σύμπασα ή πρώτη περίοδος κ’ επειτα νά καταφύγωμεν εΐς 
αύτό, άλλ’ ούχ ήττον κχί ό αείμνηστος ουτος ιατρός δέν θεω
ρεί κακόν ν άοχίσωμεν καί εύθύς άπό των πρώτων ημερών τής 
ένσκήψεως τής νόσου τήν χρήσιν τής εύθαλείας.

Καλόν είναι νά προσεχή πάντοτε ό ιατρός καί τάς έπ ιπλο- 
κάς τοϋ νοσήματος, καί περί μεν τών συνήθων επικλο/(ών αυ- 
τοϋ είπομεν ήδη τά δέοντα· δταν δέ ΰπάρχωσι πρόδηλα συμ
πτώ μ α τα  γιστρικισμοϋ, καλόν είναι νά πολεμώνται ένωοις 
ταϋτα διά κλυσμάτων ή καί δ ι’ έμετικοϋ' άς μή φοβώνται δέ 
οί περί τόν άρρωστον τό έμετικόν καί άς μή προφασιζωνται 
ότι ό πάσχων έμεΐ έπί παντό; παροξυσμού βηχός. Τά τότε 
έμούμενα είναι, ώς είπομεν, τά έν τώ στομαχ^ω ευρισκόμενα· 
άλλ έπί πολ.λών περισ τάσεων ό ιατρός εχει άνάγκην να καμνι 
τόν άρρωστόν του νά έμέση καί όλίγην χολήν, ή τουλάχιστον 
νά διαταράξν) τόν οργανισμόν του δι ένός έμετικοϋ κατα  τ ι 
σκοπιμότερον τής διαταράξεως εκείνης, τήν ότοίαν προ;ενεΐ ή 
διά σπασμωδικοϋ βηχός έ'μεσις.

Πλήν δέ τής θεραπείας ταύτης, χρήσιμα φαίνονται καί τα 
κατά  πάσαν έσπέραν επαναλαμβανόμενα σιναπώδη ποδόλουτρα. 
Επί τής χρώσεως τούτων και πάντοτε μέν άλλά κατ’ εξοχήν 
ΰπάρ/οντος κοκκ(του, πρέπει νά λαμβάνηται ή δέουσα πρόνοια, 
ίνα μή άναπνέν) ό άρρωστος τοΰς σιναπώδεις άτμοϋς, οί'τινες 
αυτοί καί μόνοι είναι ίκκνοί νά διεγείρωσι παροξυσμόν οπχ·



«μωδικοΰ βηχ<5;· το δυσάρεσ:ον δέ τοΰτο αποφεύγουν έάν 
Χαλύφωμεν αμέσως τοΰς έν τώ σιναπώδει λουτρά) εύοισκομέ- 
νους ποδας -ιοΰ άρρώστου μέ παχε'αν σινδόνην.

_ Π?® παν-ων δέ είναι άναγκαΐον ν’ άποφεύγωσι μετά ποοσο- 
χης et περί τόν άρρωστον πάσαν οί'άν δή ποτε άφορμνν r.»-£. 
you σαν αύτώ αιτίαν συγκινήσεως ή ερεθισμού η κα άπλής δυσα
ρέσκειας, διότι άμέσως τότε διεγείρεται βήξ σπασυ.ω δι*ός. 
° ' ίν οί πεί'1 ™ν άρρωστον καλόν είναι νά ο.ή κ«πν<ζ„)0ι, νά μή 
γελώσιν ΰπερμέτρως καί προκαλώ^ καί τούτον είς γέλωτα, εί 
ουνατόν όε καί να μή πταρμ ίζω νται ένώπιόν του* διότι καί 
τούτο Οι-.γείρει παροξυσμόν σπασμωδικού βηχός, ά>λά κ α τ’ 
εξοχήν πρέπει νά προσέχωσι πολΰ νά μή τω  δίδωσιν άφορμάς 
ουσαρεσκείας έστω καί όσάκ.ς παραλογίζεται. Επί του νοσήμα- 
τος τούτου οί περί τόν άρρωστον είναι άνάγκη νά. έφοδιασθώσι 
με απειρα κανταρια υπομονής καί ένώπιόν του νά δεικνύωσιν 
αγγελικήν  ̂ πραότητα. Περιττόν είναι νά παρατηρήσωμεν, ότι 
πρεπει ν απο^ευγωσι *αΙ τάς βαρείας όσμάς, καί πρό πάντων 
των ωμών σκορόίων καί κρομμύων.

,  ή  «ύ(Ι^ Ρ ά προφύλαζις άπό του ψύχους απολύτως μέν δέν 
είναι ανιγκαια" διότι παρετ-,ρήθη ότι έπί τε τοΰ θέρους καί τοΰ 
φθινόπωρό, ό κοκκ^ης Εήξ είναι καί οχληρότερος καί έπιμο- 
νωτερος· τούτου ένεκα ό άρρωστο; δέν είναι απολύτως άναν- 
Χαιον νά περιστοιχίζεται ύπό θερμές άτμοσφαίρας, τούναντίον 
μάλιστα καλόν είναι αΰτη καί εύκραής ή συγκεκραμαένη νά 
υπαρχη, *αί συχνάκις ν' άνανεοΰται ό έν τώ θαλά*ω τού πά- 
σχοντος αήρ, διά τής άπό καιρού είς καφό* γενομέν* μεθ- δλ/,ς 
τής αναγκαίας προφυλά'εως άνοίζεως τών παραθύρων ή καί 
των θυρών τού κοίτώνος τοΰ άρρώστου· τοΰ ο δέ «αθίσταται 
αναγκαίο τα Ίον καί άναπόφευκτον μάλιστα, οσάκις εξ άνάγκης 
κοιτάζονται δύο ή καί πλειοτερα πάσ /οντα  παιδία έν -ώ  αύ-

7  *°1τώνΐ·. TdT£ «*άλι*Τβ, είναι άναγκαΐον ν’ άπαγορεύηται ή 
εισοόος εις υγιαινοντα παιόία, οιότι ούδέν τώ  ήντι πρός μ«τά- 
όοσιν τού νοσήματος άσφαλέστερον τής προσεγγίσεως τού 
υγιαινοντος εις τό» νοσούντα. ΐίν καιρώ δέ χε.μώνο; παρα τοΐς 
άλλως α ί ν ο υ ς  κράσεως πάσχουσι άναγ,αία «αθίσταται καί ή 
χρήσις της φλανΟ,ας καί κα τ’ έξοχήν τών μάλλινων καλ-σών 
ή τσιρα-ιων. Η δέ λοιπή δίαιτα πρέπει νά ηναι άνάλογος τ ών 
περιστάσεων- ό άρρωστος πρέπει νά τρέφηται καλώς καί μέ 
ζωμούς κρεάτων καί μέ γαλακτώδη τροφήν, άλλ’ ά π α ία ι αί

τροφαί άλλως πρέπει νά ρναι εΰπεπτοι καί ούδόλως έρεθιστικαί' 
τά  καρυκεύματα καί τά ερεθιστικά καί τά τιγανττά  καί τά  
καπνιστά καί αά πίπερώδη καί τά λίαν εύοσμα καλόν είναι νά 
έλλείπωσι διά δύο λόγους' πρώτον μέν διότι διεγείρουσι τήν 
ορεξιν, καί προκαλοΰσίν ουτω ιήν ύτερπλήρωσιν τοΰ στομάχου’ 
δεύτερον δε καί κυρίως διότι άπαντα ταύτα διεγείρουσι παρο
ξυσμούς βηχός' όσον λοιπόν άναγκαΐαι καθίστανται αί θρεπτι- 
καί τ,οφαί, τυσαύτην καί επιμέλειαν πρέπει νά καταβάλωμεν 
είς τό νά ηναι αύται ό'σον οίόν τε εΰπεπτοι καί ούδόλως έρε- 
θιστ^καί.

Καί ά'.μαζούσης μέν τής νόσου σπανίως εξέρχονται διά τοϋ 
βηχός πτι'ελα· άμα όμως άρχίση ή παρακμή αύτής καί πρίν 
μάλιστα έμβη είς τήν τρίτην περίοδον άρχεται ή εξαγωγή 
πτυέλων' τα πτύελα ταύτα είναι ώς έπί τό πλεϊστον ιξώ
δη, σπανίως έχουσι τόν χαρακτήρα ώρίμων πτυέλων ένίοτε 
δέ άποσπώνται τών βρόγχων μετά μεγίστης δυσκολίας, καί 
άλλοτε έπικολ^ώσι τής έπιγλωττίδος καί έπιφέρουσι προσω
ρινήν πνιγμονήν ή καί θάνατον' πρός άποφυγήν τούτων έπί 
τής περιπτώτεως ταύτης 6 άρρωστος πρέπει νά πίνν) άφθό- 
νως χλιαρά μαλακτικά ποτά, οίον χλιαοάν σομάδα, χλιαρόν 
έγχυμα άνΐέων κουφοξυλιάς ή φλαμουρίου, ή καί -/λιαρόν έγ
χυμα άνθέων μ,αλάχης’ διά τοΰ τρόπου τούτου τά  πτύελα γ ί
νονται κατά τ ι  όρρωδέστερα καί έπομένως καί εύκολώτερον 
άποσπώνται τών βρόχων καί εύκολώτερον άποπτύονται. Οσά
κις δε είναι κίνδυνος νά έπικολλήσωσιν εις τήν επ ιγλω ττίδα  
ούδ έπί στιγμήν πρέπει νά άπομακρίνεται εί δυνατόν μέν ό 
ιατρός η δ άλλως ό φρονιμότερος νοσοκόμος άπό τοΰ αρρώστου, 
καί άμα ί'δωσιν οτι πτυελόν τ ι έπεκάθησϊν εις την έπ ιγλ ω ττί- 
δα, καί ό άρρωστος δέν έχει δυνάμεις νά τό άποπτύσγι, πρέπει 
άμεσως διά τού δείκτου τής χειρός των ή δ ι’ οίου δή ποτε άλ
λου μέσου ν άποσπάσωσίν άπό τής έπιγλωττίδος τό πτύελον 
Να έμφυσησωσι μέ τό στόμα των όλίγον άέρα εΐι τό στόμα 
τοΰ πάσχοντος. άλλως ούτος έν τή στιγμή άπόλλυται' πρόσ
φατον εχομεν είς τήν μνήμην ήμών θάνατον, συμβαντα ένικα 
τούτου πρό ολίγων ήμ,ερών είς κοράσιον πολυτίμου τινός φίλου 
μας παθόν συνάμα καχοηθη πυρετόν καί έλμινθίασιν' καί άπό 
μέν τού κακοήθους πυρετοΰ έσώθη διά τνς ^ρήσεως τής κινίνης, 
τόν δέ εξ ελμινθων ερεθισμό·, άποτυ^ουσ^ς τής έξαγωγής τών 
σκωλήκων, κατεπράϋνεν ή χρήσις άλευρω^ών τροφών καί γάλα- 
κ το ,’ έν ώ δε ΰπήρχεν ή μεγαλειτερα έ λ ^ ς  περί τής σωτηρίας



τοΰ άρρωστου, διά σπασμωδικοΰ τίνος ίσχυροϋ βωχός έπεκά^ω" 
σεν έν τή έπ ιγλ ω ττίδ ι πτύελον καί έπέφερεν έν τή στιγμή τόν 
Θάνατον.

Διά τοΰτο έπί τών τοιούκων περιπτώσεων, βήχοντος τοΰ 
πασχΟΛ,τος, καλόν είναι διά μέν τής μιας χειρός φρονίμου νοσο
κόμου νά τ-ήοίίχβι κατά τ ι άνάρρωπος ή κεφαλή αύτοΰ, διά δέ 
τή ; έτερας, έπιτιθεμένης εΐς τό μέτωπον τοΰ βήχοντος, νά ΰπο- 
βοωθώνται κατά τ ι αί δυνάμεις αύτοΰ. Εύθΰς δέ άμα ίδη ό 
τοιοΰτος φρόνιμος νοσοκόμος επικειμένων η έπελθοΰσαν τήν 
πνιγμονήν ένεκα έπικαθίσεως πτυέλου εΐς τήν επ ιγλω ττίδα  
ούδί στιγμήν πρέπει νά χάση εί; τή νά πράξη δσα άνωτέρω 
είπομεν.

Επί τινων περιπτώσεων ό τοιοΰτος σπασμωδικός βήξ γίιετα ι 
τρόπον τινά καθ έξιν, καί παρατείνεται έπί μώνας ολοκλήρους 
ιατροί τινες μάλιστα ισχυρίζονται ό'τι είδον σπασμωδικάν βή- 
χα  παραταθέντα καί δύο όλόκλωρα έτω· Επί τοιούτων περι
πτώσεων άναγκαιοτάτη καθίσταται ή άλλαγή τοΰ κλίματος, 
καί άν [/έν ύπάρχωσίν εύκολίαι νά μεταβή ό άρρωστος άπό τοΰ 
συνήθους τόπου τ ι ς  διαμονής του εί; άλλο ί»γιέστερον ή εύκοαέ 
στερον κλίμα, άς πράξη τοϋτο οσον ένεστι τάχιον μετά τήν 
τρίτων περίοδον, άν ομως τούναντίον δέν έχη τά  μέσα χά μ ε 
ταβή είς ϋγιέστερον κλίμα, τότε άς μεταβή τούλάχιστον είς 
οιόν δή ποτε άλλο κλίμα, έστω καί φύσει χειρότερον τοΰ συνή
θους τόπου τής διαμονής του· άν δέ καί τοΰτο ηναι δύσκολον, 
τότε άς μεταβή τούλάχιστον άπό τής μιάς συνοικίας τής αύ
τής πόλεων είς έτέραν, διότι πολλάκις καί τοΰτο άπεδείχθ« 
ώφέλιμον τότε.

Ενταϋθα έπρεπε νά ειπωμέι τινα καϊ περί έπισπαστικών καί 
έκδορίων, τά όποια τινές μάλιστα, καί ίδίως Αύτερνρίθος, τό 
παρ αύτοΰ έφευρεθ=ν καί όνομασθέν αύτενρίθειον χρίσμα, έθ-:ώ- 
ρν,σα/ καί ώς ειδικά, άλλά δυστυχώς ή πείρα άλ 'ω ν  ιατρών 
δέν έπεκύρωσε τοΰτο' τούναντίον μάλιστα πολλοί ιατροί παρε- 
τνιρΥ,σαν πολλά όρθώς, δτι πάν τό διεγεΐρον πόνον καί έρεθι- 
σμόν, διεγείρει συχνότερον καί τούς παροξυσμούς τοΰ σπασμω- 
δικοΰ βαχός· τούτου ενεκα άπο'ρούουσιν ούχί μόνον τό αύτεον- 
ρίθειον χρίσμα, τό όποιον προξενεί τώ ό'ντι δριμυτάτους πό
νους, άλλά καί αύτά τά έκδόοια, τά όποια κατά τήν τρίτων 
περίοδον ίσως δέν είναι αλυσιτελή, καί μάλ.στα τά  διαρκή η 
τά  λεγάμενα άγγλικά.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΛΕΤΤΕΡΟΝ
Π Ε Ρ I
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ΥΠΟΜ ΝΗΜ Α ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Περι επιτυχίας της θεραπείας μου κατά τ ις  χολέρας.

Π ρος τον Κ . Π poedpor τής έν 'Αθήναις ιατρικής έταιρίας.

Κύριε Πρόεδρε!

Αφ* ης έποχής εσχον τήν τιμήν νά σας πέμψω τδ πρώτον 
μου υπόμνημα α.τερί χατα.ΙΑηΙοιέρας τινός θεραπείας χατά, 
τά ν  όιαΛειπόντων πνρζεών καί χατά τής χο Λέρας,β ή επιδη
μία αυτη διέτρεξε μέγα μέρος τής Ανατολής κα; πολλάς επαρ
χίας τής Δύσεως. Απέχων έπί τοΰ παρόντος νά δ/ιλησω π ϊρΐ 
τών έν τή Δύσει γενοριένων, καθ’ δσον ταΰτα ανάβονται έν τή 
θεραπεία μου κατά τή« χολέρας, νομίζω κα^ήκόν μου νά απο
βάλλω εις τήν εταιρίαν, τής όποίας προ'ί'στασθε έ* τών έν τή 
Ανατολή γενομένων, τά έν γνώσει έμοΰ περιελθόντα.

Πλήν τής δημοσιεύσεως και τής εύμενοΰς σχολιάσεως, τάς 
όποίας έκαμεν άπας σχεδόν δ τύπος τής Ανατολές τοΰ τε ύπο- 
μνήματός μου καί τ/.ς κατά τ^ς χολέρας ομιλίας μου, έφημε- 
ρίδες τινές, δημοσιεύουσαι τάς μαρτυρίας τής έπιτυχίας, εΰηρε- 
στιίθησαν νά δημοσιεύσωσι καί τά  εξής άρθρα.

1) Αρυονία τής Κωνσταντινουπόλεως έν τώ άριθ. 1 4 8 . 2 5  
Αύγούστου 1 8 6 5 .

«Γνωστή ύπάρχει Etc τό κοινόν ή περί θεραπείας τής Λσου 
χολέρας μέθοδος τοΰ έν Αθη'ναις αξιολόγου ίατροΰ καί χρηστού 
πολίτου Κ. Αναστ. Γούδα. Δεν διέφυγε δέ βεβαίως τήν οξυδέρ
κειαν αύτοΰ τδ δτι σύ3τημα οίον τδ τοΰ Κ. Γούδα, στηοιζόμε- 
νον έπί λογικής και πείρας μακράς θά εφερε καρπούς εύαρέ- 
στου; διά τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα. Τοΰτο έρχεται νά επι
βεβαιώσει, έάν εχρηζεν επιβεβαιώσεις μετά τά ύπό τοΰ Κυρίου 
Γούδα πιστοποιούμενα, ή κάτωθι δημοσιευόμενη διατριβή τοΰ 
άξιοτίμου ίατροΰ Κ.. ©. Γίωργιάδου, πρός 8ν, εΐρησθω ίν π α -

S E C O N D  M E M O I R  Ε.

Sur le succes de mon traitement contre le 

C h o l e r a - M o r b u s .

A s M o n s ie u r  le  p re s id e n t de V  A ca d e m ie  im p e r ia le  de  
m edecine a  P a ris .
*

Monsieur le President.

Depuis le temps que j ’ai eu Phonneur de vous envoyer 
mon prem ier mdmoire «sur le traitement le plus convena- 
ble contre les fievres intermittentes et le chol£ra-morbus» 
ce fleau a parcouru une grande partie de 1’Orient et quelques 
provinces de l ’Occident. En m ’abstenant pour le moment de 
parler de ce qui s’est pass6 dans l ’Occident, relativement a 
mon traitement contre le cholera-morbus, je crois de mon 
devoir de soumettre k l’AcadSmie, que vous prSsidez, ce 
qui s’est passd dans l’Orient, et ce qui est venu, jusqu k
present, a ma connaissance. ,

A par t  la publication et [’argumentation favorable qu a 
fait de mon premier m im oire, comme aussi de mon discours 
sur  le cholera-morbus, toute la presse de l’Orient, quelques 
journaux en publiant les timoignages de son succes ont p u 
blic aussi les articles suivants :

1) L·' H a rm o n ie , j o u r n a l  de C o n s ta n tin o p le , i \"  148, 
25 A  o u t  1865·

L a  mithode de l ’honnorable Monsieur le D r Goudas, con
tre  le cholira-morbus est d6jk trfes bien connue du public. 
Certes il n a pas 6chap6 k l ’investigation de M r le Dr Gou
das que son βρίέιηβ , bas£ sur  la logique et sur une longue 
experience, pourra it  avoir de tr£s bous resultdts pour 1 hum a
nity, ce que vient confirmer, si cela avait besoin de confirma
tion, la signature de M f le Dr Tb. G6orgiades, lui qui m<5-



ρόδω, έπί τού παρόντος, μ έ γ α ;  ό^είλετ*( έπαινος δι’οσας προσ- 
έφερεν υπηρεσίας δτε ή νόσος ένέσκηψε κεραυνοβόλος έν Φανα- 
ρίω.

2) Ερανιζόυεθα έ» τής Β υ ζά ντιο ;, έφημερίδος τ ί ς  Κων
σταντινουπόλεως άριθ. 9 0 2 . 2 1  Αύγούστου 1 8 6 5 .

Αςιότιμε Κ.ύριε Συντάκτα τής Β,/ζαντίδος.
Κατα το διάστημα τ ι ς  βροτολοιγού νόσου χολέρας καί ώς 

πολιτικός και ως δημόσιος ιατρός έτεσ·<έφθην άπειρον αριθμόν 
χολεριώντων κατά τάς συνοικίας Φαναριού, Κεραμίτ Μααλεσί, 
Αόντοας, Μπαλατά, Εδε-,νέκαπι, ’Εγρύκαπι, Μου^λίου, Τσιμ- 
παλίου καί τά τούτοις γείτονα μέρη καί οφείλω νά ομολογήσω 
δημοσίως ότι, μεταχειριοθείς τ/,ν Κινίνην, τό σωτηριώδες τοΰτο 
φάρμακον, έσχον άριστα αποτελέσματα, έκτός ολίγων καί λίαν 
απανίων έζαιρέσεων. Ταϋτα δέ έπί τοϋ παρόντος έπιφυλαττό- 
μενο; οπως ακολούθως κάμω εκτενή περί τούτου πραγματείαν.

Δέχθητε δε Κ. Συνιάκτα και τήν όιαβεβαίωσιν τής πρός 
υμάς έξαιρέτου ΰπολήψεως μου, μεθ’ ής δ α  τελώ.

Εν Φαναρίω τήν 16  Αύγούστου 1 8 6 5 .

0  τακτικός ιατρός τοΰ Φαναριού 

0 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ.
•

3 ) 0  Ανάτολικός Αστήρ, έφημερις έν Κωνσταντινουπόλει, 
έν τώ φύλλφ αύτοϋ ύ π ’ άριθ. 2 8 7 . 2 Σ,’πτεμβρίου 1 8 6 5 .

« 0  έν Α ί/ναις ομογενής ιατρός Κ. Αναστ. Ν. Γούδας, ώς 
γνωρίζοΌΐν οί άναγνώσται τοΰ Ανατολικού Αστέρος, συνέταςε 
και έόηαοσιευσε πρό τίνος ήδη καιροΟ Υπόμνημα περί χολέρας, 
ό'περ, ώς έπληροφορήθ/μεν, προύίένησεν άρίστην έντύπωσιν καί 
είς την έν Παρισίοις ιατρικήν Ακαδημίαν, ητι< άμέσως διώρισεν 
έπιτροπήν, οπως αΰτη ποιήσ·/) τά  άναγκαιοΰντα πρός τούτο 
πειράματα καί τήν άπαιτουμένην ϊίιήγησιν, καί οϋτως έκφρά- 
ση χαί ή Α καδ'μία επιοήμως τήν περί τούτου κρίσιν της. Καί 
ένταϋθα δέ παρα πολλών Ασκληπιαδών ήκού:αμεν, ότι τό προ- 
τεινόμενον κατά τής χολέρας θεραπευτικόν μέσον ύπό τού Κ. 
Γούία εινοα τό καταλληλότατον.»

rite  en effet un grand ilo g e  pour les services qu’il a rendu  
a l6poq ue oil le cholera a envahi comm e une foudre le Pha- 
nar a Constantinople.

2) V o i d  ce q u e  n o u s  em p r im to n s  du  B y z a n t is , 
jo u r n a l  de C o n s ta n tin o p le , N °  902 d u  21 A  o u t  1865-

M onsieur et tr£s honor*» ridacteur du a Byzantis».

Comme m£decin civ il et comm e em ploy6 du gouverne- 
ment de la Sublim e P orte, j ’ai donn£ m es soins έ une foule 
de choliriques dans les quartiers du Phanar, de Keram et 
M aalessi, de L ontzas, de M palata, d ’E ndern i-K api, d’E g ri-  
K api, de Mouehlou, de Tzoumbali et des environs de ces 
quartiers, et je dois avouer publiquem ent que, a part q u el
ques rares exceptions, je me suis tr£s bien trouv6 de 1 usage 
du sulphate de quinine. Y o ili  ce que j’ai k dire pour le  
m om ent, p lus tard je publierai une disertation plus m inu- 
tieuse.

A g r ie z  M onsieur le r^dacteur. 

le  1 6  A out 1 8 6 5 .

L e m idecin  ordinaire du Phanar 
T h . G e o r g i a d e s .

3) L 'E to i le  o r ie n ta te , jo u r n a l  de C o n s ta n tin o p le  
N °  28 Ϊ, d u  2 S ep tem b re  1865-

II est d6jk bien connu aux lecteurs de s l ’E to ile  Orientale»  
que notre com patriote M r le D r Goudas a fait et public, il 
y  a quelque tem ps, un m im oire sur le cholira-m orbus. 
Ce travail a 6t£ envoys Ji l’Acaddmie imp6riale de m£decine 
a P aris. Cette illu stre society apr£s lui avoir fait un bon 
accueil, nous assure-t-on , l a  envoy6 a la com m ission du cho
lera afin de faire les experiences et l ’introduction n icessa i-  
res. Quant a Constantinople c ’est avec une grande satisfa
ction que nous avons appris que p lusieurs m6decins ont 
exp£rim ent6, et trouv6 tr£s convenable, la m ithode de M on
sieur le D r Goudas.



4 ) ίίβνος, έφνιμίρΐί τής Σύρου έν τώ άριθ. 2 8 .  1 1  ΣίΛτϊμ* 
βρίου 1 8 6 5 .

«Είναι ηδη άναντίρρητον, δτι ή περί θεραπείας τ ι ς  χολέρας 
άνακάλυψις του φιλοπόνου ϊατροΰ Κ. Αναστ. Γούδα επέτυχε. 
Τοϋτο έμαρτυρησαν μέχρι τοΰδε άπας σχεδόν δ τύπος τών πό
λεων, δσας έπεσ*έφθη ή επάρατος νόσος καί άλλοι πολλαί δια
βεβαιώσεις επιστολών έζ έπιχολέρων μερών. Υπολείπεται ήδη 
ν’ άποφαν0ή έπί τοΰ είδους τής είρημέντς θεραπείας ή Γαλλική 
ακαδημία, εις ην άπεστάλη τό σχετικόν ύπόμν/μα* άπαντες δέ 
φρονοΰσιν, τεκμαιρόμε οι εκ τε τή; έπ ιτυχίας έν ταΐς πόλεσι, 
δσας μέχρι σήμερον έμάιτισεν ή νόσος, ούίέ τής Αγκώνος έςαι · 
ρουμένης, καϊ τής λίαν εύμενοΰς ήποδοχής, ής τό σχετικόν 
υπόμνημα ίτυχεν έν τφ  έπιστημονικώ τής Ευρώπης τύπφ , οτι 
τό ά ώτατον επιστημονικόν έν Γαλλία δίκασαή^ιον, δπερ, μά
λιστα, σήμερον διατελεϊ έν τφ  μέσω νόσου, ευμενή άποφανθή- 
σεται κρίσιν έπί τής είρημένης θεραπείας.

»Είς πάντα τά πεπο'ΐτισμένα έθνη αί Κυβερνήσεις, άληθώς 
ύπέρ τής εύ/μερίας καί τής υγείας τών ύπ’ αύτάς λαών κηδό- 
μεναι, δαψιλώς, ύλικώς τε καί ηθικώς άνταμειβουσι τοΰς κο- 
πιώντας έπιστήμονας πρός άνακάλυψιν σωτηρίων μέσων κατά 
τών λ^μαινομένων την άνθρωπότη-* άποτροπαίων μαστίγων. 
Εν Ελλάδι δμως, ένθα πάσαν άγαθην, $ γόνιμον ώφελείας πρός 

τόν τόπον πραξιν, κατεδικάσθημεν ν’ άναμένωμεν μόνο^ έκ τών 
χειρών τής έλληΊκής κοινωνίας, δέν όφείλομεν, βεβαίως, νά 
πρ'-σ^οκώμεν, δτι ή Ελληνική Κυβέρνησίς ^ειχθ/,σεται πρόθυ
μος ν’ άνταμειψη τόν διά τής ά/.ρας αύτοΰ φιλοπονίας έφευρόν- 
τα  ί ι  τόσιο ασφαλές θεραπευτικόν κατά τής χολέρας μέσον, 
ιατρόν Κύρων Γούδαν.

«Φρονοΰμεν, δθεν, μολονότι γιγνώσκομεν τήν ά-ιραν τοΰ άν- 
δρός άφιλοκέρδειαν καί μετριοφροσύνην, δ τ ι ή έλληνική κοινω
νία οφείλει έν τή  περιστάσει ταύτνι, νά έκδηλώση σαφώς τό 
πρός τον Κ. Γοόδαν αίσθημα τή; ευγνωμοσύνης της, άν'ΐ’ δσων 
μόχθων ό ακάματος ούτος τής έπιστ/ίμης λειτουργός ύπέρ αύ- 
τής προσήνεγκε καί προσφέρει.»

5 )  Κόμος, έφημερίς τής Σύρου έν τώ άριθ. 8 0 . 2 5  Σεπτεμ
βρίου 1 8 6 5 .

αΕύχαριστως άναγινώσκωμεν έν πάσαις σχεδόν ταΐς έλλγι· 
νικαΐς Εφημέριοι διάφορους εκθέσεις και διαφόρους έπιστολάς 
περί τής τεραστίας κατά τής χολέρας δυνάμεως τοΰ ΰπό τοΰ

4) La N ation , jo u rn a l de S rra , N° 28, du  11 S ep-  
tembre 1865, dit: ^

II est incontestable que la decouverle de M. G oudas, md- 
decin distingud et laborieux, touchant le traitement du cho
lera-m orbus, a r iu ss i. La presse, des villes par oil ce flia u  
a passe, en est Ie tem oignage, sans parler d ’autres a sser
tions que donnent des lettrfs particulieres. II reste a I Aca- 
demie de m idecine de Paris, έ qui M. le docteur Goudas k 
adresse un rapport a ce sujet, de se prononcer. II n’est 
pas moins vrai que tout le monde s attend a ce que, vu le 
succes que le system e a obtenu partout oil il a ete em ploye  
pour combattre la m a lad ie , ce que toute La presse a 
constate, que le tribunal suprem e en F rance, oil le fleau 
com m ence a s^vir, emettra un jugem ent favorable, sur le 
traitem ent propose par le D r Goudas.

Chez tous les peuples civ ilises les gouvernem ents ayant 
une vraie solicitude pour la prosperite et la sante de leurs 
sujets, accordent avec profusion des recompenses honorifi- 
ques ou m aterielles a ceux qui sefforcent de faire des decou- 
vertes scientifiques, salutaires contre les fieaux epouvanta- 
bles dont l ’humanite est en proie. M ais en Grece, oil tout 
acte f0rond, prom etiant une n tilite  sociale, ne regoit aucun  
encouragem ent, nous som mes condamnes k ne l ’attendre que 
des mains de la societe hell6nique. Nous ne devons certai- 
nement pas esp eier que le gouvernem ent se montre em presse  
a r6compenser M' G oudas, qui, par ses efforts assidus, a d e-  
couvert un traitem ent si sur contre le cholera.

Bien que nous connaissions le parfait desinteressem ent et 
la modestie de notre compati iote, nous pensons cependant 
que la societe hellenique doit, dans un tel cas, manifester 
clairem ent le sentiment de sa reconnaissance a cet infati— 
gable piocheur de la science, pour les fatigues qu’il se  
donne pour elle .

5) La L o i, jo u r n a l de S yr  a , I\° 80, du 25 Septem · 
bre, s ’exprim e a in s i :

C’est avec satisfaction que nous lisons dans tous les 
journaux helieniques, des rapports et des lettres touchant le 
prodigieux rem0de, contre le cholera-m orbus, de 1 infatiga- 

( ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΘΙ1ΝΩΝ. ϊό μ .  β '.) 2 6



φιλοπόνου κ α ί «καμάτου άξιοτίμου ίατροΰ Κυρίου Α . Γουδα 
έφευρεθέντος φαρμάκου. 0  χρηστός ούτος πολίτης νυχθημερόν 
ασχολούμενος περί πολλά κοινω νικά έρ γα  άζια παντός επαίνου, 
ούδάμώς παραμελεί καί τής φιλάνθρω που αύτοΰ έπιστημτις, 
γινόμενος χρήσιμος ού μόνον τί) πασχούσν) άνθρωπότητι, άλλα 
καί τοΐς συναδέλφοις αύτοΰ.»

6 ) Τδ δέ Χρηματιστήριον της Σύρου έν τ φ  άριθ. 39  τής 
2 5  Σεπτεμβρίου 1 8 6 5  μετά τή* δημοσίευσιν τινών έπιστολών 
πρός ήμάς επιφέρει τά  έξης.

«Εκτός τής ανωτέρω έπιστολής πολλαΐ άλλαι δημοσιευθεΐ- 
oat διά τοΰ ύπ’ άριθ. 4 5 1  φύλλου τής Μερίμν/,ς δηλοΰσι τήν 
επ ιτυχή  θεραπείαν τής χολέρας, τής όποίας έιυχον, όσοι ήκο· 
λούθησαν τάς ό^τιγίας τοΰ Κ. Γούδα.

«Δυνάμεθα δθεν έπί τγι βάσει τών ένδείζεων τούτων νά καυ- 
χηθώμεν, οτι έλλ’/jv καί καλός πατριώτης ό Κ. Γούδας έγένετο 
σωτήρ τής άνθρωπότητος άπό τοϋ βρωτολοιγοΰ μιάσματος, καί 
νά συγχαρώμεν τό έθνος καί αύτόν έπί τί) φιλανθρώπω ταύτνι 
ανακαλύψει.

»Επιζάλλεται δέ διά ταΰτα πάσι μέν έν γένει, ιδίως δέ τοΐς 
βλλνισι τό καθήκον της αμοιβής τοΰ εύεργετικοΰ τούτοι συμπο
λίτου, καί ή ούτως έμψύχωσις τνίς αρετής καί ευεργεσίας.

«Είς άλλα έθνη καί αί μικραί ανακαλύψεις άμοίβονται γ ιν -  
ναιότατα, καί ot άνακαλύψαντες πλουτο',σι- παρ’ ήμΐν δέ, δπου 
ουτε ταμεϊον αμοιβής τών ανακαλύψεων ύπά <χϊΐ, ούδέ μυστι
κήν τήν άνεκτιμητον θεραπείαν *ου ό Κ.. Γούδας έφύλαζεν, άλλ’ 
ώς φιλάνθρωπος καί καλοκάγαθος έ'σπευσε νά καταστήσ/ι αύτήν 
δσον οίόν τε γνωστοτέραν παρά πάσι, δέν πρέπει διά κοινής 
συνεισφοράς νά γείννι προσφορά τις αύτώ είς ένδειξιν τής εθνι
κής εύγνωμοσύνης, καί διά τής τοιαύτης προσφοράς νά γείν'/j 
άνακούφισίς τις είς άνδρα έ' εκα τού ακραιφνούς πατριωτισμού 
του τά μύρια έπί τής πεσούσης δυναστείας παθόντα καί ζημιω- 
θέντα ; ■·

»Ν αί! είναι δίκαιον τό τοιοΰτον, καί ούδόλως άμφβάλλο- 
μεν, δτι οί προύχοντες τοϋ ιόπου, έμφορούμενοι άπό τά αύτά 
μέ ήμάς αισθήματα, θέλουσι συντρέξει είς τήν άμοιβήν τοϋ 
εύεργέτου τούτου, πρώτοι αύτοί δίδοντες τό καλόν παράδειγμα 
γενναίας συνδρομής.»

pie et laborieux docteur Goudas. Cet inappreciable citoyen, 
continuellem ent occup6 k un grand nombre de travaux utiles 
au public, et dignes de lounnges, ne ft^glige d’aucune m a
n ure sa science philanthropique, devenue utile , non seule- 
ment a l ’hamanite, m ais encore a ses confreres.

6) h e  jo u rn a l la  Bourse, de S y ra , /V°101, du 25 S epm 
tembre 1865, apres avo ir  p a r le  de mon traitem ent 
continue a in s i:

En outre de la lettre ci-dessus, il en a ete public un 
grande nombre dans le JV° 4 5 1  du journal la M erim na , qui 
prouvent la reussite  du traitement de M. Goudas contre le 
cholera-m orbus.

N ous pouvons done, nous appuyant sur ces donnees, £tre 
Hates qu’un hell^ne, et bon patriote -31. G oudas- soit de- 
venu le sauveur de l’lm manite, et complimenter la nation 
et lui de cette decouverte philanthropique.

Ce fait im pose une reconnaissance generate, et particu- 
]i£re surtout aux G recs, comme une preuve de recompense 
envers les vertrus et les bienfaits de notre concitoyen.

Chez les autres nations, les moindres decouvertes sont 
recompenset-s gunereusem ent, et les inventeurs s ’enrichis- 
sent. Chez nous, ou il n’y a pas de fonds pour recompenser 
les inventions, et οά AJ. Goudas, n a  pas tenu secret son 
inestim able traitem ent, m ais qui au contraire, en homm e de 
bien et en philanthrope, il s’est em presse de lui donner toute 
la I'ubliciie possible, ne faudrait-il pas, par une souscription  
g^nerale,qui serait une recompence nationale, qu’une indem - 
nite fut ι fferte a un hom m e, qui a tant souffert et eprouvd 
des pertes sous la dvnastie dechue?

O u i ! M. Goudas est digne d’une telle recompence, et 
nous ne doutons point que les primats du pays, ressentant 
les m im es sentim ents que nous, concourront les prem iers, 
pour donner I'exemple, a recompenser ce hienfaiteur de l’hu- 
mauite.



7) Η Ελλάς, έφημερίς τών Αθηνών, Γαλλιστί έκδιδομένη, 
έν τώ  άριθ. 151  τής 5  όκτωβρίου 1 8 6 5 , έδημοσίευβε τα έξν.ς.

«Είναι γνωστόν, βτι ό ιατρός Κύριος Γού5»ς συνιστα τάς 
σκενασί»ς τής κίνας ώς ήρωϊκόν μέσον πρδς θεραπείαν τής χ ο 
λέρας. Η Π α.Ιιγγεγεΰία  δημοσιεύει έπισ^ολήν ίατροΰ τίνος έν 
Κωνσταντίνουπόλει πρός τόν έν Αθήναις συνάδελφόν του, δ·. ής 
όμολογεΐται μέν ή πλνίρης επ ιτυχία  τής θεραπείας ταύτης κατά 
τής ^ολερίνης,δταν δεν συν»πάρχουσιν εμετοί,άλλά συνάμα δμολο- 
γε ΐτα ι καί τό ανεπαρκές αύτής κατά τής ανεπτυγμένης χολέρας. 
«Κ ατά ταύτης ούδόλως ώφελήθην, λέγει ό γ{.άψας τήν επιστολήν 
Κ. Κρίσπης, έπειδή δ στόματος <$έν ήνέχετο τας σκευ*σίας (1). 
όθεν έπί τών περιστάσεων τούτων μετεχειριζόμην τά  γνωστά 
πρός άποκατάστασιν τής άντιδράσεως μέσα- κατασταθ:ίσης όμως 
ταύτης, πάλιν είς τήν κινίνην «ιατέφευγον, κα ! έβλεπον θαυμά
σια τφ  δ«τι άποτελέσματα. Καί ταΰτα μέν παρετήρησα έγώ, 
παραπλήσια περίπου αποτελέσματα έσχον καί οί λοιποί συνά
δελφοι. Δυο έν τούτοις ιατροί έκ Χίφνο », οί ΚΚ. Μπάος καί 
Μαρίνος Μαρούλης μ ’ έβεβαίωσαν, οτι έντελώς ιούς ώφέλησεν ή 
μέθοδός σας. 9

8) 0  Αστήρ τής Ανατολής, έφημερίς τών Αθηνών, συντασ* 
σομένη ύπό τοϋ ίατροΰ Κ. Καλαποθά*η, έν τώ  άριθ. 3 9 8  τής 
2 5  Σεπτεμβρίου 1 8 6 5  δημοσιεύει τά  έξής.

