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ΤΕΛΕ rT  Λ l ΛI AN A Iv Α ΑΥΨΕΙΣ

Τ ε χ ν η τ ή  π α ρ α γ ω γ ή  ά δ ά μ α ν τ ο ς . —  T o  ν έ ο ν  με τ  ά λ λ ο ν  

Μ ά σ ρ ι ο υ . —  Ά ν τ ί  ά λ α τ ο ς .  —  Δ ι α ν ο μ ή  ά ζ ω τ ο υ  ε ϊ ς  
τ ο υ ς  κ α ρ π ο ύ ς  κ α ί  ε ι ς  τ  ά ύ δ α τ  α τ η ς  ά π ο σ τ  ρ α γ 

γ ί σ ε  ω ς. —  Ά π ο κ ε ρ ά τ ω σ ι ς  τ ω ν  ζ ώ ω ν .  Π α ρ ά 
σ ι τ α  χ ε λ ω ν ώ ν .  —  Κ ο ι τ ά σ μ α τ α  γ α ι α ν θ ρ ά κ ω ν  

κ α ί  λ ε υ κ ο σ ι δ ή ρ ο υ .  —  Τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ή  σ υ γ κ ο ι ν ω 

ν ί α  ά ν ε υ τ  η ς μ  ε σ ο λ α β η σ ε ω ς α γ ω γ ο ύ .

Κατά την τελευταίαν τρι μηνίαν επετευχΟη τέλος υπο της επιστή

μης ή τεχνητή παραγωγή τοϋ άδάμαντος. II ζωηροτάτη αΐσθησις Λν 
ένεποίησεν ή άναγγελία της επιτυχίας ταύτης τοΰ κ. Ερρίκου Μουασ- 
σάν προηλΟεν ού/ί έκ της έλπίδος ότι αΰτη γενήσεται α ιτία  ευχερούς 
άποκτήσεως μεγάλων περιουσιών, αλλ εκ των απόψεων των νυν το 
πρώτον δ ι’ αϋτης αποκαλυπτομενων εν τή  φιλοσοφία τ7,ς φυσικές 

ιστορίας.
Ε ίναι οΰτω γνωστόν ότι α! διαστάσεις των παραχΟέντων άδαμάν- 

των εΐνε ελάχιστα κλάσματα τοΰ ΰποχΟ.ιοστοΰ τοΰ μέτρου, και οτι ου- 

δεμία υπάρχει κατά τό φαινόμενον πιθανότης ή έν χρήσει μέθοδος νά 
παράσχω ποτέ άδάμαντας έπαισΟητώς άδροτερους" οι έμποροι και οι κα-



ταναλωταί πολυτίμων λίθων δύνανται δθεν ν’ άδιαφορώσι περί της επι
τυχίας ταύτης.

Δ ιά  τούς j/.ετά περιεργίας όμως παρακολουθοΰντας πασαν προς την 
φύσιν σχετιζομένην άνακάλυψιν, το θέμα ϊ/ ν .  ίσχυρώτατον καί διττόν 

ενδιαφέρον καί ύπά την εποψιν της μεθόδου, ης έγένετο χρήσις καί υπό 

την εποψιν των παρατηρήσεων, αϊτινες ηγαγον τάν κ. Μουασσάν εις 

την έπινόησιν της μεθόδου ταύτης.
Μικρόν πρό τοΰ 1891 τεμάχιον μετεωρικού σιδήρου προερχομένου έκ 

κλεισώρειας της Άριζόνας, έπονομασθέν C ation  D ia b lo ,  έπαρουσίασε 
κατά την χημικήν άνάλυσιν μικρούς κόκκους άδαμάντων.

Έ ν  άρχη τό μέταλλον τοΰτο έθεωρήθη υπό των άνευρόντων αυτό 
φυσιοδιφών ώς γηγενές. Κ α τ ’ ’Απρίλιον τοΰ 1891  έγένετο έν Ά λβο υ - 

κέρηκ Νέου Μεξικού άνάλυσις εκτάκτως φαντασιώδης παρουσιάσασα σί
δηρον αυτοφυή, μόλυβδον, άργυρον καί χρυσόν.

Παρεδέχθησαν τότε ότι έπρόκειτο περί φλεβάς μεταλλικού σιδήρου 
(πράγματος έν ούδεμια χώρα γνωστού), καί έβεβαίουν ότι ή φλέψ αύτη 

έξετείνετο εις τά πέριξ τοΰ « G r a te r  M o u n tain » έπί άποστάσεως δύο 
μ ιλλ ίω ν.

Τά τοιοΰτον ήτο τεραστία υπερβολή, ώς παρετήρησεν ό κ. Φούτ, 
κατά μήνα ’Ιούνιον, έπισκεπτόμενος τόν τόπον έκεϊνον, καί όμως, μο
λονότι τά τεμάχια  τά  κατά πρώτον παρ’ αύτοΰ έςετασθέντα εϊχον οψιν 
ούρανοπετών όγκων, ό όρυκτολόγος ούτος δεν άπέκρουσεν έν άρχή τήν 

ιδέαν ότι δυνατόν νά εΐνε ϋλαι άνατιναχθεϊσαι εις τάν άέρα ύπά γει— 

τονικοΰ τίνος ήφαιστείου. Τούτου ένεκα έξηρεύνησεν έπισταμένως τό 
« G r a te r  M o u n ta in ,»όπερ όμως δεν εύρέθη Ιχον ούτε λάβαν, ούτε τ έ 
φραν, ούτε οίονδήποτε έτερον ηφαιστειογενές σώμα’ δεν άπαντα έκεϊ ή 
ψαμμόλιθος, καί ασβεστόλιθος ύδατογενής.

Ό  δε σίδηρος, αντί ν ’ άποτελή φλέβα, εύρίσκετο εις κατάστασιν μ ι
κρών όγκων διακεκριμένων καί as μονωμένων, άλλά κατεσπαρμένων έπί 

ζώνης 5 0 0  περίπου μέτρων μήκους, καί 3 6  μέτρων μεγίστου πλάτους, 
άλλά μετά μεγάλων κενών μεταξύ αυτών.

Ο μέγιστος ό'γκος, 9 0  καί πλέον χιλιόγραμμα, σχήματος σχεδόν 

τετραγώνου, φέρει μεγάλας διαμπερείς όπάς. "Ετερος ό'γκος 70  χ ιλ ιο- 
γράμμων φέρει βαθεϊαν έσκαμμένην κοιλότητα, καί τρίτος 18 χ .λ ιο- 

γράμμων κατετμήθη τά πρώτον όπως χρησιμεύση εις τήν άνω μνημο- 
νευθεϊσαν άνάλυσιν.

Παοά τούς μεγάλους τούτους όγκους ό κ. Φούτ μετά έπισταμένην 

έρευναν αύτοΰ τε καί πέντε ετέρων άνδρών άνεΰρεν εκατόν οκτώ μικρο- 
τέρους όγκους, συνελέχθησαν δε καί είκοσι τρεις προσέτι έτεροι, ών ο

ελάχιστος δεν έχει βάρος 2 γραμμαρίων. > _
II ,,,όνη όθεν εύλογοφανής γνώμη είνε ότι εις εποχήν άγνωστον αερό

λιθός έξεροάγη έπί τής Άριτόνας, μυδραλιοβόλών τήν γήν δια σειράς 
τεμαχίων,' ών ή έπί τοΰ έδάφου; διανομή έπιτρέπει τήν άνεύρεσιν της

διευθύνσεως τής τρο/ιΧς τοΰ μετεώρου.
’Από τοΰ μηνάς Νοεμβρίου 1 8 9 1 , ό κ. Κ α ίνιγ, εις όν ο κ. Φουτ 

διεβίβασε προς έξέτασιν τεμάχιον τοΰ σιδήρου τοΰ C ation  D ia b lo , ανε- 
κάλυψεν έν αύτώ κοιλότητα περικλείουσαν πολλούς μικρούς αναμφισδη- 

τήτους άδάααντας «χαράσσοντας τά Κυρούνδιον μ εθ ’ ής ευκολίας μα - 

ναιρα κόπτει τόν γΰψον» κατά τήν ιδίαν αύτοΰ έκφρασιν. Οί έν λογω 

άδάμαντες ήσαν μικροί καί αμαυροί, καί κατ’ ακολουθίαν άνευ μηδε- 

υ.ιας 'έαπορικής αξίας, άλλά ή επιστημονική αύτών σημασία ητο αναμ- 
φισβήτητος. ’ ν* τούτοις διέρρευσεν ολόκληρον έτος προτοΰ βεβαιωθη 

έπιστηυ,ονικώς ή Εύρώπη περί τής σπουδαίας ταύτης άνακαλυψεως, 
ητις παοήγαγεν έλαχίστην αϊσθησιν καθόσον πολλάκις ήδη έσφαλμενως 

ή προώρως άνηγγέλθη ή ύπαρξις άδάμαντος έντός άερολίθων. Μόλις 

αετά τήν πάροδον τοΰ έτους τούτου έτέθησαν ύπά τα όμματα της Α
καδημίας τών Επ ιστημώ ν τά πρώτα άφιχθέντα έν Ευρώπη δείγματα 

τών άδαυ-άντων τοΰ C au o n  D ia b li ',  και ά κ. Φρο ελ, ια της > 
σεως αύτών έντός οξυγόνου, κατέστησεν έναργώς καταφανή την αληθή 
αύτών φύσιν αποτέλεσμα, όπερ ά κ. Μουασάν δεν έβράδυνε να επικυ 

οώση διά πειραμάτων θαυμαστής όντως ακρίβειας.
Ό  τελευταίος ούτος χημικός, σημείων έπισταμένως τους ορούς του 

κοιτάσματος τών άδαμαντίνων κόκκων έν τω μεταλλικώ ογκω, παρε- 
τή ρ ησ ετή ν  τοποθέτησιν αύτών μ ε τ ά  γραφίτου καί λίαν άνθρακουχου 

σιδήρου, έντός σ/ισμάδων διαθεουσών τά δείγματα. Εσκέφ η ο ..

V ,™  τ . ;  V  τ -iv άρ,ν,ν s c ir » »  . 1;  ™

h  i K vi « τ , » ™ !  h  «  « Μ ρ » .
τη  έπιδράσει ύψ',λής θερμοκρασίας, γιγαντιαίαν πίεσιν.

Ε ινε -νωστόν ότι όταν κορέννυμεν τόν σίδηρον δι ανθρακος εις ερ- 
μοκρασίαν περιλαμβανομένην άπό 1 1 0 0  μέχρι 3 0 0 0  βαθμών, έπ ιτυγ- 
χάνομεν άποτελέσματα διάφορα άναλόγως τοΰ βαθμόΰ τής θερμοκρα

σίας εις ον άνήλθεν ά όλος όγκος. Έ ά ν θερμάνωμεν μέχρι 1 1 0 0  η 1 -0 0



βα θιώ ν, παραγομεν μ ίγμα  άμορφου άνθρακος καί γραφίτου, καί εις 

θερμοκρασίαν 3 ,0 0 0  βαθιώ ν παράγομεν άποκλειστικώς γραφίτην εις 
ώραιοτάτους κρυστάλλους. Ά πό 11 0 0  μέχρι 3 0 0 0  βα θ ιώ ν, ό τετηγ- 
μενος χυτός σίδηρος ενεργεί ώς διαλυτικόν διαλΰον όλοέν πλειότερον 

άνθρακα καθόσον ή θερμοκρασία αυξάνει. Ούτω εξηγείται ά σχηματι
σμός τοΰ γραφίτου επι τοΰ χυτοΰ σίδηρου τοΰ ίσχυρώς θερμαινόμενου 

εις τάς ίσχυράς καμίνους, όστις μεταπιπτων άπό 1 7 0 0  εις 1 1 0 0  βαθ

μούς, σημειον της στερεοποιήσεως αύτοΰ, παράγει έκ τοΰ δγκου αύτοΰ 

άφθονον άποκρυστάλλωσιν γραφίτου. Ά λ λ ’ οί όροι ούτοι μεταβάλλονται 
όλοσχερώς εάν μεσολάβηση ισχυρά πίεσις.

Οπως έκτελε'σω τό πείραμα τοΰτο —  λέγει αυτολεξεί ό κ. Μου- 
ασσάν, χρησιμοποιώ την πιεσιν την παραγομένην ύπό της αύξήσεως 
τοΰ όγκου τεμαχίου σίδηρου καθ’ ήν στιγμήν μεταβαίνη ούτος άπό τής 

ρευστής εις την στερεάν κατάστασιν. Εϊνε όντως γνωστόν ότι ό στερεός 

χυτός σίδηρος εχει πυκνότητα άσθενεστε'ραν τοΰ ρευστοΰ χυτοΰ σιδήρου, 
και ότι εις τό ύδωρ, διαστε'λλεται ούτος στερεοποιούμενος.

Εν άρχή των πειραμάτων ήμών κατεψύξαμεν αϊφνιδίως, έμβαπ τί- 
ζοντες εντός ύδατος, όγκον χυτοΰ τετηκότος σιδήρου, εχοντα θερμοκρα

σίαν 2 3 0 0 0  βαθμών. Δύναταί τις όμως επίσης, όπως τό πείραμα
επιτυχή κάλλιον, νά περιβάλη τεμάχιόν τ ι χυτοΰ σιδήρου διά περικα

λύμματος έκ σφυρηλάτου σιδήρου. ’Ιδού πώς έκτελεΐται τό πείραμα.

Λνθρας έκ ζακχάρου εύρηται ίσχυρώς πεπιεσμένος έντός κυλίνδρου 
εκ σφυρηλάτου σιδήρου, κλειομένου διά κοχλιωτοΰ πώματος έκ τοΰ 
αύ.οΰ μετάλλου. Ίήκομεν έντός ήλεκτρικής καμίνου ποσότητά τινα 

σφυρηλάτου σίδηρου, 1 5 0 — 2 0 0  γραμμάρια, έργασία άπαιτοΰσα ολίγα 
μόνον λεπτά της ώρας· είτα έν τώ ρευστώ, εϊσάγομεν ταχε'ως τόν κύ
λινδρον τόν περιεχοντα τόν άνθρακα. Τό χωνευτήριον έξάγεται αμέσως 
έκ τής καμίνου καί εμβαπτίζεται έντός κάδου ύδατος. ’Επιτυγχάνετα ι 

ουτω ο ταχύς σχηματισμός στερεού σιδηροΰ στρώματος, καί όταν ό επ ί
παγος ούτος έρυθροπυρωθή, έξάγομεν τό χωνευτήριον έκ τοΰ ύδατος, 
και αναμενομεν μεχρις ου συντελεσθή ή άπόψυξις.

Ο εκ ζακχάρεως άνθραξ ό διαλελυμένος έν τώ σιδήρω έξώσθη έκ τοΰ 
μετάλλου κατα τήν άπόψυξιν ταύτην, καί πρός άπομόνωσιν αύτοΰ αρ
κεί ή διάλυσις τοΰ σιδήρου έν ύδροχλωρικώ όξεϊ. ΓΙαρατηροΰμεν τότε 
οτι ευρισκεται ουτος εις διαφόρους καταστάσεις, συμπιπτούσας μεγάλως 
«.ετά των ποικίλων άνθράκων τών περικλειόμενων εν τώ μετεωρολίθω

τοΰ C atton D iab lo  Αί διάφοροι αύται καταστάσεις είνε γραφίτης, άν- 
θοαξ καστανόχρους εις έλάσματα λεπτά καί λίαν συνεστραμμένα, τέ
λος άδάμας αμαυρός η λευκός εις κόκκους τμηματικούς σμικροτάτους, 

άλλ’ αναγνωριζόμενους άνευ τοΰ έλαχίστου ενδοιασμού.
ΙΙρό τής ώραίας ταύτης έπιτυχίας παρίσταται φυσικώτατον να συμ- 

περάνωμεν ότι ό κ. Μουασσάν ούδέν ετερον έπραςεν έν τώ πειραματι 

αύτοΰ ή νά πραγματώστ, τεχνητώς τούς ουσιώδεις όρους, εις ους ο αδα- 
μαντοφόρος σίδηρος τής Άριζόνας οφείλει τήν ειδικήν αύτοΰ σύνθεσιν. 
Καί τό συμπέρασμα τοΰτο εχει τόσω πλειοτέρας πιθανότητας νά γινη 

αποδεκτόν, έκ πρώτης όψεως, καθόσον συμφωνεί μετα τής γνώμης πολ
λών, γενικώς όλως ξένων πρός τούς ιδιαιτάτους χαρακτήρας των ουρα- 

νοπετών βράχων, καθ’ ους οί μετεωρόλιθοι είνε παραγόμενον ξηρας 

τήξεως.
’Αλλά δέον νά παρατηρήσωμεν ότι οί άπαιτούμενοι όροι πιέσεως 

πρός παραγωγήν άδάμαντος, δυνατόν νά προκύπτωσιν ές άλλων περι
πτώσεων ή έκ τής στερεοποιήσεως μετάλλου διαστελλομενου, και, λόγου 

χάριν, έξ αμοιβαίων αντιδράσεων έν ένηρμοσμενω κχι κατχλληλω πε- 

ριέχοντι, υλών άεριωδών.
Ή  τελευταία αύτη ύπόθεσις έχει τό πλεονέκτημα ότι συμφωνεί μετα 

μεγίστου συνόλου παρατηρήσεων καί πειραμάτων άποδ εικνυόντων ότι οι 

πλεϊστοι μετεωρόλιθοι προκύπτουσιν έκ φαινομένων, εις ά ή πυρίκαυστος

τήξις είνε πάντως ξένη.
Έ πιτραπήτω  μοι νά ύπομνήσω ότι απο εΐκοσιν ετών υποστηρίζω 

τήν περί ής ό λόγος θέσιν καί ότι έπανειλημμένως ύπεστηριςα αυτήν 
κατά όρυκτολόγων μεγάλην περιβεβλημενων αυθεντειαν. Ούτω μετα 

ζωηροτάτης χαρΧς βλέπω σήμερον έπιστήμονας μεγίστης αξίας παρα
δεχόμενους τήν γνώμην ταύτην, καί όπερ περίεργον, άκριοώς ..ερι .οΰ 

μετεωρολίθου τοΰ C au o n  D iab lo  ον έν τούτοις άπεμιμήθησαν εις τούς 
κυριωτέρους ή έμφανεστερους αυτοΰ χαρακτήρας διά τής χρησεως υψ/ί

λών θερμοκρασιών.
Άφοΰ ύπέμνησε, κατά τάς ευμενείς αύτοΰ εκφράσεις, «τά  άξιοση- 

μείωτα πειράματα τοΰ κ. Στανισλάου Μενιε όστις κατωρθωσε ν απο- 
μιμηθή τά σκληρά μετεωρικά μεταλλικά καί λιθώδη ορυκτά δι αεριω
δών αντιδράσεων, δηλονότι δ ι ’ άμοιβαίας άποσυνθέσεως άτμώ ν,» ο κ. 
Δωβρέ προσέθηκεν : «Ο ύτω ή παρατηρησις και ό πειραματισμός συμφω 

νοΰσιν όπως πείσωσιν ήμας νά παραδεχθώμεν, ότι εν τοϊς ουρανιοις σώ~



μασιν, απο των όποιων προέρχονται, οί μετεωρόλιθοι δέν έσχηματίσθη- 
σαν δι απλής τήξεως, άλλα πιθανώτερον διά. συμπυκνώσεως άτμών με- 
ταπεσόντων άποτόμως άπό τής άεριώδους καταστάσεως εις κατάστασιν 
στερεάν.»

Ά φ ’ ετέρου ό κ. Φρήδελ μελετών την όρυκτολογικήν σύστασιν τοΰ 

C au o n  D iab lo  παρατηρεί ότι «ή  διανομή τοΰ θείου φαίνεται άποδει- 

κνύουσα ότι ό μετεωρικός σίδηρος της Άριζόνας, έν τώ όποίφ ευρίσκει 
τις νεφρίτας έκ τροϊλίθου (ορυκτόν θειούχου σ'δηρου όμοιον πρός σιδηοο- 

πυρίτην) έν μέσω μεταλλικοΰ σιδήρου καί ιδιαιτέρου ΰποθειούχου όρυ- 
κτοΰ δεν έθερμάνθη μέχρις έρυθροπυρώσεως.

Οπωςδήποτε, διότι ούτε ) ώρος ούτε χρόνος κατάλληλος είνε νά 

έςετάσωμεν κατά βάθος τό κεφαλαιώδες τοΰτο ζήτημα, βλέπομεν εις 
χεϊρας τοΰ κ. Μουατσάν τά  θέματα τά προσιτά εις την χημείαν διά 

τής ζηρας όδοΰ προσλαμβάνοντα κολοσσιαίαν αύξησιν. 'II  ηλεκτρική 
κάμινος εις ήν οφείλεται ή τεχνητή σύνθεσις τοΰ άδάμαντος παρήγαγεν 

ήδη πλήθος ετέρων άξιοσημειώτων άποτελεσμάτων καί ή γονιμότης 
αύτοΰ δικαιολογεί βραχυτάτην περιγραφήν τών κυριωτάτων αύτοΰ μερών.

Α ποτελεϊται ουτος προ παντος έξ άνθρακίνου κυλίνδρου, έν τώ έσω- 
τερικώ τοΰ όποιου σχηματίζεται τά ηλεκτρικόν τό.ον μεταξύ δύο ήλεκ- 

τρωδίων οριζοντίων. Ό  κύλινδρος ούτος εχει ύψος ίσον πρός την διά
μετρον αύτοΰ. Σύγκειται δέ έκ τεμαχίου άνθρακίνου σωλήνος στηριζο- 

μένου διά τοΰ κατωτέρου άκρου έπί πλακός έπίσης άνθρακίνου. Τά 

ανώτερον άκρον υποβαστάζει δίσκον άνθράκινον έχοντα τήν αύτήν διά

μετρον. Τέλος δύο όπαί έπιτρέπουσι τήν είσοδον εις τά ήλεκτρώδια. 'Ο 
κύλινδρος ούτος είνε τοποθετημένος έντός άσβεστολιθικοΰ όγκου όμοιου 
προς εκείνους ων ο: Δ εβ ΐλλ  καί Δεβραί εκαμον χρήσιν κατά τάς μεγά- 

λας αυτών τήςεις τοΰ λευκοχρύσου. Ό  κύλινδρος δεν έγγίζει τό άσβε- 

στολιθικάν τοίχω μα. Άπομονοΰται διά στρώματος άέρος 5 ύποχιλιοστών 
τοΰ μέτρου πάχους καί ή βάσις αύτοΰ στηρίζεται έπί υποστηριγμάτων 
έκ μαγνησίας.

Χάρις τή συνεργασία τοΰ κ. Βιάλ, ό κ. Μουασσάν δύναται νά θετή 
εις ένεργειαν την κάμινον αυτοΰ διά μηχανής 50  ίππων δυνάμεως" τά 
παραγόμενον τόξον είνε 4 5 0  αμπερίων καί 7 0  βολτίων. 'II  συσκευή 
αυτη καθιστα εφικτήν την άβίαστον παραγωγήν θερμοκρασιών άνωτέρων 
τών 3 ,0 0 0  βαθμών.

Μεταξύ τών υπηρεσιών άς δύναται νά παράσχω εις τήν χημείαν, ή

•ηλεκτρική κάμινος ήν περιεγράψαμεν έπ ιτρέπει τήν ταχείαν παρασκευήν 

τ ών δυστήκτων μετάλλων. Πρός τοΰτο άρκεί να τ ο π ο θ ε τ ώ  « τ η  κοι- 
λότητι ασβεστοκαμίνου ποσότης τις μαγνησίας ήτις εινε τελείως πυρο- 

αόνιμος καί κατ’ αύτάς τάς άνωτάτας θερμοκρασίας του τοςου,^και 
ύπεράνω νά τοποθετηθώ χωνευτήριον έξ άνθρακος τών αποστακτηρων 

περιέχον τά μ ίγμα  τοΰ ανθρακος καί τοΰ όξειδίου τοΰ μέλλοντος ν ανα-

γθή ή ν’ άποξειδιωθή .
’Εάν τά μέταλλον είνε πτητικόν, διευθύνουσι διά μέσου τής καμίνου 

όεΰαα ύδρογόνον καί οί μεταλλικοί άτμοί παραλαμβάνονται έντος κατ- 
εψΰγαένου ύποδοχέως. Παράγεται ούτω τό άσβέστιον, το βαρυον, το 

στρόντιον. Έ άν τά μέταλλον δεν είνε έπαισθητώς πτητικόν, παραμένει 

εις τόν βυθόν τοΰ χωνευτηρίου εις σχήμα μεταλλικού βώλου. ουτο 
συνέβη με τόν σίδηρον, τά χρώμιον, τά μαγγάνιον καί τά ουράνιον. 

Είνε δέ αύτη αληθής άποκάλυψις ητις δύναται να έχη σπουδαιοτατας

βιομηχανικάς συνεπείας. f ,
Ένδιατρίψωμεν ήδη εις μελέτην δημοσιευθείσαν έν Καίρω υπο του

ΐατροΰ Ούσσε’ιν Ό φ φ , δ ι’ ής ούτος παραδέχεται τήν ύπαρξιν νεου με
τάλλου αέχρι τοΰδε άντιπαρελθόντος άπαρατηρήτου. Άναλυων ορυκτήν 

στυπτηρίαν μαγγανειοΰχον κομισθεϊσαν άπό τής Ανω Α ί(ύπτου ύπο ~ 

κ. Ζόνσων-ΙΙασα, ό συγγραφεύς τής άνω μελέτης ανεκοπη υπο α-'·?00"  
πτων άντιδράσεων. Τελεία  άνάλυσις ώδήγησεν αύτόν ενώπιον 0,21) τοις 
100 ο ξ ε ι δ ί ο υ  α γ ν ώ σ τ ο υ .  Ε ις τό μέταλλον τοΰτο θα δοθγ, το 

όνοΆα Μάσριον (έκ τής αραβικής λέξεως Μασρ, ήτις σημαίνει ι (υ  ̂

πτος) καί ή άνακάλυψις αύτοΰ έάν άποδειχθή ορθή, θά παρουσίας το 
διπλοΰν ενδιαφέρον ότι απορρέει άπό χημικού τής νεωτέρας Αίγυπτου, 
τής λίαν εφεκτικής μέχρι τοΰδε εις πρωτότυπον εργασίαν, και οτι εγέ- 

νετο άνεξαρτήτως τής χρήσεως τοΰ φασματοσκοπίου.
Κατά τήν γονιμω τάτην αύτοΰ άποστολήν εις τήν Α νω -Ο υμπαγκη 

ό κ. ’Ιωάννης Δυβόφσκης παρετήρησεν ενδιαφέροντα γεγονότα περί του 

τρόπου καθ’ ον οί Βόνζος, οί ιθαγενείς άνθρωποφάγοι τής χωράς τα υ - 

της άναπληροΰσι τήν έλλειψιν τοΰ άλατος όπως άρτύωσι τας τροφας 
αυτών. Συλλέγουσιν έπί τής έπιφανε.'ας τών ύδάτων του μεγάλου πο
ταμού άριθμόν τινα φυτών άγροστοειδών, πολυγωνίων και αροώων, 

καίουσιν αύτά καί πλύνουσι τήν τέφραν, ητις μετα δώλισιν και ε ,α τ μ ι-  
σιν, παρέχει κρυσταλλικήν ούσίαν κατά τά μάλλον η ήττον λευκήν ης 

γίνεται χρήσις ώς άρτύματος.



Εν τούτο ις κατά τάς αναλύσεις τοΰ κ. Δεμουσσΰ, τό κυρίως λεγό
μενον αλας, η χλωριοΰχον νάτριον έλλείπει παντελώς άπο της ουσίας 

ταύτης συνίσταται αύτη άπά χλωριούχου κχλίου άναμεμιγμένου μετά 

“*ε^κ°ΰ καί άνθρακικοΰ κχλίου. Άξιοσημείωτον τυγχάνει ‘ότι* τά αλατα 
τοΰ κχλίου ούδαμώς τυγχάνουσιν έπιβλαβή ϊσ τω  καί καταναλισκόμενα 
Εις αρκούντως μεγάλας ποσότητας.

Η χρήσις αύτη δεν περιορίζεται βεβαίως εις την χώραν έν ή πα- 
ρετηρησεν χύτην ό κ . Δυβόφσκης. 'Ιερχπόστολός τις έπί μακράν πχρχ- 

μείνχς έν τ^  ’Ανατολική Α φρική, άπά της Μοζαμβίκης μέχρι τοΰ 

Ισημερινού, ισχυρίζεται ότι ειδε τους μαύρους συνεχώς άρτύοντχς τάς 

τροφάς αύτών διά τέφρας φυτών καί ιδίως διά τέφρχς της I ’lu ch iea  

D io sco rir lis  D. C  Τά φυτά πχρουσιάζοντχι έν τχ ϊς  περιστάσεσι ταύ- 
τχ ις  ως αληθή χημικά εργαστήρια έν οίς στοιχεία τινά τοΰ έδάφους συν- 

δυχ,ονται κατα τρόπον ολως ίδιάζοντακαί επωφελή διά τόν άνθρωπον.

Θά ήδυνάμεθχ μακράς νά άφιερώσωμεν σελίδας εις την ιστορίαν τών 
χημικών άντιδράσεων, αΐτινες ύπά την έπίδρχσιν τών κχτωτέρων φυ

τών κχι ε:δικώτερον τών μικροβίων, έπιτελοΰντχι έντός της άροσίμου 
γτιζ. Ηναγκασμε'νοι όντες νά μη έπεκτεινώμεθα χπλώ ; θά κάμωμεν 

μνείαν τών αποτελεσμάτων τών έπιτευχθίντων ύπά τών κ. κ. Μύντζ καί 
Κουδάν ώς πρός την αμμωνιακήν ζύμωσιν τής γης.

Ου μόνον ο! χημικοί ούτοι παρχτηροΰσιν ότι ή παραγωγή τής ά μ- 
μωνίας εινε αποτέλεσμα μικροβιακής ένεργείας, άλλά πρός τούτοις ότι 

δο; υπάρχει, ώς διά τον νιτροποιησιν, ειδικός ζυμεγέρτης ώρισμένος εις 

την σύνθεσιν τχύτην ητις δέον νά έπικληθή «κοινή η φυσική λειτουρ
γ ία , εις ήν συμβάλλουσι τά διάφορχ είδη, έξ ών βρίθει τό έδαφος.»

Ηδη μεταβαινομεν εις τάς έρευνας τοΰ Δεχεράκ περί τής διανομής 
του αζώτου τών λιπασμάτων καί τής γης μεταξύ τής συγκομιδής καί 
τών ύδάτων τής στραγγίσεως.

Πρόκειται περί προβλήματος δυσχεροΰς όσω καί σπουδαίου όπερ έλύθη 
τγ, βοήθεια τών μηχανημάτων άτινχ ά Δεχερχίν έτοποθε'τησεν εις τόν 
πειραμχτιστικόν αγρόν τής εθνικής γεωργικής σχολής τοΰ Γκρινιόν.

Ε π ι τής μ ιdtς πλευράς τοΰ αγροΰ τούτου έσκαψαν εύρεϊαν διατομήν 
ένός μέτρου βάθους καί κατεσκεύασαν έν χύτή διά σιδηροΰ σύρματος 

επικεκχλυμμένου δ ι’ ύδροπαγοΰς κονιάματος μεγάλα κιβώτια 2 μέ
τρων μήκους καί πλάτους καί 1 μέτρου βάθους. Τά βάθος τών κιβω
τίων τούτων, έντελώς ύδχτοστεγες ειν? κοϊλον καί φέρει οπήν έν τώ

«.έσω, εις ήν εΐνε προσηρμοσμένος σωλήν. Δ ιά  τοΰ σωλήνος τούτου 
έκρέουσι τά διά τοΰ χώματος διαρρεύσαντα ύδχτα. Πρός διευκόλυνσιν 
τής εκροής ταύτης τά βάθος τών κιβωτίων είνε έπεστρωμένον διά στρώ

ματος χαλίκων πάχους 2 περίπου ύφεκατομέτρων.

Οί σωλήνες άπολήγουσιν εις δοχεία.
Τά κιβώτια είνε περί τά είκοσι. Καλλιεργείται έν αύτοϊς εϊρα, τρ ι- 

φύλιον, σίκαλις, ζχκχαρότευτλα, γεώμηλα κχί σίτος. Πασαι αί συγκο · 
μ ιδχί έζυγίσθησαν έπιμελώς, τής συστάσεως δε τών φυτών τούτων ού- 
σης ήδη καθωρισμε'νης πρά πολλοΰ, ήϊ>υνήθησχν έκ τοΰ βάρους αυτών 

νά ύπολογίσωσι τήν ποσότητα τοΰ αζώτου, ήν τά  φυτά τα ΰτχ περιεϊ- 
χον- άφ’ ετέρου συνέλεξαν έπιμελώς τά  ύδχτχ τής χποστρχγγίσεως, 
ανέλυσαν αύτά καί άνεΰρον τήν ποσότητα τοΰ πχρασυρθέντος παρ αυ

τών αζώτου.
Τό συμπέρασμα τών πολυαρίθμων πειραμάτων τών ούτω γενομένων 

ύπά όρους λογικώς ποικίλους εΐνε ότι καί όταν χκόμη παρε'χη μεγάλην 

ποσότητχ νιτρικού άλατος, αί άπώλειαι διά τών ύδάτων τής άποστραγ- 
γίσεως είνε μικραί οσάκις ή συγκομιδή είνε αρκούντως ισχυρά ώστε νά 

έξατμίζτ) τό μεϊζον ποσάν τοΰ πεσόντος ύδατος. "Οταν τά φυτά είνε 
ασθενικά, ό γεωργός ύφίσταται ζημίας έκ δύο διαφόρων αιτιών. Έ ν 

πρώτοις διότι εχει ολίγον προϊόν, καί άφ’ ετέρου διότι τά  ύδατα τής 
άποστραγγίσεως λίαν άφθονα παρασύρουσι μεγαλην ποσότητα αζώτου 

ύπά μορφήν νιτρικού οξέος.
'Ως πρός τήν ζωοτροφίαν κατά τό πχρελθόν τρίμηνον χρονικόν διά

στημα εχομεν τήν ακόλουθον μέθοδον έφαρμοσθεΐσαν έπί βοών. Πρό

κειται περί άφαιρέσεως τών κεράτων, διά τής οποίας ού μόνον καταρ- 

γεϊτα ι εν αίτιον κινδύνου, άλλά καί επέρχεται αύξησις γάλακτος καί 

λίπους εις τά ύφιστάμενα τήν έγχείρησιν ζώα.
Ε ις ’Αμερικήν καί ιδίως εις Βίσκονσεν ή εξαγωγή τών κεράτων γ ί

νεται ήδη παρά πάντων τών ζωοτρόφων εις τά  εαυτών ζώα. Είνε 

άπλουστάτη καί έκτελεϊται έπί νεαρωτάτων ζώων. Συνίσταται δέ εις 
κχυτηρίχσιν διά ποτχσσης τοΰ μικροΰ έξογκώμχτος τοΰ εξαγγέλλοντας 
έπί τής κεφαλής τών μόσχων τήν πρώτην έμφάνισιν τοΰ κέρατος, 

συνήθως δέ ή έπ ιτυχία  δεν άπαιτεϊ δευτέραν χρήσιν τοΰ καυτηρίου.

Οι κκ. Σεβρέ καί Γκέρν ύπέδειξαν τά  πολυάριθμα ζώα τά βιοΰντα 

συνήθως έπί τοΰ άστρακίου τών θαλασσίων χελωνών έν τ$  Μεσογείο) 

Θαλάσση. Κ ατά τόν τελευταϊον επιστημονικόν πλοΰν τοΰ σκάφους
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« M e lita »  δύο τοιαΰται χελώναι εύρέθησαν μεταξύ τής ’Αλγερίας καί 
τών νήσων Βαλεαριδών. 'Η  μ ία  ένήχετο έπί τών νώτων, πλήττουσα 

τον αερα δια τών ποδών της" ή έτέοα ένήχετο ζωηρώς περί τήν συυ:.- 

πλωτήρα αύτής. "Α μα τη προσεγγίσει τής λέμβου ή δεύτερα αύτη 
έβυθίσθη υπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης καί έγένετο άφαντος, ένώ 
η αλλη συνελήφΟη άνευ άντιστάσεως. Τό όστρακον αυτής ήτο άρ- 

κούντως καθαρόν. ’Ολίγα τινά γαστερόποδα ύπήρ^ον μόνον έπ’ αύτοΰ.
II δευτε'ρα χελώνη συνελήφΟη εις τά αύτά ύδατα μετά ενα μήνα καί 

τό δστρακον αυτής ήτο έζεναντίας πλήρες παρασίτων. Εΰρίσκοντο τά 
αύτά παράσιτα όποια εις τό όστρακον τής πρώτης, άλλά πολύ πολυα- 

ριθμότερα, προσέτι δέ καί φύκη στε'γοντα εκατοντάδας ααλακίων καί 

μαλακόστρακα. Ή  πρώτη χελώνη ήτο καθαρωτέρα τής δευτέοας διότι 
αύτη είχε καθαρίοη αύτήν άπό τών πολυαρίθμων παρασίτων, τρεφο- 
μένη έξ αύτών1 είνε αύτη υπηρεσία ήν τά ζώα ταΰτα προσφέρουσι 
συχνότατα πρός άλληλα.

