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Ή προίρασις τοϋ μέλλοντος.— Πώς ίάθην εκ τής 
φθισεως. — Ό παιδικος στρατός έν Άμερικη.—Ή 

ιστορία Tου ΰποκαμίσου.— Περί του θερμομέτρου.— 
Ή επιρροή της σχολής και του τύπου έπι της νεαρας 
γενεας.— Περί αερισμού.— Οί της Σιβηρίας αιχμά-
λωτοι (συνέχεια)—Περί γάμου (συνέχεια και τέλος) 
— Ή φυσιολογική σημασία των δακρύων.— Μαρ-
γαρίται. 

Η Π Ρ Ο Ο Ρ Α Σ Ι Σ ΤΟΥ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ 
ΥΠΟ ΚΑΜΙΛΛΟΥ ΦΛΑΜΑΡΙΩΝΟΣ 

Πρό 31 έτους, ήτοι τω 1865 έξέδωκα μίαν 
πραγματείαν τών οτοίαν ήδη πάντες έλησμό-
νησαν καΐ ήτις την σημερον αποτελεί βιβλιο-
γραφικόν σπάνιον άντικείμενον. Αυτή έφερε την 
επιγραφών απερί των αγνώστων ήμίν δυνάμεων 
της φύσεωςι. Έν αυτη, έπραγματευόμην περί 
των ψυχικών δυνάμεων, ή σπουδή των οποιων 
μετά ταΰτα άρχισε νά ποιή ταχείας επιτυχίας 
έν τω κόσμω. Άπό πολλοΰ χρόνου τά ζητή-
μετα ταϋτα δέν ίπαυον έπασχολοϋντα με κατά 
τάς σπανίας έλευθέρας στιγμάς αϊτινες μέ ά-
πέμενον έχ των σπουδαίων καΐ θελητικών ενα-
σχολήσεων περι τών αστρονομίαν. 'Οφείλω νά 
ομολογίσω ότι μετά τών αστρονομίαν ίσως δέν 
Θά εΰρεθή έν τω κόσμω Ετερον μάλλον, ενδιαφέ-

ρον καΐ σπουδαιότερον τοΰ πολυσυνθέτου τού-
του ζητηματος περί τών ψυχικών δυνάμεων, 
διότι τοΰτο άναφέρίται εις εκαστον ημών έκ 
τοΰ σύνεγγυς. Tη, άληθεία, είναι δυνατόν, ωστε 
τό αγνωστον, τό μυστηριώδες νά μή προσελκύ-

σει την προσοχήν τών περιέργων ; Τίς έκ των 
θνητών δέν έκληρονόμησεν έχ της προμήτορος 
Εΰας τήν μικράν ελλειψιν — της περιέργειαν, 
εις την οποίαν ομως ή άνθρωπότης οφείλει ά-
πασαν τήν πρόοδόν της ; 

Σήμερον λοιπόν προτίθεμαι νά ποιήσω μι-
κράν εκδρομών εις την χώραν τοϋ άγνωστου, 
ήτοι εις τήν χώραν της προοράσεως τοϋ μέλλον-
τος και προσκαλώ «πως με άκολουθήσωσι, ε-
κείνοι τών ακροατών, οϊτινες συμμερίζονται τών 
πειποίθησίν μου περί τοϋ οτι «ημείς κατά πολΰ 
άπέχομεν τοϋ γινώσκειν απαντα. Έξ άρχής 
θά διηγηθώ τό έπόμενον : 

ΕΙχον ποτέ λίαν στενάς σχέσεις πρός ενα α-
ξιοσέβαστον επιστήμονα, σοφώτατον μαθηματι-

κόν, τον πρώην διευθυντών τοϋ άστεροσκοπείου 
τών Παρισίων άπό τοϋ 1869—1872, τόν Κά-
ρολον Δελονέ. Προεϊπον εις αυτόν οτι θά πνι. 
γή· τοιαύτη επίσης τύχη είχε καταλάβει ένω-
ρίτερον τόν πατέρα αυτοϋ. Ό Κάρολος Δελονέ 
ού μόνον ουδέποτε έπεχείρει θαλάσσια ταξείδια, 
αλλά καΐ απέφευγε πάσας τάς συνηθεστάτας 
έκδρομάς έν τή θαλάσσηι διά λέμβων. 

Κα τά μίαν λαμπράν ήμέραν τοΰ Αυγούστου 
1872 ετους, ο γυναικάδελφος αυτοϋ, Μιλιώ, 
γενικός έξελεγχτης τών ταχυδρομείων, προσε-
κάλεσεν αυτόν νά άπέλθωσιν εις Σερβούργην - η 
συνοδία δύο ναυτών πρός έπιθεώρησιν της προ-
κυμαίας. Κατά τών έπιστροφών έκ ταύτης τίς 
εκδρομής, ητις έν γένει λίαν πολύ έπέτυχεν, 
έπνευσεν ισχυρός άνεμος, ή λέμβος μετά τών 
τεσσάρων έπιβατών άνετράπη καΐ ουδείς αυτών 
έσώθη. 

Τό περισιατικον τοΰτο, άς είπωμεν, οτι εί-
ναι άπλη σύμπτωσις. Οικοθεν έννοεϊται, οτι εν 
τοιούτου είδους γεγονός δέν έχει ακόμη μεγά-
λην σημασίαν έξ απόψεως τοϋ περΐ της προορά-
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σεως τοΰ μέλλοντος ζητήματος. Ό άνθρωπος 
φοβείται τό ύδωρ και πνίγεται. Ό άνθρωπος 
πολύ φοβείται έκ τής δήξεως λυσσώντος κυνός 

καΐ ίδού δάκνεται υπό τοιούτου κυνός—ού-
τος αποφεύγει τά ταξείδια — και ίδού πίπτει 
θύμα κατά τινα σιδηροδρομικήν καταστροφών, 
Έν τω βίω πολλάκις παρατηρούνται τοιαυται 
συμπτώσεις, άλλ' αύται ουδέν εισέτι άποδει-
χνύουσιν. 

Τη άληθεία, ούτως έπρεπε να συμπεραίνω-
μεν, α τά τοιαύτα παραδείγματα ησαν μονα-
δικά. 'Αλλά δέν έχει ούτω τό πράγμα. Ταΰτα 
είναι περισσότερα και μάλλον ώρισμένα η οσον 
υποθέτει τις. Ιδού καΐ άλλο γεγονός, τό οποί-
ον διηγείται ή κυρία Λεκόντ δε-Λίλ, συγγενής 
τοΰ ομωνύμου ποιητοΰ. 

Ό κ. Χ. (έν γένει δέν θέλω πολύ τά ανώ-
νυμα παραδείγματα, άλλ' έν ταύτη τη περι-
πτώσει οφείλω νά διηγηθώ τό γεγονός καθώς 
μοι άνεκοινώθη) έπεσκέφθη ποτέ μίαν γυναίκα, 
προλέγουσαν τό μέλλον. Αύτη στρώσασα τά 
χαρτοπαίγνια προεϊπεν εις αυτόν θάνατον έκ 
της δήξεως υπό ιοβόλου όφεως. Ούτος δ x. Χ. 
υπάλληλος έν τη διαχειριστική έξουσία της 
Γαλλίας, επιμόνως ήρνεΐτο νά δεχθη τήν προ-
τεινομένην αΰτώ θέσιν έν Μαρτινικη (αποικία 
τής Γαλλίας) ένεκα των πολλών ιοβόλων οφε-
ων οΐτινες έζων έκει. Ό Γ. Β., διοικητής τής 
Γουαδελούπης, επί τέλους χατέπεισεν αυτόν νά 
δεχθή μίαν χαλήν θέσιν έν ταύτη τή αποικία 
ένθα δέν υπήρχον ιοβόλοι όφεις. Ό κ. Χ. μετά 
πολυετή ύπηρεσίαν έν Γουαδελούπη έπέστρεφεν 
εις τήν Γαλλίαν. Τό άτμόπλοιον, κατά τό σύ-
νηθες ήγκυροβόλησε πρό τής Μαρτινικής χάριν 
τών εμπορευμάτων, άλλ' ο Χ. άπέφυγεν έκ φό-
βου νά έξέλθη πρός περίπατον ανά τήν νήσον. 
Γυναίκες τών Νέγρων ηλθον εις τό άτμόπλοιον 
πρός πώλησιν οπωρών. Ό έπιβάτης κατατρυχό-
μενος υπό τής δίψης, έλαβε διά τής ιδίας χει-
ρός έκ του κοφίνου τής γυναικός εν πορτοκάλ-
λιον, άλλ' έξαίφνης έν άπελπισία άνέκραξε— 
δηχθείς οπό οφεως οστις ην κεκρυμμένος μετα-
ξύ τών φύλλων τού κοφίνου. Μετά τινας ώρας 
ούτος έξέπνευσε. Τό περιστατικόν τούτο πρό 
τίνος χρόνου έδημοσιεύθη έν τοϊς Annalea deς 
sciences psycologiques. 'Ιδού δέ τώρα έν ετι πε-
ριεργότερον περιστατικόν έκ τής προοράσεως 
τού μέλλοντος. 

Μίαν ήμέραν τοΰ 'Οκτωβρίου 1883 έτους, ή 
λέδη Α. ένδιατρίβουσα έν τη οδώ Bel-Respiro 
τών Παρισίων παρετήρησεν οτι τη έκλάπησαν 
3500 φράγκα. Αυτη ειδοποίησε τόν άστυνομι-
χόν υπάλληλον, οστις έποίησε πολλάς έρευνας 
έν τη οικία, άνέκρινε τούς ύπηρέτας καΐ ουδέν 
άνεκάλυψεν. Ή λέδη Α. άριθμήσασα τούς ύπη-
ρέτας της, παρεκάλεσε τόν άστυνόμον νά μή ρi-

ψη υπονοια επί του δευτέρου υπηρετου,λιαν 
πανούργου καΐ εΰφυοΰς νεανίου, τόν όποιον έκά-
λουν «μικρόν» ουχί διά τό άνάστημά του τό 
όποιον ητο ΰψηλόν, άλλ' εις ένδειξιν τής εύ-
νοιας τήν οποίαν ούτος είχεν αποκτήσει έκ τών 
οικιακών ένεκα τής προθύμου και άμέμπτου 
διαγωγής του. 

Έν τω μεταξύ αί φίλαι τής Λέδης Α. έμα-
θον δτι παρθένος τις Γιά έμάντευεν έπίτυχέ-
στατα παρατηρούσα τήν ΰποστάθμην τού καφέ. 
Ό δ' Ίαροιέ έκ περιεγείας έπεσκέφθη ταύτην 
τήν μάντιν ήτις έξέπληξεν αυτόν διά τής λε-
πτομερούς περιγραφής εκάστου δωματίου τής 
οικίας τής λέδης Α. καΐ τής απαριθμήσεως 
πάντων τών υπηρετών αυτής. Έπι τέλους αύτη 
είπεν οτι δέν δύναται νά ύποδείξη τό δνομα 
τού κλέπτου, άλλ' οτι ούτος μετά δύο έτη θα 
άποθάνη επί τής λαιμητόμου. 

Μετά τινας εβδομάδας ο περί ου ο λόγος υ-
πηρέτης άφήκε τήν οίκίαν τής λέδης Α., μετά 
δέ δύο έτη υπέστη την, θανατικήν ποινήν επί 
τής λαιμητόμου, διότι ό ευνοούμενος καΐ πρό-
θυμος ούτος υπηρέτης ην δ διαβόητος φονεύς 
τών Παρισίων, ό Μαρσανδών. 'Ακούσατε ακό-
μη καΐ τό έπόμενον γεγονός. 

Ό Τούλε, καθηγητής τού έν Νανσή γυμνα-
σίου, κατά τήν νεανικήν του ήλικίαν ην έν Πιε· 
μόνΐ φίλος και βοηθός τοΰ Φ., συνταξιούχου ά· 
ξιωματικοΰ τοϋ ναυτικού, οστις κατ' έκεΐνον 
τόν χρόνον κατεγίνετο εις τήν έκμετάλλευσιν 
ενός παλαιού μεταλλείου τοΰ θείου. Ούτοι έκοι-
μώντο έν δυσΐ δωματίοις, συγκοινωνούσι διά 
θύρας ήτις τήν νύκτα άφήνετο άνοικτή. "Οφεί-
λω νά προσθέσω οτι ή σύζυγος τού Φ., διατρί-
βουσα τότε έν Τουλώνι, ην έγκυος Ό Φ. διηγή-
θη τοϋτο ε'ς τόν φίλον του χωρίς νά έκφραση 
φόβον τινα· ή σύζυγος του ητο ήδη μήτηρ ίνός 
παιδίου κάί ητο εύρωστος και υγιής κατά τήν 
έγκυμοσύνην. 