«Η Οπό τοΰ άξιοτίμου ΐατροΰ Κ. Α. Γούδα συστηθεΐσα διά 
τή ; θειϊκής κινίνης μέιοδος θεραπείας κατά τής χολέρας, έβλή- 
θη είς ένεργειαν εις διάφορα μέρη τής Τουρκίας, ιδίως ομω; έν 
Κωνσταντινουπόλει ύπό τινων τών έκεΐ ιατρών μέ ίϋχάριστα 
άποτελέσματα. Καίτοι δέ μή έχοντες είσέτι ακριβείς κλινι^άς

(1) Εύχαριστοϋμεν τόν άςιότιμον ήμων συνάδελφον διά τήν 
έπικυρωσιν τής θεωρία; μ*ς, διότι ούδείς τώ δ τ ι πλειότερον 
ήμών ΰπεστήριξεν δτι άν ή κινίνη δέν ώφέλησεν άχρι τοΰδε 
κατά τής χολέρας, τοΰτο π.οήρχετο δίότι τό φάρμακον άπε- 
π^μπετο δ; έμέτων η διαρροίας. όθεν και ποός ι^σιν τοϋ κα
κού τουτου συνεστη'σαμεν τάς έπ ί τοΰ ήρεθισμένου ό-τος πρό- 
τερον όιά σιν«πισμών δέρματος έπιτρίψεις τής κινίνης.

L a  Gr'pce, jo u r n a l  cV A th e n e s  d a n s  le  /V° 1 5 1 , d u  
5 O ctobre  1 8 6 5 , dit:

On sait que le Docteur Goudas pr6ne les preparations du 
quinine comme heroiques dans le traitement du cholera.
La R eg e n e ra tio n  publie une lettre 6crite par un midecm 
de Constantinople h son collogue d’Athines, constatant le 
succes compM dn traitement priconisd contre le cholera 
I6ger ou cholerine quand il n’est pas accompagni de vomis- 
sements. Mais en mfime temps cette lettre constate aussi 
l’insuccis le plus complet de ce traitement contre le cholera 
grave. «Je n’ai obtenu aucun succes, dit M. Crispis, 1 au
teur de la lettre, quand il y avait de viritables symptomes 
de cholera, vu que l’estomac ne supportait nullement Ja 
preparation (1) C’est pourquoi je m’appliquais a produire d’a- 
bord une reaction dans l’organisme, et une fois que j y avais 
reussi j’avais immediatement recours a la quinine qui pro- 
duisait des effets merveilleux. Yoila ce que ja i observe. 
Mes confreres hell£nes ont eu a peu pr6s les mfimes resul- 
tats. Deux m6decins de Siphnos MM. Baos et Marinos Ma- 
roulis m’ont seuls dit avoir toujours obtenu des resuhats 
decisifs avec votre methode.»

8 Ϊ  L 'E to i le  d e  V O rien t, j o u r n a l  d 'A th e n e s  red ig c  
p a r  M o n sieu r  le D o c te u r  K a la p o th a k is  I \°  3 9 8  d u  2.) 
Sep tem b re  1865 , dit:

Le traitement contre le cholera-morbus, recommande par 
l’honorable docteur M. Goudas, a ete suivi dans plusieurs 
localites de la Turquie, et notammeut k Constantinople, par 
plusieurs medecins. Quoique manquant d’exactes oberva- 
tions cliniques sur I’utilite du remade, quant aux phases de

(1) Nous remercions notre honorable confrere de la con
firmation qu’il fait de notre theorie, en effet personne plus 
que nous, n’a soutenu que si le quinine n’a pas reussi jus- 
qu’k piesent, pour combattre le cholera-morbus c’est parce 
qu’il est regete par les vomissements ou la diarrhee, et 
c est justement pour rem6dier k cet incovenient que nous 
avons propose les frictions sur la peau, prealablement lr- 
ritee par le moyen des sinapismes.



παρατηρήσεις περί τής χρησιμότητας τοϋ φαρμάκου τούτου είς 
άπάσας τάς μορφάς καί άπαντα τά στάδια τοϋ νοσήματος, 
πρέπει δμως νά ομολογήσω·; εν, οτι τό αποτελεσματικόν τ·?.ς 
διά τής κινίνης θεραπείας άφαιρεί άπό τοϋ νοσήματος τούτου 
τόν μυστηριώδη πέπλον, ό''’ τις έκάλυπτε μέχρι τοϋδε τήν φύην 
του καί κ α τα ιά ττε ι αύτό εί; τήν τάξιν τών μιατματι<ών πυ· 
ρετών. Τούτου εεκα  μεγάλη οφείλεται εύψνωαό^ύνη t ές τόν 
Ιν. Γούδαν, οστις διά της συστάσεως τοΰ φαρμάκου τούτου δ / ι  
μόνον βοήθειαν ε ς τήν πάσχουσαν άνθροιπότητα προσφέρει,άλλά 
y-χι πρός προαγωγήν τής ιατρικής τέχνης συνεισφέρει. Νθέλα- 
μεν δε προτείνει νά διορισθή είς θεσιν τινά, ήτις νά π*ρέχη είς 
αύτόν τά τε (/ε'σα καί την εύκαιρίαν πρός ένασ/όλησιν έπί αν
τικειμένων, διά τά  όποια φαίνεται δτι είναι πεπλασμένος.»

9 ) Η Μέριμνα, εφημεοίς τών Αθηνών, έν τώ  άριθ. 4 5 1  της 
2 1  Σεπτεμβρίου 1 8 6 5  έδημοσίευσε τά  έξής.

II ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ.

«όλίγας λέξεις ήδυνήθημεν νά είπωμεν άλλοτε περί τή{ ε π ι
δημίας τής χολέρας καί ίδίως περί τής υπό τοΰ ίατροϋ Κυρίου 
Γούδα προταθείσ/,ς κ α τ’ αύτής θεραπείας, προτιμήσαντες οΰτω 
νά μή προδράμωμεν τών πραγμάτων. Σήμερον δμως, έ'/οντες 
ύπ δψιν ήμών τας δημοσιεοομένας κατωτέοω έπιστολάς καί 
βλέ ττοντες κυρουμένας τάς έπιστν,μονιχάς θεωρίας του Κ. Γού-

ΰπό τόσων οπουδαίων αποδείξεων, δυνάμεθα νά συγχαρώ· 
μεν αύτώ καί συγχρόνως ν’ άναμνήσωμεν πρός τήν κοινωνίαν 
τά  καθήκοντα τής εύγνωμοσύνϊς καί άμοιβής, άτινα καί αύτη 
οφείλει νά τελήΰπέρ τών μοχθούντων καί εύερνετούντων αύτήν.

»0  Κ. Γούδας ΰπήρξε χρήσιμος καί ευεργετικός τή  έαυτοΰ 
πατρίδι κ?ί ώς πρό^ωπον πολιτικόν καί ώς ιατρός, έάν δέ ση'- 
μερον άπεσύρθη είς τά ΪΉα, καί, καθώς ό ίδιος έν τή έαυτοΰ 
άγαθότητι συνειθίζει νά λέγτ) ο:σπείρει λάχανα» είναι δμως 
γνωστότατον τοΐς πάσι πόσα έπραζε καί πο ια  ύπέιτη  υπέρ τών 
ελευθεριών καί συμφερόντων τής πατρίδος του. Καί διά τοϋ λό
γου του, καί διά τοϋ καλάμου, καί δ·.ά τοϋ παραδείγματος του 
προση'νεγκεν δ ,τι δύναταί νά προσφέρω είς τήν πα-ρι.δ* του 
χρηστός καί φιλελεύθερος αύτής πολίτη;· αντί δέ τής τοιαύτης 
διαγωγής του κατεδιώχθη, έφυλακίσθ/ι, έίωρίσθη, έπί τέλους 
κατέστρεψε σπουδαίαν περιουσίαν τήν όποιαν μέ τόσους ιδρώ
τας καί κόπους είχε παρασκευάσει ύπέρ τής οίκογενείας του.

la maladie durant son cours, il faut avouer que le resultat 
de la gu6rison par la quinine, arrache le voile e p a is  qiii 
etait etendu, jusqu’a present, sur  cette maladie, qui e ta it  
classde dans la cath6gorie des fievres miasmatiques.

On doit une grande reconnaissance au docteur Goudas, 
qui,  par la recommandation de ce traitement, non seule* 
ment assiste l’humanit6, mais intiresse la science medicale. 
Nous voudrions qu ’il fut nomm<§ a un emploi, oil il pu 
trouver les moyens et les occasions de s occuper k des tra- 
vaux, pour lesquels il semble n6.

9) La  M e r im n a , jo u r n a l (V A th e n e s , /V° 4 5 1 , d u  21  
S ep tem b re  1865 , d i t :

U N E  R E C O M P E N S E  A D O N N E R .

J u s q u ’k ce jour  nous nous sommes peu occupis de par- 
ler du cholera, et en particulier du traitement propose par 
Monsieur Goudas, ay ant p r e f e r  ne pas devar.cer les faits. 
Mais aujourd’hui ayant sous les yeux les lettres, que nous 
publions plus bas, et voyant que les theories scientifiques 
de M r Goudas ont 6te sanctionn6es par tant de preuves lm- 
portantes, nous ne pouvons que le feiiciter, et rappeler en 
mfime temps a la societe ses devoirs de reconnaissance 
euvers Monsieur Goudas, et les recompenses qu ’elle doit k 
ceux qui ne cessent de travailler pour sa prosperite.

Monsieur Goudas, et comme homme politique et comme 
medecin, a bien mirite de la patrie ·, quoiqu il m ine au- 
jourd  hui une vie privee, et que, comme il  le dit lu i mime, 
il plante des raves, cependant tout ce qu il a fait et sou- 
ffert pour la hberte  et les intercts de sa patrie est con· 
nu de tout le monde. P ar  la parole, par la plume, par son 
exemple m£me il offert ce qu ’un citoyen probe et lib era l 
peut offrir a sa patrie. P ou r  une telle conduite il fut p e r 
secute, cmprisonne, b a n n i ; en f in . i l  a perdu, une fortune 
importante, qu’a force de sueurs il avait acquise pour sa 
iamille. M r G o u d a s , comme m e d e c in , d ep u is  qu’il a q u itte



ύς ιατρός δέ ό Κ. Γούνας, άφ’ ής εποχής κατέλιπε τοΰ Πανε
πιστήμιου τά βαθρα μέχρι σήμερον, έδημοσίευσε δέκα ογκώδεις 
τόμους επιστημονικής υλ/,ς· πολλά δέ τών έργων αύτοΰ μετε- 
φράσθησαν είς ξένας γλώσσας «αί μνημονεύονται μ ετ’ επαίνων 
ύπό τών σοφών της Λύσεως.

»Λλλά πο ίϊν  αμοιβήν ελαβεν ό Κ. Γούνας η ποιαν ένίσχυ- 
σιν μέχρι τουδε ειόεν ύπέρ τών έργων του ; τ ί  έπραξεν υπέρ 
αύτοΰ η ποίκν έν^άρρυνσιν τώ παρέαχεν η ή Κ,,βέονησις η ή 
κοινωνία ,— Δέν είναι καλόν νά εξελεγχώμεθα έπί αχαριστία, 
έπ ί μιά^ κ>κια αρχαία καί ίδιαζούσ·/] ίμ ΐν , τής όποίας τάς π ι
κρίας έόοκίμασαν πλεϊστοι κατά τε τόν παλαιόν καί νεώτερον 
τής Ελλάδος βίον, πολυειδώς αύτήν εύεργετήσαντες. Κ αθ’ ό'σον 
δ άφορα τ ’/jv ελληνικήν Κυβέρνησιν, αΰτη περισσότερον έφρόν— 
τισε νά άντ»μ=ίψί) τούς μηδέν ύπέρ τής πατρίδος $ μάλλον 
κακα αύτί) πραξαντας, παρά τούς άγωνισαμένους ύπέρ τών συμ
φερόντων της καί τόσας θυσίας ύποστάντα<, υπέρ αύτής. Εκα
στο; δέ είναι εΰκολον νά έννοήσνι τά αποτελέσματα τής τοιαύ- 
της καταστάσεως· οί μεν διακινδυνεύσαντες τάς έαυτών ύπάρ- 
ζεις κα: έζαντλοΰντες τον χοόνον τοΰ έαυτών βίου έν μόχθοις 
ύπέρ τοΰ κοινοΰ Συμφέροντος καί ίιπέρ τοΰ όνόματο; τής π α 
τρικός των, αποθαρρύνονται καί άποσύρονται τοΰ άγώνος- ούδείς 
δε άλλος αίσθανεται τήν επιθυμίαν καί εύχαρίστησιν νά μ ιμη- 
θν; τοιαϋτα δυστυχή παραδείγματα.

»Ούχ ϊίττον, και με·ά  τάς ανωτέρω λυπνιράς σχέψεις, ή τε 
λευταία τοΰ ιατρού Κ. Γούδα κατά τής έπιδημίας τής χολέρας 
άνακαλυψις, διά την οποίαν οί μέν διατελούντες ύπό τόν όλε
θρον τής βροτολοιγοΰ ταύτης νόσου άποκαλοΰσιν αύτόν σωτήρα, 
οί δέ συνάδελφοί του ιατροί τόν συγχαίρουσιν έκ Κωνσταντι
νουπόλεως κα·. άλλαχόθεν, έν δέ ταΐς άκαδημίαις τής πεφωτι
σμένης Εύρώπης γίνονται σπουδαιότατοι συζητήσεις καί δοκι- 
μαοίαι, είναι τοιαυττις φύσεως, ώ ιτε  δέον ή ελληνικη κοινωνία 
νά μή παρίδη τό έαυτής καθήκον άλλά νά έλθη είς ένίσχυσιν 
αύτού και νά τόν άνταμείψτ), κα^ώς πράττουσιν έν παρομοίαις 
περιστασεσιν ά'πασαι αί κοινωνίαι πρό; τούς εύεργετοΰντας αύ- 
τας. Πρό πάντων δέ ή γενναία Ηπειρος, ί ς  τόσοι β-θ^πλουτοι 
και φιλοπάτριδες άνδρες π^ρέσχον σπάνια καί ιστορικά παρα
δείγματα  τών υψηλών καί γενναίων αισθημάτων των, είναι 
δίκαιον και έπί τοΰ παρόντος νά έξασκήση παρομοίιν αρετήν έν 
τώ  άτομφ τοΰ Κ. Γούδά, όστις είναι γόνος τής Ηπείρου.

» Ενταϋθα παραθέτομεν τά ί μνησθείσας έπιστολάς, πίποιθό-

les bancs de l’universeite ju squ ’a aujourd’hui, a public dix 
gros volumes traitant de m ati ires  scientifiques; plusieurs 
de ses ouvrages ont ete traduits  dans des langues etran- 
g i r e s ; des savants de l’occident en ont parle avec eloge.

Mais quel encouragement ou quelle recompense a-t-on 
accords & M r Goudas pour ses ouvrages II n ’est pas bien 
que nous soyons convaincus d’ingratitude, vice ancien iden
tify  en nous, et dont les amertumes ont i t#  essuyies, dans 
les temps anciens et de nos jours ,  par  ceux qui lui ont rendu 
des services. Quand au gouvernement hellinique, il a mis 
plus de soin a recompenser ceux qui n ont rien fait pour la 
patrie, et m im e ceux qui lui ont nui, que ceux qui se sont 
sacrifiis pour elle. II est facile έ chacun de concevoir les 
effets d’un tel i t a t  de choses. Ceux qui ont risque leur 
existence et par des labeurs assidus en faveur de l’in t i re t  
commun et pour le nom de leur patrie, consument le temps 
de leur vie, se dicouragent et se retirent de la lu t t e ; en 
sorte que personne ap r is  eux n’est an im i du d is i r  d’imiter 
de si malheureux r isulta ts .

Cependant, ap r is  les tristes reflexions que fait naitre ce que 
nous venons de dire, la derniire  d icouverte de M r Goudas 
est d ’une telle nature que la so c i i t i  hellinique ne doit pas 
n ig liger  son devoir, elle doit lui venir en aide et le 
recompenser ; d ’autant plus que ceux qui se trouvent sous 
le coup de cette fatale maladie, le nomment leur sauveur, et 
que les midecins ses confreres lui adressent de Constan
tinople et d ’ailleurs des felicitations, tandis que dans les 
acadimies de I Europe eda iree ,  des discussions serieuses et 
des experimentations ont lieu.

C’est ainsi que dans de pareilles occasions toutes les so- 
cietes agissent envers leurs bienfaiteurs. Surtout & l’egard 
de la genereuse Epire, dont plusieurs hommes opulents et 
dans les principes du liberalisme ont donne des preuves ra- 
res et historiques de leurs hauts et genireux sentiments, 
il est juste qu’elle exerce aujourd hui une semblable vertu  
dans la personne de M r Goudas natif de l Epire.

Nous reproduisons c i-apris  les lettres susdites, dani la



τες οτι αί βραχεΐαι άλλά δικαιότατοι ήμών παρατηρήσεις θά 
είσακουσθώσιν ευχαρίστως καί θά ώθήσωΉ τάς κατά τόπους 
κοινότητας νά έργασθώσιν ύπέρ μια; όψειΑομίγης άμοιϋής τω 
Κ. Γούδα, τώ έργασαμένω πολυχρονίως καί τό?<ρ έπιτυχώ ς 
υπέρ τής έαυτοΰ πατρίδο?.»

Εν Κωνσταντινουπόλει τ/,ν 3 Σεπτεμβρίου 1 8 6 5 .

Ά ζ ιΐίτ ψ ε  fi.le  Κύριε A . Ν. Γούδα.

...............  Εν γένει είπεΐν άναμ^ισοήτητον είναι, οτι διαρκούσης
τής -/ολέρας έν τι, πόλει τμών ή y ρν,σις τής κινίνης είτε ούτως 
είτε άλλως χρωμένη άπέβη λοοσωτήριος κατά τάς καταθέσεις
τών πλείστων ιατρών καί παθόντων................... ...........................

Πλειοτέρας λοιπόν -ληροφορίας έπιφυλάττομαι νά πέμψω 
ΰμ,ϊν προσεχώς, καθ’ δσον μέχρι τής στιγμής ταύτϊΐς ούδέ τόν 
άςιότιμον συνάδελφον υμών Κ. Μαυρογένην ούδέ τόν παντός 
επαίνου άνώτερον Κ. ΙΙρο*λή Βζσιάδην έδυν/,θην νά ίδώ, καί 
παρακαλέσω, ό'πως γραπτώς άγγείλωσ>.ν ήυ.ϊν τά είκότα. Εκτός 
δέ τούιου δυο τών έν τώ νοσοκομείο) τοΰ Χασίκιοϊ ιατρών καϊ 
γνωστών μοι, ών ό έτερος Γάλλος, δέλουσιν άποστείλει ήμϊν διά 
τοΰ πρ.σεχοϋς τά ; έκθέσεις των, δι’ ών νομίζω, ότι θίλουσιν 
επιβεβαιώσει τό ευεργετικόν αποτέλεσμα ττ,ς χρή'ΐεως τών 
σκευασιών τ ίς  κινίνης καί άπαριθμίσει τοΰς δι’ αύτών 8·.ααω~ 
θεντας τούτων πάντων έπί τοΰ παρόντος δύνασθε νά ποιτίσητε 
μνείαν μετά τής υπογραφή; μου μέχρι τής άποι-ολ/,ς καί τών 
λοιπών ιατρικών έ^θεσεων πρός υμάς.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΜ Α ΡϊΣϋΗ Σ.

Κωνσταντινούπολή τήν 3 Σεπτεμβρίου 1865 .

Κ ύριε (tvrcids.lyiε.
Συγχω-ήσατέ μοι διά τ/,ν τόλμην μου, γράδων πρό; ύμάς, 

ούδόλως προσωπικώς γνωρίζοντας υε, πλήν ή έκτίμγ,σις τής επι
στημονικής υμών άζίας, δηλουμένης διά πολλών καί σοφών 
συγγραμμάτων τής επιστήμης, καί ή παράκλησις άγιπ/,τοΰ 
φίλου ϋμών, καί φίλου μου, δ/ πα^εκαλέσ»-:?, ΐνα έςετάσ/; ελ- 
ληνας ιατρούς, εάν ή μέθοδις ύμών κατά τή; βροτολοιγοΰ χ ο 
λέρας ηυοοχήμησεν έφαρμ^σθεϊσι, ταΰτα rA r- x ’.ύριε συναόϊλφε 
μέ ώθοΰν* ϊνα εγώ ώς έλλην ιατρός, λα ίώ ν μέρας ενεργητικόν, 
σάς αναγγείλω τήν στέψιν ί| μή, τής μεθόδου ύμών.

persuasion que nos observations, quoique br£ves, mais tr£s- 
justes, seront 6cout6es avec plaisir , et qu’elles ne manque- 
ront pas d ’exciter les diverses communes a conconrir en 
laveur d u n e  remuneration due a M r Goudas, qui a si long- 
temps travaille et avec taut de succes pour sa patrie.

Co n s t a n t in o p lKj le 3 Septembre 18G5.

E stim a b le  a m i , M . G oudas.

............................... Pour parler bref, il est incontestable que,
pendant que le cholera a s6vi dans notre ville, 1 emploi du
quinine, soit d une mani£re ou de l’autre , a 6t6 salutaire, 
d ’apr6s le dire de la plupart des medecins et des convales
cents.

Je  me reserve done de vous envoyer prochainement un 
plus grand nombre d ’iuformations, attendu que jusqu’en ce 
moment, je n’ai pu voir ni votre estimable confrere Mon
sieur Mavroy6nis, ni M r Vassiadfes, qui est au dessus de 
tout eloge, afin qu’ils portent des faits a votre connaissance. 
Deux medecins de l’hopital de Chassikioi, que je connais, 
l’un esl franQais, vous adresseront prochainement leurs ex
poses, par  lesquels, je crois, ils affirmeront 1 effet bien fa i— 
sant de l’usage des preparations de quinine ; ils y joindront 
le chifre des malades qui ont ichappds a la mort.  \ o u s
pouvez faire l’usage que vous voudrez de tout ce que je
vous dit ainsi que de ma signature, en attendant l’envoi des 
autres exposes. Je  suis ect.

C iiR is t o p h o :ie  S a m aRtzldes .

C o n s t a n t i n o p l e ,  le 3  Septem bre 1 8 6 5 .

M o n sieu r et con frere .
Je  vous fais mes excuses de la  liberty que je prends de 

vous ecrirc, bien que vous ne me connaissiez pas person- 
nellement, mais l’appr£ciation de votre m6rite scientifique, 
Evident par plusieurs ouvrages savants que vous avez public, 
e t  la priere de l’ami comn.un, que vous avez charge de 
s ’informer aupr6sde medecins grecs si votre procede a reussi, 
tout cela, M r et co n f^ re ,  et comme medecin grec, ayant 
pris ui:e part active, duraiit l’epidemie, me porte & annon- 
c e r  le  su cc£ s  ou  l ’in succ^ s d e  v o tr e  m eth o d e .



Κύριε συνάδελφε, τδ  έπ έμοί ή μέθοδος ύμών άπολύτως Ου
δόλως ώφέλησέ με, σχετικώς ομως ώφελ^ην, έξηγοΰιχαΓ προσ
καλούμενος είς ασθενή έχ χολερίνης ■?) τοι μέ συμπτώματα μόνον 
διάρροιας, ή κινίνη έ'καυνε θαύματα έσωτερικω; τε καί πολύ 
σπανίως έςωτερικώς διδόμενη- μέ συμπτώματα δμως πραγμα
τικά χολέρας ούδόλως ώφεληθ/ιν" καθότι ούδόλως ό στόμα/ος 
ήνέχετο ταύτην, τούτου ενεκεν κατεγινόμην, ϊνα διά των γνω
στών ΰμΐν μέσων τ ι ;  έπιστήυης κατορθώσω τ/,ν άντίδρασιν, 
κατο.θωθίίσης δέ ταύτης άμέσως εί; τήν κινίνην κατέφευγον  
έξ ·},ς μεγάλην ώφέλειαν έβλεπον, καί ταϋτα μέν τά  περί έμέ, 
οί δέ λοιποί συνάδελφοι Ιλληνες τά αύτά σχεδόν ειδον, έκτός 
δύο Σιφνίων ιατρών τοϋ Κ. Μπάου καί Κ. Μαρίνου Μαρούλη 
οίτινες ώς μέ είπον, εντελώς ή μέθοδος υμών τοΰς ώφέλησε.

Δέχθητε τήν διαβεβαίωσιν τής πρός υμάς έξαιρέτου ύπολτί· 
ψεώς μου μεθ’ ί ς  ύποσημειοΰμαι.

0  συνάδελφος υμών 
Μ. ΚΡ1ΣΠΗΣ.

Σημειωσις. 0  ά ’ ιότιμος συνάδελφος Κύριος Κρίσπης διά 
νεωτέρας του έπιστολής άπό 2 5  Σεπτεμβρίου προσθέτει τά έζή;. 
«Πρός τούς έν τή προηγουμέννι μου επιστολή δύο ιατρούς, τούς 
ίδοντας ώφχλειαν έντελή έκ τής μεθόδου σας, συμπεοιλάβετε 
καί τόν έντιμον ιατρόν Κύριον Νικόλαον Κουζινιόν.

0  συνάδελφός σας 
Μ. ΚΡΙΣΠΗΣ.

Κύριε Α να στά σ ιε Γούδα.

Γνωρίζων πόσον ένδι*φέρεσθε είς τά  περί χολέρας, νομίζω 
καθήκόν μου νά σάς γράψω τά έζτς. Η σύζυγός μου, διαμένουσα 
είς τό κ τ /μ ά  μας είς Μολδαβίαν, μοϋ γράφει δτι και έκεΐ ένε- 
σκηψεν ή χολέρα, δτι πρ-σεβλήθησαν πολλοί μεταίύ αύτών ό 
ίεκήλης μας καί δ κελάρης, άλλά πρώτον μέ τήν δύνααιν τοΰ 
®εοΰ καί έπειτα  μέ τήν θεραπείαν σας καί έχουσα ύπ’ δψιν έγ- 
γράφως τήν ομιλίαν σας, τή|ν όποιαν τ / ς  είχα στείλει ήδννήθ/ι 
νά σώβγ καί τούς δύο. ίδού ρητώς πως γράφει, α Επήραμεν 
»κινίνο καί σιναπισμούς, κ»ί έτειναν δλα κατά τήν γνώμην τής 
«ίατρείας τοΰ Δόκτορος ιατρού Γούδα, ή διατριβή του μέ ένθάρ- 
»ρυν5 πολύ καί όέν φοβοΰμαι δίόλου, καί οτι κάμνοντε; την 
»άπαιτουμένην δίαιταν καθ ολα, έχοντες καί τά αναγκαία 
ίία τ ρ κ ά , ή χολέρα είναι μία ασθένεια, τήν οποίαν πρέπει νά 
ϊτη ν  προλάβης. ί

Μ Γ et confrere, quant έ moi, votre methode, d ’une m a
n u r e  absolue, ne m ’a point profile, mais relativement elle 
m ’a ete u t i l e ; je m’explique, invite chez un malade atteint 
de la cholerine, c. a. d. ayant des symptdmes seulement de 
d ia n h e e ,  la quinine faisait toujours des miracles, adminisWee 
a l’int6rieur, et tr£s rarement a 1 extei ieur ; mais avec des 
symptdmes reels de cholera, elle a 6te tout-a-fait  insufi- 
sante ; l’estomac ne la tolierait point du tout.  C est pour- 
quoi je m’occupait, par les moyens de la science, connus 
de vous, a porter la reaction ; une fois arr ive k celk c’est la 
quinine que me servait pour sauver mes malades. Voila tout, 
pour ce qui me regarde, les autres confreres grecs ont 6te 
a peu pr^s dans le m6me cas, excepte deux medecins de 
Siphnos, M r Baou et M r Marinos Maroulis qui m’ont dit 
que votre procede leur a parfaitement profite.

Agreez 1’assurance de ma consideration distinguee, avec 
la quelle je  suis.

Yotre confrere 
M. Cr is p is .

(Nota), Mon honorable confrere, M. Crispis,  dans sa 
dfcrniere le ttre du 2 5  de mois passe me d i t : « vous pouvez 
compter au nombre de ceux qui apprecient,  apres un parfait 
succes, votre traitement, en ayant fait usage sur les malades, 
le docteur Nicolas Kouzinier.

A t h ^ n es , le 13 Septembre 1 865 .

M o n sie u r  A n a s ta se  G o u d a s .
Connaissant combien vous vous interessez a ce qui con- 

cerne le cholera, je  crois de mon devoir de vous ecrire ce 
qui suit. Mon epouse, se trouvant a notre ferme en Molda - 
vie, m’ecrit que le cholera y a edate, que plusieurs person- 
nes de la maison, en t r ’au tre  notre intendant et notre avo- 
cat, en ont ete a t te in ts ; mais d ’abord avec l’aide de Dieu, 
et ensuite par votre traitement, que je  lui avail envoye, elle 
a pu les sauver tous les deux. Voici en quels termes elle 
ecrit. «Nous avons pris de la quinine et des sinapismes, et 
tout a ete mis en usage, d’apres 1’opinion du traitement du 
docteur GouJas ; son trai te  m ’a beaucoup encourage et je  
ue crains rien, car avec une di6te convenable et les m edi
caments neceeiaires, le cholera n’est qu’une maladie qu’on



Καί ίλλος φίλος μου ό Κ. Λι*ιαρδόπουλος, ix  Γαλαζίου, 
προς δν έστειλα Sv άντίτυπον τ ις  ομιλίας σας μοΰ γράφει 
σχεδόν τά  αύτά.

Σάς συγχαίρομαι έξ υλής ψυχής διά τήν ευεργετικήν ταύτην 
άνακάλυψίν σας καί μένω πρόθυμος φίλος σας

Λ. ΑΡΓΕΝΤΗΣ.

Αθήναι τήν 13  Σεπτεμβρίου 1 8 6 5 .

’Εν Αθήναις τήν 19  Σεπτεμβρίου 186 5 .

'Α ξιότιμε ιατρέ Κ ύριε Α . Γούδα.

Λαβών επιστολήν παρά τών υιών μου έκ Κωνσταντινουπό
λεως καί συγχρόνως ρητήν εντολήν παρ’ αύτών,δπως άναγγείλω 
ΰμΐν τάς προόδους τής θεραπείας σας κατά τής χολέρας, μετά 
μεγάλες μου εύγαριστήσεω; αντιγράφω ένταϋθα τό περιεχόμε
νο» τής άπό 8 /2 0  Σε-πτεμβρίου έπιστο>ής των.

«Α γγείλατε τώ έζοχω τάτω  Κυρίω Γούδα, ότι όσοι τών έν- 
»ταϋθα ιατρών (καί ούτοι είσί πολυάριθμοι) έχρήσαντο τών 
ίόδϊίγιών του έπέτυχον μάλλον τών άλλων. Πολλαί δέ οίκο- 
Λγένειαι καί άνευ ιατρού αλλά διά τών οδηγιών τούτων έσω- 
»σαν έκ βεβαίου κινδύνου πολλά μέλη των έκ χολέρας προσ- 
ββληθέντα.ι

«Παρά πολλών ενταύθα 6 Κ. Γούδας όνομάζεται σωτήρ.»
Εύχομαι δέ καί έγώ έξ όλης ψυχής τοιούτους καρπούς νά 

έβγάζνι τό Ώανεπιστήμιόν μ ις ,  τοϋ όπο/ου σείς τόσο» πολυ 
έτιμήσατε μέ τά  συγγράμματά σας καί μέ τούς εύγενεΐς άγώ- 
νάς σας τό πρώτον είς ύμας ίοθέν διδακτορικόν δίπλωμα.

0  σεβόμενος ένθέρμως τάς.άρετάς σας καί τόν πατριω
τισμόν σας

Θ. ΠΙΐΡΗΣ.

Εν Φαναρίω τήν 10 Σεπτεμβρίου 186 5 .

'Αξιότιμε χαί έ>· ίατρυΐc άριστε Κ . Γυύδα.
Μόλις τοΰ έκ τής πρό ολίγου νόσου χολέρας απερίγραπτου 

καί φοβερού σάλου κοπάσαντος, καί τοΰ αναγκαίου χρόνου δο- 
θέντος μοι, |*ετά πολλής τής χαράς >αμβά^ω άνά χεΐρας τόν 
κάλαμον, όπως απαντήσω είς μί-»ν πρός έμέ επιστολήν σας ύπό 
χρονολογίαν 10 Αύγουστου, δ ι’ ής εζτ,τεΐ'ε τήν περί τής Κ ι
νίνης, ώς άντιχολερικού φαρμάκου, γνώμην μου. Ελπίζω  οτι 
γνωρίζετε περίπου τάς περί τούτου δοξασίας μου, άς έπανιι-

doit pr#venir. Un ami, M r Liquiardopoulos de G ala tz i, !i 
qui j ai envoy# un exemplaire de votre discours, m '#crit k 
peu pr#s les m#mes choses.

J e  vous f#licite de tout mon coeur de votre d#couverte 
bienfaisante et je suis votre ami empress#.»

L .  A r g e n t i s .

A t h k n e s , le 19  Septembre 1 8 6 5 .

H onorab le  d o c teu r , M o n sieu r G o u d a s .

Comme mes fils de Constantinople m ’ecrivent en me 
mandant de vous annoncer les progres de votre traitement 
contre le chol#ra, c’est avec bien du plaisir  que je  repro- 
duis ici, le contenu de leur lettre du 8 /2 0  Septembre.

« Annoncez au docteur Goudas que ceux des m#decins, (car 
il y en a ici beaucoup) qui ont s u iy  ses instructions ont 
r#ussi plus que les autres. Plusieures families n’ayant pour 
m#decin que ses instructions, ont sauv# d ’un danger emmi- 
nant beaucoup de leurs membres, atteints du chol#ra.

M r Goudas est nommd le sauveur par beaucoup de mon- 
de ici.»

J e  fais des vocux fervents pour que de pareils faits soient 
le produit de notre universit#, qui en d#livrant le premier 
dipl6me k un #l#ve tel que vous, lavez  honor# par des ou
vrages scintifiques et de nobles efforts.

En vous honorant pour vos talents et votre patriotisme je 
suis etc.

T h . P e r is .

Lf. P h a n a r , le 10  Septembre 1S65.

H onorab le  et e x c & c n t  d o cteu r M T G o u d a s.

'A  peine l ’#pouventable et indescriptible alarme sur  le 
chol#ra a-t-elle depuis peu cess#, que profitant du loisir 
que j ai, je  prends, avec plaisir, la plume pour vous accu
ser r#ception d ’une lettre du 10 Aout, par la quelle vous 
consultier mon opinion sur la quinine comme rem#de anti- 
chol#rique. J ’esp#re que vous connaissez a peu pr#s ma doc
tr ine  sur  cela, que j ’ai cru de mon devoir de la faire publier



λημμένως έκρινα χρέος μου νά δημοσιεύσω διά τοϋ τύπο'*’ 
επειδή  δμως τό τε  ενεκα τής πληθ^ος τών άρρωστων μου κα'ι 
τώ ν έκ τούτων απείρων περισπασμών μου, ύπ/,ρξα λίαν λακω 
νικός, μή δυνηθείς δ ι’ έλλειψιν χρόνου νά έζ στερήσω ά*ριβώς τό 
αποτέλεσμα τής πείρας μου, ήτις άλλως τε δέν ήδύνατο νά -^ναι 
εντελώς ώριμος δ ι’ άντικείμενον, ουτινος τήν σπουδαιότητα  καί 
τό κατεπεΐγον όμολογεΐ άπας ό επιστημονικός κότμος, διά 
τοΰτο χρέος μου ιερόν νομ’ζω είς τήν έποχήν μ ά λ ισ τα , καθ’ 
ή έπάρατος αύτη  νόσος άπό τόπου είς τόπον μεταβαίνο^σα εξα
κολουθεί νά μ αστίζη  έτ ι τήν ανθρωπότητα, δια ιπείρουσα τόν 
θάνατον καί τήν φρίκην, νά έκφράσω και αύθις διά τοΰ τύπου , 
δσον ένεστι έκτενέστερον καί σαφέττερον τήν ιδέαν μου περί 
τοΰ φαρμάκου, δπερ θεηκώ ς καί βεβαίως δύναταί νά κατατρο- 
πώσϊΐ τήν όρμήν καί μανίαν τής καταχθονίου τούτης θεότητος.

Εις τήν περί τούτου λοιπόν ιδίαν μου διατριβήν θέλεις ϊδει 
ελπ ίζω , δτ ι ύστερον τή»  μικράς πείρας, ην έσ^ον τήν ευκαιρίαν 
νά κάμω έπ ί πλέον τώ ν δύω χ ιλ ιάδω ν χολεριώντι.>ν, δτε ή νό
σος έπ ί τρεις δλους μήνας έμαίνετο είς Κ ω νσταντινούπολή, 
?ΐτις ε ίχε  μεταβλνιθή είς άλλην κοιλάδα κλαυθμώνος καί αλη
θές πεδιον τοΰ a i'o  j ,  έν ω έβλεπέ τις  π α ντα /ό σ ε π?ριαγόμενον 
τό  φοβερόν καί άποτρόπαιον άρμα τής άλλης ταύτης Ν εμέ- 
σεως ύπό τοΰ άναιδοΰ; καί ά η ττη του  ήνιοχούμενον χάρωνος, 
δσ τ»  πολλών μυριάδων ίφθίμων ψυχάς έν άδγ) προέπεμψεν, άφοΰ 
ή απαθής φεΰ ! καί μαύρη θεότης τών τμετέρω- προγόνων, ή 
άνιλεής μοίρα άτροπος, άπεκοψε τό νήμα τοΰ βίου. Εκεϊ λοι
πόν θ έ 'ε τε  ΐ ί ε ι  έκπεφρασμένην ού μόνον τήν περί τής κινίνης ώς 
βεβαίου αντιδότου κατά τής χολέρας γνώμην μου καί τήν πε- 
ποίθησίν μου, άλλά καί τούς λόγους, οΐτινες μέ ύπο/ρεοΰσι νά 
ύψώσω κάγώ τήν φωνήν μου ύπέρ τής μεθόδου ταύτης, καί νά 
κ α τα σ τώ  άληθώς συνήγορος κα ί θερμός ύπέρμαχος τής κινίνης, 
δηλ. τοΰ ?ιρωος τούτου, είς 8ν όφείλο^σι τήν υπαρξιν οοοι έποιή- 
σαντο χρήσιν αύτοΰ. 9

Ού μην άλλά καί λόγους θέλω άναφέρει έκεϊ, οΰς νομίζω  συν- 
τελεστικού; καί δυναμένους νά δ ια χ ύ ιω ΐι  κάποιον φώς έπ ί τοΰ 
ακανθώδους κ α ί σκοτεινού κεφαλαίου τοΰ όρισμοΰ καί της φ ύ
σεως τής χολέρας.