Έ ν τή  γεωλογία δέον νά άναφέρωμεν τήν άνακάλυψιν τήν γενομέ- 

νην εσχάτως έν τή  Μάγχη τεκμηρίων άνθρακοφόρων στρωμάτων. 'Η 

Ε τ α ιρ ία  τής υποβρυχίου διώρυγος διενεργήσασα βολιδοσκοπήσεις εις 

Δοΰβρον, έξήγαγε δείγματα έκ βάθους 3 5 0  μέτρων περιέχοντα /α ρα - 
κτηριστικώτατα φυτικά ’ίχνη. ΙΙροχωρήσασα μέχρι βάθους 5 8 8  μέτρων 
άνεγνώρισε τήν ύπαρξιν δέκα στρωμάτων γαιάνθρακας τελείως οριζον
τίων έξ ών οκτώ εχουσι πάχος πλε'ον τοΰ ενός ποδός.

Ή  παλαιοντολογική έξέτασις υπέδειξε τφ  κ. Ζέϊλλερ χλωρίδα έλου
σαν στενοτάτην συγγένειαν πρός τήν χαρακτηρίζουσαν τήν μέσην στρώ- 
σιν τοΰ άνθρακοφόρου εδάφους.

Φαίνεται ότι γινώσκουσιν ήδη άκριβώς τόν άληθή κοιτασμόν τής 

πλατίνης, μετάλλου συνήθως συλλεγομένου εις κόκκους καί ψήγματα εις 

έδάφη προσχώσεων όπου προφανώς δέν έσχηματίσθη. 'Ρώσσος έπιστή- 
μων, ό κ. Ίνστραντζέφφ, υπήρξε μάρτυς, εις τά Ούράλια, κοιτάσμα
τος άρχικοΰ λευκοχρύσου έν τή  περιοχή τών περιφήμων πλυντηρίων τοΰ 

Ν ιζνί-Ταδζίλσκ. Πάν τα τά  πέριξ μεταλλεία είνε λευκοχρυσοφόρα, καί 
ομως δέν είχον άνακαλυφθή οί βράχοι ών τά θρύμματα τροφοδοτοΰσι 

τάς προσχώσεις. Τυχαίως όλως άνεκαλύφθησαν αί φλεβίδες έν αίς τό 

πολύτιμον μέταλλον κοίτεται. Ό  βράχος συνίσταται έκ μίγματος πυ- 
ριτικών ορυκτών μαγνησιούχων χρωμιούχου σιδήρου καί έκ προϊόντων 
άποσαθρώσεως όποια ό όφίτης καί ό δολομίτης.

Ε ις τήν Φυσικήν ανήκει ή έπιστημονική έργασία τοΰ κ. P e e ce , ηλεκ

τρολόγου, έργασία ής τό άποτέλεσμα είνε τοσοΰτον απροσδοκητον ωστε 

εύρεν εύθύς έξ άρχής πολλούς τούς άπιστους. Πρόκειται περί πειραμα- 
των άτινα καθιστώσιν έφικτάς τάς τηλεγραφικάς συγκοινωνίας ανευ τής 

μεσολαβήσεως ούδενός τεχνητού άγωγοΰ. Ε ίνε άπομίμησις έν μεγάλω 
τοΰ κλασικοΰ περάματος δ ι’ ου άποδεικνύεται εις τούς μαθ^τάς .ών 

σ/ολείων καί γυμνασίων ή ΰπαρξις τών φαινομένων τοΰ έξ επαγωγής 

ήλεκτρισμοΰ, άλλ' αί διαστάσεις ούτως είπείν τοΰ πειράματος τούτου 
έγένοντο τοσοΰτον μεγάλαι, ώστε ούδείς ήθέλησε να πιστευση εις την 

άλήθειαν τών έπιτευχθέντων αποτελεσμάτων.
"Η δη δύναται τις νά ΐδη κατά μήκος τής άκτής τής νήσου Φλάτ 

Χ όλμ, εις τήν διώρυγα τής Βριστόλης, σύρμα μήκους 2 χιλιομέτρων 
φερόμενον έπί στύλων παραλλήλως πρός τήν θάλασσαν. Ε ις  άπόστασι; 

4 καί πλέον χιλιομέτρων, άπό τής άκτής τής γής τής Ούαλλίας, με
ταξύ τοΰ Λάβερυ Πόϊντ καί Λάβερυ Χάουζ, ολίγον νοτιώτερον τοΰ 
Καρδίφ εύρίσκεται όμοιον σύρμα τοποθετημένον παραλλήλως προς το 

πρώτον καί άνευ τής έλαχίστης μ ετ ’ αύτοΰ διατελοΰν συγκοινωνίας, η 

τής διά τοΰ άέρος καί τής γής. ’Ή δη, όταν διά τοΰ ένός τών δύο τούτων 
συρμάτων διέρχηται ηλεκτρικόν ρεΰμα, τηλέφωνον διατελοΰν εις συγκοι

νωνίαν μετά τοΰ δευτέρου σύρματος άρχεται όμιλοΰν. Ούτω δέ δύναται 

τις νά συνεννοήται άπό άποστάσεως τεσσάρων χιλιάδων μέτρων άπό 

τής μιας εις τήν έτέραν άκτήν τής διώρυγος ώς διά τών συνήθων τ η 
λεφώνων. Πάντες θ ’ άναγνωρίσωσι τήν σπουδαιότητα τής έφευρέσεως 

ταύτης ητις καθιστ* εφικτήν τήν συγκοινωνίαν μεταξύ δύο σημείων με
μονωμένων ά π ’ άλλήλων ύπό οίων δήποτε προσκομμάτων, ώς τής νυ- 

κτός, τών καταιγίδων, στρατοΰ πολιορκοΰντος κλπ.



ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ 
Α ΓΧ ΙΝ Ο ΙΑ  ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ

Δ Ι Α Λ Ε 3 Ι Σ  Γ Ε Ν Ο Μ Ε Ν Ι Ι  Ε Ν  Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο

ΥΠΟ

τ ο υ  Ε Ρ Μ Α Ν Ν  Α Δ Α Ε Ρ

Άρχιρραβίνου

Ο Ρενάν, ό με'γας συγγραφεύς, τήν απώλειαν τοΰ όποιου θρηνεί ακόμη 

ο φιλολογικός κόσμος, κάμνει παράδοξόν τινα παρατηρησιν έν τ γ  « Ί -  
στορί^ τών Σημιτικώ ν γλωσσών.» Οί λαοί όσοι κατάγονται έκτου  
Σ ή μ , λέγει, στ εροΰνται σ/εδόν έξ ολοκλήρου περιεργείας καί φιλογέ- 
λωτος διαθέσεως. ’Αλλά καί ό Ά γγλος φιλόσοφος Κάρλαϊλ παραπλη- 

σίαν εκφέρει παρατηρησιν, άρνούμενος εις την Ε βρα ϊκήν φυλήν πασαν 
ευθυμίαν. Ό  βιογράφος αύτοΰ Φράουδ παραθέτει συνδιάλεξιν έν ή ό 
Ινάρλαϊλ π αρατηρεϊ ότι οί ’Ιουδαίοι δεν 'έδειξαν ίχνος θυμηδίας κατά 
τινα περίοδον της ιστορίας των.

'Υπάρχει δε άρχαϊον Ταλμουδικάν ρητόν, τά όποιον λέγει- « ’Εάν 

σοΰ είπν) τις  ότι εχεις ώτα ά'νου, μη σέ μ έλει- άλλ’ έάν δύο σοΰ τό 

είπωσι, τότε αμέσως βάλε σάγμα εις την ράχιν σου.» Τωόντι δύναται 
νά φαντασθή τις ότι, άφ’ ού δύο τοιοΰτοι έξοχοι άνδρες συμφωνοΰσιν 

άρνούμενοι εις την Ε βρα ϊκήν  φυλήν την δύναμιν τοΰ γέλωτος καί την 
ικανότητα τοΰ προκαλεΐν γέλω τα, πρέπει νά εχγ βάσιν τινα ή κατηγο

ρία. Ά λ λ ά  νομίζω ότι δεν θά δυσκολευθώ ν ’ αποδείξω ότι ή μομφή 
είνε ανυπόστατος. Α ληθεύει ότι πολλά τών εθνών τής άρχαιότητος 

ήσαν έλλιπε'στατα περί την αντίληψη» τοΰ γελοίου. Τό στοιχείον τοΰ

αστείου ητο ασθενές παρά τοίς Α ίγυπτίοις- ούδέν μειδίαμα φαίνεται έπί 
τών ύπερμέτρως ανοικτών οφθαλμών καί τών πλατέων και γαλήνιων χ ε ι-  
λέωντών αγαλμάτων των. Ούδ’ είχον ο! Άσσύριοι δαιμόνιον κωμικόν 

πνεΰυ.α- οί μεγάλοι καί στρογγύλοι οφθαλμοί, ή προέχουσα και έπικαμπής 
ρίς, ά παχύς καί ρωμαλέος σχηματισμός τοΰ σώματος δεικνύουσιν αύτους 

ανήκοντας εις τύπον όχι φιλόγελων, άλλ’ ούσιωδώς σκληρόν καί φιλοπόλε- 
uov. "Αλλως όμως είχετά  πραγμα παρά τοίς Έ βραίοις. Ούτοι εις πρώιμον 

σχετικώς σταθμόν τής ιστορίας των εφθασαν την ώριμον εκείνην καί 
ίσχυράν διανοητικήν άνάπτυξιν ήν άπαιτοΰσιν ή ασκησις τής αγχίνοιας 

καί ή κατάληψις τοΰ τερπνοΰ καί θυμηδοΰς. Κ αί είνε κορυφαίος χα - 

ρακτήρ εις τά χρονικά τής Ε βρα ϊκ ής φυλής όστις παρήγαγε καί ώςυνεν 
εις τόν ΰψιστον βαθμόν τήν κωμικήν φλέβα των, ή εύχέρεια τοΰ λε- 
γειν τερπνά καί θυμηδή. Ό  Γκαϊτε εις τάν «Τουρκουατον Τάσσον» του 

αναφωνεί μετά θαυμαστής άληθείας καί δυνάμεως :

Οί άνθρωποι σκληρώς ίοκιμαζόμεΟα 

οϋ ί’ εως τέλους Οά το ΰπερέρομεν, 

έάν ή φόσις ϊε ν  μ5ς έ ϊα ψ ίλ ευ ε 

φιλόγελων και ειρωνα ϊιάΟεσιν.

Ν α ι, ό ταλαίπωρος ’Ιουδαίος έδοκιμάσθη καί δοκιμάζεται άκόμη 

τρομερά. Κατατυραννούμενος ύπο τής σιδηράς χειρος τής μισαλλοδοξίας, 
ποτιζόμενος τό ψυχοβλαβές δηλητήριον τής περιφρονήσεως καί τοΰ ονεί

δους τά οποίον «πο.εϊ σοφόν άφρονα,» δεν θά έπέζη, έάν ή εύμενής 
φύσις φιλανθρώπως δεν τάν έπροίκιζε με έκτακτον ελαστικότητα, μέ 

άξιοθαύμαστον εύμηχανίαν, ήτις τάν κατέστησεν ικανόν νά κατανίκησή 
τελεσφόρως άλας τάς απόπειρας τάς γενομένας έν παντί χρόνω καί 

τόπω πρός έξολόθρευσίν του.
Ά λ λ ’ ή άρχή εξ ής έγεννήθη ή εύθυμία του επηρέασε καί τήν φύ- 

σιν αύτής καί μετέδωκεν αύτή τούς ίδιους της χαρακτήρας. 'II θυμη
δία τοΰ 'Εβραίου δεν 'έρχεται πρός αύτόν αύτομάτως. Δεν είνε άποτέ- 
λεσμα αφθονίας ζωϊκοΰ πνεύματος. Δεν εινε προίον απλής περίσσειας 
τής ύπάρξεως. Θά τήν παρωμοίαζον μάλλον μέ τό όπλον δ ι’ού αγαθός 
δημιουργός έφωδίασε τά ασθενή του πλάσματα, όπως καταστώσιν ικανά 
νά έπιζήσωσιν εις τήν σκληράν πάλην τοΰ βίου.'Ό στις αδίκως έξευτε- 

λίζεται καί μ ε τ ’ ονείδους καταπατεϊται εύρίσκει άνακούφισιν ή είςοπο

ταμόν δακρύων ή εις έκρηξιν είρωνιας. Εντεύθεν προερχεται ότι υπάρ

χει πάντοτε υποχθόνιον ρεΰμα θλιψεως και εν τή  ευθυμία τοΰ Εβραίου,
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έντεΰθεν, έάν μοί επιτρέπεται νά μεταχειρισθώ μουσικήν μεταφοράν, ώς 
και τό γοργόν τοΰ άσματός του τείνει πάντοτε πρός τά θρηνώδες.

Ευρισκομεν έν τη Εβραϊκή φιλολογία καί έν τοϊς συγγράμμασιν έκεί- 
νων οϊτινες αμέσως η ε[Λ[Αεσως έτοάφησαν ύ π ’ αυτής [λετα της θυμη

δίας xoit την συμπαθή παραστασιν ασυμβιβάστων στοιχείων εν ττ) αν
θρώπινη φύσει Jtott τω βιω . Συναντώμεν θυμηδίαν ητις καταλαμβάνει 

έζ απροόπτου, άνευ άλλου νόμου εκτός του φανταστικού τρόπου της. 

Ανακαλύπτομεν τέρψιν βραχεϊαν καί αίφνιδίαν καί άξεϊαν τά σχήμα ώς 
κρύσταλλον και τοΰτο ένιοτε έν μέσω τοΰ Ολιβερωτάτου καί σκυθρωπο- 
τάτου περιβάλλοντος.

Θ απαντήσω βεβαίως μεγάλην καί κάποτε άνυπέρβλητον δυσκο
λίαν ζητών νά ερμηνεύσω τά θυμηδη ταΰτα άποφθέγματα ένώπιον 
πληθούσης ομηγυρεως. Επειδή πολλά τών άποφθεγμάτων είνε διατυ
πωμένα έβραϊστί, γερμανιστί η εις τά παράδοξον έκεϊνο καί νόθον μ ίγ 

μα τών δύο γλωσσών τά καλούμενον Γιδδεκάν, χάνουσιν έξ ολοκλήρου 

τήν δύναμιν καί τήν χάριν των μεταφραζόμενα εις οίανδήποτε γλώσ
σαν. Τινές τών θυμηδών τούτων εκφράσεων άπαιτοΰσιν άκριβεστάτην 

γνώσιν τής Ιίαλαιας Γραφής, ώς καί τών λαβυρινθωδών κείμενων τοΰ 

1 αλμουδ όπως όρθώς έκτιμηθώσι. Κ αί όταν έπιχειρής νά τά έξηγήσης 

καί να τά διερμηνεύσης, όλος ό σπινθηρισμός τής ευφυΐας καί τοΰ τρόπου 

χανεται. Κ αι τά αρωμα αυτών είνε ώς τά τής yΟές έκπωματισΟείσης φιά
λης καμπανίτου.

Τινές τών έμβριθεστέρων άναγνωστών τών Γραφών θά παρετήρησαν 
ίσως ότι και αι σελίδες εκεΐναι περιεργως περιέχουσι δείγματα ειρω- 
νιας καυστικής. Η σκηνη λ . χ . η επι τοΰ Καρμηλίου ορούς, μεθ ’ όλον 

τό υψηλόν καί καταπληκτικόν της, δέν άμοιρεϊ στοιχείου τινός ευθυμίας.
Οί ψευδοπροφήται τοΰ Βάαλ είχον θέση τό σφάγιον έπί τοΰ βωμοΰ 

καί έκραζαν πρός τό εί'δωλόν των άπό πρωίας μέχρις εσπέρας « Έ π ά -  
κουσον ήμών, ό Βάαλ, έπάκουσον ημώ ν». Τότε ό Ήλιου εισέρχεται 

και έπιφωνεϊ σκωπτικώς· «Β ο ^τε έν φωνή μεγάλη, ότι άδολεσ/ία έστί 
τώ θεώ υμώ ν». Έ νταΰθα εχομεν τά κύρια στοιχεία τοΰ κωμικοΰ, τήν 

γελοιοποίησιν πράγματος, θεωρουμένου παρά πολλοΐς ώς κραταιοΰ καί 
σεμνοΰ. Τά έπεισόδιον δύναται νά παραβληθή ίσως μέ εύθυμόν τίνα 
παιδιαν τοΰ Μολιερου,όστις εν μια τών κωμωδιών του εισάγει τόν άγ

γελον τών θεών άποκαμωμένον έπί νέφους καθήμενον καί μεμψιμοιροΰντα 

διά τά άναρίθμητα ολισθήματα τοΰ Διός. Ή  θεά Νύξ έκφράζει έκ-

πληξιν πώς δύναται θεάς νά είνε άποκαμωμένος, ό δέ Ερμής μετ άγα- 

νακτήσεως άπαντα «μήπως οί θεοί είνε σιδηρένιοι»;
Τ ί είρωνικώτερον καί σκωπτικώτερον τής περιγραφής κατασκευής 

ειδώλου παρά τώ  ΊΙσαία ; « Κατακόπτει δένδρον καί τά μεν αυτου 

καίει έν πυρί- καί έν αύτω έσθίει σάρκα' ώπτησε κρέα και έχορτάσθη' 
καί έθερμάνθη καί ε ίπ εν  ιδού έγώ έθερμάνθην ότι είδον το πυρ. Και 
τά λείψανον αύτοΰ ποιεί θεόν, τήν γλυπτήν αύτοΰ εικόνα' καί προσπίπτει 

αύτω καί προσκυνεί αύτω καί εύχεται πρός αύτά καί λέγει: σωσόν με 

ότι σύ εί θεός».
"Ετερον σημαντικόν παράδειγμα άφθονου θυμηδίας είνε τά έν τώ β ι-  

βλιω τής Έ σθήρ, όπου ό βασιλεύς Άρταξέρξης έρωτ?. « Τ ι  πρέπει νά 
γείνη εις τόν άνθρωπον τόν όποιον ό βασιλεύς θέλει νά τίμηση » ;  και 
όταν ά ’Αμάν σκέπτεται έν τή  καρδία του « ποιον άλλον θέλει νά τ ί

μηση ά βασιλεύς παρά έμ έ» ; Κ αί όμως συμβαίνει όλα τά σημεία ταυτα 

τής βασιλικής εύνοίας νά έπιδαίιλευθώσιν εις ούδένα άλλον είμή εις τόν 
άσπονδον έχθρόν του τόν Μαρδοχαΐον. Τό Μ ι δ ρ ά ς, ώς καλείται τά 
Ραββινικάν σχόλιον ή μάλλον ή παράφρασις τής βιβλικής διηγήσεως, 

κοσμεί τήν άφήγησιν μέ πολλάς δραματικάς περιστάσεις. Δ ιηγείτα ι οτι 
όταν ά ’Αμάν ζητεί νά ένδύση τόν βασιλικόν εύνοούμενον την αύτοκρα- 

τορικήν πορφύραν ό Μαρδοχαΐος άνθίσταται καί λ έ γ ε ι:  «Τ ο ΰ το  εινε 

άνοικειον. Δέν είμαι άξιος νά φορέσω τήν βασιλικήν άλουργίδα πριν 

καθαρισθώ ώς πρέπει». Ό  ’Αμάν δέν εχει άλλο καταφυγιον είμή νά 
έτοιμάση λουτρόν διά τόν έχθρόν του. "Οταν ά Μαρδοχαΐος έφόρεσε τά 

βασιλικόν ένδυμα, ά ’Αμάν ετοιμάζεται νά έπιθέση τά διάδημα έπι της 

κεφαλής του, άλλ’ ό Μαρδοχαΐος διαμαρτύρεται. « Δ έ ν  είμαι άξιος να 

φέρω τά βασιλικόν στέμμα πριν κοπή καλώς ή κόμη μ ο υ ».Κ α ί ή έξοχό- 
της του ό μέγας βεζύρης άναγκάζεται νά ένεργήση ώς κουρεύς καί κομ

μωτής. «Τώρα άνάβα εις τόν ίππον», λέγει ό ’Αμάν. «Φεΰ, απαντα ό 
Μαρδοχαΐος, είμαι γέρων καί άσθενής καί δέν δύναμαι νά άναβώ εις 

τόν ύψηλάν τοΰτον κέλητα άνευ βοήθειας » καί ό ’Αμάν ές αναγκης 
ύποβάλλεται εις τήν έσχάτην ταπείνω σιν άναγκάζεται να κλίνη τον 
ύπερήφανον τράχηλόν του, έν ω ό μισούμενος άντίζηλός του ,„ατ..ί ε.ς 

τήν ράχιν του καί έπιβαίνει έν άνέσει τοΰ ίππου.
Καί ετερον δείγμα θά παραθέσω έκ τοΰ αύτοΰ βιβλίου τοΰ Μιδροίς ή 

τής Έσθήρ.
Ό  Ραββΐνος άπήγγελλε τό κείμενον « καί ό ’Αμάν έφρόνει άνάξιον



και μικροπρεπες νά έπιβάλη χείρκ έπί τόν Μαρδοχαίον μόνον. Έ ζ ή τε ι 

νά έςολοθρεύση όλους τούς ’Ιουδαίους άνά τά βασίλειον του Ά ρ τα - 

ξέρξου». Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τά χείλη τοΰ όμιλητοΰ μορφά- 

ζοντα ές άφατου περιφρονησεως ένώ προβαίνει νά διηγηθή τάν επόμενον 

μύθον «Χελιδών έκτισέ ποτε την φωλεάν της παρά την όχθην της θα
λασσής- συνέβη ή Οάλλασα νά εΐνε τρικυμιώδης και τά κύματα έμαίνοντο 

ύπό της καταιγίδος εως ού έκορυφώθησαν καί έρράγησαν κατά τοΰ βρά

χου καί κατέστρεψαν την μικράν φωλεάν. 'II χελιδών ώργίσΟη καί είπ ε’ 
«περίμενε, ωκεανέ, νά σέ τιμωρήσω διά την αύθάδειάν σου'θά μεταβάλω 
την θαλασσαν εις ξηράν καί την ξηράν εις πηγήν ύδάτων.» Καί έλαβε 

σταγόνας ύδατος εις τό ράμφος της καί τάς εχυσεν έπί της άμμου. Καί 
πάλιν έπέταςε καί έλαβε κόκκους τινάς άμμου καί έρριψεν αύτούς εις 

την θάλασσαν, φανταζομένη μετά κρύφιας ύπερηφανείας ότι ό σκοπός 

τος έντελώς θά έςεπληροΰτο. Ίό  τα ϊρ ί της την έκύτταξε μετά Oajμα - 
σμοΰ καί φρονιμώτερον αύτής την έρωτα- πιστεύεις ότι ούτω πως θά 
καταστρεψης τό έργον τοΰ Παντοδυνάμου Δημιουργοΰ ; »

Ό  μΰθος μας ενθυμίζει τόν παραπλήσιον τοΰ Σίδνεϋ Σ μ ίθ  περί της 
κυρίας ΙΙάρτιγκτον προσπαθούσης νά άποσύρη τά κύματα τοΰ Α τλα ν 
τικού διά τοΰ μάκτρου καί τοΰ κάδου της. « Ή το  έξαίρετος εις τά 

σφογγάρισμα, άλλά πώς νά τά  βάλη μέ τήν τρικυμίαν ; » Ποιαν φυ
σικήν έντύπωσιν νά έκαμεν ή παραβολή εις τό πνεΰμα τών ακροατών, 
ώς άποδεικνύουσα τήν άδυναμίαν όλων τών ’Αμάν παντός χρόνου όπως 

ματαιώσωσι τάν σκοπόν τοΰ Παντοδυνάμου, εύδοκοΰντος ώ. σώζη τόν 
λαόν του !

Θ άναγνωρίσητε ώς εύρισκόμενον έν πλήρει συμφωνία μέ δ ,τ ι πα- 
ρετήρησα έπι τοΰ ύποκειμένου ότι οί αρχαίοι Ίσραηλΐται καί έν τή  

πενθιμωτέρα ήμερα τοΰ ημερολογίου των, τγ  νηστεία τη  γινομένη εις 
άνάμνησιν τής καταστροφής τών δύο ναών των, δεν έγκατελείποντο έξ 

ολοκλήρου εις τήν λύπην καί τό πένθος. Έ ν  τώ Ραββινικώ ύπομνήματι 

τοΰ βιβλίου τών Θρήνων εύρίσκομεν βραχέα έκφραστικά δείγματα θυ

μηδίας τά όποια όμοιάζουσι μέ τό μειδίαμα δακρυβρέκτου προσώπου.
Ο 'Ιερεμίας θρηνεί τήν πτώσιν τής πόλεως ήτις ήτο «πεπληθυσμένη 

λαών, άρχουσα έν έθνεσιν, άρχουσα έν χώ ραις». Ό χ ι κατά τήν ύλι- 

κήν δύναμιν σχολιάζει ό Ραββϊνος, άλλά κατά τήν δύναμιν τοΰ πνεύ

ματος καί τήν άκμήν τής διανοίας- καί άπαριθμεϊ δείγματα τοΰ τρό

που καθ’ ον ό Ε βρα ίος ύπερεϊχεν έν τή  έμφύτω άγχινοία καί αύτόν

τάν περιαδόμενον Άθηναΐον. Δ ιηγείτα ι τά ανέκδοτον ότι Αθηναίος τ ις  

παρεπιδημών εις 'Ιεροσόλυμα έλαβε μια τών ήμερων θρυμματισμενην 

άμμοκονίαν καί είπε πρός τινα ράπτην Ε βρα ίο ν . Μάστορα, λαβε 

τήν καλωσύνην νά μοΰ διόρθωσης αύτό τά ύλικόν. Ευχαρίστως, άπήν- 

τησεν ό Εβρα ίο ς, άρκεΐ νά μοΰ κάμης τήν χάριν νά βγάλης ολίγας 

κλωστάς άπά τό υλικόν τοΰτο (προσφέρων αύτώ δρακα άμμου).
'Ως καί τά έβραιόπουλα, δ ιηγείται τά Ταλμούδ, έδωκαν εύστοχους 

απαντήσεις εϊς άγχινουστάτους ’Αθηναίους. Ίπαγε νά μοΰ ευρης 

ολίγα αύγά καί τυρί, εΐπεν ’Αθηναίος έπισκέπτης πρός τινα έβραιό- 
παιδα. Ό  παΐς έκαμεν ώς έπροστάχθη. — Τώρα παιδί μου, εΐπεν ο 

ξένος, είπε μου ποιον άπά αύτό τό τυρί έγεινεν άπά γάλα λευκών 

αιγών καί ποϊον άπά γάλα μαύρων αιγών. Ε ίσαι γεροντότερος και 

εμπειρότερος άπό έμέ, άπήντησεν ά μικρός Ε βρα ίο ς' είπε μο πρώτον 
ποιον άπά αύτά τά αύγά έβγήκεν άπό λευκήν καί ποϊον απο μαυρην 
όρνιθα. Ό  Ε βρα ίος ύπομνηματογράφος διηγείτα ι προσέτι ότι ο Ρ α β - 

βίνος Ίωσούας ήτό ποτε εις ταςείδιον, όταν παρετηρησε μικρόν λάκ

κον άνά μέσον τών άγρών. ΙΙαιδίον διερχόμενον τω ε ίπ ε.—  Μή περι- 
πατής μέσα εις τά  χωράφια, θά χαθής.—  Αλλά, ειπεν ό Ιωσούας, δεν 

εΐνε έδώ δημόσιος δρόμος; — Ν α ι, άπήντησε τά παιδιον, δρόμος τόν 
όποιον άνοιξαν, όσοι χάνουν τόν δρόμον των, όπως σύ. Ο σοφός έξη— 

κολούθησε τόν δρόμον του. Καθώς είσηρχετο εις την πόλιν βλέπει μ ι
κρόν κοράσιον τό όποιον έφερε κάνιστρον, έπιμελώς σκεπασμένον. —  
Είπε μου, παιδί μου, εΐπεν ό Ραββϊνος, τ ί  έχεις εις αύτά τά κάνι
στρον ; Η παιδίσκη άπήντησεν : —  Εάν η μητέρα μου ήθελε νά ίευρη 

ό καθείς τ ί  έχει μέσα το καλάθι, δεν θά το εσκεπαζε.
Δεν εΐνε βαθεΐα άλήθεια κρυπτόμενη ύπό τάς άπλας ταυτας λέ,εις , 

Τό άνθρώπινον πνεΰμα δέν πρέπει νά ζητή νά υπερπήδηση τά όρια όσα 

έτέθησαν άπείργοντα αύτό. Ό λ ο ι θά έπεθυμοΰμεν νά μαθωμεν τ ί έ /.ι-  

φυλάσσει τά μέλλον δι * ή μ ας" αλλ’ ή καλυπτρα ήτις κρύπτει άφ ημών 
τά  συμβησόμενα έξυφάνθη άπο την χεϊρα τοΰ Ελέους. Εάν ό Κύριος ήθελε 
νά προγινώσκωμεν τά μέλλον, δεν θά το απεκρυπτεν άφ ήμών. Ε ιτα  
ακολουθεί ικανή σειρά όμοιων παραδειγμάτων τά  όποια έδανείσθη και 
μετέφερεν εις τό βιβλίον του ό συγγραφεύς τών « ’Αραβικών νυκτών» 
καί έκεΐθεν μετεφέρθησαν εις τήν ιταλικήν συλλογήν τήν έπιγραφομένην 
«Ε κ α τό ν  άρχαίχ δ ιηγή μ α τα ,» άποτελεσ^.ντχ ούτω μέρος τής εύρωπαί- 

κης φιλολογίας.



Αφού ασχολούμαι παραθέτων χωρία έκ τοΰ βιβλίου Μιδρας, θά αοί 
έπιτραπ·?) ίσως νά μνημονεύσω βραχύν ΰπόλογον έκ της αύτής πηγής, 

οστις θά απαλλάζγ) πιστεύω τους διδασκάλους τοΰ Ταλμούδ τής τόσον 
συχνά έπιρριπτομενης έναντίον των κατηγορίας, ότι ήγαγον την γυ

ναίκα εις την αυτήν υπόδουλον θέσιν εις ήν διατελεϊ παρά τοϊς Ά σ ια τ ι-  
κοΐς έ'θνεσιν έν γένει. Ε ις εν τών πολλών καί ποικίλων σχολίων περί 

τής δημιουργίας τής γυναικός τών περιεχομένων έν τώ βιβλίω  έκείνω, 

ό αϋτοκράτωρ Αδριανός εισάγεται συνδιαλεγόμενος μετά τού Ραββίνου 
I αμαλιήλ έπι διαφόρων θρησκευτικών ζητημάτων. Μέ σκοπόν νά γε
λοιοποίηση τήν Ιεράν Γραφήν,,ό ’Αδριανός έπ ιφ ω νεΐ.— ’Ιδού ό Θεός 

σας παρισταται ώς κλέπτης ! ευρε τον Ά δ ά μ  έπάνω εις τόν ΰπνον του 

και τού έκλεψε τήν μίαν τών πλευρών του. 'Η  θυγάτηρ τού Ραββίνου 

παρούσα εκεί ζητεί την αδειαν ν απαντησν) εις τον αΰτοκράτορα, καί 
ϊ, αδεια τ/)ς δίδεται. Αλλα πρώτον θά επικαλεσθώ τήν αύτοκοατο- 

ρικην προστασίαν σου, κραταιότατε άναξ, έπιφωνεΐ. 'Η  οικία μας ύπέ- 

στη βαρεΐαν προσβολήν. —  Τ ις έτόλμησε νά προσβάλη τήν οικίαν τοΰ 

φίλου μου; έρωτά ό Μονάρχης. —  'Υπό τό σκότος τής νυκτός θρασύς 
κλέπτης διερρηςε τήν θύραν μας, ελαβεν άργυράν φιάλην άπό τόν δ ί
σκον μας καί άφήκε μίαν χρυσήν ά ντ ’ α ύ τή ς .— Τ ί καλός κλέπτης, 

άνέκραςεν ό Αδριανός- είθε τοιοΰτοι κλέπται νά ήρχοντο καθημερινώς 
εις τό άνάκτορόν μου ! —  Κ αί δέν ήτο τοιοΰτος κλέπτης ό Δημιουρ

γός, άπήντησεν ή κόρη, όστις έστέρησε τόν Ά δά μ  μιας πλευράς καί 
αντ αυτής τώ έδωκε φιλόστοργον καί έρασιλίαν νύμφην ;

Από τούς διδασκάλους τοΰ Ταλμούδ μεταβαίνομεν εις τινας τών με
ταγενεστέρων Ραββίνων. Δ ιό τι οί Μ α γ ι δ ε ί μ  ούτοι ώς έκαλοΰντο 
ησαν ο! έν πνεύματι άπόγονοι τών άρχαίων ομιλητών, όπως καί ούτοι 
έθεώρουν εαυτούς έν πάση ταπεινότητι καί εύλαβεία ώς τούς άντιπρο- 

σωπους τών άρχαίων προφητών.Οί μεταγενέστεροι λοιπόν ούτοι Ραββΐνοι 
ειχον γνώμην ότι ούδαμώς ησαν ένοχοι άσεβείας ή άνευλαβείας έάν 

κατωρθουν νά προκαλέσωσι μειδίαμα ή καί νά κινήσωσι τόν γέλωτα 

έν τή φορα τού λόγου των. Δέν έβλεπον τόν λόγον διατί ίεροκήρυξ 

τις όστις σκοπόν έχων νά πείση τούς άκροατάς του περί πολλού ποιείται 
νά κίνηση τά έν^ιαφέρον καί νά έφελκύση τήν προσοχήν των, νά μή 
άποβλέψτ, εις όλας τάς δυνάμεις των, μή έξαιρουμένης καί τής άντι- 
λήψεως τού άστείου.

Ε ις τών περιφημοτέοων έκ τών περιπλανωμένων τούτων διδασκάλων

ητο ό Ραββίνος ’Ιακώβ άκμάσας έν Δούβνω τής Πολωνίας περι τό τέ-  

λος τής προλαβούσης έκατονταετηρίδος. Αί Μ α σ σ α λ ή μ ή παρα- 

βολαι, τάς όποιας ήγάπα νά παρενθέτη εις τάς διδαχάς του, κατέστη

σαν οικεία! εις τό πλήθος τών ’ Ιουδαίων. _
Μικρός κύκλος έν Βερολίνω, τά μέλη τού όποιου ήσαν γνωστά δια 

τάς άκοας καί ριζοσπαστικάς των γνώμας, άς έπρέσβευον περί θρησκευ

τικής συμμορφώσεως, τόν έκάλεσαν νά εκφώνηση λογον προς αυτους.

Τότε διά παραβολής ήρχισεν.
’Επιθεωρητής τις μεταλλείων διετάχθη ύπά τής Κυβερνήσεώς του να 

έξετάση την βιωτικην κατάστασιν τών έργατών του. 'Όταν εφθασεν 

άλγεινώς έξεπλάγη βλέπων τάς πελιδνάς καί ήλλοιωμένας όψεις των 
άνθρώπων. Έρωτήσας εμαθεν άπό τόν έπιστάτην ότι μεγάλως ύπέφε- 

ρον διότι ησαν ήναγκασμένοι νά κύπτωσιν εις τά πύρ της καμίνου και 
νά φυσώσι μέ τό στόμα, έκεϊ όπου έξετελείτο ή τήξις τών μετάλλων. 

Ό  κόπος ούτος φυσικά έξησθένισε μεγάλως τούς πνεύμονάς των.
ΤΩ Θεέ μου, άνέκραξεν ό έπιτηρητης, δέν ήκούσατέ ποτε τήν υπαρζ'.ν 

άργάνου, τοΰ φυσητήρος, διά νά έμφυσατε άέρα εις την κάμινον ; —  
’Ό χ ι, δέν ήκούσαμέν ποτε τοιαύτην μηχανήν, άπήντησεν ό έπιστά- 

της. —  Καλά, θά διατάξω νά σας στείλουν φυσητήρας. Ή  διαταγή 
του έξετελέσθη. Μ ετ ’ άλίγας εβδομάδας έπιστρέφει πάλιν εις τά  έργο- 
στάσια καί περιμένει νά ϊδη μεγάλην βελτίωσιν εις τάς όψεις τών πτω 
χών έργατών. Πρός μεγάλην εκπληξίν του τούς ευρίσκει χειροτέρους 

άπό πρώτα.—  Δέν σΧς ηλθον οί φυσητήρες; τούς έρωτά Μάλιστα, 
τοΰ άπήντησαν καί ύπηκούσαμεν εις τάς οδηγίας σας- άλλ όσον και 
αν έπροσπαθήσαμεν, τό καμίνι δέν δουλεύει πλέον. Ο έπιθεωρητης έρ
χεται εις τήν κάμινον, ευρίσκει τά ξύλα εις την θέσιν των, άλλ όλα 

είνε κρύα καί σκοτεινά καί μαΰρα.— Δια τί,α νόητοι, κραυγάζει δέν ανά
ψατε τήν φωτιάν. Τ ί θά χρησιμεύσουν οί φυσητήρες, έάν ή φωτιά είνε 
σβυστή ; *Α , άδελφοί μου, έξηκολούθησεν ό Ραββίνος, ό λόγος εινε ό 

φυσητήρ όστις δύναται νά έξανάψη καί νά μεγαλύνη τήν πίστιν ητις εινε 
τό πΰρ εις τήν άνθρωπίνην καρδίαν ά λλ ’ αν δέν ύπάρχη σπινθηρ πίστεως 

παρ’ ύμίν, εις τ ί θά ώφελήση ό λόγος καί ή διδαχή τού Ραββίνου ;
'Η παραβολή ένεποίησε πολύ μεγαλειτέραν έντύπωσιν η όσην μακρός

καί ρητορικώτατος λόγος.
Ά λλο τε  πάλιν ώμίλει ενώπιον όμηγύρεω; πτωχών εργατικών, ανόρών

κα.I γυναικών.



