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ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ Κ Α Ι ΠΡΟΑΙΣθΗΣΕΙΣ 

Υ π Ο τόν τίτλον τούτον ή Petit Parisien κατ-
τεχώρισε το έξης άρθρον. 

«Τό θαυμάσιον τυγχάνει σήμερον τοϋ συρμού. 
'Επικρατεί ήδη άπό τίνων ετών τό ζήτημα των 
«ψυχικών φαινομένων», των αποκαλυπτικών ο-
πτασιών, τών παραδόξων μαντεών, τών πραγμα-
τοποιουμένων προαισθησεων....Εινε δ'αρκούσα ά-
πάντησις εις αυτά, ή άρνησις αυτών, ή άνύψωσις 
τών ώ ων,ό χαρακτηρισμός τών διηγουμένων τά 
θαυμάσια ταύτα ώς πασχόντων προαίσθησιν κ. λ. 

Και ομως τούτο δά πράττει η θετικη επιςήμη, 
ή μετά τίνος ίσως οιήσεως μη παραδεχομένη τό 
άνεξήγητοντό δέ θετικόν γαλλικόν πνεΰμα απο-
ποιείται την πίςην, τοϋ υπερφυσικού, μη πολυ-
σκοτιζόμενον μέ τά τοιαϋτα θαυμάσια διηγήμα-
τα. Δυσπιστεί άν όχι εις την κεφαλήν πίστιν, 
τουλάχιστον εις τό ΰγειές τοϋ εγκεφάλου τών 
διηγουμένων αυτά τά μυστηριώδη συμβάντα. 

Λί έν τή χώρα τοϋ μυστηρίου συνήθεις άνα-
κοινώσεις αφορώσιν είς ειδοποιήσεις θανάτου. 

Μίαν τών τοιούτον άνέγνων κατ' αΰτάς έν 
τή Initiation, εφημερίδι, άφορώση ιες τήν σπου-
δήν τών άποκρύφων γνώσεων. 

Πρόκειται περί Ιστορίας κυρίας τινός έν τή 
επαρχία της Σόμμ, άφυπνισθείσης έν τω μέσω 
της νυκτός καΐ άκραν ΰγείαν χαιρούσης. Ή μή-
τηρ της ενεφανίσθη καΐ τη είπε. 

— Καϋμένο παιδί μου, αΰριον αποθνήσκω. 
Την έπαύριον, τώ όντι, τηλεγράφημα τη α-

νήγγειλε τον θάνατον της μητρός της. 
"Αλλη ιστορία, αναγραφομένη παρά της 

Societe Nouvelle. 
Ή κυρία Βίσχοπ, ή γνωστή άγγλίς περιη-

γήτρια, είχε παρ' αύτη ΐατρόν τινα, λίαν άφο-
σιωμένον αύτη.· Ότε ή κ. Βίσχοπ προέκειτο νά 
έπανέλθη εις Εΰρώπην, ο ίατρός μετά μεγάλης 
λύπης άπεχωρίσθη και είπεν έν συγκινήσει· 

— Δεν θά σας έπανίδω ίσως πλέον έν τή ζωη 
ταύτη, αλλά θά σας ίδω όταν αποθάνω. 

Ή κ. Βίσχοπ δέν εδωκε μεγάλην προσοχήν 
εις αΰτοϋς τους περιέργους λόγους. 

Μετά τινα όμως ετη, ότε περιώδευεν είς 
Interlaken, κατά τινα πρωίαν, ένώ εγραφεν επι-
στολών τινα, είδεν έν έκπληξει τόν ΐατρόν ορ-
θιον ένώπιόν της καΐ εΐπόντα· 

— Ηλθον, ώς υπεσχέθην. 
Άπευθύνας δέ δια της χειρός ο ίατρός ση-

μεΐον αποχαιρετισμού έζηφανίσθη. 
Μετά ενα μήνα ή κ. Βισχόπ είδοποιήθη τά 

περί τοϋ θανάτου τοϋ ιατρού. Είχεν ούτος·έκ-
μετρήσει τό ζην κατά την αυτήν ήμέραν καΐ 
ώραν, καθ' ας ή σκιά του, τό φάσμα του, η ο-
πως άλλως τά θέλετε, είχε παρουσιασθη εις τά 
όμματα της περιηγητρίας. 

"Ολα ταΰτα είνε όντως παράδοξα, άλλ' αί 
επιβεβαιώσεις αυτών στερούνται τού έπιστημο-
νικοϋ κύρους. 

Και όμως ιδού οτι αυτό τό κϋρος περικα-
λύπτει υπό τήν αιγίδα του έτέρας έπίσης πα-
ραίόξους ανακοινώσεις τοϋ αυτού εΐδους. 
"Αλλως τε γινώσκετε ότι σοφοί τίνες διάσημοι 
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εν θετικοϊς εργοις έσχον κατά τήν εποχήν ταύ-
την της πρός αυτό τόζήτημα περιφρονϊκής ςά-
σεως της επισήμου έπιςημης, έσχον λέγω,τό θάρ-
ρος καί τήν περιέργειαν νά ένασχοληθώσιν έίςμελέ 
ταςκαΐ έρευνας επί τοϋπαραδόξουτούτουθέματος. 

Ό καθηγητής Λομβρόζος, ο δόκτωρ Ζεβιέ, 
ό καθηγητής Ρίσχετ καί άλλοι ών τά έργα ά-
ποκλειουσι πάσαν ΰπόνειαν ευπιστίας, προσήλ-
θον προς αυτό τό άντικείμενον καί παρεδέχθη-
σαν οτι αί έρευναι αυται δέν είνε άνάξιαι των 
επιστημόνων. 

Έν τοιούτω πνεύματι και ό διδάκτωρ Λιε-
πεούλτ καθηγητής έν τω Πανετ. τής Νανσύ.πα-
ρέσχεν εις τήν μελέτην των περίεργων δύο έκ των 

παρατηρνίσεών του, αΐτινες κέκτηνται τόέπιςημο 
νικόν κύρος, πασιγνώςου ούσης της τε θέσεως καί 

τής ευθύτητος τοϋ διασήμου τούτου έπις·ήμονος. 
Ό διδάκτωρ Λιεβώλ προσεκλήθη νά έπι-

σκεφθή νεανίδα τινα άφιχθεΐσαν έκ Νέας 'Ορ-
λεάνης, πάσχουσαν έξ αναιμίας. 

Πό τις εις Νανσύ άφίξεώς της ή νεανις αυ-
τή είχε διαμείνει έπί τινα καιρόν εν Κοβλέτζ 
της Γερμανίας. Συνέβαινε τότε νά αίσθάνηται 
Εαυτην οιονεί ώθουμένην παρά τίνος ανωτέρας 
δυνάμεως πρός τό γράφεινάσυναισθήτως πράγμα 
τα άτινα τή έφαίνοντο ώσεΐ ΰπαγορευόμινα. Οι 
της οικογενείας δέν άπέδιδον σημάσίαν είς αυ-
τό τό περιστατικόν, θεωροΰντες αυτό ώς ίδιο-

τροπίαν τής άσθενείας της. 
Πρωίαν τινά έν Νανσύ, αίσθανθεΐσα αυτήν 

την πρός τό γράφειν ώθησιν, έγραψε διά μολυ-
βδίδος ολίγας γραμμάς. Εϊτα περιήλθεν είς 

σφοδράν νευρικών κατάστασιν. Άναγνουσα τά 
γραφέντα εφώνησεν οτι μία των εις Κόβλεντζ 
φίλων της τη ανάγγειλε τόν θάνατόν της. 'Ε-

πειδή δέ ή ταραχή της έξηκολούθει προσεκά-
λεσαν τόν δόκτωρα Λιεβώλ δστις τήν καθησύ-
χασε. 

Μαθών οδτος τά διατρέξαντα έσχε τήν ίδέαν, 
καίτοι δύσπιστων, νά τηλεγραφήση είς Κόίλεντζ 
καί νά ερώτηση περί της φίλης, ίς δ θάνατος 
τόσω μυστηριωδώς άνηγγέλθη. Πρός μεγάλην 
του έκπληξιν ή άπάντησις ηλθίν ούτω· «Ή 
Μαργαρίτα (οΰτως άπεκαλεϊτο ή φίλη) απέθα-
νε τω οντι τήν 7 Φεβρουαρίου εις τάς 4 της 
πρωίας· αλλά πως τό γνωρίζετε;» 

Τήν 7 Φεβρουαρίου είς τάς 4 της πρωίας ή 
νεάνις είχε γράψει τήν είδοποίησιν τοΰ θανάτου. 

Τούτο είνε λίαν παράδοξον καί δυσεξήγητον· 
ουχ ηττον ΰπάρχουσιν εναΰτώ αποδείξεις ύλικαί. 

Έτι μάλλον περίεργος είνε ή άλλη παρα-
τά ,-. 

Ή. αν τινά προσήλθε πρός τόν δοκτωρα 

Λιεβωλ, ινα τον συμβουλεΰη, νέος τις κατε-
χόμενος ΰπό ζωηρας συγκινήσεως. 

Τω διηγήθη οτι πρόρρησίς τις,ην κατάρχάς εί-
χεν άψηφησει,εγένετο αΰτω πρό καιροϋ παρά τι-
νος γυναικός. Τω προεϊπεν αυτη οτι ηθελεν άπωλέ-
σει τόν πατέρα του μετ εv ετος·οτι θά υπηρέτει 
ως ςρατιώτης, άλλ' έν διας η μ α τ ί ολίγου μόνον 
χρόνου· οτι θά ένυμφεώετο μετ'ού πολύ-οτι θά α-
πέκτα δύο τέκνα και οτι θά άπέθνησκε κατά τό 
είκοστόν εκτον ετος της ήλικίας του. 

"Απασαι αί προηγούμεναι προρρήσεις έπηλη-
Θευσαν. 

Ό μέν πατηο του τελεύτησεν οντως κατά τό 
ορισθέν χρονικόν διάστημα, υπηρέτησεν ουτος ώς 

στρατιώτης έπτά μίνας· ένυμφεύθη καί είχε 
δύο τέκνα. "Ηδη έπλησίαζεν είς τό ετος της 
ηλικίας του καί ώμολόγει οτι είχε καταληφθή 
ΰπό μεγάλου φόβου. Άφοϋ τά πρώτα συμβε-
βηκότα έξεπληρώθίησαν, διοτί νά μη συμβη τό 
αύτό καί ώς πρός το τελευταϊον. 
Ό δόκτωρ Λιεβώλ ένομισεν οτι εΰρίσκετο ά-

πέναντι μονομανους τινος. Ή τύχη, ίσως, δυ-
νατόν νά ητο ή αιτία της έπαληθεύσεως αυτών 
τών δήθεν προρρησεων. 

Ενόμισε κατεπείγον νά. τώ άφαιρέση την πε-
ποίθησιν ότι μετ' οΰ πολϋ θ' απέθνησκε. Τόν 
ΰπνώτσε λοιπόν και, κατά τόν μαγνητικόν 
ΰπνον, τώ ΰπέβαλεν ίδεας φαιδροτέραςι ένεστά-
λαξεν αυτω τήν παρηγορον πεποίθησιν οτι δέν 
θ άπέθνησκε παρά μετά 40, εττ. 

Τό άπότέλεστα της υποβολής απέβη θαυμά-
βιον. Ό μέχρι της στιγμής εκείνης έν ψυχική 
αγωνία διατελών, έπανέκτησε τήν ευθυμία', 
την ελπίδα. Ή κατέχουσα αυτόν εμονος ιδεα 
έξηφανίσθη. Έλησμόνησε τους αρχαίους φό-
βους του. 

Καί ομως ήμέραν τινά, επιστολή τις πρός 
τόν δόκτωρα Λιεβώλ ανηγγειλεν αΰτώ τόν θά-
νατον τοϋ πελάτου, έν ηλικία 26 ετών, προσ-
βληθέντες έκ περιτονίτιδας. 

«"Ινα μη τυχόν ΰποτεθη, γράφει ό δοκτωρ 
Λιεβώλ, οτι τό αναγριφόμεν ,ν εινε ισως πα-
ραίσθησίς τις αλλόκοτος τοϋ πνεύματός μου, 
διαφυλάττω πάντοτε αυτην τήν έτιστοτήν ώς 
καί τό σχετικόν βιβλίον, έξ ου αντέγραψε τήν 
προηγουμένην παρατήρησιν». 

Αυτά είνε δυο έγγραφοι μαρτυρίαι αναντίρ-
ρητοι ... 
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Π Ε Ρ Ι ΑΕΡΙΣΠΝΕΟΥ 
(Συνέχεια και τέλος) 

Τούτο συνίσταται εις την ΰπό τών πνευμόνων 
λήψιν ποσού τίνος άέρος καί εις τήν μετά βρα-
χύν χρόνον έκβολήν αυτού. Ή έργασία αυτη 
επαναλαμβάνεται 15κις ή 20 κις εν ένί λεπτώ· 
συνέπεια δέ τούτου είναι σπουδαιοτάτη μετα-
βολή έν τω συστατικώ τού αέρος συνισταμένη 
είς τήν κόρεσιν αυτού διά άνθρακικοΰ οξέος. 
Δυνατόν ειπείν, οτι ό άήρ πρό τής είς τους 
πνεύμονας είσοδο ι περιέχει μόνον τέσσαρα χιλι-
οστά τούτου τού αερίου- ένω μετά τήν έκ τών 
πνευμόνων έξοδον περιέχει 400 —500 μέρη — 
τοϋ άνθρακικοΰ οξέος αύξηθέντος 120 περίπου 
φοράς. "Αλλο προϊόν τής άναπνοής είναι τό 
ΰδωρ· κατά τοΰς ακριβείς ύπολογισγοΰς, έντός 
24 ωρών δύναται νά παραχθη διά τής αναπνο-
ής υδωρ 192—864 γραμμαρίων. Ό διδάκτωρ 
Δέ-Σομόν, είδημων τούτου τοϋ άντικειαένου, ΰ-
πελόγισεν οτι έν συνάξει 2000 άτόμων έντός 
δύο ώρών δύναται νά έξαχθη ύδωρ 77 περίπου 
λιτρών διά τής έκπνοής καί τής έφιδρώσεως. Τό 
ποσόν τοϋ ανθρακικού οξέος τό όποιον είς άν-
θρωπος έντός μιας ωρας εκπνέει συμποσοΰται 
είς 314 περίπου τού κυβικού ποδός η είς 19 
κυβικούς πόδας έντός 24 ώρών. 'Επομένως Ικα-
στος άνθρωπος έντός μιας ωρας διαφθείρει 15 
περίπου κυβικούς πόδας άέρος, η 380 κυβικούς 
πόδας έντός 24 ώρών. 