Εκ τούτων έννοεΐτε, Κύριε Γούδα, δ τ ι έπεξεργασάμην μι* 
κράν τινα  καί πλ/,ρεστέραν διατριβήν, ΐ|ν επιγράφω, αφύσις 
χαί θεpaxtia  τής χοΜ ρας.ν

Συμφωνότατος μεθ' ύμών είς τό περί θεραπείας τής χολέρας,

de nouveau. Mais comme alors, νίι le grand nombre de mes 
malades et les divers em bairas qui en provenaient, j ’ai 6t6 
tr£s laconique, n’ayant pu, faute de temps, d^crire exacte- 
ment le r isu lta t  de mon experience, qui d’ailieurs ne pou- 
vait £tre bien m ure sur un sujet, dont tout le monde scien- 
tifique avoue la gravite et l ’urgenee ; je crois de mon d e
voir sacrd ,-surtou t a une epoque que cette maudite mala
die passant d’un pays a l’autre continue ά infester l ’huma- 
nite, parsemant la m ort et la te rreu r ,—  d ’exprimer encore 
par la presse, au tan t en detail que possible et precis6ment, 
mon idie sur  Ie remfede, qui peut έ coup siir aneantir la 
rapidite et la manie de cette deesse infernale.

Yous verrez done dans ce m£me tra i te ,  comme je l ’esp£re, 
que dans la courle experience que j ’ai eu le loisir de faire 
sur plus de deux mille choleriques, la maladie pendant trois  
mois moissonnait dans Constantinople, changee en une autre 
valiee des larmes, et un vrai champ de l’enfer, oil on vo- 
yait de toute part le terrible et sinistre char de cette a u 
tre  Nemesis, conduit par 1 ’insolent et invincible Caron, qui 
a recoiiduit dans l’enfer plusieurs myriades d ’ames valeu- 
reuses, 1 impassible, h61as ! et noire deesse de nos anc6tres, 
1 impitoyable parque Atropos ayant ainsi coupe la tram e de 
la vie. C est la done que vous verrez non seulement mon 
opinion et ma convition exprimees sur la quinine comme 
antidote contre le cholera, mais les raisons aussi qui m ’obli- 
gent d eiever ma voix en faveur de cette methode et de de- 
venir un vrai proneur et zeie defenseur de la quinine, e’est-  
a-dire de cette heroine a qui doivent l’existance tous ceux 
qui en ont fait usage.

Ce n e s t  pas assez ; j y  rappoiterai aussi des raisons 
tendant a r6pandre quelque lumiere sur cet epineux et obs- 
cur  chapitre de la definition et de la natuie du cholera.

De tout cela vous concevez, M r Goudas que j 'a i  elabori 
un petit et complet traite, intitule α nature et traitement 
du cholera.»

E tan t d accord avec vous sur la cure du cholera je  ne 
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δεν ήξεύρω κατά πόσον θέλω συμφωνήσει εις τδ περί φύσεως 
αυτής καί συγκατατά;ξ|ώς της ϊίς νοσολογικόν τ ι  γένος· δ.ότι 
οφείλω νά σας ομολογήσω, δτι τά πράγματα έγένοντο τοιαϋτα 
ώστε αδύνατον μοί έσταθη νά ίδω εϊς κανέν έκ τών περιοδικών 
φύλλων δσα περιεϊχον τήν πραγματείαν σας, τ/,ν περί διαγνώ- 
σεως καί άκριβείας τοΰ δρισμοΰ τής νόσου ιδέαν σας.

Κ άτ έμέ η χολέρα ανάγεται είς τήν τάξιν τών κακοηθέ
στατων μέν μεταξύ τών πυρετών, παρρησιαζόντων ομως κατά τδ 
μάλλον καϊ ήττον αισθητήν καί προφανή διά.ίειψ ιν. Κύρια δέ 
χαρακτΥΐριςικα,απερ διακρίνο υσιν αύτήν τών άλλων πυρετών έ^ει* 

ά) τήν μεγάλην διάρκειαν τοΰ πρώτου αύτής σταδίου, ήτοι 
τοΰ ρίγους δντος παγετώδους· καί

β ) τήν επιπλοκήν έντόνων καί όξυτάτων γαστρικών συμ- 
πτω μάτω ν.

Τοιοΰτός τις όρισμδς τής νόσου έναργώς καί άναμφίΰβ/ιτή- 
τω ς υπαγορευιι ως θεραπευτικόν μέσον τήν κινίνην* ή δέ αναν
τίρρητος ταύτης επιτυχία υποστηρίζει τήν περιοδικήν καί μια
σματικήν φύσιν τής νόσου.

Και ταΰτα μεν εστωσαν έπί τοΰ παρόντος εΐρημένα περί 
τουτου, ως επιτρο^αδην και δια δρσχέων. Χρέο; δμως ήγοΰμαι 
δπως συγχαρώ υμάς δια τδν άξιέπαινον καί εύγενή σκοπόν, 8ς 
οάς ήναγκασε ν άναλαβητε τήν πρωτοβουλίαν έπί Θέματος, 
όπϊρ μέλλει να εξασφαλισ/ι τήν ζωήν απείρων άνθρώπων.

Γέλος, αγαπητέ ιατρέ, δράττομαι τής περιστάσεως νά έκ- 
φρασω καί αυθις τήν πρός υμάς βαθείαν καί έξιδιασμένην ύπό
ληψιν μου, καί νά σάς παρακαλέσω τδ έπ έμοί δπως πασαν 
δυσκολίαν και έναντιότητα καί κακοβουλίαν παοαβλέποντες 
ούδαμώς παύσητε καταγινόμενοι περί τήν λύσιν τύσω κοινωφε
λών καί μεγίστων ζητημάτων προς δόξαν καί εύκλειαν τοΰ 
έλληνικοΰ πνεύματος κ«1 τής μεγαλοφυΐας, ητις άείποτε έχα· 
ρακτηρισε τον άληθή έλληνα, ύψωσε δέ είς τδ άκρίν άωτον τής 
όόξης καί τοΰ σεοασμοΰ τήν φιλτάτην έλλάδα.

Ιό ζήτημα τοΰτο, Κύρΐϊ Γούδα, είναι ίκανδν νά πείση καί 
αύιους τούς εχθρούς τής Ελλάδος, δπως όμολογήσωσιν, δτι ή 
πατρίς τών θεών, άν έπαυσε προάγουσα τοιούτους, ουδέποτε 
όμως, καί είς αύτάς ι τ ι  τάς μεγάλας της συμφοράς, έμεινε 
στείρα καί άγονος εις αληθείς μύστας τής αληθούς έπ ισ τψ η ς. 
Βεβαίως το πνεΰμα τού Ιπποκράτους καί τοΰ Γαληνοΰ δέν ά π ε
πτη  διά παντός είς τήν Δύϊΐν, καθώς δέν έφυγαθεύθησαν διά 
παντός αί Μοΰσαι τοΰ Ελλικώνος. Δέχθητε κτλ.

Ολος ύμέτερος ®. ΓΕΩΡΠΑΔΗ2* ιατρός.

sais s’il en sera de m#me, et en quels points, a l ’#gard de 
sa nature et de sa classification dans un genre nosologique; 
je dois vous avouer que les choses en vinrent h un tel 
point, q u ’il me £ut impossible de voir, dans aucune des feuil- 
les p#riodiques qui contenaient votre m#moire, votre id#e 
sur le diagnostique et la definition precise de la maladie:

Selon mon opinion, le cholera se classe parmi les fievres 
les plus malignes, mais qui pr#sentent plus ou moins une 
intermitence sensible et #vidente. Les traits caracteristiques 
qui le destinguent des au tres  fi#vres s o n t :

1) La Longue dur#e de son premier stade, c. a. d. le fris
son qui est algide.

2) La complication de svmptomes gastriques intenses et 
tr#s-violents.

Une telle definition de la maladie snggere #videmment et 
incontestablement la quinine comme moyen cu ra tif ;  et son 
succ#s infaillible soutient la nature p#riodique et miasmati
que de la maladie.

Que tout cela soit dit en passant et brievement. Cepen- 
dant, je me crois le devoir de vous faire mes felicitations du 
noble et louable but qui vous a engag# de prendre l’initia- 
tive sur  un th#me qui va assurer la vie d ’un grand nombre 
d ’hommes.

Enfin, cber docteur, je saisis l ’occasion de vous exprimer 
ma profonde et particuliere consideration, et de vous 
prier afin que mettant de cot# toute difficult#, con tra
c t #  ou malveillance, vous ne cessiez point de vous appli- 
quer a la solution de questions si utiles et si graves pour la 
gloire et la c#l#brit# du nom hell#nique et du g#nie qui a 
toujours caract#ris# le vrai bell#ne, et a #lev# ju squ ’au  com- 
ble de la gloire et du respect la tr#s chere Hellas.

Cette question, M r Goudas est capable de convaincre les 
ennemis m#mes de la Gr£ce et de les obliger a avouer que 
la patrie des dieux, bien qu'elle ait cess# d ’en produire, elle 
n ’est rest#e n#ammoins st#rile, m#me dans ses grands de- 
sastres, en adeptes de la vraie science. Certainement l ’esprit 
d ’Hippocrate et de Galien ne s ’est pas pour toujours envoi# 
en Occident, de m#me que les muses n’ont pas abandonn# 
pour jamais l’H#licOD.

Agr#ez etc. T h . g e o R g ia d e s  m # d ec in .



Περιπόθητε μοι Κύριε Γούδα.

ίσμαηλιον τήν 2 Σεπτεμβρίου 18 65 .

( ( · · · ·  Είς τους συνδρομητάς σας θέλετε συγκαταριθμήσει 
ΛκαΙ τόν Κύριον Δημήτριον Κορυδαλήν ιατρόν, ό'στις, ποιήσας 
«χρήσιν τοϋ όμετέρου συστήματος είς πολλούς πυρετιώντας 
ρχαί χολεριώντας, μ ’ έβεβαίωσεν, δτι επέτυχε θαυμασίως.»

0  ειλικρινής φίλος σας

ΚΩΝΣΤ. ΧΡΗΣΤΙΑΗΣ.

Καί ταϋτα μέν Κύριε Πρόεδρε έξ ό'σων εγώ γινώσκω έγέ- 
νοντο έν τγ  Ανατολν). Ευαρεστηθώ ε, νά ΰποβαλληχε ταϋτα  εΐς 
τήν κρίσιν τοΰ σοφο\> καί ένδοξο ι συλλόγου, τοΰ οποίου προΐ- 
στασθε, καί νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τοΰ σεβασμού μου.

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΤΔΑΣ

Συντάκτες τ ις  Μελίσσης τών Αθηνών, ιππότης τοΰ τ ά γ 
ματος τοΰ άγίου Στανισλάου, μέλος διαφόρων 

σοφών εταιριών.

I s m a i l ,  2  Septembre 1 8 6 5 .

M o n  ch e r  M o n s ie u r  G o u d a s .

.......................Parm is  vos abonnis veuillez iiiscrire votre con-
frfere Monsieur le D r Demetre Corydaly, qui,  a y a n t  fait 
usage de votre sysldme dans le traitement d’un grand nom- 
bre des fiSvreux et de chol<§riques, m a  assur6 quM a  r iu ss i
admirablement b i e n ..............

V o t r e · · · ·  C o n s t a n t . C h r i s t i d e s .

Voilk cc qui a 616 fait en Orient, M onsieur le President, 
veuillez le faire connaitre k la savante et illustre acadimie 
que vous pr6sidez, et a g r ie r  l’assurance de mon respectueux 
divouement.

D r . A. N .  GOUDAS.

Rddecteur de l ’Abeille d ’Athdnes, chevalier de l ’ordre 
de S.1 Stanislas, membre de plusieurs sociit6s saventes.



Π Ε Ρ Ι Χ Ο Λ Ε Ρ Α Σ

. Ή τοι περ'ι φύσεως αύτής κα! πεοι της κινίνης 
ώς κραταιοΰ κατ’αύτης θεραπευτικοί· μέσου.

Ύπό τοΰ ίβιτροΰ Θ. ΓΕΩ ΡΓΙΑΔΟ Γ.

Ζη'τημα μ έγα , και τό όποιον άπασαν έν γένει περισπά τήν 
προσοχήν τοΰ ιατρικού κόσμου, δπως κινη τόν γενικόν οίκτον 
καί διεγείρω άπερίγραπτον τρόμον είς δλ/,ν έν γένει τήν κοινω
νίαν, είναι άναντιρρήτως καί τό  περί ού ό λόγος.

Μόναι αί λέξεις ψύοις κα2 θεραπεία τής χοΛέραΐ είσίν ΐκα·· 
ναι δπως διει'είρωσι τήν γενικήν προσοχήν έπί τής παρούσας 
πραγματείας, καί προκαλέσωσι τήν αποδοχήν καί τήν άνάγνω- 
σιν αύτή ;. Ανευ λοιπών αφηγήσεων μακρών, καί προλόγων 
σχοινοτενών, οί'τινες χρ^σιμεύουσιν αείποτε ώς θύρα, δ ι ’ ής οφεί
λει τις νά διέλθη, δπως άσφαλέστερον φθάσϊ] είς τόν οίκον 
αύτοΰ, εισέρχομαι είς τό θέμα μου, άφοΰ προηγουμένως παρα
τηρήσω είς τούς άναγνώστας, δτι δέν έκινήθην πρός τήν συγ
γραφήν τής παρούσης ύπο τύφου δήθεν πολυμαθείας καί ματαιό- 
τητος, άλλ’ ώς φόρον συνέθεσα αύτήν καί κατ οφειλήν πρός 
τήν επιστήμην καί τήν κοινωνίαν, διά τήν όποιαν πας ό φέρων 
τήν ιατρικήν τήβενον οφείλει νά μοχθήσγ,. Αναγκαιότατον δμως 
θεωρώ, δπως έκ τών προτέρών έξαιτήσωμαι τήν εύμενή καί 
συγκαταβατικήν κρίσιν τών αναγνωστών μου, άν δέν κατορθώσω 
εντελώς τάς προσδοκίας αύτών,η αν τύχτ] νά μή εϋρεθώμεν σύμφω
νοι είς τάς γνώ μαςκαί δοίασίας ήμών. Αλλά πασίγνως-ον είναι, 
δτι τό έπασχολοΰν ημάς ζήτημα είναι λίαν δεινόν καί ασυμπαθές 
καί άμείλικτον, πολλοί ούν καί έκ τών δεινοτέρων μεταξύ τών 
περιφανεςέρων καί έμβριθες-έρων παθολόγων οί ύποκύψαντες τόν 
αύχένα καί μελαγχολικώς όμολογήσαντες τήν ήτταν αύτών. 
Τοΰτο δμως δέν οφείλει νά άπο.^αρρύνϊ) τόν πρακτικόν ιατρόν- 
δ ιό τ ι πάσα άναζήτησις, πάσα έρευνα καί πάσα γνώμη, καί ιέ  
λος, πάν τό περί τοιαΰτα ζητήματα περιστρεφόμενον άρίνει, 
άν δχ ι μέγα τ ι ,  πάντοτε δμως άφίνει μικρόν τ ι, καί τά  διάφορα 
ταΰτα μικρά είναι προωρισμένα δπως άπαρτίσωσιν ήμέραν τινά 
έν δλον διότι κατά τόν Ησίοδον ««’ γάρ x tr  και ffjuxpdr επί

σμιχρω χαταΰεΐο, καί θαμά τοΰθ’ ίρδοις τάχα  xer μ εγα  χαι 
τό γέκοιτο. »

Πρόκειται λοιπόν ν’ άποδείξωμεν, δτι ή χολέρα είναι δια- 
λείπων τις καί κακοηθέστατος πυρετός μετά γαστρικής επ ι
πλοκής, καί δύναταί νά καταπολεμηθώ, διά τών άλατων τής 
κινίνης. Είπον δτι πρόκειται ν’ άποδείξωμεν, καί δμως γνωρί
ζω καλώς δτι οί λόγοι, οΰς προτίθεμαι ν’ αναφέρω, δέν είναι 
εντελώς ακαταμάχητοι, μόνη δέ ακαταμάχητος θελει μείνει ή 
έμή πεποίθησις.

Καί καθ’ δσον μέν αφορά τήν περί κινίνης ίδίαν γνώμην, 
δέν είμαι έγώ, δστις πρώτος εκφράζω τήν ιδέαν ταύτην* διότι, 
καί είναι ήδη τοΐς πίκσι γνω^όν δτι ό έν Αθήναις άκαματος και 
δοκιμώτατος μεταξύ τών ιατρών Κ. Γούνας έγραψε καί διά τοΰ 
τύπου έδημοσίευσε καί έσυμβούλευσε τήν κινίνην· έγώ δέ, φ ί
λος αείποτε ταύτης ών, προτιμήσας, έποιησάμην χρήσιν αύτής, 
δπως έσ^ον ήδη τήν τιμήν νά δημοσιεύσω διά βραχέων, καθ 
δ τ ι δέν μοί τό έπέτρεπε τότε ή περίστασις, δπως έλφρασθώ 
πλατύτερον, καί ήδη επανέρχομαι δπως υποστηρίξω τήν μέθο
δον ταύτην, καί έκθέσω, δπως δυνηθώ καλλίτερον, τού; λόγους, 
είς ους στηριζόμενος, συμβουλεύω, κηρύττω, και άναδεχομαι, 
τό έπ ’ έμοί, τήν ύπεράσπισιν τής κινίνης, τής οποίας τήν κατά 
τής χολέρας δύναμιν καί αρετήν είχον ίδεΐ καί έν καιρώ τής 
πρό δέκα έτών π=ρίπου έν Αθήναις έπιδημίας τί,ς νόσους οφεί
λω δμως νά ομολογήσω, δτι ή ανδρική καί ηχηρά φωνή τοΰ 
συναδέλφου Κ.. Γούδα ούχ ήττον συνετέλεσεν, δπως ή πρός τήν 
κινίνην προτίμησίς μου στ«ρεοποιηθή θετικώτερον, καί ή άπλή 
δοξασία μου, καί ή, ώς εΐρηται, δι’ αύτήν προτίμησίς μου με- 
τεβλήθη είς αληθή πεποίθησιν. Μετά πολλής δέ χαράς έπανα- 
λαμβάνω, δτι δέν ήπατήθην είς τήν μικράν μου πείραν. Ζωηρά 
άκόμη είναι ή άνάμνησι; τών έκ τής χολέρας θλιοερων σκηνών 
τών τριών τελευταίων τοΰ θέρους μηνών. Τοϋ σπαραζίκαρδίου 
τούτου δράματος ώφειλ^ν δπως παρασταθώ αύτοπτης μάρτυς, 
καί έαελλον νά ί'δω τήν μανίαν καί λύσσαν τής νόσου καί είς 
το πεδίον,δπερ αύτη κατές-'Λ^ε κοιλάδα κλαυθμώνος καί άληθες 
κοιμητήριον, ίπεσκέ^θ^ν έν τώ  διαστΛματι δύο περίπου μηνών, 
πλειοτέ'.ου; τών δισχιλίων χολεριώντων, καί έκεϊ έλαοον την 
ευκαιρίαν νά σπουδάσω άπάσα; τάς διαφόρους μορφάς τοΰ νοσή
ματος, *αί έν καίρφ ήμέρας, καί έν καιρώ νυκτός, καί κατα τους 
διαφόρου; βαθμούς τοΰ θερμομέτρου, καί εί; τάς διαφόρονς ώρας



τής ήμ,ερας, και έ<ε·, ειδον τόν τρόπον, διά τοΰ οποίου τδ νό- 
β/,μα προσβάλλει τάς διαφόρους ηλικίας, τάς διαφόρους έξεις 
και διαφόρους κράσεις. Ού?>εμίαν περίατασιν άφήκα, καί ούδέν 
ήμέλησ«? δπως καταστήσω έπωφελεστέραν τήν έπίσ<εψίν μου, 
κα!, καθόσον μ ο ί  τό έ.ιέτρεπε/ ό χρόνος καί τό λίαν κατεπίΐγον 
τής εποχής, διετή οησα σημειώσεις άφθίν'υ;, καί έκαμα παρα* 
τ/;ρ/;σεις ών τ/,ν δημοσιευσιν άναβάλλιο ήδη και περ ορίζομαι νά 
αναφέρω μόνον ειλικρινής καί εύσυνειδήτως τό πόρισμα τούτων, 
καθώς καί τινας λόγους, ο&ς νομίζω ικανούς νά χρησιμεύσωσι 
πρός κύρωσιν καί ύποστήριξιν του δτι ή χολέρα "ούδέν άλλο 
είναι η νόσος πυρετική μετά διαλείψεως καί κακοηθίίας είς 
δψιστον βαθμόν. Εκαστος δέ ομολογεί, δτι ή έν Κωνσταντινου- 
πόλει τελευταί* έπιδημία ήτο καθαρα χολέρα Ασιατική, καθώς 
επίσης ούδείς δύναται να άρνηθή, ότι μεταξύ είκοσι αρρώστων 
άπ/ίντα δυο μεν καθαρούς και άπλοΰς διαλείποντας πυρετούς, 
δύο κακοήθεις, καί τρεις περίπου ψβυδοτυφοειδεΐς, καί τού
τους πολλάκις μετά δ,/σεντερροϊκών συμπτωμάτων έπιπλεκο- 
μένους.

Α ' .  Τ ί  e ira o  Λ ο ιπ ό ν  ή χοΛ έρ α  ;

έξ  δσων έκ τών παρατηρήσεων μου εξάγεται, δοξάζω καί 
υποστηρίζω, δτι αυτη ανήκει είς τήν τάξιν τών κακοηθέστα
των διαλειπόν-ων πυρετών, άπό τών όποίων διακρίνεται* ά) 
διά, τ/,ν διάρκειαν τοΰ π.ώ του αύτής στα 'ίου, δπερ είναι τό 
παγετώδες λεγόμενον στάδιον της χολέρας, καί β ) διά τήν 
συμπλοκήν όξυτάτων γαστροεντίρικών συ π 'ω μ ά τω ν.

llxoi ή χολέρα είναι πυρετός διαλείπων κακοηθέστατος μετά  
γαστρικής επιπλοκής.

Πρός ύποστήριξιν τής γνώμης ταύτης πολλά τις δύναται νά 
άπαριθμήσ·/!, τά δυνάμενα νά πείσωσι- μεταξύ δέ τών άλλων 
περιοριζόμεθα ν’ ά^αφέρωμεν τούς εξής μονον λό',ους.

ά) Ο τρόπος καί τό αίφνίδιον τ ί ς  έμφανίσεως, καί ή όξύτης 
τής διαδρομής καί τής πορείας έν γένει αύτής, συμβαίνουσιν 
άναντιρρήτως άπαράλλακτα, οπως είς τούς ελώδεις καί μ ια 
σματικούς πυρετούς. Παρακατιόντες θέλομεν είκεϊ τήν περί τής 
προδρόμου διαρροίας γ ν ώ μ η ν  !/μών.

β ) 6  άριθμός καί ή άφθονίο τών κρουσμάτων, διότι μόνοι 
οί ρηθέντες πυρετοί δύνανται νά προσβάλλωσι πολλά όμοΰ

άτομα, ένω τά  καθαρώς φλογιστικά νοσήματα, μεταξύ τών 
όποίων πολλοί συγκαταρίθμησαν καί τήν χσλέραν, αδύνατον 
είναι νά προσβάλλωσι τόσους όι/οΰ άνθρώπους.

γ ')  Εκ του τρόπου ιδίως τής κυρίως λεγάμενης εισβολής τοΰ 
νοσήματος, γιγνομένης, άν τις παρατηρήση έπισταμένως. πάν
τοτε διά ρίγους, άντιπροσωπεύον^ος μέν καθαρώς τό πρώτον 
στάδιον τών διαλειπόντων πυρετών, διά δέ τή; διαοκείας καί 
τής παγετώδους του φύσεως καθιστάντος τό νόσημα λίαν κα- 
κόηθες.

ένταϋθα δόναταί τις νά κάμη τήν παρατήρνισιν, δτι ή χο
λέρα προμηνύεται διά διαρροίας, οΰσης τής έμπροσθοφυλακής 
αύτής. Εγώ δμως τήν διάρροιαν ταύτην, τόν άγγελον τοΰτον 
τής νόσου, θεωρώ ώς εκφρασιν τής διαταράξεως, τής έπ ιγι- 
γνομένης διά τήν έπί τινων οργάνων τής κοιλίας όχληράν έπε- 
νέργειαν τοΰ χολερικού μιάσματος έπί οργανισμών, οίτινες δύ· 
νανται νά άντιπαραταχθώσιν έπ ί τινα χρόνον κατά τούτου. Η 
διάρίοια λοιπόν δέν είναι ή χολέρα αύτή, οΰτε παραδέχομαι, 
δτι διά ταύτης εισβάλλει τό νόσημα, διότι έχω  πολλά παρα
δείγματα , δπου ή νόσος εισέβαλε διά ρίγους μόνον, άνευ έπαι- 
σθητής, ή καί άνευ ούδεμιάς προηγουμένης διαταράξεως τής 
κοιλίας, καί εις άνθρώπους διατηροΰντας θρησκευτικώς εγκρά
τειαν καί δίαιταν.

δ ')  Εκ τοΰ δτι πλέον ή άπαξ παρετηρήταμεν είς τάς έλα- 
φροτέρας πρό πάντων μορφάς τής χολέρα;, δτι μετά τό παγε
τώδες αύτό, ρίγος αυτόματον έπέρχεται τό πυρετικόν στάδιον, 
δπερ διαδέχονται οί ιδρώτες, οί άείποτε συνοδεύοντες τήν χ ο 
λέραν· άπειράκις δέ καί έναργέοτατα παρελθόντα τό εν κατό
πιν τοΰ άλλου είς άνθρώπους, οδς έθεο>ρήσαμεν σωθέντας, καί 
οίτινες, φεΰ ! μ ε τ ’ ού πολύ χρονικόν διάστημα καί αυθις ύπό 
ρίγους καταληφθέντες, ύπέκυψαν, είτε δι’ ολιγωρίαν περί τά 
διαταχθέντα, είτε δ ι’ ελλειψιν νοσηλείας καί τακτικής λήψεως 
τής κινίνης, είτε τέλος δ ι’ άλλους τοιούτους λύγους. Πολλάκις 
μετεμελή^ην, διότι εΰρέθην έγώ ιατρός τοιούτων δυστυχών, 
οδς βεβαίως ήθελε σώσει ή άναγραφεΐσα κινίνη. Ενθυμούμαι 
δυστυχή τινα οικογενειάρχην καί φίλον μου, δστις μετά τάς 
συνήθεις έντρίψεις έθερμάνίη καί ίδρωσεν έπί τοσοϋτον, ώστε, 
προσμειδιών είς τούς παρισταμένους, έβεβαίου αύτούς, δτι άπε- 
λάκτισε τόν κίνδυνον* έγώ τότε καί αυθις έσυμβούλ^υσα αύτόν 
δπως λάβη τό πρό δύω ώρών άναγραφέν άντιπεριοδικόν καί



άπήλθεν. Πλήν ό άλλως τε έναρετώταιος ούτος άνθρωπος, εχ
θρός κεκηρυγμένος παντός φαρμάκου, ιδίως της κινίνης, άμα 
έμοΰ άπελθόντος, ερριψε μακράν πάν φάρμακον. Τέσσαρας ώρας 
αργότερα ό ταλαίπωρος ούτος, έν τώ  μέσω παγετώδους ρίγους 
καί τών εκ. τής νότου άλγηδόνων και τής δίψης τής φλογέράς 
καί τής άκατασχέτου διαρροίας, ελεεινόν έγένετο θΰμα.

έ) Εκ τής είς τυφοειδή πυρετόν μεταπτώσεως τής χολέρας, 
δταν αί>τη δέν καταστή άμέσως φονική, δπερ σημαίνει δτι ό 
μετά διαλείψίως κακοήθης ουτος πυρετός λαμβάνει τήν φύσιν 
συνεχούς κακοήθους, οπερ ουδόλως είναι ξένον είς την καθημε
ρινήν πείραν. Ποιος δέ έκ τών πρακτικών ιατρών δέν είδε τ ύ 
φου;, οί'τινες ό'μως δέν είναι δοθινοεντερίτης, άλλά νόσος πυρε
τική, ΰποκύπτουσα είς τά άντιπεριοδικόν φάρμαχον ;

ς  ) Εκ τοΰ δτι, ώς γενικώς δμολογεϊται, άείπο-ε μετά τής 
χολέρας ΰπάρχουσι ίιαλείποντες πυρετοί, τύφοι, δυσεντεροίαι, 
κακοήθεις πυρετοί κτλ. δηλαδή περιοδικά πάντοτε νοση'ματα, ή 
μάλλον είπεΐν, μιασματικοί πυρετοί είς διάφορον έντασιν καί 
είς ποικίλας μορφάς τροποποιούμενοι πρός τοΐς άλλοις, άναλό
γως τών διαφόρων οργανισμών, δτε παρίστανται άλλοτε ώς 
διαλείποντες, άλλοτε ώς δυσεντεσικοί, άλλοτε ώς χολικοί. Τού
των ούτως έχόντων, δέν δυνάμεθα άρα νά παραδεχθώμεν ό'τι 
καί ή χολέρα είναι τής αύτής πηγής άλλ" είς μείζονα κακοη- 
θείας βαθμόν ;

ζ ')  έκ τοΰ δτι άναντιρρήτως το άντιπεριοδικόν φάρμακον 
6 0 — 7 0  0 /θ ) τουλάχιστον, ώς κατωτέρω ρηθήσεται, ώφέλησεν.

η) Ακόμη καί εις τινα φάρμακα, άποδειχθέντα ώς συντε- 
λοΰντα κατά τής χολέρας, νομίζομεν, βτι εδρομεν λόγους, άπο- 
δεικνύοντας τήν πυρετικήν φύσιν τής χολέρας· οΰτω λ. χ . συ- 
νιστάται παρ’ δλων τό ρώμιον καί τά  λοιπά πνευματώδη 
ποτά, καί άληθώς άρκετά ώφέλιμα γίνονται ενίοτε ταΰτα- διά 
τίνα τάχα  έτερον λόγον, ή διά τήν πασίγνωστον αρετήν των 
κατά τών διαλειπόντων πυρετών ; Εκαστος γνωρίζει, δτι πο- 
τήριά τινα ρωμίου ή κονιάκ ή αψινθίου πολλάκις προέλαβον 
π»ρο;υσμόν διαλείποντος πυοετοϋ. Αληθώς δέ έπί τοσοϋτον 
μόνον εϊδου.εν εζ αύτών ώφέλειαν, καθόσον εδόίησαν εγκαίρως 
μετά μέτρου καί καταλλήλως- πρός δε, ταΰτα συντελοϋσιν, 
δπως έπισπεύσωσι τήν λεγομένην άντίίρασιν, ητις είναι καθ’ 
ημάς τό δεύτερον στάδιον τοϋ πυρετοΰ τούτου. Τό ίδιον λέγο-

μεν και διά τόν αιθέρα καί δ ι’ δλα τά  άρωματικά καί θερμά 
εγχύματα, καθώς καί τά αιθέρια ελαι* καί τά παρόμοια, άπερ 
έκτός άλλων τινών λόν&ν καί τής πρός τά νευρικά κέντρα το- 
νικής δυνάμεως αύτών, οΰφελοΰσιν επίσης, καθό βραχύνοντα τό 
π.ώτον στάδιον καί έπισπεύδοντα τό δεύτερον. Εννοείται δέ, 
δτ ι δλα ταΰτα γίνονται ώφέλιμα καί διά τήν άντιμιασματι- 
κήν καί τήν κατά τών φυσών δύναμιν.

θ) Πρός δέ, τά κατά τόν σπλήνα καί τά  λοιπά τής κοιλίας 
όργανα έναπ μένοντα συμπτώματα είς τοΰς έκ χολέρας άναρ- 
ρωννύοντας δέν είναι ά?ά γε δ ,τι δραματουργοΰσιν οί κακοή
θεις πυρετοί; Ποιος λ. χ .  δέν είδε τά οιδήματα τών π οδών 
κ*ί τών δρχεων καί τοΰς διαφόρους υδρωπας, καί τήν γενικήν 
χαλάρωσιν τοΰ οργανισμού, καί τήν υδραιμίαν, καί τήν κατά 
τήν πέψιν άταςίαν, καί τήν δύσχροιαν, καί πάντα έ» γένει τά 
νοσολογικά εκείνα συμπτώματα, άπερ άφίνουσιν οί μιασματι
κοί καί διαλείποντες κακοήθεις πυρετοί ;

Τοιοΰτοι είναι περίπου οί λόγοι, οΐτινες, καίτοι μή κατέ- 
χοντες, ώς ειρηται, είς ΰψιστον βαθμόν μέγιστον καί άναμφί- 
λεκτον κϋρος, μοΰ έπιτρέπουσιν όμως, δπως έκθέσω είς πό κοι
νόν τήν περί χολέρας ιδέαν μου. Νομίζω δέ πάντ·/) περιττόν νά 
αναφέρω, δτι αί κράσεις τά γένη, αί ηλικία·, καί τινα άλλα 
περ.στατικά δύνανται νά τροποποιήσωσι πολλαχώς τό νόση
μα, καί άλλην άλλοτε νά καταστήσωσι τήν διάρκειαν καί τήν 
εκφρασιν αύτοϋ, καθόσον εύκολώτατον είναι νά έννοήσνι τις τόν 
άπειρον συμπτωματολογιών συνδυασμόν, τόν λαμβάνοντα χώ 
ραν εΐς τοΰς πυρετούς, οί'τινες διεξέρχονται, τόσον ταραχωδώς 
καί κακοήθως ύπό φοβέρας καί καταπληκτικής συνοδείας γ α 
στρικών συμπτωμάτων ακολουθούμενοι τήν πορείαν αύτών.

β ' .  Θεραπεία γοΜρας.

Αν τις εΰρν;, εις δσα άνωτέρω έρ!έθησαν, τοΰς λόγους, οί'τινες 
δύνανται νά ύποδείξωσιν, άν ούχί καί νά κα τισ  :ήσωι ιν εντελώς 
άδιαφιλονείκητον τήν περί χολέρας ήμετέραν δοςασίαν, έλ- 
π ίζω  δτι θέλει τότε παραδεχθή άμέσως, δτι ίσχυρότατον δπλον 
καί βέβαιο; προμαχών καί λιμήν καί άγκυρα σωτηρίας κατά 
τής χολέρας, καθό διαλείποντος κακοήθ/ j ;  πυρετοϋ, είναι ή 
κινίνη. Καί τώ  δντι πλειστάκις ελαβον την άπειρον εύχαρίστη- 
σιν νά βοηθήσω, διά νά μή εϊπω νά σώσω, άπειρους χολερών-



T« ii Χ,ορνιγών αύτοϊς την κινίνην, η μάλλον είπεΐν, ασήμαντος 
αριθμός έκ τών υπ έμοΰ έπισκεφθέντων καί από τής χολέρας 
περισωθέντων δέν χοεωστεΐ τήν σωτηρίαν αύτοϋ η είς τό φάρ- 
μακον τοΰτο, ένώ συχνότατα είδον την άποσβεννυομένην δάδα 
τής ζωής ένδαυλιζοι,ίένην καί ζωογονηθεΐσαν ύπό τής κινίνης.

ύ  πόσον άναγκαϊον καί πόσον συνάμα πρός τόν σκοπόν τούτον 
συνάδον και ώφελιμον θά ήτο νά έδηυιοσίευον ενταύθα καί ίς·ορίας 
τινάς, δι ών νά καταδείκνυτα* τό κΰ;ος τής δοξασίας μου. Ηθε- 
λεν ομως γίνει λίαν διεξοδικη ή παρούσα πραγματεία, χαί τοιοΰ* 
τος δέν είναι ό σκοπός έμοΰ' ή πρόθεσίς μου είναι νά έκφράσω 
άπλώς τό πόρισμα τών παρατηρήσεών μου. Εντοσούτω πλέον ή 
άπαξ, έσχον τήν εύκαιρίαν νά ϊδω ναυαγήσαν κα1. τό σωτ/ίριον 
τούτο μέσον, ενώ εις άλλας περιστάσεις ένό|/.ισα5 οτι καί (/,έ 
εβλαψε. Πριν ορ.<ος, έκ τών αποτυχιών τούτων όρμώμενος9 wpo- 
βώ είς την καταψηφισιν θεωρώ δίκαιον και άρρ,όζον νά λη<ρθώ- 
σιν ύπ ' δψιν τά  έξης.