«Ή χ ο υ » *, είπε, περί τίνος πεζοδρόμου, όστις διήρχετο βορβορώδη 
οδόν μέ βαρύν σάκκον έπί τών νώτων. Ό χ η μ α  δ.ήρχετο, καί ό ηνίοχος 
ευμενώς τόν προσκαλεϊ νά άναβή εις τό έδώλιον όπισθεν του. Ό  κ α τά - 

κοπος πεζοπόρος εύγνωμόνως δέχεται την προσφοράν. Ό  ηνίοχος παρα
τηρεί μετ εκπλήξεως ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί ακόμη νά φέρν) τόν 

σακκον έπί των νώτων.— Καλέ μου άνθρωπε, δέν άφίνεις κάτω τό φορ

τίο ν σου Ά  φίλε μου, εΐνε τόση καλωσύνη έκ μέρους σου νά μοΰ
προσφέρω κάθισμα εις τά αμάξι σου,άλλά δέν θά ήτο δίκαιον νά προσ

θέσω καί τά βάρος τοΰ σάκκου μου. Καί δέν ομοιάζετε μέ τόν άφρονα 
εκείνον άνθρωπον, σείς, άδελφοί μου, οΐτινες φέρετε τάς φροντίδας καί τά 

βάρη σας μ.έχρι τοΰ ναοΰ τοΰ Θεοΰ, άρνούμενοι νά τά έμπιστευθητε εις 

τάν Θεόν σας, όστις σας έπλασε καί προνοεϊ διά σας. Έ μπ ιστευθητε 
.ο ι-ιάρος εις τον Κύριον και εκείνος θά σας ύποστηρίξη »

Τινές τών διδασκάλων τούτων ήσαν λίαν εύστοχοι εις τάς απαντή
σεις άς εδιδον εις τούς σκεπτικούς της έποχής των. Ε ις τών Ραββίνων 

ήρωτηθη· «Λ ια τ ί νά προσευχώμεθα ; Ό  Θεάς δέν εΐνε παντογνώστης; 
Δέν γνωρίζει όλας τάς σκέψεις καί τάς επιθυμίας μας ; Δ ια τ ί νά κο
πιάζω μεν οπως έκφράσωμεν τάς άνάγκας μ α ς ;»  ' 0  Ραββϊνος εΰστόχως 

απάντησε. « Δ ια τ ί ό νυκτοφύλαξ νά φωνάζη κάθε ώραν εις τό σκότος 

της νυκτός ; Εχουσιν οί πολϊται άνάγκην της πληροφορίας ταύτης, 
άφοΰ είνε εις την κλίνην των καί δέν έχουσι νά μεταβώσιν εις συνεντεύ

ξεις η νά τηρήσωσιν ύποχρεώσεις; Τοΰτο γίνεται ώς άσφάλεια δ ι ’ ήμας, 

διά νά ημεθα βέβαιοι ότι ό νυκτοφύλαξ είνε εις τήν θέσιν του καί δέν 
απεκοιμήθη. Ούτω καί ό Κύριος άπαιτεϊ τάς προσευχάς μας όχι δ ι ’ 
εαυτόν άλλά δι ή μας, διά νά άποδεικνύωμεν ότι έν μέσω τών φροντίδων 
καί τών περισπασμών τοΰ κόσμου δέν τάν έλησμονήσαμεν.»

Εινε αξιον περιεργειας μάλιστα πόσον ετοιμόλογοι ήσάν τινες τών 

Ραββίνων τούτων καί το ι βιβλιοφάγοι καί ακοινώνητοι μάλλον. Ό  ’Ιε
ζεκιήλ Λάν!5αου έλαβε τήν πρόσκλησίν του εις Πράγαν νέος ακόμη τήν 

ήλικιαν και ά διορισμ,ος προυκάλεσε ζηλοτυπίαν τινά έκ μ,έρους γερον- 
τοτέρων ανταγωνιστών, οίτινες έθεώρουν εαυτούς καταλληλοτέρους διά 
Γην θέσιν έκείνην. "Ο ταν διά πρώτην φοράν κατέλαβε τήν έ'δραν του έν 

όμηγύοει τών προκρίτων έπί ύψηλής έξέδρας,είς τών άποτυχόντων ά ντι- 

ζήλων παρετήρησεν είρωνικώς,—  Ρ α β β ί, μοί φαίνεται ή έδρα σου εινε 
κάπως ύψηλή διά σε. Ο Λάνδαου στραφείς πρός αύτάν άπήντησε μετά

φαιδροΰ μειδιάματος.—  Φ ίλε,ά πα τ«σα ι· ή τράπεζά σου εινε παρά πολύ 

χαμηλή δ ι’ έμέ.
Έσυνειθίσαμεν νά θεωρώμεν τόν πρεσβύτερον Μενδελσώνα ώς λεπτο

φυή μεταφυσικόν, διηνεκώς άσχολούμενον εις άφηοημένας φιλοσοφικάς 

μελέτας καί άποκλειστικώς μεριμνώντα πώς νά έξεγείρη τους ομοθρή
σκους του έκ τής διανοητικός άπαθείας των και νά εςαλείφγι τάς χυ

δαίας προλήψεις, αΐτινες έπεκράτησαν έπί τοσοΰτον χρόνον παρ’αυτοις. 

Ά λλά  καί έκείνος εύρισκε ζωηράν ηδονήν εις κοινωνικάς άνχστροφάς 

καί σχέσεις κχί ήσμένιζεν εις πρόχειρα αποφθέγματα αγχίνοιας. II 

ιστορία τής φιλοπροσηγορίας του δέν στερείται καί τίνος ρωμχντικότητος. 

Ή γάπα ώρχίχν γλαυκώπιδα κόρην, άλλ’ είχε τά δυστύχημα νά εινε 

κυφός, ελάττωμα τό όποιον είχεν χύξήση έκ τής συνήθειας τοΰ νά κύπτη 

έπί τών βιβλίων ήμέρχν καί νύκτα. II πρώτη όρμη τής κόρης ήτο τά 

ν ’ άπορρίψν) τήν αϊτησίν του. "Οσον δειλός κ επιφυλακτικός και άν 
ήτο, έλχβε μια τών ήμερών θάρρος κχί ήρχισε συνδιάλεςιν μ.ετ αυτής. 

—  Πιστεύετε ό ,τ ι έδίδαξαν οί αρχαίοι σοφοί μας, ότι οι γαμοι γίνον

τα ι εις τάν ούρανόν; —  Βεβαίως, απηντησεν η ευλαβής κόρη. Η 
χούσα, έξηκολούθησεν ό Μωϋσής Μενδελσών, ότι ώς πρός έμ.έ κάτι έκ
τακτον καί άλλόκοτον συνέβη. Γνωρίζετε τ ί  διόάσκουσι περιπλέον οι 

άρχαΐοι διδάσκαλοί μας περί τοΰ κεφαλαίου τούτου. Κατά τήν γέν- 

νησίν μας προκηρύσσεται ότι τοΰτο τό παιδίον μέλλει νά συνέλθτ, εις 

γάμον μέ τήν δείνα ή δεϊνχ κόρην. Μοί είπον ότι, όταν έγεννήθην, τά 
όνομα τής μελλούσης συζύγου μου έπροκηρύχθη ώς έπρεπε. Κ αι έξεδόθη 

τά θέσπισμ.α ότι αύτη θά. καταθλιβή άπά δύσμ.ορφον ύβον. Ιό τ ε ή  ψυχη 
μ.ου κλαίουσα διεμ.χρτυρήθη· « Κόρη δυσειδής έξάπχντος θά καταστή 

δύσθυμος καί κακή. Ή κόρη πρέπει νά εΐνε ώραίχ διά νά εΐνε άςιέ- 

ραστοι.. Πανάγαθε Δημιουργέ, δός εις έμ.έ τον ύβον καί έπιτρεψον ν αυ- 
ξήσγι τά βρέφος τοΰτο έν καλλονή ώστε νά θέλγη πά'.τας τούς θεωμ,έ- 

νους.» "Οταν ή κόρη ήκουσε τάς λέξεις τχύτας, οί οφθαλμοί της 
ήκτινοβόλησαν άπό έρωτχ κχί θχυμ,χσμ.όν. Κ αί δέν παρήλθον πολλαι 
ήμέραι εκτοτε πριν γείνη ή έκλεκτή νύμφη τοΰ εύτυχοΰς φιλοσόφου.

Λέγεται ότι ό Μενδελσών ήγάπα πολύ τά γλυ κά .Ό τχν έτρωγε ζάκ- 
χχριν, πχρεπονεϊτο ότι δέν ήδύνχτο νά τήν φάγη ζαχαρωμ.ενην. Ε ις  τών 
φίλων του τόν έπέπληττε προσηνώς διά τοΰτο λέγων ότι μ,όνον οι τρελ- 
λοί άγαποΰν τά  γλυκά.—  Ά ,  φίλε, άπήντησεν, οι φρόνιμοι ειπον τοΰτο 
επίτηδες διά νά φυλάξωσιν όλα τά γλυκά διά τόν εαυτόν των, Ενίοτε



έφαίνετο πολύ αυστηρός. Μιίϊί τών ήμερων νέος στρατιωτικός τόν έπλη- 

σίασε βαναύσως καί τοΰ είπεν όργίλως. —  Τ ί είδος εμπόρευμα πωλείτε 

σείς ; -—  Ε κείνο  που σάς λείπ ει, κύριε, άπήντησε- μυαλά !

Ά ς  δώσωμεν τώρα ολίγα παραδείγματα τών κορυφαίων έβραίων 
ποιητών καί σατυρικών- τοΰ ’ Ιούδα Ά λλεβύ , του γλυκυτέρου ψάλτου 

τοΰ ’Ισραήλ μετά τήν Β ίβλον- τοΰ ’Αλχαρίση,περί ου τόσον έπισταμέ- 
νως εγραψεν ό Τσήνρυ,ό άποθανών διευθυντής τών «Κ αιρώ ν» τοΰ Λον

δίνου- καί Ε μμα νουήλ τοΰ Ρωμαίου, φίλου τοΰ Δάντου τόν όποιον 

λίαν δριμέως εσκωψεν έκ μισαλλοδοξίας ό Μ ίλμαν καίτοι ή Μοΰσά του 

έν συγκρίσει πρός τόν άκόλαστον έκεΐνον ’Ιταλόν ήτο άγνοτάτη. Ά λ λ ’ 
ένταΰθα ευρίσκω τήν δυσκολίαν ότι άδύνατον νά μετενεχθώσιν εις νεω- 

τε'ραν γλώσσαν αί άβραί καί λεπτοφυείς έκφράσεις των. Όφείλομεν 
ν’ άρκεσθώμεν εις δύο παραδείγματα.

Ιδού έν αίνιγμα τοΰ ’Ιούδα 'Αλλεβύ :

«  ” Ο μμα εχ ε ι καί ε ίνε τυφλή-

μάς έν ϊΰ ε ι καί αΰ:ή μένει γυμνή (ή β ελ ό ν η ).»

Ο Έ μμάνουελ, έν ένί τών κεφαλαίων τοΰ Μ α χ β ε ρ ό θ  μυκτη
ρίζει τάξιν τινά σχολιαστών, λόγω ότι πηγαίνουσι πολύ μακράν νά ζη- 

τήσωσι τάς ερμηνείας των. «Ο ί άξιοι έκεϊνοι άνθρωποι οϊτινες γράφου- 

σιν έπί τών βιβλίων ώς οί λεπτουργοί γράφουσιν έπί τών ύάλων δ ι’άδά- 
μαντος έπισκοτίζοντες τό φώς μέ τάς άμυχάς.» Ε ίς  τών μαθητών έρωτά 
τόν διδάσκαλόν του- —  Έ ν  τώ β ιβλ ίφ  τής Έσθήρ είνε γεγραμμε'νον, 

«Κ α ί ό νόμος έδόθη έν Σ  ο υ σ ά ν » πώ ς.γίνεται τοΰτο; Ό  νόμος δέν 

απεκαλύφθη έπί τοΰ όρους Σ ινά ; — ’Απατάσαι, υιέ μου, αποκρίνεται ό 
έπιπόλαιος διδάσκαλος- τό Σ  ο υ σ ά ν δέν σημαίνει έδώ πόλιν, άλλά 

τό ΐον. Δέν ήξεύρεις ότι ό νόμος έδόθη έπί τοΰ χαρμοσύνου ό'ρους, όταν 
τά ία άνθοΰσιν ;

Α ί περί τήν μετάφρασιν δυσκολίαι μας μειοΰνται καθόσον κατερ^ό- 

μεθα είς τούς νεωτέρους χρόνους, ότε οί Ε β ρ α ίο ι συγγραφείς ήρχισαν 
νά γράφωσιν είς τήν γλώσσαν τοΰ τόπου Παρά τώ Ά ϊν ε  καί τώ Βέρνε 

εύρίσκομεν πιθανώς τήν ΰψίστην καί τελειοτάτην άνάπτυξιν τής εβραϊ
κής εύθυμίας καί μεθυγραφίας. Ε ίνε άληθές ότι οί δύο ούτοι έξοχοι 
συγγραφείς έξωτερικώς ήρνήθησαν τόν Ιουδαϊσμόν, ά λλ ’ ώς παρατηρεί 
εύστόχως ό ιστορικός Γραιτς, μόνον όπως οί μαχητα ί οϊτινες άναλαμ- 
βάνοντες τό χρώμα τής στολής τοΰ έχθροΰ των εύκολώτερον καταπο- 
λεμοΰσι καί νικώσιν αύτόν. Τά πλούσια καί ποικίλα άνθη τών καρπο

φόρων διανοιών των άνεφύησαν άπό ιουδαϊκού έδάφους καί μόνον ώρί- 

t/.ασαν ύπό τόν ήλιον τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού. II φιλαλήθειά των, 
τό φιλελεύθερον πνεύμα των, άλλ’ ιδίως ή θυμηδία των ήσαν ιουδαϊκά. 

Οί φαεινοί πυρσοί δ ι ’ ών κατέλαμψαν τήν Γερμανίαν πότε με όλα τά 
ποικίλα χρώματα τής "Ιριδος, πότε με τής άστραπής τήν φλόγα, ήσαν 

ΐλδστοί τού ηλεκτρισμού τοΰ ιουδαϊκού γένους καί τής άγωγής. Ό  
"Αϊνε ήτο άναμφιλέκτως ό εύφυέστερος τών δύο. Ό χ ι ήχώ, άλλ’ άλη- 

θής οωνή. Λυρικός ύπέροχος, αριστοτέχνης τοΰ πεζοΰ λόγου, έφ’ού είχε 

πέση υ.έγα μέρος τής χλαμύδος τού Γ κ α ίτε- ό διάδοχος τοΰ Γκαΐτε έν 
τή σηααντικωτέρα φάσει τού έργου τής ζωής του, έν τώ πολέμω ύπέρ 

τής y ειραφετήσεως τής άνθρωπίνης διανοίας. 1ά όπλ,α του έν τώ πο
λεμώ τούτω ήσαν θαυμασία επίκαιρος σάτυρα καί απαράμιλλος εύφυία 
ήτις ήτο, φεΰ ! ’Αριστοφάνειος τήν βωμολοχίαν καί Μεφιστοφελική, 

ο ϊμ ο ι! έν τή  αύθαδεί^ καί άσεβείκ. Καί ούτω τόν βλέπομεν πότε τρυ

φερόν ώς τόν Στέρν, πότε σκληρόν καί βάναυσον ώς τόν Σουΐφτ.
Έ κάλει εαυτόν ενα τών πρώτων άνδρών τής έκατονταετηρίδος λόγω 

ότι έγεννήθη τήν ημέραν τοΰ νεου έτους τοΰ 1 8 0 0 . Κατέστη προσή
λυτος τοΰ Χριστιανισμού ο /ι έκ πεποιθήσεως, άλλά διότι, ώς έβεβαίουν, 

πιστοποιητικών βαπτίσεως άπετέλει κατ έκείνας τάς ή μέ ρ ας τό μόνον 
είσιτήριον είς τόν μαγικόν κύκλον τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κ αι ομως 

ύπερηφανεύετο πάντοτε ότι κατήγετο έκ τής Ιουδαιας, ήν δι ευστόχου 
έπιγράμματος άπεκάλεσε διαμαρτυρομένην Αίγυπτον. Δέν ήούνατο νά 

προοδεύστ] έπαισθητώς είς τήν σπουδήν τής γλώσσηςτης.
« Δέν ήμπορούσα νά προχωρήσω τόσον είς τά εβραϊκά, ώς τό ώρο- 

λόγιόν μου, τά οποίον ε ί/ε  πολλάς οικείας σχέσεις μέ τούς ένεχυροδα- 

νειστάς καί τοιούτω τρόπω άπέκτησε πολλάς έβραϊκάς έςεις- π . χ . 

έσταματοΰσε τά Σ ά ββα τον.»
Ά λ λ ’ έπί τών χρονικών τών προγόνων του ένδιατρίβει μετά τρυφε- 

ράς στοργής.
« ' I I  ’Ιουδαϊκή ιστορία είναι ώραία- άλλ’ οί ’Ιουδαίοι τών μεταγενε- 

στε'ρων χρόνων έπιρρίπτουσιν όνειδος έπί τούς προγόνους των, οϊτινες 
άλλως θά έτάσσοντο ύπέρ τούς "Ελληνας καί τούς Ρωμαίους. Πιστεύω 

ότι, έάν ή εβραϊκή φυλή έξωλοθρεύετο, ά λλ ’ ήτο γνωστόν ότι είς καί 
μόνος έπιζών έκ τοΰ λαού έκείνου ύπάρ/ει άκόμη κάπου,οί άνθρωποι θά 
έταξείδευον εκατοντάδας λευγών διά νά σφίγξωσι τήν χεΐρα τοΰ άνδρός 

εκείνου- άλλά τώρα περιφρονούνται.»



Καί πάλιν λέγει:

. « Ή  νεωτέρα Ιουδαϊκή ιστορία είνε τραγική' καί όμ.ως έάν τις έτόλμα 
νά γράψγι την τραγωδίαν ταύτην θά κατεγελδίτο. Τοΰτο είνε τό τραγι- 
κώτατον πάντων.»

Έ προτίμησε νά ζή έν Γα λλία , τη  Γασκονία της Ευρώπης, ώς την 

ώνόμασε, λόγφ τοΰ σφοδροΰ ’έρωτός της ποός την ελευθερίαν.
« Δ ιότι ό Ά γγλο ς , ώς ελεγεν, αγαπά την ελευθερίαν, ώς άγαπχ την 

νόμιμον σύζυγόν του, την οποίαν θεωρεί ώς ασφαλές κτημά του καί δέν 

την μεταχειρίζεται μ ε τ ’ ίδιαζούσης τινός τρυφερότητος. Ό  Γερμ.ανός 

αγαπά την έλευθερίαν ώς άγαπζ την γηραιάν μάμ.μην του, δΓ ήν φυ- 

λά ττει πάντοτε μικράν γωνίαν πλησίον της εστίας, όπου διηγείτα ι φαν

ταστικά παραμύθια εις τά προσεκτικά έγγόνια της. Ά λ λ ’ ό Γάλλος 
λατρεύει την έλευθερίαν ώς τήν έκλεκτήν τής καρδίας του. Ή  πρός 

αυτήν αγάπη του καίει καί φλογίζει- π ίπτει εις τούς πόδας της μέ τάς 

όγκωδεστάτας διαμαρτυρίας τής στοργής- είνε ετοιμ.ος νά παλαίσνι δ ι ’ 

αυτήν μέχρι θανάτου- είνε εις τήν άκμ.ήν νά κάμ.η χιλίας τρέλλας πρός 

χάριν τη ς .»
Πολλάς εύστοχους παρατηρήσεις του περί τών πολιτικών πραγμά

των τής Γαλλίας δύναται νά μνημονεύσω, τις . Ή  επομένη δέν είνε άκα- 

τάλληλος διά τήν ένεστώσαν κρίσιν έν τή ιστορία τής Γαλλικής Δημ,ο- 

κρατίας.
«Ε ις  άλλας χώρας όταν πολίτης τ ις  δέν ευχαριστείται άπό τήν Κ υ- 

βέρνησίν του, μεταναστεύει- έν Γαλλία  απαιτεί νά μεταναστεύσω ή 
Κυβέρνησις.»

Πρός τό Αγγλικόν 'Έθνος μικράν ’έτρεφε συμπάθειαν καί όλίγην 
είχε γνώσιν αύτοΰ. Ό'/ομάζει τούς Ά γγλους «τάς θεότητας τής άνίας 

αϊτινες τοέχουσιν εις όλας τάς χώρας μέ ταχυδρομικήν τα χύτητα , άφί- 
νουσαι όπισθεν τών αμαξών των τεφρόν κονιορτώδες νέφος θλίψεως.»

Εΐνε αξιοσημείωτος περίστασις ότι καί όταν ά “Αίνε κατετρύχετο ύπά 
τρομερας νόσου καί εκειτο έπί τής έπιταφίου στρωμνής του ώς τήν ώνό- 
μαζεν, έτήρει άκόμη τήν ευθυμίαν του καί ’έδιδε φαιδράς απαντήσεις 
μέχρι τέλους. "Οταν ήρωτήθη περί τής καταστάσεως τών νεύρων του 

τφ 1 8 5 5 , ετει τής μεγάλης Έκθέσεως έν ΙΙαρισίοις, άπήντησε: « Τ ά  
νεΰρά μ.ου είνε εις τοιαύτην έλεεινήν κατάστασιν, ώστε είμαι βέβαιος 
ότι θά έλάμβανον τό μ.έγα βραβεΐον τοΰ πόνου καί τής άθλιότητος εις 

τήν Έ κ θεσ ιν». Άνέγνωσεν όλα τά ιατρικά β ιβλ ία  όσα έπραγμ,ατεύοντο

πεοί τής νόσου του. Ά λ λ ’ ΰπεν εις ενα φίλον όστις τόν εύρεν άσχολού- 
αενον εις τήν άνάγνωσιν ταύτην: «Δ έν ήξεύρω τ ί  καλόν θά μοΰ κάμγ) r  

άνάγνωσις αύτη- εκτός ότι θά μέ κάμγ) ικανόν νά άπαγγείλλω διαλέ

ξεις έν τφ  οΰρανώ περί τής άμαθείας τών έπ.γείων ιατρών ώς πρός τά 

νοσήυ-ατα τοΰ νωτιαίου μυελοΰ.»
Είνε εις άκρον δύσκολον νά έκλέξγι τις μεταξύ τών άναριθμ.ήτων 

λαμπρών άποφθεγμάτων, όσα σπινθηροβολοΰσιν εις τάς σελίδας του. 

Διηγοΰν.-αι άνέκδοτον περί συγγραφέως τινός όστις ’έστειλε τό χειρόγρα

φόν του πρός έξοχον κριτικόν μ.έ τήν παράκλησιν νά λάβτι τήν καλωσύ- 

νην νά σημ-ειώση πασαν σελίδα όπου θά διεφώνει μ.έ τάς ιδέας τοΰ κει
μένου. Ό  συγγραφεύς όμ.ως έκεϊνος δέν ηύχαριστήθη πολύ όταν είδεν 

όλον τό χειρόγραφόν του καταμελανωμένον άπό ά/ασκευάς καί αντιρρή

σεις εις όλα τά περιθώρια. Παρομ.οίως ήδυνάμην νά διεξέλθω όλους τούς 

τόμους τούς γραφέντας ύπό τοΰ Ά ϊν ε  καί παραθέσω ές αυτών χωρία, 

ά λλ ’ οφείλω νά περιορισθώ εις ολίγα ’ένθεν κάκειθεν έρανίσμ.ατα.
Τά μυθιστορήματα άποκαλεΐ τά έπιδόρπια τής φιλολογίας.
α Οί σοοοί έπινοοΰ-t νέας ιδέας καί οί μωροί τάς κηρύττουσιν εις τόν 

κόσμον.
» Πας άνθρωπος όστις νυμφεύεται ομοιάζει μέ τόν Δόγην όστις μνη

στεύεται τήν Ά δριατικήν θάλασσαν, άγνοών τ ί  θά εύρτ) έκεί μέσα, θη

σαυρούς, μ.αργαρίτας ή τέρα τα .»
Ό  σύγχρονός του Βέρνε ήτο έπίσης διάπυρος μ,αχητής έν τώ πο

λεμώ ύπέρ άπελευθερώσεως τής ανθρώπινης διανοίας, καί έξίσου ζηλω
τής συνήγορος τής πολιτικής χειραφετήσεως τής φυλής του, άλλά δέν 

έχειρίζετο τήν γραφίδα μ.ετ’ ’ίσης δεξιότητος. Μία τών έκφράσεών του 
είνε λίαν άξιοσημ-είωτος ώς άνιχνεύουσα τήν γένεσιν τοΰ άντισημ.ιτισμ.οΰ 

έκείνου, όστις καταισχύνει άκόμη τήν Γερμανίαν. Δεικνύει τοΰτο έν άπο - 
φθέγματι τό όποιον άρχόμ,ενον ώς λογοπαίγνιον ανέρχεται είτα εις τά - 
ξιν άρίστου έπιγράμματος. Λ έγει. «Μ ισείτε τούς ’Ιουδαίους όχι διότι 

τό αξίζουν, άλλά διότι κερδίζουν.» * Ή σάτυρά του δέν είνε πάντοτε 

τόσον οξεία ή εύστοχος όσον ή τοΰ Ά ϊν ε .  Ε π α ιν ε ί άρα ή ψέγει τήν 
ακαδημαϊκήν έκπαίδευσιν, όταν λέγτρ* « ΊΊ παρουσία Πανεπιστημίου 

άποβλακόνει μίαν χώραν έπί πολλά μίλια  πέρ ιξ .»

Έ ν  τή Γερμα νικ ή  γ λ ώ υ η  το λογοπαίγνιον εγκειτα ι ε ις  τάς λ έξεις  e s  

v e rd ie n e n  (-.'ο αξίζουν) / μ  \ e r d i in e n  (κερδίζουν χρήματα).



Κατά τό μείζον μέρος της έκατονταετηρι'δος ταύτης ό Ούγγρος Σ α -  

φείρ ήτο άνεγνωρισμένος ώς ό κορυφαίος θυμηδογράφος τής Αύστρίας.

II καυστική του σάτυρα τόν κατέστησεν άπεχθέστατον είς τούς μικρούς 
ηγεμόνας ών έβριθε κα τ’ εκείνον τόν χρόνον ή Γερμανία. Διαταχθείς νά 

εξέλθη τών συνόρων ένός τών πριγκιπάτων εκείνων άταράχως άπήν

τησεν: « Έ άν ή ύψηλότης του καταδεχθή νά κυττάξη άπό τά παράθυρα 
τοΰ Παλατιού του, θά μέ ϊδγι έξερχόμενον τών συνόρων τής κυριότητας 

το υ .»  Αλλοτε ό βασιλεύς τής Βαυαρίας όστις ήγάπα ν’ άσχολήται είς 
τήν ποίησιν, τόν διέταξε νά έξέλθ/ι τής χώρας έντός 24 ώρών. Έ ρω - 

τηθείς άν τόσος χρόνος τώ ήρκει άπήντησεν: <(’Ώ  βέβαια. Δ ιό τι έάν οί 

πόδες μου δέν μέ φέρουν μέ ικανήν τα χύτητα , δύναμαι πάντοτε νά δα- 
νεισθώ τινας τών περιττών ποδών άπό τόν τόμον τών ποιημάτων τής 

Μεγαλειότητας το υ .»  Συγγραφεύς τις ζηλοτυπών τήν φήμην τοΰ Σαφειρ 
τόν έμέμφθη ώς γράφοντα άντί χρημάτων, προσθέσας ύπερηφάνως ότι 

αυτός δέν τόν μ ιμ είτα ι, άλλά γράφει χάριν τής φήμης. ((Όμολογώ τήν 
άμαρτίαν μου, άπήντησεν ό Σαφείο, ά λλ ’ ό καθείς γράφει δ ι’ ό ,τ ι τοΰ 

λε ίπ ει- μοΰ λείπουν, τά  χρήματα, σοΰ λείπει ή φ ή μ η .»
Τινά τών ρητών του περί χρημάτων είνε εύστοχα όσον καί αληθή.

« Τ ις εχει χρήματα ; Ό  πλούσιος. Τοΰτο είνε δυστύχημα. Έ άν 

μόνον οί πτωχοί είχον χρήματα θά έβλέπομεν τ ί πτωχοί διάβολοι θά 
ήσαν οι πλούσιοι ούτοι. Δέν είνε τέχνη νά είσαι πλούσιος, όταν εχης 
π-λλά χρήματα, καί δέν είνε άξια νά είσαι πτωχός, όταν δέν εχγις 
οβολόν. »

(( Τ ί είνε τά χρήματα; Μετάλλινη πτέρνα ύπό τά υποδήματα μικρο- 
σώμων άνθρώπων διά νά φαίνωνται υψηλοί όσον οί άλλοι. »

Γνώριμός τις τοΰ είπέ ποτε, ότι τά νά κάμνη τις χρέη καταστρέφει 
τόν άνθρωπον. «Κ α τά  τήν πείραν τήν ιδικήν μου, άπήντησεν ό Σαφειρ, 

τό νά πληρόνω τά χρέη μου μέ καταστρέφει. »  Έρωτηθείς νά εϊπη τήν 
γνώμην του περί τίνος κωμικού ήθοποιοΰ, άπήντησεν- « Ε κ τ ό ς  είς τά 
κωμικά μέρη, κατά τά  άλλα δέν είνε κακός ηθοποιός.» Ή το  εξίσου 
αύστηρός πρός τόν ίδιον εαυτόν του. Έ ά ν δέν ήτο έφάμιλλος τοΰ Σ ω - 
κράτους κατά τήν σοφίαν, ώμοίαζεν αύτώ κατά τήν σάτυραν. Πολλά 
βέλη τώ έπέσυρεν ή άσχημία του. 'Υπό τήν εικόνα τήν κοσμούσαν τήν 

πρώτην σελίδα τών 'Απάντων του ’έγραψε στροφήν, τής οποίας ή έννοια 
είνετοιαύτη: « Οποία είνε ή συγγραφική τέχνη μου,τοιαύτη καί τοΰ προ
σώπου μου ή όψις- άμφότερα δέν άρέσκουσιν είς τόν άναγνώστην μ ο υ ...»

ΙΙεριωρίσθην μέχρι τοΰδε είς τό νά παραθέσω δείγματα άγχινοίας καί 
θυμηδίας, οία παρέσχον μέλη τής Ε βρα ϊκ ής φυλής. Δύνανται νά μνη- 

μονευθώσι καί τινα παραδείγματα, αποφθεγμάτων ή παρατηρήσεων, 
τάς όποιας ένέπνευσαν είς τους άλλοπίστους συμπολίτας των τινές τών 
προε/όντων Έ βραίω ν.

Οί έρασταί τών καλών τεχνών άκόμη ένθυμοΰνται τόν ένθουσιασμόν 

δ ι’ ού έχαιρετίσθη ά ώραίος πίναξ τού ’Αβραάμ Σολομών, «Υ π ό δ ικ ο ι 

περιμένοντες τήν έτυμηγορίαν.» Ε π ε ιδ ή  ό τεχνίτης δέν ήτο μέλος τής 

Βασιλικής ’Ακαδημίας, ή είκών έκρεμάσθη έξω τής στοάς τών προνο
μιούχων, όπου ησαν άνηρτημέναι όλαι α! εικόνες τών μελών τής ετα ι
ρίας. Ό  Θωμάς Λάνδσυρ περιήλθεν είς έκστασιν άμα είδε τήν ώραίαν 

εικόνα, καί άνέκραξεν: «Ε ίν ε  ό Σολομών είς όλην τ/;ν δόξαν του ,ά λλ’ ό 
Σολομών δεν είνε μέλος τής Βασιλικής ’Α κα δημία ς!»

Η « Επιθεωρησις τοΰ Σ α ββά το υ ,» μικρόν μετά τόν θάνατον τοΰ 

περίφημου φιλανθρωπιστού, Σ ιρ  Μωύσεως Μοντεφιόρε, έδημοσίευσε συ!Α- 

παθ τικωτάτην καί λίαν έγκωμιαστική'< νεκρολογίαν, έν ή ό συγγρα- 
φευς παρετήρει: «Ίοιοΰτον στάδιον δέν δύναται νχ άπομνημονευθή έν 
επιγραμματι ουί)ε να συνοψισθή είς εν b ο n m o t »  Ε ίς τοΰτο ή σατυ

ρική έφημερις το II ο ύ ν τ  ς, άπήντησε: «Μ άλιστα, δύναται- B o n  .Μ Ο, 

«καλός Μωύσής.» Γούτο είνε ά^ιον νά παραβληθή πρός άλλο έπιτυ7 η- 

μένον λογοπαίγνιον τοΰ Ι Ι ο ύ ν τ ς .  "Οταν ό λόρδος 'Ρότσιλδ εδωκε τόν 
όρκον του ώς ομότιμος τής Α γγλίας, μέ τήν κεφαλήν εύλαβώς κεκα- 
λυμμενην, κατά το ιουδαϊκόν έθ.μον, η έφημερις έκείνη παρετήρησεν ότι 
ηδύνατο νά λάβη τά όνομα καί τόν τίτλον τοΰ λόρδου H atto n  *

Περαίνων, σκοπόν έχω, χωρίς νά έμπέσω, έλπίζω, είς μακράν σειράν 
ανεκδότων, νά παραθέσω μικρά τινα άνώνυμα λόγια ή παρατηρήσεις, 

αΐ-ινες περιγράφουσί τινα τών χαρακτηριστικών τής ισραηλιτικής φυ- 
λής, ενιας μαλιστα τών αδυναμιών καί τών ατυχιών της. εύθύμω τώ 

τρόπφ. Τά αποφθέγματα ταΰτα εχουσιν όλα τά ουσιώδη προσόντα τής 
άληθοΰς θυμηδίας, καθόσον τό σκώμμα στρέφεται κατά τά πλεϊστον, 
καιτοι ούχι πάντοτε, υπό τοΰ λαλοΰντος καθ’ εαυτού, καί ό γέλως ον 
-.ροκαλεϊ ό άστείσμάς περιβάλλεται μέ αυθόρμητον, εύμενή καί ήπιον 
χαρακτήρα. Ο συνθέτης τοΰ λογοπαιγνίου είνε άγνωστος- τά ρητόν με
ταβαίνει απο στόματος είς στόμα- ένίοτε ούδ’ έχει γραφή πρότερον.

H a t οημαίνει π ίλος.



’Ιουδαίος τις έν Ρωσία εΰφυώς έσχολίασε τελευταϊον την δικαστικήν 
διαφθοράν, ητις νέμεται τήν χώραν έκείνην. Διερχόμ,ενος 'έμπροσθεν τών 

δικαστηρίων πόλεώς τίνος της αυτοκρατορίας, παρετηρησεν ώραϊον 

άγαλμα ΐστάμενον ένώπιον τοΰ κτιρίου. «Τ ινα  παριστ^το αγαλμα τοΰτο; 

ήρώτησε διαβάτην τινά. «Τ η ν  Δικαιοσύνην χωρίς α λλο ,» άπήντησεν 
οΰτος. «Πόσον θλιβερόν, άνεφώνησε μετά στεναγμοΰ ό ’Ιουδαίος, νά 

τεθή ή Δικαιοσύνη έξω τοΰ κτιρίου, και νά τής άπαγορεύηται ή εί

σοδος έντός !»
« Ό  θάνατος εΐνε ό καλλίτερος ιατρός,» εΐπεν ασθενής τις πρός τον 

ιατρόν του, όστις είχε καταστή παραπολΰ φορτικός μέ τάς έπισκέψεις 

του. « Δ ια τ ί ;»  ήρώτησεν ό ιατρός.—  «Δ ιό τ ι δέν κάμνει παραπάνω από 

μ.ίαν έπίσκεψιν.»
Διάλογος άκουσθεϊς έν τώ χρηματιστηρίω κατά τινα παγεράν ή μ έ- 

ραν χειμώνος. «Κυρ Μωϋσή, τ ί  μέ συμ.βουλεύεις ν’ αγοράσω σήμερον;» 

— - «Θ ερμόμετρα, βέβα ια - είνε πολύ χαμηλά τώρα καί θά ΰψωθοΰν 

σίγουρα.»
Γόλδσμιθ τ ις , προσηλυτισθείς εις τόν χριστιανισμόν, μετέβαλε τό 

δνομά του εις Σ μ ίθ . « Τ ί  τρελλός! άνέκοαξεν έν τών μελών τής συνα

γωγής" εΐνε ό πρώτος Ε βρα ίο ς  όστις άπέρριψε τόν χρυσόν το υ .»  *
Έ ν  τιν ι έορτασίμ,ω συμ,ποσίω εΐχον προσκληθή αντιπρόσωποι τοΰ 

προτεσταντικοΰ, τοΰ καθολικοΰ καί τοΰ έβραϊκοΰ Κλήρου, καί ηρχισαν 
νά συνδιαλέγωνται φαιδρώς. Ό  Ραββϊνος, πιστός εις τάς περί διαίτης 

έντολάς τής θρησκείας του, ολίγων μόνον έκ τών παροψιδων μετε'σχε. 
Τότε παρετέθη όρεκτικώτατον οψον χοιρινού ψητοΰ. Ο καθολικ.ος ιερεΰς, 

έστράφη πρός τόν γείτονα του "καί τον ηρωτησε: «ΙΙό τε θα ελθτι ο και
ρός ποΰ θά έχω τήν εύχαρίστησιν νά σας προσφέρω τεμάχιον τοΰ ήδο- 

νικοΰ τούτου φαγητού;» «"Ο ταν θά έχω τήν τιμήν νά παρευρεθώ εις 

τους γάμους τής αίδεσιμ.ότητός σας,» άπήντησε μετά φιλόφρονος ύπο-

κλίσεως ό Ραββϊνος.
Γνωρίζω κάλλιστα ότι όλίγην καί μικράν πρωτότυπον ύλην έπαρου - 

σίασα πρός υμάς. Ό λ η  ή διδασκαλία καί ή τέρψις τήν οποίαν ήδυνή- 
θην νά σάς δώσω οφείλονται εις τους κόπους άλλων. Θά δικαιολογήσω 
άρα τήν πράξίν μου διηγούμενος πρός υμάς τάν δχι πολύ γνωστόν μΰ-

*  ’ Α γγλ ισ τ ί G old σημαίνει χρυσές, S m ith  σημαίνει σι?ηρ3υργος καί 

G o ld sm ith , χρυσίχέος.