Είπομεν οτι τό έπίφοβον στ οιχείον έν τώ ά 
καθάρτω άέρι είναι περισσότερον ή οργανική η 
ύλη τήν όποίαν ούτος περιέχει καί ητις σύγ-
κειται έξ άτόμων φθαρεντων ιστών. Αύτη ανέρ-
χεται είς 30 περίπου κόκκους τήν ήμέραν δι' 
έκαστον άνθρωπον. Τό άνατνέειν, ον ή χυρία 
αίτία τής παραγωγής τοϋ άκαθάρτου άέρος έν 
ταϊς οίκίαις, δέν εΐναΐ, δυνάμεθά είπωμεν, 
ή μόνη αίτία. Είναι αληθές οτι τό άεριόφως, τά 
κηρία καί αι λάμπαι μετά πετρελαίου έν χρη-
σει πρός φωτισμόν τών δωματίων καί οι πρός 
θέρμανσιν αυτών γαιάνθρακες άναδίδουσί μεγά-
λα ποσά ακαθαρσιών. Μία συνήθης διά πετρε-
λαίου άνημμένη λάμπα άναδίδει τόσον άνθρα-
κικόν οξύ, οσον εις άνθρωπος. 'Εκτός τών κηρί-
ων, τών λαμπών καί τών άνημμένων ανθράκων, 
τόπετρέλαιονκαιόμενονάναδίδει μικρόν ποσόν μη 
καέντος άνθρακος ΰπό τό είδος τής καπνιας. 
'Ενίοτε δέ έν τοις κατοικουμένοις δωματίοις 
εΰρίσκεται μία δηλητηριώδης ουσία έπικινδυνω-
τέρα τών μνησθεισών— ητοι τό οξύδειον τοϋ άν-
θρακος, τό όποιον χημικώς δέν διαφέρει πολύ 
τοϋ ανθρακικού οξέος, άλλ' έχει έτι δηλητηριω-
δεστέρας ιδιότητας. "Οτε ή καϋσις δέν είναι 

τελεία, τοτε συνήθως τούτο σχηματίζεται καί 
πολλάκις εΰρισκεται έν τώ άεριόφωτι. Τό άεριον 
τούτο ευρίσκεται έν τοις δωματίοις έν οίς αί 
θερμάστρα βραδέως καίουσι τό πρός θέρμανσιν 
υλικόν παρά έν δωματίοις έχουσιν εστίας. Τό 

αέριον τοϋτο ευρέθη κατά μικρόν ποσόν καί έν 
τώ καπείρ τής νικοτιανής. 'Ενίοτε έν τώ άέρι 

τοϋ δωματίου άπαντώμεν καί καπνόν θείου, 
οστις προέρχεται έκ τής καύσεως τοΰ πετρελαίου 
καί τών ανθράκων. Τά αποτελέσματα αΰτοϋ 

παρατηροϋνται έν τη μελανώσει τοΰ αργύρου 
και τη φθορά τη ΰπ' αΰτοϋ προξενουμένη επί 

τών βιβλίων καί τών ζωγραφιών. Καίτοι πάν-
τοτε διά μιας δέν δύναται νά παρατηρηθη τό 
αποτέλεσμα τό έκ τής αναπνοής ακαθάρτου ά-
έρος, έν τούτοις ή υγεία ένεκα τούτου εμμέσως 
βλάπτεται, ώς έκαστος έμπειρος δύναται νά 
κρίνη. Ό ακάθαρτος άήρ ενός δωματίου έπιφέ-
ρει κεφαλαλγίαν, άδυναμίαν, οί δέ διαρκώς δια-
μένοντες έν άχαθάρτω άέρι έχουσι πελιδνήν καί 
άσθενικήν όψιν καί πάσχουσιν έξ ανορεξίας, ά-
θυμίας καί αδυναμίας τών μυόνων. Ή διαμονή 

ΰπό άκάθαρτον άτμοσφαίραν κωλύει τόν χαθα-
ρισμόν καί τήν διατροφήν τοϋ αίματος καί ή 
άναιαία τών κατοικούντων έν ταϊς μεγαλοπό-
λεσι προέρχεται κυρίως έκ τού ακαθάρτου άέ-
ρος. Είναι γνωστή ή αφθονία τών σπερμάτων 
τών ασθενειών έν τοιούτω άέρι. 

Πολΰς έγένετο λόγος περί τοΰ οποίον πρέπει 
νά η τό μέτρον τοϋ ακαθάρτου άέρο; έν τοις 
κεκλεισμένοις τόποις. Είναι άναμφίβολον οτι 
χάριν τής δημοσίας ΰγείας δέον νά άποφεύγη-
ται ό ακάθαρτος άηρ. Κατά τούς ειδήμονας ό 
άήρ ο περιέχων όκτώ μέρη ανθρακικού οξέος είς 
δέκα χιλιάδας άέρος είναι ανθυγιεινός· ό δέ πε-
ριλαμβάνων. δέκα μέρη τούτου τοΰ οξέος είναι 
έπιβλαβής, ό δέ περιέχων δώδεκα μέρη είναι 
δηλητηριώδης. Έν ταϊς σχολαϊς δυσκόλως επι-
τυγχάνεται ό απαιτούμενος αερισμός- καί είναι 
άμφίβολον άν μέτρον τι κατώτερον τοϋ δεκατρι-
μορίον έκ δέχα χιλιάδας άέρος έπιτευχθη ΰπό 
τούς σημερινούς ορούς. Είναι άναγκαιότεοον ο-
πως οί κοιτώνες τελειότερον άερίζωνται παρά 
τά λοιπά δωμάτια, διότι τήν νύκτα κατά τόν 
υπνον τό σώμα έπισωρεύει όξύγονον. 

Έρωτώμεν, πόσον ποσόν καθαρού άέρος α-
παιτείται δι' έκαστον άνθρωπον οπως διατη-
ρείται ή άτμοσφαίρα έν τή δεούση καταστάσει; 
'Επειδή έκαστος άνθρωπος εισπνέει κατά μέσον 
ορον 16-—18 κυβικούς πόδας άέρος τήν ωραν, ό 

δέ έκπνεόμενος άήρ περιλαμβάνει 180κις πε-
ρισσότερον άνθρακικόν όξύ παρά ό καθαρός άήρ, 
απαιτείται 120κις περισσότερος καθαρός άήρ 
νά άναμιγνύηται μετά τοΰ μολυσθέντος όπως 
γίνη άβλαβής ό είσπνεόμενος άήρ. Επομένως 
δι' έχαστον άνθρωπον απαιτούνται 2000 περί-
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που κυβικών ποδων καθαρού αέρος καθ΄εκα-

στην ώραν. Ευκτέον θά ήτο όπως μεγαλείτερον 
ποσόν τούτου ευρίσκετο εν ταίς κατοικίαις. 

Επειδή ο αήρ έν ένί δωματίω δεν μεταβάλ-
λεται περισσότερον τών τριών η τεσσάρων φορών 
τήν ωραν, θά ήτο καλόν όπως, δι' έκαστον άν-
θρωπον απαιτουμένων τήν ώρα 3000 κυβικ. 

μέτρ. καθαρού αέρος, έκαστος εχη διάστημα 
750 — 1000 κυβικών μέτρων. Κατεδείχθη οτι 
τοϋ άέρος είσερχομένου είς τι δωμάτιον μετά 
ταχύτητος μεγάλειτέρας τών δύο ποδών τό 
δευτερόλεπτον, προέρχεται έναέριον ρεϋμα. 'Ε-
πομένως, κατά τόν άερισμόν δημοσίου τινός κτι-
ρίου η κατοικίας απαιτείται όπως ο άήρ κατά 
την είσοδον μή ΰπερβαίνη ταύτην την ταχύτη-
τα και μή άφήνηται ή συνάθροισις ΰπερμέτρου 
ανθρακικού οξέος. 

Έν τω παρελθόντι, ό αερισμός έγίνιτο κατά 
διαφόρους τρόπους, οίον διά τοϋ ρεύματος τοϋ 
άέρος εισερχομένου διά τών κινουμένων άειστή-
ρων, κτλ. Τοιούτοι όμως τρόπο·, είναι κατάλλη-
λοι πρός τόν άερισμόν μόνον τών μεγάλων δη-
μοσίων κτιρίων, ουχί δέ τών συνήθων δωματί-
ων, τά οποία φυσικώς άερίζονται κατά διαφό-
ρους τρόπους. Δυνατόν ειπείν, δτι έν ταϊς οικί-
αις υπάρχει διαρκώς κίνησις τοϋ αέρος. Ή δια-
φορά έν τή θερμοκρασία τοϋ άέρος έκτός τών 
οικών και εντός είναι ισχυρός παράγων. "Οτε 
ό θερμός άήρ ανέρχεται επί τοϋ ψυχροϋ παρά-
γει έναερίους τινάς κινήσεις. Τά ρεύματα έπο-
μένιος τοϋ άέρος είναι άφθονώτερα παρ' οσον τά 
φανταζόμεθα. Είναι άληθές ότι αΰταί αί αίτίαι 
αί έπιφέρουσαι τήν μόλυνσιν τοϋ άέρος τοϋ δω-
ματίου συντελοϋσιν είς τόν άερισμόν αυτού. Ό 
άήρ τόν όποιον έκπνέομεν ών έν γένει θερμότε-
ρος τοϋ περιστοιχοϋντος συντελεί κατά τοΰτον 
τόν τρόπον είς τόν σχηματισμόν έναερίων ρευ-
μάτων. Αυτή ή θερμότης τών σωμάτων ημών 
η τών φωτιζόντων αντικειμένων παράγει τά αυ-
τά άποτελέσματα. Άλλ' ό σπουδαιότατος πα-
ράγων έν τω άερισμώ ένός δωματίου είναι η 
έστία. Ό τέλειος η άτελής άερισμός έξαρταται 
έκ τοϋ μεγέθους της καπνοδόχης καΐ της τα-
χύτητος της καύσεως. 'Αλλά λαμβανομένου 
τοϋ μέσου ορου, ό εξερχόμενος έκ μιας καπνο-
δόχος άήρ ανέρχεται έκ 10,000 περίπου κυβι-
κών ποδών τήν ώραν. Τοϋτο είναι άρκετόν οπως 

ο ανηρ παραμένι καθαρός διά εξ άτομα. Δυσ-
τυχώς αί εστίασι δύνανται νά παράξωσι βλαβε-
ρά ρεύματα άέρος. "Ισως κοινώς δεν άναγνωρί-
ζεται οτι ό άερισμός γίνεται καΐ διά τών τοί-
χων τών οικιών. Τοϋτο έξαρταται έκ της δια-
φοράς τής θερμοκρασίας τοϋ εξωτερικού καΐ του 
έσωτερικοΰ άέρος και. έξηγει τήν αίτίαν δι' ήν 
αί ΟΥ'Ί τόν χειμώνα άερίζονται καλλίτερον, 
όσον τά παράθυρα καϊ αί θύραι είναι κλει-

σται περί το καλοκαιριον οτε αι τε θυραι και 
τά παράθυρα ευρέως είναι ανοικτά 
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ΕΝ ΚΑΝΑΔΑ 

'Εν Ευρώπη ολίγον ενδιαφέρονται περί τοϋ 
Καναδά. Οί πλείστοι ακόμη λόγιοι Ευρωπαίοι 
γινώσκουσι μόνον,ό'τι ό Καναδάς εϊνε ομοσπον-
δία συγκειμένη ές έπαρχιών και χωρών και 
τών Βρεττανικών άποικιών έν τή βόρεια Αμε-
ρική, έκτός τοϋ Νιού-Φάουλλενδ καϊ τών βε-
στινδικών άποικιών, και οτι ούτος ανήμέ ποτε 
είς τους Γάλλους, Έν τούτοις οΰ μόνον ή πα-
ρελθοϋσα αλλά καί ή σύγχρονος ιστορία τοϋ 
Καναδα δέν στερείται ενδιαφέροντος, διότι έν 
Καναδά μέχρι της σήμερον δέν έπαυσεν ο άν-
ταγωνισμός μεταξύ τών Γάλλων καϊ Αγγλων 
άποικων καϊ ή πάλη τών μερίδων αϊτινες προσ-
παθοϋσι νά χωρίσωσι τό Καναδάν έκ της 
'Αγγλίας καϊ νά άνακηρύξω ,εν αυτόν όλως ά-
νεξάρτητον κράτος. Α' πολυάριθμοι άπόπειραι 
πρός προσάρτησιν τοϋ Καναδά εις τήν βορειοα-
μερικανικήν όμοσπονδίαν μέχρι της σήμερον 
δέν έστέφθησαν υπό επιτυχίας. Ή τελευταία 
εξέγερσις τών Γάλλων μιγάδων (μετισων), τά 

έκ ταύτης προκληθέντα καταπιεστικά μέτρα 
τών "Άγγλων επαυσαν κατά τό 1884 μετά τήν 
θανατικήν ποινών τοΰ ανδρείου αρχηγού τών έ-
παναστατών Ριέλ. Παρ'ολα ταΰτα τά αυστη-
ρά μέτρα τών άρχών, μέχρι της σήμερον εξα-
κολουθεί ό αναβρασμός καϊ είνε δυνατόν νά 
προίδη τις οτι ταχέως ή βράδιον ο Καναδας 
θά προσαρτηθή είς τας Ήνώμένας Πολιτείας, 
παρ'ολας τάς έκτακτους προσπαθείας τών "Άγ-
γλων νά συγκρατήσωσιν έν ταϊς χερσί των τήν 
πλουσίαν ταύτην άποικίαν. Ό πληθυσμός τοϋ 
Καναδα σύγκειται έξ Ευρωπαίων, Γάλλων καί 
"Αγγων ο'ι δέ αύτόχθενες, 'Ινδοί και Έσκι-
μώσοι, τήν σήμερον είνε ήδη ολιγάριθμοι. Άλλ' 
άναμφιβόλως τό πλείστον μέρος τοϋ πληθι-
σμοϋ συγκροτοϋσιν οί Γάλλοι μιγάδες,(μέτισοι) 
άπόγονοι τών υπαλλήλων τών ΰπηρετησάντων 
είς τήνΓαλλικήν άποικίαν τήν εδουθείσαν κατά 
τό 1783 υπό Γάλλων κεφαλαιούχων και επί 
πολύν χρόνον μετ' επίμονης άγονιζομένην κατά 
της Αγγλικής εταιρίας Γούδσων. Μετά τεσσα-
ρακονταετή λυσσώδη πάλην ή Άγγλικη έται-
ρία ΰπερενίκησεν άλλ' οί πολυάριθμοι Γάλλοι 
οί διατελούντες είς τήν ΰπηρεσίαν της Γαλλι-
κής έταιρίας δέν συγκατετέθησαν νά άναγνωρί-
σωσι τήν κυριαρχίαν τών "Άγγλων καί απε-
μακρύνθησαν είς τάς χωρας τάς οίκουμένας υπό 
τών έρυθροδέρμων, ενθα έλθόντες είς έπιμεξίαν 
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πρός αυτοϋς έθεσαν τήν βάσιν είς νέαν φυλην 
τών Γάλλων μιγαδων. Οί μιγάδες διέσωσαν 
ού μόνον τάς φυσικός αλλά καί τάς έθνικάς ί-
όιοτητες τού Γαλλικού έθνους. Κατά πρώτον 
ούτοι διηγον νομαδικόν βίον, τήν σήμερον δέ 
καταγίνονται είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνο-
τροφίαν καί έ ουσι σημαντικά κεφάλαια. Χάρις 
είς τόν δεσμόν τοϋ αίματος τόν ένούντα αυτούς 
μειά τών 'Ινδών καί τά προσωπικά προτερή-
ματα τοϋ εθνικού των χαρακτηρος, οί μιγάδες 
απολαύουσι μεγάλήν συμπάθειαν καί τήν έμπι-
στοσυvην τών Ίνδων. Οί τελευταίοι ούτοι, άπό 
της έξοντώσεως τών άγρϊων βουβάλων (μπιζό-

νων) τό κρέας καί τά δέρματα τών οποίων τιϊς 
έχρησίμεύόν ώς ζωαρκία, μετά δυσκολίας εϋρί-
σκο'σι τά προς τό ζήν μέσα καί έν ταϊς πλεί-
σταις περιπτώσεσων ή Καναδική κυβέρνησις ά-
ναγκάζεται νά παρέχη αΰτοίς τροφήν καί ένδύ-
ματα. Οί Ινδοί άναγκαζόμενοι νά διατρίβω 
σιν έν τοις ΰπό της κυβερνήσεως δόισθείσι τό-
ποις καί μή δυνάμενοι να διέλθωσι τά σύνορα 
τούτων ένθυμοϋνται τό ήρωίκόν αυτών παρελ-
θόν και μόνον σπανίως καταφεύγουσιν είς δια-
μαρτυρίας αίτινες φέρουσιν εις αίματηράς συμ-
πλοκας καί είς επανάστασιν. Τοιαύτη έπανά-
στασις συνέβη τώ 1885 οτε οί 'Ινδοί συνώ-
θησαν μετά τών μιγάδων. Ή πρώτη έπανάστα-
σις τών μιγάδων συνέβη μετά την πιοσάρτησιν 
της Μανιτόπας, χώρας αγορασθείσης ΰπό τής 
Καναδικής κυβερνήσεως, έκ της εταιρίας τοϋ 
κόλπου Γούδσων. Ό πλείστος πληθυσμός τής 
Μανιτόπας, συγκείμενος εκ Γάλλων μιγάδων 
διεμαρτυρηθη κατά ταύτης της προσαρτήσεως 
άπόδεικνύων οτι ή εταιρία δέν εχει τό δικαί-
ωμα τοϋ πωλεΐν χώρας τάς όποιας ουσιωδώς 
αύτη οΰδέποτε κατεΐχεν. Άλλ' ή Καναδική 
κυβέρνησις δέν ήκουσε ταύτας τάς διαμαρτυρη-
σειςέπαναπαυομενη έπί τής ισχύος της καί διώ-
ρισε τώ 1870 έν Μανιτόπη ώς διοικητήν τόν 
Μάκ Δουγάλ είς τόν οποίον άνέθηκε τήν ϋπο-
ταγήν τούτων τών έπαρχιών είς τήν γενικών 
δοιήκησιν τής χωράς. 