ά) Ο τι είς τάς χολερικάς έπιδημίας, δυστυχώς, καί, ώς μή 
ώφειλε, και εϊς τας μάλλον διακεκριμένας διά τήν τάξιν καί 
την επιστήμην μεταξύ τών πόλεων καί είς τά  όνομα^τότερα 
φαρμακεία δια την πληθύν τών συνταγών, διά τήν πληθύν τών 
άνθρωπων και τον έκ τούτων θόρυβον καί τήν προσγινομένην 
άταςίαν και βιαν, πολλάκις άναντιρρήτως σ^ίλβαίνουσιν ά πει- 
poc ακούσιοι άταξίαι καί παροράματα δυσδιάκριτα. Πολλώ δέ 
μάλλον είς τα παρ ήμΐν φαρμακεία, άπερ άκόμη ούτε ή προσ- 
παθεια ουτε ή έπιστήμη χατώρθωσε νά έξοικειώσ·/) πρός τήν 
τέχνην τήν άληθή. Φαντασθήτε λοιπόν φαρμακοποιούς απείρους 
καί μη άπολ*ύοντας τών προσόντων τής εντελούς εύσυνειδη- 
σίας, φαντασθήτε αύτούς έν μέσψ τής σκηνής, ητις πα ίζετα ι 
κατά τάς χολερικάς επιδημίας, έν τώ  μέσω τού θορύβου έκεί- 
νου τών άπαιτούντων φάρμακα, μή λησμονήτε δέ, δτι μέγα 
μέρος αύτών, είτε ύπό πτω χείας, είτε ύπό κακοβουλίας καί 
δυστροπίας άρνεΐται να πληρώση την τακτικήν ά;ίαν τών φαρ* 
μακών, και άναλογισθητε, άν δύνασθε τώ  δντι νά έχητε πεποί- 
θησιν είς τό  ειλικρινές τών παρ’ έκείνων φαρμάκων. Αρα ή περ ί 
κινίνης αναγραφή ήμών δέν έπαθε σημαντικήν τινα πάθησιν καί 
κολόβωσιν η παραμόρφωσιν, η δέν «ίντικατεστάθη δ ι’ άλλου 
τινός φαρμακου ; Τό κατ έμέ δέν δύναμαι νά όμολογήσω 
δ τ ι άπειράκις ειδον καταπότια , άλοιφάς, ύγρά, ξηρία, έν οίς 
ο^φειλβν να περιέχωνται σημαντικαί δόσεις κινίνης, ούδέ κόκκον

Ινα αύτής περιέχοντα. Αλλοτε δμως συμβαίνει άλλο τ ι, ή'τοι 
διά τήν περί τόν άρρωστον άταξίαν καί διά τήν απειρίαν καί 
αμάθειαν τών πρεωρισμένων, δπως νοσηλεύσωσιν αύτόν, συνέ- 
βησαν άπειροι καταχρήσεις καί παρεννοήσεις καί λάθη σημαν
τικά. Ποιος λ. χ .  όέν έλαβε τήν εύκαιρίαν νά ίδη τά διά κλύ
σματα προωρισμένα ύγρά νά χρησιμεύσοισιν ώς ποτά διά τοΰ 
στόματ,ος, καί τ ’ άνάπαλ ιν ; ή ποιος δέν είδεν άνθρώπους λα- 
βόντας τό 7:νεύμα τής καφφορας μετά τής αμμωνίας άντ'ι τοΰ 
άντιεμετικοΰ ποτοΰ τού Ριβιέρου ; άλλά καί ποιος δύναται νά 
μέ διαβεβαίωση, δτι ή κινίνη είναι πάντοτε αύτό χαί λτ,ξιπύ- 
ρετον φάρμακον, καί όχι μ ίγμα  τ ι νόθον, δυνάμενον νά έξαπα- 
τήσ·/] καί κατά τήν γεϋσιν καί κατά τήν θεωρίαν ; Γνωστή δέ 
είναι ή διά τήν κινίνην αποστροφή καί ό φόβος, 8ν έχει μεγάλη 
τις μερίς τών κατοίκων τής ήμετέρας πό^εως· έγνώρισα πολ
λούς, προτιμώντας δπως άποθοίνωσι μάλλον, ή λάβωσιν όλί- 
γους κόκκους κείνης· καί, τέλος πάντων, μυρίαι άλλαι περι
στάσεις, δς όφείλομεν νά λάβωμεν ύπό σπουδαίαν έποψιν καί 
έςέτασιν- ά λ λ ’ έκτός τούτων, ή κινίνη έδόθη πολλάκις πέραν 
τών όρίων τής δυνάμεως αύτής, καί έγώ δέν συμφωνώ ποσώς 
μετ έκείνων, οίτινες θεωρούσιν αύτήν παντοδύναμον. Επίσης 
δέ άξιον προσοχής είναι καί τοΰτο, δπερ καθιστά έλάσσονα τόν 
αριθμόν τών αποτυχιών τής κινίνης. Ύπάρχουσι δηλ. κράσεις 
καί διοργανισμο! τοιούτο'., οίτινες τόσον πρόθυμοι είναι δπως 
δεχθώσι καί άναπτύξωσι τό νόσημα, ώστε εξάπαντος προώρι- 
σται νά ύποκύψωσιν’ αδύνατον δέ είναι, δσας καί άν καταβά
λει τις προσπαθείας, και δσα καί άν μίταχειοισθή φάρμακα, νά 
βονθ ήσν), πολλώ δέ μάλλον νά σώσν) τούς δυστυχείς έκείνους 
άνθρώπους’ άλήθεια θλιβερά, ην άς εύχηθώμεν νά διαψεΰσ’/ΐ ό 
χρόνος" διά τοΰς τοιούτους άνθρώπους λέγεται κοινώς αίπεσαν 

ra  άηοθάνωοί.Τ) @χ ήτο λοιπόν, νομίζω, πραγματική 
άφροσύνη είς τοιαύτας περιστάσεις, δτε πάσα θεραπεία ήθελεν 
άποβή ματαία, διότι δ λύχνος τής ζωής έξήντλησε καί τήν 
τελευταίαν αύτοΰ σταγόνα, διότι άμετατρέπτως όφείλει νά 
καταπέσνι τό παραπέτασμα, δπερ μ£λ>ει νά άποκρύψ/| διά 
παντός τόν παρόντα βίον, καί δτε ό άνθρωπος εύρίσκεται είς 
τό φοβερόν εκείνο σημεΐον, δπερ οδηγήσει αύτόν είς τήν αιω
νιότητα, ήθελεν είσθαβ, λέγω, άφροσύνη καί ασυγχώρητος σο
λοικισμός, νά θέλωμεν ή κινίνη νά αναίρεση τήν Θείαν βουλήν. 
Τόσον λοιπόν διά τάς τοιαντκς κράσεις, ών τό τέλος είναι 
ήδη προαποφασισμένον, ούτως εΐπεϊν, καθώς καί δ τ ι τό φάρ-



μαχ.ον έχορηγήθη λίαν άργά είς ανθρώπου?, οί’τινες, άν τό έλάμ- 
νον δύω ώρας πρότερον, $·*λον ίσως σωθή, θά είμεθα λίαν 
υπερβολικοί καί τετοφλωμένοι, αν άπαι^ώμεν, ώστε ή κινίνά 
νά κίνηση τήν μηχανήν τ ις  ζωής, δτε ό μοχλός καί τά  κέντρα 
τής υπαρζίως άπωλεσαν πάσαν τήν δύναμιν αύτών. Εξ δσων 
ειρηται μέχρι τοϋδε, έξάγεται άρα δτι δέν είναι δονατόν νά 
ώφελήσν) πάντοτε ή κινίνη, ένώ άλλοτε ουτε λκαβάνεται κάν 
ποσώς. Καί ταϋτα έστωσχν πρός δικαιολογίαν καί ικανοποίη· 
σιν αποτυχιών τινων τής κινι'ν/ς. τό  έ π ’ έπ’ έμοί, διαβεβαιώ, 
δτι 6 0  Ο/ο μέχρις 7 0  0 /θ  εύρον είς τήν κινίνην τόν ηρω*, 
δοτίς γενναίως άπελάκτισε τό» θάνατον.

Αν τις παρ«δεχθ?ί λοιπόν τήν περί χολέρας γνώμην ήμών, 
καθώς και οτι η κινίνη είναι τό βέβαιον άντιπεριοδικόν μέσον 
καί άντιμιασματικόν, θά συμφωνήση δτι αυτη θέλει πολεμ/ίσει 
κχΐ τήν χολέραν.

Καί τοιαύτη μέν λοιπόν είναι ή συνέπεια τής έμής πείρας, 
καί τηλικαύτη ή έμή διά τό φάρμακον πεποίθ/σις* μολονότι 
πιθανόν είναι νά μή δυνηθώ νά πείσιο καί άλ/ους περί τούτου, 
δ ιότι όμολογουμένως δέν είμαι δεινός τις ρήτωρ, οΰτε καυ/ώ- 
μαι έπι πολυμαθεία καί εφυτάτ/) πείρα. Ούδόλως δέ παράξε 
νον, αν η διά την κινίνην δοξασία μου μέ παρέσυρε καί είς 
ύπεροολην η εσφαλμενην τινά θεωρίαν. Τπά^ουσιν άναντιρρή- 
τως άπειρα περιστατικά ανθρώπων, σωθέντων άπό τ ις  χολέρας 
ανευ κινίνης· άλλ ερωτώ, ποιος δεν είδε διαλείποντας πυρε
τούς, οΰς μόνον ή κινίνη δύναΤαι νά καταβάλν), θεραπευθέν ας 
καί χωρίς ταύτης ; καθώς ποιος δέν ώμολόγησε τήν ήτταν τής 
επιστήμης, απέναντι τής ισχύος καί τής θεραπευτικής δυνά- 
μεως τής φυσεως, η τις μόνη πολλάκις άνευ ούδενός φαρμάκου 
έθεραπευσε νόσους, κατά τών όποιων μάτην έξηντλήθ/,σαν αί 
ΐατρικαί φαρέτραι τής τέχνης ; άλλίος τε ποιος δύναταί ν’άπο- 
δείξ*/), οτι οί περισωθεντες άνευ κινίνης δέν επαθον έλαφρόν 
τινα πυρετόν, περιβεηλημένον φοβέραν τινα πανοπλίαν, καί 
συνοδευόμενον ΰπό άκολουθίας τινός ταραχώδους, ήτις ούδέν 
κακόν δυναται νά πράξη, άλλά μέλλει να καταλήξη είς τήν 
υγείαν 5 ΙΝομιζω δε ήδη νά άνέφερα ανωτέρω, δτι μετά τής 
επιδημικής χολέρας συνυπάρχει καί ολόκληρος ή σπείρα τών 
άλλων πυρετών, τών όποιων αυτη αποτελεί τό έπικινδυνωδέ· 
στατον εΐόος. Οπως δέ καταστήσω πραγματικώς ώφέλιμ,ον 
τήν κινίνην κ α ι*  τής χολέρας, έίωκα αύτ/,ν μετά διαφόρων

άλλων φαρμάκων, καί ΰπό ποικιλωτάτας μορφας, ουνενώσας 
μετά τοΰ οπίου ή τής πεπαχονάνης, ή τής χαψγορΛς ή τοϋ 
βισμουθίου, άναγράφων επίσης καί ίσχυράν διάλυ·** «ύτής, 
είτε πρός εξωτερικήν έπίτριψιν, είτε δπως εΐσαχίή 5ιά τοΰ 
άπευθυσ[·»ένου* ώφελήθην δέ περισσότερον άπό τήν μετά r arirOv 
ένω^ιν αύτής ή τήν τα η χ η γ  κινίνην. Περίεργον ϊσω; ήθελε 
φανή, δτι γενναία αφαίμαξις, εγκαίρως ένεργηθεϊσα είς οργανι
σμούς ισχυρούς, έφάνη σωτηριωδέστατον μέσον μετά τής κ ιν ί
νης· καθόσον δέ γνωρίζω. κ*ί πολλοί άλλοι έκ τών συναδέλ
φων ένήργησαν επωφελώς αφαιμάξεις’ καί τοΰτο άρα δέν συ
νηγορεί ύπέρ τής άναφερομένης ανωτέρω γνώμης ήμών έπί τής 
χολέρας ; Ποσάκις μία άιραίμαξις δέν προέλαβε παροξυσμόν 
διαλείποντος πυρετοΰ ; βεβαίως ηθελεν είσθαι μάταιον νά είσελ- 
θω είς πλείονας λεπτομερείας περί τοΰ αντικειμένου τούτου. 
Εκείνο δμως, δπερ οφείλω νά έπαναλάβω καί αύθις, στεντο- 
ρία τή  φωνή, είναι δτι τό άντιπεριοδικόν φάρμακον εγένετό μοι 
ισχυρόν δπλον κατά τής χολέρας.

Είς πάσαν άλλην έποχήν, μή προκειμένου νά καταδειχθή ή 
έκ τής κινίνης ώφέλεια, ήθελεν είσθαι τώ  δντι αξιοκατάκριτον 
είς έμέ, καί αύτοχρημα έγοησμός και περιαυτολογία, άν άνέ- 
φερον δτι μικρότατον άριθμόν, έντελώς άσήμαντον, άπώλεσχ 
έκ τών ανθρώπων, οδς έγκαίρως έπεσκέφθην, καί οί'τινες τακτι- 
κώς έ'λαβον τό φάρμακον τοϋτο. Καί άληθώς έν τή  ήμετέρα 
περιφερεία, πλείστοι δσοι έγένοντο θΰμα τής νόσου* άλλ’ αΰτη 
έπήλθε τόσον αίφνιδΰος καί προσέβαλε τόσους δμοΰ, ώστε μ έ
γα μέρος έτελεύτησε, πρίν ή φθάσ?] ή τέχνη. Επίσης δεν ήθελεν 
είσθαι ανάξιον νά αναφέρω δτι, πρός τή σωτηρία τόιων άνθρώ- 
πων, καί έγώ αύτός οφείλω καί τήν έμήν είς τήν κινίνην, ής 
έποιούμην χρήσιν καθ δλον τό διάστημα τής έπιδημίας, άλ
λοτε μέν δ ι’ έντρίψιως χρώμενος αύτή, άλλοτε δέ έοωτβρικώς 
καί έκ διαλειμμάτων καί εΐς μικράς δότεΐς. Τό μέσον τοϋτο 
ένίσχυσα διά τής καθημερινής χρήσεως έκ ψυχροτάτου ΰδατος 
κλύσματος, δπερ άμέσως μοΰ κατέπαυε τούς βορβορυγμούς *αί 
τήν πολλάκις έναρξαμένην διάρροιαν καί είμαι εέβαιος, δτι 
ητον άδύνατον άλλως ν’ άνθεξω είς τήν κακοήθειαν καί δεινό
τητα  τής έποχής, ’ήτις ουτε άν^παύσεως ούίεμιας, ουτε τρο
φής δπως απολαύσω έπέτρεπεν, ένώ, λίαν μελαγχολικός ών, 
καί ΰπό τής κοιλίας πάσχων, *αΙ εύχερέστατα καταβαλλόμε
νος ύπό τής λύπης, τής θλιψεως καί τοΰ πόνου τοΰ πλησίον, 
εξάπαντος έμελλον νά γείνω βορά τής μανίας τής νόβου, άν



δέν άντέταττον κατ’ αύτής τήν κινίνην καί τό ψυχρόν υδωρ. 
Ολόκληρα Ημερονύκτια δέν έκοιμήθην παντελώς, καί νής·ι; διέ- 
μεινα κατά τό πλεϊζΌν· πλέον η είκοσάκι* ένήργησα τόν τοκετόν 
είς εγκύους, ύπό χολέρας παθούσας, καί έφερον, βεβαμμένας έ'χων 
τάς περιχειρίδας είς τά αί'ματα καί είς τά έξ  κείνων ύγρά. Αείποτε 
δέ ήρχόμην είς εντελή συνάφειαν μετά τοΰ άρρώς-ου, καί άπειρά- 
κις, καίτοι προσπαθώ# νά τό άποφύγω, άπερρόφησα όλόκληρον 
τ/,ν έκπνοήν αύτοϋ· πολλάκις εντελώς άπηλπισθην, καταβλη
θείς άπό τήν φοβεράν έντασιν τής νόοου, μή σεβ^σθείσης ουτε 
τόν καλώς ούτε τόν κακώς διαιτώμενον. Πρός δλα δέ ταΰτα 
ένοσήλευον έν τή ιδία οικία καί τήν υπηρέτριαν ύπό χο
λέρας παθοΰσαν, καί δμως μεθ’ δλα ταϋτα ούδαμώς κατεβλή- 
θνιν ύπό τής νόσου. Διά τίνα τάχα  άλλην α ίΐίαν, ή διά τήν 
δύναμιν τής κινίνης ; έπαναλαμβάνω λοιπόν καί αύθις νά συ
στήσω αύτήν· καί ευελπιστώ δτι έκαστος τών έν τή χολέρα 
εργασθέντων συναδέλφων θέλει έ*φράσει εύσυνειδήτως καί κατ’ 
οφειλήν, πρός τε την επιστήμην καί τήν κοινωνίαν, τήν έπί 
τούτου γνώμην του, καί θέλει καταδειχθή, δτι ή κινίνη είναι ό 
Ηρακλής, ό φονεύων τήν τρομεράν καί πολυκέφαλον υδραν. Καί 
ταΰτα μέν περί τούτων.

Πριν 7) τελευτήσω τόν λόγον, προκειμένου περί τών κατά 
τής χολέρας ωφελίμων φαρμάκων, χρεών ήγοϋμαι, δπα-ς συνο- 
πτικω τατα  καί περιεκτικώτατα αναφέρω, δτι τό ύπονιτριακόν 
βισμούθιον μοί έφάνη είς υψιστον βαθμόν συν τελεστικόν κατά 
τών κοιλιακών συμπτωμάτων, καθώς επίσης καί τό xa riro r  
καί τό 8m or. Τά κλύσματα, ων ήθελον προτιμήσει τά κατά - 
ψυχρα, άν μοι ητο δυνατόν (διότι άπήντων δυσκολίας παοά 
τοΐς πάσχουσιν), επίσης μέ ωφέλησαν. Πρός δέ, δέν δύναμαι νά 
συμφωνήσω μετ έκείνων, οίτινες άποκλείουσι τό άφθονον υδωρ 
εις τούς αρρώστους, διά τόν φόβον τοΰ έμέτου. Εγώ έπείσθην 
ότι μετά πόσιν άρκετοΰ ύδατος, δπερ εύφραίνει τόν πάσχοντα, 
ακολουθεί μέν εμετός, εξέρχεται δέ μόλις τό ή'μισυ τοΰ ποθέν- 
τος, τδ δέ άλλο άναμφιβόλως μεταβαίνει εί; τήν κυκλοφορίαν, 
ή'τις έχει απόλυτον καί κατεπείγουσαν άνάγκην αύτοΰ πρός 
άναπλη'ρωσιν τοΰ διά τών κενώσεων άπολλυμένου ύγροϋ. Αρα 
ή δίψα είναι ή φωνή τής φύσεως καί τής αύτοσυντηρήσεως, 
έζαιτουμένης βοήθειαν καί ύδωρ, δπερ ό ιατρός όφείλει νά χο- 
ρηγήσ·/) ανυπερθέτως' τό δέ βάμμα τοΰ όπίου καί τά  λοιπά 
ναρκωτικά εύρον επίσης λίαν ωφέλιμα διά τήν ναρκωτικήν καί 
στυπτικήν αύτών ιδιότητα.

Πολλάκις διέταξα, καί μετά μεγίστης ώφελείας, γενναίας 
επιθέσεις βύελλών επί ,ή, στομαχικής χώρας, πάντοτε χορη
γών, εννοείται, την κινίνην έ;ωτερικώς· συνγ,θέστατα δέ έπέθε- 
τον δυο μέγ στα έκύόρια κατα μήκο; των μυώνων τής κοιλίας 
ενΟεν καί ενθεν τοϋ όμφαλοΰ μετ ώφελείας, ής δέν δύναμαι 
νά παραστήσπ» τόν βαθμόν, ούτε τήν δύναμιν.

ΦΙΛα καί άρχαϊε (fvYivh.'lye Κ .  Ά ν α ο τ . Γούδα

Εν τω λίαν ώφελίμψ συγγράμματί σου β ή Μέλισσα τών 
Αθ?,νών» άνέγνωσα πρό καιρού τό περί έμπειαικής, σκοπιμο- 
τατης θεραπείας τής κακοήθους φ^υκταίνης· κατόπιν δ ’ άπαν- 
τησας εις Γα/λικας έφ^μεριόα ά θρ διον περί τοΰ κατά Αθή- 
ναιον άκρου άντιφαρμάκου κατά τών ιοβόλων δειγμάτων, Κ ί
τρου ή Ινιτριου, έζήτασα τόν 0εόφ?αστον καί τόν Διοσκορίδην 
και δέν μ έμεινεν αμφιβολία δτι τό άναφερόμενον είς τόν Αθή- 
vatov βιβλ, 3 Κεφ. 2 8  Κίτριον, καί παρά Αίβυσι Μήλον έσπε- 
ρικόν κα μή},ον Μηδικόν, είναι τό ήμέτερον Λεμόνι, Citrus 
Limonium.

Αναζητν.σα όθεν τα περί τούτου έν τώ Αθήναιω ούτινος τά  
λεχθεντα μετέγραψα και εί. κοινήν γλώσσαν εδημοσίευσα έν
ταϋθα, όπως πασ/,ς ταςεως αναγνώστης έννοήστι αύτά, διότι 
οι τής κατωτέρας τάξ-;ως άνθ ωποι ύ όκεινται είς τά δείγματα 
τών φαρμα/ερών ζώων καί καλόν είναι νά γνωρίζωσιν αύτοί 
τό πρόχειρον αντιφάομακο·, άν αί περαι έρο> δοκιμαι βεβαιώ- 
σωσιν ίτ ι  τό λεμ,ονι άΑηθώς κέκτηται δυνάμεως ούδετερούσης 
τόν ζωϊκόν ιόν.

Επειδή δέ κατά τά λεγάμενα έν τή Γαλλική έφημερίδι, τά 
λερ.θ ι έθεραπεάσε το 1 8 6 3  άνθρωπον άπό έχ/δνης δαγκασθέντα, 
άν καί τό πρήζιμον ειχε κυριεύσει άπαν αύτοΰ τό σώμα" καί 
δτι τό 18 6 4  έν τή πόλει N im es, τό λεμόνι έθεράκευσεν άν
θρακα προύξενϋθέντα ύπό δήγμχτ-ος βρωμομυίας, δέον έκΛνα, 
φίλε μου, νά σοί γράψω τά  τοΰ λεμονιού κατά Αθήναιον είς 
κοινήν γλώσσαν πρός κοινήν κα .άληψιν.

Λέγει ούν καί βέβαιοί ό ^ή να ιο ς ώς δύνασε νά βεβαιω^ί,ς 
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δ ίδιος έκ τοϋ χειμένου οτι. λΤ6 λεμόνι τρωγόμενον ακέραιον 
» πρδ παντός φαγτ,τ ·ΰ καί ποτοΛ, είναι άντιφάρμβικον κατά 
·»πάση; <ραρ ακώσεως. Γνωρίζω δέ τοϋτο κβλώς, λέγει ό ^θίί- 
»ναιος, από συμπολί'.ο) μου άρχο-τος τής Αίνύπτου δστις 
»κατεδίκασε κακούργους τινάς είς τό ν* φαγωθ^τιν άπό άγριων 
ϊθ'-ρίων πελασμένω ν έν ω δέ στρατιώται ώδήγουν αύτοΰς εις 
a τόν τόπον τής καταδίκης, καθ όδόν γυνή κάπηλος, άπό έλέους 
ϊκινουμέν-Λ, έδωκ?ν είς τούς καταδι'κοος λεμόνι, τό όποιον έκρά- 
»τε>. είς χε ιρ ις . χαί τό όποιον λαβόντες κατέφαγον οί κατά- 
ϊδ ικ ο ι' μ ε τ’ ολίγον δέ φθάσαντες εις τδν προσδιορισμένον τό- 
*πον έρρίφθη^αν πρός μεγάλα καί άγριώ τατα θηρία, αλλά δαγ- 
»κασθέντες άπό ασπίδων δέν επαθο» τό παραμικρόν.

«Ο άρχων Ιπεσεν είς άπορίαν καί έξέτασε τόν φυλάττοντα 
«τούς καταδίκους στρατιώτην μι? τ ι  έφαγον ί| επιο·' μαθών 
»δέ δτι Ιφβγον καθ’ όδόν ακέραιον λεμόνι, τήν ακολουθον ήμέ- 
dραν έπρόστα'.ε νά δώσω1’ιν είς τόν ένα καταδικον λεμόνι, εις 
»δέ τόν άλλον νά μή δώσωσι.· καί ό μέν φαγών τό λεμόνι 
ίδαγκασθείς μτ.δέν επαθ*, ό όέ άλλο; άμ* δαγκασθείς οίπέθανεν. 
ίΑκολουθως έδοιιμάσθη πολλάκις καί εύ;.εθη δτι τό λεμόνι 
«άκέραιον τρωγόμ.ενον, είναι άντιφάρμακον παντός φαρμακιού.

Και ταΰτα μέν τά  περί λεμονιού κατά Αθηναιον, κατόπιν 
δέ γράψωσι άν μοί δίδης v<jv άδειαν περί έρυσιπελατος1 παρα
πλήσια τή παρά σού άναφερομένν) έμπειακή θεραπεία, καθώς 
περί θεραπείας τών ή'ιαλειπόν -ων πυρετών διά τ ι ς  έγχύσεως 
διαλελυμένης « ίν η ς  έν τφ  κυττερώδν) ίστώ τοϋ πυρεσσ μένου, 
συ'οδά μέν τ·ή περιγ^αφομέν·/] ύτ.ό σου μεθόδω, άλλ αλλοία 
εγχειρίσει.

Εύχόιιενός σοι καρτερίαν πρό; τά άνθρωπο'^ελή διανοητικα 
έργα σου κατασπάζομαί σε καί μένω.

Α. ΧΑ1ΡΕΤΗΣ.

Α Γ Γ Λ ΙΚ Η  ΓΕΩ ΡΓΙΑ .

Αί κεντρικά! κομνιτεΐαι.

Λλλοο είδους θέαμα μας περιμένει εΐς τά ; κομητείας τοϋ 
κυρίως κεντρικού μέρους τής Αγγλίας, δηλαδή τάς τοΰ Βαρβίκ 
(Warwik), Βόρσεστερ (Worcester) ,  Ρουτλάνδ (Rutland). Λεί- 
σεστερ (Leisester) χα ;. Σαφφόρδ (Stafford) κειμένας μεταξύ τής 
δ·/Γΐ*ής χώρας ή τής τών χόρτων και τής ανατολικής έν ·£ 
επικρατεί τό τετραετές σύστημα τών άμε ψισπορών" ή χώρα 
αύτη παρουσιάζει τήν συγχώνευσιν τών δύω συστημάτων, καί 
είναι ό πλουσιώτερος τών γεωργικών τόπων τής Αγγλίας.

Αρχίσωρεν δέ άπό τής κομητείας Βαρβίκ, έν f, άνακαλύπτε- 
ται έκ πρώτης δψεως ή κυρία αιτία  τ ι ς  μιγάλης ταύτης άγρα· 
τικής εύτυχίας Μέχρι τούδε έπισκέφθ^μεν τόπο ς άποκλειστι- 
κώς γεωργικούς ή τούλάχιστον ολίγον βιομηχανικούς, έν οις 
τά  κέντρα τής κα-αναλώ^εως τών γεωργικών πρ ιόντων εισίν 
άναμφιβόλως ά.θονώτερα η είς τά  τρία τέταρτα τ ς ήμετέρας 
Γαλλίας, έξ αιτίας τής κολοσιαίας πόλεως τοϋ Αονδ'.νου καί τών 
πολυαρίθμων λιμένω/ τής παραλας' άλλ’ έν τούτοις είς τά μέ
ρη ταϋτα έλ/είπει δλως ή διέγερσις τήν όποιαν προξενεί ή γε ι
τονία τών βιομηχανικών κέντρων. Εισερχόμενοι είς τήν κομη
τείαν Βαρβίκ έμβαίνομεν είς τήν κυρίως βιομηχανικήν χώραν, 
καί εύρισκόμεθα απέναντι τής Βιρμιγγάμ (Birmingham) καί 
τών παραρττμάτων αύτής. ό  πληθυσμός τής «Ο'/ητείας ταύτης 
έδιπλασιάσθη άπό πεντή^οντα ήδη έ ώ ν  καί ύπερ αίνει τάς 
δύω κεφαλάς είς δέκα στρέμματα· τά  τεσσαρα πέμπτα τοϋ 
πληθυσμού τούτου ένασχολουιται δλως είς βιομηχανικά έργα. 
Εντεύθεν έπ ιτα ι δτι έκάστη δεκας στρεμμάτιυν έντέλλε αι νά 
παρέξνι τήν τροφήν δύο ανθρ.. πω^, ό Ή  γεωργός, ό μεταφεοι«,ν 
τά  προϊόντα του ιίς  τήν άγοραν, εύρισ«ει έκεί τέσταρας κατα· 
ναλωτάς οΐτινες διαφιλονεικο σι τήν τροφήν ταύτην καί τέλος 
οί καταναλωταί ούτοι, κερδιζ ντες μεγάλα ήμερομίσθια, δύναν 
ται νά πληρώνωσίν είς με άλην τιμ/,ν τα ζωάρ* ιά των. Πώς 
λοιπόν ή γεωργία δέν θελει εύτυχήσα διατελουσα είς ιο ιζύτας 
περ ιστάσ ίΐς;



Δεν πρέπει δέ νά φαντααθή τις οτι τό έδαφος τής κομητείας 
Βαρβικ είναι παντοΰ έξαίρετον- άπ’ εναντίας όλον τό αρκτικόν 
μέρος τής κομητείας ταύτης έσχημάτιζεν άλλοτε άπέραντον 
άμμοχέρσσον άκα λιέργητον, κεχα.-υμμένην Οπό θάμνων καί δέν
δρων, τοΰθ’όπερ ώνόμαίον τότε δάσος. Σήμερον όετό  ημισυ τών 
γαιών τούτων διατηρείται.είς τεχνιτά  λειβάδια,τό όέ έτερον ημι- 
συ εις άροσίμους γαί»ς, ΰποβεβλημένας κατά τό δυνατόν είς τό 
σ ύ ιτηκα  τών αμειψισπορών τοΰ Λίορφολκ' τό τέταρτον μόνον 
τοΰ έδάφους παράγει σιτηρά διά την τροφήν τοΰ ανθρώπου καί 
ή γονιμότης τοΰ ι ε Τάρτου τούτου, ώς καί τοΰ έπιλοίπου τών 
γαιών, αύξάνει σταθερώς, οχι μ.όνον διά τών λιπασμάτων τα  
όποϊα εναποθέτουν έκεΐ υέγισται ποσότητες ζώων παντός εί
δους, άλλά καί διά τών μεγάλων ποσοτήτων συμπληρωματι
κών λιπασμάτων, άγοραζομένων εϊς τάς βιομηχανικας πόλεις 
καί μετακομιζομένων όλιγοεζοδως δια τών διορυγων καί τών 
σιδηροδρόμων, οίτινες διασχίζουσι τήν χώραν ταύτην. Δέν πρέ
πει δέ επίσης νά φαντασθή τις οτι επικρατεί ή μεγάλη καλ
λιέργεια έν τη κομητεία ΒερβΙκ καί έν ταΐς λοιπαίς βιομηχα- 
νικαϊς κομητείαις- ό μέσος όρο; τής έκτάσεως τών αγροτιών 
είναι περίπου 6 0 0  στρέμ. αί πλειότεραι είσί κάτω τοΰ άριθμοΰ 
τούτου. Επίσης δέ δέν είναι τό μακροχρονιον τών έκμ.ισθώσεων 
τό όποιον έξήσκησεν επιρροήν έπί τής αγροτικής ταύτης άνα- 
πτυΈ.εως, διότι οί άγροικίαι ένοικιάζονται σχεδόν κατ ετος 
καί μολοντούτο οί έκμισθωταί υποβάλλονται έκουσιως είς ουχί 
όλιγωτέρας θυσίας διά να βελτιωσωσι τό οποίον καλλιεργοΰσιν 
έδαφος, καί μολονότι τό τής ιδιοκτησίας εισόδημα έδιπλασιά- 
σθη άπό τοΰ 1 7 7 0  δέν παραπονοΰνται ομως ούτοι κατά τών 
ιδιοκτητών δ οτι συμβιβάζονται εύκολα οι συμβαλλόμενοι όταν 
άμφότεροι κερϊίζωσι, έπίσης δέ καί τά ημερομίσθια τών έργα- 
τών ωφελούνται άπό τί)* εύτυχίαν. Ε ί’ Ι δε κατά μέσον όρον 2 
φράγκα καθ’ ήυέραν εργάσιμον.

Εκμισθωτής τοΰ Βαρβίκ, μέτριας καταστασεο'ς, εκμεταλ- 
λεύει άγροικίαν 6 0 0  περίπου στρεμμάτων, δια τήν όποιαν πλη- 
ρά>ει μίσθωμα 6 0 0 0  φράγκα, άποτίων ωσαύτως τούς φόρους 
οίτινες άναβαίνουσιν εί, 1 5 0 0  φράγκα, δίδει είς τούς έργάτας 
του αξιόλογα ήμερομίσθ α, έχει δέ καί ό ίόιΟς, ανευ κολλών 
κόπων καί πολλ>ών φροντίδων, ετήσιον καθαρόν είσόόημα 3 0 0 0  
φράγκων" άναμ-Φίβόλω; δέν είναι μεγάλοι άρχοντες με τοιαϋτα 
εισοδήματα οί έκμισθωταί τοΰ Λινγολν και τοϋ Νορφόλκ άλλα 
δ ι’ ιδμάς τούς Γάλλους, οίτινες πρό παντός άλλου άγαπώμεν

τόν μεσαΐον πλούτον, ό αγροτικός ούτος οργανισμός έχει τ ι 
εύχάοιστον κατά τοΰτο ότι συνενώνει μεγαλήτερον αριθμόν οικο
γενειών είςάττόλαυσιν τής κοινής ταύττ,ς εύπορίας. Εν ένί λόγψ ή 
γή ένταϋθα είναι παεαγωγικωτέρα- τό τε άκαθάριστον, ώς καί τό 
καθαρόν εισόδημα είσί μάλλον ιψυ,μ.ένα καί πληθυσμός αρκούν
τως πυκνός απολαύει εύπορίας τούλάχιστον ίσης Περίπατος 
είς τήν χαρμόσυνον ταύτην κομητείαν εί»αι διηνεκές γοήτευμα. 
Τά ιστορικά παλάτια  τοΰ Κενιλβόοθ καί Βαρβήκ, αί γοητευ 
τικα1 οχθαι τοΰ ποταμοΰ Αβόν, έπαυξανουσι τό επαγωγόν τής 
έ»δρομής ταύτη;, την οποίαν δύναται νά έπιστέψη ή έπ τόπ ιος 
σπουδή τών εργοστασίων τής Βιομιγγάμ· καί διά νά ύπαρξη 
πληρέστατη ή περίληψις αυτη τών θαυμασίων της Αγγλίας, 
σάς συνοδεύει έν τώ τόπω τούτω καί αύτή ή μεγάλη σκιά τοΰ 
Σεκσπνίρ ένθα έγεννήθη.

έν τή παρούση καταστάσει τών άγοοικ ών τής Γαλλίας 
ούδέν ίσως μέρος δύναται νά ΰποστή τόν παραλληλισμόν μέ τήν 
κομητείαν τοΰ Βαρβήκ- τό γαλλικόν έδαφο; οΰδαμοΰ εϋρίσκε- 
τα ι τοσοϋτον λαμπρώς καλλωπισμένον διά τής ανθρώπινης έρ
γασίας, όπως έν τή  άγγλική ταύτρ κομητεία, άλλά τοΰτο προέρ
χετα ι έ κ τ ο ΰ ο τ ιο ί άγγλοι γ ι ώσκουΉ καί έκτιμώσι τά έ* τής 
γής πλούτη αύτών, έν ω ήμείς δέν γνω ρίζομε τοΰτο- δέ* υπάρχει 
άγγλική τοποθεσία όπωσοϋν δροσερωτερα *.Χ: όπωσοΰν γοημω τέ- 
ρα τών λοιπών, ητις νά μή αποκτά αμέσως μεγάλην φήμην καί 
νά μή ηναι τούλάχιστον κατ’ονομα γνωστή ε;ς όλον τόν αγγλικόν 
κόσμ,ον. Παρ’ ήμΐν τ ’ άνάπαλιν, πόσαι γοητευτικαί κοιλάδες, 
πόσαι πεδιάδες γονιμότατοι καί πάτοι λόφοι μέ χαριεστάτας 
μορφάς έκθέτουσιν είς τό φώς τοΰ ήλιου τάς παρ’ ήυών άγνοου- 
μένας φυπκάς λαμπρότητάς των, χωρίς έν τούτοις νά εύ- 
ρίτκηται παρ ήμΐν περίεργος οφθαλμός δπως ύπάγη νά τάς έπι- 
σκεφθή ! Οί άγγλοι δικαίως είσίν υπερήφανοι διά τά ; μεγαλο
πρεπείς ήγεμο-ικάς καί άρχοντικάς έπαύλεις, αίτινες πληροΰσι 
τήν νήσον αύτών' ύπ αύτήν όμως τήν εποψιν δέν είαεθα το- 
σοΰτον κατώτεροι όσον ήδύνατό τις νά ύποθέση. Οί αγροί μας 
δέν εί/ον έγκαταλειφ^ή ύπό τών πλουσίων οικογενειών είμή 
μόνον άπό ένός περίπου αίώνος- πρό τοΰ 1 7 8 9  ήμεθα τούλά
χιστον είς τόν αύτόν μέ τούς άγγλους βαθμόν πλούσιοι εί; 
ωραίας άγροτικας κατοικίας. Καί μετά τόσας κατεδαφίσεις, δια- 
πραχ'^είσας άλλοτε μέν ύπό τής έπαναστατικής λύσσας, άλλοτε 
δέ υπό άγριας κερδοσκοπίας, δύναταί τις έτ ι καί σήμερον άνα- 
ζητών ποοσεκτικώς, ν’ άνεύρη, καί παρ ήμΐν άρκετάς έπαύλεις



τοιαύταί τών τρ ων τελευταίων αιώνων διά νά τά ; άντιθέση είς 
τάς περιφημοτέρας άγγλικάς, μέ μόνην τήν παρατήρησιν, ότι 
αί μέν γαλλικαί έπαύλει; πίπτουσιν είς ερείπια, αί δέ άγγλι- 
καί, διατηρούμενα! μετά θρησκευτική; προσοχή;, μεγαλοποιούν · 
τα ι άπό γενεάς εΐ; γενεά»* σεβό->εναι δέ παρά πάντων, ώς πα 
τρική κληρονομιά, ις-ανται όρθαί καί ακατάβλητο ι! Καί αύτά τά 
ερείπιά των, ό'ταν έχωσι τοιαΰτα, τούθ ό'περ είναι σπανιότα- 
τον παρά τοΐ; ίγγλο ις , περιποιούνται μετά πολλή; αγάπη; καί 
εύλαβείας. Φθάνουσι μάλιστα καί νά τά  μιμώ νται όταν δέν 
έχωσι- τό δέ αίσθημα τών οΰοδομών τοΰ υφους τοΰ εΐ; όξΰ 
λη'γοντο; καί σπειραδωτοΰ, τό όπ 'ΐον έλαβε τό όνομα τοΰ Θεο
δώρου, τοσοϋτον επικρατεί ώστε καταντά μέχρι τοΰ γελοίου.

6σα είπομεν ή^η περί τή ; κομητεία; Βαρβήκ εφαρμόζονται 
έπίση; καί εί; τά ; γειτονευθύσ«; αύτη κομητεία; Βόρσεστεο 
(W orcester)  καί Αείσεστερ. Η κοιλά; τοϋ Αοόν εξακολουθεί 
καί έντό; το -; Βορσεστερ έχουσα την αύτήν χάριν καί την αύ-ήν 
γονιμότητα. Τό Αείσεστερ εϊναί ί'σω; έτι πλουσιώτερον, διότι 
τά  κτηνοτροφικά φυτά εύδοκιμοΰσιν ίδίω; εί; τά υγρά εδάφη 
καί ΰπάρχουσι πολλαί γαΐαι τού ι?δου; τούτου εί; τήν κομη
τείαν τοΰ Αείσεστερ. Η μικρά πόλις τού Μέλτον-Μοββραίϋ 
(Melton Mowbraiy) η τ ι; κατά τό θέρο; άποκαθίσταται τό 
συ-άντημα τών έρ ιστών τή ; Θήρας τών άλωπέκων όφεί*ει τά 
πλεονέκτημα τοΰτο εί; τόν σχηματισμόν τοΰ έδάφο >; αύτή;, 
έλαψρώ; ανωμάλου, ένθα νωθροί ποταμοί, ρέοντε; μέ πλήρη 
ρείθρα, έρπίζουσι νωχελώ; έν τω  μέσω λειμώνων διακεκομμέ
νων ύπό φραγμών· όλοι οί διά τό όροι εύρΐσκυν-
τα ι οΰτω συνηνωμένοι. Εν τή χώρα ταύτη κατασκΕυάζεται ό 
περίφημο; τυρό; τοΰ Στίλτον, έν αύτή εύρίσκεται καί η περί
φημο; άγροικία Δίσχλεϋ fDishley-grange) τήν οποίαν καθεϊξεν ό 
Βάκβηλ καί έ 
f/ορφώσεω; τ ι 
κτήσεων τής

Μ’ ολην τήν κατά παράδοσιν εύτυχίαν του τό Αείσεστερ δέν 
άπέφυγεν όλω; διόλου τήν κρίσιν· καθώ; όλοι οί /ορτοφόροι 
τόποι άπε<οιμήθη καί τό Αείσεστερ έπί τή; μακρα; εύτυχία; 
αύτοΰ, ώ; έ<εί·οι άφέθη καί τοΰτο να κατακερματισθή εί; μ ι
κρά; ιδιοκτησία; καί μικρά; καλλιέργειας· μεταβολαί τινε; τών 
ιδιοκτητών είσίν άναγκαΐχι καί ΛρΚγματοποιοΰντ^ι άρκετά τα- 
χ ίω ;. ή  μίκρο-ίάτη κομητεία τοΰ ί>όύΐλάν#, ητι; δέν έχει εκ-

κ τής οποία; έξήλθεν ή μεγάλη άρχή τής μετα- 
ον κατοικίδιων ζώων, μία τών ώραιοτέρων κατα- 
άνθρωπίνου μεγαλοφυΐας.