Μίαν αΰγήν ό Τούλε, έγερθείς έκ τής κλίνης 
τοι εισέρχεται εις τό έτερον δωμάτιον, έξυπνί-
ζει τόν φίλον του και τω άναγινώσκει έν τηλε-
γράφημα άναγγέλλον οτι ή συζυγος τοΰ Φ. έ-
γέννησεν έν θήλυ. Ό Τουλε ήδυνήθη νά άνα-
γνώση μόνον τάς δύο πρώτας σπράς έκ τών έξ 
σειρών τού τηλεγραφήματος και έξαίφνης τό τη-
λεγράφγμα έχάθη, ώς νά άνηρπάσθη υπό τίνος 
αοράτου χειρός. Ό Φ. έγείρεται, οδηγεΐ τόν 
φίλον του εις τήν τραπεζαρίαν, προτείνει εις 
αυτόν νά γράψη τό πρό ολίγου άναγνωσθέν τη-
λεγράφημα· έπειτα οί δύο φίλοι ήτένισαν αλ-
λήλους και άμα ειδον οτι φέρουσι τά νυχτικά 
των ένδύματα ήρχισαν νά γελώσι και έπέστρε-
ψαν εις τά δωμάτια των. Μετά δέκα ήμέρας ο 
Φ. λαμβάνει τό αυτό τηλεγράφημα έξ έξ σει-
ρών, έκ τών οποίων αί πρώται δύο ησαν άκρι· 
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βώς αί αύται τάς οποίας ο Τούλε ειχεν ιδεί εν 
τη οπτασία του (hallucination). Έρωτώμεν πώς 
ητο δυνατόν νά όραθη έκ τών προτέρων τό μή 
είσέτι υπάρχον. 'Ενταύθα έγκειται τό ζήτημα. 

Ό Γοίθιος (Goethe) έν τοις άπομνημονεύ-
μασί του διηγείται θαυμάσιον δραμα τό ο-
ποίον εϊδεν έξερχόμενος έκ τοΰ χωρίου ολίγον 
μετά τόν άποχωρισμόν άπό τοΰ Φριδερίκου. 

Είδον οΰχΐ διά τών σωματικών, αναφέρει ού-
τος, αλλά διά των πνευματικών οφθαλμών μου 
ένα ιππέα δστις διήρχετο τήν αυτήν άτραπάν 
κατευθυνόμενος πρός τό Σέζενχαΐμ. Ό ίππεύς 
ούτος ήμην έγώ, φέρων φαιόν έπιχιτώνιον κεκο-
σμημένον διά ταινιών χρυσούφών, οίον ουδέποτε 

άλλοτε εϊχον φορέσει. Μετ' ολίγον ή οπτασία 
έξηφανίσθη. Μετά οκτώ έτη, ευρέθην έν τη αύ-
τη οδώ καΐ έπορευόμην πρός συνάντνσιν τοΰ 
Φριδερίκου φέρων ακριβώς παρομοίαν ένδυμασί-
αν. 'Οφείλω νά σημειώσω δτι ένεδύθην αυτήν 
ούχΐ έκ προθέσεως άλλ' ολως τυχαίως». 

Πάλιν θά έπαναλάβω τήν έρώτησιν : δύναται 
άρα γε ο άνθρωπος νά ϊδη έκ τών προτέρων 
πράγμα τι η γεγονός εισέτι μή υπάρχον ; 

Τό φαινόμενον τούτο προσπαθοΰσι νά έρμη-
νεύσωσι διά τού δτι ένίοτε φαίνεται είς ημάς 
έν διαστήματι μιας στιγμής οτι δήθεν ευρισκό-
μεθα ποτε υπό ορους ολους παρομοίους πρός έ-
κείνους υπό τούς όποιους τήν σήμερον ευρισκό-
μεθα,—τοΰτο είναι εΐδός τι ταχέως παρερχο-
μένης οπτασίας (Challucination). 'Αλλ ή έρ-
μηνεία αύτη είναι άπλή ύπόθεσις ήτις δέν δύ-
ναται νά έξηγήση τά μνημονευθέντα παραδείγ-
ματα. 

Κατά τήν μελέτην τούτου τοΰ ζητήματος 
δέον νά συναθροισθώσι περισσότερα αξιόπιστα 
γεγονότα. Ένίοτε εν πιστοποιηθέν και άχρι-
βώς παρατηρηθέν γεγονός αξίζει περισσότερον 
η χιλιάδες θεωριών. Θά άναφέοω άκόμη έν πε-
ριστατικόν, τήν άξιοπιστίαν τοΰ οποίου έπιβε-
βαιοι ο Γρουσάρ, ιερεύς τής έκκλησίας της 'Α-
γίας Ραδεγόνδης. 

Ούτος 15ης ων ητο οίκότροφος έν μια σχο-
λή έν Νιγίαρα και μίαν νύττα είδε κατ' ονα 
δτι ευρίσκεται έν Σέν-Μεξάντ—πόλει περί τής 
οποίας είχε μόνον άκούσει—μετά τοΰ διδασκά-

λου του καΐ οτι άμφτεροι ΐςανται έπΐ τής πλα-
τείας πλησίον ένός φρέατος απέναντι τοΰ φαρ 
μακείου καΐ οτι μία κυρία, τήν οποίαν ο μα 
θητής μόνον άπαξ εϊχεν ίδεΐ, έπλησίασεν εις 
τόν διδάσκαλόν του οπως συνδιαλεχθη περ 
σπουδαίας τίνος υποθέσεως. Μετά τινας ημέρα 

ο διδάσκαλός του, είς τόν οποϊον διηγήθη. τ 
ονειρόν του, έχων έργασίαν έν Σέν-Μεξάντ άπηλ-

θεν έκεισε συνοδευόμενος υπό τοΰ μείρακος. Ο 
τελευταίος λίαν έθαύμασεν ευρεθείς έν τοιαύτ 

ακριβώς πολιτεία, οία ν κατ' οναρ είχεν ΐδε' 

μετά τοιούτου είσης φαρμακείου και φρεατος, 
και ΐδών οτι πλησιάζει είς τόν διδάσκαλόν του 

μία κυρία πρός άνακοίνωσιν σπουδαίου τίνος 
έργου. 

Πρό τών οφθαλμών μου ευρίσκονται πολλά 
παρόμοια γεγονότα διά τής διηγήσεως τών ο-
ποίων δεν θέλω νά επιβαρύνω τήν προσοχήν τών 
άναγνωστών, καίτοι θεωρώ ταΰτα λίαν ενδια-
φέροντα έξ απόψεως τού ζητήματος τό δποϊον 
με απασχολεί. Θέλω νά διηγηθώ εv συμβάν έν 
τω όποίω ενεργούν πρόσωπον ών είς άκραινφής 

-φίλος μου. 
Πρόκειται περί ένός συμμαθητοΰ και φίλου 

μου κατά τά πρώτα μου βήματα έν δημο-
σιογραφία, τοΰ Αίμυλίου δελά Μπεδαλιέρ, συν-
τάκτου τής έφημερίδος Siecle. Τά περιστατικά 
υπό τά οποϊα ούτος συνεζεύχθη είναι λίαν πε-
ρίεργα. Μίαν ώραιοτάτην παρθένον, διατρίβου-
σαν έν Σαριτέ-σιονρ Λοάρ, έζήτουν άλλεπαλλή -
λως τρεις νέοι. Οί γονείς αυτής δέν έγνώριζον 
ποίον αύτη θά έκλέξη. Έξαίφνης αυτη βλέπει 
κατ' οναρ οτι υπανδρεύεται καΐ ένώπιόν της 
ίστάμενον τόν νυμφίον, νεανίαν φέροντα οδοιπο-
ρικήν ένδυμασίαν και ψιάθινον πίλον μετ' ευρέ-
ων γύρων. 'Εσωτερική φωνή προλέγει είς αυτήν 
οτι ούτος έσεται ο σύζυγός της. Τήν έπιοΰσαν 

αδτή αναγγέλλει είς τούς γονείς της οτι ουδέ-
να έκ τών τριών, τών ζητούντων αυτήν, θά υ-
πανδρευθη. Κατά τόν έπόμενον μήνα Αΰγου-
στον, τόν χρόνον τών διακοπών, ο Αίμύλιος δε-
λά Μπεδαλιέρ, ταξειδεύων μεθ' ενός φίλου του, 
διήλθε τήν Σαριτέ και μετά τοΰ φίλου του έ-
πεσκέφθησαν . τόν έν τη πόλει ταύτη δοθέντα 
φιλανθρωπικόν θερινόν χορόν. Ούτος ώς ταξει-
διώτης, οστις δέν θά ένδιέτρίβε πολύ έν τη πό-
λει, δέν άπεξεδύθη τήν οδοιπορικήν του στο-
λήν καΐ δέν ήλλαξε τόν μετά ευρέων γύρων πί-
λον του. Ό Αίμίλιος κατά πρώτην φοράν ήρ-
χετο είς τούτον τόν τόπον. Ή νεάνις άμέσως 
ανεγνώρισε τόν νυμφίον τόν όποίον είχεν ίδεΐ 
κατ' οναρ. Μετά τινας μήνας ήχολούθησεν ο γά-
μος αυτών. 

Ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν πολλά άκόμη 
παραδείγματα τούτου τοΰ είδους, καΐ τοιαύτα 

ί ά κ ό μ η τά οποϊα δέν άνήχουσιν είς τήν προτε-
ι ρ α ί α ν . 

Μήπως ή σύζυγος τοΰ 'Ιουλίου Καίσαρος δέν 
άπέτρεπεν αυτόν άπό τοΰ νά ΰπάγη εις τήν γε-
ρουσίαν κατ' έκείνην τήν ήμέραν καθ' έφο-

ρΐ νεύθη υπό τοΰ Βρούτου, ο δέ Ιούλιος Καίσαρ 
δέν άπέδωχε σημασίαν εις τό δναρ αυτής ; Τό 

τό περί τής ειμαρμένης δόγμα τών 'Αράβων λέγει: 
<<τοΰτο γέγραπται έν τω βιβλίω τής τύχης έ-

κάστου». Ή περί τής ειμαρμένης δοξασία ην 
τό θεμελιώδες δόγμα τών αρχαίων λαών. Ή 
έπιστημονική και ή ορθολογική παρατήρησίς ω-
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ρισμένων ψυχικών φαινομένων θά ώδήγει ήμας 

είς ταύτην τήν δοξασίαν. 
Άλλ' έν τοιαύτη περιπτώσει, άν τό μέλλον 

είναι έκ τών προτέρων ώρισμένον καΐ άν τοΰτο 
δέν δύναται νά ή Αλλοΐον τοΰ έπελευσομένου, 
τότε τί γίνεται ή ελευθέρα ήμών έκλογη καϊ 
το αίσθημα τής ευθύνης ; 

Δυνάμεθα νά Αντείπωμεν οτι ή ανθρωπινή 
θέλησις είναι ή πραγματική αίτία ήτις ένεργεί 
πρός παρασκευών τοϋ μέλλοντος. 'Αναμφιβόλως. 
'Αλλά λαμβάνοντες ταύτην ή έκείνην τών από-
φασιν, μήπως δέν Αποφασίζωμεν υπέρ τοΰ έπι-
κρατοΰντος αιτίου ; 

Ναΐ, πολλά Ακόμη Ανεξιχνίαστα μυστήρια 
υπάρχουσιν έν τούτω τω κόσμω. 

Π Ω Σ Ι Α Θ Η Ν Ε Κ Τ Η Σ Φ Θ Ι Σ Ε Ω Σ 

'Υπό ταύτην τήν έπιγραφήν επ' εσχάτων 
έξιδόθη ρωσσιστί μία μικρά πραγματεία Ανώ-
νυμος, τιμωμένη 15 καπικίων πρός όφελος τών 
νοσοκομείων τών φθισικών. Λίαν άφιλοκερδώς 
καϊ ευγενώς είναι ό σκοπός τοΰ συγγραφέως, 
οστις Ασθενήσας έκ φθίσεως, επιτυχώς Απηλλά-

γη ταύτης καΐ υπέρ τοΰ κοινοϋ συμφέροντος Α-
ναφέρει τόν τρόπον της θεραπείας του. Τοΰτο 
είναι λίαν περίεργον και ένδιαφέρον διά τε τους 
πάσχοντας έκ στηθικής νόσου καϊ έν μέρει διά 
τους ιατρούς. "Ετι περισσότερον ένδιαφέρον α-
ποκτά τοΰτο τό συμβάν ώς λαβόν χώραν έν Πε-
τρουπόλει τό κλίμα της οποίας είναι ευμετά-
βολον καΐ νοσηρόν καΐ ουδέ κατ' έλάχιστον ο-
μοιάζει πρός τό ίαματικόν κλίμα της νοτίας 
Γαλλίας, δπου συνήθως οί ιατροί άποστέλλουσι 
τούς πάσχοντας έκ στηθικών νοσημάτων, ιδία 
έκ φθίσιως. 