θον τής μελίσσης καί τής αράχνης; Ή μ.έλισσα καί αράχνη ήριζον περί 
τής υπεροχής τοΰ προϊόντος τής μιάς καί τής άλλης. « Ά !  εΐπεν ύπε- 
ροπτικώς ή αράχνη, παίρνεις τό υλικόν σου άπ’ έξω. Τό έκμυζάς άπό 

κάθε άνθος τοΰ άγροΰ, ένώ έγώ βασίζομαι άποκλειστικώς εις τάς ιδίας 

μ,ου δυνάμεις. 'Γφαίνω τάς οθόνας μου άπό τό νήαα τοΰ ίδιου σώμ.α- 

τός μου.» « ’Αλήθεια, εΐπεν ή μέλισσα, καί κατασκευάζεις άνάξια καί 
μηδαμινά πράγματα, τά όποϊα ό καθείς δύναται νά καταστρέψτ). Έ γώ  

παράγω γλυκύ μέλι καί ευώδες κηρίον, τά όποϊκ συντελοΰσιν εις τήν 
παντοτεινήν ήδονήν καί επάρκειαν τοΰ ανθρώπου χορταίνοντα τήν πεινάν 
του, καί φωτίζοντα τό σκότος το υ ». Θά εΐνε άρ? θρασύτης έκ μέρους 

μου, έάν έκφράσω τήν έλπίδα ότι δέν ΰφανα ιστούς αράχνης έντός τοΰ 
έγκεφάλου σας, άλλά προέθ/)κα ένώπιόν σας μικρόν καί όχι άπρόσδε- 

κτον πινάκιον μ,έλιτος ;

ΤΟΜΟΣ Β ' .— ΜΑΙΟΣ 1 8 9 3 . 3 .



ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ή  θρησκεία, τοΰ μέλλοντος, γράφει ό κ. Κ . Βάρτολ έν τώ περιοδικφ 
« Ό  Νέος Κόσμος», δεν θά είνε τοπική, δογματική καί εκκλησιαστική, 
ά λλ ’ έλευθέρα, άνθρωπίνη καί κοσμοπολίτικη.

Τό νά είνε τις  κοσμοπολίτης σημαίνει τά νά είνε άνθρωπος- oyt 
’Αμερικανός ή Βρεττανάς ή Γάλλος, άλλά πολίτης τοΰ κόσμου, όπως 

είπε ποτε ό Θωμάς Πέϊν καί μ ετ ’ αυτόν όΓάρρισσον, «Σ υ μπ ολίτα ί μου 

είνε όλη ή άνθρωπότης». Έ ν τη θρησκεία τοιοΰτοι πρέπει νά ε’ίμεθα, 

άλλως δεν εί'μεθα ποσώς θρήσκοι. Μία αΐρεσις δέν δύναται νά περιο

ρίσει τούς οπαδούς της έκτός έάν οί όροι τών δογμάτων της είνε περιω- 

ρισμένοι καί ούδείς τών ορισμών της τηρήτα ι πλέον. Έ ν  πάση ονομα

σία αί παλαιαί γραμμαί άλλοιοΰνται εξαλείφονται ή λησι/ονοΰνται.

Ή  θεολογική Ιρις, ώς αί έριδες περί τών συνόρων τών Κρατών καί 
τών κτημάτων τών ιδιωτών, έπεκτείνεται έφ ’ όλην τήν χριστιανοσύνην 
καί είς πάσαν τάξιν πιστών- έκρήγνυται εις διηνεκή σπαραγμόν μάλλον 
παρατεταμένον ή πάς εμφύλιος πόλεμος. Ούτε δύο έρμηνευταί ένός συ
στήματος δύνανται νά συμφωνήσωσι. Πάς όστις έγείρει φραγμόν άπο- 

κλείει πλέον ή όσον εγκλείει. Οί στάχυες καί οί καρποί άναπτύσσονται 

καί κομώσιν ώραιότεροι είς τάς άνοικτάς πεδιάδας, όπου λίθινοι τοίχοι 
κατεκάλυπτον τά πάλαι καί κατεπίεζον τά 'έδαφος. Ε ίς  τούς λειμώνας
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φύεται έλευθέρως άφθονον χόρτον. Ό χ ι ν’ άποκλείωμεν, άλλά νά έγ- 

κλείωμεν, είνε τά σύνθημα καί ή κλήσις ήμών. Κ ατά  τόν ’Απόστολον 

ΙΙαΰλον, ’Ιουδαίος ε ίν ’ εκείνος όστις δεν είνε έξωθεν ά λλ ’ έσωθεν ’ Ιου

δαίος καί τηρητής τοΰ νόμου. Είνε καλλίτερος Χριστιανός άπό εκείνον 

όστις φέρει μόνον τά όνομα. Τά πνεΰμα ζωοποιεί, άλλά τά γράμμα 

κτείνει, καί τά πνεΰμα είνε πανταχοΰ παρόν, ώς ή διαγωγή καί όχι ή 

συμπεριφορά, ίδιότης καί όχι περιστατικόν, ζωή καί όχι επάγγελμα, ο 
yap ακτή ρ καί όχι τά έθος, όπως έν άνθος δεν είνε εύωδέστερον έν τή 

Ίουδαία ή παρά τάς όχθας τοΰ Είρηνικοΰ.
“Οσον άφορά τό θαΰμα καί τήν έμπνευσιν, εις τινα παρελθόντα χρό

νον καί είς μεμακρυσμένον τόπον, άποδίδομεν είς τήν φύσιν τά ύπερφυ- 
σικάν πνεΰμα- κάτι τ ι άλιγώτερον είνε άσθενές, παροδικόν καί μάταιον. 

Ά λ λ ’ ό Θεάς είνε είς καί ή άνθρωπότης είνε ενιαία. Τά άγαθάν πνεΰμα 
προστάττει ημάς όχι νά διαιρώμεν, άλλά νά συνδιχλλάττωμεν. Δεν δ ια- 
χωρίζομεν τό κοσμικόν άπό τοΰ ίεροΰ, ούτε π ε ρ ι ο ρ ίζομεν τήν Ίεράν 
Γραφήν είς τήν Βίβλον, ούτε άποχωρίζομεν τό άρρεν άπό τοΰ θήλεως, 

ούτε έξοβελίζομεν τό κακόν άπό τοΰ άγαθοΰ. Ό  τεχνοκρίτης λέγει ότι 

οί οφθαλμοί του ήσαν τόσον άσθενεϊς, ώστε έξέλαβεν έπί τίνος είκόνος 
τήν Καικιλίαν ώς Μαγδαληνήν, καί δεν ήδύνατο νά διακρίνη τόν άμαρ- 
τωλάν άπό τόν άγιον. Ό  Ε βρα ίος Ραββίνος, έν Βοστώνι ή Νέα 'Υόρκη, 

έν Λονδίνω ή έν Μαγκεστρία, δεν δύναται νά διακριθή άπό οιονδήποτε 
άλλον άληθή πιστόν ή τίμιον εργάτην, καί είνε ίσως εύσυνειδητότερος. 
ώς άτομον, άπό πολλούς άναξίως παρισταμένους πρά τής Α γία ς Τρα- 
πέζης. 'Υπάρχει έρως καί σεβασμός, ταπείνωσις καί άνθρωπότης, ήτις 

περιλαμβάνει όλα τά πράγματα, καί δεν άφήνει πλάσμα έκτός. Αύτη 
πρέπει νά εισχώρησή είςτά  δημόσια σχολειά μας, ώστε νά μή ύπάρχν) 

διαίρεσις έκεί. Καί όμως, όταν ή υψηλή αύτη σύμπνοια προεκηρύχθη 
δημοσία ώςλύουσα τάς διαμά/ας τών αντιζήλων αιρέσεων καί φατριών, 
ό άίιόλογος Βόϋλ Ό ρελλυ κατήγγειλε ταύτην ώς δυσπερίγραπτον καί 

αχαρακτήρισταν θρησκείαν. Θά ήδυνάμεθα ν’ άπαντήσωμεν ότι ό Θεάς 
καί ό ούρανός καί οί άγγελοι καί ή ζωή καί ό έρως και ή άνθρωπίνη 

ψυχή είνε δυσπερίγραπτα καί άπερίγραπτα, καί ότι όλα τά σύμβολα 

καί αί γραφαί είνε ατελείς άποχρώσεις καί σκιαί πρός περιγραφήν των. 
Ιό πνεΰμα έν ώ πράττομεν είνε τό ύψιστον Ολικόν, είπεν ά Γκα ίτε, 

καί τά σημείά του δέν δύνανται νά παρανοηθώσι.

II εκκλησιαστική καί επίσημος θρησκεία μέρος μόνον τής τιμής τ ή ;



κοινωνικής προόδου δύναται νά. διεκδικήσ·/) έν πάσγι μεταρρυθμ,ίσει. Αύτη 
δεν ήρκεσε ν ’ άποκαταστησν) την εγκράτειαν η έλευθερίαν, η την οι

κιακήν αγνότητα, η τά δικαιώματα τής γυναικός. 'Υπέρ τό ή μι συ ή 
Εκκλησ ία  έτάχθη υπέρ τής δουλείας" υπέρ τάς πολιτικά ; διχονοίας, ή 

περί τήν πίστιν διαφωνία, εις πολλάς τών μεγάλων Συνόδων, διε'ρρηξε 

τάς τάξεις καί ήνοιξε τά αιματηρόν χάσμα διά. τάν πόλεμον. Θρη

σκεία ήτις δέν δύνκτχι νά δεσμ.ευθή, περισσότερον τής βιαίας πνοής κχί 

τών πυρίνων γλωσσών πχρά τοίς παλαιοίς άποστόλοις, επνευσε καί 
άνέλαμ.ψεν εις τους βορείους τόπους. Ά π α ξ  τουλάχιστον, ή φωνή τοΰ 

λαοΰ καί ή οωνή τοΰ Θεοΰ έταυτίσθησαν. Μεταξύ θείου καί ανθρωπί

νου, Σαβάτου καί έργασίμου ημέρας, ή μ.εθόριος γραμμή άφηρέθη, τά 
δεσμ.ά ήδύναντο νά πέσωσι καί ή ελευθερία νά κατισχύσ/ι καί τό έθνος 

νά έπιζήστ). Ό χ ι ψηφοδέλτιον, ά λλ’ ή άνχρίθμητος πλειονότης έπε- 

τε'λεσε τό εργον. Τά πνεΰμα δίδεται άνευ με'τρου, καί δχι μ.όνον εις εν 
θεϊον πρόσωπον, άλλ’ εις πάντας τούς μετέχοντας τής έμπνεύσεως αύ

τοΰ. « Θά σάς νικήσωμεν ειπεν αρχηγός τις τών Νοτίων πρός τάν 

Γαρρισώνα, διότι εχομεν τά με'γιστον πλήθος έν δλγι τή  χώρα πρός 
ύποστήριξιν ημώ ν.» « Ά λ λ ά , άπήντησεν ά ελευθερωτής, ύπάρχει εις τάν 

οποίον αφήνετε ά π ’ έξω » Μετά τής παραλείψεως ταύτης, ούδεμία 
άπογραφή, ούδείς πληθυσμός ήδύνατο ν’ άντισταθή ένχντίον μιας αρ

χής· οί τύποι δέν δύνανται ν’ άντίσχωσι, διότι δέν βασίζονται έπί 
τοΰ εδάφους τής αλήθειας, καί μετά πρώτην καί δευτέραν έξέτασιν, 

καταρρέουσι. Καθώς αί καλύβαι, αϊτινες παρέχουσι πρόσκαιρον σκεπήν 
έπί τών Ά λπ εω ν, πίπτουσιν εις ερείπια, ύπό τής όλισθηρότητος τοΰ 

όρους, ούτως ή χιονοστιβάς τής κριτικής κατέρχεται έπί τών παραδε

δεγμένων εθίμων τής λατρείας, τά οποία αί προλήψεις έπί τινα χρόνον 

περιεφρούρησαν.
'II άγαθότης, περαίνει ό κ. Βάρτολ, δέν δύναται νά είνι τό μονο- 

πώλιον έθνους ή φυλής. "Οταν τεθώσι κατά μέρος τά ίδιάζοντχ τής 
φυλής, τής αίρέσεως καί τοΰ αίματος, θά εχωμεν άντί γρίφου άπόσπα- 

σμχ χρηστότητας πρός ίξημε'ρωσιν καί καθαγίασιν τοΰ κόσμου.

II ΜΗΧΑΝΙΚΗ Π Τ Η Σ ΙΣ

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Εις τάν συνήθη μηχανικόν ή ιδέα ότι ά άνθρωπος θά δυνηθή νά 
ΐπταται διά μ.ηχανικών με'σων άναμιμνήσκει τήν φιλοσοφικήν λίθον ή 
τό αεικίνητον. "Οσον καί άν άπεχη) τής πραγμχτοποιησεως το προ- 

βλημ.α τής ανθρώπινης πτήσεως διά μ,ηχανικών μέσων ή τουλάχιστον 

τής πρός ωφελίμους σκοπούς έφχρμ.ογής, ύπάρχουσιν ώραϊά τινα φυσικά 
προβλήματα έμπερικλειόμ.ενα εις τήν μελέτην αύτοΰ. I ελευταίον το 

ζήτημα ήνε'χθη εις προέχουσαν τάξιν διά τών τρομερών πραγμάτων τα 

όποια ό έφευρέτης Μ άξιμ έπρότεινε νά καταστήσιρ προσιτά ε:ς εκείνους 
τών οποίων τά έπάγγελμα εΐνε νά καταστρέφωσι τούς ομ.οιους των. 

Ύπεσχέθη εις ή μάς ή εις τούς εχθρούς μας πτητικήν μηχανήν μέλ- 

λουσαν ν’ άνε'ρχηται ύψηλά εις τά κυανόΰν τοΰ αίθέρος και να έκσφεν- 
δονίζη βαρέλια δυναμ.ίτιδος άπό ασφαλούς ύψους ενάντιον τών θόλων 
κχί κωδωνοστχσίων τών ναών καί τών έπάλ^εων τών φρουρίων. Ο κύ

ριος Μ άξιμ δέν άπέδειξε δημοσία τά δυνχτάν τής έκτελέσεως τοΰ σχε

δίου του μέχρι τοΰδε, άλλ’ εδειξεν ούχ ήττον συσκευήν τ ινχ , ήτις παρεχει 
λαμπρόν παράδειγμα μηχανικής συστάσεως. ’Ενώ ά κ. Μ άςιμ ειργα- 
ζετο πρός μίαν δ’εύθυνσιν, έτερος μελετητής τής αεροστατικής έξηκο- 
λούθει τάς έρεύνας του πρός άλλην. IIρό οκταετίας ένηργήθησχν πείρά-



ματά τινα. υπό τοΰ Όρατι'ου Φ ίλλιψ έπί σκοπώ ν ’ άποδειχθή ότι με

γάλα σχετικώς βάρη ήδύναντο νά βαστάζονται εις τόν άέρα ύπό μικρών 
έπιφανειών, ηρκει αί έπιφάνειαι αύται η τά  έμβολα ταΰτα ν ’ άπετε- 

λοΰντο έκ δυσκάμπτου υλικού καί νά ήσαν καταλλήλου σχήματος. Δυ

νατόν, νομίζομεν, νά ε’ίπτρ τις  ότι πλεϊσται προσπάθειαι πρός μηχανικήν 

πτήσιν έγε'νοντο διά τής άποπείρας νά βιασθή κεκλιμένον έπίπεδον 
ν άνέλθ/) εις τόν άέρα. Ό  κ. Φ ίλλιψ προβαίνει έπί άλλης άρχής καί 

πιστεύει δτι θά δυνηθή νά παοαγάγη διαφοράν είς τήν πίεσιν μεταςύ τής 

ανωτέρας καί κατωτέρας έπιφανείας τών έμβόλων ή λεπίδων τάς όποιας 
μεταχειρίζεται ώς μέσον πτήσεως. Τοΰτο κατΟρθοΐ δι' άγωγίμων ρευ

μάτων κατα τρόπον όν θά περιγράψωμεν νΰν. Δ ι ’ απειραρίθμων πειρα
μάτων τά όποϊα δεν έπαυσε νά έκτελη άπό είκοσιν έπτά έτών, ό 
κ. Φ ίλλιψ εύρεν ότι παν τό πλησιάζον ομαλήν επιφάνειαν είνε άχρη

στον είς τά νά ύποβαστάση μεγάλα βάρη είς τόν άέρα. Ε ίς  μικράς δο- 
κιμας οπου τά βάρος τό όποιον πρόκειται νά ύψωθή άνέρχεται μόνον 

εις ολίγας ουγκίας, καί όπου δύναται τις νά μεταχειρισθή σχετικώς εύ- 

ρεΐαν έκτασιν, δυνατόν νά έςασφαλισθώσιν έπίπεδοι ώς έγγιστα έπιφά- 
νεια ι, αλλ είς πτητικήν μηχανήν ικανήν νά ύποβαστάζη εκατοντάδας 

λιτρών, άδύνατον, ισχυρίζεται ό κ. Φ ίλλιψ , νά βασισθή τις είς έπ ιπέ- 

δους έπιφανείας, ,ώς δυναμένας νά ύποβαστάσωσιν, έχούσας τήν άναλο- 

γίαν ενός τετραγωνικού ποδός δ ι ’ έκάστην άνυψουμε'νην λίτραν. Καί άν 
ύποτεθή ότι ήδύνατο νά κατασκευασθή πτητική  μηχανή έχουσα ύποβα- 

στακτικην έκτασιν προσεγγίζουσαν τήν άναλογίαν ενός τετραγωνικού 
ποδός, κατά λ'τραν, ή πρώτη ισχυρά πνοή άνέμου θά τήν καθίστα 
άχρηστον, έν ώ θά έστηρίζετο έπί τής γής. Ό μιλοΰντες ένταύθα περί 

πτητικών μηχανών έννοεϊται ότι άναφερόμεθα μόνον είς τάς ύποτιθεαέ- 
νας οτι εινε αυτούψωτοι καί ότι φέρουσι τους ίδιους κινητήράς των χωρίς 
να κάμνωσι χρήσιν αποταμιευμένης ένεργείας είμή μόνον καυσίμου ύλης. 

Απεδείχθη οτι όπως έπιτευχθή πτήσις,έκαστος τετραγωνικός πούς ύπο- 
βαστακτικής έπιφανείας πρέπει νά ύποστηρίζ·/) τουλάχιστον τριών λιτρών 
βάρος. Ο Φ ίλλιψ ισχυρίζεται ότι ούδεμία έπίπεδος έπιφάνεια έλκυο- 
μενη είς ευχρηστον γωνίαν καί ταχύτητα θά κατορθώστ) τ ι εγγύς τούτου 

και κατά τοΰτο κυρίως άπέτυχον οί πρώην πειραματισταί. Ό  κ. Φ ίλ- 
λιψ  ένεσαρκωσε τάς ιδέας του καί τά εξαγόμενα τών πειραμάτων του 

εν πτητική  μηχανή ευμεταχείριστου μεγέθους, καίτοι ούχί αρκετά με

γάλη όπως φέρΥ] έπιβάτην. Τό αγγλικόν περιοδικόν ές ού άρυόμεθα τά

θαυμάσια ταΰτα γράφει: «Μ εταχειριζόμεθα τόν όρον π τ η τ ι κ η  μ η 
χ α ν ή  σκοπίμως, διότι εί'χομεν τήν εύχαρίστησιν νά ίδωμεν τήν όλην 

συσκευήν ύψουμένην είς τόν άέρα είς ύψος δύο εως τριών ποδών και 
είτα ίπταμένην είς άπόστασιν 1 Γ»0 — 2 0 0  ποδών. ΙΙράς άποφυγήν 

πχρεννοήσεως όφείλομεν να εϊπωμεν ενταύθα οτι ό πρόσθιος τροχός δεν 

κατέλιπε τά έδχφος, άλλ’ ούτο; φέρει μόνον άσήμαντον μέρος του βά

ρους. Τό κεφάλαιον τοΰτο έξηγούμεν άργότερα. Δυστυχώς η ήμερα το 

είς άκρον άκατάλληλος. ’Ανεμοστρόβιλος έπνεε κκι έδεησε νά παυστ) ή 

δοκιμασία λίαν συντόμως μετά τήν έναρςίν της, ένεκα εκτάκτως ισχυ- 

ρ£ς πνοής, ήτις σχεδόν έςετόπιζε τήν μηχανήν άπό τής τροχιάς της. 
'Όπως καταστήσωμεν σαφές διατί ή πτητική μ η χ α νή  χρειάζεται τρο

χιάν, ανάγκη νά δώσωμεν βραχεΐχν περιγρχφήν τής συσκευής.»
Ε ίτα  ό ειδικός συντάκτης τοΰ περιοδικού προβαίνει περιγράφων τήν 

μηχανήν, ήτις συνίσταται έκ τού ύπομοχλίου, τοΰ τροχηλάτου η μάλ

λον ίκρίου καί τοΰ κινητηρίου μηχανήματος. Τά ίκρίον εχει σχήμα 

πλοιαρίου, συγκείμενον πρωτίστως έκ δύο σανίδων όμοιων μέ τάς δύο 

κορυφαίας έπηγκενίδας φαλαινίδος καί έχει 25  ποδών μήκος και 3 ποδών 
πλάτος. Στηρίζετα ι έπί τριών τροχών. Φέρει μικράν συμπαγή μηχανήν 

καί λέβητα, άμφότερα ώραΐα υποδείγματα μηχανουργίας, έργα τοΰ 
Φ ίλλιψ καί τών δύο υιών του,οϊτινες ίδιοχείρως κατεσκεύασαν τά πάντα. 

II μηχανή κινεί κοχλιοειδή έλικχ ές ποδών και ές δακτύλων διαμέτρου 
καί έχουσαν προεκβολήν έμβολου έπιφανείας 4 .0  τετραγωνικών ποδών. 

Ανωθεν τοΰ ίκρίου έπιβαίνει τά ύπομόχλιον. Γούτο έχει προσοψιν με
γάλου ένετικού προσωπείου μέ τά κράσπεδα όριζοντίως στρεφόμενα, 

οπερ ποέπει νά ένθυμήταί τις , καθόσον αποτελεί τά ουσιώδες μέρος τού 

σχεδίου τοΰ Φ ίλλιψ . Το ύπομόχλιον συνίσταται έκ πολλών ςυλινων 
λεπίδων ή φολίδων, ών ή μία επιβαίνει τής άλλης έν σχήματι θώρακος. 

Έ καστη έχει 19 ποδών μήκος καί 1 ')2 δακτύλων πλάτος. Ιό μέγεθος 
τού ίκρίου είνε 18 ποδών μήκους καί 8 πλάτους και ή επιφάνεια τών 
ύπομοχλίων είνε 140  τετραγωνικών ποδών. Το ίκρίον ϊσταται κάθετον 
καί είνε διατεθειμένον έγκαρσίως ώς πρός τήν γραμμήν τής κινησεως. 
Τό βάρος όλης τής μηχανής έν εργατική τάζει είνε 3 6 0  λιτρών, και 
κατά τήν έπίσκεψίν μας δύο σφαϊραι τών 28  έτέθησαν έπί τοΰ ίκρίου, 
τού όλ.ου βάρους άνελ.θόντος είς 4 1 6  λνίτρχς. Μένει τώρα νά περιγρά- 
ψωμεν τόν σχηματισμόν τών εμβόλων, τά όποιχ άποτελοΰσι την υπο- 

βαστάζουσαν επιφάνειαν. Ε ίνε, ώς εϊπομεν, 1 1)2 δχκτύλών πλάτους ν,ζ',



19 ποδών μήκους, ποικίλου δέ πάχους, ού ό μέγιστος όρος εΐνε 1)^ του 

δακτυλου. II ανώτερα επιφάνεια εΐνε κυρτή, τής καμπύλης στρεφό

μενης ούτως, ώστε ή μεγίστη καμπή νά είνε έγγΰς τής κυρίας άκω- 

κης. Η κατωτε'ρα επιφάνεια εΐνε κοίλη, έκτος εις τήν προσθίαν άκω- 

κήν, όπου υπάρχει μικρά καμπυλότης.Τό κοίλωμα είνε περίπου 1)|β δα

κτύλου τό βάθος. Η περίμετρος τών έπιφανειών έσχεδιάσθη έπ ιμελέ- 

στατα, και το προσφυές τοΰ σχήματος έπετεύχθη μόνον διά πολλής 

μελετης και ανυπολογίστων πειραμάτων. Προς έςακολούθησιν τών πει

ραμάτων τούτων κατεσκευάσθη ιδιαιτέρα περιστροφική μηχανή μετά 

μηχανήματος καί λέβητος. Αί περιγραφεΐσαι έπιφάνειαι παρέχουσιν άνυ- 
ψωτηριον δυνα,ι/.ιν κατά λόγον τοΰ άέρος τοΰ πλήττοντος τήν κυρίαν 

άκωκην τών εμβόλων, (καθώς κεΐνται όριζοντίως έν τώ ίκρίω), διαιρού

μενων εις δύο αποκλινοντα ρεύματα, όταν ή μηχανή ώθηται ύπά της 
έλικος. Ο αήρ, πλήττων την απότομον προσθίαν καμπήν της άνωτέρας 

επιφανείας, ρίπτεται πρός τά έπάνω, τής διευθύνσεως τοΰ ρεύματος 
καμπτόμενης πρός τη ν  ουράν ή τήν συρομε'νην άκωκήν τοΰ έμβόλου. 

Τοιούτω τροπω δ ι’ επαγωγής σχηματίζεται μερικόν κενόν έπί της άνω 

επιφανείας, και τοΰτο, ώς εικάς, τείνει εις άνύψωσιν τής μηχανής, 

συγχρόνως, τά κατώτερον ρεΰμα άέρος έλκεται πρός τά άνω έντός 
τ^ς κοίλης επιφανείας τοΰ εμβόλου, ούτως ώστε παράγεται πέραν ταύ— 
της υπερβολή ατμοσφαιρικής πιέσεως. Ό  Ψίλλιψ έπεβεβαίωσε τάς 

θεωρίας ταυτας διά πειραμάτων καταμετρήσεως ΰδατος. Ό  Ψίλλιψ 
προσέφερεν ήμίν εύμενώς (γράφει τά είοημέγον περιοδικόν) τήν ευκαι
ρίαν όπως ίδωμεν ίδίοις όμμασι περαιτέρω πειράματα της φύσεως 

ταύτης, τα πορίσματα τών όποιων είνε μεγίστου διαφέροντος καί σπου- 
δαιότητος.

II συσκευή είνε τοποθετημένη καταλλήλως έν πεδίω έγγΰς τοΰΧάρρω, 

και περιττόν νά είπωμεν ότι δέν έπιτρέπεται αυτή νά ΐπτα ται άδέ- 
σμευτος, διότι είνε παραπολΰ μικρά όπως φέρτ, άνθρωπον όστις νά όδηγή 

την πτησίν της. Τούτου ένεκα είνε περιωρισμένη εις κυκλοτερή τροχιάν 
0 2 8  ποδών την περιφερειαν, δϊά συρμάτων προσηρτημένων εις κεντρι
κόν πασσαλον. Οταν θέλωσι να θέσωσι τήν μηχανήν εις ένέργειαν ό 

ατμός στρέφεται άνω καί ή έ’λ ιξ  τίθετα ι εις κίνησιν ύπά τήν ώθησίν του 
η συσκευή φθάνει πάραυτα εις μεγάλην ταχύτητα  καί τότε ύψοΰται άπό 

της τροχιάς. Κατά την παρούσαν όμως περίστασιν, δέν θά ώφέλει ν’ 
αφησωσι την μηχανην νά ΰψωθή αυτούσιος, διότι δέν υπάρξει μέσον,

όπως ίθύνωσι τήν πτησίν της, καί θά ύψοΰτο εις τά τέρμα τοΰ ίδιου 

της τόξου έωσότου ή μηχανή θά έξουδετεροΰτο. II ύψωτηριος δύναμις 

τότε θά έ/άνετο καί όλη ή συσκευή θά επιπτεν εις τήν γην. Πρός ύπερ- 

νίκησιν της δυσκολίας ταύτης, ά πρόσθιος έκ τών τριών τροχών τα 

λαντεύεται ούτως ώστε δέν καταλείπει ποτέ τήν τροχιάν- και διά τοΰτο 

χρησιμεύει ώς οδηγός όπως τηρήτα ι τό όλον εις κυκλοτερή δρόμον. Ο 
τροχός ούτος έχει προσέτι τά άδηγοΰν σύρμα άγον αυτόν εις την κεν

τρικήν θέσιν. Τό βάρος έπί τοΰ προσθίου τροχοΰ είνε, νομίζομεν, 1 I λ ι-  

τρών, καί τοΰτο πρέπει ν’ άφαιρεθή άπά της ΰψωτηρίου δυνάμεως τών 

ΰπομοχλίων. Τό γεγονός ότι ή μηχανή βαδίζει εις κυκλοτερή δρόμον 

εΐνε τά αίτιον τών δυσκολιών κατ’ άλλους τρόπους, έάν μάλιστα πνεν) 

σφοδρός άνεμος.
Ά ν  έλυσεν ό Φ ίλλιψ τά πρόβλημα τής ανθρώπινης πτήσεως διά μη

χανικών μέσων τολμηρόν θά ήτο νά είπωμεν, άλλά πράγματι δεν βλε- 

πομεν διατί νά μή γίνωνται βραχεϊαι πτήσεις διά μηχανών ικανών νά 
φέρωσιν έπιβάτην, έάν εύρεθή τοιοΰτος τολμητίας καί έπιδέςιος. Ε π ί 
τοΰ κεφαλαίου τούτου ά Φ ίλλιψ δέν άνησυχεί καί προθύμως δυναμεθα 
ν ’ άναγνωρίσωμεν ότι, έάν ύπάρξτι μηχανή μέ κάθετον ώθησιν προς τα 

άνω, οί όροι θά. είνε εΰνοϊκώτεροι, παρά έά,ν αύτη έ,αρτάται απλώς εκ 
τής κυλινδητικής ένεργείας άπλοΰ έπιπέδου. Ο Φ ίλλιψ μάς πληροφορεί 

ότι έπέτυχε νά ΰψώσν) ώς έγγιστα τρείς λίτρας κατά τετραγωνικόν ποίΐα, 

τά όποιον είνε πολύ ύπέρτερον παντός έζαγομένου έπιτευχθέντος τεως, 

καί πλησιάζει τήν ταχύτητα  τών πτηνών. 'Ό τι έπεληφθη τοΰ προ
βλήματος καταλλήλω τώ τρόπω δέν άμφιβάλλομεν. Δ ιά  τών πειραμά
των τούτων έξηγοΰνται καί πολλά τά όποια υπήρξαν σκοτεινά μέχρι 
τοΰδε έν τή  πτήσει τών πτηνών, καί δυνάμεθα νά είπωμεν έν παροδω 

ότι τμημά  τ ι ένός τών ύπομοχλίων είνε πολύ όμοιον προς το της π τε- 
ρυγος πτηνών τινων. Θαΰμα είνε πόσα δύναται ό μηχανικός νά δώαχΟή 
άκόμη άπό τήν φύσιν, έάν εχ■/) τήν ευφυΐαν ν αναγνωσν) τά διδαγματά 
της όρθώς. ΙΙλείστο ι θέλοντες νά είνε έφευρεταί απεπλανήθησαν εις 
σχέδια τά οποία δέν άντέγραψαν άπό την φύσιν. Είνε αληθές ότι και ό 
Φ ίλλιψ καταφεύγει εις περιστροφικήν έλικα, ήτις εινε τόσον ςένη πρός 

τήν φύσιν ώς καί πάν άλλο. II ολιγωρία της περιστροφικής κινησεως 
ώς μέσου ώθήσεως (έκτός εις τήν μεταφοράν της κινήσεως τών κυμάτων) 
είνε μία  τών άνεξερευνήτων ένεργειών της φύσεως. Εάν δέν είχε τήν 
λαρ.πράν άνυσιμότητα τών νευρικών καί μυϊκών κινητηρίων της, ίσως



και αυτη θά κατέφευγεν είς τήν συνεχή προσ;τάθειαν τών κοχλιών και 
τών τροχών μάλλον η είς τούς άρμούς καί τούς συνδέσμους πτερύγων 
και σκελών, τά όποια μεταχειρίζεται νυν.

Ο Φ ίλλιψ ετοιμάζεται, ώς έμάθομεν, νά έκθεση είς κοινήν θέαν τήν 
πτητικήν μηχανην του, καθοσον πολλά πρόσωπα ένδιαρερόμενα είς τήν 

φυσικήν καί τήν μηχανικήν επιστήμην έξέφρασαν τήν επιθυμίαν νά τήν 

ιδωσιν είς τό έργον. Έ λπ ίζετα ι οτι, έάν είνε ευνοϊκός ό καιρός, τά π ε ι
ράματα θά στεφθώσιν ύπό μεγαλειτέρας επιτυχίας.

ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΚΛΑΑΙΤΕΡΟΝ ΚΛΙΜ\

ΔΙΑ T O T S  Φ Θ ΙΣ ΙΚ Ο Τ Σ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ

Γ Ε Ν Ο Μ Ε Ν ΙΙ Ε Ν Ω Π ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο Υ  Κ Ο Α Λ Ε Γ ΙΟ Υ  

ΤΩ Ν  ΙΑ Τ Ρ Ω Ν  Τ Ο Υ  Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Υ

ΥΠΟ

ΘΕΟΔΩΡΟί ΟΪΙΛΛΙΛΜ ':
[x T /'A 'p y j έν τώ N s ιο ’/.ομείω τών φΟί'ν/.ών »α ι πρόωρόν 

τ ή ;  Β α ιιλ ικ ή ; Μ ετεω ρ ο λ ίγ ’/λής Ε τα ιρ ία ς)

Μετά τ·νας είσαγωγικάς παρατηρήσεις, ό δόκτωρ Ούίλλιαμς ώ μ ίλ γ<- 

σεν ώς έ;ης:
I IΑ ΙΆ ΓΟ Ν Τ Ε Σ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ  ΤΟΤ ΚΛΙΜΑΤΟΣ. ΙΙρίν έπιληφθώ του 

ύποκειμένου τών διαλέξεων τούτων, όπερ εινε ή άεροθεραπευτικη 
ήτοι ή ιαματική δύναμις τοΰ κλίματος έπί τών άνθρώπων, άναγκαΐον 

θά είνε νά εϊπω όλ.ίγας λέξεις περί κλίματος έν γένει, και νά θεωρήσω 
διά βραχέων τούς κυρίους παράγοντάς του. Οί παράγοντες ουτοι είν*;.

1) Τά πλάτος, οπερ εχει ώς είκός τήν μεγίστην επιδρασιν, άτε π ι-  

ριγράφον τήν θέσιν τοΰ ήλιου πρός τήν γην έν Ttvt χώρα, καί ούτω 

προσδιορίζον τήν διάρκειαν καί τήν έντασιν τοΰ ήλιακοΰ φωτός.
2) Τό ύψος, δ ι’ ού τ ’ αποτελέσματα τοΰ πλάτους δύνανται μέχρι 

τινός νά έξουδετερωθώσι, διότι καί είς τούς Τροπικούς, εις 16 χ ιλ . 
ποδών ύψος, δύναται νά ύπάρχη χιών καί παγετός, τής θερμοκρασίας 

πιπτούσης είς τήν άναρρίχησιν τών ορέων, 1° Φ. κάθε .500 ποδας.
3) Ή σχετική διανομή ξηράς και ύδατος, καί ίδιως ή παρουσία με

γάλων εκτάσεων έρημου ή ώκεανοΰ, καθόσον ή πρώτη επιτείνει τας 

ακρότητας τής θερμοκρασίας καί ή δευτέρα τάς μετριάζει,



4) Ή  παρουσία ώκεανείων ρευμάτων ρεόντων άπό υψηλότερα η κχί 

χαμηλότερα πλάτη, καί τροποποιούντων διά τοΰτο το κλίμα .
5) Ή  γειτνίασις σειρών όρε'ων και ή έπίδρασίς των έπί πάσης σκεπής 

απο τοΰ άνε'μου και της βροχής.

6) Τό έδαφος, καί τό διαπεραστάν η άδιαπερχστον αύτοΰ εις την 
υγρασίαν.

7) Ή  βροχή, τά ποσάν καί ή ένιαυσία διανομή αυτής.

8) Οί έπικρατοΰντες άνεμοι.