τασιν μεγαλητέραν τών 4 0 0 0 0 0  στρεμμάτων, ομοιάζει πολΰ 
τό Λείσιστερ.

Η κομητεία τοΰ Σταφφόρδ παρουσιάζει ισω; τό μέγιστον 
παράδειγμα ό'περ υπάρχει έν Αγγλία, μετά τά ; κομητείας τοΰ 
Λαγγάστρ, τή ; ίσ/υράς έπ·^ρθή; ην έξασ*εΐ έπί τή; γεωργική; 
προόδου ή γειτονία βιομηχανικών έργοστασίων* φυσικώ; άνυ^ρα 
καί άγρια τά ίρη τά διασ ίζοντα τήν κομητείαν ταύτην, 
ύψούνται χ ιλ ’.ου; πόδα; άγγλικού; ύπεράνω τή ; έπιφανεία; τή; 
θαλάσσης. Αί βιομηχανικαί περιοχαί είσ;ν εΐ; τα ; όλιγώτερον 
γονίμου; γαίας".διιηροΰνται δέ εΐς δύω άΟροίσματα. Τά άγγειο- 
πλας-εΐα πρό; τό αρκτικόν μέρο; τό ότοΐον γειτνιάζει αέ τήν κο
μητείαν τοΰ Λαγγάστρ καί τά  μεταλλουργικά έργοστάσ α πρό; 
μεσημβρίαν, φθάνοντα μέχρι τών πυλών τής Βιρμιγγάμη;. Χ α- 
ρι; δέ εί; τά ; απαραδειγμάτιστου; προόδου τάς όποιαί έπραγ- 
ματοποίίΐιαν ήδη καί πραγματοποιοΰσιν όσημέραι αί βιομίΟ- 
yaviai αυται, ό πληθυσμό, τής κομητεία; ταύτης ύπεο'.αίνει 
σήαερον τά ; 6 0 0 ,0 0 0  ψυχών έπί έκτάσεωι γ τ ; 3 ,0 0 0 ,0 0 0  
στρεμμάτων, ό^αν τοσοΰτο; πληθυσμό; συναθροίζηται εί; 2ν 
μέρο;, πρέπει ή γή νά ηναι όλως άνυπότακτο; καί άγονο; διά 
νά μή βιασθή ΰπό τών κατοίκων νά παράγη. Μόνον τών άγ- 
γειοπλιστείω ν τό έτήσι' ν προϊόν έκ~ιμάται ΰπό τών σ τα τι
στικών άγγλων εί; δύο έκατομμύρια λιρών ήτοι 5 0  έκατομ- 
μύϊ>α φράγκων’ τά  δέ σιδηρουργεία παραγουΉν έτνισίω; 6 0 0 , 
0 0 0  τ',νου; σιδηρουργικών προϊόντων καί ό μεγας ουτος πλού
τος χύνεται έπί τής γεωργίας.

Η μεγάλη ιδιοκτησία επικρατεί έν τή κομητεία τοΰ Σταφ- 
φόρδ, καθώ; είς όλους τού; άρχικώς ολίγον γονίμους τόπους. 0  
δοΰξ τοΰ Σούθερλανί, ώς κληρονόμο; τών λόρδων Σταφφόρό, ό 
κόμη; Λιχτφιέδ, ό λόρδο; Β ιλουγγβάϋ, ό λόρ^ο; Ταλβό, ό 
λόρδο; Χάθερτον, ό μαρκέσιο; Αγγλεζέ«, ό σίρ Ροβέρτο; Πήλ, 
είσ.ν οί μεγαλήτεροι ϊδιοκτήται τής κομητεία; ταύ^/ι;. Αί 
άγροικίαι έκ.υισθόνονται δ ι ' έν έτο;, καί οί έκμισθωταί προτι- 
μούσι τό σύστημα τοΰτο’ τοΰτο δεικνύει οτι ΰπάρχουσιν έ^αι- 
ρε<οι σ /έσει; μεταξύ τών ιδιοκτητών καί τών εκμισθωτών. Η 
κρίσι; παοήλθε καθ’ όλοκληρίαν. Οί δέ ίδιο*τήται όλίγα; έχου- 
σι νά χορηγήσωσι παραχωρήσει;, έπειδή τά  έκμ'.σθώματα είσί 
γινικώ ; μέτρ α καί οί έκμισθωταί αρκούντως εύποροι όπως 
δυνηθώσι νά ύπο^έρωσι στιγμιαίαν έλάττωσ·ν τοΰ κέρδους αύ
τών. Τά ήμι^ομίσΚι* ιίτ ί  2 φράγκα καθ' ήμέραν έργάβιμόν,



και ο υπερ τών πτω χώ ν έρανος, δστις είναι τδ ά^άνθαστον θερ-· 
μόμετρον τής εύπορίας τών εργατικών κλάσεων, ύπάρχει ολίγον 
υψωμένος. Είς τά  κτήματα του λόρδου Χάθερτον συμβαίνει 
πολλάκις ούδείς πτωχός να ύπαρχν] έχων άνάγκην βοηθίίας' κα! 
έντϊΰΒ* έπισης το σύστημα τών αμειψισπορών τοϋ ΐνορνόλκ. 
παο/^γαγε την εύποριαν ταύτην. Πανταχοΰ δέ όπου τό σύστ/,μα 
τοΰτο άπ»ντάται^μετά τής μεγάλης ιδιοκτησίας καί τής βιο
μηχανικής προόδου, ή άγγλι*ή γεωργία φθάνει είς τδ άκρον 
αωτον. Γο Σταφφορδ συνενώνει τά  εύεργετήματα τών αρδεύ
σεων, αίτινες μετεμορφωσαν τάς άγόνους κατωφερείας εις έξαι- 
ρέτους βοσκάς. - *

At σημαντικωτεραι αγροικία·, τών τόπων τούτων ύπάοχουσιν, 
ή τοΰ λόρδου Χαθερ'ον, έν Ταδεσλαίΰ, ήτις δέν έχει Ολιγώτερον 
τών 6 ,8 0 0  στρέμμά ων, ή τοϋ δουκός Σο .-θερλανδ εϊς Τράνθαμ 
καί τέλος απαντάται τό Δοαϋ'ον-Μάνορ, ή κατοικία τοΰ σίρ 
Ροβέρτου ΙΙηλ. Είναι άρκετά περίεργον νά ϊδγ τις ώς ό σίρ 
Ροβέρτος, μεγας ιδιοκτήτης ό Γ^ιος, έλυσε διά τάς ιδίας αυ
τού υποθέσεις, το ζητημα τδ όποιον τοσυϋτον αποφασισακώς 
έθεσε προκειμενοι περι δημοσίων συμφερόντων όλος ό κόσμος 
ένθυμεΐται την περίφημο·- πρός τοΰς έκμισθωτάς αύτοΰ έπισΌ - 
λην της 24  Δεκεμβρίου 1 8 4 9 ' τό όποιον περιεΐ^εν αυτη πρό
γραμμα έξετ6·λέσθ/ι κατ» γράμμα, ό δέ σίρ Ροβέρτος ένήργησε δ ι’ 
έςόδων του την διοχέτευσιν τών ιδίων γαιών, ύπό την διεύθυν- 
σιν τοϋ Κ. Παρκες, με την συμφωνίαν τοΰ να πλπρώνωσι πρός 
αύτόν οί έκμισθωταί 5 τοΐς 0 /θ  έπί τοϋ δαπανηθησομένου κεφα
λαίου, καί τόν δΓον τοΰτον παρεδέχθησαν οί έκμ ισθωταί εύχα 
ριστως. Με ταΰτα όλα τά εισοδήμα τα έπεθεωρήθησαν παρ’αύτοϋ, 
καί ευρεθησαν ότι όλιγα -ήλαττώθησαν, διότι γενικώς ησαν 
ταύτα μέτρ α, και δια νά εϊπω έν ένί λόγω, οί έκμισθωταί πρό» 
οδς προσέφεραν πολυχρονίους έκιησθώσεις ήρνηθησαν νά τάς δε 
χθώσιν, εύχαρ-στούμενοι νά άνανεώνωσι κα τ’ έτος τη- έ^μί- 
σθωσιν τών παρ αύτών κατεχομένων αγροικιών, τάς όποίας 
εν τουτοις πολλοί έξ αύτών καλλιεργοΰσι κατά διαδοχήν πολ
λών γενεών.

Αί ίδιοκτησιαι τοΰ σίρ Ροβέρτου Πήλ είσί τό πρωτότυπον 
τής καλής διοικησεως· ή εξαίρετος διαττίρησις τών αγροτικών 
οικοδομών, ή κατάστασις τών οδων, εργασιαι τής ίσοσταθμί- 
σεως και τών διοχετεύσεων, ή κατασκευή κ<λών χωρικών οικιών 
δι» τους ίργάτας αύτού μετά συνεχομένων αύτοΐς κήπων, τδ

πάν αναγγέλλει τά  πλούτη καί τήν Ελευθεριότητα τοΰ ιδιοκτή
του* καί οί έκμισθωταί έκ μέμους των πλ/ίρεις έμπιστοσύνη; 
πρός τδν γαιοκτήμονα των (Landlord) δέν διστάζουσι νά ένερ- 
γώσι πρηκαταβολάς είς τδ έδαφος τάς όποίας αυτη άνταποδί- 
δει μετά μεγάλου τόκου. Παντοΰ δέ άπαντώνται είς τά  κτήμα
τα  αύτοΰ τά έντελέστερα έργαλεΐα, οί έκλεκτότεροι σπόροι, αί 
παραγωγικωτεραι μέθοδοι, άλλ’ επίσης αί ώ:αιότεραι συγκομι- 
δαι καί τά  ωραιότερα ζώ α- καί αύτοί οί ημερομίσθιοι έργάται 
έργάζονται μετά πλειοτέρας θερμότητος, βέβαιοι δντες δτι έχου- 
σιν εΐδός τ ι Θείας προνοίας ήτις θεραπεύει προκαταβολικώς τάς 
άνάγκας των.

Ενταύθα, ώς καί παρά τ& δουκί τοΰ Βεδφόρδ, τώ  δουκί τοϋ 
Πορτλάνδ, καί τώ  λόρδφ Χάθερτον, δύναταί τις νά ϊδτι τ6 
ιδανικόν τοΰ μεγάλου ιδιοκτήτου ά γγλο ι, δστ.ς θεωρεί έαυτόν 
έχοντα τόσα καθήκοντα δσα κοίΐ δικαιώματα, καί δστις σνρέφει 
πρός δφελος τοϋ λ*οΰ τόν όποιον κυβερνά, :δ μεγαλήτερον 
αγαθόν τής κοινότητος, τήν διά τών χειρώ» τών μελών αύτής 
καρποφορίαν τής γής, τής όπβιας είναι ούτος τρόπον τινά ό θέ
μα -,οφύλαξ.

Πρός άρκτον τών πρασίνων πεδιάδων τοΰ Λείσεβτερ εκτεί
νονται τά  πρώτα πατώ ματα τών όρέων τά  όποια σχηματίζουσι 
τάς δύω κομητείας τοΰ Νόθιγγαμ καί τού Λέρβυ. ' ά κυρίως 
δρη άρχίζουσιν είς το Αερβυ, τό δέ Νόθιγγχμ είναι σειρά λό- 
ίω ν κατά τό μάλλον η ήττον υψηλών, άλλ’ οίτινες μετέχου- 
σιν ήδη -.ής φύσεως τών γειτνιαζουσών άκρωρειών Κατά τούς 
αρχαίους χρόνους, τό δάσος τοΰ Σίερβοΰδ (Sherwood), περίφ μον 
διά τά κατορθώματα τοΰ Ροβίνου Χούδ (Robrn Hood) έκάλυπτε 
τδ μέγιστον μέρος τοΰ έδάφους. Σήμερον τό δάσος τοΰτο έζέλι- 
πεν δλως ένώπιον τών προόδων τού αρότρου’ άλλ’ ή φυσι*,ή ίσ- 
χνότης τοϋ έδάφους διέμεινε μέχ^ρι τών ήμερών μας. Διά τίνος 
ίδιάζοντος δλως τ^  Αγγλία προνομίου καί αύτή ή στειρότης 
τού άρχαίου δάσους έ'σχε συνέπειαν ευτυχή, διότι τό δάσος 
τοϋτο εμεινεν ιδιοκτησία μικρού τίνος άριθμοΰ μεγιστάνων 
άγγλων, οίτινες έσχημάτ^σαν έν αύτώ ωραίους παρϊδείσους καί 
μεγάλα κτήματα. Η περιοχή αΰτη ονομάζεται έν Αγγλία Δου
κάτα Dukery διότι ούδαμοΰ τής Αγγλίας εύρίσκονται συνηνω- 
μέναι τοσας δουκικαί κατοικίαι. Ενταύθα είσίν αί μεγαλοπρε
πείς κατοικίαι τών δουκών Λουκάστλ (Newcastle) καί τοΰ 
Πορτλάνδ, καί τών κομήτων Μανβέρς (MenveiS; καί τού Σκορ-



βουρούγ. Εΐς τήν πλέον π»ράμερον γωνίαν τοϋ ποιητικού τού
του δάσου;, όχι μακράν τών έτι διασωζομέ-ων γεγηρακυιών 

_$ρυών, αιτινες νομίζονται δτι έστέγασαν τόν Ρουβίνον Χούδ, 
δψοϋται τδ έτοιμόρροπον μοναστη'ριον τοΰ Νεουστήδ vNewsteach, 
έν τώ δποίφ έμεγάλωσεν ό λόρδος Βύρων. 0~τις έτισκεφθή 
τήν ερημιάν ταύτην έννοεΐ καλη'τερα πώ; έμοοφώθη, μεταξύ 
τών ερειπίων έν οϊς επανέρχονται τα φαντάσματα τών μανία- 
κών μοναχών καί τών έρημκών συδένδρων μερών ένθα άναζοΰσι 
τά  παραμύθια τών τολμηρών ληστών, ή σοβαρά μεγαλοφυία, 
ήτι; έξήλθεν εκεϊθεν.

0  δούξ τοΰ Πορτλανδ, δ μεγαλήτερο; ίδιοκτη'της τών αϊγια- 
λών τούτων, είναι συγχρόνως εί; τών έμπειροτέρών αγρονόμων 
τής Αγγλίας. Ε ς τδ μακρόν καί έντιμο» στάδιόν του, ίιό τ ι 
είναι οίμερον όγδοηκοντούτη;, δέν άφή*ε νά παρέλθη '"δτε μία 
ήμέοα χωρίς νά μεταχειρισθί) τήν δύναμιν τοΰ όνόματός του 
καί τής μεγάλης περιουσίάς του εί; γεωργικά; βελτιώσεις. 
Χάρις αύτώ τά  πέριξ τής μικρά; π ό ε ω ;  Μανσφιέλδ υετέ- 
βαλυν οψιν και παρουσιάζουσι σήμερον πλουσίαν καλλιέργειαν, 
αντί τών άμμο/έρσων γαιών, α ί'τινε; την έκάλυπτον άλλοτε· Τδ 
σημαντικώτερον τών Ιργων αύτοΰ είναι γιγαντώ δη; έπιχείρησις 
τών άρδεύσεων είς αύτάς τάς πύλα; τή ; Μανσφιέλδης. 'Γά υδα- 
τα  μικοοΰ τινο; πο^αμοΰ έλαβον άλλην διεΰθ νσιν διά να σχη- 
ματίσωσιν εύρείαν διώρυγα η τι; ποτίζει 16 0 0  στρέμματα. Γδ 
ώραΐον τοΰτο έργον έστοίχισεν |ν  έκατομμύριον, τδ δέ άκαθά- 
ριστον εισόδημα τών δ ι’ αύτοΰ αρδευομένων γαιών έκτιμάται 
εΐ; 6 0 — 7 0  φράγκα κατά στρέμμα* κοσσίζουσι δίς τοΰ έτου; 
τδ χόρτον, τό δέ υπόλοιπον τοΰ έτους αί νομαί αύται άφι'νον- 
τα ι εΐ; τά πρόβατα τά έκ τοΰ είδους τών θινών τά δποΐα εύρί- 
σκουσιν έκεϊ τροφήν άφθονοτάτην· ούδεμία άλλη αγροικία δίδει 
μάλλον τούτου τήν ιδέαν τή ; δυναμεως δσον ή άγροικια τοΰ 
Κλίπστδν, άπδ τήν οποίαν έξαρτώνται αύται, καί ητις έχει 
έκτασιν πλέον τών 1 0 ,0 0 0  στρεμμάτων. Η μεγίστη λιθοστβω-

»Π αύλή έν τή όποία μεγάλη αγέλη βοών σκωτι*ών τής φυ · 
τοΰ Αγγίους μανδρίζεται καθ’ δλον τό έτο; άστεγος, έν 

τώ  μέσω σωρών χόρτου, παρουσιάζει θέαμα μ-.γαλοιτρεπές τδ 
όποιον έκπλ/,ττει ζωη;ώς τήν φαντασίαν.

Τά κτήματα τών δουκών τοΰ Νιουκάστλ καί τοΰ Πορτλίνδ 
διάκ,ρίνονται άλλου τινδς συστήματος καλλιεργείας. σπο
ρών κ«1 φυτειών δένδρων παντός είδους. Είπον ·”,#η, δτι μβγι-

στάνε; τιν^ς άνέλαβον νά κατατκευάσωσι διά τή ; τέχνη; άλη- 

θή δάση εί; τοΰ; τόπου; έν οί; δ :ν ήδυνήθη να έπιτύχτι ή με

ταβολή τών γαιών εί; άροσίμου;. λύνεται νά ϊδη τις πόσον 

ιά  δάση ταΰτα, σπαρέντα καί φυτευίίέντα ΰπό τοΰ άνθρωπου, 

συγκείμενα δέ άπό έ*λεκτά εϊδη καί έλευθερωμένα άπό τήν 

πα:άσιτον βλάστησιν, μετά προσοχή; άραιούμενα και καλλιερ
γούμενα τέλο; πάντων μ ’ δλτ,ν τήν δυνατήν τέχνην, είσίν άνώ- 

τερα άπό τά φυσικά δάση τα οποία ηλθον ω; εκ τυχη;.

Χάρι; εί; τά ; εύφυεϊ; -ιαύτα; προσπαθεία;, αι κ»καΙ γαΐαι 

τή ; κομητεία; Νόθιγγαμ κατάντησαν ^α παράγωσι μέσον δρον 

είσηδήματο; 8  φράγγα κατά στρέμμα. Ι'.ί*αι άληθέ; επίσης o n  
ή έπενέργεια τή; μεγάλη; ιδιοκτησία; εί; χεϊρα; ανθρώπων ά- 

φοσιωμένων εί; τό κοινόν καλόν συνηνώθη ένταϋθα μετα της 

ούχ’ ηττον εύεργετικής επιρροής τή ; βιομηχανία;. Η πόλις 

ΙΝδθιγγαμ, ήτις μετά τών παραρτημάτων της άρ-.θμεΐ πληθυ

σμόν 1 0 0 ,0 0 0  ψηχών είναι ή έδρα πολυαρίθμων έργιστασίων. 

0  δλος πλη,θυσμό; τή ; κομητείας εδιπλ-σιάσθη από πεντήκον- 

τα  ήδη έτών, έν τώ  αύτώ δέ χρονικώ διαστήματι τδ εισόδημα 

τής ιδιοκτησίας τών γαιών έτριπλασιάσθη. Π*ντοΰ τά  δύω 
ταΰτα γ ε γ ο ν ό τ α  συμβαδιζουσιν έκ παράλληλου, καί τόδέύτερ .ν  

είναι πάντετε συνέπεια τοΰ πρώτου. II κοιλά; Τράντ, η τ ι; άπο 

τελεί έξαίρετιν διά τήν γονιμότητά τη ; άπό τδ υπόλοιπον του 

τόπου, είναι εξόχω; πλούσια.

Τ/,ν κομητείαν Δέρβυ, μίαν τών γραφικωτέρων τή ; Αγ

γλ ία ;, επισκέπτονται κατά τό θέρος πλήθος περιέργων. Τδ γοη

τευτικόν χωρίον Ματλόκ, γνωτδν διά τά  μεταλλικά αύτοΰ 

ΰδατα καί τοΰ οποίου ή τοποθε-ιία (site) ά.ακαλεΐ εΐς τήν μνή

μην τάς ώ-αιοτέρα; κοιλάδας τών Πυρηνναίων, κατέστη τό 
τακτικόν στρατόπεδον τών περιηγητών. Εντεύθεν, ώ; έ ; αφε

τηρία;, έπι/ειροΰσιν έχδρομά; καθ' δλας τά ; διευθύ'β'.ις, άλλοτε 

μέν είς τάς κορυφάς τών βουνών, άλλοτε Ή  εις τάς χαρά

δρας τών πολυαρίθμων κοιλάδων. II ώραιωιέρα δδ/,γει ίίς



Σια τσβόρθ, λαμπραν κατοικίαν τοΰ δουκός τοΰ Δεβονσιάϊρ- 

άληθεϊς μεγάλα·. όδοι, έλευθερίως άνοικταί είς όλους, διαπερώσι 

τόν άπέραντον παράδεισον καί άποτελοϋσι δημόσιον περίπατον. 

Είς τά  μ εγάλα  τα ΰ τα  χ τή μ α τα  τό πάν δέν δ ίδει κέρδος, όσον 

πλούσιος καί άν τξναί τ ις , βεβαίως είναι μ έγα  βάρος ή δ ια τήρη 

σές του θαυμασίου τούτου ανακτόρου καί τώ ν μεγαλοπρεπώ ν 

αύτοϋ κήπων καί παραδείσων. Εν Α γγλ ία  μάλλον η άλλαχοΰ 

έφαρμόζουσι τήν περίφημον εκείνην ^ράσ-.ν, ή εύγέηνα νπο- 
Xpiei. Σέβονται ύπερμέτρως τά  μ εγά λα  ονόματα καί τάς μ εγά 

λας περιουσίας, άλλά έπιβάλλουσίν αύτοΐς δαπάνας τ ι ς  αξιοπρε

πούς άντιπροσωπεύσεως αί όποίαι έπ ί τέλους θέλουσι κ α τα 

στρέψει αυτα. Δύναταί τ ις  νά προΐδνι τήν έποχήν καθ' ην 

δεν θέλει υπάρχει ιδ ιω τική  περιουσία άρκοΰσα πρός συντή- 

ρησιν τοΰ Σιατσβόρθ κα ί τότε θέλει συμβή gv έκ τών δύω η ή 

Βερσάλλη αυτη τή ς Α γγλ ίας θέλει έξαφαν.σθή, ή θέλει άποβή 

περιουσία δημοσία τοϋθ’όπερ είναι ήδη πρ αγμ α τικ ώ ς ώς έκ τής 

χρήσεως τήν όποίάν κάμνουσιν τοϋ ανακτόρου τούτου.

Ο δούξ τοΰ Δεβονσιάϊρ είναι άλλως τε ιδιοκτήτης μεγάλου 

μέρους τ ί ς  κομητείας -αύτης, ό δέ δού? τοΰ Ρουτλάνδης έχει 

ώ ιαύτω ς έν αύτίί έχτεταμένα κτήματα, ό  τελευταίος ούτος 
εξουσιάζει ολόκληρον τήν με- άλην πλευράν τών όρέων, τά όποια 
χωρίζουσι τήν κομητείαν τοϋ Αέρβυ άπό τήν τής ίόρκης καί 
σχηματίζουσι τρόπον τινά τό  νοτ.αΐον όστοΰν τής Αγγλίας.
Η γεω ργία  β ιά ζετα ι ενκ τε  τ ή ς  φύσεω; τοϋ έδάφους καί Οπό 

τοΰ κλήματος νά σ ταμ α τη σ>) είς τάς άκρωρεία; τα ύτας. 

Εύρίσκονται έν α ύτα ι; μόνον ίγ ο νο ι θαμνώδεις τό~οι οίτινες έκ- 

τείνονται' έπ ’ ά πειρον ά λ λ ’ οί άγονοι οδτοι τόπ ο ι είσί τό  ά ντι- 

κείμενον άλλου είδους πολυτελείας- είσί περικεκλεισμένοι άπό 

υψηλά τείχη  πεοιλαμβάνοοντε; δέ πολλά ; τετραγω ν ικά ; λεύγας 

κατοικόΰνται ύπό παντός είδους ζώων τής Θήρας.

Τά χαμηλότερα όρη, τά  όποια άποτελοΰσι τά  τρία τέταρτα  

τής κομητείας, εισί κεκαλυμμένα άπό βοσκάς· δ σίτος δέν εύδο- 

* μ ε ΐ ε ς τα  οροπέδια τα ϋ τα , μόνη δέ εκ τώ ν δημητριακών

καρπών ή βρώμη επιτυγχάνει. Είσί δέ τόποι μόνον τών βο

σκών, ώς είναι γενικώς οί τοιοϋτοι τόποι· γεννοβολοϋσιν έν αύ· 
τοΐς οι έχοντες κοντά κέρατα βόες καί πρόβατα τοϋ είδους 
Δίσχλ.εϋ, τά κτήνη ταΰτα  πωλοΰσι κατόπιν είς τους εκμιαθωτας 
τών π ιδ ια δω ν κατασκευάζομαι τυρούς οί όποιοι χωρίς νά έχωσι 
τήν ύπόληψιν τών παχέων δυτικών κοιλάδων, εύρίσκουσι μολον

τούτο άσφαλή έξόδευσιν. ό  τόπος ούτος ομοιάζει τάς όρεινάς 

χώρας τοΰ κέντρου τής Γαλλίας, π . χ .  τήν Ωοέρνην καί Αι- 

μουζέν, καί έχει δλως τήν αύτήν δψιν καί αί αύται βιομηχα· 

νίαι είσίν' έν χρήσει έκεΐ. Δυστυχώς δμως έάν τά  μέσα είσί τά  
αύτά, ή διαφορά όμως τών άποτελίσμάτων είναι μεγίστη. Εν 

ώ τό τής ιδιοκτησίας εισόδημα μόλις φθάνει τό £ν καί ήμισυ 

φράγκον κατά στρέμμα εί; τάς χώρας τοΰ κέντρου τής Γαλ
λίας, τοϋτο υπερβαίνει τά I ;  φράγκα είς τά  ορη τοΰ Δερου* 

άλλ’ ώσαύτω;,\|έν ώ οί νομοί τοΰ κέντρου τής Γαλλίας δέν 

έχο'-σιν αγοράς καταναλώσεως, ή *ομητεΐα τοϋ Αέρου διασχί,ε- 

ται ύπό πολλών όδών καί σιδηροδρόμων διευκολυνόντων τήν 
μετακόμισιν- βλέπει τις παντοΰ τάς άτμομηχανάς νά ίπταντα ι 

συρίζουσαι έπί τών πλευρών · ραχυτάτων βράχων τούς όποίους 

μόλις ή αΐξ έφαίνετο μέχρι τοΰδε ότι ήδύνατο νά άναβαίν/]. Η 
έψ ετάλλευσις τοϋ μεταλλουργικοϋ πλούτου διατρεφει τήν με

γάλην ταύτην κίνησιν.

Εάν τό Δέοβυ '^ναι τόπος τής μεγάλης ιδιοκτησίας, άλλά 
καί ή μεσαία ώς καί ή μικρά καλλιεργεια επικρϊτοΰσιν έπισης 

έν αύτώ. Αί γαΐαι τοΰ δουκός Ρουτλάν^ είσί δινιρημεναι εί; μι* 

κράς αγροικίας. Εν γενε: δέ τό όρος τούτο, τό οποίον ή φυσις 
έδημιούργησε τόσον άγονον, συγκαταριδμεΐται μεταξύ τών εύ- 

τυχεστέρων χωρών τής Αγγλίας. Η βιομηχανία καί ή γεωργία 

ζώσιν έν αύτώ έν πλήρει ίσοσταθμία. Εϊς τοΰ; κλάδους τού

τους τοϋ εισοδήματος συνηνώθησαν καί αί δαπάναι τής 

πβλυτελ^είας τάς όποίας προάγουσιν αί δουχικαί κατοικίαι καί 

ό φόρος τόν όποιον κατ’ έτος πληρώνουιι διά τήν ωραιότητα 
τών τοποθεσιών οΐ περιηγηταί καί οί κολυμβ^τα! τοϋ Ματλό*.



ή  μεγάλη καί ή μικρά καλλιέργεια συνδυάζονται έν αρμονική 

έτ»ιρία καί παρουσιάζονται άμφότεραι μ ’ δλα τά  πλεονεκτήμα

τα  των. Η μέν πρώτη καθό μετριάζουσα τό ποσόν τών εισοδημά

των καί πολλαπλασιάζουσα τάς ώφελίμους δαπάνας, ή δέ δεύ

τερα καθό αΰ'ανουσα διά τής εργασίας τό άκαθάρις·ον προϊόν τοΰ 
εδάφους. Ο πληθυσμός ει*αι πολυάριθμος, διότι άριθμοΰνται 

έκεϊ ούχί όλιγώτερον τής μιας κεφαλής είς δέκα στρέμματα, 
καί ούδεμία κλάσις τών κατοίκων φαίνεται δτι ή υποφέρει 

στερήσεις, ό  μέσος δρος τοΰ Ημερομισθίου, τό χαρακτηριστικόν 

τοΰτο σημίϊον τή ; ευτυχίας τόπου τινός, είναι 2  φράγκα καϊ 

2 5  εκατοστά καθ' ν,μέραν.

ίπ ό  Κ. ΦΩΣΤΙΙΡΟΠΟΪΛΟΓ.

Περίεργος ιστορία αίμορροϊδικών παθήσεων.

0 Κύριος Μελισταγγις έτι·· ν 65 , κάτοικος Σύρου, υγιούς καθ’ 
όλα οργανισμόϋ, καλής δ>απλάσεως, υψηλού αναστήματος, κρά
σεων λυμφατικο-α ιματώ δοχ, πρό χρόνων πολλών ειχεν ανοι
κτάς αιμορροΐδα;’ επισχεθεισών τούτων, έπήλθεν ανωμαλία τής 
Κυκλοφορίας τοΰ αίματος καί στάσις αύτοΰ είς διάφορα σπλάγ
χνα, κατ έξοχην είς τό η αρ· διά τίνος λογική; θ:ραπίίας ό 
μακαρίτης Παλαιολόγο; ιατρό;, άποκαταστήσα; ανοικτάς τάς 
αιμορροΐδας, άπήΧλαξ; τό« πάσχοντα διαφόρων αίμορροϊδικών 
ενοχλήσεων. Επισχεθίΐσών δέ καί αυθις τών αιμορροΐδων ίσως 
κα. ενεκα τής κακής συνήθειας τοΰ αρρώστου τού νά πλύνη τά 
περι τον άφεδρώνα μέρη μέ ψυχρόν υδωρ, έπανήλθε καί αυθις 
ή ανωμαλία τής κυκλοφορίας τοΰ αΐρια·θ; εί; ττν  κάτω κοι- 
κοιλίαν καί διάφοροι άλλαι καί απερίγραπτοι ενοχλήσεις.

Μετα τήν έδωδήν τροφών ανεπτύσσοντο συνήθως έν τοΐς 
λεπτόΐς έντέοοις άερια" μή εύρίσκοντα 4έ ευκο^ον διέξοδον πρδς 
τα  κατω μέν ενε*α τής έπ ί πολλάς ένίοτε ήμέρας παρατεινο- 
μένης δυσκοιλιότητος, πρός τά άνω δέ ενεκα τή ; μεγάλης άπο·

στάσεως, κατεβασάνιζον μεγάλως τόν άρρωστον.^ Μόλις δέ 
μετά πολλήν αγωνίαν έξήρ'/οντο τινά μέν διά τοϋ στόματος, 
συναποφίροντα καί δσμ*ν άξυνοτάτην, τινά δε διά τοϋ αφε- 
δοωνος, περιέχοντα αφθονίαν ύδοωθε ϊκών ώς έπ ί τό πλειστα· 
αερίων. Ε πί τής πρώτης έπισκέψ’-ώς μου ή κάτω κοιλία του 
άρρώστου ομοίαζε κατά  τ ι τύυπανον, έν ω ί ιά  τών πιριστό
λων τών έντέρων καί διά τής κινήσεω; των αερίων εσχηματί- 
ζοντο διάφοροι μουσικοί τρόπον τινά ήχοι" έπιθλ.βομενη; τής 
κοιλίας μόνον κατά τό κατιόν δ.ξιόν κώλον διεγείροντο πόνοι 

έτ αισθητοί.
ή  έπί πολλά ετη παράτασις τής καταστάσεως ταύτης, πλήν 

τών άλλων δεινών ένοχλήσεων έπέφερεν όπεραιμίαν είς το ήπαρ 
κα'· έξέλκωσιν τοϋ βλεννώδους ϋμένος τοϋ κατιόντος κωλου, 
τούτου δέ έ·εκα, πλήν τών άλλων όχληροτάτων αίμοΡρΟιίικων 
παθήσεων, ό πάσχων ενίοτε έμοϋσεν όξυνωπά τινα υγρά, και 
τρ ο φ ή  συνήθως μετα δύο ή τρϋς ώρ*ς ά*ό τής έδωδης αυτών.

Ι ιά  τής έπιθέσεως τεσσάρων βδελλών είς τό άφεόρών* και 
διά τών έπιτρίψεων τής κινίνη; έπί τοϋ έρεθιζομένου πρότερον 
διά σ ι ν α π ι σ μ ώ ν  δέρ ατος τής κοιλίας, κατεπ>λεμήθη ή Υπεραι
μία τοϋ ηπατος* δοθεισών δμως έπειτα τών αίμορροιόικων (;/·,- 
ρίων τοϋ Ούφελάνδου (τρυγικής ποτάσσης δραχμήν μίαν, αν· 
θέων θείου δο. ήμισεί <ν, ϋπανθρακικής μαγνησίας κοκκ. ί.)  όυ· 
<-υνώς δέν έ^ήλθε τό ούνηθες έπίτο ούτων παθήσεων ̂ ευαρεστον 
άΓοτέλεσμα, τοΰτο δε ϊσως ένεκα τής έξελκωμένης ουσης 5λεν- 
νομεμβ-άνης τοΰ δεςιοϋ κατιόντος κώλου. Τοΰτο μέ ήναγκασε 
;ά κ»ταφύγω έσωτερικώς υέν ιίς τήν χρήσιν του υπονιτρικου 
βισμουθίου τό μέν πρώτον άνά ήμισείαν_ ραχμήν κατα πασαν 
δευτέίαν ώραν, καί έπί ήμέρας όκτώ· έξωτερικώς δ* κατα π ά 
σαν έσπέοαν παρήγγειλα τόν άρρωστον νά «έτη εις τ*ν κοιλίαν 
του κατάσαρκα μαλακτικόν τ ι κατάπλασμα ίοχυρως επιπεπα- 
σμένον μέ ζηοίον χόρτου κωνείου, τής κοινώς λεγομενης τσ ι- 
κούτας \  μαγκούτας.

Η θεραπεία α υ τ η  έπέφερε λίαν ε υ ά ρ ε σ τ α  αποτελέσματα· μετα  
όκτώ ήμέρας άπό τής χρήσεως αύτής έπήλθε ρν,σις αίματος 
άπό τών έν τω  άφεδρώνι αίμορροϊδικών α γ γ ε ί ω ν .  Ε ιτοτε  ό άρ
ρωστος έλάμβάνε κατά πάσαν τρίτην ώραν μίαν δόσιν (ήμισειαν 
δ (.α γμ Μ  ύπονιτρικοϋ βισμουθίου1 συνουλωμένης όέ σμικρόν 
κατά σμικρόν τής έζηλκωμένης πρότερον οϋσης βλεννομεμ ,οαντ,ς 
τοϋ δεξιού κατιόντος κώλου έπαυσεν ό εμετός καί άπεκατεστα-



βη**ν «ί Tat*t«)c«l άΐΜϊτατιΙσβις καθ έχάβτην πρωίαν. ό  «ίρρω- 
οτος εκτοτε ελαμβανε κατά πάσαν τετάρτην ώρ«ν μ ί«ν δόσιν 
υπονιτρικου βισμουθίου. Β ιασμένου &  τού ά ρ ρ ώ , , ο υ ά- έλ- 
9? χ«1 νομίσα5 ό'τι ένένετο ήδη έντελής ή έπούλωσις, κατέφυγον 
κ α ί α υ ^ ς  ε ς τήν χρή,,., τών ανθαιαορροϊδικών ξηρίων τοϋ 
Ο λ λ α ν δ ο ύ , αλλά μετά δύο ήμέρας έπανελθόντος , 0~, έμέτου 
^οτγκασθγιν να επανελθω εις τήν χρήσιν τοϋ ύπονιτρικοϋ βισαού-

* to*VSSr τ,λ“" μ  u *

Λ Λ 1 μ “ Ι  ,έ? ° ^ α άπό * ϊς  χ ύ σ ε ω ς  πάσης ένοχλη'σεως 
ελάμβανεν δ άρρωστος κατά πάσαν τετάρτην ώραν μίαν δόσιν 
υπονιτρικου βισμούθο* (ήμίσε,αν δραχμήν)· έπί άλλην μ ίαν 
εβόομαδα ελαμβανε κατά πάσαν π έ μ π τ η  ώραν μίαν δόσιν‘τοϋ 
* W u  φαρμάκου- ε.νειτα έτνΐ ένα μήνα ολόκληρον τόν π α ,ή γ 
γειλα να λαμβαντ, πρω* κ*1 έσπέρας πρό τού δείπνου «νά μίαν 
ο ο Ί ΐ ν . Κατ α  πάΓαν δέ πρωίαν νά λαμβάν* gv κοχλιάριον τής

T? V  Γ ελ ΐτο ?> * α ί «ί*4 *·* έ π ε ιτ α  νά π ίν /ι π ο τή ρ ιο ν  
.  ψ^ 0υ υδ* τ 0 ί ' ν « π ο φ εύ γ^  δέ τοϋ λοιπού τ^ν  χ 5ήσιν ά λ μ υ -  

ρων, κ α π ν ισ τώ ν , οσπρίων, τ ιγ α ν ιτ ώ ι  * α ί τ ε τα ρ ιχ ευ μ ένω ν  (πΛ. 
α τω ν), ν αποφεύγω  τή ν  χρήσιν ο ινο π νευμ α τω δώ ν  π ο τώ ν  jj κ α ί 
«υτου  του οίνου μ έχ ρ ί τελεία ς ά π ο κ α τ α σ τ ά ίε ω ς  τή ς μ η ν ια ία ς 
ροής α ίμ α το ς  « π ό  τώ ν  έν τ ώ  άφεδοώ νι α ίμορροϊδικώ ν α γ γ ε ίω ν  
να π»υσ·/] δ ια  π α ν τό ς  ™  έπ ίλουσ ιν  τώ ν  κ ά τω  μερώ ν τοϋ  σώ 
μ α το ς  μ έ  ψυχρόν ύδωρ.