'Εν τή ρηθείση πραγματεία διά γλαφυρας 
καΐ θελκτικής γλώσσης περιγράφονται άπασαι 

αι περιπέτειαι τής νόσου. Ό συγγραφεύς διη-
γούμενος τά παθήματά του καΐ έπειτα τών ία-
σιν έπιδιώκει τόν φιλάνθρωπον σκοπόν τοϋ νά 
βοηθήστι έκείνους τους φθισικούς, οϊτινες έχου 
σιν ώς Ιγγιστα τών αυτην νόσον καΐ τόν αυτόν 
οργανισμόν. 

Πρό δύο ετών ο συγγραφεύς ήσθένησεν έκ 
δυσεντερίας, ήτις έπήνεγκεν άναιμίαν καϊ μετά 
ταϋτα τελείαν έξάντλησιν τών δυνάμεων. Ό 
Ασθενώς δέν ήδύνατο νά έγείρηται άνευ ξένης 
βοηθείας. Έπι τοιούτου έδάφους ήρξατο παρ' 
αύτώ ή φθίσις. Οι ιατροί διέγνωσαν πρίξιμοι 
έν τω άκρω ένός τών πνευμόνων, ή δέ ανά 

λυσις των εκκρινομενων σΐελων κατεδειξεν, οτι 
αύτώ ευρίσκονται βακτηρίδια διά τη. φθί-

ως. Πρός δέ τούτοις, ώς ήτο έπόμενον, ή 
νοσος αΰτη παρηκολουθεϊτο υπό αϋπνίας, εφι-
δρώσεως, κατάρρου τοϋ στομάχου καϊ ισχυρών 
παλμων της καρδίας. Τά συμπτώματα ταϋτα 

ησαν λίαν εναργή και καταπειστικά. Κατά 
τήν συμβουλήν τών ιατρών καϊ έξ ιδίας πά-
ρορμήσεως ό ασθενώς ήρξατο νά θεραπεύηται 
διά τοΰ καθαροϋ Αέρος και καλής τροφής. Καθ' 
εκάστην ουτος έπΐ μίαν ώραν πρό της μεσημ-

ρίας και της έσπέρας περιεπάτει ανά τάς ο-
δοϋς τής Πετρουπόλεως προσπαθών νά Αποφεύ · 

γης τόν άνεμον καϊ νά προσέχη καθ' εκαστόν 
ου βήμα. Ούτος περιεπάτει έχων κλειστόν τό 
τόμα και αναπνέων διά τής ρινός, καθ' εκα-
τα δέ είκοσι βήματα έσταμάτει καϊ έπί τι-
ας φοράς βραδέως και βαθέως άνέπνεε καθα-
όν αέρα διά τής ρινός. Ούτος περιπατών, 
:ροσεΐχεν οπως μη αποκάμη. Οί περίπατοι 
γίνοντο τό μετόπωρον και τόν χειμώνα. Τοι-
αύτη ήτο ή διά τοΰ Αέρος θεραπεία. Πρός έ 
νίσχυσιν τοΰ νευρικοΰ τούτου συστήματος, ο 
ασθενης καθ' έκάστην πρωίάν έτριβε τό σώμα 
του δι' ύδατος θερμοκοασια: 23 βαθμών προσ-
θέτων άνά 2—3 ποτήρια ύδατος έν κοχλιά-
ριον υδατο; τής Κολωνίας. "Επειτα τάχιστα 
απέμασσε τό σώμα του διά στεγνοΰ μάλλινου 
υφάσματος. 

Ή δίαιτα περί τών τροφών έγίνετο ώς Α· 
κολούθως. 

Εΐς τάς 8—9 ώρ. π. μ. ο Ασθενης έπινε 2 
ούγγίας κρετίνου χυμοΰ προσθέτων ολίγον oι-
ον, διο ώά όλιγόβραστα και έν ποτήριον κα-
λώς έβρασμένου γαλακτος καϊ έτρωγεν ολίγον 

τεμάχιον διπυρίτου. Τών μεσημβρίαν έπινε δύο 
ούγγίας κρεατίνου χυμοΰ, έτρωγε μπιφτέκ η 

κοτλέτας, όρελέταν, σούπαν καϊ καφέ ή κα-
κάο. Εις τάς τρεις μ. μ. επινεν έν ποτήριον 
γάλακτος. Εις τάς πέντε μ. μ. μίαν ουγγίαν 
κρεατίνου χυμοΰ μετά οίνου, σούπαν, όπτόν 
κρέας, άνθοκράμβην, όρύζην βραστών μετά γά-
λακτος και κομπόσταν εξ όπωρών. Εις τάς 8 
τής έσπέρας 2 ποτήρια γάλακτος μετ' όλί· 
γου έψημένου άρτου.Εις τό δεύτερον πο-
τήριον τοΰ γάλακτος έθετεν έν κοχλιάριον κο-
νιάκ (πρός Αποφυγών τής νυκτερινής έφιδρώσε-
ως). Κατά τό ήμεροονΰκτιον ο ασθενώς κατη-
νάλισκε γάλα καθαρόν ή μετά τών φαγητών 
περί τα 10 11 ποτήρια. 

"Οτε ή φθίσις ήρχισε νά ένισχύηται, ο α-
σθενής τυχαίως άνέγνωσεν έν μια έφημερίδι 
τής Φινλανδίας περί τής ιαματικής δυνάμεως 
τοΰ αλεσμένου καννάβεως έν τή φθίσει. Ουτος 
ήρχισε νά μεταχειρίζηται καϊ τοΰτο τό μέσον 
τών πρωίαν, την μεσημβρίαν καϊ τό έσπέρας· 
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Τά Αποτελέσματα της τοιαύτης άπλης, αλλά 
τακτικής θεραπείας δεν έβράδυνον νά έκδηλω-
θώσι. Μετά τρεΐς μήνας οί ύπό τής φθίσεως 
προσβληθέντες πνεύμονες ίάθησαν, ο οργανισμός 
ανελάμβανε τάς δυνάμεις του, ο πνιγμις ή 
λαττώθή και ο υπνος επανήλθε. Τά βακτηρί-
δια έν τοις υγροίς τοϋ άσθενοΰς έξέλιπον. 
"Ηδη μετά τρείς μήνας ό καθενης ήδυνήθη νά 
επαναλάβω τών διακοπείσαν έργασίαν του, μετά 
δέ έννέα μήνας άπό τής ενάρξεως τής θερα-
πείας ο ασθενής ήσθάνθη άρκετήν δυναμιν έν 
τω όργανισμώ του, ώστε έπαυσε βαθμηδόν τών 
κατανάλωσιν τοΰ κρεατίνου χυμοΰ. Ή ώχρό-
της τοΰ προσώπου αύτοϋ άντικατεστη διά πυ-
κνής έρυθρότητος και το σώμα αύτοϋ ηρχισε 
νά παχύνηται. 

Τοιαύτη είναι έν συντόμω ή διήγησις τοϋ 
ανωνύμου συγγραφέως, οστις τήν σήμερον πι-
στεύει καϊ επιθυμεί άκόμη νά πιστείωσιν οί 
άλλοι, οτι ο ανθρώπινος οργανιτμός δύναται 
άριστα νά παλαίη κατά τής φθίσεως, άρκεϊ 
μόνον οπως δοθή αΰτή βοήθεια πρός ύπερνί-
κησιν τοΰ άϊπόνόδου τούτου έχθροΰ τής ανθρω-
πότητας. 

Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ 
Ε Ν Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 

Ή Άμερική μέχρι τής σήμερον αισίως έξέ-
φυγε τών γενικην έπιστρατείαν. Ή 'Αμερικά-
νικη έθνοφυλακώ (militia) ή καταδείξασα τοσού-
τον ήρωισμόν κατά τόν περί απελευθερώσεως α-
γώνα, μέχρι τής σήμερον εθεωρείτο άρκετώ πρός 
υπεράσπισιν τών Άμερικανικών χωρών, διότι 
ή μεγάλη άμερικανική δημοκρατία κατ' άρχών 
άπέκρουεν οιασδήποτε κατακτήσεις. 'Αλλα την 
σήμερον οι πρακτικοί Γιάνκοι άρχίζουσι νά εΰ· 
ρίσκωσιν ανεπαρκές τό σύστημα τούτο τής έθνι-
κής αμύνης καϊ έν τή ψυχή αυτών ώς νά άνα-
πτύσσηται ή κλίσις πρός τό στρατιωτικόν με-
γαλεϊον. Μόλις πρό τίνων έτών ή Νέα Ίόρκη, 
πρώτη πόλις, ητις έδωκε τό παράδειγμα, ά-
νήγγειλε την άνάγκην τής Αναγκαστικής εισα-
γωγής τής πολεμικής άσκήσεως έν πάσας ταις 
τοΰ κράτους σχολαΐς καϊ Αμέσως έπεξειργάσθη. 
Ανάλογον σχεδιον καϊ έσχηματίσθησαν έντόπιοι 
έπιτροπαΐ πρός παροχών εις τούς μαθητάς ο-
πλων, στολών καϊ στρατιωτικών έκγυμναστών. 
Τρία έτη έν 'Αμερική σημαίνουσι πολύ. Ή 

κίνησις ή προκληθεΐσα τή πρωτοβουλία τής 
Νέας Ίόρκης ταχέως έλαβε σημαντικάς δια-

στάσεις και κατέλαβεν απάσας τας 35 πολι-
τείας της 'Ομοσπονδίας. Ό στρατηγός Δζόρτζ 
Οϋένγετ έκ Μπρουηλίνου έξέδωκε πραγματείαν 
περιλαμβάνουσαν άπάσας τάς Αναγκαίας συμ-
βουλάς διά τούς στρατιωτικούς έκγυμναστάς, 

ο τύπος υπερύψωσε τών ίδέαν ταύτην καϊ ήρ-
ξατο νά διαδη) αυτήν, εντός δε μικροϋ χρονι-
κού διαστήμανος έν άπάσαις ταϊς πολιτείαις 
ένερανίσθησαν μαθητικοί λόχοι, έπικληθέντες 
<<λόχοι τής νεαρας Αμερικανικής φρουράς». 

Παρ' ολην τήν πρό ολίγου χρόνου εΐσαγωγήν 
τής Αναγκαστικής στρατιωτικής Ασκήσεως έν 
άπάσαις ταΐς προκαταρκτικαϊς έν 'Αμερική 
σχολαίς, αυτη ήδη Απέφερεν Αποτελέσματα περί 
τών οποίων ήδη μετ' ένθουσιασμοΰ ποιοϋσι λό· 
γον οί οπαδοί τούτου τοΰ συστήματος τής έκ-
παιδεΰσεως. Είνε δέ άδικον τό νά Αρνήταί τις 

οτι τοΰτο τό σύστημα εχει τάς εΰεργετικάς του 
συνεπείας. Aι στρατιωτικαί Ασκήσεις έν καθαρώ 
αέρι, τό στρατιωτικόν βήμα, τό τρέξιμον και 
τακτοποίησις τοΰ στρατοπέδου δεικνύουσσιν Α-
ναμφιβόλως,ευεργετικών έπιρροην επί τής υγείας 
τών παίδων καϊ ένισχύουσιν αυτούς. Προσθε· 
τέον έπίσης, οτι κατά τήν στρατιωτικήν έξά· 
σκησι Αναπτύσσονται τά ηθικά προσόντα παρά 
τοις μαθηταΐς· τούτους διδάσκουσι τήν γεναιό-
τητα, τών τήρησιν τής υποσχέσεως, τών συμ-
πάθειαν πρός τούς Αδυνάτους, έξεγείρουσι τό αί-
σθημα τής φιλίας, τών μεγαλοψυχίαν κτλ. Έν 
ταϊς νουθεσίαις ταΐς Αποτεινομέναις πρός πάν-
τας τούς σχολικούς έκγυμναστάς σπουδαίος λό-
γος γίνεται περί τής Ανάγκης τής ηθικής εκ-
παιδεύσεως τών παίδων στρατιωτών. Κατά 
τών πανήγυριν έν Νέα Ίόρκη) τής έκατονταετη-
οιδος τοΰ προέδρου Βασιγκτώνος το μάλλον έν-
διαφέρον σημεΐον τοϋ προγράμματος ήτο ή πα-
ράταξις τοΰ παιδικοΰ στρατοΰ Αποτελουμένου 
έκ 4,000 παίδων. Τοΰτο συνέβη τω 1889 οτε 
εισέτι ή στρατιωτική έξάσκησις δέν ήτο υπο-
χρεωτικώ εις τάς σχολάς καϊ οί σχολικοί λό-
χοι άπετελουντο έξ έθελοντών. Έ» τούτοις αϊ 
στρατιωτικαί Αρχαϊ αϊτινες παρήσαν έν τή πα-
νηγύρει κατενθουσιάσθησαν έκ τοΰ παραστήμα-
τος τοΰ παιδικοΰ στρατοΰ. Ή κοινώ γνώμη έξε-
φράσθη περί τοϋ οτι ή παιδικη αΰτη φρουρά 
κατέδειξε περισσοτέραν εύρυθμίαν έν ταΐς κινή-
σεσι καϊ πειθαρχίαν παρά ή εθνοφρουρά. 