Οι μιγάδες έξοργισθέντες καί προσβληθέν-
τες εκ τής άγροίκου συμπεριφοράς τού νέου δι-
οικητού άπεφάσισαν διά τής βίας νάάποδιώξω-
σιν αυτόν έκ τής χώρας των. Ούτοι ταχέως έ-
σχημάτισαν νέαν κυβέρνησιν ήτις ανέλαβε τήν 
προστασίαν τής χώρας ΰπό τήν άρχηγίαν τοϋ 
Λουή Ριέλη τοϋ ήρωος τής εθνικής έλευθε-
ρίας. 

"Οτε ό Μάκ Δουγάλ τή συνοδεία τής άστυ-
νομίας καί ολοκλήρου σπείρας ΰπαλλήλων καί 
άξιωματικών ήλθεν είς Μανιτόπην, οί μιγάδες 
άπέστειλαν είς αυτόν απεσταλμένους oιτινες 
τω άνήγγειλον δτι δέν θά τώ έπιτρέψωσι τήν 
είς τάς κιήσεις των είσοδον. Ό Μάκ Δουγάλ 

συνηντησε τους απεσταλμένους λίαν αγερόχως 
— Τίς σας αποστέλλει ; ήρώτησεν ουτος, 
— Η κυβέρνησις άπήντησαν οί μιγάδες. 
— Όποια κυβέρνησις ; 
— Ή ήμετέρα. Έσχηματίσαμεν ταύτην τήν 

κυβέρνησιν ήτις σας διατάσσει νά άπομακρυν-
θήτε μέ τό καλόν -καί νά μας άφήσητε έν η-
συχία. 

'Επειδή δέ ή δύναμις δέν ήτο είς τό μέρος 
του, ο Μάκ Δουγάλ έθεώρησε φρόνιμον νά ΰπο-
χωρήση καί νά άπομακρυνθή. Τότε ο Ριέλ έξέ-
δωκε προκήρυξιν έν τή οποίο άνήγγειλεν οτι 
οί άντιπρόσωποι ουτοι δέν έπιθυμοΰσι νά άνα-
γνωρίσωσι τήν κυριαρχίαν τού Καναδά οστις 
δεσποτικώς θέλει νά έπιβληθή έπ' αυτών. 

Έν τώ μεταξύ έν αυτή τή Μανιτόπη ανεφύη 
σαν ταραχαί, διότι οί "Άγγλοι οί διατρίβοντες 
έκεϊ έλαβον τήν μερίδα τών "Αγγλων. Ά ) λ' 
ούτοι ήσαν ολιγάριθμοι και ο Ριέλ κατεπίεσεν 

αυτούς τιμωρησας τόν άρχηγόν αυτών Σκότ, 
όστις ην τυχοδιώκτης κάί άσημος άνθρωπος. 

Ή ομοσπονδία βλέπουσα δτι διά τής βίας 
δέν θά κατορθώση νά κυρίευση τήν Μανιτόπην 
απεφάσισε νά είσελθτι είς διαπραγματεύσεις 
μετά τών μιγάδων διά τοϋ έπισκόπου Ταμέ καί 
νά καταπείση αυτούς νά ρίψωσι τά δπλα ΰπό 
τόν δρον γενικής άμνηστείας καί τακτικής δι-
αιρέ σεως τών γαιών. Οί μιγάδες συγκατένευ-
σαν άλλ' ευθύς ώς ή Καναδική κυβέρνησι: ή-
σθάνθη έαυτήν ίσχυράν άμέσως ήρνήθη τήν εκ-
πλήρωσιν τών ΰποσχέσεων της οΰ μόνον ώς πρός 
τήν δικαίαν διανομήν τών γαιών άλλά καί πρός 
τήν γενικήν άμνηστείαν ΰπό τήν πρόφασιν ότι 

ο φόνος τοϋ Σκόττ πρέπει νά έκδικηθή. Ουδέν 
έγγραφον περί τής άναχωχής υπήρχε διότι αί 
διαπραγματεύσεις έγένοντο προφορικώς καί ή 
κυβέρνησις άνήρεσε τούς λόγους της. Ό Ριέλ 
ΰπέπεσεν είς τήν κυβερνητικήν καταδίωξιν καί 
ήναγκάσθη νά ζητήση καταφύγιον παρά τους 
Ίησουΐταις έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτείαις. 

Έν τούτοις οί μιγάδες δέν καθησύχασαν. 
Κατ' άρχάς ούτοι έδοκίμασαν νά ένεργήσωσ 
διά παρενοχλήσεων καί άναφορών διαμαρτυρού-
μενοι κατά τών αδικιών καί τών καταπιέσεων 
τών άρχών. Άλλ' αύται δέν ελήφθησαν υπ' ο-
ψιν καί ή Κυβέρνησις διέταξεν οπως οι κατοι-
κοι τής Μανιτόπης μή δίδωσιν άναφοράς καί ά-
πηγόρευσε τάς δημοσίας συνάξεις πρός συνδιά · 
σκεψιν περί τής καταστάσεως καί τών συμφε-
ρόντων των Συγχρόνως ή κυβέρνησις δράστη-
ριως έπελάβετο τού διοργανισμού τής στρατιω-
τικής δυνάμεως έν τή χώρα καί ο απεσταλμέ-
νος παρά τής κυβερνήσεως Κλάρη άνήγειλεν 
είς τούς κατοίκους οτι αν τά παράπονα αυτών 
δέν παύσωσι ((500 άστυνόμοι ιππείς θά ίκανο-
ποιησωσι ταύτα τά παράπονα διά τών άλύσ-



AΣΤΡΑΠΗ 6 
σεων καί τών σφαιρών διά τών όποιων θά αν-

ταμειφθούν οί αρχηγοί καί οί σύμβουλοι τού 
λαού)). 

Εϊς έκ τών ανδρείων αρχηγών τών μιγάδων, 
ό Γαβριήλ Διουμών άπήντησεν είς τόν άπεσταλ 
μένον ώς ακολούθως: 

«"Εκλεψαν τάς γαίας μας, διεμέλισαν τά 
κτήματα μας* ημείς δέν ΰπερασπιζόμεθα αΰ-
τάς. Προσεφέροντο πρός ημάς βαρβάρως καί πε-
ριφρονητικώς — ΰποφέρομεν τά πάντα. Άλλ' 
όταν πρόκειται περί τής ζωής μας περί τής 
ζωής τών αρχηγών καί τών οικογενειών μας, 
έχομεν τό δικαίωμα νά άμυνώμεθα καί μέχρι 
τής τελευταίας ρανίδος τού α'ίματός μας θά ά-
μυνώμεθα)). Γ 

'Αμέσως απεφάσισαν οί μιγάδες νά προσκα-
λέσωσι τόν Ριέλ. Ό Δουμών απήλθε πρός έκ-
ζήτησιν αυτού και ό Ριέλ άφίκετο εις Κανα-
δάν μή φοβηθείς τήν καταδίωξιν καί διοργάνισε 
τήν άντίδρασιν' Οί μιγάδες ησαν ολιγάριθμοι 
καί ατελώς οπλισμένοι, κατ' αυτών δέ άπεν-
στάλη στρατιωτικόν σώμα έκ 4,000 καλώς ο-
πλισμένων στρατιωτών ΰπό τήν άρχηγίαν του 
στρατηγού Μίδλτον, έν τούτοις οί έπαναστάται 
κατ' αρχάς ένεκησαν. Πολύ συνέδραμον αύτούς 
οί έρυθρόδερμοι, οίτινες αμέσως συνέδραμον 
τούς φίλους των μιγάδας. 

Ό πόλεμος ήνήφθη καί τήν 25 Μαρτίου 
1885 συνέβη ή. πρώτη σοβαρά συμπλοκή παρά 
τήν όχθην τής Οΰτηνείου λίμνης. Οί μιγάδες 
μετά τών έρυθροδέρμων μετά τοσαύτης ορμής 
έπέπεσον κατά τοϋ κυβερνητικού στρατού ώστε 
ούτος ήναγκάσθη νά ΰποχωρήση. Ή δευτέρα 
μάχη επίσης ένικήθη ΰπό τών έπαναστατών πά-
λιν τή βοήθεια τών 'Ινδών. Πιθανώς τά κυβερ-
νητικά στρατεύματα δέν θά κατέβαλον τούς 
έπαναστάτας άν δένσυνέβαινε προδοσία διά τής 
όποιας ό έχθρός ήδυνήθη νά είσχωρήση είς τό 
στρατόπεδον τώνέπαναστατών,καί νά έφορμήση 
κατ' αυτών άπροσδοκήτως. Ό ανδρείος στρα-
τός τών έπαναστατών συνετρίβη, ό Ριέλ ήχμα-
λωτίσθη. καί ό Διουμών έδραπέτευσεν. 

Οί μιγάδες ήναγάσθησαν νά ρίψωσι τά όπλα 
Ή κυβέρνησις βλέπουσα τήν ήρωικήν άμυναν 
τών μιγάδων άπεφάσισε νά ικανοποίηση τινάς 
έκ τών δικαίων αυτών απαιτήσεων. Τοιουτοτρό-
πως ή έπανάστασις έπήνεγκεν είς τούς μιγάδας 
ώφέλειάν τινα. 

Ή τύχη τού Ριέλ εϊχεν ήδη άποφασισθή 
άφ' ής στιγμής ούτος περιέπϊσεν είς τάς χείρας 
τών έχθρων. Τούτον έδίκασαν καί κατεδίκασαν 
είς ', τήν θανατικήν ποινήν. Ούτος άπέθανεν ώς 
ήρως μή άποβάλλων τήν έλπίδα οτι θά έπέλθη 
ή ώρα τής απελευθερώσεως. Ό πληθυσμός 
λίαν ήγανάκτησε έπί καταδίκη αυτού καί έν 
Μορεάλη συνεκλήθη συλλαλητήριον πρός διαμαρ 

τυρησιν 5Ο,ΟΟΟ πολιτών. Τούτο έξεδωκεν άπό-
φασιν κατακρίνουσαν τήν ΔΙαγωγήν τής ομο-
σπονδιακής κυβερνήσεως καί είτα παρεδόθησαν 
εις τό πϋρ ΰπό τάς ισχυράς άνευφημήσεις τού 
λαού αί φωτογραφίαι τών υπουργών τοΰ Κα-
ναδά. Ούτως έπερατώθη ή έπανάστασις τοΰ 
ανδρείου τούτου ολιγάριθμου λαού, ήτις ήπείλει 
νά καταλάβη μεγάλας διαστάσεις καί ουκ ολί-
γον φόβον διέσπειρεν είς τάς άρχάς. Τήν σήμε-
ρον οί μιγάδες έταπεινώθησαν, άλλ είνε δυνα-
τόν ΰπό τήν τέφραν άκόμη ευρίσκονται σπιν-
θήρες, οϊτινες κατά τήν πρώτην εΰκαιρίαν δύ-
νανται νά έπιφέρωσι μεγάλην πυρκαϊάν. Οί μι-
γαδες ΰπέκυψαν είς τήι ανάγκην καί τήν βίαν, 
αλλά τίς δύναται νά ίσχυρισθή οτι ούτοι δέν 
άναμένουσι. τήν κατάλληλον περίστασιν οπως 
έκ νέου άρχίσωσι τόν αγώνα άλλ' ήδη ΰπό καλ-
λιτέρους και ευνοϊκωτέρους δι' έαυτούς ορους-

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Τών έν χρήσει παρά τοίς άνθρώποις 

Ό άνθρωπος δανείζεται τά πρός τροφήν χρει-
ώδη έκ τών τριών βασιλείων τής φύσεως. 'Αλλά 
τινές λαοί μεταχειρίζονται κατ' εξοχήν τήν φυ-
τικήν τροφήν, άλλοι τήν ζωικήν, ΰπάρχουσι δέ 
καί τοιούτοι οΐτινες τρώγουσι πηλόν. Έν γένει 
ό άνθρωπος δύναται να κληθή παντοφάγος. 

Έν ταϊς πεδιάσι τοΰ ποταμού Όρενόκου, έν 
τη νοτία 'Αμερική, σώζονται καϊ μέχρι τής 
σήμερον αί άγριαι φυλαι τών Ότομάκων καί 
τών Γιαρούρων, οίτινες τρώγουσι τόν παχΰν 
πηλόν, έν χρήσει άλλως κατά τήν κατασκευήν 
τών πολίνων άγγείων. Ούτοι δίδοντες είς αυ-
τόν τό σχήμα μικρών σφαιρών ψΰνουσιν αυτόν 
έν όλίγω πυρί έως οτου ή επιφάνεια τών σφαι-
ρών κοκκινίσει. Προτοΰ νά φάγωσιν, οί άγριοι 
τάς σφαίρας ταύτας βρέχουσι δι' ύδατος καί 
τάς μεταχειρίζονται ώς άρτυμα τών τροφών των, 
έκ ριζών διαφόρων χόρτων καί καρπών, ιχθύων, 
πτηνών καί θηρίων. Οί τρώγοντες τόν πηλόν 
άπαντώσιν οχι μόνον έν τή νοτία 'Αμερική. 
Είς τά βόρεια μέρη τής Σκανδιναυικής χερσονή-
σου τόν πηλόν άνααιγνύουσι μετά τοϋ άλεύρου. 
Έπίσης έν ταΐς Ζονδικαΐς νήσοις τρώγουσι τόν 
πηλόν καί επί τέλους έν τισι νήσοις μεταξύ 
τών σχερών (κολοσσιαίων έν τη θαλασσή βρά-
χων) τοΰ Φινικοϋ κόλπου άπαντα όρυκτόν χώ-
μα, κατάλληλον πρός τροφήν. 'Αλλ' έν γένει 
ολίγοι είναι οί καταναλίσκοντες ώς τροφήν τό 
χώμα. Αί δέ πλεΐσται φυλαί τής γηίνης σφαί-
ρας μεταχειρίζονται σχεδόν άποκλειστικώς μό-

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 
νον τήν φυτικην τροφήν. Τοιούτοι π. χ. είναι 
οί ήρεμοι κάτοικοι τοϋ Ίνδοστάν, μιάς νοτίας 
χερσονήσου τής 'Ασίας. Τοιούτοι είναι οί Κά-
τοικοι πολλών νήσων τής 'Ωκεανίας, οϊτινες ε-
χουσιν ώς δώρον τής φύσεως τό άρτίδενδρον. Τά 
πλείστον μέρος ομως τής άνθρωπότητος από 
πολλοϋ ήδη χρόνου είσήλθεν ήδη εις τήν φυσι-
κήν όδόν τής διατροφής, συνεννοϋν μετα τών 
φυτικών καί ζωύας ύλας. 'Ολίγα ΐσως εΰρίσκον-
ται ζώα, τά όποια ό άνθρωπος δέν μεταχειρί-
ζεται πρός τροφήν του. Ουτος τρώγει τα μα-
λάκια, τά αρθρωτά καί πλήρη κρέατος σπον-
ουλοφόρα. Οί Κινέζοι ου μονο δεν περιφρονου-

σι τούς κοχλίας, αλλά και με τα πολλής λέξε-
ως τρώγουσι τά ακτινωτά ολoθoυρια(HoIotluria). 