Τοιοΰτοι οί παράγοντες τοΰ κλίματος. Θά έλθωμεν ακολούθως εις τά 

στοιχειά του, τά  όποια είνε πέντε. Ή  θερμοκρασία, ή υγρομετρία, ή 

ατμοσφαιρική πίεσις, ή δύναμις τοΰ ανέμου καί ό ατμοσφαιρικός ηλεκ
τρισμός.

II έπίδρασίς τοΰ ύψους έπί της θερμοκρασίας δύναται νά καταδει- 

χθή διά τοΰ παραδείγματος της Νοτίου ’Α μερικής, όπου εύρίσκονται 
παρα τους Τροπικούς μεγάλαι πόλεις άπολαύουσαι εύκράτου κλίματος, 

ένεκα τοΰ ύψους των. Τό Κουίτο, ή πρωτεύουσα τοΰ Έκουαδώρ, παρά 

τόν Ισημερινόν, κείμενη εις ύψος 9 ,4 5 1  ποδών, έχει αιώνιον έαρ, μέ 

μεσην θερμοκρασίαν 6 0 °  Φ. δ ι ’ έκάστην ώραν τοΰ έτους, καί ή Σάντα 

Φ έδι-Βογοτά, έν τη νέα Γρανάδτ), εις 3ψος 8 ,6 4 8  ποδών, περί τούς 
πέντε βαθμούς βορειότερον τοΰ Ισημερινού, έχει κλίμα  όμοιάζον τώ της 

Μαλαγάς, άνευ τών ακροτήτων. Έ άν έπιθυμοΰμεν παραδείγματα τοΰ 
τρίτου παράγοντος τοΰ κλίματος, της έπιδράσεως δηλ. της σχετικής 
διανομής τής ζηράς καί τών ύδάτων, εύρίσκομεν ταΰτα έν διαγράμ- 
μα τι δημοσιευθέντι ύπό τοΰ δόκτωρος Σιούπαν καί τοΰ Σ κό ττ, έξ ού 
φαίνεται ότι ή ροή τής θερμοκρασίας αύξάνει άπό τοΰ Ίσημερινοΰ πρός 

τους πόλους καί άπό τών ακτών πρός τά μεσόγεια πάσης ηπείρου. Αί 
χώραι τής άκρας ροής έν τώ βορείω ήμισφαιρίφ συμπίπτουσι μέ τά  με'ρη 

τής χθαμαλω τάτης θερμοκρασίας έν χειμώνι, καί ώς δύναται νά προσ- 
δοκάται έκ τοΰ ότι τό νότιον ήμισφαίριον καλύπτεται κατά μέγα μέρος 

άπό ύδατα,ή ροή είνε πολύ μεγαλειτέρα εις τά βόρειον ήμισφαίριον παρά 
εις το νότιον. Ή  γραμμή τών 2 0 °  Φ ., ή εύκρατωτέρα λόγω τής έπε- 
νεργείας τοΰ Εΐρηνικοΰ, έκτείνεται άνά τήν άκτήν τής Βαγκουβρίας καί 
τήν Καλιφορνίαν, διασχίζουσα τήν αμερικανικήν ήπειρον έν Φλωρίδι, 
καί διερχομένη βορειανατολικώς πρός τάς νήσους Φάρο, όπου κάμπτε
τα ι άποτόμως, διαθε'ει πρός μεσημβρίαν κατά μήκος τοΰ δυτικοΰ μέ- 

ρους τοΰ Ή νωμ. Βασιλείου καί τής ΓΙορτογαλλίας πρός τήν βόρειον

’Αφρικήν, όπου φθάνει σχεδόν εις τήν Χρυσήν Ά κ τή ν , όπόθεν τέμνει 

τάς βορείους όχθας τοΰ Ίνδικοΰ ώκεανοΰ έως τής μεσημβρινής Κίνας.

Τά μεσόγεια κλίματα τείνουσιν εις τά  άκρα, ένω τά  τής ακτής και 

τοΰ αιγιαλοΰ εΐνε κατά τά μάλλον καί ήττον εύκράτου χαρακτήρος. 

Ε ις τά ένδότερα τών ηπείρων, ή ροή εις τά ορεινά μέρη ελαττουται μέ 

τό ύπερθεν τής θαλάσσης ύψος, καί εις τά μέσα καί ύψηλότερα πλάτη 
άμφοτέρων τών ήμισφαιρίων αί δυτικαί δχθαι εχουσι μικροτέραν ροήν 
τών άνατολικών, πλήν δύο εξαιρέσεων εις τάν κανόνα τοΰτον, της 
Γρηνλανδίας καί τής Παταγονίας, αϊτινες όφείλουσι τά ιδιαίτερον κλίμα 

των εις τό ύπερβάλλον ψΰχος τών αρκτικών ρευμάτων.
Ό  τέταρτος παράγων, τά ώκεάνεια ρεύματα, εΐνε ’ίσως ο σπουδαιο- 

τατος πάντων, καί τοΰτο αληθεύει μάλιστα ώς πρός τήν Μ. Βρετανίαν, 

τό κλίμα τής οποίας, άνευ τ ή ; έπιρροής τών ώκεανείων ρευμάτων, θα 

ώμοίαζε μέ τά τοΰ Λαβραδώρ.
Αί βαθεΐαι θαλασσιναί έρευναι τών τελευταίων έτών α -εδει;αν νυν 

ώς άνεπίδεκτον αμφιβολίας ότι ύπάρχουσιν έν τε τώ Ά τλαντικω  και 
τώ Είρηνικφ ώκεανω έπιπόλαια στρώματα ύδατος έκτεινόμενα εις βχθος 

πεντακοσίων η έξακοσίων βαθμών βολίδος, ών ή θερμοκρασία κανονί
ζεται διά ρευμάτων τής επιφανείας προερχομένων άπό περιοδικούς καί 

τρεπτούς ή άπό διαρκείς άνέμους, καί βαθύ στρώμα πολύ μεγαλειτέρας 

έκτάσεως, τά όποιον καλύπτει τήν κοίτην τοΰ ώκεανοΰ, καί δέν μετα
βάλλεται μεγάλως τήν θερμοκρασίαν κατά τάς διαφόρους ώρας τοΰ έτους, 

εύρισκόμενον πάντοτε κάτω τών 39« Φ. Τοΰτο είνε όγκοςj j /υχροΰ ύδα

τος, όστις συνεχώς κινείται βορεινώς άπά τοΰ Άνταρκτικου εις τόν Αρ
κτικόν Πόλον, καί εΐνε προφανώς προβολή τοΰ Νοτίου Ώκεανοΰ, του 
όποιου ό τε Α τλαντικός καί ό Ειρηνικός πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς είσ- 

ροαί ή κόλποι.
Τοσαΰτα περί τών βαθέων στρωμάτων τών ωκεανών άς έπανέλθωμεν 

τώρα εις τά έπιπολής ρεύματα, τά  όποια δ^νανται νά διαιρεθώσιν 
θερμά ίσημεριναΐα ρεύματα, ρέοντα ές ανατολών πρός δυσμάς, ά,.ο 
τέλεσμα όντα τών βορειανατολικών καί νοτιανατολικών περιοδικών ανέ

μων, καί εις πολικά ρεύματα, ρέοντα άπά τών άοκτικών και ανταρ- 

κτικών κύκλων.
ΤΟ ΚΟΛΠΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ. Τά σπουδαιότατον ίσημεριναϊον ρεϋμα εινε 

τό κολπικόν, τά όποιον παράγεται διά τής ενεργείας τών βορειανα.ο 

λικών καί νοτιοδυτικών ανέμων, καί ρέει δυσμικώς πρός τήν ΪΝό.ιον



’Αμερικήν, καί διαιρούμενον είς δύο παρά τά άκρωτηριον Σ α ίν-Ρ ά /t, 
μέρος βαίνει μεσ/)μβρινώς εις το άκρωτηριον του Κέρατος και τήν Φ αλ- 

κλάνδην, καί μέρος ρέει βορειανατολικώς κατά μήκος τής άκτής τής 

Νοτίου ’Αμερικής. Ά μφότερα τά τμ ήμ α τα  έξαπλούνται εις πλεϊστα 

άλλα μέρη, καί μέρος αυτών θλώμενον παραθέει τάς άκτάς τής Βορείου 

Ευρώπης, άπό Μ. Βρεττανίας μέχρι Σκανοιναυΐας.
Οί χειμερινοί διάπλοι άπό Νε'ας 'Γόρκης εις Κουήνσταουν ύπόκεινται 

έπί τινα χρόνον εις τό ρεϋμα τοΰτο, καί κατά τ ι πρόσφατον ταξείδιόν 
μου διά τών άτμοπλοίων τοΰ ’Ατλαντικού, κατά Δεκέμβριον τοΰ 1 8 9 2 , 

έσημείωσα τήν θερμοκρασίαν τοΰ ύδατος, ήτις έδοκιμάζετο δίς τής 
ημέρας. Μετά τήν δευτέραν ήμέοαν τοΰ πλοΰ, ή θερμοκρασία τοΰ ύδα

τος ήτο άπό 5 6 ° έως 5 8 ° Φ ., ένώ ή τοΰ άέοος ήτο έν γίνει ενα βαθ
μόν χαμηλοτέρα. Οί έπιβάται μετεχειρίζοντο τά ύδωρ πρός λοΰσιν άνευ 

τεχνητής θερμάνσεως. Έντός τοΰ ρεύματος, ο καιρός ήτο ήπιος καί 
ενίοτε επιπτον ψεκάδες βροχής. Τά ύδωρ τοΰ κολπικοΰ ρεύματος εύρέθη 

ότι έκινεΐτο βραδέως έξω τής μεσημβρινόθεν ήμών άκτής, ούχί τα χύτε- 
ρον τών τριακοσίων ποδών καθ’ ώραν, ά λ λ ’ ή επιρροή του, καί μάλι
στα τόν χειμώνα, καίτοι διαφόρως έκτιμωμένη, είνε άναμφίλεκτος, ώς 

θ’ απόδειξη πάς χάρτης τών ΐσοθέρμων τοΰ Βορείου ’Ατλαντικού. Κατά 
τόν υπολογισμόν τοΰ αιδεσίμου δόκτωρος Χώτον, ή έπίδρασις τοΰ ρεύ

ματος τοΰ κόλπου έπί τοΰ κλίματος, τόν ’Ιούλιον είνε δροσιστική, άλλά 
τόν ’Ιανουάριον ύψοΐ τήν θερμοκρασίαν μεταξύ 4 0 °  καί 6 0 ° πλάτους 

άπά 14 εως 87 Φ. Ή  θερμοκρασία τοΰ άέρος ακολουθεί τήν τοΰ ύδα

τος, άνερχομένη ή κατερχομένη κατά ένα καί δύο έκάστοτε βαθμούς. 

’Ολίγα ύπάρχουσι καλλίτερα παραδείγματα τοΰ θερμαντικού καί έξι— 
σωτί'ΐοΰ αποτελέσματος τών ώκεανείων ρευμάτων άπό τοΰτο, δ ι’ ού βο

ρεινή νήσος καθίσταται μέτοχος τής θερμοκρασίας τών τροπικών, άνευ 

τής άκρας θερμότητός των. Δ ιά πλείστων δέ πειραμάτων καί κα ταμε
τρήσεων άπεδείχθη ότι ή επιρροή τού μεγάλου κολπικού ρεύματος επε- 
κτείνεται είς τάς οχθας τής Αγγλίας καί Ιρλανδίας, τής Σκανδιναυίας 
καί άπώτερον άκόμη.

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΡΕΥΜΑ ΕΝ ΤΩ ΕΙΡΗΝΙΚΩ . Παρόμοιον φαινόμενο/ 
παρατηρεϊται καί έν τώ Ειρηνικώ ώκεανω. Τό βόρειον ίσημεριναϊον 

ρεύμα, τό παραγόμενον διά τού βορειανατολικοΰ άνέμου, διευθύνει τόν 

ροΰν του πρός τό άνατολικάν ’Ινδικόν πέλαγος καί τήν ακτήν τής Νέας 

Γουινέας, κ έκεϊ διχάζεται, τοΰ μέν μεσημβρινού τμήματος ρέοντος μέ-

•/ρις ού ραγή έπί τών άκτών τής Αύστραλίας, κ έκεϊθεν στρεφομένου 
πάλιν άνατολικώς, τού δε βορείου, τού γνωστού ύπό τό όνομα Κουρο- 

σίβο, ή Μεγάλου Μαύρου ρεύματος τών ’ Ιαπωνικών θαλασσών, άνα- 
θρώσκοντος πρός βορέιανατολικήν διεύθυνσιν εξω τοΰ συμπλέγματος τών 

Φιλιππινών, τών Λού Χού καί τών ’ Ιαπωνικών νήσων, καί στρεφομένου 

δυσμικώς πρός τήν μεσημβρινήν άκτήν τής Βορείου ’Αμερικής, παρα- 

θέοντος δέ τήν αμερικανικήν όχθην καί συναντώντος ϊσως τά ισημερι- 

ναΐον ρεύμα.
Τό θερμόν τούτο ρεύμα, όπερ είνε λίαν αλμυρόν, υπολογίζεται ύπό 

τοΰ δόκτωρος Χώτον ώς τριπλάσιον σχεδόν τοΰ κολπικού ρεύματος, άλλ 

ουδέποτε φθάνον τήν τα χύτητα  τούτου, λόγω ότι τά υδατά του δεν 
περιορίζονται έντός στενού όλκού. Μεγα μέρος αυτού φθάνει εις την 

αμερικανικήν όχθην, καί παράγει, κατά τόν Φάν-Μπάερ, τοιοΰτον άπο- 

τέλεσμα έπί τού κλίματός της, ώστε κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν τοΰ 
στενού άκρωτηρίου τής Αλασκας ευρισκονται ωδικά πτηνά, ενώ τάς 

βορείους ό/θας, λουομένας άπό τά ψυχρόν ρεύμα τοΰ Βεριγγίου πορθμού, 
επισκέπτονται ζώα τών ψυχρών κλιμάτων. Ε ίς τό θερμόν ρεύμα οφεί

λει τά κλίμα τής μεσημβρινής Καλιφορνίας τήν όμαλότητά του, και 
τήν προφύλαξίν του άπό τών μεγάλων ακροτήτων τής μεσογείου γεί

τονας της, τής Άριζόνας. Τά ρεΰμα Κουροσίβο, ώς τά κολπικόν, έχει 
δροσιστικήν επιρροήν τό θέρος, και τό άποτέλεσμα τών δυτικών ανε

μών, τό όποιον παράγει, δύναται νά ιδη τις έν τή άντιθέσει μεταξύ τής 
κατά ’Ιούλιον θερμοκρασίας τών παραθαλασσίων έπί τοΰ Είρηνικοΰ 
σταθμών καί τής θερμοκρασίας μεσογείων μερών μικρόν άπεχόντων. 

Παραδείγματος χάριν, είς Σάν Διέγο τής νοτίου Καλιφορνίας, ά μέσος 

όρος τού ’Ιουλίου είνε 6 7 °  Φ ., ένώ έν Γιούμα τής Άριζόνας είς τό αύτό 
πλάτος, καί μόνον είς άπόστασιν διακοσίων μιλλίων είς τά μεσόγεια, 
είνε 'J-'O Φ ., ήτοι έ /ε ι διαφοράν 2 5 ° ·  Ά φ ’ ετέρου, τόν ’ Ιανουάριον, 

αί διάφοροι θερμοκρασίαι τών παραλίων σταθμών έν τώ Ειρηνικώ ε·.νε 

άνώτεραι ή αί τών μεσογείων, οίον ή τοΰ Σάν Διεγο εινε 5 4 °  ενώ ή 

της Γιούμας είνε 5 0 °·
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΊΟ Υ  ΙΝΔΙΚ Ο Ι- ΩΚΕΑΝΟΥ. Έ ν τώ Ινδικώ ώκεανω τά 

ΐσημεριναΐα ρεύματα είνε μάλλον τοπικά, καθόσον δεν υπάρχει διέξοδος 
πρός τό βόρειον μέρος, καί καθίστανται ορμητικά ρεύματα έζαρτωμενα 

άπό τάς περιόδους τών ετησίων καί συμμεταβαλλόμενα μετ αυτών, 

άλλά το κύριον ίσημεριναΐον ρεΰμα άνατολικώς τής γραμμής δ ιχά ,ετα ι



παρά την άκτήν της Μαδαγασκάρης, καί τό πλεϊστον μέρος αύτοΰ ρέει 
πρός τήν Μοζαμβίκην καί αποβαίνει τό θερμόν ρεύμα Άγουλχάς τά 
λοΰον την ανατολικήν άκτήν τοΰ Εύελπιδος άκρωτηρίου.

Ψ Γ Χ Ρ Α  ΡΕΥΜΑΤΑ. Τά κυρτότερα ψυχρά ρεύματα είνε δύο εϊσρέοντα 
εις τάν ’Ατλαντικόν άπά της Βορείου Πολικής θαλάσσης, ών τά εν διέρ

χετα ι παρά τήν δυτικήν άκτήν τοΰ Βχφφίν καί τά άλλο παραθέει τήν 
άνατολιν.ήν άκτήν της Γρηνλανδίας με τα χύτητα  4 μιλλίων τήν η μ έ

ραν. Τό εν άπά τοΰ Βαφφινείου κόλπου παραθέει τήν άνατολικήν άκτήν 
καί διακρίνεται ώς έπιπολής ρεΰμα, μέρος δέ τούτου απολήγει εις τά 
κολπικον ρεΰμα. Α ί έρευναι τών ’Αμερικανών άπε'δειξαν ότι τότε κατα
δύεται καί δύναται νά εύρεθή εις βάθος 100  βαθμών τής βολίδος ρέον 

υποκάτω τοΰ κολπικού ρεύματος πρός άντίθετον διεύθυνσιν καί διαιρού- 
μενον έν τώ πορθμώ τής Φλωρίδος εις δύο ρεύματα, ών τά εν μετα

βαίνει ύπά τό θερμόν κολπικόν ρεΰμα εις τόν κόλπον τοΰ Μεξικού καί 

τό έτερον περιρρε'ει τήν Κούβαν. Τά ρεΰμα τοΰτο ρέον πρός μεσημβρίαν 

περιβάλλει τήν άκτήν τής ’Αμερικής καί έπιδρα έπί τής θερμοκρασίας 
μεσημβρινώς μέχρι τοΰ άκρωτηρίου Κόδ εις πλάτος 4 2 »  συντελοΰν εις τό 

ψυχρόν τοΰ κλίματος τοΰ Λαυραδόρ τής Νέας Σκωτίας τής Νιονφαουν- 
λάνδης καί τοΰ άνατολικοΰ Καναδά.

Τ ά  ψυχρά ρεύματα τά  όρμώμενα άπά τοΰ ’Ανταρκτικοΰ Πόλου είνε 
τό Ούμβόλδειον ρεΰμα, όπερ φαίνεται έπί τής δυτικής όχθης τής Ν ο

τίου ’Αμερικής καί ψυχραίνει τό κλίμα τής Χ ιλής καί τοΰ Περροΐ καί 
έτερον άνταρκτικάν ρεΰμα εκβάλλει πρός τήν δυτικήν ’Αφρικανικήν 

άκτήν έγγΰς τής πόλεως τοΰ Εΰέλπιδος άκρωτηρίου, καθιστών τήν θερ

μοκρασίαν περί τοΰς 2 0 °  χαμηλοτέραν ή εις τά άντιστοιχοΰν πλάτος 
τής ’Ανατολικής άκτής καί γεμίζον τόν κόλπον εκείνον άπά άφθονους 

ίχθΰς, ών οί πλεϊστοι έκ τών έδωδίμων διαφόρων ειδών τών δια ιτω μέ- 

νων εις τά ψυχρά κλίματα. Άμφότερα τά ρεύματα ταΰτα έξασκοΰσι 
λίαν έπαισθητήν έπιρροήν επί τάς παρακειμένας άκτάς. Ή  άνωτέρω 
περιγραφή τών ώκεανείων ρευμάτων δύναται νά ληφθή μετά τής πα- 
ρατηρήσεως ότι τό σύνολον τοΰ υποκειμένου υποβάλλεται εις νέαν έρευ

ναν καί πιθανόν αί γνώσεις μας μεγάλως νά αΰξηθώσι διά τής έρεύνης 
ταύτης.

Δ Ι Σ Ε ΙΡ Α Ι ΤΟΝ ΟΡΕΩΝ. Η γειτνίασις τών σειρών τών άρέων καί 
ή έπίδρασίς των έπι της βροχής και επί τής σκέπης άπά τοΰ άνεμου 

είνε ό πέμπτος τών παραγόντων μας, περί οΰ άπειρα παραδείγματα

ήδύνατο νά άναφέρη τις . 'I I  γειτνίασις τών άρέων και μάλιστα τών 

υψηλών καί μεγαλοπρεπών, άπεδείχθη ότι αυξάνει τήν βροχήν, έκτός 

ύπό τινας όρους στεγασμοΰ- διότι έάν τό όρος άνέοχεται άποτόμως εις 

μέγα ύψος, καί ή πόλις κεΐται εις τά ΰπήνεμον μέρος αυτοΰ, τά  ρεύ
ματα τοΰ άέρος, τά  έπικρατοΰντα πρός τά ύπερήνεμον βιάζονται ν 

άνέλθωσι καί τότε ψυχραινόμενα άναγκάζονται ν ' άποχωρισθώσι τής 

ΰγρότητός των καί ούτω διέρχονται ύπεράνω τοΰ ορούς ώς ςηράς άνε

μος. Τοιοΰτόν τ ι συμβαίνει ώς πρά* τά ύγιεινά ενδιαιτήματα τοΰ Κο- 

λοράδου, τά όποια κεΐνται εις τά ύπήνεμον τών Βραχωδών άρέων, και 

έχουσιν εις άκρον ξηράν τό κλίμα.
ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ II ΦΥΤΕΙΑ. Ό  έκτος παράγων είνε τά έδαφος καί 

ή φυτεία καθαρώς τοπικόν γνώρισμα’ άλλ’ ή έπίδρασίς του έπι τοΰ 

κλίματος είνε ένίοτε έκπληκτική. Γνωστή είνε ή έπιρροή τοΰ εδάφους 
έπί τής έπισωρεύσεως τής ύγρασίας καί ή στενή συνάφεια τοΰ άδιαβρό- 
-χου τοΰ έδάφους μέ τήν γέννησιν νόσων οϊα ή φθίσις* άπεδείχθη ύπά 
διακεκριμένων Ά γγλω ν ιατρών, τοΰ Βούχαν, τοΰ Βόουδιτς και άλλων. 

'Η έπίδρασίς τών διαφόρων έδαφών επι τών άκτίνων τοΰ ήλιου και τής 

σχετικής άγωγοΰ δυνάμεώς των είνε έπισης μεγίστης σπουδής άςία. Θά 
έφαίνετο σχεδόν ότι τά έλαφρά καί άραιά έδάφη, ώς τά αμμώδη καί τά 
παραπλήσια, επειδή τά μόριά των δε συνάπτονται στενώς πρός άλ- 

ληλα, ταμιεύουσι μεγάλας ποσότητας άέρος εις τά κενά μέρη καί ούτως 

έλαττοΰσι τήν θερμαγωγόν δύναμιν τοΰ έδάφους- ενώ τά βαρέα πυκνά 
έδάφη, ώς τά άργιλλώδη,έπειδή τά μόριά των είνε όμοΰ συνημμένα, είνε 

καλλίτεροι άγωγοί θερμότητος.Τουτου ενεκα τά ελαφρά και αραια έδάφο 

ύπόκεινται εις μεγάλας θερμοκρασίας και εις μεγάλειτερον βαθμόν ..α- 

γου πλησίον τής έπιφανείας παρά τά πυκνά και βαρέα έδαφη αλλ 
άφ’ ετέρου ή θερμότης καί ή ψυχρότης ύπό τήν μορφήν μεγάλων πα
γετών καί ύπερβολικών καυσώνων δέν εΐσδύουσι τόσον βαθέως εις τά 

έλαφρά όσον εις τά βαρέα έδάφη. Κατά τάν δόκτωρα Βούχαν πειρά- 
υ.ατά τινα γενόμενα εν Σκω τία  απεδείζαν οτι τρεις δακτυλους κά.ω 

τής επιφανείας ή θερμοκρασία έπιπτεν εις 2 6 . 5 °  Φ. εις τά  άραιά άμ- 

μώδη έδάφη καί εις βάθος 12 δακτύλων ό βαθμός τοΰ παγετού άπαξ μό
νον εύρέθη. Ά φ ’ ετέρου εις τά άργιλλώδη έδάφη εις βάθος τριών δα
κτύλων τό χθαμαλώτερον ητο 2 8 °  Φ. καί εις βάθος 1 2  δακτύλων ή 

θερμοκρασία συχνά έπιπτεν εις τόν παγετόν ώς και εις τοΰς 22 δακτυ

λους 3 2 °  Φ. άπαξ έσημειώθη.

ΤΟΜΟΣ Β ' . — ΜΑΙΟΣ 1 8 9 3 .  4



Κατά. τόν αύτάν τρόπον ή θερμότης του εδάφους δέν εισδύει τόσον 
βαθέως εις την άμμον ήτις είνε κακές αγωγός καί άντί νά άγη την θερ

μότητα εις μεγαλει'τερον βάθος ώς ό βράχος καί ή άργιλλοτίτανος επι
σωρεύει αυτήν καί εντεύθεν ό μέγας καύσων τής έρημου δστις έγνώ- 

σθη ότι ανέρχεται εις 1 2 0 ° 1 4 0 ° καί εις 2 0 0 °  Φ. “Οταν τά  μόρια 
ταΰτα τής άμμου ύψωθώσιν εις τόν αέρα διά τών άνεμων ώς κατά τήν 

περίοδον τοΰ τρομεροΰ Σιμοΰν, ή άτμοσφαϊρα έγνώσθη ότι ύύαΰται εις 
1 2 5 ° Φ. έν σκιά καί ούτως αί έρημοι τής Ά σίας καί Αφρικής βε- 
βαιοΰνται ότι έχωσι μέσην θερινήν θερμοκρασίαν άπά 9 2 » — Uo° Φ. 

την νύκτα όμως το έδαφος εγείρει έπαισθητήν διακτίνωσιν καί έντεΰθεν 
με'γαν υποβιβασμόν θερμοκρασίας καί τοιουτοτρόπως έχομεν άμετρους 

διαφοράς θερμότητος. II κάλυψις τοΰ εδάφους διά φυτείας στεγάζει 
αυτο απο τών ααέσων ακτινών τοΰ ήλίου καί ή θερμοκρασία τών φυ

τών τών εκτεθειμενων εις τάν ήλιον δέν άνέρχεται τόσον υψηλά όσον ή 
τοΰ έδαφους αυτοΰ, διότι πολύ τής θερμότητος χάνεται διά τής μεγά

λης έξατμίσεως ήτις γίνεται διά τών κλάδων καί φύλλων καί ήτις δ ί- 

δει αρχήν εις ρεύματα άέρος τείνοντα εις έλάττωσιν τής θερμοκρασίας. 
Εντεΰθεν προερχεται ότι η θερμοτης μάλλον άμαλώς διανέμεται εις 

τάς 24 ώρας και έχει ολιγωτεραν έντασιν έν τή θερμοτέρα ώρα τής 
ημέρας.

Τά αποτελέσματα τών δασών έπί τής θερμοκρασίας καί τής βροχής 
συνεζητηθησαν πολλακις, και το γενικόν συμπέρασμα όπερ προέκυψεν 
ιινε ότι ταΰτα δροσοκρατοΰντα και απορροφώντα τό υγρόν μετριάζουσι 
τον καύσωνα. Κατά τον Βούχαν τά  δένδρα αποκτώσι τήν μεγίστην θερ

μοκρασίαν των εις τάς 9 μετά μεσημβρίαν καί δχι μεταξύ τών 2 καί 3 

μετά μεσημβρίαν ότε εινε ό μέγιστος όρος τής θερμοκρασίας τοΰ άέρος 
καί τότε διακτινοΰσιν αύτην βραδέως τήν νύκτα. Όσον άφορά τήν έπ ί- 
δρασιν τών δασών έπί τής αϋξήσεως τής βροχής, άπόδειξις τούτου έδόθη 

πρώτον διά τής αϋξήσεως τής βροχής εις μέρη γειτνιάζοντα μέ έκτε- 

ταμένας φυτείας καί τάνάπαλιν, τουτέστι τά άδενδρον /ώρας τινός ή 
ή παΰσις τής καλλιεργείας έν αυτή επιφέρει έλάττωσιν υγρασίας ώς ή 
άποξήρανσις τών ποταμώ ν π . χ . ή τοΰ Εύφράτου καί τοΰ Σκαμάν- 

δρου. Καλόν παράδειγμα τής επιρροής τών δασών έπί τοΰ κλίματος εινε 
ή κοιλάς τής Άρακούας έν Βενεζουέλα ήτις κλείεται πανταχόθεν καί 

οί διαβρέχοντες αύτην ποταμοί μη έχοντες διέξοδον πρός την θάλασ

σαν ένοΰνται καί σχηματίζουσι την Τακαρίκαν λίμνην. Ή  λίμνη αύτη

κατά τά  τελευταία 3 0  έτη τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος ηρχισε 
βαθμηδόν νά ξηραίνηται άνευ προδήλου άφορμής.Έν άρχή τής παρού- 

σης έκατονταετηρίδος ή κοιλάς κατέστη τό θέατρον θανασίμων συμ
πλοκών κατά τόν υπέρ άνεξαρτησίας πόλεμον όστις διήρκεσεν 2 2  έτη . 
Κατά τόν χρόνον τοΰτον ή χώρα έμενεν άκαλλιέργητος καί τά  δάση τά 

όποια τόσον τα/έω ς αύξάνουσιν εις τούς τροπικούς έκάλυψαν μεν’ ού 

πολύ με'γα μέρος τής χώρας. Τώ 1 8 2 2  παρετήρησαν ότι τά ύδατα τής 

λίμνης ΰψώθησαν καί ήρχισαν νά κατακλύζωσι πολλάς χέρσους γαίας.
Η ΒΡ Ο Χ Η . Αύτη είνε παράγων δυνάμενος δυστυχώς νά έχγι δυσά- 

ρεστον επιρροήν, καί χάρις εις τάς μελετάς έπιφανών ιατρών τά  α ίτια  

τής άφθονίας καί τής ελλείψεως τής βροχής έν πολλοϊς έξηγήθησαν. 
Κατά τόν Σκώ τ τά τρία μεγάλα ένεργοΰντα α ϊτια  πρός πτώσιν τής 
βρο/ής, είνε' 1) ανιόντα ρεύματα τά όποια έλαττούμενα τήν θερμο

κρασίαν διά τής ανόδου των βιάζονται ν’ άποβάλωσι τήν ύγρότητάτων,
2) ή έπαφή τοΰ θερμοΰ άέρος μέ τήν ψυχράν επιφάνειαν τοΰ εδάφους,

3) ή μίξις ά’γκων άέρος διαφόρων θερμοκρασιών.
Τοΰ πρώτου άνεμος διασχίζων τάν ωκεανόν καί συναντών σειράν 

υψηλών άρέων ήτις  τάν βιάζει ν’ άνέλθγι καί ν ’ άποβάλ·/] τήν ύγρότητά 

του είνε καλάν παράδειγμα, οίον δύναται νά ΐδη τις  εις τούς νοτιοδυ

τικούς έτησίας, τούς πλήττοντας τά  Χάσια όρη εις Άσσάμ καί παρά

γοντας τήν καταπληκτικήν βροχήν 4 9 3  δακτύλων εις Χερραποννή' τοΰ 
δευτέρου, ή έπαφή τοΰ θερμοΰ μεσημβρινοδυτικοΰ άνεμου μέ τάς άκτάς 
τοΰ Κόρνις καί τοΰ Δέβονσιρ έν ’Α γγλία, όστις έπειδή είνε πολύ ψυχρό
τερος τόν χειμώνα έπιφέρει πτώσιν βροχής. Τήν ενέργειαν τοΰ τρίτου 
δύναται νά ’ίδτ) τις εις τάς χώρας όπου συναντώνται ώκεάνεια ρεύματα 
ποικίλης θερμοκρασίας, συμμίγνυνται δέ τά συνοδεύοντα αύτά εναέρια 

ρεύματα καί προκαλοΰσιν ογκώδη άποβολήν υγρασίας ώς δύναται νά ΐδγι 
τις εις τάς άμί/λας τών οχθών Νιουφαουντλάνδης, όπου συναντώνται 
τά κολπικόν ρεΰμα καί τά τοΰ Βαφφινείου κόλπου.

"Οπου ά άγωγάς τής βροχής είνε ό άνεμος, ώς είνε συνήθως τά υπή
νεμα ύπό τάς σειράς τών ορέων μέρη, εχουσι μικράς βροχάς, καθόσον ή 
υγρασία άποτίθεται εις τά  δρη. Ε ις χώρας περικυκλουμένας άπό σειράς 
ορέων, ώς τά Ούτά εις τάς 'Ηνωμένας IIολιτείας τής ’Αμερικής καί τό 
Γουβί έν Σ ιβηρ ία  ή ξηρασία καθιστά έρημον, καθόσον τά  δρη άπεστέ- 

γνωσαν τούς άνεμους πάσης ικμάδος, πριν ούτοι κατέλθωσιν εις τάς 

εκτάσεις έκείνας.