Τό πρώτον σύνταγμα τής νεαρας Άμερικανι-
κής φρουράς διωργανίσθη τω 1893 έν ταίς προ-
καταρκτικαΐς σχολαΐς τής Νέας Ίόρκης. Έπέ-
ρυσι oι πολίται τής Νέας Ίόρκης ήδυνήθησαν 
νά απολαύσωσι τοΰ θεάματες τής διελεύσεως 
άνά τάς οδούς τής πόλεως 10,000 νεαρών 
στρατιωτών, οΐτινες μετά γενναίου παραστήμα-
τος παρήρχοντο τούς καταθελγομένους πολίτας. 
"Απασαι αί λοιπαΐ πολιτεΐαι ήκολούθησαν τό 
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παράδειγμα τής Νέας 'ϊόρκης καί τήν σήμερον 
έκαστη ήδη πολιτεία δύναται νά έπαίρηται επί 
τω παιδικω στρατω "Εν τισι τόποις εισήχθη ή 
υποχρεωτική στρατιωτική έξάσκησις και έν 
ταϊς άνωτέραις σχολαϊς. Πόλεις ομως τινές δέν 
είσήγαγον τήν ΰποχρεωτικήν άλλα μόνον τήν έ-
κουσίαν έξάσκησιν είς τά οπλα, άλλ' οί παίδες 
οί φοιτώντες είς τάς προκαταρκτικάς σχολάς 
πάντοτε έπιθυμούσι διακαώς νά φέρωσι τήν 
στρατιωτικήν σχολήν και νά διέρχωνται έν πα-
ρατάξει τάς όδούς τής πόλεως, ουδείς δέ έξ αυ-
τών ήρνήθη νά καταγίνηται είς τήν έκμάθησιν 
των στρατιωτικών γυμνασμάτων. Οΰ μόνον δέ 
αί δημόσιαι σχολαΐ, άλλά και αί ίδιωτικαί εί-
σήγαγον τήν ΰποχρεωτικήν στρατιωτικήν έξά-
σκησιν. Σύνδεσμοί τίνες, οίον, ό σύνδεσμος τής 
αποχής άπό τών μεθυστικών ποτών, δι' έξόδων 
των έσχημάτισαν παιδικούς λόχους συλλέγον-
τες τούς άγυιόπαιδας. Είς τούς τελευταίους τό 
σύστημα τής στρατιωτικής εκπαιδεύσεως άπέ-
φέρε λαμπρά αποτελέσματα διότι ένεφύτευσεν 
είς τά άπερριρμμένα ταύτα παιδία ηθικά προ-
σόντα τών όποιων ταΰτα είχον στερηθη ένεκα 
τής ελλείψεως οιασδήποτε εκπαιδεύσεως. 

Οί υπέρμαχοι τού στρατιωτικού συστήματος 
ΰποδεικνύουσι τό γεγονός οτι ή 'Αμερική διά 
τούτου τοΰ τρόπου άπαλλάσσεται τοΰ βαρέος 
φορτίου τό όποιον παριστώσι τά συστήματα 
τής έθνικής αμύνης τά εισαχθέντα έν Ευρώπη. 
Οί κάτοικοι τής Άμερικής έκγυμνασθέντες στρα-
τιωτικώς έξ άπαλών ονύχων δύνανται έν καιρώ 
ανάγκης νά σχηματίσωσι στρατόν πρός άμυναν 
τής χώρας. "Εκαστος Αμερικανός πολίτης μετά 
πόθου θά λάβη τό οπλον και θά έπαναλάβη 
ο,τι έδιδάχθη έν τή παιδική ηλικία, άν πα-

ραστή ή ανάγκη τής υπερασπίσεως τών συμφε-
ρόν των τής μεγάλης Δημοκρατίας. Τοιουτοτρό-
πως ή 'Αμερική δέν έχει ανάγκην νά ποιη με-
μεγάλας δαπάνας πρός συντήρησιν μεγάλων 
στρατών, ώς τοΰτο συμβαίνει έν Ευρώπη καΐ 

θα έχη στρατόν πρός ΰποστήριξιν τών απαιτή-
σεων της, άν έμφανισθή πρός τοΰτο άπολύτως 
ανάγκη. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ 

Τό υποκάμισσον εινε έφεύρεσις τών νέων χρόνων 
μη πανηγύρισαν ούδέ τήν πεντακοσιετηρίδα τής ύ-

παρξεώς του. Οι άρχαιοι έλληνες μετεχειρίζοντο τόν 
χτιώνα ώς ήμεϊς σήμερον τό ύποκάμισον άλλ' ό χι-

τών ήν μάλλινον άσπρόρουχον, μή φέρων κοινόν τι 
γνωρισμα μετα τοΰ υποκάμισου εκτός τοΰ οτι ούτος 

εφέρετο αμέσως έπί τοΰ σώματος (κατά σάρκα). Μό-

λις παρα τοις αγγλο-σαξωσιν απαντωμεν είδος τι εν-
δυματος ομοιον πρός τό ήμέτερον ύποκάμισον κατα 
την κατασκευήν και τήν χρήσιν, ενω οί αρχαίοι Γερ-

ανοί, οΐτε άνδρες και αι γυναίκες, ειχον τά στήθη 
των γυμνά, ώς και τους βραχίονας και τόν τράχη-

λον, καλύπτοντες τα έπίλοιπα μελη τοΰ σώματός 
των διά δερμάτων ζώων. Τό κωλύον τήν χρήσιν 
και διάδοσιν τοΰ υποκαμίσου ήν ή μεγάλη ακρίβεια 
τοΰ λινοΰ υφάσματος και ή έξις πρός τήν άχαθαρ-
αν ήτις άπήντα κατα τόν μεσαίο, να και είς τήν 
οποίαν ύπέκειντο ού μόνον οί απλοί θνητοί άλλα καί 
ανήκοντες εις τους ανωτάτους τής αριστοκρατίας 

κύκλους. Παντοειδή επαχθή έντομα έμάστιζον έκεί-
νους τούς ανθρώπους «αί ήμείς μετ' εκπλήξεως α-
παντώμεν εν τισιν αρχαίοις άνεκδότοις τοΰ μεσαίω-
νος πολλούς υπαινιγμούς έκ τών οποίων φαίνεται οτι 
και αύτοί οί αυτοκράτορες, οί βασιλείς, οί ήγεμόνες 
καί οί αρχιεπίσκοποι δέν ήσαν άπηλλαγμένοι τών 

μυσαρών τούτων προϊόντων τής άκαθαρσίας και τής 
ρυπαρόητος. 

Περί τα τέλη τοΰ 14ou αιώνος έξαίφνης ή βιομη-
χανία τών ύφασμάτων άνεπτύχθη μέχρι μεγάλου 
βαθμοϋ διότι μετά τήν άνακάλυψιν τής 'Αμερικής 
οί θησαυροί τοΰ Νέου Κόσμου είσέρρευσαν είς τήν 
Εύρώπην Και παρήγαγον έκεί τοιαύτην εύημερείαν, 
ωστε οί πλουτίσαντες κάτοικοι τών πόλεων ήρχισαν 
να μεριμνώσι περί τής ησυχίας τοΰ βίου, περί τών 
καταλληλοτέρων κατοικιών, ενδυμάτων και καθαριό-
τητος. Όμου μετά τής άκμάσεως τής βιομηχανίας 
τών λινών υφασμάτων διεδόθη και ή χρήσις τοΰ 
υποκαμισου, ώστε αρχομένου τοΰ δεκάτου πέμπτου 
αιώνος τό ύποκάμισον έγένετο ήδη ή Αναγκαία έν-
δυμασία τών ανωτέρων και τών πλουσιωτέρων τά-
ξεων τής κοινωνίας έν Εύρώπη. Άλλά τό άπό και-
ροΰ εις καιρόν άλάσσειν καί πλύνειν τό ύποκάμισον, 
ως γίνεται τήν σήμερον, ήν τότε πράγμα όλως άγνω-
στον. "Εκαστος έφερε τό ύποκάμισον επί τοΰ σώ-

ματός του εως οτου έσχίζετο και μετεβάλλετο είς 
ράκη. Είς ούδενός τήν κεφαλήν έπήρχετο τό, οτι τό 
αμέσως έφαπτόμενον τοΰ σώματος ένδυμα ήτο δυνα-
τόν νά πλυθή καί νά άλλαγη δι' ετέρου καθ' ώρισμέ-
να χρονικά διαστήματα. Άλλ' άφ' ετέρου δέν ήτο 
εύκολον νά εχη είς άνθρωπος περισσότερον τοΰ ενός 
υποκαμίσου, διότι τά ύποκάμισα ήσαν πολύ άκριβά 
και δι' έκείνους άκόμη οΐτινες ήσαν κατά τό μάλ-
λον και ήττον εύποροι. Ό εχων κατ' έκείνους τούς 
χρόνους δύο ή τρία ύπακάμισα εθεωρείτο πλούσιος 
άνθρωπος. Οτι περί ήν άρχήν τοΰ 15ου αιώνος 
διεφημίσθη έν Γερμανία ότι είς βασιλόπαις νυμφευ-
θείς ελαβεν ώς προίκα ολόκληρον δωδεκάδα λινών 
ύποκαμίσων, τοΰτο έθεωρήθη ώς έκτακτος και. Ανή-
κουστος πολυτέλεια. "Ενεκα ταύτης τής πολυτιμό-
τητος τοΰ υποκαμίσου οί άνθρωποι τοΰ μεσαίωνος 
μετά τοσαύτης φειδωλίας μετεχειρίζοντο τό ύποκά-
μισον, ώστε δέν κατεκλίνοντο φέροντες τό ύποχάμι-
σόν των. Καθ' ολον τό χρονικόν διάστημα τών μέ-
σων αιώνων οί άνθρωποι κατεκλίνοντο ολόγυμνοι, εν 
δέ τή Ιταλία και μέχρι τής σήμερον διετηρήθη 
παρά πολλοίς ή συνήθεια τοΰ να μεταχειρίζονται τό 
ύποκάμισον μετά πολλής μερίμνης. 

Μόλις περί τά τέλη τοΰ 16ου αιώνος ήρχισε νά 
εΐσάγηται έν χρήσει τό ύποκάμισον τής νυκτός, και 
τοΰτο μόνον παρά τοις πλουσίοις. Άπό τής άρ/ής 
τοΰ 17ου αιώνος τ. ε. μόλις πρό 200 έτών δυνάμε-
θα νά θεωρήσωμεν ώς γενικώς διαδίδομένην τήν 
χρήσιν τοΰ ύποκαμίσου έν Εύρώπη. Κατ' εκείνην 
τήν έποχήν ευρίσκονται ήδη και νομοθετικά! διατά-
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ξεις σχετιζομεναι προς την χρησιν του υποκαμισου 
άπαντώμεν π.χ. μίαν διαταγήν καθ' ήν ο Ιουδαίος, 
όστις επισήμως εδωκεν όρκον, ώφειλε να μη φέρη 
ύποκάμισον, άλλά μόνον εν φαιόν έπανοφώριον κτλ. 
Ή ίστορία έκείνης τής έποχής αναφέρει παράξενόν 
τι περί ενός ύποκαμίσου τής βασιλίσσης τής 'Ισπα-
νίας 'Ισαβέλλας. Αύτη θυγάτηρ ούσα Φιλίππου τοΰ 
δευτέρου, ώρκίσθη τω 1601 νά μή άλλάξη τό ύπο-
κάμισόν της εως οτου ό σύζυγός της κυριεύσει την 
Όστίνδαν, πόλιν τήν οποίαν τότε ούτος έπολιόρκει. 
Ή πολιορκεία όμως διήρκεσεν έπί τρια ετη, ωστε 
καθ' όλον τοΰτο τό χρονικόν διάστημα ή κατ' αρ-

χάς λευκή έσθής τής βασιλίσσης ελαβεν έπί τέλους 
πρωτότυπόν τινα κίτρινον χρωματισμόν, οστις μέχρι 
τής σήμερον είνε γνωστός ύπό τό όνομα ((χρώμα 
τής Ίσαβέλλης)). 