Τά αρθρωτά καί τά καρκινοειδή είναι έν κοινή 
χρήσει, ακόμη καί τά τής κεφαλής παράσιτα 
έντομα ευρίσκουσι. καταναλωτάς μεταξύ τών 
νοτιο-αμερικανικών Ίνδών καί τών Ότεντό των 
τής νοτίας 'Αφρικής. Αί άκρίδες ά αποτελοϋσι τό 
αγαπητον φαγητόν πολλών άφρίκανικών φυλών. 
Οί εγχώριοι τής Βρασιλίας και τής 'Ανατολι-
κής Ινδιας τρώγουσϊ τούς μύραηκας. Οί κά-
τοικοι της Νέας Καλεδονίας τρώγουσι τάς με-
γάλας άράχνας. Οί άγριι τής νοτίας Αύστρα-
λίας τρώγουσι τούς σίρακάς. Έν Μαδαγασκάρη 

αί κάμπαι τοϋ σηρικού βόμβοκος θεωρούνται 
εξαίρετον φαγητόν. Πολλάς κάμπας διαφόρων 
εντόμων απλήστως κατάνάλίσκουσιν οί Κινέζοι 
και οί 'Ιάπωνες. Ό περιώνάμοε έπιστήμον 

ουμβολδος ειδε τους αγρίους τής Νοτίας 'Α-
μερικής τρώγοντας τάς χιλιοποδαρουσας. 

Έν Ευρώπη τά έντομα είναι έν ίατρικη χρή-
σει, ώς π. χ. οί κάνθαϊοι τοϋ Μαΐου έν Γερμά-
νία καί αί σίλφαι έν Ρωσία. Τά καρκινοειδή 
απο των αρχάίων χρόνων παρατίθενται έν τη 
τραπέζη τών τε πτωχών καί τών πλουσίων 
πάντων τών πεπολιτισμένων μερών τοϋ κόσμου. 

Τινα έξ αυτών πρός νότον τής Εύρώπής καί έν 
Κίνα καταβροχθίζονται ζώντα. Έκ τών άυμφι-

βιων μονον χελώνη, ένεκα τοϋ νοστίμου'αυ-
τής κρέατος, χρησιμεύει ώς άρεστόν φαγητόν 
εις εκείνους είς τούς οποίους είναι προσιτή ή 
συγκριτικώς πολύτιμος αυτη τροφή. Οί οιεις, 
αί σαϋραι παντός μεγέθους έπίσης είναι έν χρή-
σει παρά ταΐς άγρίαις φυλαΐς τής διακίκαϋμέ-
νης ζώνης. Έκ τών ιχθύων μόνον όλίγοι διε-
γείρουσι τήν άποστροφήν τοϋ ανθρώπου καί α-
ποφεύγονται. Οί ελεύθεροι πτερωτοί κάτοικοι 
τοϋ άέρος ήδη πρό πολλοϋ προσφέρουσιν άφθονα 
θύματα εις τήν τράπεζαν τοΰ ανθρώπου. Τά 
ορνεα προφυλάττει άπό τής καταστρεπτικής 

χειρός τοϋ ανθρώπου τό σκληρόν καί άνοστον 
αυτών κρέας, καίτοι ΰπάρχουσι λαοί μή φειδό-
μενοι καί αυτών. Είναι γνωστόν, οτι οια είναι 
ή τροφή, τοιούτος είναι καί ό άνθρωπος ό τρώ-

γων αυτήν. Ο πεπολιτισμενος ευρωπαίος απο-
φεύγει τούς τρώκτας, μόνον ό λαγωός καί ό κό-
νικλος άποτελοΰσιν έξαίρεσιν. 'Αλλ' αί Μογγο-
λικαί φυλαί δέν αποστρέφονται καί τούς τρώ-
κτας. Έν ταϊς άγοραΐς τής Κίνας οί παχεΐς 
άσπάλακες καταλαμβάνουσι πολύν τόπον έν 
τοις κρεοπωλείοις. Μεταξύ τών μαστοφόρων ό 
άνθρωπος προτιμά τά χορτοφάγα ζώα, άποφεύ-
γων τά αρπακτικά, πρός δέ τούς πίθηκας προσ-
φεύγει έν μεγάλη ένδεια· άκόμη καί οί άγριοι 
τής διακεκαυμένης ζώνης δέν τρώγουσι μετ' 
ορέξεως τούς πίθηκας. Έπί τέλους αυτόν τόν 

άνθρωπον προφυλάττει η ίδιότης τής ψυχικής 
αυτού φύσεως, δυνάμει τής οποίας οί άνθρωποι 
τρώγουσιν αλλήλους μόνον καταντώντες είς τόν 
έσχατον βαθμόν τού λιμού. Μόνον οί άγριώτα-
τοι καί βαρβαρώτατοι λαοί τής 'Αφρικής καί 
τής 'Ωκεανίας παραβαίνουσι τόν ιερόν νόμον καί 
μέχρι τής σήμερον διατελοΰσιν ανθρωποφάγοι· 
άλλά πολλοί έξ αυτών τρώγουσι τό άνθρώπινον 
κρέας μόνον κατά τάς θρησκευτικάς των πανη-
γύρεις, ώς θυσία προσφερομένη είς τά αποτρό-
παια είδωλά των. 

Οι κάτοικοι τών ψυχρών χωρών τοϋ ημετέ-
ρου πλανήτου, ζώντες μεταξύ πτωχής βλαστή-
σεως, τρέφονται αποκλειστικώς διά ζωικής τρο-
φής, προτιμώντες τό λίπος καί τό αίμα τών 
λοιπών μερών τοΰ ζώου. Οί νομάδαι παρασκευ-
άζουσι τήν καθημερινήν των τροφήν έκ τών γα-
λά κτων τών πολυαριθμων των ποιμνίων. Οί ά-
γριοι τής διακικαυμένης' ζώνης άφθονοϋσι καρ-
πών θρεπτικών καί νοστίμων τών περιστοιχούν-
τιον αυτούς δένδρων καί φυτών καί μόνον ό κά-
τοικος τής ευκράτου ζώνης αναμιγνύει τά φυτά 
μετά τών ζώων. Ή τροφή τοϋ αγρίου είναι λι-
τή, άπλή καί μονότονος· τροφή τοϋ πεπολι-
τισμένου ανθρώπου πανταχού κέκτηται έκτα-
κτον ποκιλίαν καί τέχνην έν τή κατασκευή. 
Έν ω ό βασιλεύς μιας πολυνησιακής φυλής, 
έρριμένης έπί μικρας νήσου μεταξύ τών άπεράν-
των ΰδάτων τοΰ Μεγάλου Ώκεανοϋ έξαρκεϊτα·. 
καθημερινώς είς τήν χρήσιν τοΰ καρποΰ τοΰ αρ.-
τοδένδρου, ο πλούσιος τής Ευρώπης παραθέτει 
έν τή τραπέζη του ιχθύς τών πελάγων, σηρά-
ματα έκ τών άδιεισδύτων δασών, έκ τών απρό-
σιτων "Αλπεων, τών άδιαβάτων τελμάτων καί 
τών θερμών ερήμων. Ό πτωχός άγριος έξαρ-
κειται είς τόν ώμόν καί νωπόν καρπόν, πρός δέ 
τούτοις ο πένης τής 'Ιρλανδίας καί τής Γερμα-
νίας θεωρεί έαυτον ευτυχή, εΰρίσκων έπί τής 
τραπέζης του τριβλίον πλήρες έβρασμένων γεω-
μήλων έν δέ τή τραπέζη τού πλουσίου γαστρο-
νόμου Ευρωπαίου τά φαγητά κατά δεκάδας 
παρατίθενται. 



0Ι Γ Η Σ Σ Ι Β Η Ρ Ι Α Σ Α Ι Χ Μ Α Λ Ω Τ Ο Ι 
( Δ ι ή γ η μ α ) 

(Συνέχεια. "Ιδε προηγ. φύλλον.) 

Έν πρώτοις εΐπέτε τα ονόματα σας όπως 
καταγραφώσιν, είπεν ο Πολωνός. 

Άφοϋ ο διερμηνεύς Πολωνός επανέλαβε τά 
ονόματα ημών εις τόν άξιωματικόν, όστις κα-
τέγραψεν αυτά εν βίβλω, ό Πέννη, ήρώτησε πό-
σον χρόνον θά παραμένωμεν ένταϋθα. 

Δέν γνωρίζετε τήν άπόφασιν τοϋ δικα-
στηρίου ; ήρώτησεν ό διερμηνεύς. 

Ουχί, ουδέ λέξιν έννοήσαμεν έξ αυτής, 
άπήντησεν ο Πέννη, ούτε γνωρίζομεν διατί άπε-
στάλημεν ένταϋθα. 

Ό διερμηνεϋς άφοϋ άντήλλαξε λέξίες τι-
νάς μετά τοϋ άξιωματικοϋ είπε : 

Κατεδικάσθητε είς τεσσάρων ετών έργασίαν 
έν τοις όρυχείοις. Θά καταβήτε καί δέν θά ά-
νέλθητε είς τό φώς έως ο'του ή διορία φθάση. 
Εΐθε ο ουρανός νά σας βοηθή, προσέθηκεν ούτος 
μετά συμπαθητικού βλέμματος. 

Η ζωή είνε γλυκεία· άλλα νομίζω οτι αμ-
φότεροι ήσθάνθημεν ώς νά μέλλον νά μας άπα-
γάγωσιν είς τήν σφαγήν, διότι τώρα έννοήσα-
μεν έν μέρει τό έν τώ μέλλοντι έπιφυλασσό 
μενον. 

— Έλθετε κατόπιν μου είς τήν μηχανήν, 
είπεν δ διερμηνεϋς, θά σας δείξω τί οφείλετε 
νά κάμνητε κάθε ήμέραν. 

Ό φρουρός ήκολούθει ημάς καί παρά τήν 
όπήν τοϋ ορυχείου ο διερμηνεύς έδειξεν είς ημάς 
μίαν σιδηράν φορτηγόν άμαξαν έπΐ σιδηρών έλα-
σμάτων κινόυμένην καί άνυψουμένην ΰπό τής 
μηχανής. 

— Βλέπετε ταύτην τήν άμαξαν ; είπεν ο 
διερμηνείς. Αΰτη καταβαίνει είς τό όρυχείον. 
Ύπάρχουσι πολλαϊ τοιαϋται. Όταν διαμένη-
τε έκεϊ κάτω θά γεμίζητε αυτήν μέ γαιάνθρα-
κας τούς οποίους θά έξορύσσητε. "Εκαστος οφεί-
λει καθ' έκάστην νά γεμίζη άπό πέντε άμάξας. 
θά σας δώσωσι τά άπαιτούμενα έργαλεϊα πρός 
σύντριψιν τών γαιανθράκων, μικράν τής χειρός 
άμαξαν καί έν φανάριον. "Οταν άποστείλητε 
πέντε άμάξας πλήρεις γαιανθράκων, μόνον τότε 
θά λάβητε τροφήν. Λοιπόν θά άποθάνητε έκ 
τής πείνης, άν δέν εξάγητε γαιάνθρακας, είπεν 
ούτος λίαν χαμηλά καί προσεκτικώς. 

— Ή οπή αΰτη, είπεν ουτος, έχει μήκος 
διακοσίων ποδών καί φέρει είς τό κέντρον έν 
τώ οποίω συνέρχονται οι διάφοροι διάδρομοι 

του ορυχειου.Εν εκάστω τηματι αυτού ευρι-
σκεται είς εργάτης ή ένίοτε δύο· δταν πλήρω-
σης τήν άμαξαν, πρέπει νά κτυπήσης τρις τήν 
άλυσον ήτις ανασύρει αυτήν καί θά δώσης τό 
σύνθημα τής άνυψωσεως τής Αμάξης. Μετά τής 
τελευταία: πέμπτης αμάξης πρέπει νά άπο-
στείλητε ολα τά έργαλεϊα, διότι άλλος δέν θά 
λάβητε τροφήν Επίσης θά άποστειλητε καί 
τό φανάριον τό οποίον πληρωθέν ΰλικού θά σάς 

έπιστραφί, μετά τής τροφής. "Αν θελήσετε μετά 
τής αμάξης νά έλθητε είς τό κέντρον, οί φύλα-
κΐς έχουσι διαταγήν νά σας φονεύσωσιν. Άπαν 
τούτο οφείλετε νά ένθυμείσθε καλώς. 

Είς φρουρός έπλησίασεν, άπήλλαξε τάς χεί-
ρας τού ΓΙέννη έκ τών άλύσεων καί διά νεύμα-
τος διέταξε, αυτόν νά είσέλθη είς τήν άμαξαν. 
'Υπέθεσα οτι και έγώ ώφειλον νά τόν ακολου-
θήσω, άλλ' οτε έπορεύθην πρός την άμαξαν,ό 
φρουρός μέ άπώθησεν. Ό διερμηνεύς είχεν ήδη 
άναχωρήσει. Ή άμαξα μετά τοϋ φρουρού καί 
τοϋ ΓΙέννη άμέσως κατέβη καί έκρύβη έν τη 
όπή καί τό πλήρες άπελπισίας βλέμμα τό ο-
ποίον ούτος μοι απηύθυνε κατά τόν άποχωρι-
σμόν ην τό τελευταϊον τό όποιον εϊδον έκ τού 
δυστυχοϋς φίλου μου έν διαρκεία πολλών μηνών. 

'Επί τινα χρόνον ένόμιζον οτι θά είμεθα έν 
τώ αϋτώ τμήμα τι καί τής αμάξης έπιστρεψά-
σης είσήλθον είς αυτήν μετά περισσοτέρας χα-
ράς καί έτοιμότητος έχων ταύτην τήν μόνην 
ελπίδα. Τά πρός έξόρυξιν τών γαιανθράκων έρ-
γαλεϊα καί τό φανάριον, φέροντα άριθμούς, ε-
τέθησαν έν τή άμάξη καί ο φυλαξ ϊστατο πλη-
σίον έμοϋ. 'Η άμαξα είχεν έξ ποδών πλάτος 
καί πέντε ποδών υψος. Πρός τά κάτω έβαδίζο-
μεν είς τά σκοτεινά βάθη, εως ου έφθάσαμεν 
είς ένα κυκλοτερή άνοιχθέντα τόπον έκ τού ο-
ποίου οδοί τινες έφερον είς διάφορα τμήματα. 
Δύο άνθρωποι ΐσταντο εκεί έν περιπολία καί α-
πήντησαν είς τούς λόγους τοϋ φύλακος μετατο-
πίσαντες τήν άμαξάν μου είς έν έκ τών τμη-
μάτων εως ου έφθάσαμεν είς τό έπίπεδον· έκεϊ 
ή άμαξ'. έκτύπησεν είς τόν συγκρατητήν παρά 
τό άκρον τών ελασμάτων καί έσταμάτησεν. 

Ενταύθα τό ΰπόγειον ώμοίαζε πρός μέγα 
σπήλαιον καί έν τώ τρομερώ σκότει δ φανός 
μόλις έφώτιζεν. Ό φύλαξ ρε διέταξε νά θέσω 
τά έργαλεϊα είς τό τής χειρός μονότροχον άμα-
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ζίδιον και νά σύρω αυτό κατόπιν του. Ουτος 
κρατών τό έμόν καί τό ίδικόν του φανάριον ώ-
δήγει με έν τώ ΰπογείω, είς ενα τόπον οπου εv 
ευρύ στρώμα γαιανθράκων άπετέλει εν μέρος 
τοϋ τοίχου ορυχείου. 

Οδτος διά σημείων έδωκέ μοι νά έννοήσω 
δτι οφείλω νά έξορύσσω τεμάχια γαιανθράκων, 
νά κομίζω αυτά διά τοϋ άμαξιδίου καί νά πλη-
ρώ τήν μεγάλην άμαξαν ήτις θά συρθή, θά κε-
νωθή καί θά έπιστρέψη. Μετά ταύτα ό φύλαξ 
έγχειρισας μοι τόν φανόν έστράφη καί ακολου-
θώ·.τήν όδόν διηυθύνθη πρός τήν όπήν, έγκα -
ταλείψας με μόνον έν τώ άποτροπαίω καί σκο-
τεινώ σπηλαίω. 