Περι το εαρ κατά μέν τοί,ς μήνας Μάρτιον, Απρίλιον καί 
Μαιον να πιν? κατά πάσαν πρωίαν ποτήριον όρόοΰ γάλακτος 
(τυρόγαλου; μεμιγρένου μέ δύο ή τρία κοχ ιάρια τής τραπέ 
U  «που καπνιάς (fumsariae)· κατά δέ τούς μ ήν« ς Αΰ-.-ούστον 
ΣεπτεμΕριον και Οκτώβριον νά κάμν, χρτσιν τής σταφυλοθίρα-

ΤΓ(~ ElVa‘, '/lS/‘ αυτ·/) έν τνί Μελίσση τών
ΑΒηνων. (Ισε Μελισσης Αθηνών τόμ. ά. σελ.

?’■ -■ jk

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α .  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Περι χολέρας και περι επιτυχίας της ύπ’ εμού προ- 
ταβεισης κατ’ αυτής θεραπείας διά τών σιναπι
σμών και διά της εξωτερικής και εσωτερικής 
χρήσεως τής κινίνης.

Προς τον Κ . Πρόεδρόν τη ί τ  ’ Αθτ\> αΐ( (άτριχης έτβ,ιρίας.

Κύριε Πρόεδρε!

όσφ  πλϊιότεροι σοφοί τής -τε Ανατολής καί τής Δύ^εως άν· 

δρες παραδέχονται την ιατρικήν δοξασίαν μου περί χολέρας καί 

διαΛειπό^των πυρετών καί δσω πλειότεοοι ΐιτρο ί άσπάζονται 

τί,ν μεταξύ πυρετών κ^ί χολέρας μεγίστην ομοιότητα, ΐνα μή 
εϊπω καί σχεόόν ταυτότητα καταγωγής καί θεραπείας, τοσούτω 

μεγαλείτερον επιβάλλεται εις έμέ τά καθήκον τό μέν νά διασα* 
φισω τας περί τοΰ άντικειμένου τούτου πεποιθήσεις μου, τό δέ 
νά υποβάλω εις τον παρ ύυών έπαξίως προεδρευόμενον σοφόν 

σύλλογον απαθώς καί άμερολήπτως τάς περί τούτου κρίσεις 
καί άλλων σοφών ιατρών καθώς καί παθόντων.

Γινωσκετε δε ήδη Κύριε Πρόεδρε, έζ δσων εϊχον την τιμήν 

νζ υποβάλω εϊς τόν σοφόν σύλλογόν σας διά τοΰ υιομνήμα- 

τός μου τής 3  Ιουλίου, οτι άμα ένσκηψάσης κατά τά  τέλη 

Μαιου τής χο/έρας εις Αλεξάνδρειαν έζνιτησάμην τήν 9 Ιουνίου 

παρά τής έλληνι*.ής K j- spwi. εο̂ ς τά  μί'σα τοϋ ν’ άπέλθω έκεί, 
Ϊνα έφαρμώσω τήν θεραπείαν μου.

Αλλά ματαιω^ειοης τότε τ?ς προθυμίας μου ταύτης, λ α μ 

βάνω την τιμήν νά ύτοβα^ω ενταύθα τά παρ» ποδας δυο 
επίσημα περί χβύτου έγγραφα.

(MEAJ2&A Α®ΗΝΠ>’ Το^. Β'.) 2 9



Αριθ. πρωτοκόλλου 2 9 8 5 8 . έλνί^θ/) τήν 14  όκτωβρίου 186 5 . 

Εν Αθήναις τήν 14  Οκτωβρίου 1 8 6 5 .

Πρός το  έπ ί τώ ν Εσωτερικών Οπουργεϊον.

Κύριε υπουργέ.

Τήν 9 Ιουνίου, τουτέστι τήν έπιοϋσαν $ δύο ημέρας μετά 
την είς τ ά  ένταϋθα άφιξιν τής είοήσεω; τ ι ς  ένσκήψεως της χ ο 
λέρας είς Αλεξάνδρειαν παρέδωκα είς τό υπουργικόν συμβού- 
λιον αναφοράν, δ ι ' ή, διεκοίνωνον -ϊς τήν σεβαστήν Κυβέρνησιν 
ό'τι άπό τοϋ 1 8 5 4  έγενόμην κ ά -ο /ο ; ειδικής τίνος καί ίσως 
τής κατάλληλο τέ-ας θεραπείας κατά τής χολέρας «αί έζητούμην 
τά  μέσα ί,'ν’ άπέλθω έκεϊ καί εφαρμόσω τήν θεραπείαν μου 
πρός όφελος τής πασχούσης άνθρωπότητο;, καί πρός εύφημίαν 
τής πατρίδος ήμών.

Η άναφορά μου αυτη, λαβοϋσα αριθμόν 2 7 8 , έστάλη ε'ς τό 
παρ’ υμών διευθυνόμενον όπουργεϊον, διά τά περαιτέρω, τ*ν 3 
Ιουλίου ε. ε. Επειδή δέ ούδεμίαν παρά τοϋ υπουργείου τούτου 
έλαβον άπάντηΉν, καί έπειδή, άποδειχθείσης ηδη διά πολλών 
πειραμάτων τής έπιτυχίας τής θεραπείας μου, ενδέχεται νά μοϋ 
διαφιλονεικηθνί ή προ'εραιότης, διά τοϋτο σάς παρακαλώ νά 
διατάξητε νά μοί δοθ/, ?) iv επίσημον έκείν*ς τής αναφοράς 
άντίγραφον, η επίσημο; άπόδειξις βεβαιοϋσα τό περιεχόμενον 
έκείνης καί ταύτης τ ίς  αναφοράς μου.

Υποσημειούμαι εύσεβάστως
ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΤΔΑΣ.

ή  περίς ής άνωτέρω γίνεται λόγος άναφορά τοϋ ίατροϋ Κ. 
Αναστ. Ν. Γούδα φαίνεται κατακεχωρισμένη είς τδ πρωτόκολ- 
λον τοϋ υπουργείου τήν 3 Ιουλίου ε· ε. ύπ’ άριθ. 1 8 8 1 2  με 
άριθ. τοϋ ΰπουργικοϋ συμβουλίου 2 7 8 .

Τό ΰπουργειον διεβίβασεν αύτ/,ν είς τό ίατοοσυνέδριον, ί'να 
έκφέρη γνώμην, άλλ’ είσέτι τοϋτο μέν δέν άπήντησε πρός τό 
ΰπουργειον, ή δέ άναφορά δέν εύρέθη είς τό άρχεΐον τοϋ τε 
υπουργείου καί τοϋ ΐατροσυνεδρίου.

Εν Αθήναις τήν 2 4  Οκτωβρίου 1 8 6 5 .

0  έν τώ  ΰπουργείφ τών Εσωτερικών έπί τής διεκπεραιώ- 
σεως γραμματεΰς

(Τ. Σ.) ΑΡ. ΦΕΤΑΛΙΔΗΣ.

Μή εφικτής γενομένης λοιπόν τής είς Αλεξάνδρειαν μετα- 
βάσεώς μου, την 3 /1 5  Ιουλίου υπέβαλα είς τόν παρ’ υμών 
προεδρευόμενον σοφόν σύλλογον τό πρώτον μου πιρί χαταΛΛη- 
.Ιοτέρας τίνος θεραπείας  *ατά τε τών διαλειπόντων πυρετών 
καί τής χολέρας υπόμνημα. Τήν δέ 4 /1 6  Ιουλίου άπη'γγειλα έν 
Αθήναις κατά τήν πλατείαν τής Ομόνοιας ένώπιον πο*υπληθε· 
στάτου ακροατηρίου τήν περί χολέρας τρίτην όμιλίαν μου. τής 
όποίας ϋπεβαλον έκτοτε καί είς τήν έν Παρισίοις Ακαδ/,μιαν 
έλληνιστί έκδεδομενον άντίτυπον. Ταύτην δέ πολλάκις αναδη
μοσίευσαν ελληνιστί είτε έν συνό>ω είτε κατά περίληψιν δλαι 
σχεδόν αί έν τή Ανατολή ελληνιστί δημοσιευόμενα* εφημερί
δες. έδκιμοσιεύθη δέ καί διά τής Μελίσσης τών Αθηνών τόμ. 
β '. σελ. 2 8 2 .

Τοϋ διά τόν λαόν μόνον γενομένου τούτου έργου μου διε- 
σκορπίοθησαν καθ’ ά'πασαν ιήν Ανατολήν άπειρα αντίτυπα. Η 
χολέρα δέ τότε έμάσηζε τήν Σμύρνην καί τήν Κωνστα·τινού· 
πολιν. Βραδύτερον δέ διεδόθη καί εΐς άλλα μέρη τής τε Ανα
τολής και της Δύσεως. Καί τάς μέν περί τών έργων μου τού
των τουρκιστί τε καί άραβιστί έ'κτοτε μεταφρασθέντων κρίσεις 
τών σηριαντικωτέρων έν τή Ανατολή έφημερίδων έσχον τήν 
τιμήν ν’ ανακοινώσω είς ύμας διά τοΰ δευτέρου, μου τής 5 /1 7  
όκτωβρίο , υπομνήματος· ένταϋθα δε έπιτρέψατέ ριε νά δημοσι
εύσω καί τάς περί επιτυχίας τής θεραπείας μου μαρτυρίας 
πολλών ιατρών τε καί παθοντων· έκ τών μαρτυριών τούτων 
τινές έδτμοσιεΰθησαν ήδη διά τε πολλών έλληνικών έφημερί- 
ρίδων καί διά τοϋ δευτέρου μου υπομνήματος· τινές δέ άλλαι 
πρώτον ήδ/j δημοσιεύονται.

’Αξιότιμε Κ ύριε 'Αναστάσιε Ν . Γυύδα.

Πρό ικανών χρόνων ήδη είμαι μυστικός φίλο; σου καί συγ- 
χρωτιζόμενος μετά τών μεταφράσεων καί τών ιδεών σου. Καί 
ήδη έχάρην ούκ ολίγον, ίδών τό πρός τόν πρόεδρόν τοϋ ιατρι
κού συλλόγου έν Αθήναις υπόμνημά σου. α Ούλέτε καί μέγα 
χαΐρε άνέ»ραξα.Β Λαβε τό παράρτημά μου τοϋτο πρός άπάν- 
τησιν τοϋ ύπομνήματός σου (1) καί βεβαιώσου OTt ό λαβύρινθος

(1) 0  άξιότιμος συνάδελφος Κύριο; Λαμπίσης έδημοσίευβε 
τότε άμέσως διά τής έν λμυρν^ Αμαλθείας τρ ις είναι ή βΰϋΐίο·



ήνεώχ^τ)· ΐ  πατρϊς /ρεωστεΐ νά col εύγνωμοννί, διότι ήνέωζας
νέον δρόμον εις τήν άληθή ιατρικήν, ην ή ........................ .άγνοια
έκάλυψε μέ τό παχύ  Ονομα τοΰ cholera m orbus- παρακαλώ, εΐ 
δοκεΐ σοι, νά μέ θέσγς εις τήν σειράν τών φίλων σου καί νά μέ 
γραφτή.

έν  Σρ,ύρνν] τήν 5 /1 7  Αύγουστου 1 8 6 5 .

0  ιατρός 

Ζ Α Χ .  ΛΑΜΠΙ ΣΗΣ.

έν Κωνσταντινουπόλει τήν 3 Σεπτεμβρίου 1 8 6 5 .

Ά ζ ιό τ ψ ε  ψί·1ε Κ ύριε A . Ν. Γοΰδα.

.................Εν γένει εϊπεϊν άναμφισβήτητον είναι, ότι διαρκούσ^ς
της χολέρας έν τί) «όλει ήαών ή χρϊ,σις τής κινίνης είτε ούτως 
είτε άλλως χρωμένη άπέβη λαοσωτήριος κατά τάς καταθέτεις
τών πλείστων ιατρών καί παθόντων...............................................

Πλειοτέρας λοιπόν πληροφορίας έπιφυλάττομαι νά πέμψω 
ύμΐν προσεχώς, καθόσον μέχρι της στιγμής ταότ/ις ούδε τόν 
άξιότιμον συνάδελφον υμών Κ . Μαυρογένην ουδέ τόν παντός 
επαίνου άνώτερον Κ. Ηροκ*ήν Βασιάδην έδυνήθην νά ΐδώ, καί 
παρακαλέσω, ό'πως γραπτώς άγγείλωσιν ύμΐν τά εΐκότα. Εκτός 
δέ τουτου δύο τών έν τώ νοσοκομείφ του Χασίκιοϊ ιατρών καί 
γνωστών μοι, ών ό ετερος Γάλλος, θέλουσιν άποστείλει ύμΐν 
διά τοΰ προσεχούς τάς εκθέσεις των, δι ών νομίζω, ότι θέλου- 
σιν επιβεβαιώσει τό ευεργετικόν αποτέλεσμα τής χρήσεως τών 
σκευασιών τής κινίννις καί άπαριθμίσει τους δι αυτών δ ιατω - 
θέντας- τούτων πάντων έπι τοΰ παρόντος δύνασθε νά ττοιήσητε 
μνείαν μετά  τής υπογραφής μου μέχρι τής αποστολής καί 
τών λοιπών ιατρικών εκθέσεων πρός ύμας.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑ Μ Α ΡϊΣΙΔΗ Σ.

ληπτοτέρα , ίσως καί ή άρχαιοτέρα τών έν τή  ΑΛατολίί εφημε
ρίδων, παράρτημα  δ ι’ ου κ α τά  γρ άμ μ α  σχε όν συνιστα ό'σα 
ήμεις έδημοσιευσα(*εν διά  του πρώτου υπομνήματος κ /ι  όιά 
Tift τρίτης πι^Ι £ θ λ ^ * ς  φ ιλ ί» ?  ή£ών.

ΜΕΑΙΟΑ ΑβΗΝΟΝ. 4 5 3

Κ ωνσταντινούπολις τήν 3 Σεπτεμβρίου 1 8 6 5 .

Κύριε αννάίεΛψε.

Συγχωρήσατέ μοι διά την τόλμην μου, γράφων πρός ύμας, 
ούδόλως προσωπικώς γνωρίζοντας με, πλήν ή έκτίμησις τής 
επιστημονικής ύμών αξίας* δ*λουμίν»ις ϊ ιά  χολλών και σ*φών 
συγγραμμάτων τής έπιστήμης, καί ή παράκλησις αγαπητού 
φίλου ύμών, καί φίλου μου, δν παρεκαλέσατβ, Γνα έξετάσί] έλ- 
ληνας ιατρούς, έάν ή μέθοδος ύμών κατά της βροτολοιγού χ ο 
λέρας ηύδοκημησεν έφαρμοσθεΐσα, ταΰτα πάντα Κύριε συνά
δελφε με ο> 9 ο Ον, ΐνα έγώ ώς Ιλλην ιατρός, λαβών μ^ρος ενερ
γητικόν, σάς αναγγείλω τήν στέψιν ή μη, τής μεθόδου ύμών.

Κύριε συνάδελφε, τό έπ’ έμοί h μέθοδος ύμών άπολύτως ού
δόλως ώφέλησέ με, σχετικής δμως ώφεληθην, εξηγούμαι- προσ- 
καλουμένου εις ασθενή έκ χολερίνης ήτοι μέ συμπτώ ματα μόνον 
διαρέοίας, ή κινίν* έκαμνε θαύματα έσωτερικώς τε καί πολύ 
σπανίως έζωτερικώς διδόμενη1 μέ συμπτώματα όμως πραγμα
τικά χολέρας ούδόλως ώφελήθην* καθότι ούδόλως ό στόμαχος 
ήνέχετο ταύττ,ν, τούτου ενεκεν κατεγινόμην. ΐ ν« διά τών γνω
στών ύμΐν μέ^ων τής έπιστήμηί κατορθώσω τήν άντίδρασιν, 
κατορθωθείσης δέ ταύτης αμέσως εις τήν κινίνην κατέφευγον 
έξ ής μεγάλην ώφέλειαν εβλεπο», καί ταΰτα μέν τά περί έμέ, 
οί δέ λοιποί συνάδελφοι έλλη,νες τά  αύτά σχεδόν είδον, έκτός 
δύο Σιφνίων ιατρών τοΰ Κ. Μπάου καί Κ.. Μαρίνου Μαρούλη 
οϊτινες, ώς μέ εϊπον, εντελώς ή μέθοδος ύμών τούς ώφέλησε.

Αέχθητε τήν διαβεβαίωβιν τή ς πρός ύμάς έξαιρέτου ύπολή- 
ψεώς μου μεθ’ ί ς  ύποσημειοΰμαι.

0  συνάδελφος ύμών 

Μ. ΚΡΙΣΠΗΣ.

Σημείωσις. 0  άζιότιμος συνάδελφος Κύριος Κοίσπης διά 
νεωτέρας του έπιστολής άπό 2 5  Σεπτεμβρίου προσθέτει τά έζής. 
αΠρος τούς έν τή προηγουμένη μου έπιστολή δύο ιατρούς, τους 
ίδόντας ώφέλειαν εντελή έκ τής μεθοδου c-ας, συμπε.ιλάβετε 
καί τόν έντιμον ιατρόν Κ. Νικόλαον Κ,ουζινόν.

6  συνάδελφός σας 
Μ. ΚΡΙΣΠΗΣ.



Κ ύρ ιε 'Α ναστάσ ιε Γούδα.

Γνωρίζων πόσον ένδιαφέρεσθε εις τ ά  περ'ι y ο"λέροτς, νομίζω 
καθήκόν μου νά σάς γράψω τά  έξής. 0  σύζυγός μου, διαμένου- 
σα εις t J  κ τήμά  μας εις Μ ολδαυίαν, μού γοάφει δτ ι καί έκεϊ 
ένέβκ·/ψεν ή χολέρα, δ τ ι προσεβλήθησαν πολλοί μεταξύ αύτώ ν 
ό βεκήλης μας καί ό κελάρη'ς, άλλά πρώτον μέ τή ν  δύναμιν 
τοΰ ©sou καί έπ ε ιτα  μέ τήν θεραπείαν σας καί έχουσ« ύ π ’όψιν 
έγγραφως τήν ομιλίαν σας, τήν οποίαν Τής ε ίχα  στείλει, ήδυ- 
ννίθη νά σώαγ καί τους δύο. ΐδού ρητώ; πώ ς γράφει, « έ π η ρ α - 
»μεν κινίνο καί σιναπισμούς, καί £γειναν ολα /.ατά τήν γνώ - 
Λμην τής ΐατρείας τού Λ'όκτορος ιατρού Γούδα, ή διατριβή του 
»μέ ένθάρρυνε πολύ καί δεν φοβούμαι διόλου, καί π ιστεύω  δτι 
»κάμνων τις τήν άπαιτουμένην δία ιταν κα»’ ολα, εχων κα ί τά 
Βάναγκαΐα ιατρικά, ή χολέρα είναι μ ία  ασθένεια, τήν οποίαν 
» πρέπει νά προλάβγι.Β

Κ αί άλλος φίλος μου ό Κ. Αυκιαρδόπουλος, έκ Γ αλαζίου, 
πρός 8ν έ'στειλα §ν άντίτυπον τής όμι»ίας σας μοΰ γράφει 
σχεδόν τά  α ύτά .

Σάς συγχαίρομαι έξ δλης ψ υχ ΐς  διά  τήν ευεργετικήν ταύτϊ,ν  
άνακάλυψίν σας καί μένω πρόθυμος φίλος σας.

Λ. ΑΡΓΕΝΤΗΣ. 

λθήναι τήν 1 3  Σεπτεμβρίου 1 8 6 5 .

£ν Αθήναις τήν 1 9  Σεπτεμβρίου 1 8 6 5 .

Ά ζ ιό τ ψ ε  ιατρέ Κ .  Α .  Γούδα.

Ααβών επιστολήν παρά τώ ν υίών μου έ* Κ ω νσταντινουπό
λεως καί συγχρόνως ρητήν εντολήν παρ’ αύτών, δττως ανα γ
γε ίλ ω  ύμΐν τάς προόδους τής θεραπείας σα; κ ατά  τής χολέρας, 
μ ετα  μεγάλης μου εύχαρπτήσεω ς αντιγράφω ενταύθα τό περιε- 
χόμενον τ ή ; άπό 8 /2 0  Σεπτεμβρίου επιστολής των.

«Α γγείλα τε τώ  έξοχω τά τω  Κ . Γούδα, δτ ι όσοι τώ ν έν τα 'θ α  
Γιατρών (καί ούτοι είσί πολυάριθμοι) έχρ·ήσαντο τώ ν οδηγιών 
Λ του έκέτυχον μάλλον τώ ν άλλων. Πολλαί δέ οϊκογένειαι καί 
Λανευ ίατροΰ άλλα  διά τώ ν οδηγιών τούτω ν έσωσαν έκ βεβαίου 
^κινδύνου πολλά  μελ/; τω ν έχ χολέρας προσβληθέντα.Λ

«Παρά πολλών ενταύθα ό Κ. Γούδας όνομάζεται σωτη'ρ.»
Εύχομαι δέ καί έγώ έξ δλη; ψυχής τοιούτοος καρπούς νά 

έβγάζν) τό Π ανεπίστήμιόν μας, τοΰ όποίου σείς τόσον πολύ 
έτιμήσατε μέ τά  σ υγγράμμ ατα  σας καί μέ τούς εύγενεΐς α γ ώ 
νας ^ας τό πρώτον είς ύμας δοΒέν διδακτορικόν δ ίπλω μ α .

Ο σεβόμενος ένθέρμως τά ς  άρετάς σας καί τόν π α τρ ιω τ ι
σμόν σας ΘΩΜΑΣ ΠΕΡΗΣ.

Εν Φαναρίφ την 1 0  Σεπτεμβρίου 186 5 .

’Αξιότιμε χαϊ i r  ίατροΐς αριστε Κ .  Γβύδα.

Μόλις τοΰ έκ τής πρό ολίγου νόσου χολέοας απερίγραπτου 
καί φοβερού σάλου κρπάσαντος, καί τοΰ αναγκαίου χρόνου δο· 
θέντος μοι, μ ετά  πολλής τής χαρα ; λαμβάνω  άνά χεϊρας τόν 
κάλαμον, δπως άπαντήσι» είς μ ίαν πρός έμε έπςστολήν σας ύπό 
χρονολογίαν 1 0  Α ύγούιτου, δι ·?,ς έζη τε ϊτε  τήν περί τής Κινί
νης, ώς άντιχολερικοΰ φαρμάκου, γνώμην μου. Ε λπ ίζω  δτ ι γνω 
ρίζετε περίπου τάς περί τούτου δοξασίας μου, $ς έπανειλημ- 
μένως έχρινα χρέος μου νά δημοσιεύσω διά τού τύπου" επειδή 
δμο;ς τό τε  ένεκα τή ς πληίΰος τώ ν άρρώστων μου καί τώ ν έκ 
τούτων απείρων περ ιιπ α σ μ ώ ν μου, υπήρξα λίαν λακωνικός, μή 
δυνηθείς δ ι’ έλλπ ψ ιν  χρόνου νά έξιστορη'σω ακριβώς τό α π ο τέ
λεσμα τής πείρας μου, ητις άλλως τ ε  δέν ήδύνατο νά γναι 
έντελώς ώριμος δ ι’ αντικειμενον, ούτινος τήν σπουδαιότητα  
καί τό κατεπεΐγον ομολογεί ά πας ό έππ τη μ ονι«ός κόσμος, διά 
τούτο χρέος μου ιερόν νομίζω  είς τήν έπoyήv μάλιστα, καθ $ν 
ή έπάρατος αυτη νόσος άπό τόπου είς τόπον μεταβαίνουσα 
έξακολουθεϊ νά μαστίζη  έτ ι τήν ανθρωπότητα, διασπείρουσα 
τόν θάνατον καί τήν φρίκην, νά έκφράιω  καί αύθ-.ς διά τού 
τύπου, δσον ένεστι έκτενέστερον καί σαφέστερον τήν ιδέαν μου 
περί τσΰ φαρμάκου, δπερ θετικώς κα ί βεβαίως δύναται νά κ α 
τατροπώσω τήν όρμήν καί μανίαν τής καταχθονίου τα ύτης 
θεότητος.

Είς τήν περί τούτου λοιπόν ιδίαν μου διατριβήν θέλεις ίδει 
έλπ '.ζω , δ τ ι ύστερον τής μικράς πείράς, ί ν  έσχον τήν εύκαιρίαν 
νά κάμω έπ ί πλέον τώ ν δύω χιλ ιάδω ν χολεριώντων, δτε ή νό- 
<Λ>ς έπί τρεις δλου-ς μήνας έμ α ΰετο  είς Κ.ω'ΛΛαντινούπολιν,



•ϋτις ε ϊχε  μεταβληθή είς άλλην κοιλάδα κλαυθμώνος καί α λη 
θές πεδίον τοΰ αδου, έν ώ εβλεπέ τ ις  πκνταχόσε πεοιαγόμενον 
τό  φοβερόν καί άποτρόπαιον άρμα τής άλλης τούτης Ν εμ έ- 
σεως ύπο τοΰ αναιδούς καί άηττη 'του ήνιοχούμενον χάριονος, 
δστίς πολλών μυριάδων ίφθί^ων ψυχάς έν προεπεμψεν,
άφοΰ ή απαθής φεΰ ! καί μαύρη θεότης των ήμετέρων προγό ων, 
ή άνΛεής μοίρα άτροπος, άπέκοψε τό νήμα τοΰ βίου. Εκεϊ 
λοιπόν θέλετε ιδει εκπεφρασμένων ού μόνον τήν περί τής κινί
νης ώς βεβαίου αντιδότου κ α τά  τής χολέρας γνώμην μου καί 
τήν πεποίθΛσίν μου, άλλά καί τούς λόγους, οϊτινες μέ ύπα- 
χρεΟΰσι νά υψώσω κάγώ τήν φωνήν μου υπέρ τής μεθόδου τα ύ- 
τη ς, καί νά κατα στώ  αληθής συνήγορος κα ί θερμός ύπέρμ,αχος 
τής κινίνης, δηλ. τοΰ ?)ρωος τούτου, είς δν όφείλουσι τήν ίίπαρ- 
ξιν δσοι έποιήσαντο χρήσιν αΰτοΰ.

Ού μήν άλλά καί λόγους θέ>ω αναφέρει έκεΐ, οδς νομίζω  
συντελεστικούς καί δυναμένους νά διαχύσω σι κάποιον φώς έπ ί 
τοΰ ακανθώδους κα ί σκοτεινού κεφαλαίου τοΰ ορισμού καί τής 
φύσΕως τής χολίρας.

έ κ  τούτων εννοείτε, Κύριε Γούδα, δ τ ι έπεζεργασάμην μ ι-  
κράν τινα  καί π λ η ρ ε ιτέ ;α ν  διατριβήν, ην έπιγράφω, ((tjvatc; 
καί θεραπεία τής χοΛερας.ϊ)

Συμφω νότατος μεθ υμών είς τό  περί θεραπείας τής χολέρας, 
δέν ήζεύρω κ α τά  πόσον θέλω συμφωνήσει είς τά περί (ρύσεως 
αυτής κα ί σ υγκα τα τά ;εώ ς τ η ; *ΐς νοσολογικόν τ ι  γένος· διότι 
οφείλω νά σάς ομολογήσω, ό τ ι τά  π ρ ά γ μ α τα  έγένοντο το ιαύτα  
ώ σ τε άδύνατον μοί έστά&η νά ίδω  είς κανέν έκ τώ ν περιοδικών 
φύλλων δσα περιεΐχον τήν πραγ  ατείαν σας, τήν περί δ ια γνώ - 
σεως κ«ί άκριβείας τοΰ ορισμού τής νόσου ίδέ ιν  σας.

Κ α τ’ έμέ ή χολέρα άνάγετα ι είς τήν τά ξιν  τώ ν κακοηθε- 
σ τά τω ν μέν μεταξύ  τώ ν πυρετών, παρρΛ,σιαζόντων όμως κατά  τό 
μάλλον καί ήττον αισθητήν καί προφανή διά.ίειψιγ. Κύρια δέ 
χαρακτηρις·ικά,άπερ διακρίνουσιν βύτήν τώ ν άλλων πυρετών εχει*

ά) τήν μεγάλην διάρκειαν τοΰ πρώτου αύτής σταδίου, ήτοι 
τοΰ ρίγους, όντος παγετώ δους’ καί

β )  τήν έπιπλοκήν εντόνων καί όξυτάτ*»ν γαστρικών συμ
π τω μ ά τω ν .

Τοιιΰτός τις όρισμός τή ;  νόοου ίναργώς καί άνβμιριβητιιί»

τω ς υπαγορεύει ώς θεραπευτικόν μέσον τ ή , κινίνην* ή Ίέ αναν
τίρρητος ταύτης έπ ιτυ χία  υποστηρίζει τήν περιοδικήν καί μ ια 
σματικήν φύσιν τή ς νόιου.

Κ αί τα ΰ τα  μέν ϋστωσαν έπ ί τοΰ παρόντος είρημένα περί 
τούτου, ώς έπ ιτρο/άδη- καί διά βραχέων. Χρέο; ουως ήγοΰμαι 
δπω ς συγχαρώ ύμας διά  τόν άξιέπαινον *αί εύγεν/, σκοπόν, δς 
οάς ή^άγκασε ν’ άναλάβητε τήν πρωτοβουλίαν έπ ί θψ α το ς, 
δπερ μέλλει νά έξασφαλίτνι τήν ζωήν απείρων ανθρώπων.

Τέλος, αγαπη τέ ιατρέ, δρ ά ττομ α ι τής περιστάσεως νά έκ- 
φράσω καί αύθις τήν ττρός ύμάς βαθειαν και έξιδιασμενην ύπο- 
ληψίν μου, καί νά σάς παρακαλέσω τό  έπ έμοι δπω ς πάσαν 
δυσκολίαν καί έναντιότητα  καί κακοβουλίαν παραβλέποντες 
ούδαμώς παυσητε καταγινόμενοι περί τήν λύσιν τόσφ κοινωφε
λών καί μεγίστω ν ζη τη μ ά τω ν  πρός δόξαν καί εύκλειαν τοΰ 
έλληνικοΰ πνεύματος χ.α\ τής (ζεγαλοφυ'ί'ας, η τις αείποτε έχα - 
ρακτήρπε τόν άληθή έλληνα, ύψωσε δέ είς τό ά*ρθν άωτον τής 
δόξης καί τοΰ σεβασμού τήν ^Λ τά τη ν  έλλάδα.

Τό ζήτημ α  τοΰτο, Κύριε Γούδα, ε ΐν η  ικανόν νά πείστι καί 
αύ^ούς τούς εχθρούς τής Ελλάδος, δπως όμολογήσωσιν, ότι η 
πατρ ίς τώ ν θεών, άν έπαυσε προάγουσα τοιούτους, ούδέποτε 
δμως, καί είς αύτάς έτ ι τάς μ εγάλας της συμφοράς, έμεινε 
στείρα καί άγονος είς αληθείς μύστας τή ς αληθούς έπιστνίμης. 
Βεβαίως τό πνεύμα τού ίπποκράτους καί τοΰ Γαληνοΰ δέν άπέ- 
πτη  διά παντός είς τήν Δ ύιΐν , καθώς δέν έφυγαθεύθ/,σαν δια 
παντός αί Μοΰσαι τοΰ Ελλικώνος.

Δέχθητε κτλ .
όλος ύμέτερος 

©. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ιατρός.

Περιπόθητέ μοι Κύριε Γούδα.

ϊσμαήλιον τήν 2  Σεπτεμβρίου 18 6 5 .

« ·  · · · Είς τούς συνδρομητάς σας θέλετε συγκαταριθμήσει 
» κ α ί τόν Κύριον Δημήτριον Κορυδαλήν ιατρόν, δστις, ποιήσας



4 5 8  ΜΕ ΛI S3 Α ΑΘΗΝΩΝ.

»χρήσιν τοϋ ΰμετέρου συστήματος εις πολλούς πυρετιώντας 
ικα ί χολεριώντας, μ.’ έβεβαίωσεν, δ η  επέτυχε θαυμασίως.»

0  ειλικρινή; φίλο; σας

K O N iT . ΧΡΗΣΤΙΔΠΣ.

Εν Κωνσταντινουπόλει τήν 6 /1 8  Οκτωβρίου 1 8 6 5 .

Κ ύριε διόάχτορ.

ής αρχίατρος τοΰ κεντρικού νοσοκομείου των χηλεοιώντων 
έν Κωνσταντινουπόλει έ'σχον τήν εύκαιρίαν νά μετα^ειρισθώ 
τήν θαυμασίαν θεραπείαν σας, καί νομίζω καθήκον μ,ου να σάς 
ευχαριστήσω διά τά  ευτυχή αποτελέσματα αυτής έπί πολλών 
ειδικών περιστάσεων, καί κα τ’ έξοχήν, οσάκις ή παγετώδης 
περίοδος δέν είχε φθασει εις τόν υψιστον αυτής βαθμόν. Θέλω 
λογίζεσθαι εϋτυχτς, άν ή μαρτυρία μου έμπνεύσν) καί εις τους 
σοφούς συναδέλφους τής Εύρώπη; τήν καλήν ιδέαν νά κάμωσιν, 
δπως έγώ, πειράματα έπί τής «νακαλύψεώς σας. Διά τού τρό
που τούτου δέν θά κερδίσατε μόνον ΰμεΐς, άλλ’ η τε άνθρωπό- 
της καί ή επιστήμη θέλουσι σάς οφείλει χάοιτας. Ταύτας δέ 
άτομικώς, τό έ π ’ έμοί, σας έκ-ρράζω από τοΰδε.

Δεχθήτε, Κύριε διδάκτορ, κλ.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΕΔΟΝΓΚΑΙΟΣ.
Πρός τόν Κ. Α. Γουδαν, διδάκτορα τής ιατρική; εις Αθήνας.

'Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύρ ιε  A . Ν . Γούδα.

Διατελών μαθητή; τοΰ έν Πειοαιεΐ Γυμνασίου, μετέβην μετά 
τάς έςετάσεις εις τήν πατρίδα μου (Δαρδανέλλια) τήν 2 Ιουλίου 
ενθα μ,ετα τινας ήμέρας ένέσκνψεν ή βροτολοιγός νόσο; χολέρα" 
έπί τεσσαράκοντ» καί πέντε ήμερα; έπήνεγκεν όλεθρον μέγαν, 
άναλόγως τοΰ πληθυσμού τής πό*εως. ίδών δέ κατ’ έκείνας 
τα ; θλιοεοας νμέρ?ς εν τινι έφημ;ερίδι, ότι έςε'5ώκατε υπόμνη
μά τι, πραγματευόμενον περί τοΰ είδον; τής νόσου ταύτης,

πρός δέ καί περί επιτυχούς τίνος αντιδραστικού κατ’ αυτής 
φαρμάκου, καί θεωρήια; άναγκαιοτά*ην τήν όσον ένεστι τα - 
χυτέραν προμήθειαν τοΰ υπομνήματος υμών, έπρομηθεύθην 
ά λέ 'ω ς άρκετα φ .λλά^ια, άτινα διένειμαν τοΐς συμπολίταις 
μου. Καθ’ δλην >'έ τήν αύτόθι διάρκειαν τ ις  νόσου, πλεΐστοι 
τούτων έπιμελώς καί έπιτη 'είως άκολουθήσαντες τά τού υπο
μνήματος, έπέτυχον κάλλιστα- κάγώ Λ αύτός έκτελέσας τάς 
έν τώ ύπομνήματι συνταγάς, κατέφυγον τήν 21 τοΰ αύτοϋ 
μηνός εις τ ι πολύχνιον, κείμενον έπί τού ακρωτηρίου τής Ελ
λης, ενθα νεάνι; τις δεκαπενταντή;, πάσχουσα έπί τρεις ολο
κλήρους ήμέρας άπό διάρροιαν, τήν τετάρτην ήμέραν ποοσεβλή- 
θη ίσχυρώς ύπ ’ αΰ 'ής τ^ς νόσου· ίδώ- δέ ταύτην ϊδίοις όμμα- 
σι καταψυχραμένην κατά τά άκρα καί άγωνιζομέν/,ν άπό τε 
διάρροιαν καί έμετόν, δέν εϊχον πλέον έν τή  δειννί έ*είνη τής 
δυστυχούς νεάνιδος θέσει, καίτοι άμ.οιοος γνώσεων, εϊ μ.η να 
διατάζω τήν εφαρμογήν των εν τώ ύπομνήματι ύ,^ών περιεχο
μένων· έ”.τελεσθέν'. ων δέ τούτων, ή ασθενής μετά όυο ωρας 
συνήλθεν εις έαυτήν, καθ ότι η τε διαρροια καί ο έαετος έπαυ
σαν καί ιδρώτα άφθονον έ'χυσεν ή άρρωστος, καί μετα τινων 
ήμερών δίαιταν άνέλαβε τά ς προτέρας αυτής δυνάμεις.

Αύτό δέ τοΰτο καί είς νέον τινά Ηπειρώτην δεκαπενταετή 
έ/.τελέσας έπέτυχον επίσης· διό χοέος μου απαραίτητον έθεώ- 
ρησα, άξιότιμε, Κύρ·.ε Λ. Ν. Γούδα, ΐνα προσφέρω ύμΐν μεγί- 
στην ευγνωμοσύνην διά τε τήν έπινόησιν τού άντιδρα^τικού 
τούτου καί επιτυχούς κατά τής χολέρας φαρμάκου κα διά 
τήν έκ τούτου θεραπείαν πολλών, ών μόνον αί ύπέρ υμών πρός 
τόν ΰψ.στον δεήσεις άνταμείψουσιν ύμα;.

Εν Πειραιεϊ τήν 10  Οκτωβρίου 1 8 6 5 .

Γ. Κ  ABBA Α ΑΡΗΣ.

Ά ί ιό τ ιμ ε  Κ ύριε ΰνγάύε.Ιψε.

Αποσταλείς εις Δήλον ώς ιατρός τοΰ έκεΐ συστηθέντος, έγ- 
γιζούσης τη ; χολέρας, λοιμο/.αθαρττ,ρ.ου^ άνεχώρ σα έκειθεν 
διά Σύρον τήν 2 0  Σεπτεμβρίου 2 όκ^ωβριου ε. ε.), έπομενως 
μόνο/ έν τίί πολει τα υτη  εϊό'ον δι* πρώτην φ^ράν έ* τινι *φη·



μερίδι τάς άξιολόγοας πραγματείας σας περί τοΰ χρησίμου τών 
σκευασιών τοΰ περουβιανού φλοιού έν τή θεραπεία τής χολέρας, 
ί τ ι ς  μας έπαπειλεΐ μέ νέαν εισβολήν.

Μή ίυνη θ ίς νά δημοσιεύσω άχρι τοΰδε τάς παρατηρήιεις 
μου, ΐ^ίως καθ’ δτον άφορα τό θεραπευτικόν μέρος, έπί τής έν 
Δήλω ένσκηψάσης έπιδημίας τής χολέρας, τήν οποίαν ευ τύ χη 
σα να περιορίσω έντός τοΰ λοιμοκαθαοτηρίου τοΰ λιμένος τού
του, σπεύδω νά σας πέμψω τάς γραμμάς ταύτας.