Βαθμηδόν τό ύποκάμισον έγένετο τόσον άπαραι-
τητον, ώστε ήρχισαν κάι τους νεκρούς νά θάπτωσι 
φέροντες λινόν χιτώνα κατά τήν άρχαίαν αίγυπτια-
κήν συνήθειαν, ήτις βραδύτερον έπεκράτησε και παρα 
τοις εβραίοις ώς και τοίς χριστιανοίς, οΐτινες κη-
δεύουσι τούς νεκρούς των καλύπτοντες διά λινών ή 
βαμβακερών σαβάνων. Τήν σήμερον και ό πενεστα-
τος φέρει μεθ' έαυτοΰ έν τω τάφω τό άναγκαίον 
τοΰτο ένδυμα, τό οποίον ομως κατά τούς αρχαίους 
χρόνους εθεωρείτο πολυτελές άντικείμενον, προσιτόν 
μόνον εις τούς πλουσίους. Και αυτός ό Καμόενς, 
μέγιστος ποιητής τής Πορτογαλλίας, έκηδεύθη ανευ 
σαβάνου, διότι ή οικογένεια του έστερεΐτο τών μέ-
σων πρός άγοοάν του απαιτουμένου υφάσματος τό 
γεγονός τοΰτο και έσημειώθη έπι τοΰ πολυτίμου 
έπικηδείου λίθου τόν όποΐον οι Πορτογάλλοι εθηκαν 
έπι τοΰ τάφου τοΰ ποιητοΰ μετά πολλά ϊτη, οτε 
εξετιμήθη έπαρκούντως ή άξια αΰτοϋ. Ως δέ νά 

ήσχύνέτο ή γή νά φέρη τοιούτον έπικήδειον λίθον, 
ήνοίχθη κατά τινα σεισμόν και κατέπιε τόν τάφον 
μετά τοΰ επικήδειου λίθου τοΰ μεγάλου Πορτογάλου 
ποιητοΰ. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ 

"Ενεκα τής μεγάλης σημασίας τήν οποίαν 
τό θερμόμετρον άπέκτισεν έπί τών χρόνων ή-
μών οΰ μόνον έν τή έπιστήμη άλλά καί 
έν τω πρακτιχώ βίω, πολλάκις ήγέρθη τό ζή-
τημα περί τής καταγωγης τούτου τοΰ τόσον ω-
φελίμου έργαλείου. Έν τούτοις τοΰτο τό ζή-
τημα δέν έλύθη τελείως καϊ ϊσως ή άρχαιοτά-
τη αυτοΰ Ιστορία νά διαμένη έπί πολύ σκοτεινή 

και ανεξιχνίαστος. 
Ίδού έν συντόμω ή ίστορία του θερμομέτρου, 

ώς έξετέθη υπό τοΰ Άγγλου Holloway έν τώ 
περιοδικώ «Science Progress» Δέν εινε θετικώς 
γνωστόν τίς ό έφευρέτης τοΰ θερμομέτρου κατά 
τήν άπλουστάτην αυτού μορφήν. Τινές ΰποθέ-
τουσιν οτι έφευρέτης τού θερμομέτρου εΐνε ό 
Γαλιλαίος άλλοι άποδίδουσι ταύτης τήν έφεύ-
ρεσιν είς τούς: Fiud, Sanctorins, Pol. 'Υποτί-
θεται οτι τό πρώτον θερμόμετρον, ήν άερικόν. 
Κατά τό 1611 η 1617 ο Γαλιλαίος έφεΰρε τό 

πρώτον οινοπνιευματικον θερμομετρον, εκ του 
όποίου ομως ό άήρ δέν είχεν έξαχθή. Τό διά 
τοΰ οινοπνεύματος θερμόμετρον εισήχθη εις Άγ · 
γλίαν υπό τοΰ Μπόηλε.Κατά τό 1666 ό Hooke 
έλαβεν ώς Οο τού θερμομέτρου τήν θερμοκρασίαν 
ΰφ' ήν πήγνυται, τό ύδωρ. Κατά τό 1701 ό 
Νεύτων αντικατέστησε τά οινόπνευμα έν τω θερ-
μομέτρω τού Γαλιλαίου διά λινελαίου καί ή 
κατωτάτη βαθμίς τής θερμομετρικής κλίμακος 
έδείκνυε τήν θερμοκρασίαν ύφ' ήν τήκεται ή 
χιών, ή δέ άνωτάτη βαθμίς—τήν θερμοκρασίαν 
τοΰ αίματος τών μαστοφόρων ζώων. ή άπόστα-

σις μεταξύ τών δύο τούτων σημείων διηρέθη είς 
12 ίσα μερη. Κατά τό αυτό έτος ό Aμοntos 
κατεσκεύασε τό πρώτον δι' υδραργύρου θερμόμε-
τρον χωρίς ομως νά άφαιρέση τόν άέρα έξ αυ-
τού. 'Επί τής έλλείψεως ταύτης επέστησε τήν 
ποσοχήν του ο Φάρενχαϊτ και κατεσκεύασε τώ 
1714 τό πρώτον άνευ άέρος ΰδραργικόν θερ-
μόμετρον. Τοΰτο διηρέθη είς 180ο βαθμούς. 
Ή θερμοκρασία υπό τήν οποίαν τήκεται ή χιών 
έσημειώθη διά τού 32ο ή δέ θερμοκρασία τής 
κοχλάσεως τού ύδατος—διά 112ο.Μετά τόν θά-
νατον τού Κελσίου ό Στρέμερ (τώ 1750)έστρε-
τήν κλίμακα τοΰ Κεκσίου σημειώσας τήν θερ-
μοκρασίαν υπό τήν όποίαν τήκεται ή χιών διά 
θο, τήν δέ θερμοκρασίαν τής κοχλάσεως τού ύ-

δατος—διά 100ο· και κατ' αυτόν τόν τρόπον 
κατεσκεύασε τά εΰχρηστότατον τήν σήμερον 
θερμόμετπον υπό τό όνομα θερμόμετρον τοΰ Ρε-

ωμύρου (Th. R ). Είνε περίεργον οτι ουδέν έκ 
τών τριών θερμομέτρων ευρε κατ' άρχάς ΰπο-
δοχήν έν τή πατρίδι τοΰ έφευρέτου. Ό Φέρεν-
χαϊτ είνε Γερμανός άλλά τό θερμόμετρον αυτού 
κατ' αρχάς διεδόθη έν 'Αγγλία· τό θερμόμε-
τρον τοΰ Γάλλου Ρωεμύρου εισήχθη είς τήν 
Γερμανιαν τό δέ θερμόμετρον τοΰ Σουηδού Κελ-
σίου μετά στοργής έγένετο άποδεχτάν έν 
Γαλλία-

H Ε Π Ι Ρ Ρ Ο Η 
THΣ ΣXOΛHΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΡΑΣ ΓΕΝΕΑΣ 

'Εν τώ γαλλικώ περιοδικώ <<Revue de Deuχ 
mondes» άνέγνωμεν τήν υπό τόν τίτλον «νεαροί 
έγκληματίαι, σχολή και τύπος» διατριβήν τοΰ 
'Αλφρέδου Φουλιέ εν τη όποία ούτος λέ-
γει, οτι έκ τών γαλλικών στατιστικών γί-
νεται δήλον, οτι μετά τής προόδου τής έκπαι-
δεύσεως έν τη χώρα αυξάνονται και τά έγκλη-
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ματα οι φόνοι διαφόρων δικαιολογικών κατη-

γοριών άπό τοΰ 1889—1896 ηύξήθησαν άπό 
351 είς 407· έπίσης ηΰξήθη άπό 539 είς 650 
ό αριθμός τών έτι άποτροπαιοτέρων εγκλημά-
των. Άξιοσημείωτον είνε, ότι ταύτα τά εγκλή-
ματα, τά καταδεικνύοντα τήν κατάπτωσιν της 
ήθικότητος, τήν σήμερον άποτελοΰσι σημαντικώ-
τερον ποσοστόν έν τή γενική έγκληματικότητι 
ή κατά τους προτέρους χρόνους. Συγκριτικώς 
πρός τό 1830, ταΰτα εξαίφνης ηύξήθησαν. Τά 
δέ καθόλου εγκλήματα έν Γαλλία εντός 50 
ετών έτριπλασιάσθησαν, καίτοι ό πληθυσμός ηυ-

κατ' άσήμαντον ποσόν. 'Ιδία παρετηρήθη 
ή αΰξησις τής έγκληματικότητος άπό τής εισα-
γωγής τής υποχρεωτικής προκαταρκτικής έκ· 
παιδεύσεως κατά τό 1881. Μέχρι τούτου τοΰ 
έτους ένεφανίζοντο πρό τών δικαστηρίων κατ' 
έτος 210,000 άτομα, τήν σήμερον δέ ο αριθ-
μός ουτος άνηλθεν εις 250,000. Πρός δέ τού-
τοις λίαν άνησυχαστική εινε ή αΰξησις τής έγ-
κληματικότητος παρά τοις μείραξι καϊ τοις 
παισίν, ήτις ήρξατο άπό πολλοΰ. Άπό τοΰ 
1820 μέχρι τοΰ 1880 τά εγκλήματα τών ανη-
λίκων έδιπλαπλασιάσθησαν· άλλ' αφ' ότου έ-
γένετο υποχρεωτική ή προκαταρκτική έκπαί-
δευσις, ή αΰξησις ετι περισσότερον έπιταχυνε-
ται καϊ τήν σήμερον τά έγκλήματα τών μει-
ρακίων καϊ τών παίδων υπερβα.νουσι κατά τόν 
αριθμόν δις τά τών ενηλίκων, καίτοι παϊδες καϊ 
μεράκια 7—16 ετών ΰπάρχουσι μόνον περί τά 7 
έκατομμ πλέον δε τών 20 έκατομ. ένήλικες. 
Ό Φουλιέ έξερευνών τάς αιτίας, αίτινες έπιφέ-
ρόυσι τήν διαφθοράν τοΰ πληθυσμοΰ ένδιατρίβει 
έπϊ πολύ έπι τής διαφθοράς τών καρπών τους 
όποιους άποφέρουσι τά λαϊκά και. τά υπό τήν 
έποπτίαν τοΰ κλήρου σχολεία. Έκ τών έξερευ-
νήσεων αυτού γίνεται δήλον, οτι υπάρχει με-
γάλη διαφορά μεταξύ τής έγκληματικότητος 
τών παίδων τά όποια έξεπαιδεύθησαν έν ταΐς 
λαϊκαΐς σχολαίς και τής τών παίδων τών φοι-
τησάντων έν ταϊς εκκλησιαστικαις. Έν Παρισί-
οις έκ τών έκατόν παίδων τών εναγομένων εις 
δίκην μόλις δύο άνήκουσιν είς τά εκκλησιαστι-
κά σχολεία Έκ τών έκατόν παίδων τών έγκλει-
στων εις τήν φυλακήν Λά Ροκέτ οί 89 είνε μα 
θηταϊ τών λαϊκών σχολών και μόνον 11 τών 
εκκλησιαστικών σχολών. Είνε αληθές οτι έν 
τοις λαϊκοΐς σχολείος υπάρχουσι περισσότεροι 
μαθηταϊ ή έν τοις έκκλησιαστικοίς, άλλά τοΰτο 
τό περιστατικόν έν τή ρηθείση περιπτώσει δέν 
έχει μεγάλην σημασίαν, τό σπουδαιότερον ομως 
είνε οτι τά έκκλησιαστικά σχολεία περισσό-
τερον φροντίζουσι περί τής καλης αγωγής τών 
παίδων, ενώ τά λαϊκά συγκεντρώσι τήν προσο-
χήν των αποκλειστικώς έπϊ τής έκπαιδεύσεως. 
Ή κυρία έλλειψις τοΰ σϋγχρονου συστήματος 

της εκπαισευσεως, κατα τον Φουλλίε συγκειτα-
είς τήν επικράτησιν τής καλλιεργείας τής δια-
νοίας και τήν ανεπαρκή άναπτυξιν τής μορφω-
τικής άρχής τής έδραζομενης επί τής θρησκείας 
«ήτις ού μόνονείνε ό ίσχυρώτατος χαλινός κατά 
τής άνηθικότητος, άλλα και τό όργανον πρός ά-
νάπτυξιν τής ήθικότητος». 