Λίαν άποκαμών πνευματικώς καί σώματι 
κώς έκαθησα είς τό άκρον τού άμαξιδίου καί 
παρεδόθην είς λίαν άπελπιστικάς σκέψεις. 

— Ουδείς έκ τής οικογενείας καί τών φί-
λων μου θά μάθη τήν τύχήν μου, έσκεπτόμην. 
Ο τόπος ουτος θά μοι χρησιμεύση ώς τάφος. 

Έκεϊ είργαζόμην έπί πολύν χρόνον. Βαθμη-
δόν οί οφθαλμοί μου συνείθιζον είς τό σκότος. 
Έπί τίνα χρόνον ένόμισα δτι βλέπω άμυδράν 
λάμψιν είς τό άλλο μέρος τού υπογείου. Ευχά-
ριστος ίδέα διήλθε τόν νοϋν μου ελπίζων οτι ή 
λάμψις εξήρχετο έκ τοϋ φανού τοϋ Πέννη. Έπί 
μάλλον πλησιέστερον ήρχετο ή λάμψις εως ου 
ΰπό τό φώς τοϋ φανού είδον άνθρωπίνην μορφήν 
ήτις κατευθύνετο είς εμέ. 

—- Πέννη, σύ είσαι ; ήρώτησα μετ' όλίγης 
έλπίδος. 

Άντί απαντήσεως μέ έπλησίασεν εv δν μετ' 
άνθρωπίνης μορφής, άλλά μέλαν ώς οί γαιάν-
θρακες, καί άτενίζων περιέργως μετ' οφθαλμών 
τών όποιων αί κόραι έμεγεθύνθησαν έκ τής έπί 
μακρόν χρόνον διαμονής έν τω σκότει. Τό ένδυ-
μα αυτού, άν είναι δυνατόν νά κληθή ένδυμα, 
εκρέματο κατά ράκη μέλανον, ή κόμη αυτού 
έξετείνετο κατά ρυπαρά στρώματα μέχρι τών 
γυμνών ώμων του. Ούτος ίδών με εξεφώνησε 
καί έξέπεμψε μανιώδη κραυγήν. 

Ό κατάμελας άνθρωπος έφώναζε (χούζα, 
χουζα» είς ένδειξιν μεγάλης χαράς καί πλησι-
άσας τόν φανόν του ζωηρώς με παρετήρει. Τότε 
ήρχισε νά λαλή ταχέως, άγρίως έν τή ρωσσική 
γλώσση τήν οποίαν κατέλαβον έκ τής φωνής 
αυτού, άλλά δέν έννόουν τί ήθελε νά είπή. 

Τά βλέμματα, αί λέξεις, αί κινήσεις αυτού 
με συνετάραξαν έκ τής φρίκης καί τού οίκτου. 
Αί χείρες, τό πρόσωπον, οί ώμοι, οί πόδες καί 
οί μηροί αυτού ήσαν μέλανες, δσον δύνανται νά 
μελανωθώσιν ΰπό τής κόνεως καί τής άκαθαρ-
σίας τών γαιανθράκων. "Οτε ή μακρά κόμη ή 
έπί τών ώμων αυτού έκάλυψε τό πρόσωπόν του, 
ούτος έσεισε τήν κεφαλήν του οπως τήν μετα-
τοπίση. 'Aλλ οί οφθαλμοί αυτού έπί πολύ έπέ-

συρον τήν προσοχήν μου, διότι τότε δεν ήδυνά. 
μην νά εξηγήσω τό τρομερόν αυτών βλέμμα τό 
σχηματισθέν έκ τής μακράς διαμονής έν τώ 
σκότει. 

Ούτος έφαίνετο οτι έπεθύμει πολύ νά τόν 
έννοήσω. Έδείκνυε πρός τήν σύριγγα καί τά 
έργαλεϊα μου, έτριζε τούς οδόντας του καί έ-
δείκνυε τήν όπήν. Τότε έθεσε τάς χείρας έπί 
τής κοιλίας του καί όργίλως «κραύγασε, διότι 
δέν έδιδον σημεΐον περί τοϋ δτι εννόησα τήν 
έπιθυμίαν του. 

Κατ' αρχάς ένόμισα οτι ούτος ήτο έξαλλος, 
άλλά μετά ταύτα έννόησα δτι έχει τάς φρίνας 
του. Τώ ώμίλησα άγγλιστί. Ουτος άνυπομόνως 
έσεισε τήν κεφαλήν του καί άπήλθεν άπρακτος· 
μετ όλίγον ήκουσα αυτόν έζορύσσοντα γαιάν-
θρακας έν τώ άλλω μέρει τής οπής. 
_ Εϊχον άποφασίσει μετά καρτερίας νά ΰπο-

φέρω τάς δυσχερείας τής είρκτής, διότι έφρό-
νουν οτι ή τοιαύτη διαγωγή θά με άπαλλάξη 
τής σκληράς συμπεριφοράς τών φυλάκων καί 
θά με βοηθήση νά έπιζητήτω τήν άπελευθέρω-
σίν μου, άλλά τοϋτο τό τρομερόν παράδειγμα 
έκείνου είς τόν όποιον πιθανώς θά παρωμοίαζον 
κατά τήν έν τώ σκότει έπι τέσσαρα έτη παρα-
μονήν μου, μέ άπεθάρρυνε. 

— Προτιμώτερον νά αποθάνω ταχύτερον, έ-
λεγον κατ' έμαυτόν. Ουδέ εν αμαξάκι θά πλη-
ρώσω διά τους ά σπλάγχνους τούτους ανθρώπους. 
ΙΠρώτος θά άποθάνω. Δέν θέλω νά γείνω δού-
λος αυτών. Θά άποθάνω. 

Καθ' ολον τόν χρόνον ήκουον πώς ό σύντρο-
φός μου εν τή είρκτή έσκαπτε και σύρων τά ά-
μάξια έπλήοουν τάς φορτηγάς άμάξας. "Ηκου-

σα οτε η τροφή τώ απεστάλη. Τότε ήδυνήθην 
νά παρατηρήσω άμυδρώς ΰπό τό άσθενές φώς 
τού φανού πώς ουτος έτρωγε τόν άρτον καί τήν 
σούπαν του, άνταμοιβήν έπιμόχθου ημερησίας 
έργασίας. Ουτος δέν έπλησίασε πλέον είς έμέ. 
Έπί τέλους άπεκοιμήθην καί φαίνεται οτι έν 
τώ υπνω διήλθον πολύν χρόνον, 

"Οτε έξύπνησα ό φανός μου είχεν ήδη σβύ-
σει, άλλ ήδυνήθην νά ίίω τόν σύντροφόν μου 
όστις είργάζετο οχι μακράν άπ' έμοϋ. Κατε-
κλίθην εκ δευτέρου μετά στερεάς άποφάσεως 
νά αποθάνω έκ τής πείνης καί ταχέως έβυθί-
σθην είς τόν υπνον. 

Είς κτύπος μέ έξήγειρε καί είδον τρεϊς φύ-
λακας μετά φανών. Είς έξ αυτών ίλάλει βα-
ναύσως καί μοι έδείκνυε τό άμάξιον διατάσσων 
μοι νά έργάζωμαι. Έσεισα τήν κεφαλήν μου, 
ουτοι δέ συλλαβόντες έκ τών ώμων μέ άνή-
γειρον. 
, — Θα αποθάνω παλαίων, ώς καί άφιέμενος 
εις τήν πείναν, έσκέφθην καί έπέπεσα κατ' αυ-

τών ουτω βιαίως ώστε δέν ηττήθην. Κατέβα-
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λον τόν ένα, απώθησα τόν ετερον καί δι ενός 
κτύπου έξέφυγον τών ονύχων τού τρίτου. Καί-
τοι ούδένα έξ αΰτών έμίσουν έζήτουν νά πα-
λαίσω λυσσωδώς μετ' αυτών έως ότου πέσω 
νεκρός. 

Δέν έδικαιολόγουν παρομοίαν θηριώδη επί-
θεσιν. Ή απελπισία είναι τρομερά. H δυνάμην 
τά εργαλεία μου νά μεταχειρισθώ ώς όπλα, 
άλλ' έκτύπων μόνον διά τών πυγμών. Έφαί-
νετο ότι ούτοι δέν εϊχον διάταγήν νά με φο-
νεύσωσι, διότι καί οί τρεις άφού κατέβαλον 
παλλάς προσπαθείας όπως με καταρρίψωσίν, 
άπήλθον καί έφερον άλλον στρατιώτην. Ό τε-
λευταίος ην μεγαλόσωμος καί ισχυρός καί ευ-
κόλως με κατέβαλε. Συνέλαβον αυτόν από τοϋ 
λαιμού καί θά τόν ενικών, αν είς έκ των συν-
τρόφων του άπωλέσας τήν ϋπομονήν δέν με κα-
τέβαλεν έπί τής γης πλήττων διά τής πυγμής 
τήν-κεφαλήν μου. 

"Οτε συνήλθον, εΰρέθην δεσμευμένος εις τήν 
άμαξαν, είς δέ έκ τών φυλάκων ήρχισε νά με 
κτυπά διά μεγάλης μάστιγος. ηv ήμιθανής, 
διότι μόλις ήσθανόμην τάς μαστιγώσεις καί ει-
χον άμυδράν εδέαν τής τιμωρίας εις τήν οποί-
αν ΰπέβλήθην. 

Έπί τέλους μέ έσυρον εις τόν τοίχον τοϋ ο-
ρυχείου, όπου έκειντο ή άμαξα καί τά έργα-
λεΐα μου καί μέ άφήκαν εκεί. Εκείμην αναί-
σθητος μή υποφέρων πολύ έκ τής πείνης, έως 
ού τά έργαλεΐα καί ή άμαξα τοϋ συντρόφου 

—Ρώσσου—κατήλθον. Τότε ήσθάνθην άκρά-
τητον έπιθυμίαν πρό; τήν τροφήν καί ύπέφερο.ν 
βασάνους άνηκούστους έως τότε. Τώρα εννόησα 
οτι ό έκ πείνης θάνατος είναι τρομερώτατος 
άλλά προσεπάθουν νά υπομείνω αυτόν καί διηρ-
χόμην όλοκλήοους ώρας μέτρων τά λεπτά. 

Ταύτα είναι τά τελευταία τής ζωής μου, 
έσκεπτόμην, θά τά μετρήσω. 

Βλέποντες οτι δέν είργαζόμην, έκ νέου οί 
τέσσαρες φύλακες κατήλθον ώπλισμένοι καί έ-
φερον δύο, κεκαλυμμένα; διά δερμάτων, ζώνας 
καί μίαν άλυσον. Ένόμισα δτι θά με ΰποβά-
λωσιν εις βασανιστήρια, άλλά δέν έφοβούμην 
πολύ. Ό μεγαλόσωμος φύλαξ μετά προφυλά-
ξεως μέ έπλησίασεν, είς άλλος έκράτει τό πυ-
ροβόλον έτοιμον νά εκπυρσοκρότηση κατ' έμοϋ. 

'Ιδού ή άπελευθέρωσις δι' έμέ, έσκεπτό-
μην. "Αν επιτεθώ, θα με φονεύσωσιν. Ελπίζω 
νά λάβω καίριον τραύμα. 

Εξαίφνης έπετέθην κατ' αυτού κρατών τήν 
σιδηράν ράβδον, ό δέ κρατών τόπυροβόλον έπυ-
ροβόλησεν ούτω ταχέως ώστε ή σφαίρα δέν με 
προσέβαλεν. 

Ήδυνάμην νά φονεύσω τότε αυτούς, άλλά 
συνήλθον είς εαυτόν. Έρριψα τό σιδηρον καί έ-

κάθησα έπί τοϋ αμαξιού—η όυναμις με έγκα-
τελειπε, τά μέλη μου έτρεμον. 

Μέ συνέλαβον καί με περιέζωσαν διά ζώνης 
τήν οποίαν έστέρέώσάν διά κλειδός- Ή άλυσος, 
τριών μετρων μακρά, ήν προσδεδεμένη είς δύο 
ζώνας. Τότε δύο φύλακες μέ ώδήγησαν είς τό 
άλλο άκρον τοϋ ορυχείου οπου ο σύντροφός μου 
είργάζετο καί τόν διέταξαν νά παρατήση τά 
εργαλεία του καί νά πλησιάση. 

Ό 'δυστυχής όργίλως έκραύγαζε καί είδον 
:τούς φύλακας θέλοντας νά μας προσδέσωσιν ά-
διαρρηκτώς.Οτε μας έστερέωσαν διά τών δύο 
ζωνών και τής άλύσεως έγέλων φανταζόμενοι 
πιθανώς τί θά συνέβαινε Κατ' αρχάς απεφά-
σισα νά μή άντισταθώ, άλλ' οτε ό σύντροφός 
μου ήρχισε νά 'εργάζηται, έ'συρεν όργίλως τήν 
άλυσον καί με ήπείλει διά τοϋ σιδηρού μοχλοϋ. 
"Οτε δε έγώ εδειζα την κεφαλήν μου καί διά 
σημείου τώ διέταξα νά με κτυπήση, ούτος έ-

καθησε καί πικρώς ήρχισε νά κλαίη. 
Οί θρήνοι αΰτοϋ μέ συνεκίνησαν καί με έξή-

γειροί εκ τής απελπιστικής διανοητικής κατα-
στάσεως είς τήν οποίαν είχον περιπέσει. Ό πο-
λύτλας ουτος θέλει νά ζήση καί νά κερδίζη τόν 
έπιούσιόν του άρτον, έσκεπτόμην· ίσως ούτος 
έλπιζει νά διέλθη τόν χρόνον τής καθείρξεως, 
νά ελευθερωτή καί νά έπανίδη τήν σύζυγον καί 
τά τέκνα του. Τί δκαίωμα έχω νά υποβάλλω 
«αΰτόν είς τόν έκ τής πείνης θάνατον ; 

Ταύτα αναλογιζόμενος έλαβον τήν σκαπάνην 
του καί ήρχισα νά έργάζωμαι πλησίον του εως 
οτου :έπληρώσαμεν τάς πέντε άμαξας. Άλλ'οΰ-

' δεμίά τροφή μας απεστάλη έκτος μιας σημει-
ώσεως τοϋ επομένου περιεχομένου : <<δέν θά λά-
βητε τροφήν έως ου δέν πληρώσητε δέκα ά-
μαξας;>>. 

Καίτοι ό σύντροφος μου δέν ήδύνατο νά άνα-
γνώση ταύτας τάς λέξεις, διότι ήσαν γεγραμ-
μέναι άγγλιστί, έν τούτοις εννόησε τήν σημα-
σίαν αυτών καί Άρχισε νά κραυγάζη ώς τρίλ-
λός. Τότε τρέμων καθ' ολον τό σώμα ηρχισε νά 
έργάζηται. . 

• Έξ οίκτου προς αυτόν καί έγώ είργαζόμην· 
άλλ' ή ημέρα παρήλθε πριν η πληρώσωμεν τάς 
άλλας άμαξας. Τήν τελευταίαν δεν άπέσυρον 
καί δεν μας εστειλον τροφήν. Ό σύντροφός μου 
διήλθε τήν νύκτα κλαίων καί συχνάκις εφώνα-
ζε κάθ' ύπνον. 