ή  διά τής κινίνης θεραπεία, ητις ούδέποτε μέ ώφέλησεν έπί 
τοΰ παγετώδους σταδίου, μοί έ/ρησίμευτεν ώς παντοδύναμον 
άντιχολερικόν μέσον, οσάκις ή £ναρξις τής άντιδράσεως έδνλοΰ 
το όιά τής έκκρίσεως τών ούρων- τό πεοιστατ κόν δέ τοΰτο 
θεωρώ ώς σημεϊον άλάνθα'ΐτον προσεχούς βελτιώσεως. Η μορφή 
και ή έτίτασις τών έσπιρινών έ:άψεων, τάς οποίας έλάμβανεν 
ό κατά τό φηνόμενον τυφοειδής πυρετός, ό'στις αποτελεί τότε 
τό τρίτον στάδιον τής νότου, μοί πα^έσχον τήν υπόνοιαν δτι 
ειχον νά κάμω μέ ΐδιάζοντά τινα κακ-ήθη πυοετόν, εις τόν 
όποιον τά  απερίγραπτα νευρικά συμπτώματα έχρησίμευον μό
νον ώς προσωπεΐον έντεΰθεν λοιπόν όρμώμε.ος, κατέφ^γον είς 
τήν κινίνην.

Εσχον δέ τήν εύχαρίστησιν νά ίδώ ό'τι τό ληξιπυρετον τού
το κατέπαυεν αμέσως τά τυφοειδή συμπτώματα καί προύκά- 
λει στερεήν άνάρρωσιν, ή'τις συνήθως ήρχιζε τήν επιούσαν τής 
χρ/ίσεως τοΰ φαρμάκου.

Τό τοσοΰτον ευτυχές τοΰτο αποτέλεσμα έπί πλειοτέρων τών 
τεσσαράκοντα αρρώστων, τούς οποίους έ^εράπευσα κατά τόν 
τρόπον τοΰ t ον, καί ό φόβος μή παραταθή άκόμη έπί πολύ ή 
άχρι τοΰδε γνωστή θεραπεία κατά τής νόσου ταύτης, μέ άναγ- 
κάζουσι νά ένώσω κάγώ τάς προσπαθείας μου μεθ’ ύμών πρός 
σύστασιν ένός θεραπευτικού μέσου, άξίου πάσης προσοχής έκ 
μέρους ιώ ν ιατρών.

Κατά τήν έμήν πεποίθησιν τό θεραπευτικόν τοΰτο μέσον 
είναι πολύτιμον επί τού σταδίου τής άντιδράσεως τής χολέ
ρας, οΐα τού, άχιστον ήτο α ύ η  έν \ήλω" άλλως δέ πολλά 
διδόμενα μέ κάμνουν νά ελπίζω, ότι δ χαρακτήρ τοΰ κακοή
θους παγετώδους πυρετοΰ, τόν όποιον είχεν ή χολέρα έν Δήλφ, 
θά ήναι τοΰ λοιπού ό ούσιώδης αύτής χαρακτήρ, τούλάχιστον 
κατά τά μεσημβρινά κλίματα τής Εύοώπης, καί ταΰτα μέν 
περί τούτων.

Συμπεραίνω δέ δτι ή κατάσβεσις τ ί ί  επιδημίας ταντης, 
οΰσης τής όγδοης έξ όσων είδον άπό τοΰ 1 8 3 1 , έν τή κατα 
τό λοιμοκαθαρτήριον τής Δήλου κοιτίδι αυτή[, καταδεικνύει, 
δτι είναι άναγκαΐαι νέαι ερευναι πρός διαφωτισιν τοΰ σπου
δαίου ζητήματος τής χρησιμότητος τών λοιμοκαθαρτηρίων κατα 
τής Ασιατικής χολέρας.

Τό έπ’ έμο;, καίτοι γινώσκοντι τήν κατά τό 1 8 4 8  περί 
λοιμοκαθαρτηρίων δοξασίαν τοΰ άνωτάτου συμβουλίου τής υ
γείας τής Μεγάλης Βρεττανίας, καίτοι γινώσκοντι έπισης ότι 
τήν δοξασίαν ταύτην συνεμερίσδησαν τελευταΐον και εν Γαλ
λία, ού/ ήττον πιστεύω εις τά υγιεινά εκείνα μέτρα, τα όποια 
μοί έ/ρησίμεασαν πρός κατάτβεσιν τής έπιδημίας έν τώ τόπω.

ΔεχΟήτε κτλ. .
Εν Αθήναις τήν 2 2  όκτωβρίου (3 Νοεμβρίου) 1 8 6 5 .

0  διδάκτωρ

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΟΡΣΓΑΪΝ 

ανώτερος στρατιωτικός ιατρός έκτος υπηρεσίας.

Πρός τόν Κύριον Αναστ. Ν. Γούδαν, διδάκτορα.

Εν Ϊσμαϊλίω τήν 5 /1 7  ’Οκτωβρίου 1 8 6 5 .

Ά ΐ,ιο τιηε Κύριε avrdSeJye.·

Είς άπάντησιν τής άπό 2 2  Σεπτεμβρίου επιστολής σας σπεύ
δω νά σας πέ^ψω τήν παρά πόδας άκριβεστάτην σημείωσιν 
περί τοΰ τρόπου, καθ’ 8ν έθεράπευσα τούς χολερικούς έπ’ι τής 
ένσκηψάσ/ις έν τνί πόλει μας τελευταίας επιδημίας.

Σΐ)ΐιείωοις περι τής χοΜ ρας, ητις ένίσχηψεν εν Ισμαΐ.Ιιω 
κατά. τόν Αυγουσιον τοΰ 186 5 .

Η χολέρα ένέσκηψεν έν ϊσμαϊλίω σποραδικώς τό πρώτον 
περί '■«. τέλη Ιουλίου? δέ 8 Αύγούστου 1 8 6 5  κατέστη 
επιδημική, έ/α>.ακτηρ'.ζετο όέ ώς έζής.

1) Xo.iifM παγετώδης ί) bipd. Η μορφή αυτη έχαρακτη- 
^ίζετο έκ τών έξής συμπτω μάτων’ ψύχους ισχυρού καθ απάν



τό σώμα' έκπτώσεως τών δυνάμεων, άτονίας η παντελούς απώ 
λειας τοΰ τόνου τής φωνής, σφυγμού νηματοειδούς, γλώσσης 
ψύχρας, προσώ-ου άπαισίοις ήλλοιωμένου· έπί τής μορφής 
ταύτης δέν ύπήρχεν ούτε εμετός, ουτε διάρροια’ έά» δέ δέν 
έ^ίδετο ταχέως ή άπαιτουμένη βοήθεια, ό πάσχων άπέθννσκεν 
έντός πέντε η όκτώ ώρών, καί σπανίως εντός περισσοτέρων.

2) Η κυρίως λεγομένη χολέρα, χαρακτηρισμένη έξ έμετών 
καί διαρροιας, έκ συνολκών τ<·ΰ στομάχου καί τών άκρων, καί 
έξ δλων τών λοιπών γνωστών συμπτωμάτων.

Πλήν δέ τ ώ ν  δύο τούτων μορφών, έ* τών χολερι/.ών τους 
οποίους έγώ εθεράπευσα, τρεις μόνον άννίκοντες εις τό γυναι- 
κεΐον φΰλον, πλήν τών άνηκόντων εις τήν παγετώδη χολέραν 
συμπτωμάτων είχον πρός τούτοις καί τά έξής· Ιΐόνον δριμύ- 
τατον, άποσπώντα οίμωγάς κα -ά  την καρδιακήν τοϋ στομάχου 
χώραν καί λειποθυμίαν, μεγίστην στενοχώριαν καί f-ύσ.ωοε' 
στάτην άλλοίωσιν τής φυσιογνωμίας. Γην {Λορφ'λν ταύτην, καί 
τοι σπανίαν, δυνάμεθα όμως νά ό^ομάσωμεν καρ'ύαλγικήν, 
ενεκα τής έξεχούσης καρδιαλγίας. Οι τρεις ούτοι άρρωστοι 
έ'πασχον επίσης καί συνολκάς τών κάτω άκρων.

Qepansla. Καί μέν καί ά~ό τής ένσκηψάσης έν τν) πόλει 
μας κατά το 1 8 5 5  έπιδημίας χο'έρας ή κινίνη μέ ωφέλησε 
κατά τοΰ νοσήματος τούτου, άλλ' έπ ί τής τελ-υταίας έπιδη
μίας μετεχειρίσθην άποκλεισ. ικώς μόνον τό φάρμακον τοΰτο 
κατά τόν έξής τρόπον.

Επί τής παγετώδους χολέρας καλύπτων αμέσως μέ ίσχυρώς 
έσιναπισμένον κατάπλασμ.α ο*ην τήν κονίαν προύξένουν έπί τοΰ 
δέρματος αΰτνς ερεθισμόν μέχρις έρυθρότη^ος- αντί δε τοΰ ot- 
ναπώδους καταπλάσματος μετεχειριζόμην ένίοτε, η μ ίγμα  
συγκείμενον έζ είκοσι σταγόνων έ,.αίOj σινάπϊως καί δύο δραχ
μών οινοπνεύματος, ή τήν ύγράν καυστικήν άμωνίαν. At’ ενός 
τών ΰγρών τούτων έπ-τριβον την κοιλίαν καί προΰκάλουν έν 
τίί στιγμΫί άποχρώντα έ^ε’ίισμόν. Τούτου δε γενομένου, έπέ· 
τριβον έπί τοΰ οΰτω ήρεΟ.σμένου δέρματος τής κοιλίας διάλυ· 
σιν κινίνης, συγκειμένην έκ μιας δραχμής θείίκής κινίνης, $ 
όκτώ δραχμών άπεσταγμένου ΰδατος, καί άρκούσης πρός ούδε- 
τέρωσιν ποσότητος θειΪΛ,οϋ όξέος· έκ τοϋ όλου τής διαλύσεως 
ταύτης τό μέν ημισυ έπετριβον αμέσως καί άνευ δ.ακοπι-ς, ».ό 
δέ έτερον ήμισυ μετά παρελευσιν τεσσάρων ωρών, συνάμα δέ

έδιδον έ'σ^θεν διά τοΰ στόματος κατά πάσαν πρώτην, $ δευ- 
τέραν ώραν εν ξηρίον έκ τοΰ έΐής μίγματος.

Λ. Θειϊκής κινίνης γραμμ. §ν ^*όκκθΐ>ς είκοσι)
ελαιοσακχάρηυ ήδιόσμου γραμμ. δύο (κόκ. τεσσαράκοντα 
Μίξας δίελε εις δόσεις ίσας δύο ϊ| τρεις αναλογως τής 
όςύτητος τής νόσου.

Πρός δέ τούτοις έδιδον εις τόν άρρωστον νά πίνν) κατά βού- 
λησιν χλ ιαρ 'ν  έγχυμα θέας, πεοιέχον καί ολίγον ροϋμι’ ταιιτο- 
χρόνω, έκάλυπτον άπαν τό σώμα αύτοϋ μέ θερμά ένδύματα' 
ia.i δέ έπεθύμει νά πίνη καί ψ νρόν τ ι, δέν τώ άπηγόρευον 
καί μίκράν ποσότητα ψυχρού υδατος, άλλ’ έκ διαλειμμάτων 
καί σμικρόν κατά σμικρόν.

Διά τοϋ τρόπου τούτου, έάν ή ιατρική βοήθεια έπνίρχετο 
εγκαίρως, δέν έβράδυνε νά έπέλθτ] ή άντίδρασις, καί οΰτως έσώ- 
ζετο ό άρρωστος. Τό είδος τούτο τής νόσου ένίοτε ελάμβανε 
τυφο-ιδή χαρακτήρα, αλλά καί ό χαρακτηρ ούτος ένέδιδεν ευ
κόλως εις τήν τετράκις τής ήαέρας χρήσιν άνά πέντε κόκκων 
6ε ϊκής κινίνης, Η άποθεραπεία αύτη έπί τρεις η τέσσαρας ήμέ

ρας είναι άναγκαία καί έπί τών περιστάσεων έκείνων, *αθ’ άς 

ή νόσος δεν λαμβάνει τόν τυφοειδή χαρακτήρα. Κατά τόν τρό

πον τούτον έθεραπεύθη έπιτυχώς καί τό καρδι»λγ«όν είδος 

τής νόσου καί παρά τοΐς τρισίν άρρώστοις, τούς όποιους είδον.

Κατά δέ τοϋ κυρίως χολερικού λεγομένου είδους τής έπιδη

μίας, έν τή άρχή μέν τής νόσου μετεχειριζομην την κινίνην 
μόνον έξωτερικώς- καί μόνον όταν έπαυεν ό εμετός καί ή διάρ

ροια κάτέφευγον εις τήν εσωτερικήν χρήσιν, δίδων εις τόν άρ- 

ρωσ'ον τρεις η τέσσαρας δόσεις, καθ 8ν άνωτέ'.ω έμνημόνευσα 

τρόπον. Κατά δέ τών συνολκώ/ με εχειριζόμ·/)ν μό.α  τά ξηρά 
τριψήματα μέ τρίχι-ον ύφασμα, ?j μέ ψήκτραν. £πί τοϋ είδους 
τούτου εις τάς -έσσαρας δόσεις τής κινίν,-ς ένίοτε προσεθετα 

καί έν* έν συνό*ω κόκκον οπίου’ τοΰτο δέ έπραττον μόνον 

παρά τοΐς φλεγματςκοΐς καί τοΐς καθ’ έξιν διαρροϊκοΐς.

Ως προφυλακτικά δέ κατά τής έπιδημίας μέ^α, πλην τών 
υγιεινών μέτρων, μετεχειριζόμην τό έξής μίγμα.



Λ. Οινοπνεύματος καλοΰ λίτρας δύο,
Θειϊκή; κινίνης δραχμήν μίαν,
Βάμματος εμετικών καρύων δραχμήν μίαν.

Λ. Σ. Νά λαμβάννι καθ’ έκάστην άνά δύο ή τρία κοχλιάρια 
τ ις  τραπέζη;.

Απαντες δέ οί συμμορφωθέντε; μέ τά  υγιεινά παρα ^γέλματα 
καί μεταχειρισθέντε; ώς προφυλακτικά είτε τό μνησθέν μ ίγμα, 
είτε πέντε κόκκου; κινίνης δίς της /μέρας, έμειναν απρόσβλητοι 
Οπό τή ; χολέρας.

Τέλος, κατ’ έαέ, ή /ολέρα δέν είναι άλλο τι, εΐμή επιόη- 
juxoc κακοήθ?; πυρετός. Τήν πεποιθωσιν ταύτην έσχημάτισα 
μέν άπο τής έν ί-τμαΐλίω ένσκήψεω; τής χολέρας κατά τό 1 8 5 5 , 
άλλά τό όμολογώ, δτι δέν είχον τότε τό θάρρος νά τήν διακη
ρύξω είς τούς ενδιαφερομένους. Κατά δέ τήν τελευταίαν ταύτην 
έπιδ/ιμίαν έπεσκέφθην έν συνόλω τεσσαράκοντα καί δύο χολε
ρικούς, έξ ών τεσσαράκοντα μέν έθεοαπεύθησαν, καθ’ δν περι* 
γράφω ένταΰθα τρόπον, καί δύο μόνον άπεβιωσαν.

Σας παρακαλώ δέ, Κύριε διδάκτορ, νά κάμητε οί'αν δη ποτε 
θελη'σετε χρήσιν τής παρούσης σημειώσεώς μου καί νά δεχθήτε 
τήν διαβεβαίωσιν κτλ.

0  διδάκ τωρ τής ιατρικής 

Δ. ΚΟΡΤΔΑΛΗΣ.

Πρός τόν Κύριον Αναστάσιον Ν. Γούδαν, 
διδάκτορα της ιατρικής είς Αθήνας.

έκ τών εγγράφων τούτων, άτινα έν πρωτοτυπώ εύρίσκονται 
είς χεΐράς μον, πας τις πείθεται ό'τι εν τή Ανατολή τούλάχι- 
στον ή θεραπεία μου έπέτυχε πληρέστατα· διότι είς μέν άξιό- 
τψ ο ς  ία-ρός έκ Σμύρνης γράφει, «ό'τι ήνέφξα νέον δρόμον είς 
)nr,v αληθή ιατρικήν.» Β,ϊς δέ έ'τερος έκ Κωνσταντινουπόλεως 
ιατρός ότι ((διά της μεθόδου μου έθεράπευσεν έπιτυχώς πλείο* 
»νας τών δύο χιλιάδων.» Είς δέ τρίτος έκ τήςμε γαλουπόλεως 
έκείνης ιατρός ότι ((ή κινίνη είς αύτόν μέν πρό τής κυανώσεω; 
))καΙ έπ τής ά»τ δράσεως παρ-:σχε θαυμάσια αποτελέσματα* 
«εις τρεις δέ ετέρους συνάδελφους ότι ώφέλησεν έφ’ όλων των

))σταδίων.)) ΒΪ; δέ τέταρτος αρχίατρο; του έν Κωνσταντίνου- 
πόλει κεντρικού νοσοκομείου τών χολεριώντων, γράφει, ((ό'τι 
ίθεωρεϊ καθήκόν του νά μέ εύχαριστήσν) διά τά ευτυχή άποτε- 
))λε·ματα, άπ:ρ τώ  παρέσχεν ή θαυμ*τουργός θεραπεία μου 
))έπί πολλών ειδικών περιστάσεων, καί ιδίως όταν τό παγε- 
»τώδες στάδιον δεν ε ί/ε  φθχσει είς τόν ύψ.στον οαθμον.)) Ιν.ς 
πέμπτος ιατρό; διαβεβαιοΐ ό'τι «έντός τού έν Χηλω είόικοΰ 
^λοιμοκαθαρτηρίου τών χολεριώντων έθεράπευσε διά τ/,ς κινι- 
»ν»ς τεσσαράκοντα χολερικούς καί ούτω εμπόδισε τήν μεταόοσιν 
»τή ; έπιδημίας εις τό υπόλοιπον τοΰ Κράτους.» Εί, έκτο; τέλος 
ιατρός έξ ίσμαίλίου γράφει, ((τό κ α τ’ έμέ ή χολέρα δέν είναι 
))άλλο είμή έπιδημικό; κακοήθες πυρετός" τήν πεποιθησίν μου 
» ταύτην έσχημάτισα μέν άπό τής έν ϊσμαϊλίω ένσκήψεως τής 
»χο>.έρας κατά τό 1 8 5 5 , άλλά δέν είχον τότε τό θάρρος καί 
»νά τήν διακηρύξω είς τούς ένδιαφερομένους. Κ ατά δέ τήν τε- 
))λευταίαν επιδημίαν έν ίσμ,αϊλίω έπεσκέφθην έν συνολω τεσσα- 
ϊράκοντα καί δύο χολερικούς’ ζκ τούτων τεσσαρακοντα μεν 
ίίάθη ιαν  έντελώς θεραπευθεντες καθ’δν περιγράφω ένταΰθα τρό- 
»πον, δύο δέ μ.όνον άπεβίωσαν.»

Καί τό μέν άποτέλεσμα τοΰτο τής θεραπείας μ.ου Κύριε 
Πρόεδρε καίτοι λίαν εύχάριστον ούτε έγώ αύτός ήθελον θεωρή* 
σει επαρκές, εάν μ.ή συνωδεύιητο παρ’ ένός άλλου εύχαριστοτέ- 
ρου καί μεγαλειτέρου.

Γνωστόν δέ είναι είς άπαντα τόν έπιστημονικόν κοσμον Κ. 
Πρόεδρί} ότι έπί παντός οί'ου δή ποτε νοσήματος ή μ.εν πεποί- 
0Λ,σις το , άρρωστου πε^ί τοΰ ίασίμου τή ; νόσου του αποτελεί 
τό πλεΐστον τή ; θεραπείας" ή δέ απελπισία και ίοίως ό φόβος 
είναι κανά ν’ άποκτειν^σι καί αότούς τού; άθ.>ότατ* νόσημα-, 
τα  Γ.άσχοντας, ,, καί αυτούς toj; ούύέν .τρ^γματικόν νο;η  α  
πάσχοντας. Εάν λοιπον £ναι άληθές, ότι έν καιρώ έπιδημίας 
χολέρας τά  π  λείο τ ι  τών θυμάτων προξενεί ό φόβο; και ή άπελ- 
πισίχ τής ίάσεως, συγχωρήσατέ μ.ε νά πιστεύω, ότι διά τ ι ς  
θεραπείας μου, έν τ?ι Ανατολή τούλάχιστον, άφηρέθη πλέον καί) 
ολοκληρίαν ό φόβο; τή ; χολέρας καί ένεπνεύσθη είς τόν λαόν ή 
πεποίθησις περί τοΰ ίασίμου αύτής. Διότι μία μέν κυρία έκ 
Μολδαυίας γράφει πρός τόν σύζυγόν της ((ότι ή διατριβής τοΰ 
))Κ. Γούδα μ.’ ένεθάρρυνε πολύ καί δέν φοβοΰμαι διόλου, όιοτι 
»κάμνων τις τήν άπαιτουμένϊΐν δίαιταν Ιχων καί τά  άναγ- 
»καϊα ιατρικά, πιστεύω, ότι ή χολέρα είναι μία ασθένεια, τήν 
Λόποίαν πρέπει νά προλάβν] τ ις .»
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Εις δέ έμπορος έκ Κωνσταντινουπόλεως γράφει, ((ότι πολ· 
»λαί οικογένειαι καί ανϊυ ιατρού, άλλά μ,όνον διά ιών οδηγιών 
»μου έσωσαν έκ βεβαίου κινδύνου πολλά μέλη των, έκ χολε- 
»ρας προσβληθέντα, καί βτι παρά πολλών έκεΐ ό έφευρίτ/,ς 
»τής θεραπείας ταύτης θεωρείται σωτήρ.»

Εις δέ σπουδαστής . τοϋ έν Πειραιεΐ γυμνασίο > γράφει έκ 
Ααρδανελλίων, «ότι καθ’ δλην τήν αυτόθι διάρκειαν τής νόσου 
»πλεΐστοι συμπολΐταί του έπιμελώς καί έπιττ,δείως άκολουθή- 
»σαντες τάς έν τώ ΰπομνήματι συμ.βουλάς έπέτυχον κάλλιστα. 
»Εγώ δέ αύτός, λέγει, έθεράπευσα δ ι’ αύτών δύο παθόντας 
» πραγματικήν χολέραν.»

Είς δέ άξιόημος ιατρός, όκτώ ά'λλας έπιδημίας χολέρας 
σπουδάσας, διαβεβαιοϊ, ότι ((ή κινίνη τώ  έχρησίμ,εβσεν ώς παν- 
Βτοδύναμον άντιχολερικόν μέσον, δ ι' αύτής έσωσ5 πλείους τών 
τεσσαράκοντα, δ ι’ αυτής καί διά τών καθάρσεων έδυνήθη νά πε- 
»ριορίσ-/) τήν έπιδημίαν έντυς τοϋ λοιμοκαθαρτηρίου.»

Είς δέ έτερος ιατρός έξ ’ΐσμαΐλίου γράφει, δτι δ:ά της χρή- 
Βσεως μ ίγματός τίνος, βάσιν εχοντος τήν κινίνην, ή καί μόνον 
»διά τής χρήσεως τής κινίνης καί διά τών αναγκαίων δ ια ιτη 
τ ικ ώ ν  παραγγελμάτων, έδυνήθη νά προφυλάξ·/] τής χολέρα;, 
» απαντάς τούς έπί τής έπιδημίας καταφυγόντας εις τά φώ- 
τά  του.»

Τά έκ τής πεποιθήσεως ταύτης αποτελέσματα, πολλά καί 
μ.εγάλα δντα, έγένο/το καταφανή αμέσως έν τη Ανατολή τουλά
χιστον καί ωφέλησαν μεγάλως τήν ανθρωπότητα, έπιτρέψατέ 
με δέ Κύριε Πρόεδρε νά απαριθμήσω ένταϋθα συνοπτικώς μόνον 
τινά έκ τών άποτελεσμ.άτων τούτων.

ΙΙρώτιστον καί μ,έγιστον άποτέλεσμα τής πεποιθήσεως ταύ
της είναι δτι πολλοί ιατροί, μ.ή τολμώντες άχοι το’̂ δε νά με- 
ταχειρισθώσι κατά τή'ς χολέρας τήν κινίνην, ώς μ ή ώφελήσασαν 
αύτοϋς άλλοτε ένεκα τοϋ ακαταλλήλου τής χρήσεως αύτής, 
άποπεμπομένης τότε τού οργανισμού δι’ έμετών ή διαρροίας, 
ήδη φωνάζουσι μ.εγαλοφώνως ότι τήν μετεχειρίσθησαν μετά 
μεγίστης έπιτυχίας, οί μέν έπί τού πρώτου σταδίου τής χολέ
ρας, τουτέστι τής διαρροίας καί δλων τών προδρόμων αύτής 
συμπτωμάτων" οί δέ, έπί τής άντιδράσεως, τουτέστι τοΰ τρίτου 
σταδίου αύτής' καί άλλοι, (οϋτοι δέ είσίν άναντιρΐήτως οί μ.ετα- 
χειρισθέντες κατά γράμμα τό σύνολον τής θεοαπείας μου, συνι·

σταμένης ού μόνον έΐς τ/,ν διά τοϋ στόματος χρήσιν τής κινί
νης, άλλά κατ' έζοχϊ,ν εις τήν χρήσιν αυτής διά τών έπι τού 
ήρεθίσμ.ενου δντος πρότερον δέρματος έπιτριψεων') οτι ή κινίνη 
τούς ωφέλησε θαυμ,ασίως (prodigeusement) έφ ολ.ων τών στα
δίων τή ί νόσου. Τούτο δέ συνέ?η διότι εΰρεθη ήδη ο τροπος 
τοϋ νά είσάγωμ.εν εις τόν όργανισμ.όν το πραγματικόν τοΰτο 
άντίδοτον είτε δ ι’ έμέτου είτε διά διαρροίας άπο»εμποντος 
τοΰτο τοϋ άρρώιτου.

ένταΰθα δέ, Κύριε Πρόεδρε ! έπιτρέψατέ με ν’ άναφέρω εΰσε- 
βάστως, δτι πλη,ν τών έπιτριψεων τής κινίνης υπάρχει καί άλ
λος τρόπος, ό διά τών έγχύσεων, δΓ οΰ ύυνάμεθα τώ δντι νά 
εϊσαγάγωμεν τό φάρμακον τοΰτο εις τόν οργανισμόν' άλλα καί 
ό τρόπος ούτος γενικώς ήδη ών παραδεδεγμένος ύφ’ δλων τών 
ιατρών καί συγγραφέων, δέν μοί ητο άγνωιτος, δτε έγραφον το 
άπό 3 Ιουλίου υπόμνημά μου’ τουναντίον μάλιστα καί έπ ’ αυ
τού δύναμαι νά καυχηθώ δτι έχω πρωτοβουλίαν τινά, άν οϋχι 
έπί τής έφευρέσεως η άνακαλύψεως, τουλάχιστον ομως επι τής 
δημοσιεύσεως. ίδοΰ δέ τώ οντι τ ί  έδημοσίευσα πρώτος έγω 
νομ.ίζω περί αύτοϋ, έν τή Ιατρική ‘Ενώσει τών Παρισίων 
κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 186 2 .

((’Αξιότιμε Κύριε συνάδελφε.

((Αναγκασμένος ών ένεκα άνωτέρας δυνάμεως νά έγκατα- 
»>είψω τήν έξάσκησιν τής ιατρικής άπό τριετίας ήδη, καί έξαι- 
» τούμενος τής έν τή ά;ιολόγω έφημερίδι σας φιλοξενείας ϊνα 
» εξοικειωθώ καί αύθις μετά τής έπιστήμης, άρχομαι τής δημο- 
Βσιεύσεως πολυτίμου τινός διά τήν ανθρωπότητα καί τήν έπ ι-  
»στήμην άνακαλύψεως, κοινοποιηθείσης μ-Ot έν Σμύρνγι, κατά τό 
»διάσ:ημα τοΰ έκ=ϊ έκπατρισμοϋ μου, ΰπό τού αξιοτίμου συ- 
»ναδ-:λφου Κυρίου Ούιλλιέλμου Σχασσώ (1).

(1) «Σημ. τοΰ ϋυντόχτου της. έν Παρισίοις Ίατρ . ιΕ ι ώσεως.
((0 άτυχής συνάδελφός μ.ας Κύριος Γούδ*ς, ό ευαρεστούμενος 

»νά δ/μ.οσιεύσ·(ΐ ταΰτα, γνωστός έν τώ έπιστημονικώ κόσμω 
»ώς αρχισυντάκτης πήί έν Λθήναις Ιατρικής Μελ'-σσης, μ,ετά 
Λδεκχπεντάμ/,νον φυλάκισιν διά πολιτικούς λόγους ένοχοποιήθη



«Ο διδακτό» Κύριος Σ^ασσώ, ιατρός έν τώ  εύρωπαϊκώ νο- 
»σοκομείω τής Σμύρνης, έθεράπέυέ ποτε ίσχιάδα, συμ,πεπλεγ- 
»μένην μετά διαλειπόντων πυρετών. Καί κατά μέν τής ϊσχιά- 
))δος μ.ετεχειρισθη τάς εγχύσεις της άτροφίνης, μετά μίαν δέ 
«τοιχύτην έγχυσιν τοΰ έπήλθεν ή επιθυμία νά θεραπεύστ] καί 
» τους πτρετοϋς κατά τόν αύτόν τρόπον, τουτέστι διά ιών 
«έγ/ύσεω ν τούτου δέ γενομ.έν.υ, οί πυρετοί έθεραπεύδηοαν τα> 
»δντι καί άσφαλέστερον καί ταχύτερον* ή δέ επιτυχία τόν 
»ήνάγκααε νά μεταχειρισθη τήν μέθοδον τ ιύτην  καί κατά πολ- 
))λών άλλων καθαρών διαλειπόντων πυρετών, καί τό άποτέλε- 
»σμα υπήρξε πάντοτε εύάρεστον,»

«Αμέσως δέ μετά τήν Ιγχυσιν συμβαίνουσι τά έξης. έν τώ 
»διαστήματι ήμισείας ώρας ά'παντα τά συνοδεύοντα τόν πυρε- 
Λτόν συμπτώ ματα κατευνάζονται έπαισθητώς- ό σφυγμός ν£· 
Λνεται αραιότερος- ή θερμό τ /ς  τοΰ δέρματος άν μέν πρότερον 
»ήτο όκερβάλλουσα γίνεται μετριωτέρα, άν δέ δέν υπήρχεν, 
ϊώσπερ π. χ .  έπί τών παγετωδών πυρετών, αναπτύσσεται' ή 
«στενοχώρια τοΰ αρρώστου έλαττοΰται, άναλόγω; της άποκα- 
ΐιταστάσεως τής ευάρεστου διαφορ’ήσεως' έπέ χετα ι έπαιοθητή 
«βοή τών ώτο»ν, καί τοΰτο σημ.αίνει τ/,ν δράσιν τοΰ φαρμά- 
»κου, είς δέ τόν πάσχοντα άρχεται τότε ή άνάρρωσις.»

αέκτελεΐ δέ τήν έγχϊίρισιν ταύτην ό Κύριος Σχασσώ, κατά 
))τόν έξης τρόπον. Θέτει έν σμικρώ κλεις-ηριδίω δέκα έως δώδε- 
»κα σταγόνας πεπυκνωμένης διαλύσεως κινίνης, συνήθως δέ δια- 
«λύει ένα κόκκον κινίνης είς τέσσα:ας ς-αγόνας ΰδατος, καί προσ- 
ίθέτει έπειτα  ποσότητα θίΐϊ/.οΰ ςξίος άρκοΰσαν πρός έξουδετέρω- 
«σ ιν  διά τίνος δέ νυς·ηίΐδίου, κρατουμένου μέ τόν άντίχειρα καί 
»λιχανόν της δεξιάς ^ειρός, σ /ηματίσας πρότερον διά τών αυτών 
«δακτύλων της άρ'.στεράς πτυχήν τοΰ δέρματος, διατρύπα 
β τοΰτο μέχρι κανεμ-βατησεως, τουτέστι μ.έχρι; O J ή αιχμή τοΰ 
«τοΰ νυστνρίου φθάσϊΐ εις τόν κυττερώδη ιστόν διά τής ώπής 
«δέ ταύτης εγχέει τήν διάλυσιν τής κινίνης, καί συνήθως μέν

ίκ α ί τιλευταΐον είς τά  συμβάντα τής Ναυπλιακής έπαναστά- 
«σεως έν ίλ λ ά δ ι. Αναγκασθείς δέ ένε*α τούτου νά «κπατρισθή, 
»μετήρ^ετο ήσύ/ως τήν ιατρικήν έν Σμ.ρνη, άλλά καί τό άσυ· 
«λον τοΰτο ή έφ«ρμ.θγή τών ά.ταιτήσεων τοΰ διεθνοΰς όικαίου 
Λτδν ΰπεχρέωσχν νά έγκατ«λείψ-/3 καί νά καταφύγ/ι ένταΰθα.;)

«μεταχειρίζεται τήν μέθοδον ταύτην έπί τοΰ παροξυσμου, ο ιε 
»τά αποτελέσματα καταφαίνονται προδηλότεοα.»

((Μία μόνη τοιαύτη έγχείρισις άρκεϊ πρός ιασιν τοΰ παρο  ̂
»ξυσμοΰ" τήν δέ άποθεραπείαν έπιτυγχάνει 0 Κύριος Σχασσω 
«διά τής καταλλήλου άντιπ,,ρετικής διαίτης καί τών « 1 η -  
«ρούγων. ό  Κύριος Σχασσώ μάς διεβεβαίωσεν, οτι επι της 
«μικρας του πείρας μίαν μόνην αποτυχίαν ή υποτροπήν ειόε 
»καί ταύτην μετά παρέλευσιν τριών μηνών.®

«Τοιαύτη τις δΐαβεβαίωσις σνναδέλφου εμπειρότατου και 
«π?ό πάντων τιμίου μάς ένεθ^ρυνε νά έπιχειρισθωμεν και 
•οήυ.εϊς πειραμάτων· δέκα καί πέντε δέ πυρετιωντες, θεραπ.υ- 
«Οέντες παο’ ημών διά τής μεθόδου ταύτης, έπεκυρωσαν πλτ,ρε- 
ύστατα τήν παοά τοΰ συναδέλφου ήμών θεραπείαν αλλ αναγκα- 
8,θέντεςνά έγκαταλείψωμεν τότε τήν Σμύρνην και τήν εν αυτν] 
»έξάσκησιν τοΰ επαγγέλματος ήμών έν τή Ανατολή, όεν εόυ- 
»νήθ/,μεν νά έξακολουθήσωμεν εκτοτε τά  πειραματα, κ*ί όια 
β τοΰτο παρακαλοΰμεν τους μετερχομένους τό επάγγελμά εις 
» ελώδη μέρη συναδέλφους νά έκτελέσωσι τοιαΰτα πειραματα,
»διότι έν περιπτώσει έπιτυχίας ή μέθοδος αυτη θχ μας παρ ξη 
»τά έξής πολύτιμ·α άποτελέμ-ατα.®

α 1) Θά έλαττώσνι έπαισθητώς τήν πρός ιασιν των ̂ πυρετών 
«δαπάνην τότε δε ‘θά ηναι πάντ·/ι ανωφελής ή το^ουτον π ο 
θ η τ ή  άνακάλυψις τών δυναμένων ν’ άντικαταστησωσι τόν π ε 

ρουβιανόν φλοιόν.»
a 2) Λιά τόν λόγον τοΰτον ή κινίνη θά κατασταθϊί φαρμακον 

»λίαν εύπόριστον.Β

«3) Διά τής μεθόδου ταύτης θά δυνάμεθα< νά θεραπεύωμεν 
ικ α ί τάς λοιπάς τυχόν ΰπαρχούσας συμπλοκας, και

α4) Επί τών περιπτώσεων εκείνων, καθ ας ή κινίνη άπο- 
»πέμ.πεται δ·.’ έμέτου ή διά διαρροίας θά έχομεν έν με^ον 
s ασφαλές τοΰ νά είσάγωμεν τό φάρμακον έν τώ  οργανισμω.»

αΔενθήτε κΐ·λ.
Λ. Ν. ΓΟΥΛΑΣ» (1).

(1) ίδέ Ιατρικής Ενώσεως τών Παριοίων άριθ. 11 3 . 2 5  

Σεπτεμβρίου 1 8 6 2 .



Δεύτερον καί με'γιστον αποτέλεσμα της πεποιθήσεως τοϋ 
λαου πίρί τοΰ ί*σίμ0υ τής χολέρα διά τής ύπ’ έμοϋ προτα- 
θειοη; θεραπείας  ̂είναι δτι ό λαός πολλαχοΓ. τής Ανατολές έν 
ελλείψει ιατρού έφήρμωσεν αυτήν έπιτυχώς',κατά τάς έξ ίσμ»ϊ- 
λ  συ, έκ Μολοαυίας, έκ Κωνσταντινουπόλεως καί έκ Δαρδανελ- 
λιων έπιστολάς.

Τρίτον αποτέλεσμα είναι δτι ή χολέρα, μαστίσασα τήν Αλε- 
ξανόρει*>, την Συρίαν, τήν Σμύρνην, τήν Κωνσταντινούπολιν 
καί τας Αγεμονίας καί φεισθεΐσα της τε έλευβέρας ΐίλλάδος 
και πολλών ανλλων ύπό τήν Τουρκίαν έλλην,κών έπαρν ιών, ένέ- 
σκηψεν επειτα είς Ιταλίαν καί Γαλλίαν.

Είς την προφύλαξιν ταύτην μικροϋ τίνος μέρους τής Ανατο
λής, καί) εκαστην ήδη συγκοίνωνοϋντος διά τών άτμοπλοίων 
μέ τα επιχολερα μέρη, μόνον άρά γε αί ώς έπί τό 'πλεϊστον 
ατελώς γενόμενπ καί άτελώς φυλαττόμεναι κ ά θ ισ ε ,ς  συνετέ- 
λεσαν ; Δεν όυνάμεθα άρά γε ν’ άποδώσωμεν μέγα μέοος ττς 
προφυλαξεως ταύτης είς τε τήν πεποιθησιν τού λαοϋ ‘ περί τοϋ 
ιάσιμου τής χολέρας, καί εις τήν πρόχειρον καί'λογικήν θερα
πείαν, τήν οποίαν κα τ’ αϋτης μετεχειρίζετο ; Καθ’ '&ς δέ ένω 
θετίκας πληροφορίας ή μάλλον καθ’ ην εχω  άκράδαντον πεποί- 
Βησιν ή χολέρα δέν έφείσθη της έλευθέρας Ελλάδος καί τών 
υπό τήν Τουρκίαν Ελληνικών έπαρχιών μόνον ένεκα τών καθάρ
σεων, άλλα κυρίως ένεκα τής ταχείας διά τής θεραπείας μου 
ιασεως έκαστου κρούσμ,ατος, μόλις φαινομένου.