Κατά κληρονομίαν έκ τοΰ δεκάτου ογδόου 
αιώνος, λέγει ό Φουλλιέ, μέχρι τής σήμερον με-
γαλοποιοϋσι τήν σημασίαν τών γνώσεων, ιδία 
τών φυσικο-επιστημονικών, διά τήν ηθικότητα 
τοΰ ανθρώπου. Έν τούτοις, παρέχοντες γνώσεις 
άντϊ νά ένισχυσωμεν τήν ηθικότητα, δίδομεν 
ίσχυρώτερα έργαλεϊα είς τάς πρός τό κακόν 
κλίσεις τοΰ ανθρώπου. Ό παϊς δύναται νά απο-
στηθίζη τους κανόνας τής αριθμητικής, νά γι-
νώσκη τά άκροτήρια τής 'Ολλανδίας, τάς λί-
μνας τής 'Αμερικής καϊ ολόκληρον σωρείαν ι-
στορικών ανεκδότων διά τούτων τών γνώσεων 
ουδόλως θά μεταβληθώσιν αί κακαί του έξεις. 
"Ηδη ό Σωκράτης είχεν ειπεί: <ή έκπαίδευσις 
ή μή δίδουσα υγειά καϊ .διά δικαιοσύνης έμφο-
ρούμενον νοΰν ετι χείρονας ποιεί τους ανθρώ-
πους, διότι παρέχει είς αυτούς περισσοτερους 
τρόπους πρός διάπραξιν τοΰ κακού». «Ή γνώ-
σις άνευ τής συνειδήσεως, λέγει ό Ραμπλέ, μό-
νον καταστρέφει τήν ψυχήν "Ετι τελειότερον 
εξέφρασε ταύτην τήν ϊδέαν ό Γέτε. «Όλέθριον 
είνε πάν οτι απελεύθεροι τόν νουν ήμών, χωρίς 
νά μας δώση έξουσίαν έπϊ τοϋ χαρακτή-
ρος ήμων. Έν Γαλλία ακριβώς άπηλευθέ-
ρωσαν τάς διανοίς καϊ αΰ.ών τών παί-
δων, άλλ' οΰδεν εποίησαν οπως διδάξωσιν 
αυτά τό δαμάζον τά πάθη των. "Ολως εσφαλ-
μένως απεδόθησαν αί νίκαι τών Γερμανών είς 
τήν έκπαίδευσιν αυτών, ένώ ή ισχύς αυτών έ-
πρεπε νά άποδίδηται είς τήν άγωγήν, είς τήν 
ήθικήν καϊ στρατιωτικήν πειθαρχίαν, είς τόν 
σεβασμόν τών νόμων, έπι τέλους δέ είς τό αί-
σθημα τής θερμής φιλοπατρίας τό όποιον οί 
Γερμανοί κατώρθωσαν νά συνταυτίσωσι μετά 
τής θρησκείας. Έν αντιθέσει πρός ταύτην τήν 
διεύθυνσιν, έν Γαλλία σκέπτονται μόνον περί ε-
πιστημονικών γνώσεων, πληροΰσι τόν νουν τών 
μαθητών διά γεγονότων,έγκυκλοπαιδικών, άλλ' 
ουχϊ βαθέως, δέν συγκεντροΰσι τάς ικανό-
τητας αϋτων άλλά διασπείρουσιν αΰτάς ωστε ή 
μονομερής άνάπτυξις τοΰ νού παράγει μόνον ή-
μιμαθεϊς καϊ δοκισόφους. Ό Φουλιέ περαιτέρω 
λέγει· οτι καϊ άν τά σχολεία μεταμορφωθώσι 
κατά τό έφικτόν πρώτύπον, πάλιν δέν θά άπο-
δώσωσι καλούς καρπούς έως οτου ο τύπος έ-
ξακολουθεϊ διαφθείρων τήν νεολαίαν. Τί διδά-
σκει σήμερον ό τύπος ; έρωτα ό Φουλιέ, καϊ 
προστίθησι: «ουδείς παιδαγωγός έχει δύναμιν 
νά παλαίση κατά της υπό τοϋ τύπου διαδιδο-
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μενης άνηθικότητος. Οΰδεϊς παραπονείται έπϊ 
τό οτι έδιδάχθη έν τω σχολείω τήν διάπραξιν 
έγκλημάτων, άλλά πάντες οί έγκληματίαι θεω-
ροΰσιν ΰπαίτιον τοϋ κακού τόν τύπον. Ή ψευ-
δής θεωρία τών κατά το πρώτον ήμισυ τοϋ φθί-
νοντος αΐώνος ίσχυριζομένων οτι τό πάν κατορ-
θοΰται διά τής ελευθερίας άνεκήρυξε τήν άρχήν 
οτι δήθεν ή σκέψις ήόλόγος ουσιωδώς διαφέρουσι 

τής πράξεως, ώς νά μή διά της παντοτεινής 
αναγνώσεως τών σκανδαλωδών περιγραφών δια-
φερώμεθα επίσης, καθώς καϊ κατά τήν συμμε-
τοχήν έν τω έγκλήματι. Έν τούτοις ο τόπος 
διαφθείρει τούς άναγνώστας κατά μυρίους τρό-

πους. Αί υπ' αυτού διδόμεναι περιγραφαί τών 
κακουργημάτων μολύνουσι και τρόπον τινά υ-
ποβάλλουσι τα έγκλήματα. Οί νομοθέται ουχί 
άπαξ έζήτησαν νά περιορίσωσι τήν έλευθερίαν 
τοϋ τύπου έν αΰτή τή άναφορα. 

Π Ε Ρ Ι Α Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Υ 

Καίτοι περί τοϋ άερισμοΰ πιθανώς λίαν ένω-
ρϊς έγένετο έκζήτησις έν τή ιστορία τοΰ πολι-
τισμού καϊ τό ζήτημα τοΰτο διαρκώς έπέσυρε 
τήν προσοχήν τής άνθρωπότητος, πάλιν είναι 
λίαν περίεργον, οτι τόσον μικρά πρόοδος έγένε-
το πρός τήν ίκανοποιητικήν λύσιν τών μετ' αυ-
τού συνδεδεμένων προβλημάτων. Μεταξύ τών 
έν τή πολιά άρχαιότητι έν χρίσει οντων μέσων 
πρός άερισμόν τών κατοικιών ήσαν οί σωλήνες 
οί συνενοΰντες τά δωμάτια μετά τών στεγών 
τών οικοδομών τών αρχαίων Αίγυπτίων. Δύ-
ναται δέ τις νά είπη οτι άπαντες οί έπόμενοι 
τρόποι τοϋ άερισμοΰ σύγκεινται είς τήν μετα-
βολήν κατά τό μάλλον η ήττον τούτου τοΰ τρό-
που. Πρός επιτυχή άερισμόν μιας αιθούσης ά-
παιτοΰνται, οδτως ειπείν, τρία τινά. Έν πρώ-
τοις πρέπει νά ΰπάρχωσι παράθυρα πρός είσοδον 
τοΰ καθαροΰ αέρος, δεύτερον, πρός εξοδον τοί 
μολυσθέντος άέρος καϊ, τρίτον, μέσα πρός σχη-
ματισμόν έναερίων ρευμάτων συντελούνταν είς 
τήν έξοδον τοϋ άκαθάρτου καϊ εϊσοδον τοΰ κα-
θαροϋ άέρος. "Οσον άπλαϊ καϊ άν φαίνωντα 
αύται αί απαιτήσεις πάλιν ή δυσχέρεια πρόι 
έπιτυχή αυτών ίκανοποίησιν διά τής ευρέσεως 
ένός τρόπου τοϋ άερισμοΰ οστις νά μή βλάπτει η 
άνησυχή τούς κατοίκους ένός δωματίου ή τής 
οίκίας, παρίσταται μεγάλη, άν οΰχϊ άκατανί-
κήτος,— τ. ε. άν κρίνωμεν έκ τής ιστορίας του 
άερισμοΰ έν τω παρελθόντι. 

Δέν σκοποΰμεν ένταϋθα νά ΰποδείξωμεν τρό 

πον τινα τοΰ αερισμοΰ, αλλά μόνον αναφέρομεν 
τήν μεγάλην ανάγκην τοϋ άερισμοΰ και τούς 
όρους τους απαιτουμένους οπως έκαστον σχέ-
διον άερισμοΰ ή έπιτυχές. Ώς έκαστος γινώ-
σκει, η μόλυνσις τοϋ άέρος έν τοις κεκλεισμένοις 
τόποις ένεκα τής διαμονής τών ανθρώπων ή τών 
ζώων έν γένει άποδίδεται είς τό άνθρακικόν 
όξύ τό όποιον ;ίναι τό κύριον προϊόν τής έκπνο-
ής. Έν τω καθαρώ άερι ήδη έχομεν όλίγον πο-
σόν τούτου τοϋ έπιβλαβοΰς αερίου άλλά τό πο-
σόν τοΰτο είναι τόσον όλίγον ώστε δέν έπιφέρει 
έπιβλαβή συνέπειαν έπϊ τής υγειας ημών. Ε-
πομένως τ ί χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοΰ δια-
φθαρέντος άέρος δέν είναι αΰτή ή παρουσία τού-
του τοΰ άερίου, άλλά τό ποσόν αύτοΰ. Ειναι 
κατάδηλον, οτι ή πρώτη έρώτησις, ήτις πρέπει 
σαφώς νά έννοηθή κατά τήν λύσιν τοΰ περί τοΰ 
άερισμοΰ προβλήματος, είναι—πόσον ποσόν άν-
θρακικοΰ οξέος ποιεί τόν άέρα έπικίνδυνον ; 

Άλλά πρϊν ίδωμεν τοΰτο, καλόν θά ήτο νά 
πιστοποιήσωμεν, άν τό έπικίνδυνον στοιχείον έν 
τώ άκαθάρτιρ άέρι είναι πράγματι τό άνθρακι-
κόν όξύ. Τό άνθρακικόν οξύ αναμφιβόλως είναι 
δηλητηριώδες άέριον καϊ, άν είσπνέηται καθα-
ρόν, έπιφέρει ταχύν θάνατον άλλ' έχομεν ισχυ-
ράς αιτίας νά πιστεύωμεν οτι ο πρώτος κίνδυνος 
έν τή άναπνεύσει διεφθαρμένου άέρος δέν όφεί-
λεται τελείως είς τό άνθρακικόν οξύ, άλλά μάλ-
λον είς τάς όργανικάς ακαθαρσίας τάς πάντοτε 
ευρισκομένας έν τω είσπνευσθέντι πέρι. Ή άλή-
θεια τούτου τοϋ ίσχυρισμοϋ άποδεικνύεται έκ 
τοΰ γεγονότος, οτι είναι δυνατόν άβλαβώς νά 
άναπνεύστι άήρ έν τω όποίω τό έν τεσσαρακο-
στημόριον τοΰ περιεχομένου είναι καθαρόν άν-
θρακικόν όξύ· ένω ο άήρ τοϋ οποίου εν διακο-
σιοστημόριον σύγκειται έξ άνθρακικοϋ οξέος 
συγκεκραμένου μετά οργανικών άκαθαρσιών προ-
ελθουσών έκ τοϋ έκπνευσθέντος άέρος είναι ολως 
άνυπόφορος. Ώς θά ίδωμεν ακολούθως, κατά 
έν είς τά χίλια έν γένει θεωρείται ώς άκάθαρ-
τος άήρ· άν ομως ο άήρ άπηλλάσσετο τών ορ-
γανικών άκαθαρσιών καϊ περιείχε κατά έν χι-
λιοστόν καθαρόν άνθρακικόν όξύ, τοΰτο θά εί-
χεν έλαχίστην σημασίαν. Επειδή δμως τό άν-
θρακικόν όξύ είναι κατάλληλον μέσον πρός δο-
κιμασίαν τής ακαθαρσίας τοΰ άέρος, συνήθως 

οί άνθρωποι υποθέτουσιν οτι τουτο είναι τό έ-
πιβλαβές στοιχείον. Ή ταχύτης μεθ' ής φθεί-
ρεται ο άήρ δύναται άριστα νά ΰπολογισθή διά 
τής έπισκοπήσεως τοΰ τρόπου τοΰ άναπνέειν. 