"Οτε τήν έπιοϋσαν άπέσυρον τήν δεκάτην ά-
μαξαν, ουτος με έσυρεν είς. τό στόμιον τοΰ όρυ-
χείου καί αναμένων τήν έπιστροφήν τής αμάξης 
μέ ήτένιζεν ώς πειναλέος λύκος. 'Απέστειλον 
δύο αγγεία πλήρη σούπας έξ ορύζης καί δύο 
τεμάχια άρτου. Ό πειναλέος σύντροφός μου 
μετά χαροποιού βλέμματος ήρπασε καί τάς 
δύο μερίδας, άπεμάκρυνε τήν άλυσον ήρχι-
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σε νά καταβροχθίζη τήν τροφήν. Ούτος τρώ-
γων, πολλάκις με ήτένιζεν, ώς κύων οστις ΰ-
λακτεϊ έκ φόβου μή ό άντίπαλός του άρπάση 
τό όστούν. 'Αλλ' έγώ ίστάμην ήσύχως. Έπί 
τέλους, ούτος άφού έφαγε τήν περισσοτέραν 
τροφήν ήσθάνθη οίκτον πρός έμέ. Ούτος λαβών 
τόν έναπολειφθέντα άρτον έθετεν αυτόν είς τό 
στόμα μου, έγονυπέτησε καί έκλαυσε συγκινη-
τικώς. Έφαγον οπως τόν παρηγορήσω καί επί-
σης έκλαυσα. Ή θλίψις αυτη ώς νά μας συνέ-
δεσε πρός αλλήλους ώς αδελφούς. 

Πάλιν ήρχίσαμεν νά έργαζώμεθα, άλλ' ή 
πείνα μέ έσκότισε καί τρομερά φαντάσματα πα-
ρίσταντο ένώπιόν μου έν τώ σκότει. Συχνάκις 
έπιπτον έκ τής άδυναμίας καί ένθυμοϋμαι ό'τι 
έπιπτον οτε έγεμίζομεν τήν δεκάτην άμαξαν. 
'Από καιρού είς καιρόν δ σύντροφός μου μέ έζή-
γειρε προσπαθών νά χύση είς τό στόμα μου ό-
λίγην σούπαν τήν οποίαν μας είχον αποστείλει. 
Ούτος είχε πολλήν γνώσιν διά νά έννοήση οτι 
άν έξησθένουν τελείως, οδτος δέν θά ήδύνατο 
νά έξάγη τόν έπιούσιόν του άρτον. Έκτός τοΰ 
αισθήματος τής αυτοσυντηρήσεως, ούτος ωθεί το 
καί έξ εΰγενεστέρου αισθήματος τής φιλανθρω-
πίας καί τοϋ πρός έμέ οίκτου. Ουτος έθώπευε 
τό πρόσωπον μου, έτριβε τάς χείρας μου καί 
δάκρυα χαράς έτρεξαν τό κατάμαυρον πρόσωπον 
αυτου. οτε έπί τέλους καθήσας ήρχισα νά τρώ-
γω· ή τροφή τήν οποίαν έλαβον υπερίσχυσε τής 
αποφάσεως τού νά αποθάνω έκ πείνης. Έφα-
γον ο,τι άπέμεινε—σούπαν καί άρτον, καί υπέ-
κυψα τοιουτοτρόπως είς τά έθιμα τών καταδί-
κων, ώς ποιούσιν αναμφιβόλως πολλοί δυστυ-
χείς, τών οποίων δ βίος έν τούτοις τοις άποτρ-
παίοις μεταλλείοις είναι πλήρης βασάνων καί 
στερήσεων. 

Μετά τούτο παρήλθον πολλαΐ έβδομάδες, η-
μείς δέ έργαζόμεθα, ο εις παρά τόν έτερον, 
συνδεδεμένοι έπί τό αυτό. Προσεπάθουν διά 
σημείων νά μάθω τι έκ τοΰ βίου τοΰ δυστήνου 
μου συντρόφου .η τό ονομα αυτού. Άλλ' ο νοϋς 
αυτού ώς νά εΐχεν έξατμιαθή, πασών τών σκέ-
ψεων αυτού συγκεντρωθεισών είς τήν έργασίαν 
καί τό ήμίρήσιον σιτηρέσιον. 

Ούτός, οτε έργαζόμεθα ομοΰ, ώς νά έλησμό· 
νησε τό αίσθημα τής πρός με συμπαθείας καί 
συχνάκις έτρωγε τό ίδικόν μου μερίδιον τής 
τροφής. Οδτος ούτως εϊχεν εξασθενήσει ώστε 
έγώ ευκόλως ήδυνάμην νά μή έπιτρέψω ταύτην 
τήν σφετέρισιν, άλλ' ο πρός αυτόν οίκτος μέ 
παρεκίνει νά τώ επιτρέπω τήν αύθαιρεσίαν ταύ-
την. Ούχι σπανίως, ούτος αφού έτρωγεν ολίγον 
έκ τής τροφής μου, μοί τήν απέδιδε καί έζήτει 
συγγνώμην ώς πταίστης κύων. 

Ούτος ήν ποτε γίγας άλλά τότε ήν ζών σκε-
λετός. Παρ' ολην τήν άδυναμίαν ούτος είργά-

ζετο έπιθυμών έγκαίρως νά πληρώση τάς άμά-
ξας καί νά λάβη τό σιτηρέσιον. 

Έκτός τής,σούπας, ουδέν άλλο ποτόν μάς 
έδιδετο, ένεκα δέ τούτου πολύ έπασχον έκτής 
δίψης Τό άνθρακωρυχεϊον ξηρόν. Δέν είχο-
μεν ύδωρ διά πλύσιμον καί έγώ ταχέως έγενό-
μην Αίθίοψ ώς ο δύστηνός μου σύντροφος. 

Δέν είχον ιδεί ακριβή περιγραφήν τής έπιρ-
ροής τήν οποίαν ή έν τω σκότει διατριβή εξα-
σκεί έπί τού ανθρωπίνου νοΰ. Έπί πολλάς εβδο-
μάδας ή θλίψις μου .ήν αλγεινή και οξεία, 
άλλά μετά παρέλευσιν μηνών κατέστην αδιά-
φορος σχεδόν πρός οιονδήποτε αίσθημα, δέν ή-
δυνάμην νά απαριθμώ τόν χρόνον, άκόμη δέ 
καί τό έτος. 

Έπί τέλους ο σύντροφός μου έπειεν ασθενής 
έκ τοϋ πυρετού. Έπί πολλάς νύκτας ούτος πα-
ρελήρει, πολλάκις έσκίρτα καί παρέσυρε τήν ά-
λυσον ήτις μάς συνέδεεν. Έν τούτοις ουτος καθ' 
έκάστην πρωίαν μετά κλονισμών ήγείρετο, υπή-
γαινεν είς τήν άμαξαν, ελάμβανε τά' εργαλεία 
καί ήρχιζε νά έργάζηται άσθενώς. Προσεπάθουν 
νά τόν καταπείσω νά άναπαύηται καί είργαζό-
μην έτι έπιμελέστερον οπως ανακουφίζω αυτόν, 
άλλ' ουτος, ώς έφαίνετο, δέν συνησθάνετο. 
Έπί τέλους μίαν πρωίαν δέν ήγέρθη.' Ό σύν-
τροφός μου έκειτο ήσύχως καί έπί τέλους έν 
τω σκότει ήκουσα αυτόν κλαίοντα καί λέγοντα 
«Ζοσία, Ζοσία, Ζοσία>>. Τότε έπεκράτησεν α-
διατάρακτος σιωπή. 

Μετ' ολίγον ή συναίσθησις τού οτι ην προσ-
δεδεμένος είς νεκρόν, κατέπληξε με διά φρίκης. 

'Αλλ ' ο νοΰς μου ούτως ήν έσκοτισμένος ' ώστε 
δέν ήξευρα τί νά κάμω. "Ηρχισα νά έργάζωμαι. 
Έκσκάπτων γαιάνθρακας, συνήλθον ολίγον'καί 
ένιθυμήθην οτι κατά τινα τρόπον όφείλω νά 
άπαλλαγώ τοΰ νεκρού καί νά άποτείλω τό λεί-
ψανον τού συντρόφου μου διά τής αμάξης. 

Άφοΰ έσυλλογίσθην έπί πολύ πώς νά κατορ-
θώσω τούτο, έθεσα έν σίδηρον υπό τήν ζώνην 
τοϋ νεκρού καί πλήττων δι' ετέρου ίσχυρώς 
κατώρθωσα νά σπάσω τήν ζωνην. 

Άφού ή άμαξα απεκόμισε τό πένθιμον φορ-
τίον, δύο φύλακες ηλθον καί με άπηλευθέρωσαν 
τής ζώνης και τής άλύσεως. 

Τότε απέμεινα μόνος έν τώ ΰπογείω έως ου 
οί φύλακες έπιστρέψαντίς έφερον άλλον δεσμώ-
την τόν οποίον προσήρμωσαν είς τήν αυτήν ά-
λυσον. "Οτε ο νέος σύντροφός μου τήν πρώτην 
φοράν μέ είδεν, έφώναξεν έκ τρόμου καί άπε. 
σύρθη είς τά οπισω διοτι έγώ ειχα καταντη-
σει κατάμελας καί ρακένδυτης καί οί οφθαλ-
μοί μου ήσαν τόσον φωτεινοί ώς οί τοΰ Ρώσ-
σου τόν δποίον ο θάνατος εϊχεν απαλλάξει τών 
βασάνων. 

Ό νέος δεσμώτης ην πιθανώς Έβρβαΐος. Ου-
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τος κατεκλίθη έκ τής απελπισίας. "Αμα έπει-
ράτο νά κινηθή έπιπτε κλαίων καί οίμωζων 
καί από καιρού είς καιρόν έφώναζεν ισχυρώς 
καί θλιβερώς. 

Έφαίνετο δτι ούτος δέν είχεν έπιθυμίαν νά 
εργάζηται καί νά έκβάλλη γαιάνθρακας. Καί 
πραγματικώς ούτος δέν έπειράθη νά έργασθη, 
ένεκα δέ τούτου δέν ήδυνήθημεν νά πληρώσω-
μεν δέκα άμάξας καί παρεμείναμεν άνευ τρο-

ρής. Τήν έιτιοϋσαν, βασανιζόμενος ΰπο τής πεί-
νης, απώλεσα πάσαν ύπομονήν καί ολίγον βα-
ναύσως διά σημείων και τής έλξεως τής άλύ-
σεως προσεπάθησα νά παρορμήσω αΰτον εις τήν 
έργασίαν, άλλά δεν έπέτυχον καί μετά μεγά-
λου κόπου καί εξαντλήσεως τών δυνάμεων μου 
κατώρθωσα νά αναπληρώσω τόν άπαιτούμενον 
αριθμόν τών άμαξών δπως λαβωμεν σούπαν καί 
άρτον. "Οτε τώ προέτεινα τό μερίόιόν του ού-
τος ήρήθη ακόμη καί νά τό έγγίση. 

Κατά τάς πρώτας ώρας τής νυκτός ό Εβραί-
ος επέμενε κλαίων καί έστρέφερο έδώ καί έχει, 
έπί τέλους ήκουσα αυτόν καταχθίζοντα τόν 
άρτον τόν όποιον τώ άφήκα καί συνεπερανα 
δτι ή πείνα ήνάγκασεν αυτόν νά φάγη. Μετά 
ταύτα έξύπνησα εκ τών στεναγμών και οίμω-
γών του. Ούτος έστρέφετο έδώ καί έκεϊ μετά 
μεγάλου κόπου. Μετά ταϋνα ησύχασε καί μετ' 
ολίγον έξεμέτρησε τό ζήν. 

Ουτω παραδόξως προσεβλήθη ή συναίσθησίς 
μου, ώστε άπώλεσα πάσαν συμπάθειαν καί θλί-
ψιν διά τόν δεύτερον θάνατον. Ή μόνη μου 
έπιθυμία ήτο νά απαλλαγώ τούτου τοϋ ταλαί-
πωρου, τής δέ αμάξης κατελθούσης απέστειλα 
τό νεκρόν σώμα τού δευτέρου μοι σύντροφου· 
μετά τών έργαλείων τά όποια ούτος, έτι τολ-
μηρότερος καί άποφασιστικώτερος έμοϋ, (ΰδέ 
άπαξ είχεν έγγίσει. 

'Αντί δύο, τώρα τέσσαρες φύλακες κατήλθον. 
Ουτοι έκόμιζον σχοινία καί δύο μεγάλας μά-
στιγας ή κ ν ο ύ τ α ώς καλοϋσιν αυτά. Χωρίς 
ουδέ λεξιν νά μοι εϊπωσιν, ούτοι μέ έφερον πλη-
σίον τής αμάξης, μέ έξεγύμνωσαν καί με έδε-
σαν είς τούς κρίκους τής αμάξης. 'Ην φανερόν 
οτι δι' αίτίαν τινά έμελλον φρικωδώς νά με τι-

μωρήσωσιν· άλλά πριν άρχίσωσι τά τρομερά 
βασανιστήρια, είς άπεσταλμένος κατήλθε καί 
διέταξε νά μή με τιμωρήσωσι. Τότε μοι άνήγ-
γειλον οτι μέ ΰπώπτευον διά τόν θάνατον τού 
Εβραίου καί δτι είχον λάβει τήν διαταγήν διά 
τοϋ κνούτ νά με τιμωρήσωσιν. 'Αλλ' ή ία-
τρική αυτοψία άπέδειξεν οτι ό Εβραίος είχεν 
άποθάνει έκ φυσικού θανάτου. 

Πάλιν άπέμεινα μόνος έν τω ΰπογείω τόσον 
πολύν χρόνον ώστε έπί 30 —40 πόδας ηΰρυνα 
τόν διάδρομον έν τώ όποίω είργαζόμην* τότε 
ήρχισα νά άκούω ΰποκώφους ήχους ώς κτύπους 

της σκαπανης επι τών γαιανθράκων. Μετά πα- · 
ρέλευσιν χρόνου έγένετό μοι φανερόν οτι ΰπάρ-
χει άλλος διάδρομος καί οτι έκεϊ έργάζεται άλ-
λο; δεσμώτης. 

Δέν παρήλθε πολύς χρονος καί έγώ παρετή-
ρησα οτι ούτος έκτύπα τρις καί τότε έσταμά-
τει. Εσκεφθην οτι ό άλλος δεσμώτης προσπα-
θεί να έπισύρη τήν προσοχήν μου. Επίσης καί 
έγώ κτύπησα τρίς. Ούτος επανέλαβε τούς τρεις 
κτύπους. Έκτυπησα τετράκις—ούτος τόν αυ-
τόν άριθμόν. Πεντάκις, έξακις έκτύπησα καί 
ούτις επανέλαβε τό αϋτό. "Ηδή συνεδέσαμεν 
συγκοινωνίαν και ο νοϋς μου ώς νά κατηυνάσθη 
εξαίφνης. 

Μετά ταύτα έγώ έξηκολούθουν νά εξάγω-
γαιάνθρακας έκ τοϋ τοίχου έκ τού οποίου ήρ-
χετο ό ήχος καί ήκουον δτι καί ούτος έργάζε-
ται έκεϊ. 'Ηλθε καιρός οτε αί σκαπάναι μας 
συνηντήθησαν καί ήνοίχθη άρκετά μεγάλη οπή. 

'Επλησίασα τόν φανόν καί παρετήρησα είς τήν 
όπήν. Είδον τό μέλαν πρόσωπον ένός άνθρώπου 
μετά μακράς κόμης οστις επίσης έκράτει τόν 
φανον οπως με ίδη,. 

— Τί; ει; ήρώτησα άγγλιστί. 
— θεέ μου, Βινφίλδε, σύ είσαι ; έφώνησεν ό 

ταλαίπωρο; Πέννη καί άφήκε τόν φανόν του. 
Έγνώρισα αυτόν έκ τής φωνής του. Πάν ο,τι 

ήδυνάμην νά εϊπω καί έλεγον άλλεπαλλήλως 
ήτο : «σύ είσαι Πέννη ; δέν είσε σύ». 

Ούτος είσήλθε διά τής οπής καί ότέ μέν έ-
κλαιεν, ότέ δέ έγέλα παρατηρών με έπί μακρόν 
διά τοϋ φανού. 

— ΤΩ δυστυχή, ταλαίπωρε, έπανελάμβανεν 
ούτος, μέλαν φόβητρον έγεινες ; Μήπως καί 
έγώ είμαι ώς σύ. 