Π ισ τεύατε δέ. Κύριε Πρόεδρε ! καί άς πεισθή έπ ίσ ,ς άπας ό
κοσμος, οτι και εν Βώλω, καί έν Θεσσαλονίκη, καί έν Σίρόαις
της Μακεδονίας, καί έν Δη'λω, ένέ,κηψεν ήδη'ή χολέρα, ώσπερ
απο ε^νυβται τούτο ^καί δι’ έπισήμων έγγράφων, άλλά δέν
εόυνηθη να καμ/) Θραϋσιν, διότι έθεραπεύετο αμέσως έκαστον 
κρούσμα.

Ενταύθα δέ ας μοί έπιτραπή νά έκφράσω καί αΟθις τήν περί 
μή κολλητικοτητος τής χολέρας δοξασίαν μου κατά τι τρόπο- 
ποιημ,ενην. Γ

,  T0/ U ή 5ίολ1?α 5έν s?vo“  μεταδοτική οδτε διά τής έπαφής 
ουτε όια του εμβολιασμού, τοϋτο κατέστη ήδη τοσοϋτον άναν- 
τιρρητον, ωστε θεωρώ περιττήν πάσαν περί αύτοΰ σ-,ζήτησιν.

Η πείρα όμως ομολογεί ότι δπου έγένοντο άπαξ πολλά 
κρούσματα ή θάματα, έκ5ϊ γίνονται κατά δυ*τυχ<*ν ^λειότερ*

Τοϋτο δέ, χωρίς νά έλαττώτ<ΐ καθ' δλου τήν περί μη κολλητι- 
κότητος τής χολέρας δοξασίαν μου, μας οδηγεί είς αλλο τ ι 
συμπέρασμα, δτι δηλαδή, μιασματικού βντος τοϋ νοσήματος, 
πιθανόν έν έκάστω άρρώστω ν’ άναγενναται ή ν ά α λ α μ οα ν/j 
πλειοτέρας δυνάμεις τό μίασμα, χαί οΰτω έκαστος πασχών 
\ά  χρησιμεύ/ι επειτα ώς εστία, έν ή άναγενναται καί έξ ης 
άποπέαπεται νεώτερον καί πλειοτερον ισως δε και δριμυτερον 
μί·>σμα. Διά τ όν λόγο ν δέ τοϋτον δσον περιττά1, και έπιβλαοεϊς 
μάλιστα φαίνονται αί καθάρσεις διά τους έζ έπιχολέοών μερών 
ερχομένους υγιείς έπιβάτας, τοσοϋτον άναγκαΐαι καθίστανται 
διά τούς πάσχοντας.

Επειδή δε έκ πρώτης δψεως ή έπισκέψεως δέν είναι δυνατόν 
νά διακριθή ό υγιής άπό τοϋ πάσχοντος, διά τοϋτο καλόν εί
ναι να ύπόβάλλωνται είς τριήμερον ή τό πολύ πενταήμερον 
έπιτηρητικήν κάθαρσιν μόνον οί έ ; έπιχολέρων μερών ερχόμενοι 
έτ ιβ ά τα ι- καί όσοι μέν έκ τών οΰτω καθαριζομενων όιαυει- 
νωτιν ΰγειεϊς, νά λαμβάνωσιν αμέσως έλευθιραν συγκοινωνίαν' 
όσοι δέ φωραθώσι πάσχοντες, νά έπιτηοώνται μεμονωμένοι μέ- 
χοι τής έντελούς άναρρώσεως αυτών' τά δέ εμπορεύματα νά 
μένωσι πάντν) έλεύθερα, άφού προηγουμένως άερισθώσι καλώς 
έπί μίαν ήμέραν ή τό πολυ έπι δυο.

Επειδή δε τής άναπτύζεως τής χολέρας κατα τα  πλεϊστα 
προηγείται διάρροια, οί ιατροί τών λοιμοκαθαρτηρίων πρεπει 
ιδίως ε ’ς ιό  σύμπτωμα τοϋτο νά έφιστώσι τήν προσοχήν των. 
Καλόν δε είναι εί δυνατόν έκάστου καθαριζομ,ένου άνθρωπου νά 
ολέπν) καθ’ έκάστην ό ιατρός τοϋ λοιμοκαθαρτηρίου τά άποπα- 
τήαατα , καί άν μέν ταϋτα διατηρώσι τήν φυσικήν αύτών ποιό
τητα  καί σύστασιν έφ’ δλων τών ΐμερών τής καθάρσεως, νά 
έλευθεροκοινονώσιν οί καθαριζομ,ενοι, άν δε τουναντίον να έπι- 
βλέπωνται μέχρι τής έντελοϋς άποκαταστάσεως αύτών είς τήν 
φυσικήν ποιότητα.

Διά τοϋ τρόπου τούτου θά πρόκυψη, καί ετερόν τ ι μεγιστον 
υπέρ τής άνθρωπότητος ευεργέτημα- οί τυχόν προσβληθησόμενοι, 
διαρκούσης τής καθάρσεως, ώ; ευρισκόμενοι ΰπό τήν έπιτήρησιν 
τού ίατροϋ, θά θεραπεύωνται άμέσως' άμφιβάλλω δέ πολϋ άν 
έπί τοιαύτ/,ς πε:ιπτώσεως θ' άποκτείνωσι τοϋ λοιποϋ πλειο- 
τέρους αρρώστους ή χολέρα μάλλον η οί διαλειποντες πυρετοί.

Ενταύθα βεβαίως οφείλω νά εϊπω τ ι καί περί τής έν Κων- 
«ταντινουπόλει συγκροτηθηυομένης δΐϊθνούς συνοδό^ ιατρών καί



δ ιπλω μάτω ν ό σκοπός τής συγκροτν?σεως τοιαύτη;ς συνόδου 
είναι τόσον μήγας δσον μέγας είναι ό αρχηγός και δσον μένα 
είναι τό έθνος έν οις έγεννήθη ή πρωτοβουλία αύτη. Διά νά προ- 
κύψ·/ι δμ ω ςκ α ί πρακτικόν τ ι αποτέλεσμα, φρονώ δτι ή σύνοδος' 
πρέπει ν άσχοληθρ κυρίως είς τήν άνί^νευσιν τών αιτίων τών 
επιδημιών τής χολέρας- διά ν’ άνι^νευθώσι δέ τά αίτια ταΰτα, 
κατά τ/,ν έμήν κρίσιν δέν άρκοΰσι μόνον α! θεωρίαι, άλλά κυ
ρίως είναι άναγκαΐαι αί έπιτόπιαι ερε^ναι έν τί) πατρίδι τής 
χολέρας, έκει λοιπόν, είς τάς Ινδίας, ή δπου άλλαχοΰ γενναται 
κατά πρώτον ή χολέρα, πρέπει νά έπις-η'ση τ/,ν προσοχήν της ή 
Σύνοδος, έκ,εΐ πρέπει νά πέμψη σοφούς άνδρας, ιν’ άνιχνεύσωσι 
τά αίτια τών επιδημιών *τής χολέρας. Τούτων δέ άνι/νευθε'ν· 
των, πρέπει νά καταβληθή ύφ’ δλων τών εθνών καί ει δυνατόν 
ΰφ δλου τοΰ κόσμου ή. δέουσα προσπάθεια πρός άφαίοεσιν αυ
τών. Εννοείται δέ Κύριε Πρόεδρε, δτι τοΰτο είναι εογον τοΰ 
χρόνου καί τοΰ παντοδυνάμου πολιτισμού μάλλον η τών συ
νόδων.

Καί ταϋτα  μέν ά'λις περί τούτων.
Ηδη δέ επιτρέψατε με Κύριε Πρόεδρε νά σας διαβεβαιώσω 

μέ τόν θετικώτερον τρόπον, δτι έ ; δσων έγώ γινώσκω, οΰδείς 
ιατρός, ούδείς επιστημονικός σύλλογος, ούδέν επιστημονικόν 
περιοδικόν σύγγραμμα ούδεμία έφημερί; καί οΰδεμία ψυχή 
ζώσα έχ τνί Ανατολή εξέφρασ^ν άχρι τούδε δημοσία λέξιν τινά 
πρός άναίρεσιν τών περί χολέρας καί ιδίως τών περί τη ; θεραπείας 
αύτής θεωριών μου, καίτοι πολλάκις δημοσιευθεισών άλλω; τε 
ούδεμίαν δυσκολίαν θά ?ίχον νά δημοσιεύσω μετά τής αΰτίς 
προθυμίας καί τάς αντιρρήσεις ταύτας εις τόν παρ’ υμών ποοε- 
δρευόμεεον σύλλογον, διότι προ παντός άλλου είμαι φίλος καί 
εραστής τής επιστημονικής άλν,θείας καί μάλιστα τής διά τής 
δημοσίας συζητήσεως προκυπτούσης.

Απολείπεται ήδη νά εϊπω λέξεις τινάς καί περί τής ά'χρι 
τοΰδε σιωπής της τε έν Κωνσταντινουπόλει Αύτοκρατορικής 
Ακαδημίας της ιατρικής, τού έν τ /j αϋτνί μεγαλουπόλει ιατρι
κού συλλόγου καί τής έν ΑθΛναις ιατρικής εταιρίας.

Αλλά τ ί  έδύναντο νά πράξωσιν ci σοφοί ουτοι σύλλογοι έν 
τώ  διασιήματι ολίγον μηνών, δταν βλέ~ωσιν δτι καί αύτή ή 
παρ ύμών προεδρευομένη Ακαδημία, ητις δικαίως θεωρείται ώς 
το ύπερτατον έν τώ κόσμω περί τά τοιαΰτα δικαστήριον, δέν 
έδυνήθη ε ιιέτ ι νά έκδώση τήν περί τής χολέρας τών 1 8 4 9  καί 
1 8 5 4  εκθεσίν τ η ς ;

Λέν άγνοώ, δτι έν ταϊς έπιστήμαις πανταχού τού κόσμου 
υπάρχει ήδη απόλυτος ελευθερία καί έκαστο; δύναται νά U -  
φράστι έλευθερως τό φρόνημα του, άλλ έπιτρεψατέ μ.ε να π α 
ρατηρήσω, δτι κ«θ’ ην έλαβον άνάπτυΐιν σήμερον τά φώτα και 
αί έπιστήμαι έν Γαλλία είναι δυσκολον πράγμ.α νά λαβ(ΐ . ις 
την πρωτοβουλίαν έπί τοσούτον α:.ουδαίου αντικείμενου, εφ 
δσον σιωπά ή Γαλλία. Ας έκτελεσθώτι λοιπον διά τ7;ς θορα- 
πείας μου δσον ενεστι τάχιον πειράματα έν Γαλλία, άς έκφέρη 
αύτη δσον ένεστι τάχιον γνώμην τινά περί τής θεραπείας μου, 
διά ν’ απαλλαγή έν περιπτώσει, ώς ελπίζω , επιτυχίας καί ό 
λοιπός κόσμος άπό τής χολέρας, δπως άπηλλάγη ήδη ή Ελλάς, 
η διά νά περιπέσνι καί αύθις είς τό σκότος τού έμ,πειρισμού, 
τού φόβου και τής άβεβαιότητος έν περιπτώσει ούχί αποτυ
χίας, ταύτην ούδέποτε φοβούμαι άλλ εν περιπτώσει ολιγωρίας 
πρός έκτέλεσιν πειραμάτων διά τής θεραπείας μου.

Ποίν δέ δώσω τέλος είς τό ΰπόμνημ.ά μου τούτο, οφείλω νά 
διακηρύξω μέ όσην έχω άνθρωπίνην δύναμιν, ά) δτι ή χολέρα 
δέν είναι εί μί) επιδημικός κακοήθης πυρετός, μη ί^ακριδωθεί- 
σης ετι καταγωγής, άποκτείνων ταχέως τους πάσχω  τας 
μόνον διά τό νπου.Ιον τοΰ πρώτου αντοΰ σταδίου η τών π  ρω ■ 
των παροξυσμών ή των πρώτων τής νόσον συμπτωμάτων, 
κατ’ ούδεν σχεδόν ίνόχ.Ιοΰντων τους άρρωστους και επομέ
νως μη άναγχαζόντων αντονς νά χαταφύγωσιν εγκαίρως είς 
θεραπείαν, β') δτι ή θεραπεία μου αύτη κατά τής χολέρας 
είναι ειδική, δπως ειδική είναι καί ή θεραπεία τών μή επιδη
μικών διαλειπόντων πυρετών διά τών σκευασιών τού περου
βιανού φλοιού, καί γ ')  δτι ή θεραπεία μου αίίτη δέν συνίστα- 
ται άπλώς μόνΓν εις τήν χρήσήν τής κινίνης, ^  οϊας δή ποτε 
άλλης σκευασίας τού περουβιανού φλοιού, άλλ είς τό σύνολον 
τών ΰπ’ έμού προταθέντων μέσων, τουτεστι πρώτον μέν εις 
τήν θέρμανσιν καί τόν ερεθισμόν τού δέρματος τής κοιλίας η 
καί δσων δή ποτε άλλων πλειοτέρων μερών αύτού διά τών σι
ναπισμών η τών έπιτρίψεων αϋτού μέ τό μ ίγμα  τού ελαίου 
τού σινάπεως1 δεύτερον δέ είς τήν έπί τού ήρεθισμένου τούτου 
δέρματος έπίτριψιν συμπεπυκνωμένης διαλύσεως θειϊκής κινίνης· 
καί τρίτον εις τήν διά τοΰ στόματο; χρήσιν αύτής ή τής τα 
νικής κινίνης, μεμιγμένης μέ έλαιοσάκχαρον ήδυόσμου, ή μέ 
ξηρίον κόννεως μοσχοκαρύου η μέ άλλην τινά όμοιας φύσεως

ουσίαν.  ̂ # .
’Οφείλω πρός τούτοις νά διακηρύξω, δτι ή μέθοδος αυτη



είναι νέα, και δτι πριν η κάμω γνωστήν έγώ αύτήν είς την 
Ακαδημίαν διά τοϋ άπ^ 3 Ιουλίου ύπομνήματός μου, ούδείς 
άλλος τήν ε ι/ε  προτείνει ουτω κεκανονισμένην, καί o u  ποός 
διάδοσιν της δεραπείας ταύτης χατέ?αλθν χάριν της επιστήμης 
καί της άνδρωπότητος δσας έδυνάμην άνδρωπίνους προσ-αδείας, 
ώς έςάγεται τοϋτο έκ τών δημοσιευδεισών ένταϋβα ανταπο
κρίσεων καί έκ τών ά'ρβρων τοϋ έν τη Ανατολή τύπου.

Οφείλω έπί τέλους νά διακηρύξω, οτι έν περιπτώσει μ ή 
άναγνωρίσεως ΰπό της παρ’ υμών προεδρευομένης Ακαδημίας 
τών είς εμέ άνηκόντων προνομίων έπιφΛ άττομαι υπέρ έμαυτοϋ 
και υπ;ρ τών απογόνων μου πάντων τών δικαιωμάτων μου, έκ· 
καλώ τήν άπόφασιν ταύτην τής Ακαδημίας ενώπιον τοϋ ϋπεο- 
τάτου δικαστηρίου της κοινής γνώμης καί τής μελλούσης ιστο
ρίας δλων τών έδνών καί υπόσχομαι άπό τοϋδε νά έκτελέσω 
έπιτυχή πειραματα ένωπιον οιας δη’ ποτε έπιστημονικής ε π ι
τροπής· δύναμαι μάλιστα νά παρέξω καί οίας δνί ποτε ΰλικάς 
εγγυήσεις οτι V) δεραπεία μου αΰτη βεβαιώτατα δέλει ωφελήσει 
και σώσει τους είς αύτην ύποοληδησομένους ^άριν πειοαμάτων 
χολερικούς, ουδέποτε δέ δέλει τούς βλάψει.

Εύαρεστηθήτε, παρακαλώ, Κύριε Πρόεδρε ! νά ύποβάλλητε τό 
υπόμνημα μου τούτο είς την έ'.τίμ.ισιν τοϋ παρ’ υμών έπα- 
ζιως προεδρευομένου συλλόγου κα'Γ δεχδήται τήν έκφρασιν τοΰ 
σεβασμού μου.

ΐϊν Αδηναις τήν 15/27Κο:μβρίου 180 5 .

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΥΛΑΣ

Συντάκτης τής Μελίσσης τών Αδηνών, ιππότης τοΰ τ ά γ 
ματος τοϋ άγίου Στανισλάου, μέλος διαφόρων 

σοφών εταιριών.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .

Εν τώ  μ.έσω του ^άους τών πολιτικών περιπετειών τγ,ς 
άτυχους πατρ ίδος μας, έν τώ  μ.έσω τής πικρία;, τήν όποιαν 
ένεκα τούτων μ.έ^ρι τρύγος π ί 'ε ΐ  πάς εύαισδητος πολίτης, ίνα 
μή είπωμεν καί σύμ,τιασα ή έλληνική φυλή, έν τώ μέσω τής 
απελπισίας, ή'τις πολλάκις μάς καταλαμ.βάνει περί τοϋ μέλ
λοντος τής προσφιλούς πατρίδος μας διά λόγους, τους οποίους 
δσω ήμεΐς έπιθυμ.οϋμεν νά σιωπήιωμεν, τόσω καί έκαστος εύκο· 
λως δύναται νά έννον,ση, δταν έπί στιγμήν μόνον άναλογιαδή 
τά  καθ’ έκάσταν έν ήμιν καί πέριζ ήμών διαδραματιζόμενα, 
έν τώ  μέσω λέγομεν τοσούτων καί τηλικούτων περιπετειών 
λίαν παρήγορον είναι είς ήμα; τούλάχιστον νά βλεπωμεν άπο 
καιρού είς καιρόν καί Ttvx άληβή ιεροφάντην καί μύστην τών 
έπιστημών ν’ άναφωνή τό Αρχιμήδειον (.(μή μου ζονς xv/cJovc 
τάραττε . »

Βεβαίως ή έλληνική κοινωνία δέν δά όνομάζϊ) τοϋ λοιπού 
μονομ.ανεΐς μόνον τους έν τοιούτοις καιροΐς φέροντας ΰπο συζη- 
τη®ιν τό περί συγκοινωνίας, τό περί δασοποιίας, τό περί γεωρ 
γίας έν γένει, τό περί κτηνοτροφίας, τό περί λειβαδιών, τό 
περί υπάτων, τό περί άποξηράνσεως τής λίμνης Κωπαίδος, καί 
τό περί δεοαπείας τής χολέρας ζήτημα, ούτε δά δαυμάζ·/) μο- 
νον τήν άπέραντον σοφίαν τινών, οίτινες διά νά καταστήσωσιν 
αύτήν έκπληκτικωτέραν φροντίζουσι μόνον νά τήν κρύπτωσιν 
έπιμελώς υπό τό μόδιον διότι ευτυχώς έν ώ άτας ό κόσμος 
μαίνεται διά τά πολιτικά, εΰρέΟησαν τελευταϊον καί τινες, 
άποποιηδέντες υπουργικά χαρτοφυλάκια, η *«ι παραιτήσαντες 
ταϋτα ' έν φ σύμ.πασα ή σοφία τινών επιστημόνων συνισταται 
είς τό νά στολίσωσι μέ δσον έ'νεστι πλειότερα παράσημα τά 
στήδη των καί εις τό νά καδέξωσιν δσον ένεστιν όψηλοτέρας κat 
έπικερδεστέρας δέσεις διά νά δύνανται φαίνεται έκεϊδεν νά ρα- 
δουργώσιν εύκολώτερον τούς μονομανείς (1), έν ώ λεγομεν

(1) Αιά νά λάβ/ι τις άμυδράν τινα ιδέαν τώ ν ραδιουργιών, 
τάς όποιας μετέρχονται οί υψηλά καδημενοι επιστήμονες κατα 
τών έ^όπω ν τήν μανίαν νά δημοσιεύωσί τ ι, τόν παρακαλουμεν 
ν’ άναγνώσνι μετά προσοχής τό επίσημον xiGTorcoivimiv τοΰ



διαδραματίζονται ταΰτα παρ’ ήμϊν, εύρίσ»ονται δίχως καί άν- 
δρες, οί'τινες έπεχείρησαν έν ταϊς ήμέραις ταύταΐς νά γράψωσι 
και περί οστών καί Ανατομίας καί περί άνθρωπίνων φυσικών 
νοσημάτων καί περί Ελληνικής καί Ρωμαϊκής φιλολογίας. Εκ 
τών άρτι δημοσιευθέντων έ’ργων τών άνδρών τούτων ευχαρί
στως οημοσιεύομεν σνίμερον συντομωνάτην περίλνιψιν.

Α ' .

ΕΓΧΕ1ΡΙΔΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

(Τ π ο  ΠαύΛον Ίω άι rov ίητροϋ καί παραοκευαστοΰ τής ανα
τομίας έν τώ  έθνικώ Πανίπιστημίω , βιβλίον πρώτον οστεολο
γία  καί συνδεσμολογία. Εν Αθήναις* τύποις IV. Ρουσοπούλου καί 
Δ. Σιλιβριώτου’ ό5ώ Κολοκοτρών/; άριθ. 9 5  1 8 6 5 . Τ ιμάται 
δραχ. 3 5 0 /0 0 .

Τό έκ διακοσίων δύο σελίδων μεγάλου ογδόου σ;τ4ματος 
συγκείμενον τοΰτο εμβριθές καί σπουδαϊον επιστημονικόν έ'ργον 
έφείλκυσεν άπό τής πρώτης σελίδος τήν προσοχήν ημών, διά 
τήν ό'λως άφελή, άλλά καί έμφαντικωτάτην άφιέρωσιν αύτού 
υπό τ ο ύ  συγγραφέως μαθητου, πρός τόν διδάσκαλον καί προ
στάτην αύτού Κ ύ ρ 'ο ν  Δαμιανόν Γεωργίου, τακτικόν καθηγητήν 
τής άνατομίας καί φυσιολογίας έν τώ Εβνικώ Πανεπιστήμιο). 
Α  πόσον πρέπει ν ά  χαίρν) τις καί νά ύπερεπαινη τοιαύτα ευ
γνωμοσύνης αισθήματα τών νέων πρός τούς πρεσβυτέρους καί 
μάλιστα τών μαθητών πρός τούς διδασκάλους, καί πόσον ποέ-

Κ'.ρίου Φεταλίδου, (ϊδέ Μελίσσης τόμ. β*. σελ. 4 5 0 ) άποσιω- 
πώμεν δέ μυρία άλλα, δσα μετήλθον άλλοι τινές επιστήμονες 
λεγόμενοι, ΐν’ άνυψουθώσιν εις ύψηλάς θέσεις καί παρασημοφο- 
ρηθώσιν· ούτοι πρός σώτηρίαν βεβαίως ιής άνθρωπότητος δια· 
δίδουσιν έπιμελώς άπό οικίας είς οικίαν, δτι ή κινίνη δέν 
άπορροφάται άπό τού δέρματος καί δτι είναι άπαραλλά- 
κτως τό αύτό νά έπιτρίψ·/] τις κινίνην επί τής σινδόνηc, ή 
έπί τον άνθρωπίνου δέρματος' σημειοΰμεν επίτηδες τάς λέ- 
ζεις ταύτας, ΐνα πείσωμεν τούς άναγνώσιας, δτι μεταχειοιζό- 
μεθα αύτάς, δπως τάς ήκούσαμεν άπό τού στόματος άξιοσεβά- 
στου τίνος κυρίας, άκουσάσης αύτάς άπό τού στόματος ένός 
σοφού αρχιάτρου τού Βασιλέως καί καθηγητού.

πει νά μέμφηται τήν σπουδαρχίαν άλλων, ύποσκελιζόντων 
ενίοτε καί αυτούς τούς διδασκάλους η και αύτους του; γεν

νήτορας. ( . . .
Εν άξ’.οπρεπεϊ προλόγω ό συγγραφεύς μετα πολλής είλικρι- 

νείας καί σεβασμού μνημονεύει ού μόνον τών π η γ ώ ν ,  άφ ^ων 
ήρύσθη τήν δλην, άλλά καί πολλών έ* τών ά χ  ι τούδε ά;ιε 
παίνως έργασθέντων πρός καταρτισμόν τής έπιστημονικής ονο
ματολογίας’ καί τήν μέν ιήν τού ανθρωπίνου σώματος μορίων 
περιγραφήν έρανίσθη, λέγει ό συγγραφεύς, έκ τής τού ^κλεινού 
καθηγητού καί διδασκάλου αύτού Τρτέλου Περιγραφικές Ανα
τομίας. Τά δέ γενικά μέρη έκ τής τοΰ ’Ολστείνου συγγραφής 
καί έ ; έτεροί Γερμανικών καί Γαλλικών συγγραμμάτων. Τώ 
οντι μόνον' τό όνομα τών δύο τούτων μνημονευομένων^ένταϋθα 
ένδόςων συγγραφέωε είναι ικανόν νά μας πείση περί τής έμορι- 
Οείας τοΰ συγγράμματος τού Κυρίου Παύλου ί'. αννου ή ύέ 
εγκύκλιος παιδεία αύτού καί ή πατρική σχεδόν χειραγωγια, 
τής οποίας ήξιώθη 6 ά 'ιότιμος ούτος συνάδελφος ύπό άνδρών, 
ών είναι ίκανώς γνωστή η τε συγγραφική δείνότης καί ό ,ήλος, 
μας παρέχουσιν ικανήν έγγύησιν περί τή; καλής διασκευές

τής δλτ,ς. 7 , ,
Απλοΰν τό ομμα αν ρίψ/ι τις έπί τοΰ περί ού ο λογος συγ

γράμματος τέρπεται οϋκ ολίγον έκ τε τής καθαροτητος καί 
όααλότητος τής γλώσσν,ς, καί έκ τή ; φυσικής σειράς, τήν 
οποίαν διαδέχονται πρός άλλη) ας αί έκ τής άναγνώσεως σκε-

ψεις. " ,
Λιά νά καταστ^βη δε ήττον ζηρον τό άλλως φύσει κατα- 

ξηρον ον μάθημα τής Ανατομίας, καλώ; ποιών ό συγγραφεύς 
παρενεΰει καί σύντομον μνε αν τής τε φυσιολογικής σημασίας 
καί καί της ^πουδαήτητος τών περιγραφομένων οργάνων ώς 
τοιοΰτον λοιπόν τό σύγγραμμα τοΰτο συνιστώμ-ν ένθερμως είς 
άπαντα; τού; έτισ:ήμονας ιατρούς καί ΐ ’ΐιως είς τους σπουδά
ζοντας τήν ιατρικήν. Εύχόμεθα δέ καί είς τόν Κύριον Παύλον 
ίωάννου ν’ άποπερατώση όσον ενεστι τάχιον τό σπουδαΐον αύ
τού εργον, πρ:.ν ή γευΟή καί ούτος τώ / πικριών εκείνων, δσας 
πρό αύτού έγεύθησαν άλλοι, θέλησαν τες ν’ ασχοληθώ σι παρ 
ήαϊν εις τοιαύτης φύσ:ω5 έργα.

Β ' .

Περί τώ>· άγροδισίωγ ι οΰημάτωΐ ύπύ Λ .  Λ ονΛΙεράρ, 
χειρουργοί έν τώ  νοσοκομεία) τής μεσημβρίας, μέλους της έν



Παρισίοις χειρουργικής εταιρίας, ιππότου τοΰ τάγματος τής 
τιμής. Τπί» Σ. Κ. Μπαλάνου, καθηγηΤοϋ έν τώ  Εθνικίμ Πανε- 
π ιστημ ίω  κτλ. Μέρος πρώτον" πε:ί βλενορροίας, παρά τε τώ  
άνίρι και τώ  θήλει φύλω, τεϋχος ά. Εν Αθήναις έκ τοϋ τυπ ο 
γραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά όίός Πειραιώς άριθ. 2 7 . 1 8 6 5 .

Ιό πρώτον τοϋτο τεϋχος, συγκείμενον ές έ'ενήκοντα καί £ξ 
σελίδων όγδοου μεγάλου σχήματος, περιέχει ύλην πολύτιμον, 
πασας τάς περί έλεννοροίας καί θεραπείας αύτής παραδόξους 
θεωρίας τών ιατρών. Τάς θεωρίας ταύτας έκθετων κατά σειράν 
μετά  πολλής σαφήνειας ό συγγραφεύς, καί καταδείξεω ν έκά- 
στης τό χρήσιμον έν τή ιατρική πράξει, επιφέρει έτ ί τέλους τήν 
ίδιαν auTOj δοξασίαν. Γνωστή δέ τοΐς πασιν είναι ή πολυμά- 
θεία xal ή άπέραντος πείρα τοϋ συγγραφέως, τοϋ έπί πολλά 
έτη^ συνεργασθέντος μετά τοϋ ένδοξου Ρικόρδου, ήδ« δέ καί 
δια 'εχθέιτος αύτόν έν τή ύπηρεσία τοϋ μεσημβρινού λαλου
μένου νοσοκομ,είου τών Παρισίων.

0  δέ μεταφραστής πολυν κόπον τω ό;ντι κατέβαλεν, ικανήν 
δαπάνην καί ού τήν τυχοϋσαν προσπάθειαν είς τό νά καταστή
σει τάς rcepi βλενορροίας δοξασίας τών ενδόξων άνδρών τής 
Ευρώπης όσον έ'νεστι καταληπτάς είς τήν γλώσσαν ήμώ ν συνι- 
στώντες κατά καθήκον καί τό εργον τοϋτο είς τούς περί τήν 
ιατρικήν άσχολουμένους καί ιδίως t -,ς τούς σπουδαστάς τής 
ιατρικής ιϋχόμεθα είς τόν μεταφραστήν υπομονήν καί επ ιμο
νήν, ΐν’ αποπεράτωσή δσον έ'νιστι τάχιον τό κοινωφελές τοϋτο 
εργον του, πριν yj καταληφθή χαί ούτος ΰπό τής άηδίας εκείνης, 
ύφ ής κατελήφθησαν προ αύτοϋ καί άλλοι, είς τοιαϋτα απο
κλειστικός έργα δι ιδίας δαπάνης ασχολούμενοι καί άνταμει- 
φ'ίέντες ύφ δλων τών κατά καιρούς Κυβερνήσεών μας διά τοϋ 
ουκ ευκαταφρόνητου τίτλου του μονομανονc.

Γ '.

NixoJaov ΣαμιπόΛου, πολιτική μελέτγ) έπί τής ιστορίας 
τοϋ Ιοιλιου Καίσαρος, τής ύπό τοϋ Αύτοκράτορος τών Γάλλων 
ΝαποΜοντος τοϋ Γ .  συγγραφείσγ,ς. Εν Αθνίναις τύποις Λακω
νίας κατά τήν όδον λδριανοϋ άριθ. 15 3 . 17  Αύγουστου 1865 . 
Τιμά -αι δραχμών δύο. Ιΐω λειται δέ παρα τω  συγγραφεί καί 
τοΐς βιβλιοπώλαις ΚΚ. Βίλπεργ καί Απ. Λ'αδίρη έν Αθ/ίν*ις.

Εν τή πολιτική ταύτ’/ι μελέτη, τή  εξ έννενήκθν>τα καί §ς 
σελίδων^ συγκειμέν-fl μετά πολλής μέν τής δικηγορικής δεινότα
τος, έσθ δτε δε καί μ ετ’ επιτυχίας επικρίνει ό ήμέτερος ν.αθη-

γητης καί συγγραφείς πολλά χωρία τής άρτι έκδοθ*ίθης ιστο
ρίας τοϋ ένδοξθ"έρου τών Ρωμαίων στρατηγών καί Αύτοκρατό- 
ρων, τής συγγραφείσης ύπό τοϋ επίσης ένδοξου πολυμαθειτέρου 
καί εύτυχεστέρου τών ζώντων σήμερον έν τω κόσμω ήγεμόνων. 
Ικανώς προπαρεσκευασμένος καί δ ι’ έγκυκλίου παιδείας και διά 
προσφάτου μελέτης ό Ελλην συγγραφεύς πολλά μεν χωρία τοϋ 
σοφοϋ τώ  δντι πονήματος τοϋ ένδοξου Γάλλου συγγραφέως 
εύρίίκων σοΊ>ά καί κατά τό άνθρωπίνως ένόν τέλεια διέρχεται 
μόνον, ίνα θαυμάσν). Πολλά δέ άλλα εΰρίσκων έπικρίτέα έπι- 
κρίνει μετά τοϋ σεβασμ.οϋ έκείνου, τόν οποίον έκαστος πεπαι
δευμένος άνήρ πρέπει νά έχ·/) πρός τάς πεποιθήσεις ετέρου πε
παιδευμένου καί σοφοϋ. Ενιαχού δέ ό Ελλην συγγραφεύς παρα- 
βάλλων τήν άρχαίαν Ρώμην πρός την άρχαίαν Ελλάδα, καί 
τόν Ιούλιον Καίσαρα πρός τόν μέγαν Αλέξανδρον μετά πολλής 
έπιτυχίας καί άκαταμαχήτων τώ οντι έπιχειρημ.άτων αποδίδει 
τά πρωτεία είς τά ελληνικήν καταγωγήν εχοντα. Οσον αξιέ
παινος είναι κατά τοϋτο ώς Ελλην ό Κ. Σαρίπο">ος τοσοϋτον 
πλειότερον δέν επρεπε καθ’ ημάς νά λησμονήσ/), δτι συγγράφω 
ώς Ελλην καί κατά τό 1 8 6 5 . Διότι ναι μέν η τε άρχαία Ελλάς 
καί ό Μέγας Αλέξανδρος, παραβαλλόμενοι πρ*ς τήν Ρώμην καί 
πρός τόι Ιούλιον Καίσαρα είναι κατά πολλά υπέρτεροι, άλλά 
τοϋτο δέν πρέπει νά τό έπιδίΐ*νύωμεν σήμερον ήμεΐς οί Ελληνες, 
καί ΐνα μή άχούσωμεν παρ’ άλλων τό tcLau:lus su u so d a t»  («ό 
είς εαυτόν έπαινος όζει.») καί διότι ολίγα τινά δυστυχώς έχο* 
μεε ν' άποδείξωμεν σήμερον, ΐνα καί έκ τούτων πείσωμεν τόν 
κόσμον, δτι τώ  δντι οί πρόγοι ημών ήσαν μεγάλοι. Αλλως τίς 
τόν ΙΙρακλέα ψέγει ; Δέν ήξιώθ/,μεν μέν ν’ άναγνώσωμεν είσέτι 
τό σοφόν τοϋ ενδόξου Αύτοκράτορος συγγραφέως σύγγραμμα. 
Πιστεύομεν δμως άδιστάκτως δτι συγγραφεύς τοσοϋτον μεγα
λοφυής, Αύτοκράτωρ τοσοϋτον μεγαλνόψυ/ος, στρατηγός τοσοϋ 
τον έμπειρος καί ευτυχής, καί πολιτικός άνήρ τοσοϋτον μ.εγα- 
λεπίβουλος καί οξυδερκής είναι αδύνατον νά μή βαυμάζη έν τω 
συγγράμματί του τήν μεγαλοφυί'αν, τό μεγαλόψυχον, τήν περί 
τά  στρατιωτικά εμπειρίαν τό μεγαλεπίβουλον καί τήν όξυ- 
δέρχειαν τών προγόνων μας, .δπουτώ  παρέχεται άφορμή νά 
όμιλήσν) περί αύτών, άλλως τε ό σκοπός του δέν ή το ούτος.

Ανοίκειος καθ’ ήμκς είναι καί ό τελευταίος παράγραφος τής 
πολιτικής μελέτης τοϋ Ελληνος συγγραφέως, έχων ώς έςής. 
((Περατοϋντες τήν παρούσαν μελέτην έκφράζομ.εν τήν άδίοτα- 
))κτον ήμών πεποίθησιν, δτι ή χειρ τοϋ ϊψίστου διέπει τάς



» :ύχας τών εθνών, αί δέ ακατάληπτοι καί ανεξερεύνητοι Αύτοϋ 
»βουλαί πόλλάκις διά μέσου τής έρημου φέρουσι την άνθρω- 
ιπ ά τη τα  πρός τό μέλλον, S προώρισεν αύτί) ή θεία Αύτοΰ θε- 
»λησις. ίν  ταΐς δέλτοις τοΰ ®εοΰ, έν αίς τό δρομολόγιον τη ; 
»άνθρωπότητος έστίν έγχεχαραγρ,ένον, ΰπάρχει γεγραμμένον, 
»οτι ή ^ώμη πάντα τά  πάλαι γνωστά εθνη δουλώσασα έμελ- 
»>ε κατακτηθήναι άλληλοδιαδοχω; παρά πάντων τών έπί της 
«χοσμοκρατορίας αύτής αγνώστων φύλων· νΰν δέ, δτε ή έλευ- 
ΰθερία επισκέπτεται ενα μετά τόν άλλον τούς λαούς της γης, 
»καλούσα αυτούς είς μετάληψιν τών δώρων αύτιίς, άπό μόνης 
«τής Ρώμης, $ν κατηρά^θη όργίλως, άποστρέφουσα τό βλέριμα, 
ίά'ρίησιν αυτήν απόκληρον, δαως έσαεϊ δυνάσταΐς όουΜίυυσα 
Λκεΐται είς μαρτύριον αιώνιον, οτι φοβερά τοΐς ά.νδραποδίσταΐς 
Λ καί τυράννοις ή ΘΕΙΑ ΔΙΚΙΙ.Λ

ΐίδύνατο μέν ό Ελλην συγγραφεύς νά γράψη τόμους ολοκλή
ρους διά νά καταδείξ») τά κακά, οσα προύξένηϊε τώ  ό'ντι άλλοτε 
είς τόν κόσμον ή Ρωμαϊκή κοσμοκρατορία, δέν έπρεπεν δμως 
καθ ήρας καί νά χαιρεκακ?) τρόπον τινά διά τήν σημερινήν 
κατάστασιν τής Ρώμης, καί ί5ίως δέν έπρεπε νά καταρασθ·^ 
τούς ζώντας Ρωμαίους καί τούς απογόνους μάλιστα αύτών νά 
κατακτηθώσιν ύπό πάντων τών έπί τή; κοσμοκρατορίας τών 
προγόνων αύτών αγνώστων φύλων, (βεβαίως καί ύπό τών Τούρ
κων ή τών Αθιγγάνων) και νά ^vat έσαεϊ δούλοι τών δυναστών. 
Τί ήθελεν είπεϊ ώς Ελλην αρά γε ό Κ. Σαρίπολος, έάν τις κατά 
τά 1 8 2 0  έξέφερε τοιαύτην τινά άοάν κατά τ ίς  σήμερον έλευ- 
θερας Ελλάδος ; ή τ ί θέλει ε ί-ε ΐ έάν τις εκφέρει σήμερον όμοίαν 
περί τής πατρίδος του Κύπρου ; καί δύναται άρα γ ϊ  ό Κύριος 
Σαρίπολος νά ίσχυρισθϊί, οτι οΐ τε άρ^ϊΐοι Ελληνες καί 'Λ Κ ύ
πριοι ύπήρ;αν πάντγ, αναμάρτητο'· έν τώ κόσρ,ω /.*·. καθ’ όλί,ν 
τήν όιάρκειαν τής εαυτών άρχαίας ιστορίας ; Αλλως ή πολυ- 
μάθεια καί ό πατριωτισμός τοΰ Κυρίου Σαριπόλου είναι άδια- 
φιλονείκητα καί δέν είχεν άνάγκην έπί τοιούτου έργσυ νά κά* 
μν; έπίδειξιν αύτών.