Ό  κανών περί της βροχής είνε ότι,όταν οί άλλοι όροι είνε i'aot, έλατ- 
τοΰται την ποσότητά άπό τοΰ ’ Ισημερινοΰ εις τούς πόλους, έν ω ο 

άριθμάς τών βροχερών ημερών αύξάνει. Α ί τροπικαί χώραι εχουσι περιό

δους βροχής, όταν ή βροχή π ίπτη εϊς μεγάλας ποσότητας έπί εβδομά
δας, τοΰ λοιποΰ τοΰ έτους μένοντος αύχμηροΰ’ είς δε τάς εύκρατους 

χώρας βροχαί συμβαίνουσι δ ι’ όλου τοΰ έτους. Έ ν  Εύρώπη βορειόθεν 
τών Ά λπ εω ν ή περισσότερα βροχή π ίπτει τό θέρος* μεσημβρινόθεν τών 

Ά λπ εω ν ή περισσοτε'ρα π ίπτει τό φθινόπωρον. Έ ν  Ριβιέρρα π . χ . 
σπανίως γίνεται βροχή κατά τά θέρος καί σχεδόν τά ήμισυ της ένιαυ- 

σίας βροχής π ίπτει τόν Σεπτέμβριον, ’Οκτώβριον καί Νοέμβριον. 
Καθόσον προχωροΰμεν άνατολικώς ή θερινή βροχή αύξάνει. Ε ίς  τά βο

ρειοδυτικά της Γαλλίας είνε 24 τοΐς εκατόν είς τά  βόρεια της Πρωσ- 
σίας 36  τοΐς εκατόν έν τη  κεντρώα Ά σία  3 8 ' καί είς τά ορεινόν δια

μέρισμα τών Ούραλίων 53  τοΐς εκατόν, πλέον τοΰ ήμίσεως τοΰ όλου 

της βροχής π ίπτει τό θέρος.
Τά όρη έξασκοΰσι μεγάλην επιρροήν εις την συμπύκνωσιν της ύγρότη- 

τος καί είς τούς ραγδαίους ύετούς, καί ή ίδιότης αύτη φαίνεται νά αύ- 

ξάνη με την ύψωσιν μέχρι τριών η τεσσάρων ποδών έν Εύρώπη καί 

είτα  νά σμικρύνεται πέραν τοΰ ύψους τούτου.
Ο ΑΝΕΜΟΣ. Ό  τελευταίος άλλ’ όχι καί ό έλάχιστος κλιματικός 

παράγων εινε ό άνεμος. Κ αί ό επικρατών άνεμος είνε πολλά^ς ή κλείς 
είς τό κλϊμα τόπου τινός. Έ χομ εν  διάφορα εϊδη άνέμων τόν διαρκή 

άνεμον,οιοι οί συνήθεις βορειανατολικός καί βορειοδυτικός, οϊτινες πνέουσι 

πρός τόν ’Ισημερινόν άπό τών πόλων πρός άναπλήρωσιν τοΰ άνιόντος 

διακεκαυμένου άέρος τών τροπικών καί λόγω τής άνατολικής κατευ- 
θύνσεώς των πρός την περιστροφικήν κίνησιν τής γής ούτοι έπικρατοΰσι 

συνεχώς, άλλά μεταβάλλουσι τήν έκτασιν τής έπικρατήσεώς των κατά 

τάς διαφόρους ώρας τοΰ 'έτους. Ε ίτα  έρχονται οι έτησίαι ή περιοδικοί 
άνεμοι, ών παραδείγματα είνε ό βορειανατολικός καί ά νοτιοδυτικός. 
Ούτοι κατά τόν ’Ιωσήφ Φέϋρερ έγείρονται τόν Α πρίλιον μήνα διά τής 
άντικαταστάσεως τοΰ διακεκαυμένου άέρος επί τής ’Ινδικής χώρας, διά 

σχετικώς δροσερών ρευμάτων μεστών ύγρότητος προερχομένης έκ τοΰ 

Ίνδικοΰ Ώκεανοΰ άπό Αφρικής μέχρι Μαλάκκας. Ούτος είνε ό νοτιο
δυτικός άνεμος όστις άνερχόμενος είς ύψηλοτέρας χώρας άτε διακοπτό

μενος ύπό τών σειρών τών άρέων συμπυκνεϊ τήν ύγρότητά του είς βρο

χήν κατά τά δυτικά Γάτς καί κατά τήν άκτήν του ’Αρακάν. Ά κ ο -

λουθών βορειανατολικήν πορείαν άποβάλλει τήν έπίδρασιν και την υγρό

τητα  του καθόσον πλησιάζει τά βορεινά όρια τής ’Ηπείρου καί περι 
τόν ’Οκτώβριον επέρχεται έκεϊ μετατροπή τοΰ ρεύματος, τά όποιον 

πνέει τότε μεσημβρινώς ώς ξηοάν ρεΰμα, εως ότου έπί τής ακτής τοΰ 

Ινορομάνδελ κομίζει ύγρότητα άπό τοΰ κόλπου τής Βεγγάλης, ήτις π ί

πτει ώς βροχή έπί τής όχθης τής Καρνατικής καί τών ανατολικών I άτς, 

ένώ τινα μέρη τής ’ Ινδίας δέχονται βροχήν κατά πάσαν περίοδον τώ ι 

έτησίων.
’Ά λλο ι άνεμοι είνε εύμετάβλητοι, ώς πλεΐστοι τών άνεμων τών ευ- 

κράτων χωρών, άλλ’ εϊς τινα κλίματα ίδιάζοντες άνεμοι είνε χαρα

κτηριστικοί, ώς ό άργέστης τής μεσημβρινής I αλλίας, ό εύρος τής Νο

τίου ’Ιταλίας καί Σ ικελίας, ά Χαμψίν τής Αίγυπτου και ό Α ματτάν 

τής έρημου Σαχάρας, καί ό λίψ καί ό απηλιωτης τοΰ κλίματος 

τούτου.
Ά λ λ ά  δυνάμεθα νά εϊμεθα βέβαιοι ότι πλην τής χρησιμότητος τών 

άνέμων πρός ώθησιν τών πλοίων καί τών μηχανών, ουτοι υπηρετοΰσι 
καθαρώς υγιεινόν σκοπόν, διασκορπίζοντες τάς έπιβλαβεϊς αναθυμιά

σεις, ζωϊκάς ή φυτικάς, έπιτρέποντες τήν έλευθέραν έςάτμισιν και προ- 
λαμβάνοντες ούτω τήν συσσώρευσιν τής υγρασίας, καί διατηροΰντες 

τήν κυκλοφορίαν τοΰ άέρος ήτις είνε αναγκαία προς καθαρισμόν τής 

ατμόσφαιρας.
11 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Έρχόμεθα τώρα είς τά  στοιχεία τοΰ κλίματος 

τά  όποια κατηριθμήσαμεν άρχόμενοι, καί έν πρώτοις άς θεωρησωμεν 
τήν θερμοχ.ρασίαν έν σχέσει πρός την ευεξίαν τοΰ ανθρώπου. Η πείρα 
άπέδειξεν ότι οί ιθαγενείς τών εύκράτων χωρών, οιαι αι τής Ευρώπης, 
δύνανται νά ύποφέρωσι μεγάλας ακρότητας καύσωνος μέ μικοάν μόνον 
ύψωσιν τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος, αρκεί μόνον ή άτμοσφαιρα να 

εινε ξηρά, τοΰ δέρματος έλευθέρως ένεργοΰντος, καί ή περίοδος τής δο
κιμασίας νά μή είνε λίαν μακρά. Ο Τ ιγ ιέ αναφέρει ότι εν τή  πόλει 
Λαροσφουκώ αί έργαζόμεναι είς τά  άρτοποιεια γυναίκες κατά κανόνα 
έμειναν δέκα λεπτά είς τόν κλίβανον είς 3 0 1 ,6 °  Φ . χωρ1? νά ύποφε- 
ρωσι πολύ. ΙΙρόσωπά τινα, ώς ό Βλάγδεν, ό Φόρδαύς, ό Βάμξ και ό 
Σολώνδερ, ύπέφερον θερμοκρασίαν 2 0 0 °  Φ. μετά τής μικρας ύψώ- 

σεως 1 *)2 Φ ., έφ’ όσον ό άήρ ήτο ξηρός καί ή διαπνοή έλευθέρα, άλλ 
έάν ά άήρ καθίστατο ύγρός καί ή έξατμισις παρημποδιζετο, ή θερμο
κρασία τοΰ σώματος άνήρχετο είς 8 °  Φ. Εν τώ αυτώ κλιβανω μέ τούς



παρατηρητές τά  αύγά έψήνοντο καί έγίνοντο σκληρά είς είκοσι λεπτά, 

μπηφτέκι έψήνετο είς ήμίσειαν ώραν καί τό νερόν εβραζε.

Το αποτέλεσμα ύπερβολικοΰ καύματος τοΰ ήλίου ύπήρξεν ενίοτε ολε— 

θριωτατον είς στρατεύματα έν πορεία, καθώς συνέβη κατά την εκστρα
τείαν τοΰ στρατηγού Βυζώ εϊς την επαρχίαν τοΰ Όράν έν ’Αλγερία, 

τώ 1 8 3 6 , δτε ή θερμοκρασία τοΰ ήλίου άνηλθεν εις 1 6 1 ° Φ ., καί εις 

ολίγας ώρας ένδεκα στρατιώταί ηύτοκτόνησαν καί διακόσιοι άνδρες 
επαθον συμφόρησιν τοΰ έγκεφάλου.

Η ήλίασις είνε έν γένει άποτέλεσμα ήλιακοΰ η τεχνητοΰ καύματος 
είς τα  τροπικά, άλλ’ ένίοτε καί είς τά εύκρατα κλίματα, κατά δέ τόν 

Φέϋρερ τά συχνότερα κρούσματα συμβαίνουσιν είς οικίας, παραπήγματα 
καί σκηνάς, εξω τών ηλιακών άκτίνων, καί οί μάλλον υποκείμενοι εϊς 
τό πάθημα είνε όσοι είνε ήδη έξησθενημένοι άπό έπισφαλή ύγει'αν, άπό 

ατακτον βίον ώς καί κάματον μάλλον ή όσοι είνε εύρώστου κράσεως 

καί είνε ήδη έγκλιματισμένοι. Δ ιά  πλείονας πληροφορίας μετά παρα
δειγμάτων περί τών διαφόρων περιπτώσεων τής ήλιάσεως, παραπέμπω 

τούς βουλομένους είς τό «Λεξικόν τ ή ς ’Ιατρικής» τοΰ Ριχάρδου Κουαίν, 
ενθα πρός τοΐς άλλοις παρατηρεί : «Ο ί ιθαγενείς τοΰ Ίνδοστάν, έπί 

τών γυμνών κεφαλών καί τών λαιμών των, ύποφέρουσι τοσοΰτον καΰμα 
ήλίου, όσον θά ήτο όλέθριον είς Εύρωπαΐον- ά λλ ’ έάν ή θερμοκρασία 

ύψωθή πέραν βαθμοΰ τίνος, όλοι ύποκύπτουσι, καί οί ιθαγενείς ύποφέ- 
ρουσιν ώς οί άλλοι, καί άποθνήσκουσιν έξ ήλιάσεως.»

'II ατμόσφαιρα τών πεδιάδων τής ’Ινδίας καί μάλιστα τής Βεγγά 

λης, περιέχει μεγάλην ποσότητα ύγροΰ, ήτις καθιστά δυσκολώτερον τά 
να ύποφέρη τις  τόν καύσωνα, ά λλ ’ είς τά βόρεια τής ’Ινδίας καί εϊς 
τάς ξηράς χώρας τών Ηνωμένων Πολιτειώ ν, μέχρι τοΰ δυτικού μέρους 

τών Βραχωδών Όρέων, μεγάλοι βαθμοί καύσωνος, ήτοι 1 1 8 ° μέχρι 
12 0 Φ ., καθίστανται ύποφερτοί διά τής ξηρότητος τής άτμοσφαίρας, 
καί ώς παρατηρεί ό στρατηγός Γρήλυ, διευθυντής τής υπηρεσίας τών 
σωμάτων έν τώ στρατφ τών Ή νωμ. Πολιτειών, «ο ί κάτοικοι τών έπί 
τοΰ Α τλαντικού καί κεντρικών σταθμών τής χώρας μ ετ ’ έκπλήξεως 
άκούουσι περί τών ύπερβολών τοΰ καύσωνος, τών άναγγελλομένων έκ 
τών άγονων χωρών τής Άριζόνας καί τοΰ μεσημβρινού Κολοράδου, ώς 

ευρισκομένων έντός τών ορίων τής ανθρώπινης άντοχής, καί άδυνατοΰσι 
νά πιστεύωσιν ότι είνε δυνατόν ν’ άσγολώνται οί άνθρωποι έκεΐνοι είς 
τά έργα των άνευ πολλών δυστυχημάτων ή έξήγησις όμως έγκειται είς

τό άνέφελον καί ξηρόν τού κλίματος, όπερ προάγει ουτω ταχειαν έξάτ- 

μισιν, καί έπομ.ένω; δέν έπέρχεται κακοπάθεια και αί ηλιάσεις εινε

άγνωστοι». .  ,
Τό άποτέλεσμα τοΰ μεγάλου καύσωνος έπί τών πνευμόνων είνε το

νά υ.ειοΐ τόν άριθμόν τών εισπνοών, κατά τόν Ράτρεϋ, άπό 1 6 , 5  είς 

τάς' εύκράτους χώρας είς 1 3 , 7 4 ,  καί μάλιστα είς 1 2 , 7 4 ,  είς τούς Τρο

πικούς, μετά μικράς άμα σπειρομετρικής αύξήσεως, όχι^ ικανής να επη- 
ρεάση τήν έλάττωσιν τοΰ άριθμοΰ τών εισπνοών, καί ουτω ή αναπνευ
στική λειτουργία έλαττοΰται τούλάχιστον 8 , 4 3  τοΐς έκατον, καθα δε 

παρατηρεί ό Πάρκες, έάν δέκα ούγκίαι άνθρακος έκπνέωνται έν τή  εύ- 

κράτω ζώνη, μόνον 8 , 1 7  θά έκπνέωνται είς τούς Τροπικούς. Το υδωρ 

τά έκπεμπόμενον έκ τω /  πνευμόνων έπίσης έλαττοΰται, καί αι παρατη

ρήσεις τοΰ Πάρκες καί τοΰ Φράνους δεικνύουσιν ότι οί πνεύμονες τών 
Εύρωπαιων τών άποθνησκόντων έν ’Ινδία είνε, μετα θάνατον, ελαφρό

τεροι τοΰ συνήθους έν Εύρώπη βάρους. Τοΰτο δύναται να προσδοκάται 

άπό τήν μείωσιν τής χρήσεως τών οργάνων τούτων, ώς μαρτυρειται δια 

τής μειώσεως τοΰ άριθμοΰ τών εισπνοών καί έκπνοών. Ή  ένέργεια της 

καρδίας δέν επιταχύνεται έπαισθητώς είς τούς Τροπικούς, καί ό σφυγ
μός δέν γίνεται ταχύτερος παρά είς τάς εύκράτους χώρας. Π πε,.τικ!-, 

δύναμις έξασθενίζεται, ή όρεξις λείπ ει, τό ήπαρ συσπάται καί ύφί- 
σταται μεταβολάς δυναμένας ν’ άπολήξωσιν είς σκλήρωσιν ή εις από
στημα. Τά ούρον έλαττοΰται τήν ποσότητα, ή ούρίνη μειοΰται, ενεκα 

τοΰ μικρού ποσού τής καταναλισκομένης ζωικής τροφής. Το νευρικόν 
σύστημα έκπίπτει, καί μάλιστα άν συνυπάρχτ, υγρασία μετά καύσωνος, 

άλλ’ ή διαπνοή εινε άφθονος, καί ύπελογίσθη ότι αυξάνει 24 τοις εκα

τόν είς τούς Τροπικούς.
Παρατεταμένη διατριβή είς τούς Τροπικούς φαίνεται νά έξασκή έπι- 

βλαβή επιρροήν,έλαττούσα τήν ένεργητικότητα τών νεύρων, και επηρεα- 

ζουσα τήν λειτουργίαν τής πέψεως, άφομοιώσεως, άναπνοής καί α ίμο- 
γονίας, καί τήν δύναμιν πρός μόρφωσιν νέων καί ύγιών μεμβρανών. 
Ό  χρώς τής έπιδερμίδος καί τών ύποφθαλμίων, καί ή έμφάνισις προώ
ρου γήρατος παρ’ Εύρωπαίοις έπί μακράν διαμείνασιν είς τους Τροπικούς, 

όλ^ί συντείνουσιν είς έπιβεβαίωσιν τοΰ συμπεράσματος τούτου.
Τό ά'-θρώπινον σώμα φαίνεται προσέτι ικανόν νά ύποφέρη μέγα ψύ

χος, όταν λαμβάνωνται κατάλληλοι προφυλάξεις περί τροφής καί ένδυ- 
μασίας καί ή άτμοσφαίρα είνε νήνεμος· πάς άνεμος αφόρητα καθιστά



καί τα. μέτρια ψύχη. Ε ις τάς άρκτικάς χώρας, ό πλοίαρχος Πάρρυ 

έ σημείωσε τό θερμόμετρον χαμηλόν εις 5 5 ° Φ. , ήτοι 8 7 °  κάτω τοΰ 
σημείου της ψύξεως, καί ό Γεώργιος Βάκ εις 7 0 °  Φ. , ητοι 1 0 2 ° κάτω 
τοΰ σημείου της ψύξεως.

Κατά τάς επισκέψεις μου εις Έ γγαδίνην τόν χειμώνα, πολλάκιςέξ- 
ετεθην άβλαβώς εϊς θερμοκρασίαν 4 °  Φ. , ητοι 3 6 °  κάτω τοΰ σημείου 

τοΰ παγετοΰ, καί έσημείωσα τά γεγονός ευπαθών άσθενών κοιμωμένων 
μ,ε τά  παράθυρα ανοικτά έν τή  θερμοκρασία έκείντ), ώς καί έν θερμο

κρασία τόσον χθαμαλή όσον 1 1 ° Φ. (4 3 ° ύπό.τό σημ.εϊον τοΰ παγετοΰ), 

και όμ.ως ουδεμιαν βλάβην πασχόντων. Ή  χθαμαλωτάτη σημειωθεΐσα 
θερμοκρασία είνε 9 0 °  Φ. εις Βερχογιάνσκαν της Σ ιβηρίας, εις 6 7 .5 °  

βορείου πλάτους· ή μέση θερμοκρασία διά τόν μ,ήνα’ Ιανουάριον τοΰ 18 8 5  

ύπηρςεν 6 3 .9 °  Φ ., καί διά τάν Φεβρουάριον 8 4 .3 ° ,  διά τόν Μάρτιον 

7 / . 4 ° ,  και διά τον Δεκέμβριον 7 8 .2 ° '  ή μεγίστη διά τόν Δεκέμβριον 
3 3 °  Φ. Ο ψυχρός οΰτος σταθμός κεϊται έν τή  κοιλάδι τοΰ Ίάνα, 3 3 0  
πόδας ύπεράνω της επιφανείας τής θαλάσσης, καί έ'νεκα τοΰ πλάτους 
εις το όποιον ευρίσκεται, ό ήλιος λείπει έξ ολοκλήρου τόν Δεκέμβριον, 

ενώ το υψος του υπεράνω τοΰ άρίζοντος διά τό λοιπόν τοΰ χειμώνος εΐνε 

τόσον μικρόν, ώστε το άποτέλεσμ.α τών ευθειών άκτίνων τοΰ ήλιου είνε 
ανίκανον ν ’ άντιδράσγι κατά τοΰ υπερβολικού ψύχους, τό όποιον προ- 
καλεϊ ή διακτίνωσις.

Εν τή  Βορείω ’Αμερική, τό θερμόμετρον κατέρχεται έπίσης πολύ 
χαμηλα, φθάσαν ειςτον Πόπλαρ ποταμόν τής Μοντάνας εις 6 3 , 1° Φ. 
κατα Ιανουαριον τοΰ 1 8 8 5 , έκτος πλείστων άλλων περιπτώσεων άπό 
4 0 °  μέχρι 5 4 °  εις διαφόρους σταθμ.ούς, καί πολλοί τών έσωτερικών 

τούτων σταθμών παρέχουσι παραδείγματα σφοδροτε'ρου άπό όσον οί 
’Αρκτικοί ψύχους.

Γεννάται τά ζήτημα , πώς αί χαμηλαί αύται θερμοκρασίαι έπηρεά- 
ζουσι τό ανθρώπινον σώμα ; Έ άν ή έκθεσ ς εις τό ψΰ/ος είνε μακρά, ή 
δέ κυκλοφορία καί αί θερμογόνοι δυνάμεις δέν δύνανται νά διατηρηθώσι, 

τά  άγγεια τοΰ αίματος, ιδίως αί μικρότερα; άρτηρίαι καί τά  τριχοειδή, 
συσπώνται, και δεν επιτρεπουσι πλέον την δίοδον σωματίων τοΰ α ίμα

τος, και πασα φυσιολογική καί χημική μ.εταβολή παύει. Διάφορα μ.έρη, 
τα  άκρα μάλιστα, άτροφοΰσι, καί έντεΰθεν έπέρχεται θάνατος τών με
ρών τούτων διά ψύξεως ή γαγγραίνης, άναφαινομένης τό ποώτον εις

τούς δακτύλους χειρών καί ποδών. Τά αποτέλεσμα τοΰ ψύχους έπι τοΰ 

αίματος καλώς προσδιωρίσθη ύπά τών ιατρών Βρίσταον και Κόπμαν εν 

τ ιν ι περιπτώσει αίμοσφαιροουρίας, άνακοινωθεισγι εις την Ιατρικήν Ε 

ταιρίαν τώ 1 8 8 9 , όπου επιμελής προσδιορισμός τοΰ άριθμοΰ τών έρυ- 

θρών σωματιδίων πρά καί μετά τήν εφαρμογήν τοΰ ψύχους εις τάν 

πάσ/οντα, άπέδειξεν ότι ή έκθεσις εις τάν ψυχρόν άέρα παρήγαγε πρόσ- 
καιρον έλάττωσιν έν τώ άριθμώ τών έρυθρών σωματιδίων ά~ό 1 -’9 ,0 0 0  
εως 8 2 4 ,0 0 0  κατά κυβικόν χιλιοστόμετρον. Ιό αύτό άποτέλεσμα 

παρήχθη διά ψυχροΰ λουτροΰ, ώς καί δ ι ’ έμβαπτίσεως τών χειρών εις 
ψυ/ρόν ύδωρ, έν έκατέρα δέ τών περιπτώσεων ή αίμογονία πάλιν ήρ- 

χισεν άμα ό πάσχων μετεφέρθη εις θερμήν άτμοσφαΐραν. ΙΙαρατετα- 

μένη έκθεσις εις υπερβολικόν ψύχος επιφέρει μαρασμόν, έλάττωσιν εύαι- 
σθησίας, καί τά άτομον χάνει πάσαν δύναμιν άντιδράσεως και βυθίζεται 

εις ύπνον, έξ ού πολλάκις δέν έξυπνα, ώς έμαρτυρήθη εις μακράς έν 

μέσω τής χιόνος πορείας, τοΰ θανάτου έπερχομένου έν ειδει ληθάργου. 

'Έτερον άποτέλεσμα τοΰ ψύχους είνε τά νά παράγη εγκεφαλικήν έ ,α -  
ψιν μετά λήρου, ασυναρτησίας καί παχυστομιας, συμπτώματα άμοιά- 
ζοντα ποάς τά τής έκ μέθης δηλητηριάσεως. Ο θάνατος έπέρχεται :.ν 

γένει διά συγκοπής ή άσφυξίας.
'Η  ίκανότης τοΰ άνθρώπου τοΰ νά ΰποφερ·/) ποικιλίας και άκρότΛ,.ας 

θερμοκρασίας άπεδείχθη μεγίστη διότι ά στρατηγός Γρήλυ άναφέρει οτι 
εις Φάρτ Κόγγερ τών Ή νωμ. Πολιτειώ ν, κατά Φεβρουάριον τοΰ 1 8 8 2 , 

ΰπέστη τήν χαμηλήν θερμοκρασίαν τών 6 6 , 2 °  Φ. , καί άλλοτε έν τή 
έρήμω Μαοικόπα, τής Άριζόνας, είδε τήν θερμοκρασίαν τοΰ άέρος ση- 

μειουμένην εις 1 1 4 ° Φ ., ένώ τό μέταλλον τοΰ βαρομέτρου του άνέλαβε

θερμοκρασίαν 1 4 4 ° Φ.
ΕΠ ΙΡΡΟ Η  ΤΟ Τ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. 

Ά οοΰ έσκιαγραφήσαμ.εν 'έν τών στοιχείων τοΰ κλίματος, τήν θερμοκρα
σίαν, όφείλομεν νά θεωρήσωμεν τοΰτο έν σχέσει πρός τήν έπιρροήν του 
έπί τών πνευμονικών νοσημάτων, προεξηγοΰντες ότι τά εύεργετικά άπο- 
τελέσματα καθαρας ατμόσφαιρας δεν πρέπει ν άποδοθώσιν εις έν είδος 
κλίματος μόνον, καθόσον καλώς έξηκριβώθη οτι πάσχοντες, καί μάλι

στα φθισικοί, άνέλαβον έν παντί κλ ίμ α τι, θερμώ και ψυχρώ, ζηρω και 

ύγρώ, διαυγεϊ καί νεφελώδει, καί ότι ή έπίσχεσις τής φυματιώσεως δυ
νατόν νά οφείλεται εϊς τήν βελτίωσιν τών οργανικών δυνάμεων του πά- 

σχοντος, ύποθαλπομένην άπό εύνοΐκώτερα περιβάλλοντα, ών εν και το



ήπιον κλίμα ' αλλ όπου εύρίσκομεν ικανόν πλήθος παραπλήσιων περι

πτώσεων προφανώς βελτιου,αε'νων συν τή μεταβολή κλίματος καί τη 

συνοδευουση αϋτην μείζονι ευκολία υπαιθρίου βίου καί άσκήσεως, καί 
εΰρίσκομεν την αναλογίαν της βελτιώσεως μεγαλειτε'ραν η μεταξύ παρα

πλήσιων περιπτώσεων υπό διαφόρους κλιματικούς όρους, ελλείψει άλλων 

παραγόντων, ορθώς δυναμεθα ν’ αποδώσωμεν την βελτίωσιν είς τήν 
αλλαγήν κλίματος.

ΙΙριν ή προβώμεν περαιτερω, καλόν νά θίξωμεν τό ζήτημα περί άσφα- 

λείας άπο τών νόσων, καί ιδίως άπό τής φθισεως, ήτις άπεδόθη εϊς τινα 

κλίματα, και ήτις επροβλήθη ώς βάσις πρός εκλογήν κλίματος. Τά μέρη 

όσα λέγονται άσφαλή καί άπρόσιτα είς τήν φθίσιν ποικίλλουσι τόσον 

μεγάλως κατά τούς κλιματικούς όρους, τινά μεν όντα μεγίστου ύψους, 

τινά δε χαμηλότερα τοΰ ύψους τής θαλάσσης, άλλα μετέχοντα τοΰ 

καύσωνος τών Τροπικών, καί αλλα σφοδροΰ ψύχους, ώστε άδύνατον εινε 

ν ανακάλυψη τις κοινόν τ ι χαρακτηριστικόν τά όποιον νά κατέχωσι. 

Τά ύποκείμενον τοΰτο συνεζήτησα διά μακρών έν διαλέξεσιν ενώπιον τής 
Ιατρικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου πρό τινων ετών, καί παραπεμπω τούς 

εταίρους εις τά επιχειρήματα όσα ανέπτυξα τό τε- άλλά τά κυριώτερον 
το όποιον πρέπει νά ένθυμήταί τις όσον άφορκ τά απρόσιτον είς τήν 

φθίσιν τόπου τίνος εινε αν οι όροι τοΰ βίου έκεϊ είνε τοιοΰτοι ώστε νά 

ύττοθάλπωσιν η παράγωσι τήν φθίσιν, καί, έάν ούτως εχη, μένει ό τόπος 
ουτος άσφαλ.ης, διότι ή δοκιμασία αύτη μόνη θά ήτο βάσιμον έπ ιχεί- 
ρημα υπερ τής συστάσεώς της λόγω άσφαλ*είας ;

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ Ψ ΥΧΡΑ ΚΛΙΜΑΤΑ. Ουδέν όφελος νά συζητώμεν άπο- 
λύτως περί Τροπικών κλιμάτων, καθόσον ή ττεΐρα διδάσκει ότι ταΰτα 
δον εινε επιθυμητά στ ρ ός θεραπείαν τών νόσων" άλλά μέγα όφελ.ος θά 

εινε τό νά βεβαιωσωμεν τ ί  κατωρθώθη ύπό μετρίως θερμών κλιμάτων 

διά τους πάσχοντας, δι ους τοιαΰτα κλίματα έξελέχθησαν πρός θε
ραπείαν.

Ια  θερμά κλίματα δύνανται νά διαιρεθώσιν είς θεουά ύγρά κα· 
θερμά ξηρά. '

ΘΕΡΜΑ Υ ΓΡ Α  ΚΛΙΜΑΤΑ. Τό άριστον πρότυπον τών ύγρών θερμών 
κλιμάτων είνε ή Μαδέρα, καθόσον εχει τά πλεονεκτήματα τής θαλασ- 
σίας ατμόσφαιρας, και ό άηρ διά τοΰτο διαπεραται άπό ποσότητά τινα 
άλατικοΰ ατμοΰ. ΙΙρο έξηκοντα έτών, r  Μαδέρα ήτο τό ώραϊον ιδανι

κόν κλίματος διά τήν φθίσιν καί τά  νοσήματα τών πνευμόνων, καί

άπήλαυεν ίσως μείζονος ύπολήψεως ή πάν άλλο ύγιαστήριον. II ενιαύ

σιος μέση θερμοκρασία είνε μικρόν τ ι ύπεράνω τής θερμάνσεως τών οι

κιών μας έν χειμώνι. Οί χειμώνες είνε θερμοί καί τά θερη δροσερά, 
καί ή διαφορά μεταξύ τής μέσης θερμοκρασίας χειμώνος καί θέρους δεν 

ύπερβαίνει τούς 9 °  Φ. ψυχροί άνεμοι δεν πνεουσι, και μόνον κάποτε 
θερμός άνεμος έκ τής ερήμου. 'Η  νυκτερινή διακτίνωσις εινε βραδεία. 
Τ Ι άναλογία τής σχετικής ύγρότητος είνε μεγάλη, καί αι βροχεραι ήμ έ- 
ραι πολυάριθμοι, ή δέ όμαλότης είνε τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ 

κλίματος, Ή  άρχή τοΰ νά στέλλωσιν άσθενεις είς Μαδέρας ητο το να 
τηρώσιν αύτούς έν ομαλή άτμοσφαίρα είς είδος άερώδους θερμοΰλουτροΰ, 

τό όποιον έμάλασσε τούς άναπνευστικούς πόρους (καί πόσον εύπρόσόε- 

κτος εινε ά ύγρός θερμός άήρ είς εύερεθίστους πνεύμονας !) και προήγε 

τήν άπόχρεμψιν, έπιτρέπον έπίσης καί τά νά κάθηταί τις ή ν άνακλί- 
νεται έν ύπαίθρω. Ά τυχώ ς ή άπαλή αύτη άτμοσφαίρα εσχε πολλάκις 
έπιβλαβές άποτέλεσμα έπί τής ύγιείας καθόλου, έπενεγκοΰσα μαρασμόν, 

άνορεξίαν ώς καί διάρροιαν καί προάγουσα προφανώς τό νόσημα τής 

φυματιώσεως.
Α ί στατιστικαί ας έδημοσίευσα είς τάς «Ίατρικοχειρουργικάς ΙΙρά- 

ξεις» δεικνύουσιν ότι μεταξύ 63  φθισικών, οϊτινες διήλθον ένα ή πλείο- 
νας χειμώνας έπί τής νήσου,5 3 .0 1  τοΐς εκατόν έκαλλιτέρευσαν, 1 4 .2 8  
τοΐς εκατόν εμειναν στάσιμοι καί 3 1 .9 1  τοΐς εκατόν έχειροτέρευσαν,καί το 

δυσάρεστον τοΰτο άποτέλεσμα έπήλθε καίτοι 63 τοΐς έκατον είχον φυμα- 

τίωσιν άνευ σπηλαίων, εύάρεστον όψιν καί είς ούχί πλείονας τών 4 0  τοις 

εκατόν ή νόσος ήτο δίπλευρος. Έ ν  τούτοις πολλοί τών βελ.τιωθέντων 
όχι μόνον έκαλλιτέρευσαν, άλλά μεγάλως έκαλλιτέρευσαν καί πολΛοι τών 

σπηλαιώδους φυματιώσεως οϊτινες άπετέλουν σχεδόν τά *)3 τοΰ άριθμοΰ 
έδειξαν σημεία συστολής τών σπηλαίων έξ ού άποδεικνύεται ότι άναμ- 

φιβόλως ή Μαδέρα άρμόζει διά τινας τών φθισικών. Α ί στατιστικαί 
τοΰ δόκτωρος Λούνδ περί εκατόν φθισικών είνε κατά τ ι ευνοϊκώτεραι, 

άλλά τοΰ δόκτωρος Ρέντων είνε όλιγώτερον εύνοϊκαί καί άπο τάς ίδ ι-  
κάς μου. Ά ξ ιο ν  μνείας είνε ότι έξ 20  φθισικών σταλέντων ύπό τοΰ Νο
σοκομείου Βρόμπτωνος είς Μαδέραν έπί έ’να χειμώνα μόνον τρεις έκαλ- 

λιτέρευσαν, είς άπέθανε καί οί λοιποί έπέστρεψαν είς Α γγλίαν χειρότε

ροι ή ότε άνεχώρησαν, καί όμως αύται ήσαν περιπτώσεις έπιμελώς 
έκλεχθεΐσαι ύπό τοΰ Ίατρικοΰ επιτελείου ώς πιθανώτεραι νά βελτιωθώ- 

σιν έκ τοΰ κλίματος.



Δ ιά  τούς πλειστους τών φθισικών τό είδος τοΰτο τοΰ κλίματος μάλ

λον βλάπτει ή ωφελεί, άλλά. διά την καταρροειδή φθίσιν είνε ώς δει— 
κνύουσιν αΐ στατιστικαί μου καταφανής επιτυχία.

Η χρονία βρογχίτις μ ε τ ’ εμφυσήματος, ό βρογχικός κατάρρους, 7) 

πνευμονικη φΟίσις εις ηλικιωμένα πρόσωπα, ή άσχετος με τά νόσημα της 

καρδιας, θαυμασιως άνακουφίζονται, καί οί πάσχοντες πολλάκις άπο- 
οάλλουσι τά οικεία συμπτώματα. Η επιρροή είνε μεγίστη εις την /ρο 
νιάν βρογχίτιδα, ή άπόχρεμψις γίνεται εύκολωτέρα καί κ α τ ’ άρχάς 

άφθονωτέρα, είτα βαθμηδόν έλαττοΰται καί ό βήξ γίνεται όλιγώτερον 

ο χ τρ ό ς  και εν καταλληλω χρόνω παύει. Ό  ύπνος είνε φυσικώτερος 

και ά πάσχων ανακουφίζεται δυνάμενος εύκολώτερον ν ’ άναπνέ·/). Τά 

βρογχικον άσθμα πολλάκις καλλιιερεύει έν Μαδέρα καί μάλιστα έάν 

συνδέηται μετά πολλοΰ κατάρρου. Έ σ /ο ν  τρεις ασθενείς μέ σπασμωδι- 
κον ασθμα συνοόευόμενον υπό κατάρρου οϊτινες διηλθον έκαστος ενα η 

πλείονας χειμώνας άνευ προσβολών έκεϊ, καί ήδυνήθησαν νά λάβωσιν 
ασκήσεις καθ όλον τον χρόνον. 'Η  γενική έντύπωσίς μου περί τών απο

τελεσμάτων τής Μαδέρας είνε ότι οί πάσχοντες όσοι έκαλλιτέρευσαν 
ησαν έκείνοι παρ’ οίς ά κατάρρους άπετέλει τά προέχον καί άχληρότατον 

σύμπτωμα τής νόσου, εί’τε ή νόσος ήτο άσθμα είτε φθίσις ή βρογχική 
φλογωσις- καί προσέτι ότι οί πάσ/οντες όσοι ήσαν ικανοί νά ίππεύωσιν 

εκαλλιτέρευσαν περισσότερον άπά έκείνους οϊτινες έφέροντο έντός αιωρών 
καί κοιτίδων.

ΑΙ ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ. Αί Κανάριοι νήσοι, κείμεναι εις πλάτος 2 7 °—  
2 9 ° συμπεριλαμβανομένης κ ί.ί τής Τενερίφφης καί τής μεγάλης Κανα- 
ριας, έχουσι κλίμα παραπλήσιον πρός τά τής Μαδέρας, άλλά θερμότε— 

ρον καί ξηρότερον κατά τ ι καί συχνάζονται πολύ άπά Ά γγλους πά- 
σχοντας τούς πνεύμονας.

Η μέση θερμοκρασία τοΰ χειμ,ώνος είνε 6 4 .7 °  ή ροή 1 1 °—  
1 4 ° καί ή βροχή 15 δακτύλων.

Τά μέγα πλεονέκτημα τό όποιον παρέχει ή Τενερίφφη είνε ή ποι
κ ιλία  τών πρός διατριβήν τοπείων εις διάφορα ύψη έπί τής ορεινής ταύ

της νήσου, άνερχομένης άπό τής θαλάσσης εις ύψος 1 2 ,2 0 0  ποδών εις 

τήν περίφημον κωνοειδή κορυφήν καί μ ε τ ’ έκλογής /ωρίων καί ξενοδο
χείων εις διάφορα ύψη.Ε ΐνε δυνατόν νά διέλθ/ι τ ις  τά όλον τοΰ έτους έν 
τή  νήσω χωρίς νά ΰποφέρν) άπά τόν καύσωνα.

'Η  έκ τοΰ θερμοΰ τούτου κλίματος πείρά μου είνε περιωρισμένη άλλ’

είδον ασθενείς νά ώφεληθώσι μεγάλως, όσον άφορ^ τό άσθμα καί τήν 
/ρονιάν βρογχίτιδα, άλλ’ οι άλίγοι φθισικοί τούς οποίους έστειλαν έκεϊ 

δέν ώφελήθησαν. Τά κυριώτερα θέλγητρα τοΰ κλίματος τούτου φαίνε

ται νά είνε ή θερμότης καί ή άμαλότης μετά τής ξηρότητος.
Η Α ΙΓΥ Π ΤΟ Σ. Έ κ  τών ξηρών θερμών κλιμάτων τά μάλλον πρότυ

πον είνε τό τών ερήμων οίαι εΰρίσκονται εις το κέντρον τής Αυστρα
λίας, ή τοΰ Γοβί έν τή  Κινεζική Ταρταρία, αί μεγάλαι έρημοι τών 

Ηνωμένων Πολιτειών καί ή έκτασις ήτις  άπλοΰται άπό τής μεγάλης 

Σα/άρας διά τής Α ραβίας εις την Περσίαν μέρος τής όποιας είνε και 
ή Αιγυπτιακή έρημος. Ή  Αίγυπτος θά χρησιμεύσει καλώς ώς παρά
δειγμα καθόσον μ,άλιστα άπά μακροΰ έχρησίμευσεν ώς υγιεινόν χ ειμά - 

διον καί ε/ουσι συσσωρευθή πλεΐστα πορίσματα περί τούτου.
Οί κύριοι χαρακτήρες τοΰ κλίματος τής Αίγύπτου, τοΰ άναφερομέ- 

νου ώς πρότυπον δι όλα τα κλίμ,ατα τής ερημ,ου είνε ώς παρετηρη- 

σαν πολλοί τών ιατρών:
Π ρ ώ τ ο ν  ή θ ε ρ μ ό τ η ς .  Ή  μέση θερμοκρασία τοΰ Κάιρου είνε 

έν χειμώνι 5 8 .3 °  Φ , ή μέση τοΰ θέρους εΐνε 76.1®  Φ ., ά μέγιστος 

όρος έν Καίρω εΐνε 1 1 1 ° Φ. καί ό έλάχιστος 3 5 ° .
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  Μεγάλη διαφορά μεταξύ τής θερμοκρασίας τής νυκτος 

καί τής ημέρας, όφειλομένην εις τήν άπό τοΰ κέντρου έξάπλωσιν 

άνερχομένην κατά τάν χειμώνα εις 2 3 °  Φ . ή καί εις 3 8 °  Φ.
Τ ρ ί τ ο ν .  Ξ  η ρ ό τ  η ς ά τ μ ο σ φ α ί ρ α ς .  Ή  βροχή εΐνε ολίγη- 

έν Καίρω 1 .2 2  δάκτυλοι πίπτουσιν έντός 12 ή 15 ημερών καί άκόμη 
όλιγώτερον έν τή  άνω Α ίγύπτω . Έ ν Θήβαις είνε σπάνιον νά πέστι 
βροχή, καί έν τή  επαρχία τοΰ Έ σνέχ είνε σχεδόν άγνωστος. 'Η  δια

φορά μ-εταξύ τής ύγράς καί τής ξηράς ποσότητος ένίοτε άνέρχεται εις 
2 4 °  Φ. καί ή άναλογία τής ένιαυσίας σχετικώς υγρασίας ποικίλλει άπά 

5 8 .4 6  έν Καίρω εις 4 5  έν Λουξόρη. 'Η  άτμοσφαιρική ξηρότης άπο- 

δεικνύεται άπά τάς μ,ουμίας αίτινες μένουσιν άναλλοίωτοι άπό αιώνων.
Τ έ τ α ρ τ ο ν .  Μ ε γ ά λ η  ά τ μ ο σ φ α ι ρ ι κ ή  κ α θ α ρ ό τ η ς .  

Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Ζαγιέλ ένώ ό συνήθης άτμοσφαιρικός άήρ 

περιέχει τέσσαρα μέρη C 0 2  εις 10 χιλιάδας μέρη, ό άήρ τής ερήμου 
ούδόλως περιέχει καί ή σήψις φαίνεται περιστελλομένη· κρέας έκτιθέ- 

μενον εις τάν άέρα άνευ ίχνους άποσυνθέσεως αομμιοποιεϊται εις τρεις 
έβδομάδας. Οι χειρουργοί λέγουσιν, ότι αί πληγαί καί τά  τραύματα 
τα/έω ς έπουλοΰνται. Τά κλίμα ύπόκειται εις θερμοτάτους άνέμους ο'.ος



ά Χαμψίν ή νοτιανατολικάς όστις φέρει την άμμον της έρημου καί εΐνε 
άρκετά θερμός ώστε νά. ρυτιδώση τά ρόδα. καί τ ’ άλλα άνθη καί νά. 

συστείλγι καί κάμψν) άκαίρως βλαστάνοντα δένδρα. Ύπό τήν έπίδρασίν 

του οί τε ιθαγενείς καί οί εύρωπαίοι κλίνουσιν εις νάρκην καί καθίσταν
τα ι νωχελοί.

Το κλΐμα καιτοι θερμόν είνε εϊς μεγάλην άντίθεσιν πρός τά της Μα
δέρας καθόσον είνε ςηράν καί ύφίσταται μεγάλως τήν έπίδρασίν της 
απορροφησεως τών ακτινών αντί νά είνε λίαν άμαλάν, καί έχει ένεργη— 
τικωτάτην επιρροήν έπί τών φθισικών, άρκεί νά μη έχη προσβληθή εις 

παραπολύ μεγάλην έκτασιν ά πνεύμων καί νά μή ύπάρχ·/] πυρετός.

Εχω σημειώσεις 26 φθισικών οϊτινες έδοκίμασαν τό κλίμα  τοΰτο 
επι ένα η πλειονας χειμώνας και τά  αποτελέσματα είνε ευάρεστα. Οί 
πάσχοντες ήσαν 23  άρρενες καί 3 γυναίκες, τής μέσης ηλικίας τών άρ- 

ρενων ουσης 2 8 .4 3  και τών γυναικών 2 1 .3 3 .  Η μέση προύπαρξις της 
νόσου πρά τής εις Αίγυπτον αποστολής τόν χειμώνα ήτο 3 6 .6 5  μηνών 

ητοι ολίγον τ ι περισσότερον τών τριών έτών έξ ού έμφαίνεται ότι αί 
περιπτώσεις δέν ήσαν τών πρώτων βαθμών φθίσις. Ή οικογενειακή προ- 
διάθεσις ύπήρχεν εις 17 περιπτώσεις· ή αίμοπτυσία εις 18 . 17 τών 

πασχόντων είχον μόνον πνευμονικήν φυματίωσιν καί 9 φυματίωσιν σπη
λαιώδη. 6 τούτων επασχον καί εις τοΰς δύο πνεύμονας, ο! δέ 20  έπα- 
σχον τάν ένα πνεύμονα μόνον.

Τινές τών πασχόντων διηλθον έ'να μήνα έν Λϊγύπτω, άλλοι δύο καί 
τινες τρεις η πλειονας, η δε μεση διαρκεια τής διατριβής δ ι’ έκαστον 
τών πασχόντων ήτο 6 4 6  μήνες.

Τά γενικά αποτελέσματα υπήρξαν έκαλλιτέρευσαν 17 ητοι 65  τοίς 
εκατόν, έμειναν στάσιμοι 3 ήτοι 1 1 τοϊς εκατόν, έχειροτέρευσαν 6 ήτοι 

23  τοϊς εκατόν. Τα τοπικά αποτελέσματα ησαν έπίσχεσις εις ενα τών 
πασχόντων, ελαττωσις τοΰ νοσήματος εις 10, στάσιμος κατάστασις εις 
τρεις, πρόοδος τοΰ νοσήματος εις 4 , πρόοδος καί έπέκτασις εϊς 3 , έπέ- 
κτασις μόνον εις τρείς, ήτοι τοπική βελτίωσις εις 11 , στάσιμος κατά- 
στασις εις τρεις, χειροτερευσις εις δέκα. Αποτέλεσμα πολύ χειρότερον 
τοΰ γενικοΰ.

Τά ξηράν το 'το  κλίμα  αρμόζει κάλλιστα εις άσθμα, καί έγνώρισα 
πολλούς άσθματικούς οϊτινες 'έμειναν έντελώς έλεύθεροι προσβολών δ ι’ 
όλου τοΰ χειμώνος παρά τόν Νείλον. Ε ις  τάς περιπτώσεις, τής χρονιάς 

βρογχίτιδος ό βήξ έλαττοΰται, ή άπόχρεμψις ταχέως μειοΰται καί τέλος

παύει έξ ολοκλήρου· έν ω τά κλίμα αρμόζει εις τό εμφύσημα, λόγω τοΰ 

ξηροΰ θερμοΰ άέρος καί τοΰ ίσάλου τής χώρας καί τοΰ άφθονου άέρος 
ον αναπνέει τις άνευ άσκήσεως έπί τών άτμοπλοίων τοΰ Ν είλου. Οί 

άσθενεϊς όσους εύρον τά μάλιστα ώφελουμένους έν Αϊγύπτω είνε οί πά

σχοντες έκ χρονιάς πνευμονίας ή χρονίας ξηράς πλευρίτιδος, βρογχίτι
δος καί χρονιών ρευματισμών, αξιοσημείωτος δέ είνε ή άποκάθαρσις τής 

χρονίας πνευμονίας καί πλευρίτιδος μετά τής παύσεως τών συμπτωμά
των. "Εν τών άριστων άποτελεσμάτων είνε τά ότι έπιφέρουσιν ύπνον, 

όπερ δυνατόν νά οφείληται έν μέρει εις τάς χλιαράς νύκτας καί έν μέρει 
εις τήν άπουσίαν τής θαλασσίας επιρροής, ήτις είνε κατά τά μάλλον 

καί ήττον έρεθιστική. Περιττόν νά προσθέσωμεν ότι διά νά ώφεληθώσιν 
άπό τό κλίμα οί πάσχοντες, πρέπει νά κατοικώσιν έν τή  έρήμω ή άνα- 

πλέοντες τόν Νείλον ή διαμένοντες έν Λουξόργι ή καί έν τώ ξενοδοχείω 

«Μ ένα» παρά τούς πόδας τών πυραμίδων, καθ’ όσον τά Ινάϊρον έχει όλα 
τά μειονεκτήματα μεγαλοπόλεως πρός διαμονήν τών ασθενών.

Παραθέτω καλόν παράδειγμα τής έπιδράσεως τοΰ Αίγυπτιακοΰ 

κλίματος.
Έ λ λ η ν  τις είκοσι δύο έτών ηλικίας με έσυμβουλεύθη τή  21 Ίανουα- 

ρίου 1 8 7 7 . Ό  πατήρ του καί ά άδελφός του είχον άποθάν/ι έκ φθί- 

σεως, ό δεύτερος μέ όξείαν καί περίπλοκον μορφήν τοΰ νοσήματος 
έν ήλικία 22 έτών. ΓΙαρεπονέϊτο ότι είχε βήχα καί αποχρέμψεις καί 
δέν ύ / ί  μεν γείνγι πολύ ισχνός άλλ’ έφαίνετο κατά τ ι μαρασμώ

δης. Ή  θερμοκρασία του δέν ήτο υψωμένη ούτε ά σφυγμός του. Έ ξε- 
τάσας τά στήθος του εύρον μικράν άμβλύτητα ΰπεράνω τής δεξιάς 

ώμοπλάτης, σωληνώδεις ήχους ύπεράνω τής κλειδάς μετά κριγμοΰ κατά 

τόν βήχα καί τινας σωληνώδεις ήχους άνωθεν τής άριστεράς ώμοπλά
της καί διέταξα μουρουνέλαιον μετά τονικοΰ- 5 μήνας ύστερον άφ’ ού 
έπέστρεψεν έκ Παλέρμου, όπου διέτριψεν έν τώ μεταξύ, τάν εύρον πά- 

σχοντα έκ διαρροίας τριών ή τεσσάρων κενώσεων καθ’ ήμέραν καί ίσχνό- 

τερον κάπως μ ε τ ’ έρυθράς γλώσσης καί μ ε τ ’ αύξήσεως σωματικών ση

μείων. Ό  κριγμάς ήδύνατο νΰν ν ’ άκουσθή εις τά δεξιάν άπό τής κλει- 
δάς εις τήν τρίτην πλευράν, εύκρινής δέ κριγμάς ήκούετο έπίσης καί εις 
τά αριστερόν άκρον.Μετά τινα δίαιταν καί θεραπείαν ή διάρροια έ'παυσεν, 
ά βήξ ήλαττώθη καί ό άσθενής έκαλλιτέρευσεν άλλ’ ένεκα τοΰ θανά
του συγγενοΰς του έταξείδευσεν άπά Λονδίνου εις Λιβόρνον περί τά 

τέλη  ’Ιουνίου καί έκεί έπεσε κλινήρης ύπό προσβολής πυρετοΰ μ ετ ’ έπα-



νόδου τής διαρροίας. Δέν ήκουσα πλέον περί αύτοΰ μέχρι τής 20  ’ Ιου

νίου τοΰ 1 8 7 8  ότε προσεκλήθην επειγόντως εϊς Νεάπολιν καί εύρον τόν 

άσθενή κακώς έχοντα καί πολύ αδύνατον, πάσχοντα έξ άφθονου διαρ- 
ροίας άπό 4 — 12 κενώσεων την ημέραν, άδυναμίας καί όχρας μ ετ ’ 

όχληροΰ βηχάς καί πύων, κοκκινωπής γλώσσης, εσπερινής θερμοκρα
σίας 1 0 0 ° Φ . σφύξεων 9 6 , άναπνοών 2 8 . Μόλις έλάμβανε τροφήν,καί 

όσην έλάμβανεν ήτο στερεά καί άτελής. Έ π ί τής δεξιάς πλευράς εύρον 

σωληνώδη ήχον είς τά πρώτον κενόν, έπί τής άριστεράς άμβλύτητα  εως 
τήν ε'κτην πλευράν, ήχον τεθραυσμένου άγγείου έν τω πρώτω κενώ, 

κριγμάν μέχρι τής 4 πλευράς καί ύπεράνω τής κλειδάς καί μεμχκρυ- 
σμένους σπηλαιώδεις ήχους είς τούς δύο πρώτους' χώρους- άκολούθως 

ύπήρχεν άμβλύτης έπί τών δύω άνωτέρω τρίτων μετά λεπτοΰ κριγ— 

μοΰ, ή δέ άναπνοή ήτο πολύ ελλιπής είς τό κατώτερον μέρος τοΰ 
πνεύμονος.

Ό  ’Ιταλός ’Ιατρός, μεθ ’ ού συνέτυχον έν συμβουλίω, μέ έπληροφό- 
ρησεν δτι ό άσθενής είχεν ύποφέργι έπί μήνας άπό διάρροιαν, ήτις μετά 

δυσκολίας περιεστάλη, άλλά δέν 'έπαυσε καί τω έπετράπη στερεά τροφή 
μ ε τ ’ οϊνου Κλαρέττης. Εύρον τόν πάσχοντα μ ετ ’ άγαθής νοσοκόμου 

ήτις παρεπονεΐτο ότι δέν είχε. σύστημα θεραπείας ν ’ άκολουθήσγ, μ ετ ’ 
άρίστης μαγείρου ικανής μέν νά ύπηρετήση διαιτητικόν σύστημα, άλλά 

μή έχούσης οδηγίας· καί μ ετ ’ άφωσιωμένου άδελφοΰ καί πιστών θερα
πόντων, ποθούντων νά φανώσι χρήσιμοι- καί όμως ά δυστυχής άνθρω

πος εκειτο έν τώ πνίγη ρφ καύσωνι τής Νεαπόλεως κατά μήνα ’Ιούνιον, 
άτροφών δ ι’ έλλειψιν καταλλήλου τροφής καί εύκολι ών αίτινες δέν 

λείπουσι άπό κανέν νοσοκομεϊον έν ’Α γγλία . Ιναιώρθωσα νά τόν μετα

φέρω είς Λιβόρνον έντός άμάξης δ ι’ άσθενεΐς και ύπέφερε καλώς τό τα - 
ξείδιον, καί ύπό τήν έπίδρασιν διαίτης διά ρευστών τροφών, ώς καί τοΰ 

δροσερού άέρος ταχέως έκαλλιτέρευσε, τής διαρροίας έλαττωθείσης τέλος 
δ ι’ ενέσεων τείου. Ή θερμοκρασία και ό σφιγμός έπεσον καί τό φθινό- 
πωρον είχεν άναλάβη άρκετά όπως ύποφέρη ταξείδιον καί τώ έσύστησα 
νά διαχειμάσει έν Αίγύπτω καί ν’ άναπλεύση τόν Νείλον δ ι’ ά τμο- 
πλοίου. Έπέστρεψεν είς Ιταλίαν τά επόμενον έαρ μεγάλως βελτιω μέ

νος, γενόμενος εύσαρκότερος μ ετ ’ έλαττώσεως τοΰ βηχάς καί τών άπο- 

χρέμψεων καί τά σωματικά σημεία ήλαττώθησαν, ώς μοί άνέφερεν δ 

ιατρός έκ Κάιρου. Δ ιήλθε δεύτερον χειμώνα παρά τόν Νείλον μ ετ ’ απο

τελεσμάτων ευνοϊκών, άλλά διέτριψε τό θέρος τοΰ 1 8 8 0  έν Νεαπόλει,

όπου διήγαγεν, ώς φαίνεται, άπροφύλακτον βίον καί ή διάρροια τοΰ 
έπανήλθε. Άπέθανε κατά ’Οκτώβριον, καί έπί τοΰ τάφου του ό άδελ- 

φός του ήγειρε μεγαλοπρεπή μίμησιν ενός τών έν Λουξόρη ναών, ώς 

φόρον πρός τήν χώραν τής Αίγύπτου.
Έ ν  τή  περιπτώσει ταύτγι ό πάσχων ήτο τέκνον τής Μεσημβρίας· ή 

φυματιώδης νόσος ήτο κληρονομική καί άνεπτύχθη ραγδαίως, καί ό 

έπίμονος χαρακτήρ τής διαρροίας καί τών κενώσεων μικράν κατέλιπεν 

άμφιβολίαν περί τής ύπάρξεως έντερικής έλκώσεως. "Οταν τόν έπεσκέ- 
φθην έν Ν εαπόλει,ή νόσος του .’έκαμε τοιαύτας ραγδαίας προόδους,ώστε 

δέν έφαίνετο πιθανόν ότι θά έπέζη έπί πολλάς εβδομάδας, άλλά σύν 

τή  άλλαγή τοΰ κλίματος καί μ ετ ’ έπιμελοΰς διαίτης καί ιατρικής θε

ραπείας ταχέως έκαλλιτέρευσε, καί ύπό τό ξηρόν καί θερμόν κλίμα 
τής Αίγύπτου έπέζησεν ύπέρ τά  δύο ’έτη έν άνέσει καί μεγίστη άνακου- 
φίσει. Άναμφιβόλως ή μεσημβρινή καταγωγή του είχέ τινα έπιρροήν 

είς τό νά φανή τά κλίμα τής Αίγύπτου τόσον συντελεστικάν πρός αύτόν.

ΤΟΜΟΣ Β ' .— ΜΑΙΟΣ 1 8 9 3 . 5 ,
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ΥΠΟ

τ η ς  μ ι ς  Φ Ο Δ Ε Ρ Γ Ι Α Λ

ΙΙώς καί δ ιατί συμβαίνει αί διηγήσεις τοΰ ’Ιταλικού βίου ν ’ άποτυγ- 

χάνωσι πάντοτε νά ίκανοποιησωσι πάσαν αισθητικήν άντίληψιν ; Έ χω  

άρα τούς άσπαζομένους και υποστηρίζοντας τήν γνώμην μου ταύτην ή 
παραφέρομαι ύπό δυσθυμίας νικώσης τήν κρίσιν καί έπισκοτιζούσης τήν 
κριτικήν δύναμιν; "Οπως καί άν εχη, τά διηγήματα δσα άντανακλώ- 

atv εις τάς σελίδας των τήν λάμψιν τοΰ ήλίου μέ κουράζουσιν όπως 
καί αί ζωγραφίαι, είς τάς όποιας καταβάλλεται προσπάθεια πρός πα- 

ράστασιν τής λαμπρότητος τοΰ φωτός τοΰ ήλίου, ή ύπαίθριος τέχνη τοΰ 
Μονέ καί τής σχολής του, ού μόνον μέ κουράζουσιν, άλλά μέ παρορ- 

γίζουσι. Καί άν παραδεχθώμεν ότι ό Μονέ μ ιμείτα ι καί άντιγράφει 
τήν φύσιν, δυνάμεθα πάλαν ν’ άπηχήσωμεν τήν διαμαρτυρίαν τοΰ κρι
τικού όστις άνέκραξεν: « ’Έ σ τω , παραδε'χομαι ότι τοΰτο είνε όμοιον 
μέ τήν φύσιν, άλλά ποϊον δικαίωμα εχει εις άνθρωπος νά προβάλη τήν 
ό'ψιν ταύτην ώς μετόπην τοΰ όλου;» Τό άληθές είνε ότι τό καλούμενον 
φαιδρόν φώς τοΰ ήλίου δέν είνε φαιδρόν διόλου. Εννέα  είς τούς δέκα 

άνθρώπους τό έπιθυμοΰσι διακαώς, διότι δίδει αύτοϊς εύκαιρίαν όπως 

προσπαθή έκαστος κατά τόν ίδιον εαυτού τρόπον, νά κάμνη τούς άλ

λους νά πιστεύωσιν ότι είνε ευτυχής. Ά λ λ ’ έκτός τής φυσικής άναρ-

μοστίας ήν προζενούσιν αύτω αί ευσυνείδητοι προσπαθειαί του όπως 

φαντάζηται εαυτόν κώνωπα καί χορεύη καί περιτριγυρίζη εις τάς 
άκτϊνας τοΰ ήλίου, εχει διηνεκώς βαθεϊαν τήν συνείδησιν τής άνη- 

συχίας καί τής ένδείας του· τό άμετρον βάθος τής λύπης ήτις άποχω- 
ριζει αύτόν άπό τής εύτυχίας, αποκαλύπτεται αύτω μ ετ ’ άδιαλλάκτου 

έναργείας. Ή  μελαγχολία τοΰ φωτός τοΰ ήλίου είνε φιλόγελως καί φ ι- 
λοπαίγμων μελαγχολία. Ή  μελαγχολία τής άμφιλύκης, τό πάθος τών 
εντυπώσεων τής άμαυράς άποχρώσεως, είνε ή σεμνοπρεπής μελαγχολία 

τής έγκαρτερήσεως καί τής άναπαύσεως. Ό  άνθρωπος εφερεν εαυτόν 
είς άρμονίαν μέ τό πεπρωμένον του, όταν άπαξ παρεδέχθη ότι δέν ήτο 

προωρισμένος νά είνε εύθυμον ζώον χορεΰον είς τά φώς τοΰ ήλίου. Ά ς  
παραδεχθή τά ύποσκότεινον καί τήν άμφιλύκην καί άς εύχαριστήση 

πρεπόντως αύτά διότι έπισκοτίζουσι τά δυσειδή γεγονότα τοΰ βίου. 

Ταΰτα έννοοΰσι τ ί  ύποφέρει ή ψυχή του καί διηγοΰνται γαλήνια άλλά 
παρηγόρα πράγματα πρός αύτόν. Έννοοΰσι ποΰ εγκειται ή λύπη του· 
καί άναλαμβάνουσιν είς βάρος των τά  ειδεχθή φαντάσματα κ α ίτά  φυ- 
λάττουσι κεκρυμμένα καί κλειδωμένα, έπί τινας ώρας τούλάχιστον. Δυ

νατόν ν ’ άντείπη τις ότι όλα αυτά είνε λίαν περιωρισμενα" ότι το να 

ύποστηρίζη τις  ότι ή εκτασις ώς πρός τά σημερινόν έδαφος ώς πρός τά 
υποκείμενον, ώς πρός τάν χρόνον είνε περιορισμένη διά τόν ρωμαντικόν 

διηγηματογράφον καθ’ όν ύπέδειζα τρόπον, είνε άπλώς ώς νά γραφή 
ό ίδιος ώς άπαισιόδοξος, ώς σκυθρωπός Τεύτων, είς τό αίμα τοΰ όποιου 
ενυπάρχει δόσις φλέγματος. Δυνατόν νά εχη ούτω καί δυνατόν νά εί
μαι άκατάλληλος κριτής διά τά διήγημα τής Μις Φόδεργιλ- ( « Ή  θυ- 
γάτηρ τοΰ ’Οριόλε» είς τόμους τρεις)- περί ενός είμαι βέβαιος ότι αί 
σκηναί τοΰ φωτός τοΰ ήλίου καί τής φαιδρότητος, ών βρίθει τό κείμε

νον, θ’ άποπλανήσωσι πολλούς άναγνώστας νά πιστεύσωσιν ότι άπή- 
λαυσαν σπάνιάν αιθρίαν. Τά βιβλίον δέν είνε φορτικόν καθ’ εαυτό, καί 

άν τις τά εύρη μελαγχολικάν, ό λόγος θά είνε ότι ενεκα ίδιου αυτοΰ 
σφάλματος άνακαλύπτει ότι οί μετεωρολογικοί όροι είνε άλως καινοί 

καί άνούσιοι.
Ή  Μίννα Ά σ τ ιγ ξ  είνε γλύπτις γυνή, σπουδάζουσα έν Ρώ μη καί 

προσπαθούσα ν ’ άνεγείρη νέον κλασικισμόν έκ τών λειψάνων τοΰ παρακ
μάζοντας ρομαντισμού. Είνε καλλίστη γυνή, άλλά συναντάται λίαν 
πρωίμως έν τώ δ ιηγήμα τι μέ δύο τρομεράς τραγωδίας. Έ ν  μιά τούτων 

ερχεται λίαν εγγύς πρός τόν θάνατον. Ό  ’Ιωσήφ ή Γκιουζέππε Ό ριόλί



εύρίσκεται εις δεσμά, οί κρίκοι τών οποίων, σφυρηλατηθε'ντες κατά. την 
νεότητα έκ λείου καί ευκάμπτου μετάλλου, έσκληρύνθησαν εις σίδηρον. 

Έθυσίασε τά  πάντα, τόν τίτλον του, την περιουσίαν του, την θέσιν 

του εϊς τον κόσμον, χάριν απίστου γυναικος, της κυρίας Δ ίτρηχ . 'Η 
θυγάτηρ ταύτης καί τοΰ Ό ριόλε, Φουλβία, πρόκειται νά δοθή εις γάμον 

εϊς τινα εκατομμυριοΰχον έξ Αυστραλίας, νεόπλουτον άποικον προτύπου 

είδους. Ή  κυρία Δ ίτρηχ  δικαιολογεί την διαγωγήν της, τοΰ νά όλι— 
γωρήσγι τάς εϋχάς τής κόρης καί τάς διαμαρτυρίας τοΰ πατρός της καί 
τής Μίννας Ά σ τ ιγ ξ  ώς έξής:

1ΤΑΛΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ Ι1ΕΡΙ ΓΑΜΟΥ. « Έ ζήσατε έπί πολύ εις τήν πα

τρίδα μας ώστε νά γνωρίσητε ότι αί περί γάμου διατάξεις μας καί αί 

ϊδέαι μ.ας έπί τών ζητημάτων τούτων διαφέρουσι κάπως άπό έκείνας 
αϊτινες έπικρατοΰν εις τήν πατρίδα σας, εΐπεν ή κυρία μ.ετά καγχασμοΰ 
τάν όποιον δέν ήδυνήθη νά καταστείλ·/). Ευχαριστώ τόν ΙΙανάγαθον 

θεάν, διότι ούτως’έχει. Δυνατόν νά είμαι προκατειλημμένη, άλλά προ

τιμώ  τήν απόλυτον ύπακοήν εις τούς γονείς καί τήν σεμνοπρεπή μ ε 

τριοφροσύνην ήτις χαρακτηρίζει τας νεάνιδας τοΰ τόπου μου άπό τήν 

θρασύτητα καί τήν επιχειρηματικότητα τών γυναικών, τήν όποιαν 
βλέπει τις έν ’Α γγλία , καί άκόμη χειρότερα έν ’Αμερική είπεν ή κυρία 

Δ ίτρηχ , μετά σαφήνειας καί αταραξίας. "Ηκουσα πολλάκις νά λέγωσιν 

ότι ούδέν κακόν προέρχεται άπό τήν έλευθερίαν τήν όποιαν παραχω

ρείτε εϊς τάς κορασίδας σας. Δέν τό πιστεύω. Ε ίδα  πολλάς έξ αύτών 
νά κάθηνται τριγύρω εις τήν τράπεζάν μου, ώς καί εις τάς δημοσίας 

πλατείας καί εις οικίας φίλων μου. ’Έ χουν μίαν σκληρότητα, μίαν 
τόλμην, μίαν άνδρώδη τραχύτητα ή όποία δέν μοΰ αρέσει», έξηκο- 

λούθησε νά λέγγι προφανώς μέ είλικρινεστάτην καί ίσχυράν πεποίθησιν. 
Ή  Μίννα είδεν ότι ’έλεγε τήν αλήθειαν, τώρα τούλάχιστον.

« Περιπατοΰσι μόναι των εις τούς δρόμους, έξηκολούθησεν ή Σινιώρα. 

Ποία κόρη ήμπορεί νά τό κάμγ) αύτά χωρίς κακάς συνεπείας ; Είνε 
αδύνατον. Δέν κατηγορώ τάς νεάνιδας. Τάς οίκτείρω. Δέν ένομοθέτη- 
σαν αύταί τούς θεσμούς τοΰ τόπου των, καί δέν είνε υπεύθυνοι δ ι’ αύ- 

τούς· άλλ’ έάν έγνώριζον ποία θε'λγητρα θά προσετίθεντο εις αύτάς, 

πόσον θά ηύξανεν ή χάρις καί ή γοητεία  των, έάν μόνον είχον τήν με
τριοφροσύνην καί τήν αιδώ τών νεανίδων τής ’Ιταλίας, μόναι των θά 
παρτρτοΰντο τοΰ νά φέρωνται όπως νΰν φέρονται. Μίαν φοράν διά πάν

τοτε, κυρία, εννοήσατε ότι γνωρίζω ότι τά  έθιμα τών πατρίδων μας
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εινε διαφορετικά καί ότι προτιμώ τά  τής ίδικής μου πατρίδος. Ε ις  τάν 

τόπον σας λέγεται ότι πάσα κόρη εκλέγει διά τάν εαυτόν της —  σύ

ζυγον εννοώ— . Έ κ  τούτου προέρχεται ότι ύπάρχουσι περισσότερα 

δυστυχή γεροντοκόριτσα εις τήν ’Αγγλίαν παρά εις πάσαν άλλην χώραν 

έπί τοΰ προσώπου τής γης. "Ισως νά χαίρωσιν ή νά νομίζωσι^ ότι χ α ί-  

ρουσιν, έν τή ασκήσει τής ελευθερίας των, ένόσω άκόμη είνε νέαι καί ό 

κόσμος εινε ώραίος δ ι’ αύτάς. ’Αλλά μετανοοΰσι πικρώς αργότερα καί 
ηκουσα φιλαλήθεις άγγλίδας μητέρας εύχομίνας νά υπήρχε κάτι τ ι 

όμοιον μέ τό ίδικόν μας σύστημα έπικρατοΰν εις τήν πατρίδα των. Ε ις 

τάν τόπον σας συμφωνείτε τούς γάμους κρυφίως καί πολλάκις άνεπιτυ- 

χώς, διότι τό έχετε εις εντροπήν νά γνωσθή ότι μ ία  κόρη χρειάζεται 
σύζυγον. Π αρ’ ήμϊν όμ.ως εινε γενικώς άνεγνωρισμε'νον ότι μόνον αν έχη 

σύζυγον δύναται ν ’ απόκτηση κοινωνικήν θ;σιν. Έ κ  τών δύο μεθόδων 

ή έντιμοτέρα εινε ή ίδική μας. Ά γα μος γυνή είνε έδώ μία  άνωμ.αλία· 

ή θέσις της περίφρονεΐται καί τά  προνόμιά της μηδενίζονται. Ε ίνε καθή

κον πάσης καλής μητρός νά προνοήσγι έγκαίρως μή τυχόν τοιοΰτος 
άχαρις κλήρος πέση έπί τής κόρης της. Καθήκον της επίσης είνε, έξηκο

λούθησεν ή Σινιόρα μ ε τ ’ έμφάσεως, νά τήν άναθρέψγι όπως γείνη με- 
τριόφρων καί ένάρετος. Κάμε τοΰτο ένόσω είνε παιδίσκη. "Οταν μεγα

λώσει, δός αύτή σύζυγον. Ε ίνε ό νόμος τοΰ Θεοΰ καί ό νόμος τής φύ
σεως, καί ύπά τής έκκλησίας προτάσσεται όπως κατά τά πλεΐστον μία 
γυνή είνε σύζυγος καί μήτηρ- καί αί φαντασιοκοπία1. μ.ιάς παιδίσκης 

δέν συγ^ωρεϊται νά λαμ.βάνωνται ύπ ’ δ'ψει εις τήν ύπό τής μητρός της 
έκτέλεσιν τοΰ ίερωτάτου χρέους. Ή  φιλοστοργία, ή ύπακοή, ή αύτο- 

θυσία, ταΰτα είνε τά χρέη τής γυναικάς, τά προνόμιόν της, ή ευτυχία 

της. Ε ις  τήν Φουλβίαν μου δέν θά κλεισθή ή άγουσα εις αύτά όδός 
καί άπό τήν ιδίαν μητέρα της. Συγχωρήσατε τήν μακράν ταύτην έκ 
μέρους μου διδαχήν. Φαντάζομαι ότι ήθέλατε νά ε’ίπητε κάτι τ ι καί 
είμαι πρόθυμ.ος νά σάς ακούσω προσεκτικώς έξ άβροφροσύνης, ήτις είνε 
συνήθης εις τήν πατρίδα μας, δχι διότι ’έχετε τά δικαίωμα νά έκφρά— 

σητε γνώμην έπί τοΰ θέματος τούτου.»
Ή Σινιόρα Δ ίτρη χ  έκερδισεν. 'II ατυχής κόρη άγεται εις τήν σφα

γήν καί ή Μίννα δέν παύει νά έρωτ^ μέσα της τ ί  θ ’ άπογείνΥ) αύτή.
ΑΚΑΝΘΩΔΕΣ ΖΙΙΤΗΜΑ Τ ί  θά έπιφέργι εις τήν Φουλβίαν ά γά

μος της, ή ά οίονεί γάμος της; Επόμενον είνε νά έπιφέρη μεγάλην 

τινά μεταβολήν ή άνάπτυξιν εις τάν χαρακτήρα της. Θά ώριμάσγι



αυτήν πρωΐμως είς εύγενεστέραν τοΰ συνήθους γυναίκα, ύπερήφανον καί 

σιωπούσαν, ίσχυράν καί πάσχουσαν ; Θά τήν καταβάλη είς άπηλπισμέ- 
νην δούλην περιδεή καί ύποκλινή ενώπιον τοΰ τυράννου πρός ον έδε— 

σμεύθη; *11 θά τήν σκληρύνη καί θά μεταβάλη όλην τήν παιδικήν 

λάμψιν της είς ψυχράν στιλβηδόνα τής συνθηματικής καί τεχνητής φ<νι- 
δρότητος ήν ολοι πρέπει νά φέρωσιν, έκτός έάν έπιθυμώσι νά έπινοήση 

ό κόσμος τάς χειρίστας συκοφαντίας δ ι’ αυτούς καί τήν ζωήν των; 

Δ ιότι είνε άληθές οτι οί ΐνδομύχως δυστυχείς εις τινας περιστάσεις πρέ- 
πει ή νά συκοφαντώσιν εαυτούς ή νά συκοφαντώνται άπό άλλους.

'II Φουλβία Μάρχμοντ προτιμά νά συκοφάντη έαυτήν, ώς άποδει- 

κνύει ή συνδιάλεξις μεταξύ αυτής καί τής Μίννας, ήτις συνέβη πέντε 
έτη μετά τόν γάμον της.

Τ Ρ Ε ΙΣ  ΤΑ ΞΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ « 'Ωμίλουν πρός τήν κυρίαν Ά σ τ ιγ ξ  περί 
τοΰ βίου μου καί τών ασχολιών μου.Τής έλεγα (καί'έστρεψε βλέμμα πρός 
τήν Μίνναν) δτι τά νάπέση τ ις  είς έρωτα θά ήτο μόνον μέγα έμπόδιον είς 

ή μάς καί είς τό στάδιόν μας. Β λέπετε, κάθε πράγμα μεταβάλλετα ι ούτω 

—  αί σχέσεις τών άνδρών πρός άλλήλους, τάξεως πρός τάξιν, κοινωνίας 
πρός κοινωνίαν, καί ύπέρ πάν άλλο αί σχέσεις τοΰ άνδρός καί τής γυναι- 
κός πρός άλλήλους. Καί αί σχέσεις τών γυναικών πρός τήν κοινωνίαν καί 

τόν κόσμον θαυμασίως μεταβάλλονται. Άνομολογεΐται πανταχοϋ τώρα, 
τουλάχιστον άπό όλους όσοι έχουσι τούς οφθαλμούς των άνοικτούς, OTt αί 
γυναίκες μέλλουσιν άπό τοΰδε νά διαδραματίσωσι διάφορον πρόσωπον έν 

τή  ιστορία τοΰ κόσμου. 'Υπάρχει τάξις γυναικών υφισταμένων τώρα 
αϊτινες ποτέ δέν θά ύπανδρευθώσι, τάς όποιας ποτέ δέν προτρέπει 

τις  νά ύπανδρευθώσι καί δέν είνε ούδ’ έπί έλάχιστον δυστυχέστεραι διά 

τοΰτο. Καί δ ια τί; Δ ιότι καίτοι δέν θέλουσι ποτέ νά νυμφευθώσιν, έχουσι 
τήν θέσιν των σαφώς ώρισμένην έν τφ  κόσμω. 'Υπάρχει θέσις δ ι ’ αύτάς 

τώρα, άν καί πρότερον ούδεμία ύπήρχεν. Άποτελοΰσιν εν τμήμα  όλως 
νέον τοΰ γυναικείου φύλου, είδος συνεκτικού κρίκου μεταξύ άνδρών 

καί γυναικών. Καλώ αύτάς τό τρίτον φΰλον, έξηκολούθησεν ή Φουλβία 

πρός τάς σιωπηλάς ά λλ ’ όχι εύχαριστημένας άκροατρίας της. ’Έ π ε ιτα  
ύπάρχουσι πάλιν γυναίκες, αϊτινες νυμφεύονται έξ έρωτος, έπί σκοπώ 
νά συζήσωσι μέ τούς συζύγους των είς ίδιους αύτών οίκους, καί ν’ 
άποκτήσωσι τέκνα καί νά διαιωνίσωσι τήν πράξιν καί τήν παράδοσιν 
τών μεγάλων οικιακών άρετών, αϊτινες υποτίθεται ότι άναπτύσσονται 
τόσον σταθερώς είς τόν τόπον μάλιστα τοϋτον.» Λέγουσα έμειδίασεν,

\

άλλ’ όχι πολύ είλικρινώς. «Κ α ί αύταί είνε αξιότιμοι, ούτε θα ηδυνα- 
μεθα πράγματι νά ύπάρχωμεν άνευ αύτών. Ά λ λ ’ ύπάρχουσι και αλ- 

λα ι, αϊτινες νυμφεύονται πότε έν συνειδήσει χάριν θέσεως και επιρροής 

καί περιουσίας· πότε άσυνειδήτως —  καί ποτε ό γάμος τους έρχεται 
ώς έρμαιον.» Δέν έμειδίασε τήν φοράν ταύτην, καί ή Μίννα ησθανθη 

ότι ύπήρχέ τ ι είλικρινώς θανάσιμον όπισθεν τής άταραξίας τοΰ τροπου 

της. «'Όπως καί άν εχη, εισέρχονται είς τόν βίον τοΰτον καί ευρισκου- 

σιν ότι ύπάρχει καί δ ι’ αύτάς κόσμος, θέσις καί δ ι ’ αυτας ε;ς τας δη
μοσίους υποθέσεις, είς τό κοινωνικόν κοινοβούλιον καί είς τά /α διδωσι 

χρώμα είς τόν νεώτερον βίον έν γένει. Α ί τοιαΰται γυναίκες έξ ανάγ

κης έχουσιν άριθμόν άπό, όπως θέλετε νά τούς όνομάσητε, θαυμαστάς, 
η προσηλύτους, ή φορτικούς έραστάς, είνε όνομα τοΰ παλαιοΰ συρμου. 