(επεται τό τέλος) 
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( Δ ι ή γ η μ α ) 

(Συνέχεια. "Ιδε προηγ. φύλλον.) 

— Έξευρενήσατε έν τω πλοίω μου, είπεν 
ούτος. Θά ευρητε οτι τά πάντα είναι έν τάξει 

και οτι δέν φέρει λαθρεμπόριόν τι. 
— Θά έξετάσωμεν καί θά σας αίχμαλωτί-

σωμεν, τό δέ πλοΐον σας θά άκολουθήση, είς 
Βλαδιβοστόκ. Τώρα θά έπιβασθήτε έπί τοΰ Ρα-
ζάμπονατς, άπήντησεν ό υπολοχαγός. 

— Δέν θέλομεν ! Εγώ είμαι Αμερικανός. 
Νά μή τολμήσης νά με έκβιάσης. Σέ περιφρο-
νώ ! όργίλως έφώναξεν ό Γίδεν. 

Άλλ' ό λοχαγός έμειδία και διέταξε νά 
μας αίχμαλωτίσωσιν. Οί ναΰται μας περιεκύ-
κλωσαν καί διά τής βίας ήνάγκασαν ήμάς νά 

είσέλθωμεν είς τήν λέμβον. "Εφερον ήμάς επί 
τοΰ καταδρομικού τό όποιον είχε δέκα τηλε-
βόλα πρός έπιθεσιν καί άμυναν. Τότε απέστει-
λαν ειδικούς των ναύτας είς τήν <<Ελένην Μπά 
ρνς» τήν οποίαν ήχμαλώτισαν. 

Ό πλοίαρχος του Ραζάμπονατς, εϊς γέρων, 
Ρώσσος, μας εξήταζεν, ό δε υπολοχαγός έχρη-
σίμευεν ώς διερμηνεύς. Ό Βίδεν έπ ανέλαβε την 
αυτήν κατάθεσιν καί ισχυρώς διεμαρτυρήθη κατά 
της αυθαιρεσίας τής άρχής άλλ' ούτοι έμειδίων. 

— Καλόν διήγημα έπενόησας, ειπεν ό υπο-
λοχαγός, άλλ' ό πλοίαρχος μου ένετείλατο νά 
σοι ειπω οτι ψεύδεσαι καί οτι θά βληθής είς τά 
δεσμά. Αύται ήσαν αί τελευταϊαι του λέξεις. 

Οί υπαξιωματικοί καί τό λοιπόν πλήρωμα 
τοΰ καταδρομικού έδεσαν τάς χεϊρας ήμών καί 
μας εκλοισαν είς τήν είρκτήν τοΰ πλοίου, βρο-
μεράν καί άποτρόπαιον όπήν. Έδιδον ήμών άπό 
όλίγην τροφήν καί δέν εϊδομεν ακτίνα ήλιου 
έως οτου έφθάσαμεν είς Βλαδιβοστόκ. Τρομε-
ράς ημέρας διήλθοίμεν. Άλλ' ο παρελθών έν τώ 
πλοίω χρόνος ήν παράδεισος συγκρινόμενος πρός 
τόν μακρόν χρόνον τόν όποιον διήλθομεν καθή-
μενοι κεκλεισμένοι ακολούθως. 

II 
Έκείμεθα κεκλεισμένοι έν τή άπαισία καί 

δυσώδει είρκτή, έως οτου τό καταδρομικόν έ-
φθασεν είς Βλαδιβοστόκ ένθα ώδήγησαν ήμάς 
μετά στρατιωτών είς τήν είρκτήν τής πόλεως, 
έν χαμηλόν μετά παπέων τοίχων οικοδόμημα, 
έν τή όποία ύπήρχον εκατοντάδες δεσμώται, οί 
πλείστοι Κορέοι καί Κινέζοι. Ό καιρός ήν ο-
μιχλώδης καί εϊδομεν μόνον έλάχιστον μέρος 

τής πόλεως ήτις είναι το ανατολικωτατον ση-
μεϊον τής μεγάλης Σιβηρικής σιδηροδρομικής 
γραμμής καί έχει θαλάσσιον λιμένα μεγάλης 
σπουδαιότητας διά την Ρωσσίαν. 

Αί οδοί αυτής δέν ήσαν τόσον κανονικαί καί 
πολλοί στρατιώται διεσταύρουν αϋτάς πορευό-
μενοι τήδε κάκείσε. Δύο στρατιώται ώπλισμέ-
νοι μέ πυροβόλα μαγαζίνη ώδήγησαν ήμάς είς 
τήν είρκτήν. Μόλις είσήλθομεν είς τόν περίβο-
λον τής είρκτής, οί στρατιώται άπέθεσαν τά 
πυροβόλα των καί έπιτεθέντες καθ' ήμών ήρ-
παζον τά ωρολόγια, τάς μαχαίρας μας, άπαν-
τα τά έγγραφα έκ τών θυλάκων μας καί πάν 
ο,τι ήθελον. "Οτι έφέρομεν έγένετο λεία αυτών. 

Κατ' αύτόν τόν τρόπον έξεγύμνουν ολους τούς 
έγκλειστους. 

Ό Πέννη καί έγώ είχομεν περισσότερον τών 
πεντακοσίων φράγκων είς αμερικανικά τραπε-
ζογραμμάτια, ό δέ πλοίαρχος Βίδεν είχεν ετι 
μεγαλείτερον ποσόν. Ούτος ανδρείως άντέστη 
είς τούς στρατιώτας έως ού ούτοι έρριψαν αύ-
τόν χαμαί. τόν έπλήγωσαν καιρως καί ήρπα-
σαν έκ τών χειρών αυτοϋ τήν περιουσίαν του. 
Άφοΰ έφυλλομέτρησαν τό διαβατήοιον καί τό 
σημειωματάριον αϋτοΰ ήρχισαν νά καγχίζωσιν 
άναιδώς. 

Ό Βίδεν όργίλως έπετίμησεν αυτούς ώς μί-
αν σπείραν ληστών, είς δέ τών στρατιωτών ή-
γειρε τήν λόγχην τού πυροβόλου του καί θά έ-
πληττεν αυτόν άν δέν παρευρίσκετο ο αρχηγός 
τόν όποιον τά χρήματα είχον καταστήσει πρα-
ότερον ούτος άφώπλισε τόν έπιθέτην. 

Μετά ταΰτα ώδήγησαν ήμας είς τόν άρχιδε-
σμοφύλακα οστις ήνοιξε μίαν βαρείαν θύραν καί 
μας ώθησεν έν τή είρκτή. Ευρισκόμεθα έν δω-
ματίω 50 —60 ποδών εΰρεΐ. Τό δάπεδον ήν ε-
χρισμένον διά τσιμέντου καί τό δωμάτιον ήν 
πλήρες άποτροπαιοτάτων άνδρών, οίους μέχρι 
τούδε είχον ίδεϊ, ήν μεστόν ομίλου εμπαθών 
έγκληματιών, όργίλων καί τρομερών κακούργων. 

Τινές ήγέρθησαν έκ τοΰ δαπέδου, άλλοι έκ 
τών σκοτεινών γωνιών καί πάντες μας περιεχύ-
κλωσαν μετ' άγρίων αλαλαγμών. Ή έξ αυτών 
άναδιδομένη δυσωδία ήτο άνυπόφοοος καί έξή-
γεΐρε ναυτίασιν. 

Κατ' άρχάς έφαίνετο, οτι εϊχομεν διεγείρει 
μόνον τήν περιέργειάν των, άλλ' ούτοι ταχέως 
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έπέπεσαν καθ' ήμών οπως μάς λεηλατήσωσι. 
Μετά τήν λεπτομερή άρπαγήν τήν έφ' ήμών 

διαπραχθεϊσαν υπό τών στρατιωτών, ολίγον τι 
θά έχάνομεν έκ τών δεσμωτών, άλλ' εστάμεθα 
συσπειρομένοι καί τούς άπωθήσαμεν άνευ πολ-
λής δυσκολίας διότι ήσαν άδυνατώτεροι τών 
στρατιωτών. Τότε οί τρεις μας. ό πλοίαρχος, ό 
Πέννη καί έγώ έξελέξαμεν μίαν καθαρωτέραν 
γωνίαν, άν είναι δυνατόν νά εύρεθή καθαρόν τι 
έν τούτω τω βρωμερώ τόπω καί κατεκλίθημεν 
δπως διέλθωμεν μίάν μακράν νύχτα πλήρη πι-
κροτάτων σκέψεων. 

Τήν πρωΐαν ό δεσμοφύλαξ καί είς φύλαξ ήλ-
θον κομίζοντες μίαν χύτραν χαί πολλά κάνι-
στρα. Ούτοι έδωκαν είς έκαστον δεσμώτην άνά 
εv ταβλίον μεθ' ένός ύγροΰ τό όποιον ώμοίαζε 

πρός ξεπλύματα καί άπο έν τεμάχιον μαύρου 
σικαλίνου άρτου 50 δραμ. Τοΰτο ήτο ολον μας 
τό βιτηρέσιον διά μίαν ήμέραν. Δεσμώταί τίνες 
προσεπάθουν νά άρπάσωσιν έκ τών χειρών τόν 
άρτον παλαι διά τόν άρτον πανταχού έν τώ 
δωματίω έγίνοντο, άπαντες οί αδύνατοι παρέ-
μενον πειναλέοι, διότι οί ίσχυρώτεροι έλάμβα-
νον σχεδόν ολην τήν τροφήν. Περί τήν μεσημ-
βρίαν ό δεσμοφύλαξ παρακολουθούμενος υπό 
στρατιώτοιυ είσήλθεν είς τήν είρκτήν καί διά 
νεύματος προσεκάλεσε τόν Βίδεν νά τόν άκο-
λουθήβη. 

— Υποθέτω, οτι μέ προσκαλοΰσι διά τινα 
άνάκρισιν, είπεν ό Βίδεν. 'Αναθέσατε τάς έλ-
πίδας σας, παλληκάριά μου, είς έμέ, έγώ θά 
έκθέσω τήν υπόθεσιν λίαν έντέχνως. θά έργα-
σθώ πολύ οπως σας άπελευθερώσωσι καί, άν εί-
ναι ανάγκη, θά τούς δωροδοκήσω μέ τούς χα-
βλιόδοντας τών μόρζων. 

Δέν είχε καιρόν νά είπή περισσότερα καί ή-
μεϊς άνεμένομεν αυτόν έπί πολύ, άλλά ή ήμέ-
ρα παρήλθε καί ούτος δέν έφάνη. Παρήλθε καί 
ή έπιοΰσα, καί ή τρίτη καί δέν τόν εϊδομεν 
πλέον. "Εμαθον οτι τώρα διατρίβει έν Καλλι-
φορνία. Υποθέτω, οτι άπηλευθερώθη συγκατα-
νεύσας νά υποδείξη είς τάς ρωσσικάς άρχάς ποΰ 
έκρυψε τούς χαβλιόδοντας. Είναι δυνατόν οτι 
ούτος προσεπάθησε νά άπελευθερώση καί ήμάς, 
άλλ' άν οί Ρώσσοι ύπεσχέθησαν είς αυτόν δέν 
έξεπλήρωσαν τήν υπόσχεσίν των καί δέν μάς 
άπηλευθέρωσαν. Δέκα ήμέραι παρήλθον καί τό-
τε προσεκάλεσαν τόν Πεννή και έμέ οπως μάς 
διχάσωσι διότι έφονεύομεν μόρζους καί φώχας 
έν ρωσσικώ τόπω. 