— Ναί , καί σύ δέν είσαι καλλίτερος. 
— Τότε οί φίλοι μας θά ένδιαφέρωνται όπως 

μας είδωσιν, είπεν ούτος. 
Ή φωνή του οί φίλοι περί τών οποίων οδ-

τος άνέφερεν·—άπαν τοϋτο πραγματικώς μοί 
επανέφερε τήν μνήμην καί έξήγειρε τάς αισθή-
σεις μου. Έρρίφθήν έπί τοϋ τραχήλου του καί 
έκλαιον. Άνεπόλουν τό παρελθόνκαι ώς νά έζε-
γειρόμην έκ βαθέως καί τρομερού ληθάργου. 
Τότε έκαθήσαμεν καί ήρχίσαμεν νά συνδιαλε-
γώμεθα, νομίζοντες οτι ποτέ δέν θά τελειώσω-
μεν τόν διάλογον. 

— Λέγε, έξηκολούθει, Βίν ! έφώναζεν ο Πέν-
νη, οτε διέκοπταν τήν όμιλίαν έκ τοϋ καμάτου. 
Ή φωνή σου είναι ή εΰχαριστωτάτη μουσική 
τήν οποίαν ποτε ήκουσα. 

('Ακολουθεί) 
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ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 

Θ ω ρ η κ τ α. «Ήρα», «Σπέτσαι» καί «Ψαρά; 
εξ ων τα μέν δύο πρώτα καθειλκύσθησαν τό 1889το δε τριτον 

το 1890.και τα τρια είνε τής αύτης 
δυναμεως και εχουσι τόν αύτόν οπλισμόν ήτοι· μή-

κος 105 μετρων, πλάτος 15,8ϋ, έκτόπίσμα 4,885 
τόνων, βύθισμα μέτρων 6,40 μηχανήν 6,700 ίππων 
δυο ελικας, ταχύτητα 17,50 μιλών καί χώρον γαι-

ανρακαπ οθηκών 600 τόνων. Όπλισαόν δε τον ά-
κόλουθον 3 πυροβόλα τών 27 έκατοστομέτρων, 5 
τών 15, και 1 τών 10, 10 ταχυβόλα τών 55 χιλιο-

στων .άπαντα συστήματος Κανέ, 4 τών 8,7 Κρουπ 
και 16 μυδραλιοβόλα Χοτσκις μετά έκσφεν-
δονιστικων μηχανημάτων. Ό Θώραξ αύτών ειν 35 

εκατοστομετρων, τοϋ δέ πυροβολείου 50. τά τρια 
ταυτα θωρηκτα άποτελοϋσι τήν θωρηκτήν Μοραν. 

Τορπιλλοβολον <<Κανάρης»(πρώην Ψα ρα). Καθειλκυσθη 
299 J o t * ΐ ί878 

299 ποοών 8 οακτυ/ων, πλάτους 30 π., Ικτοπ^μα 
τος 870 τ <ίν«ν, ,δυθίσαατο; Π π. 6 3 , μηχανής 
500 ι«πων, και χώρον γαιανδρακαποθηκών 200 τό-
ν„ν και ταχύτητα 16 μιλίων. "Εχει ούο νέους U-
5ητας κατασχευασθέντας Γό 1895. 'Οπλισμός· 2 πυ-
ριοο/α 12 έκ Κρούπ, 2 μυξραλιοβόλα Χ ότσχις, 4 
τορπιΜικα εκιφενίονιστικί, μηχανήματα κα! •· η-
λεκτρικούς προβολείς 90 Ικατ. Χοησιμεύίΐ ώς πα-
ραρτημα τ7,ς τϊ|ς 'Υπ0ζ?0/ί(0ο Αμύνης έν 
Ναυστάδμφ. r Π 

Θωρακοβάρ ις «Βασιλεύς Γεώ^νΐίς» κα-
θελκυσθείσα τό "ετος 1 867, σκά,ος έκ ,ι3ήοου, μηκ. 
-01 ποοών, πλάτος 33 πο5<3ν βύβισ,χα 14 ποδών 10 
οακτυλών; εκτόπισμα 1 774 τόνων, μηχανή 2,100 
ίππων 2 ελι,:,· και ταχύτης 1 2 μιλίων. "'Οπλισμός 
2 πυροβόλα τών 21 Κρούπ, 4 μικοοΰ διααετρήαατος 
και 2 μυορα/ιοβόλα. 

__ Κ α τ α 5 ρ ο μ ι χ ό ν ((Νο,ύαο̂ - ΛΤ·.αου?ης έκ 
σίδηρου ίπεν'οείυμένον δια ξύ;0υ,' 'χαΘέλ'ίιΟσθΙν τό 
ετος 1879, μήκος 246 ποδών πλάτος 36 πο̂ών εκ-
τόπισμα 1770 τόνων, βύθισαα 14 ποοών 4 οαχτυ-
Χων μηχανη 2,200 ί'ππων κα! ταχύτης 15 ,χιλίων. 
Ο̂πλισμός 4 πυροβόλα τών 17 Κρούπ, 4 ' u-xcoC 

βιαμετρήματος κα! 2 μυξραλιοβόλα. ' 
. f ω Ρ <* * ° ' Ρ ° μ ω ν ((Βασίλισσα Ό)γα» 
»κ ξυΧου, καβείχυσ0ε!ς τό 1 869, μήκος 230 ποοών 
πλάτος 38 ποοών, βύθισυα 18 ποοών 1 δακτύλου 
εκτόπισμα 2,030 τόνων, μηχανή 19F0 ίππων καϊ 
ταχυτης 11,50 μιλίων. 'Οπλισμός 6 πυοοβόλα τΛν 
17, μικρού διαμετρήματος 4, κο,! 1 μυδο«λιοβ<!; ? 
Εχει την βωραχωτ,',ν ζώνην 1 5 ixar. μέτρι. ν πά-
χους, τόν δΐ θώρακα του πυροβολείου 12 έκατ. μέ-
τρων. Σταθμεύει διαοκώς έν Πόρω κα! νοησιΰεύει 
ώς Προπαιδευτική σχολή. 

•Α τ μ ο ; ρ ό μ ω ν «Ίίλλάς» χαθελκυσΟε!? 
το Ι̂ 861, εχ ξύλου, μήκους 220 ποδών πλάτους 38 
ποιών βυθίσματος 18 ποδών, εκτοπίσματος 1C54 
τόνων, μηχανής 309 ?ππων κα! ταχύτητος 12 μι-
λίων. 'Οπλισμός 2 πυροβόλα τών 15 Κρούπ,. 2 μυ-
δραλιοβόλα Νόοδενφελτ καί 1 το3 Χότσχίς. Χρησι-
μεύει ώς σχολή τών ναυτικών δοκίμων κα! σταθμϊόει 
διαρκώς έν Πειραιεϊ. 

Θ α λ α μ η γ ό ! ((βακτηρία)) έκ χάλυβος 
καθελχυσθεΐσα τό <885, μήκους 66 μέτρων, πλάτος 
6 μέτρων, ίκτοπίσματος 4000 τόνων, βυθίσματος 5 

ι,μ μέτρων, μηχανης 1000 τόνων μέ δύο ελ(κας 
κα': ταχύτητα 15 μιλίων. 'Οπλισμός 2'μυδραλιοβό; α. 
ιΤΜπουμπουλίνα» πρώην όπλιταγογός καθειλκύοθ/) 
τό 1864. έκ σιδήρου, μήκος 91 μέτρων, πλάτος 8 
μέτρων, βύθισμα 8 μέτρων, εκτόπισμα 1950 τόνων 

, κ»! μηχανή 1 400 ίππων. Μετασκευασθίϊσα ήδη ΰπό 
του ήμετέρου ναυστάθμου εις βαοιλικήν Οαλαυ.ηγόν. 

^ Α τ μ ο μ υ ο δ ρ ό μ ο ν έ ς . «Αλφειός» 
((Ευρώτας)), «Πηνειός)) ϊ-α! «Αχελώος» όμο ότατα 
κα! τα τέσσσρα πλοΐα έκ χάλυβδος, χαθει/κύσθησαν 
τό 1 884, μήκους 128 π'.δών, πλάτους 26 ποοών, 

' βυθίσματος 13 ποδών, εκτοπίσματος 400 τόνων, μη-
χανής 420 'ίππων κα! ταχύτητος 10 μιλ 'Οπλισμός 
2 πυροβόλα τών 9, 6 Κρούπ κα! 2' μυδραλιοβόλα. 

Ά τ μ ο β ά ρ t δ ε ς. «Άκτιον» κα! «Άαβρα-
κ:α» καΟελκυσΟεϊ'.α τό IST81 έκ χάλυβος, μήκους 
128 ποοών πλάτους 26 ποδών, βυθν ατος 7'ποδών 
κα: k δακτυλίων, εκτοπίσματος 4 9 τόνων, μηχανής 
6Κ0_"ππων, μέ δύο ε/ικας χα! τα,ύτητα 12 μιλίων. 
Όπ/ισμ.ός 1 πυροβόλον ιών 2 6 Κροΰπ χα! 2 μυδρα 
λιοβόλα. 

Ά τ UO η μι ο λ ί αι. «Πάραλος» κα! ((Σα/α-
μινία» καθελκυσθείσαι τό 1858, έκ σιδήρου, μήχους 
132 ποδών, πλάτους 24 ποδών, β θ'σματος 12 πο-
δών, έκτοπίσματος 354, τόνοιν. μν,χανής 200 'ίππων 

ταχύτητος 10 μιλίων. 'Οπλισμός 1 πυ-.οβόλων 
τών 8,7 Κρούπ κα! 1 μυδραλιοβόλον «Άφρ'όεσσα», 
«Σϋρος» χα! «Πληξαυρ») έκ σ δήρου. καθε̂ κυσθείσα 
ή μέν «ΠληΕαύρα» τό 1856. ή δέ «Άιρόεσσα» χα! 
((Σΰρος)) τό 1858. ̂  "Απασαι ;ών αύτών' διαστάσεων 
χα! τοϋ αύ-οΰ δπλισμοΰ ήτοι, μήκους 106 ποδών 
πλάτους '.'2 ποδών.βυθίσματος 11 ποδών, έκτοπίσμα 
τος 220 τόνων, μηχανής 160 ίππων χα! ταχύτητος 
9 μιλίων. 'Οπλισμός· εν πυροβόλον τών 8,7 Κρούπ. 
«Κίσσα» ((Κίχλη)) καί «Άηόών» χοθελκυσθείσα -Λ 
1 884 έκ χάλυβος, μήκους 76 ποδών, πλάτους 16 
ποοών 8 δακτύλων, βυθύσματος 12 ποδών, έχτοπίσμα 
τός 86 τόνων, μηχανής ι60 ί'ππων καί τανύτν,τος 
9 μιλίων. Λ ' 
, Ή μι ο λ ί α «Αύ'ρα» έκ ξύ)ου, μήκους 6 πο-
οών, π>ατους 18 ποδών, βυ̂ συατος 8 τ.οδών 6 8ακ. 
εκτοπίσματος 77 τόνων. Χρησιμεύει ώς άκταιωρός 
κα: σταθμεύει διαρκώς έν Πειραιεϊ τήν είσοδον 
τοϋ λιμένος. 
_ Κ α ν ο ν ι ο φ ό ρ ο ι «Λ» «Β» *ί » κα! «Δ» 
εκ χαλυβοί, μήκους 72 ποδών πλάτους 1 ποδών, 
εκτοπίσματος 52 τόν,,ν ,α! βυθίσματος 5 ποδών 6 
δακτύλων. 'Οπλισμός· 1 «εριβ̂ λον τών 12 Κρούπ 
Φέρουσιν̂  έπα̂ οντίους τορπί)λας κα! χρηβιμέύουσι 
δια τήν άμυναν τών παρβλ'ων. 

Ό π' / ι τ α γ ω γ. ό ν ((Μυκάλη» έκ χάλ,υ-
5ος, μήκους 66 μέτρων, πλάτους 9 μέτρο ν, βυθίσμα-
τος ·»ρυμνα·'ου 5 1)2 μέτρων, έιτοπίσμαιος ' 000 
τόνων, μηχανής 2,400 ίππων κα! ταχύτητος 1 Γ, μιλ. 

Α τ μ ο τ β λ ω ν ί δ ε ς «Πειραιεϋς» κα! 
«Κέρκυρα» έκ ξύλου, μήχους 7'· ποδών, πλάτους 14 
ποδών 6 δαχτύ/ων, ίκτοπίσματος 38 τόνων xa! 3υ-
θίηματος 6 ποδών̂  «Πάτραι», Κεφαλ)ηνία» χα! «Ερ-
μούπολις» έκ ξύλου, μήχους .;>4 ποδών, πλάτους 13 
ποδών,. έκτοπ·>ματος 36 τόνων κα! βυθίσματος 5 π. 

Τ ο ρ π ι λ λ ο θ έ τ α ι «Αιγιαλιία», «Μονιμ-
βαβία» χ«! «Ναυπαχτ'α» έκ σιδήρου, μήχους 23 
μέτρω ·, πλάτους 4 μέτρων, βυθίσματος πρυμναίου 2 
μέτρων 60 έχτοπίσματος 300 τόνων, μηχανής (in 
ίππων χα! ταχύτητος 9 1)2 μι/ίων. Χρησιμεύουσι 
δια την τοποθέτησιν τών αμυντικών τορπιλλών. 

Τορπιλλοφόραδ γερμανικά, καθελκθυσθέν 
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τα το 1885 εν Στεττη, χάλυβος. Φςρουσι καί 1 

πυροβόλον Νόροενφελτ, 6 αγγλικα έκ χάλυβος κα-
θελκυσθέντα έν Ποπλαρ τό 1881, 5 γαλλικα και 13 

αλλα διαφόρων τύπων. 
Ν α υ τ ώ ν ((Άμφιτρίτη)) (πρώην θαλαμηγός) 

μήκους 256 ποδων και πλάτους 30 ποδών. Με-
τεσκευάσθη εσχάτως εις; ναυτώνα και ναυλοχεί είς 

Ναυσταθμον. 

Η Ε Ξ Ο Ν Τ Ω Σ Ι Σ 
ΤΩΝ ΥΠΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΩΝ 

"Ηδη άπό των άρχαιοτάτων χρόνων οί γεωργοί 
παρεπον ϋτο δια τας καταστροφές τας έπιφερομένας 
έκ της έπιθέσεως όλοκλήρων αγελών τρωκτών, ύπου-
δαίων άγροτικών, μυών κτλ. οίτινες έρήμουν τούς 
αγρούς, έξηφάνιζον τις πλουσιωτάτας συγκομιδας έν 
τοις άγροϊς και ταίς άποθήκαις. Μέχρι πρό ολίγου ή 
επιστήμη ήτ) αδύνατος όπως άντεπεξέλθη κατ' αυ-
τών και οί γεωργοι όπως απαλλαγώσϊν αυτών άνέθε-
τον ολας των τας έλπ'δας έπί της τύχης άναμενον-
τες τήν έκράνισιν κάι τών και εκδικητικών επιδη-
μιών κατα τών τρωκτών. Τήν σήμερον άντί να προσ-
δοκώσι τήν έμφασιν της νόσουαρ άυ' έχυτής μεταξύ 
τών έπιβλαβών τρίτων ζωαρίων έφεΰρόν μέσα χάρις 
εις τήν άνακαλυψiv τοϋ Αχνής έκ τοϋ ινστιτούτου 
τοΰ Παστέρ. 