Κατάδηλον ήτο, οτι οί άξιωματικοί έμαθον 
διά τούς μόρζους ή παρά τοΰ πλοιάρχου Βίδεν 
ή έχ τίνων ναυτών, άν οί τελευταίοι είχον πα-
ραστή πρό τοΰ δικαστηρίου. Οί δικασταΐ έδί-
χαζον έν ένΐ καπνισμένη καί άκαθάρτω δωμα-
τίω μετά χαμηλής οροφής, έν τώ οποιω πέντε 

κυβερνητικοί υπάλληλοι συγχρόνως κατηγορούν 
κιαί έδίκαζον. Ούτοι έκάθηντο οπισθεν δύο ύψη-

λων τραπεζών. Ημάς ώθησαν είς μίαν γωνίαν 
τού δωματίου. Τότε ήρχισεν ή δίκη ήτις διεξε-
δικάζετο έν τή ρωσσική γλώσση. Κατά πρώ-

τον άνέγνωσαν μίαν μακράν καταγγελίαν, έ-
πειτα τάς γραπτάς καταθέσεις τών άξιωματι-
κών τοΰ Ροζάμπονατς τό όποιον είχεν ήδη ά-

κοπλεύσει. 
Ουδέ ίχνη διερμηνέως ύπήρχον· έπειδή δέ ό 

Πέννη καί έγώ ουδέ όβολόν είχομεν οπως θέσω-
μεν δικηγόρον, ουδέν άλλο ήδυνάμεθα νά πρά-

ξωμεν ή νά καθήμεθα καί νά άκούωμεν άκα-
ταλήπτους είς ήμας φράσεις. Έγνωρίζομεν μό-
νον νά είπωμεν τά όνόματά μας, οτε μάς ήρώ 
των, νά δηλώσωμεν οτι εΐμεθα πολϊται τής Ά-

μερικής καί νά έρωτώμεν άν ύπάρχη πρόξενος 
έν Βλαδιβοστόκ. Ό Πέννη ήρώτησε ; 

— Πρόξενος ; Ήνωμέναι Πολιτεΐαι ! άλλ' ο 
πρόεδρος έποίησεν άρνητικόν νεύμα τής κεφα-
λής καί τό πάν έτελείωσε. 

Ήρώτησα έν μερει διά σημείων διά τόν πλοί-
αρχον Βίδεν. Μοί άπήντησαν πάλιν διά σημεί-
ων ότι απεστάλη. Δέν ύπήρχον δύο Νορβηγοί 
ναΰται καί οί Ιάπωνες χαί συνεπεράνομεν οτι 
τό πλοΐον μας άπέπλευσεν οπως λάβη τούς χα-
βλιόδοντας κεκρυμμένους έν τή νησω Κουμ-
πάκοφ. 

Ή διεκδίκησις τής υποθέσεως έξηκολούθησεν 
έπί ήμίσειαν περίποι ώραν. Μετά ταΰτα άνε-
γνώσθη ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου έκ τής δ-
ποίας ουδέ λέξιν έννοήσαμεν ακολούθως ώδή-
γησαν ήμάς έκ νέου είς τήν είρκτήν χωρίς νά 
γινώσκωμεν τί δι' ήμάς απεφασίσθη. 'Αλλ ' ή-
μεϊς διεκείμεθα κατά ταύτην τήν νύχτα έν καλ-
λιτέρα διαθέσει τοΰ πνεύματος λαμβανομένων 
υπ" οψιν τών στερήσεων ήμών έν τή είρκτή· 
διότι ένομίζομεν δτι τό χείριστον παρήλθε καί 
οτι ή ύπόθεσις τής παρελθούσης ημέρας ήτο μό-

νον άπλή έθιμοτυπία. 
— Πιθανόν θά μάς άποστείλωσιν είς Ίοκα-

χάμην καί δ έκει πρόξενος θά φροντίση περί 
τής είς τήν πατρίδα άποστολής ήμών, είπεν ό 
Πέννη. 

Τοΰτο είνε έξευτελιστικόν δι' ήμάς, άλλ' ή 
καταδίκη ήδόνατο νά ή έτι άποινεστέρα. 

Μετά τήν ήώ, τήν έπομένην πρωίαν, ο δε-
σμοφύλαξ έλθών μετά τοΰ στρατιώτου έξήγα-
γεν ήμας είς τήν αυλήν έν τή οποία εϊδομεν 
δεκατέσσαρας άπέλπιδας τήν οψιν δεσμίους 
προσδεδεμένους άνά έπτά έκατέρωθεν ένός, μα-
κρού εϊκοσι ποδών περίπου, χονδρού ξύλου. Ά -
μέσως προσέδεσαν ήμάς είς τό άκρον τοΰ ξύλου 
καί μας διέταξαν νά τό κρατώμεν. Μας περιε-
κύκλωσε συνοδεία έκ δώδεκα στρατιωτών καί 

ένός αξιωματικού, οστις ήν λίαν άπάνθρωπος. 
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"Οτε παρετήρησα δτι καί ήμεΐς οφείλομεν 
νά προστεθώμεν εις τήν σειράν ταύτην, ή έλπίς 
μου περί της σωτηρίας εξέλιπε και το πρόσω 
πον τοΰ Πέννη έδείκνυεν ότι ουτος λίαν έτα-
ράχθη. 

— Κακών σημείον, Βίν, έψιθύρισεν ούτος. 
Διετάχθημεν νά πορευθώμεν και διελθόντες 

τήν αϋλήν τής είρκτής έξήλθομεν τής πόλεως. 
Ό αξιωματικός ύβριζε τούς μή βαδίζοντας έν 
τή σειρά καί επληττεν αυτούς διά τής θήκης 
τοΰ ξίφους του. 

Ή πρωία ήν σκοτεινή, όμιχλώδης καί ψυ-
χρά. Ό Πέννη ήν άνευ πίλου, διότι είς έκ τών 
δεσμίων διά νυκτός είχε κλέψει τόν πϊλον αυ-
τού. Έσυοόμεθα άνά τάς στενάς οδούς,, έξήλ-
θομεν έκ τής πόλεως, άνήλθομεν μίαν ψυχοάν 
όρεινήν κορυφήν πλησίον τής πόλεως καί έξηκο-
λουθήσαμεν τήν άμαξιτήν όδόν έπϊ υψώματος 
έκ γυμνών βράχων διατεμνομένων υπό πολλών 
κρημνών και χαραδρών. 

Μετά μίαν περίπου ώραν ήρχισε νά πιπτη 
βροχή, άλλ' ίσχυρός άνεμος έσταμάτα καί διε-
σκόρπιζεν αυτήν, ήμεΐς δέ έβαδίζομεν ταχέως 
έπί δέκα περίπου ώρας μέχρι τής τετάρτης 
μετά μεσημβρίαν χωρίς νά φάγωμεν τεμάχιόν 
τι άρτου. Οι παρακολουθούντες ήμάς στρατιώ-
ται υπέφερον τάς αΰτάς βασάνους. 

Μετά μεσημβρίαν έφθάσαμεν είς ένα κυβερ 
νητικόν σταθμόν συγκείμενον έκ τριών χαμηλών 
ξύλινων οικοδομών, έν μια τούτων είσήλθομεν 
εισέτι δέσμιοι. 

Μέχρι ταύτης τής στιγμής ή κατάστασις ή-
μών, βεβρεγμένων μέχρι τών όστέων, ήν λίαν 
άξιοθρήνητος. Ό Πέννη καϊ εγώ δέν είμεθα 
τόσον άξιολύπητοι διότι έφέρομεν υποδήματα, 
έν ώ πολλοί σιδηροδέσμιοι έβάδιζον άνυπό-
δυτοι. 

Περί τό εσπέρας παρέθηκαν ήμϊν σούπαν ές 
όρύζης και τόσον άρτον όσον έλαμβάνομεν έν τή 
είρκτή. "Οτε έτρωγον τόν άρτον, είς δεσμώτης 
έστράφη είς έμέ και ήρπασε τόν άρτεν ριου, 
άλλ' άφοΰ επαλεύσαμεν όλίγον, ουτος ήναγκά-
σθη νά μoι τόν άποδώσιρ. 

Τότε ό αξιωματικός είσήλθε καϊ διά μάστι-
γος τετράκις μας έδειρεν : ίστάμεθα είσέτι 
προσδεδεμένοι δι' άλύσεων είς τό ξύλον. 'Ανε. 
φλέγην ύπό τοΰ θυμοΰ άλλ' άπεφάσισα νά υ-
ποστώ τά πάντα μεθ' υπομονής. 

'Αφού εφαγα τό ξύλον, έστράφην και τόν ή-
ρώτησα ποΰ πηγαίνομεν, άλλ' ουτος έστρεψε τά 
νώτα του ώς νά μή με έννόησεν ή διότι δέν ή-
θελε νά μοι άπαντήση. 

Τότε εϊς δεσμώτης εστράφη καί μοι είπε. 
<<Γινώσκω τήν άγγλικήν καϊ γνωρίζω ποΰ πη-

γαίνομεν. Πορευόμεθα είς Δισυή έν τω Ταταρ-
ρικω κολπω καί θά έξορύσσωμεν γαιάνθρακας 

εκ των ορυχείων. Προτιμωτερον είναι εις τον 
άνθρωπον νά άποθάνη ή έκεϊ νά έργάζηται. 
'Αφού ΰπάγγης έκεΐ, πιθανόν είναι ότι δέν θά 
έπιστρέψης πλέον». 

Ούτος κατ' άρχάς ώμίλει σιγανά, άλλ' έτα-
ράχθη πολύ και ήρχισε νά φωνάζη. "Ηθελε νά 
μοι είπή περισσότερα, άλλ' έλησμόνησεν έκ τής 
ψυχικής του ταραχής καί συγκινήσεως τήν άγ-
γλικήν καί τήν ρωσσικήν καί ήρχισε νά στρέ-
φηται καί νά μορφαζη. Ώς παράφρων σείων 
τό ξύλον καί κινών τάς άλύσεις καί έπαυσε μό-
νον κατά τήν έλευσιν τοΰ στρατιώτου, όστις 
έπί τινας φοράς τόν έλάκτισε καί τόν άπώθη-
σεν ήμιθανή. 

Ό Πέννη καί έγώ ήκούσαμεν αρκετά ώστι 
μας έφθανε διά τήν άπελπισίαν. Ούτε έγώ ουτε 
εκείνος έκοιμήθημεν έπί πολύ. Κατά τήν νύκτα 
ήκουσα αυτόν κλαίοντα. Ένθυμούμενος τήν.ύ. 
χην μου καί τήν κατάστασιν τής οίκογενείας 
μου μόλις ήδυνάμην νά υποφέρω τήν θλίψιν μου. 

Τήν έρχομένην πρωΐαν έξηκολουθήσαμεν τό 
τρομερόν ταξείδιον, έκτεθειμένοι είς τήν βρο-
χήν καί έβαδίζομεν όλην τήν ήμέραν έπί έρη-
μου καί ακατοίκητου τόπου. Συνηντώντο πολ-
λοί λαγωοί έκ τών όποίω·. οί στρατιώται έφό-
νευσαν τριάκοντα έπτά καίτοι έπυροβόλουν πε-
ρισσότερον είς τόν αέρα. Μας διέταξαν νά κο-
μίζωμεν εν τούς φονευθέντες λαγωοϋς καί έν τω 
σταθμφ εις τόν όποιον άφίχθημεν περί τό εσπέ-
ρας έβρασαν τό κρέας αυτών κατασκευάσαντες 
τήν συνήθη έξ όρύζης σούπαν. 

Κατά τάς άκολούθους τέσσαρας ήμέρας ή 
πορεία μας ήν ή αυτή ώς καί κατά τάς πρώ-
τας ήμέρας. Καίτοι ή βροχή είχεν όλίγον κα-
ταπαύσει, ό ουρανός ήν πλήρης νεφών καί ή 
άτμοσφαίρα έκαλύπτετο ύπό όμίχλης. Οί στρα-
τιώται έφόνευον λαγωούς καί ενίοτε ώτίδας (εν 
είδος πτηνών τής Σιβηρίας ουχί νοστίμων τήν 
γεΰσιν). "Απαν τοΰτο έκομίζβμεν μετά χαράς, 
διότι έποίει τήν καθημερινήν τροφήν μας όλίγον 
νοστιμωτέραν. Τήν έκτην ήμέραν έφθάσαμεν είς 
τήν παραλίαν καί ευρομεν εν πλοΐον έτοιμον νά 
μας παραλάβη καί μάς άποβιβάση είς Δισυή. 

Ό τόπος ούτος αποτελείται έκ τίνων χαμη-
λών οίκιών κιατασκευασθεισών έκ λίθων καί ξύ-
λων. Ώδήγησαν ήμάς είς τόν σταθμόν, κτίριον 
παρόμοιον πρός έκεϊνα τά όποια ήδη διήλθο-
μεν. Πλησίον έκειντο έκτεταμέναι άποθήκαι 
γαιανθράκων. Άφοΰ διήλθομεν όλην τήν νύκτα 
ριγώντες έπί τοΰ λίθινου δαπέδου, άπελύθημεν 
έκ τοΰ ξύλου καί τών άλύσεων καί άνά δύο, οί 
δυστυχείς, ώδηγήθημεν είς τά όρυχεϊα. "Οτε 
ήλθεν ή σειρά ήμών, οί στρατιώται μάς προσέ-
δεσαν όμοΰ καί μάς ώδήγησαν διά μέσον τής 
σκυθρωπής πολίχνης έπί εν χιλιόμετρον μακράν 
έπί ένός γειλόφου έν τω όποίω εκείτο μία ξυ-