Οπως προκληθή τεχνητώς ή κατα τών τρωκτών 
επιδη·Δανής έκαλλιέργητε τα μικρόβια τα άπαν-

τώντα έν τω άγροτικω ΰπουδαίω, τή οροφία 
(Μ. tectorum) οΐτινες έψόρισάν έκ φυσικοϋ θανάτου 
και τήν καλλιεργείαν ταύτην καταστασιν δηλητη-
ριώδη «,ίσήγαγον εις τα ποό; έξόντωσαν ζώα. Τό πεί-
ραμα κατεδείχθη έπιτυχές. Ό Δανής εχυσεν έντός 
50 λιτρών υδατος ποσόν τι ΰγροϋ έν ιτ όποιω ΰ-
πήργον άποικία εκ τών ρηθέντων μικροβιων και έν 
τω υδατι τούτω ενεβαψε χιλιάδας μικρών τεμαχίων 
άρτου τα όποια άκολούθως ετέθησαν άνα εν πρό τής 
φωλεις εκάστου μυός, ορορίου, ύπουδαίου κτλ. Τό 
πείραμα έγένετο έπι γαιών 50 έκτάρων. Μετα 15 
ήμερας έν τοΐς αγροΐς, 'ένθα ειov τεθή τα δηλητη-
ριασθέντα δια τών μικροβίων τεμάχια άρτου, ευρέ-
θησαν μόνον τρεις ύπουδαοι ζώντες, άλλα καί ούτοι 
άσθενεις. Εν δέ τοΐς γειτονικοίς άγροΐς ενθα δέν 
ύπήονον τα τεμάχια τοϋ αρτου ευρέθησαν τό ολίγον 
50 μϋς έν εκάστη οπή. Τοϋ πειράματος επιτυχόν-
τος πληρέστατα έφημόσθη εν τή πραξει ή 'φεύρε-
σις τοϋ Δαυτής κατα μεγάλας διαστάσεις. Ό Δανής 
βοηθούμενος ΰπό τοϋ 'Αλμπερτ Καλμετ έκ τοϋ έν 
Λ'λ ινστιτούτου τοϋ Πασίέρ δ εξήγαγε πειράματα έν 
τή περι ,ερια Πα-δε-Καλέ (βορεία Γαλλία). Οί ά-
γροι εχοντες εκτασιν 15Ο εκταριων εβριθον φωλιών 
τών μυωv, άνα 30 — 40 καθ' 'έκαστον τετρ. μέτεον. 

Μετα 48 ώρα; ηρχισαν να εΰρισκωσι τα πτώμα-
τα τών υποδαίων κατα δωδεκαδας, τήν δε πρωίαν 
τής εσούτης έκ τούτων τών καταστρεπτικών ζώων 
άπευμενου μονον τα όστα και τα δέρματα. Οι ζώντες 
μας ετρωγον τους νεκρούς και κατ' αυτόν τόν τρό-
πον ή έπιδημαια διεδόθη ταχύτερον. 

Δέκα ήμέρας μετα τοϋτο το πείραμα, οτε ή επί-
σημος επιτροπή αποτελούμενη εκ τών άρχών, τών 
μελών του υγειονομίου τοϋ Δρος Μάντσικοφ καί τοϋ 

Αλμπερτ Καλμετ επεσκεφθη τους αγρούς, εφ ων 
διεξήχθη τό πείραμα, εύρεν αυτούς πλήρεις πτωμά-
των, ένω άλλαχοϋ οι άγροί Εβριθον πολυαρίθμων α-
γελών τών ύπουδαίων. 'Eκ τής γενησομένης αυτο-
ψίας τών ΰπουδαίων κατεδείχθη έναργώς οτι άπαντες 
ούτοι εψόφισαν έκ τής επιδημίας τής τεχνητώς προ-
κληθείσης. 

Χάρις εϊς τήν εφεύρεσιν τοϋ Δανής οί γεωργοί 
δύνανται τοϋ λοιποϋ ευκόλως να προφυλάτωνι έκ 
τούτων τών έπιβλαβών τρωκτών. 

Πρός χρήσιν τών γεωργών έν τω έν Παρισιαοις 
ίνστιτούτω τοϋ Παστέρ άντι μικρας ανταμοιβής κα-
λυπτούσης μόνον τα εξοδα τής παρασκευής πωλούν-
ται μικροί σωλήνες μετα μικροβίων τα όποΐα δέν 
είνε επικίνδυνα εϊς τα λοιπά οΐκιακα ζώα. Ό χυμός 
ούτος εχει ταυτην τήν ιδιότητα οτι δηλητηριάζει 
μόνον τους επιβλαβείς τρώ/τας, οίον ύπουδαίους,· ό-
ροφιών κτλ. 'Ιδού ό τρόπος τής χρήσεως τοΰ ρηθεν-
τος ύγροΰ τοΰ έν τοις σωλήσι. 

Βράζεται υδωρ έπί 10 λεπτά έντός καθαρωτάτου 
αγγείου και ρίπτεται έν τω ΰδατι αλας (εις. δόσιν 
"ενός κοχλιαρίου τοΰ καφε δι' έκάστην λίτραν ύδα-
τος), 'έπειτα τιθεται τό υδωρ οπως ψυχρανθή. Κό-
πτεται ξηρός άρτος είς μικρούς κύβους 1)2 ύφεκατ. 
τό υδωρ διανέμεται είς καθαρώτατα μικρα αγγεία. 
'Ανοίγεται ο περιέχων τόν χυμόν σωλήν οπως πλη-
ρωθή κατα τό ήμισυ έκ τοΰ ρηθέντος ύδατος και 

έπειτα τιθεμένου τοΰ δακτύλου έπί τοΰ στομίου αυ-
τοΰ ταράσσεται τό εν αΰτω υδωρ εως ού άποχω-
ρισθή ή έν τω σωλήνι ζελατίνι. Τίθεται έν τοις άγ-
γείοις τό έν τω σωλήνι ύγρόν μετα τής ζελατίνης 
ήτις τρίβεται δια τής χειρός οπως άναλυθή καλώς. 
Έν τω οΰτως έτοιμασθέντι ζωμω ρίπτονται τα τε-
μάχια του άρτου τα όποΐα έκβάλλονται δια μιας. 
Θέτουσι τόν άρτον εισέτι ύγρόν έν ένι άγγείω και 
τόν καλύπτουσιν όπως μή προσβληθή ΰπό τοΰ φω-
τός. Ό άρτος δύναται να άντικατασταθή δια βρα-
στών κοκκων σίτου. 

Πριν γίνη ή ρηθείσα ετοιμασία πλύνονται καλώς 
αί χείρες δια σάπωνος. 'Απαιτείται ήμίσεια λίτρα ύ-
δατος θερμοΰ δι εκαστον σωλήνα μετα τοΰ χυμοΰ 
No 1 πρός έξόντασιν τών υπουδαίων, εν δέ ογδοον 
τής λίτρας ύδατος δι' έκαστον σωλήνα μετα τοΰ χυ-
μού No. 1 πρός έξόντώσιν τών μυών καί τών καρ-
ποράγων και εν δεκατον τής λίτρας ύδατος δι' έκα-
στον σωλήνα μετα χυμοΰ No. 2 δια τούς οροφίας 
μϋς. 'Εκάστη φιάλη πρέπει να ή εσφραγισμένη. 

Η Ε Υ Ω Δ Ι Α Τ Ω Ν Α Ν Θ Ε Ω Ν 

Είνε γνωστόν, ό'τι τα πλείστα τών εύωδών αν-
θέων καθ' ώρισμένας ώρας τής ήμέρας, ιδία τήν έ-
σπέραν καί τήν πρωίαν, άναδίδουσιν ίσχυρωτέραν χαι 
τερπνοτέραν εύωδίαν. Ή λίαν αυτη περίεργος ίδιό-
της μέχρις έπ' εσχάτων δέν έπεξηγείτο αρκούντως. 
'Ανεγνώριζον τό φαινόμενον χωρίς όμως vα δονηθώ-
σι να έξηγήσωσιν αύτό. 

Ό Ίοζιν Μεσναρδ καθηγητής τοΰ πανεπιστη-
μειου εν Ρουαν άπέδειξεν ότι αύται αί ίσχυρώτεραι 

καί γλυκύ σεραι άναδόσεις τής εύωδίας κατα διαφό-
ρους ώρας τής ήμέρας εινε συνέπεια τής ερεθίσεως 
τής συμβαινούσης έν τοϊς εύώδεσιν άνθεσί. 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 16 
κατα πρώτον άπαντήση πλημμελέστατα (1). Τότε ο 
Μ. 'Αλέξανδρος άπέδωκεν αύτοΐς τήν έλευθερίαν 
λίαν πλουσιοπαρόχως δωρήσας. 

(1) Κατα τόν συλλογισμόν τοϋ πρεσβύτου Ίνδοϋ, 
αμα ούτοι άπήντων ό εις τοϋ άλλου πλημμελέστε-

ρον, εξάγεται, οτι άνακριβέστατα άπήντησεν ο τελευ-
ταίος άλλ' ο Μ. 'Αλέξανδρος δεν έδικαιοΰτο να άρ-
χίση άπό τοϋ κριτοϋ (γέροντος ΙνΓοϋ) τήν έκτέλεσιν 
τής ποινής, διότι ο κριτής απήντησε τελευταίος ούχί 
δέ κατα πρώτον. Ή πανουργία του κριτοΰ σύγκει-
ται έν τούτω, οτι ούτος αναφέρει τήν λέξιν ((κατα 
πρώτον)) και εις τό ρήμα ((απαντήσει)). 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Παρά τοις πλείστοις επικρατεί ή πεποίθησις, 
οτι ο ίατρός δι' έκάστην άσθένειαν έχει διατε-
θειμένον εν ή πολλά φάρμακα καϊ οτι, άφοϋ 
ποιήση διάγνωσιν τής άσθενείας, ουδέν τώ ενα-
πομένει ή νά προσδιοοίση φάρμακόν τι και νά 
άναμένη τήν έπιθυμητήν ενέργειαν. Ή γνώμη 
αυτη προέρχεται εκ τής διαδεδομένης πλά-
νης, οτι ώρισμένον τι φάρμακον ενεργεί κατά 
τόν αυτόν τρόπον έν άπάσαις ταΐς περιπτώ-
σεσι. Παραδεχόμενοι οτι αί χαρακτηριστικαί 
ιδιότητες έκάςου φαρμάκου έκφαίνονται πράγμα-
τικώς κατά τόν ίδιον τρόπον πάντοτε, δέν πρέ 
πει νά λησμονήσωμεν οτι οί οροι ΰφ'ους τά φάρ-
μακα ένεργοϋσιν έπί τοϋ οργανισμού τών άσθε-
νών είνε διάφοροι καί οτι ή διαφορά αυτη έν 
πολλαΐς περιστάσεσιν είνε πολύ μεγάλη. 

Τά φάρμακα διακρίνονται διά τής τοπικής 
καί τής άπομεμακρυσμένης ένεργείας των, κα-
θόσον ένεργοϋσιν άμέσως μόνον έπ' εκείνων τών 
μερών τοϋ σώματος διά τών οποίων εισέρχον-
ται είς αυτό, ή ένεργοϋσι καί επί τών άπομε-
μακρυσμένων μελών αυτού. Τά πλείστα φάρμα-
κα ένεργοϋσι συγχρόνως καί τοπικώς καί ολι-
κώς, άλλά, κατά τόν γενικόν κανόνα, ή μία 
τούτων τών ενεργειών υπερτερεί τήν άλλην. Τά 
φάρμακα είσδύουσιν είς τό σώμα διά τής ΰπό 
τών φλεβών ή τών μικρών τριχοειδών άγγείων 
άπορροφήσεως. Τό αυτό συμβαίνει καί οταν λαμ-
βάνωμεν σκληρά φάρμακα Έν τή τελευταία 
περιπτώσει ταύτα διαλύονται έν τοις υγροίς 
τεΐς ευρισκόμενοις έν όλοκλήρω τώ σώματι, 
έξαιρέσει τής επιδερμίδος. 

Πρό τίνος καιρού δέν άνεγνώριζον οτι τό αί-
μα είνε ό διανουμεύς τών φαρμικων. Τά ασυνή-
θη φαινόμενα τά παρατηρούμενα έν τώ νευρι-
κω συστήματι κατά τήν ληψιν τών φαρμάκων 
έν πολλαϊς περιστάσεσι δίδουσι τό ένδόσιμον 
είς τήν ΰπόθεσιν οτι ώς άγωγεύς τών ενεργειών 

αυτών χρησιμευουσιν αί νευρικαί οδοί. Αί υπέρ 
τής υποθέσεως ταύτης παραγόμεναι άποδείξεις 
αναφέρονται ουσιωδώς είς τά ισχυρώς ενεργούν-
τα ύλικά, ώς καί εις τάς μεγάλας δόσεις τών 
δηλητηρίων. Ενταύθα άποδίδουσιν ίδιαιτέραν 
σημασίαν είς τήν ταχείαν ένέργειαν δηλητηρίων 
τινών, οίον τοϋ πρωσσικοϋ όξέος acide prussique 
τοϋ cyanure de potassium καί τής νικοτίνης. 
Και πράγματι, ή επιρροή τούτων τών δηλητη-
ρίων έμφανίζεται πολύ ενωρίτερον τής τελείας 
κυκλοφορίας τοϋ αίματος έν τω σώματι. Παρα-
τηρητεον ομως, οτι έν τή ρηθείση περιπτώσει 
πρός έκδήλωσιν τής ένεργείας τοiτων τών δη-
λητηρίων δέν απαιτείται τελεία κυκλορορία 
τοϋ αίματος έν τώ σώματι. Ή αιτία τούτου 
είνε, οτι τά μνησθέντα δηλητήρια είνε άεριοει-
δή καί ΰπό τήν χαμηλήν συγκριτικώς θερμο-
κρασίαν, ενεκα τούτου η ενέργεια αύτών έκτει-
νε ται. ού μόνον έν τω έγκεφαλικώ καί νωτιαίω 
μυελώ άλλά καί διά τών νευρικών οδών έν τοις 
πνεύμοσι καί τή καρδία. 'Ιδού διατί, οταν θέ-
σωμεν εις τό στόμα μας παρόμοιον δηλητήριον. 
έν μέρος αΰτοϋ διά μιας έκφεύγει είς τούς πνεύ-
μονάς. Τοιουτοτρόπως οί άτμοί τών δηλητη-
ρίων έγγίζουσι τά άκρα τών νεύρων πολύ ε-
νωρίτερον πρίν ή τό αίμα έκτελέση τόν δρομων 
του έν τοϊς όργάνοις τοϋ σώματος. Διά τούτου 
εξηγείται ή ταχύτης μεθ' ής τά ρηθέντα δη-
λητήρια ένεργοϋσιν έπί τών ζώων. 

'Επίσης πρό τίνων έτών ισχυρίζοντο οτι δη-, 
λητήρια τινά καί κατ' ελάχιστον ποσόν λαμ-
βανόμενα έξασκοϋσιν ΐσχυράν καί δή θανατηφό-
ρον έπιρροήν έπί τού όργανισμοΰ, χωρίς νά απο -
λεσθή ή νά μεταβληθή τό ληφθέν ποσόν τοϋ 
δηλητηρίου. Ό ισχυρισμός ούτος δέν είνε αλη-
θής. Κατά τήν αύτοψίαν τών δηλητηριασθέν-
των ουδέποτε ευρέθη έν τώ στομάτω τό αυτό 
ποσόν τοϋ δηλητηρίου τοϋ καταποθέντος. A. 
δέ ένίοτε κατά τήν κατάποσιν μίγματος έκ 
δηλητηριωδών ουσιών, οίον τοϋ οπίους, ευρεθή εν 
τοις έντοσθίοις τού άνθρώπου πάλιν τό αυτό ή 
σχεδόν τό αυτό ποσόν τούτων τών ουσιών, έν 
ταύτη τή περιπτώσει δέν δύναται νά θεωρηθή 
τό ζήτημα ώς λελυμένον, διότι τά συστατικά 
μέρη τοϋ οποίου έμβοαχέντα έν τω ΰγρώ εγέ-
νοντο βαρύτερα, καί ή κατ' αυτόν τόν τρόπον 
αυξησις τού βάρους συνεπλήρωσε τό ποσόν τοϋ 
δηλητηρίου τό οποίον εισήλθεν είς τό αίμα. 
Έπομένως άπομένει νά άναγνωρίσωμεν οτι τό 
αίμα είνε τά μεσάζον ΰλικόν, το οποίον απορ-
ρσφοϋν τά φάρμακα διοχετίζει αυτά είς τά 
λοιπά όργανα έν τοις οποίοις έκδηλοϋται άκο-
κούθως ή ένεργεια αυτών. 

("Επεται τό τέλος) 

Τύποις ΑΣΤΡΑΠΗΣ οδός Βορέου 13. 