Αύται γνωρίζουσιν άκριβώς ποίαν χρήσιν νά κάμωσι τοιαυτης κατα- 
στάσεως πραγμάτω ν γνωρίζουσιν ότι τά αισθήματα καί ο ερως και ολα 

τά τοιαΰτα δέν είνε δ ι’ αύτάς. Έ χουσ ι κάπως χωριστήν σφαίραν, μίαν 

δράσιν καί ενα κόσμον έξω παντός αισθήματος, έκτος ο ,τ ι συμβαίνει 
νά είνε τοΰ συρμοΰ έπί τινα χρόνον καί ό έρως δέν εισερχεται πλειότε- 

ρον είς τούς υπολογισμούς των, παρ’ όσον εισέρχεται είς τούς λογισμούς 
εκείνων τών γυναικών περί ών πρώτων ώμίλησα. Μεταχειρίζονται εν 

άλλο είδος δυνάμεως, τά όποιον άρμόζει είς αυτας καλλιτερον και 
περισσότερον άξίζει, δ ι’ αύτάς τουλάχιστον. Κατά τρόπον αόριστον■ καί 

άμυδράν, πάς τις γνωρίζει τοΰτο. Μίαν ήμέραν θά διατυπωθή καί θα 

γραφή καί θ’ άναχθή είς σύστημα1 καί μέχρι του καιρού έκεινου, νέαι 
άναπτύξεις θά έπέλθωσιν. Ά λ λ ’ ένίοτε μ ία  τις  και έκτής τάξεως τα ύ- 
της τών γυναικών λησμονεί έαυτήν καί κάποιος τήν διδάσκει ότι έχει 

καρδίαν καί αύτη τρέχει α ετ ’ αύτής, καί τ ό τ ε —  Καί τότε ό διάβολος 
ζητεί τήν πληρωμήν του, παρετήρησεν ό Σινιόρ Γκιουζέππε, όστις είχε 

ζήσει πέντε έτη είς Α γγλία ν καί είχε συλλέξη ένθεν κάκείθεν κομψάς τινας 
έκφράσεις,τών οποίων έκαμνε συχνήν χρήσιν λίαν ευστόχως και έπικαιρως.

 Ά κριβώ ς, άπήντησεν ή Φουλβία μ ετ ’ έλαφροΰ σκληρού γέλωτος,

σειούσα τούς ώμους. Ε ίνε, διότι είνε ασθενής τότε. Δέν ανήκει έκ φυ- 

σεως είς τήν τάξιν έκείνην. Εύθύς ώς άποδειχθή τά γεγονός αύτη π ίπτει 
άπό αύτά είς εν άλλο, διά τό όποιον είνε καλλιτερον πλασμένη, τά 

καλλιτερον δ ι ’ αυτήν καί διά κάθε άλλην.
  Ή  διδασκαλία σας μοΰ φαίνεται σκληρά καί άκαρδος, είπεν ή

Μίννα έπί μάλλον και μάλλον στενοχωρημένη.



—  Ά λλά , ίσα, ίσ α ! άνέκραζεν ή Φουλβία, σχεδόν άνυπομόνως. 

Δέν είπα τώρα, οτι ή καρδία είνε διά μιαν τάςιν ανθρώπων μόνον ; 

Ύπάρχουσιν άλλοι, οϊτινες είνε ευτυχέστεροι καί καλλίτεροι χωρίς νά 

την λαμβάνωσιν ύπ’ ό'ψει. Βεβαίως καλλίτερον είνε νά γνωρίζωσι τοΰτο 

καί νά έπωφελώνται ώς άριστα την ζωήν των, έφ ’ όσον δυνανται νά 

έπωφεληθώσιν αυτήν μάλλον, παρά νά έξοδεύωσι τόν καιρόν των πα- 

λαίουσαι πρός Θήραν αδυνάτου τινός ΐδανικοΰ καί νά άποθνήσκωσιν 

απαρηγόρητοι καί παρεγνωρισμέναι».
Κ αίτοι ταΰτα είνε άπλώς τολμηραί γενικότητες, όσοι παοακολου- 

θοΰσι τά σημεία τών καιρών δέν θά άρνηθώσιν, ότι υπάρχει πολύ τό 
άληθές έν ταύταις.

Ή το άρά γε λαμπρόν τεμάχιον ύποκρίσεως πρός κάλυψιν τής αλή

θειας ή άγόρευσις α ύ τη ; Τοΰτο διερωτώσι καθ’ εαυτούς ό πατήρ τής 

Φουλβίας καί ή Μίννα. Α ληθεύει ότι έν τφ  βιβλίω  τούτφ ό αναγνώ

στης θά εύρη πολύ τά ενδιαφέρον, ά π ’ αρχής μέχρι τέλους. Ή  Μίννα 

Ά σ τ ιγ ξ  είνε καλώς διαγεγραμμένος χαρακτήρ καί τά άθλιον πλάσμα, 

εις ό ύποδηλοΰται ή Φουλβία είνε καλλίστη έπίνοια. Ά λ λ ’ εΰρίσκομεν 
περισσότερον ενδιαφέρον εις τάν Γκιουζέππε Ό ριόλε, ή εις πάντα άλλον 

χαρακτήρα, καίτοι, διά νά είπωμεν τήν αλήθειαν, αί παρεκβάσεις του 

περί Νέρωνος και Άδριανοΰ καί άλλων Ρωμαίων αύτοκρατόρων δέν 

έχουσι τάν τόπον των ένταΰθα. Ούχ ήττον οί άναγνώσται όσοι παρα- 
κολουθήσωσι τό βιβλίον θ’ άναμ,νησθώσιν εύμενώς καί μετά λύπης τής 

ευφυοΰς συγγραφε'ως, ά κάλαμος τής οποίας εύρίσκεται νΰν εις άνάπαυ- 
σιν δια πάντοτε.

ΑΥΓΗ ΑΙΩΝΟΣ

1 0  Π ΝΕ Υ Μ Α  ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ Γ Α Λ Μ Κ Η Σ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΑΤΓ1Σ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Π α ρ ί σ ι ο ι ,  1 3 [2 3  Α π ρ ιλ ίο υ  1 8 9 3 .

Τό μέγα τής κοινωνίας πρόβλημα, καί ύπό τήν φιλοσοφικήν και 
ύπά τήν κοινωνικήν αύτοΰ εποψιν, ύπήρξεν άειποτε ή μεγάλη διαρκάς 

τής άνθρωπότητος ένασχόλησις. Ά λ λ ά  κατά τήν στιγμήν ταύτην τοΰ 
τέρματος τοΰ φοβεοοΰ αϊώνος ον διατρέχομεν, τά ζητημα τοΰτο προσ
λαμβάνει διαστάσεις σχεδόν φαντασμαγορικάς. Ιπέρ τόν π επολίτι- 
σμένον κόσμον πλανάται ώς απειλητικόν μετέωρον άσαφώς διαγραφό- 

μενον άνά τήν άχλύν ήτις περιβάλλει τό αελλον, το αιώνιον ",Λ,τ/;μ.α 

τά όποιον απειλεί, ώς ήφαιστειώδης εκρηξις, νά καταρρίψη τήν κοινω
νίαν τών παλα ών παραδόσεων. Ε ίνε ή νευρική ταραχή τών συγχρόνων 

πνευμάτων, είναι ή νευροπάθεια ήν γενν£ ό θάνατος ενός αϊώνος γ ί-  

γαντος καί ή αύγή ετέρου έπιφυλάττοντος τις οίδε τίνας φοβεράς έκ- 
πλήξεις. Κ αί ή ταραχή αύτη σημειοΰται πανταχοΰ, έν τή  φιλολογία, 

έν τή  τέχνη, άλλά προπάντων έν τή  κοινών ιολογία. Κ α ί πρό ήμών τ ί
θεται άμείλικτον τό φοβερόν πρόβλημα, όπερ συγκινεΐ όλον τόν κόσμον 
ώς μέγα ηλεκτρικόν ρεΰμα. « Ποϊον είνε τό μέλλον τής κλυδωνιζομένης

ταύτης κοινωνίας;»
Εύρέθησαν ή θά εύρεθώσιν άρά γε συνθήκαι έπιτυχεστέρου πολιτικοΰ 

καί κοινωνικοΰ βίου ή ή άνθρωπότης θά εξακολούθηση περιστρεφόμενη



έν τώ αύτώ φαύλοι κύκλω; 'Η  μαύρη Ή πε ιρος, ή άγνωστος Λ ιβύη, 

πεπρωται νά διασκέδαση άρά γε έπ’ ολίγον την ανυπομονησίαν ταύτην, 
η θά εύρεθώμεν έντός ολίγου μίαν ημέραν, πρό τετελεσμένου γεγονότος, 

πρά της άνατινάξεως της γηραιάς Εύρώπης εις τόν άέρα τη βοήθεια 
ολίγων γραμ.μαρίων δυναμίτιδος; Καί η Σ φ ίγξ σιωπά, αγωνία δέ κατα

λαμβάνει τάν κόσμον, έφ’ όσον ό αιών έκπνεει, έφ’ όσον ά αιών άνα- 

τέλλει.
Ή  Γα λλία  υπήρξε πάντοτε ή έστία τών έπαναστατικών ιδεών καί 

τών κοινωνικών έπαναστάσεων. Ά λλά  κατά τήν στιγμήν ταύτην φαί

νεται ότι ή δόξα νέου τινός σάλου θά άνήκη μάλλον εις τήν Γερμανίαν.
'Όπως δήποτε εΐνε λίαν ενδιαφέρον νά ρίψωμεν εν βλέμμ-α έπί τήν 

σύγχρονον γαλλικήν νεότητα ήτις αείποτε έπέδρασεν έπί τήν τύχην τής 

πατρίδος της. Ποϊον είνε τά πνεΰμα τής νεολαίας ταύτης, ήτις θά προί- 

σταται τών κοινών όταν τά κοινωνικόν ζήτημα θά ήναι πρός λύσιν; 

Τινα είνε τά  φρονήματα καί τ ις  εσται ή ένέργεια τών απειραρίθμων 

αύτών γάλλων σπουδαστών οϊτινες πληροΰσι τήν φαιδράν συνοικίαν 

τής άριστεράς ά'χθης τοΰ Σηκουάνα διά τής εύθυμίας καί τής ζωηρότη

τάς των; Τό κοινόν αύτής χαρακτηριστικόν είνε τά δημοκρατικόν πνεΰμα 

ύφ ’ ού έμπνέεται. 'Υπήρξε πολεμία τής δευτέρας αύτοκρατορίας καί 
διετήρησε τά  φρονήμ.ατά της καί πρό τής άποκαλύψεως τών οργίων 

τής ρεπουπλικανικής βουλευτοκρατίας. Ά λλά  τά σύγχρονον πνεΰμα τής 

νεότητος εΐνε μάλλον ύπερτάτη αις αδιαφορία πρός πάν σοβαρόν ζή
τη μ α . Ό  Γάλλος σπουδαστής άπεφάσισε νά μείνη μακράν τής πολι

τικής καί οί πολιτικοί έσεβάσθησαν τήν άπόφασιν ταύτην. Έ σ χημα - 
τίσθησαν προϊόντος τοΰ χρόνου καθ’ όλον τά Κράτος διάφοροι πανεπι
στημιακοί σύλλογοι άφ’ ών άπεκλείσθη αύστηρώς πάσα συζήτησις έπί 
τών πολιτικών καί τών θρησκευτικών ζητημάτω ν. Α πέναντι τής ούτως 
άδιαφόρου δημοκρατικής νεότητος ϊστανται τά καθολικά σωματεία τών 
σπουδαστών απαρτιζόμενα έκ νέων οικογενειών αριστοκρατικών καί 

κληρικοφρόνων, οϊτινες έκδηλοΰσι τά αΐσθήματά των ύπά τήν έποπτείαν 

ιερωμένων διδασκάλων.
II μεγάλη όμως πληθύς τών νέων είνε καθαρώς δημο κρα τικ ή .Ά λλ ’ 

ή αδιαφορία αύτοΰ 'κατέστησε τάν σύγχρονον νέον γάλλον ον αληθώς 
έπικούρειον άμα καί πλήρη σκεπτικισμοΰ. Ή  πόρνη, ά ζΰθος καί ή 
φλυαρία άπερρόφηοαν τάν βίον του καθ’ άλοκληρίαν. Ούτως έσχημα- 
τίσθησαν οι τύποι Ικεϊνοι τών j e  m  en  fieh e , εκείνων δηλονότι οι

οποίοι δ έ ν  δ ί δ ο υ ν  μ ί α  π ε ν τ ά ρ α  δ ι’ ό ,τ ι δήποτε ζήτημα , οί 

όποιοι θεωροΰν καί τά σοβαρώτερα πράγματα ώς φ ά ρ σ ε ς .  1ί φρονείς 

περί σοσιαλισμοΰ;—  Ε ίνε κοροϊδία.—  1 ινα θά ψήφισης; Ουδεποτε ψη
φίζω- άγαπώ τήν ησυχίαν μου.—  Άνέγνωσες τά περι αύτονομίας τ7,ς 
'Ιρλανδίας νομοσχέδιον τοΰ Γλάδστωνος;—  Ωχ! καϋμένε! I παρχει πε’ ό 

μεγάλος fa rc e u r  άπό τάν Γλάδστωνα;
Ε ις τήν αδιαφορίαν ταύτην οφείλεται ή μεγάλη τής νεότητος αποχή 

άπό τής ψηφοφορίας, παρά τά σοβαρά ζητημα τα  άτινα καλείται καθ 

έκάστην νά λύση ό λαός διά τής ψήφου του. Ά π ό τίνος όμως χρόνου 

παρατηρεϊται ποιά τις συγκίνησις μεταξύ τής σπουδαζούσης νεολαίας 

ής άποτέλεσμα ύπήρξεν ή ίδρυσις τοΰ συνδέσμου τής δημοκρατικής νεό

τητος, ποιησαμένου πρό τινων ή μερών έναρξιν τών έργασιών του διά 

λόγου τοΰ δημοκρατικοΰ Κ. \ u la r d ,  περί έπιστήμης, πατριδο-, θρη

σκείας. Σημειώ  δ’ ένταΰθα τό γεγονός τοΰτο, διότι ή είσοδος τής γαλ

λικής νεολαίας εις τό κοινωνικόν ζήτημα πέπρωται νά δώση νέαν ώθη- 

σιν εις αύτό. Οί Γάλλοι φοιτηταί δέν είνε μικρά παιδία, ών αι κινήσεις 

στεροΰνται σημασίας, ά λ λ ’ άνδρες σχεδόν κατά μέγα μέρος, έπειδή αι 

σπουδαί έν Γαλλία  εινε μακροχρόνιοι.
Τινές κατέκριναν τήν νέαν πορείαν τών σπουδαστών ώς ύποκινήσεις 

προσώπων θελόντων νά έπωφεληθώσι προσωπικώς ή πολιτικώς. Νομίζω 

όμως ότι τό τοιοΰτον εΐνε ύπερβολικός φόβος, ή δέ νεότης καθήκον έχει 
νά μελετήση έπισταμένως τά μεγάλα ζητήμα τα , άτινα συγκινοΰσι τον 

κόσμον καί ένθα είνε κεκλημενη νά δράση μετ ολίγον.

★ ★
*

'Όπως δήποτε συνοψίζω κατωτέρω έν μεταφράσει τάς κυριωτέρας 
περιόδους τοΰ σπουδαιοτάτου λόγου τοΰ Κ . A u lard , καθηγητοΰ τής 

Ιστορίας τής Γαλλικής Έπαναστάσεως έν τή  Σορβόννη.
«Συνηθροίσθητε ένταΰθα όπως σχηματισητε, μεταξύ δημοκρατικών 

σπουδαστών, σύλλογον πολιτικών καί κοινωνικών σπουδών, μακράν τής 

ένεργοΰ πολιτικής τών κομμάτων. ΕΙσθε σπουδασταί καί σκοπός σας 
εινε καί ένταΰθα, ώς έν τοϊς σχολείοις, ή σπουδή. Δ ια τ ί νά μη σπου
δάζετε πώς νά καταρτισθήτε πολϊται καθώς σπουδάζετε και πώς νά 

γίνητε διδάκτορες ; "Οταν άλλοτε νεανίας τις άνήρχετο τήν άμαξαν ήτις 
θά τον εφερεν εις Παρισίους y άριν τών σπουδών του, ή τελευταία συμ



βουλή ήν τω έψιθύριζον είς τό ούς κατα. τόν εναγκαλισμόν τοΰ άποχαι- 

ρετισμοΰ ήτο : (( Κ α τ ’ έξοχήν, μή άναμιγνύου είς τήν πολιτικήν». Ή  

μητρική τρυφερότης ώριζεν ούτως άκριβώς τά  καθήκοντα ενός υπηκόου 
έν μοναρχία. Νά κάμνγι έκαστος τήν εργασίαν του, νά είνε καλός σύ

ζυγος, καλός πατήρ, με'τριος έ Ονο φυλάς, πιστός ύπάλληλος, νά μή βλε'πη 

πέρ·;ν τούτων, νά βαδίζτ, έπί στενής όδοΰ φυλαττομένης ύπό χωροφυ

λάκων, χωρίς νά παρατηρή δεξιά και άριστερά. Είνε άληθώς εύκολον 
νά είνε τις πολίτης έν μοναρχία, άλλ’ ούχί βεβαίως καί έν Δημοκρατία. 

Τό Κράτος, είνε όλοι ήμείς, καί ή φροντίς τών κοινών, ήτις άλλοτε 

άνήκεν είς ενα ή είς ολίγα πρόσωπα, ήδη επιβαρύνει άπαντας ήμας. 

Κ αί δέν πρόκειται μόνον νά ψηφίσητε πρόσωπα ή συστήματα- ύμεϊς 
είσθε οί δεδειγμένοι νά φωτίσητε τούς συμπολίτας σας, νά άναλάβητε 

μέρος τής εύθύνης εν τή  κυβερνήσει τοΰ έθνους. Ποΰ θά ζητήσητε τάς 

γνώσεις ταύτας ; Έ ν  τώ ήμερησίω ή περιοδικφ τύπω ; Θά άρκεσθήτε 
είς τοιαύτην ήμιμάθειαν ; Δέν πρέπει νά έπαναληφθή ή ιστορία τής 

ήμετε'ρας γενεάς.

Μανιώδεις διά τήν πολιτικήν, εχθροί άδιάλλακτοι τής αύτοκρατορίας, 
άγαπώντες τήν Γαλλίαν καί τήν Δημοκρατίαν, έρρίφθημεν είς τόν πο

λιτικόν βίον ώς μόνα έφόδια εχοντες τήν καλήν ήμών θέλησιν καί τινας 
λατινικούς στίχους.Ένθυμοΰμαι ποιαν στενοχώριαν ύπέστην ότε εύρεθην 

μεταξύ δύο υποψηφίων δημοκρατικών ών ό είς έζήτει δύο Βουλ,άς καί 
ό έτερος μίαν. Άμφότεροι έκήρυττον τήν Δημοκρατίαν χαμένην έάν 
δέν ύπερίσχυεν ή γνώμη τω ν- έγώ δέν έγνώριζον τ ι θά ήτο τό καλλί- 
τερον, διότι δεν είχόν ποτε σκεφθή περί τούτου- έγνώριζα μόνον ότι ό 

Πίνδαρος είναι ώραίος άλλά δύσκολος συγγραφεύς. Κ αί ήναγκάσθην νά 
ψηφίσω ύπέρ έκει'νου όστις μοί έφάνη έ'χων τήν τιμιωτε'ραν φυσιογνω

μίαν. Κ αί δέν υπήρξα ό μόνος ούτω πράξας. Ά λ λ ’ ή άμάθεια ήμών 

αύτη έν τή  πολιτική δικαιολογείται, διότι ή αυτοκρατορία εύρε κλη
τήρας οϊτινες παρεκώλυον τοιαύτας σπουδάς. Καί ενεκα τούτου δέν 
ένεπιστεύθημεν πάντοτε τάς τύχας τής Γαλλίας είς άθρώπους άξιους τών 
περιστάσεων. Έ άν δέ ή Δημοκρατία παρ’ όλα ταΰτα εύδαιμονή, έάν 

ή Γαλλία  δέν επεσεν είς τήν δουλείαν ή τήν αναρχίαν, τοΰτο όφείλε- 

λεται είς τό πνεΰμα τής έπαναστάσεως τά οποίον ζή είσε'τι έν τή συνει- 

δήσει τοΰ έθνους.
Ά λ λ ’ ιδού ότι σήμερον αγγέλλονται φοβερά πολιτικά καί θρησκευ

τικά  ζητήματα ών ή λύσις έπιβαρύνει ύμας. Δέον δέ κ α τ ’ αύτήν ή

επιστήμη νά ύποβοηθήση τήν φυσικήν ταύτην έξέλιξιν τών πραγμάτων, 

διότι αλλέως ή κρίσις θά ήναι βια ία  καί θά κάλυψη τήν Γαλλίαν πτω 

μάτων. Ά νδ^ες πεπαιδευμε'νοι θά διαλεχθώσι μεθ ’ ύμών περί τών μεγά 
λων γενικών ζητημάτων, οϊα ή σχέσις τής Πολιτείας καί τοΰ Κρά

τους, ό οργανισμός τής ιδιοκτησίας, ή μεταρρύθμισις τοΰ φόρου, τοΰ 

κεφαλαίου καί τοΰ ημερομισθίου, αί κοινωνιστικαί θεωρίχι, ή κατάστα- 

σις τών ζητημάτων τούτων έν τή  αλλοδαπή.
Δέν θά άρκεσθήτε δέ μόνον είς τοΰτο, ούτε είς επιστημονικών βιβλίων 

τήν άνάγνωσιν, άλλά θά ζητήσητε τήν συζήτησιν μετά πολιτών πάσης 

τάξεως καί πάσης γνώμης, διότι συχνάκις περισσότερα εχει τις νά 
μάθη άπό ενα εργάτην καί ενα χωρικόν παρά άπό τά  β ιβλ ία  καί τάς 

παραδόσεις. Θά διδάξητε δέ ύμεΐς είς τούς άδελφούς σας τούτους τά 

πορίσματα τής έπιστήμης.
Κ αί ιδού άμέσως εν σπουδαΐον ζήτημα πρός συζήτησιν. Ή  ιδιοκτη

σία. Ά λλά  μακράν άπό ύμας τά πνεΰμα τής τάξεως τών νοικοκυρε'ων 

οϊτινες θεωροΰσιν έγκλημα πασαν συζήτησιν περί ιδιοκτησίας. Α ι ση- 

μεριναί συνθήκαι τοΰ κληρονομεΐν άποτελοΰσι δ ι ’ αύτήν δόγμα επίσης 
ιερόν ώς τά  δόγματα τής έκκλησίας. Ή  b o u r g e o is ie  αύτή λέγει είς 
τούς πτωχούς «Δύνασθε καί σείς νά γίνετε πλούσιοι». Ό ποία ειρωνική 
συμβουλή άνθρώπων χορτασμένων! Χωρίς νά φαντάζησθε ότι πρόκειται 

νά θεραπεύσωμεν τά πάντα άνατρέποντες τά π&ν, δέν θά είσθε βεβαίως 
πεπεισμένοι ότι μία κοινωνία ένθα τινές μόνοι κατέχουσιν, οί δέ λοιποί 

δυστυχοΰσιν, είνε ή τελευταία λέξις τής άνθρωπίνου σοφίας. Ά ς  συζη- 
τήσωμεν λοιπόν είρηνικώς, άνευ ξηρότητος καρδίας, άνευ προκαταλή
ψεων. Τ ή  βοηθεία τής λογικής καί τής ιστορίας, ή κοινωνική αύτή έπα- 
νάστασις τήν όποιαν τινές θέλουν νά κάμουν διά τοΰ μίσους καί άλ

λοι νά άποφύγουν διά τής βίας, θά περατωθή ούτω διά τής άγάπης.
Στραφήτε πρός τάς άρχάς τής έπαναστάσεως. Δέν πρόκειται νά 

άναστήσωμεν τούς τύπους αυτής άλλά νά έμπνευσθώμεν άπό τά πνεΰμά 

της τό οποίον ζή πάντοτε. Ε κ ε ίν η  μ£ς είπε : Έ σ τέ ελεύθεροι, έστέ 
κύριοι τοΰ έαυτοΰ σας, σκέπτεσθε δ ι’ υμών αύτών, έστέ πολίτα ι, έστέ 
άνθρωποι. Δυσπιστήτε πρός έκείνους οϊτινες επιδεικνύουν περιφρόνησιν 
πρός τόν κοινοβουλευτισμόν ύπό τά πρόσχημα τοΰτο έπιβουλεύονταί 
τήν έλευθερίαν. Γνωρίζετε ποΰ κατε'ληξεν ό δεσποτισμός- είς τά Β α - 

τερλώ καί είς τό Σεδάν, ένφ ή πρώτη Δημοκρατία υπέγραψε τάς έν- 

δοξοτέρας τής Γαλλίας συνθήκας. Κ αί σήμερον είνε επίσης ισχυρά καί



άξια τής έπαναστροφής της τύχης. Προσάπτουσιν εις την έπανάστασίν 

ότι δεν έλυσε τό κοινωνικόν ζήτημα, οτι ύπήρξεν έπαναστασις πολίτικη. 

Μήπως δέν κατήργησε τόν φεουδαλισμόν και δεν έλυσε τόσα αλλα 

κοινωνικά ζητήματα. ; Δέν ήδύνατο βεβαίως να λύση καί εκείνα άτινα 

δέν ΰπήρ^ον κατά τήν εποχήν εκείνην. Ε ις  τήν έπανάστασιν οφείλομεν 

δχι μόνον τόν νε'ον καί άληθώς ανθρώπινον πατριωτισμόν, αλλα και 

αυτήν ταύτην τήν πατρίδα δπως υπάρχει σήμερον. II Γα λλία  υπήρχε 

βεβαίως καί πρό τοΰ 1 7 8 9 , ά λλ ’ ή ΐδε'α τής πατρίδος ήτο αόριστος 

και συγκεχυμένη. Δ ιό τι τό Κράτος δέν ήτο παρά ό βασιλεύς. Αλλ ή 
πατρίς αύτη δέν είνε αποκλειστική, ώς τήν φαντάζονται οί σωβινισταί. 

Ή  Γαλλία  ένωθείσα διά τής έπαναστάσεως εις μίαν μεγάλην πατρίδα, 

ώς πρώτην φροντίδα εσχε νά κήρυξη ότι όλοι οί λαοί εινε αδελφοί. Ο 
σωβινισμός τουναντίον είνε τό άντίθετον τοΰ πατριωτισμοΰ τουτου' εγωι

στικός, αμαθής, άλαζών, απάνθρωπος, έγεννήθη άπό τάν στρατιωτικόν 

δεσποτισμάν, ού είναι ό κόμπος καί ή μεγαληγορία. Πάσα διεθνής δια- 
δήλωσις είνε ύποπτος εις τούς σωβινιστάς. Βλέπουσι μετά φρίκης τας 

προσεγγίσεις τών θεωρητικών καί τών εργατών τής Εύρώπης, συνερχό
μενων πρός λύσιν κοινών προβλημάτων. Έ ά ν ε’ιπη τις ότι η λογική 

καί ή επιστήμη δέν εχουσιν όρια, φωνάζουσιν ότι λησμονεϊται ή ’Αλσα
τία  καί ή Λωραίνη. Ή  Γα λλία  ούδέποτε τάς λησμονεί καί ή ειρήνη 
δέν θά βεβαιωθή πριν ή λυθή τό ζήτημα τοΰτο. Τ ίς οίδεν όμως έάν ή 
λύσις αύτη δέν έπε'λθη έκ τών λαϊκών τούτων διεθνών συνεδρίων έάν ή 

κοινή συνεννόησις δύο έθνών δέν λυθή ούτως είρηνικώς ;
Ε ίνε ϊσως παλαιόν νά άμιλή τις σήμερον περί εύρωπαϊκής τίνος συμ

πολιτείας. Έ ν  τούτοις όμως δέν πρέπει νά εΐνε αύτό τά ιδεώδες κάθε 
λογικοΰ πατριωτισμοΰ ; Τ ί θά άπολέσωσι τά  εθνη έκ τοιαύτης τινός 

ένώσεως ; Ε ις τήν επιστήμην καί εις τήν λογικήν ανήκει ή προπαρα- 

σκευή τής συμφωνίας ταύτης τών έθνών, ήν θά έπιβάλη εις ημάς μιαν 

ήμέραν αύτή ή ανάγκη. Τά έθνη δέν θά άπολέσωσιν έκ τούτου την 
άτομικότητά των, άναγκαίαν άλλως τε πρός τά συμφέρον αυτής τής 
άνθρωπότητος ήτις άνευ έθνικοτήτων θά ητο μάταιος κυκεών, ανευ συνει- 
δήσεως, άνευ ισχύος, άνευ προόδου. Ιδού ό πατριωτισμός όστις δεον 

νά σάς έμπνέη, άληθώς γενναίος, άληθώς λογικός, άληθώς άνθρώ- 

π ινος.»

Έ νταΰθα ά ρήρωο έπ ιτίθεται κατ’ εκείνων οϊτινες ζητοΰσι νά παρα- 
σύρωσι τήν νεότητα εις τόν μυστικισμόν, νά ύποβάλωσι τά πνεΰμα 

υπο αρχάς θεοκρατιχας, νά δημιουργήσωσιν είδος τ ι νεο-χριστιανισμοΰ, 

νεο-μυστικισμοΰ, όστις δέν τείνει ή νά έπιφέρη τήν πνευματικήν ύπο- 

δούλωσιν, έπ ώφελεία τής Εκκλησίας, χάριν σκοπών πολιτικο-θρη- 
σκευτικών.

α Απωθήσατε γελώντες τά εργαλεία εκείνα τοΰ μυστικισμοΰ άτινα 
σάς προσφέρουσι πρός σωτηρίαν τής ψυχής σας. Σάς λέγουσιν : «είσθε 

άσθενείς» τούς άποκρίνεσθε: «είμεθα  κάλλιστα εις τήν υγείαν μ α ς.» Θά 
σάς έκθέσωσι τότε όλα τά θέλγητρα τής μελαγχολίας των, θά σάς ό μ  ι— 

λήσωσι μετά κομψότητος περί τών αορίστων αύτών πόθων ούς δέν ίκα- 

νοποιοΰσι τά  λογικά συστήματα καί θά σάς προτείνωσι διά θελκτικής 
αίνος τέχνης όλας τάς θείας ήδονάς τοΰ παραλόγου. Δέον νά τοίς άπο- 
κριθήτε: ((Συκοφαντείτε την λογικήν, τάν άνθρωπον, τήν ζωήν. Έ άν 

το καθήκον, εάν ή έπιστημη δέν άρκοΰσιν εις τήν καρδίαν καί εις τό 
πνεΰμά σας, τοΰτο προέρχεται έχ. τοΰ ότι είσθε μύωπες καί δέν δύνασθε 

νά άντιληφθήτε τής ένότητος καί τής έννοίας τών πραγμάτων, διότι τά 
ανθρώπινον ιδεώδες σάς διεκφεύγει. Η φαντασία σας καί ή ένεργητικό- 
της σας παραλυουσι προ τοΰ τέρματος τής οδοΰ τοΰ είδέναι καί τής 

πρακτικής. Ευρίσκετε ευκολωτερον να εύρεθητε δ ι’ ένός πηδήματος 

εκτός τής ζωής, παραδίδοντες τήν ψυχήν σας εις τάς χίμαιρας. Υ μ ε ίς  
οϊτινες ομιλείτε περί πίστεως, είσθε άνθρωποι ελάχιστης πίστεως' δέν 
πιστεύετε εις τήν ανθρωπότητα. Ν ομίζετε ότι οί άνθρωποι δέν δύνανται 

νά εςαγορασθώσι και να σωθώσιν η διά δυνάμεώς τίνος ήτις κείται έκτος 

αυτών. ΙΙμείς πιστεύομεν ότι ή τύχη των δημιουργείται έν αύτοίς καί 
δ ι ’ αύτών, ότι είναι άλληλέγγυοι, ότι προοδεύουσιν. Κ αί τό αίσθημα 
της άλληλεγγυης ταυτης, ή έλπίς τής προόδου ταύτης τής άνθρωπότη

τος δ ι’ έαυτής, είναι άπείρ-ως ποιητικωτέρα καί θρησκευτικωτέρα τοΰ 

θαυμασίου τών μεταφυσικών σας δογμάτων. Εναντίον λοιπόν τοΰ θεο— 
κρατικοΰ πνεύματός σας, έναντίον της μυστικιστικής πίστεώς σας, ά ντι- 

τάττομεν τήν πίστιν ήμών τήν άνθρώπινον, τήν έλευθέραν ήμών π ίσ τ ιν .»
Έ μμείνα τε εις τά φιλελεύθερα φρονήματά σας. Ή lib re  p e n se e  

δεν εγεννηθη χθες εν τώ κυκεώνι δημοσίας τίνος συναθροίσεως' έγεννήθη 
έν τή  άρχαία Ε λλά δι. Εινε ή ελληνική φυλή, ή άληθώς παραδειγμα
τική αύτη φυλη ητις εθεμελίωσε τά πνεΰμα τής φιλοσοφίας καί πάσης 
έπιστημης, άποσπάσασα άπά τοΰ τεμένους καί τών μυστηρίων τήν



έσκεμμένην ιδέαν, ίδρύουσα αύτήν κατ’ ιδίαν, όταν αί κοιϊμΟγονιαι αν

τικατέστησαν ύπό θεογονίας, όταν ή καθαρά λογική έφηρμοσθη εις τήν 

φύσιν, εις τήν κοσμικήν φύσιν ύπό τοΰ Θάλητος καί τών φυσιολόγων, 

είς τήν φύσιν τοΰ άνθρώπου, είς τά  ήθικά καί πολίτικα πράγματα υπό 
τοΰ Σωκράτους. Ά λ λ ’ ή φαεινή αύτη τών Ελλήνων άντιληψις της 

ένεργείας τής φύσεως (n a tu ra lism e )  ήλλοιώθη άπό τό πνεΰμα τής Α 

νατολής, εν θα 'ό μυστικισμός καί ή εκστασις τοΰ ύπερφυσικοΰ.»
’Ενταύθα ό ρήτωρ επιτίθεται κατά τοΰ Καθολικισμού, όστις υπεδου- 

λωσε τήν λογικήν, τήν έλευθέραν άντίληψιν καί σκίψιν καί κατηρασθη 

τήν φύσιν. Αναπτύσσει πώς ή ελεύθερα σκέψις άνεγεννήθη έν Ευρώπη, 
άπό τής εποχής τοΰ D e sc a r te s  όστις έπανέθεσε τήν άνθρωπότητα εν 

τή  φύσει καί έθεμελίωσε τήν τέχνην τοΰ ζήν ούχί πλέον iirt τοΰ μυστι- 

κισμοΰ, άλλ' έπί συστήματος τίνος λογικών γνώσεων, τό όποιον περι

λαμβάνει τήν ιατρικήν, τάς μηχανικάς τέχνας καί τήν ηθικήν. «Π ας 

άληθής δημοκράτης, λέγει, δέον νά έπιθυμή τήν διάλυσιν πάσης σχε- 
σεως πολιτείας καί εκκλησίας, τήν κατάργησιν τοΰ c o n c o rd a t δι ου 

ή Γα λλία  συνεμάχησε μετά τής Παπωσύνης όπως αύτη ύποβοηθησν, 
τήν είς τόν θρόνον άνάβασιν τοΰ Ναπολέοντος. «Χ α ρήτε διότι η Δημο
κρατία έφάνη είς τόν Πάπαν άρκετά ισχυρά ώστε νά παραγγείλη είς 
τούς Καθολικούς νά μή έπιμένωσιν είς τάς μοναρχικας αυτών ι εας· 

άλλά φοβεϊσθε μήπως ό Πάπας ύπεισήλθεν είς τήν Δημοκρατίαν δ'. ου- 
δέν άλλο η όπως τήν προσελκύστ, είς τήν εκκλησίαν. Κ α τ ’ έ,οχην, όεον 
νά φοβώμεθα τήν πιθανήν συνεννόησιν τών σοσιαλιστικών καί κληρικών 

δυνάμεων, καί φαίνεται ότι κατά τήν στιγμήν ταύτην παρασκευα,ον- 

τα ι παράδοξοι συμμαχίαι, ότι στήνονται πλεκτάναι επικίνδυνοι εις την

λαϊκήν δημοκρατίαν.»
*

♦ *

«Ν εότης ! ’Ελπίζω ότι θά μείνετε πιστοί είς τήν νεότητα, καθώς 

καί είς τήν επιστήμην. Δέν θά καταντήσητε βεβαίως σοβαροί προ της 
ηλικίας, μέ τήν πρόφασιν ότι θά ένασχοληθήτε περί σπουδαία, καί δέν 
θάπεριπέσητε είς τήν σχολαστικότητα θέλοντεςνά άποφύγητε τόν μυστι- 

κισμόν. Δέν θά γίνητε όλιγώτερον εύθυμοι, όλιγώτερον νέοι, όλιγώτερον 

γελόεντες. Ό  γέλως, άν είναι τό φόβητρον τοΰ μυστικισμου, είναι 
ϊσως τό κάλλιστον έπιχείρημα όπερ δέον ν’ άντιτάξητε κατά τών με

λαγχολικών ιεροκηρύκων οϊτινες σας ένοχλοΰσι.

Δέν θά παύσητε ό'ντες άνεξίθρησκοΓ τούναντίον, πρόκειται νά άσφα- 
λισητε τήν ελευθερίαν, όπως πας δύναται νά σκέπτηται άλλέως ή ύμείς, 

πρόκειται νά άγαπ£τε έκείνους οϊτινες έξασκοΰσι τήν ελευθερίαν ταύτην. 
Μόνη ή άλήθεια είναι φανατική, καί μόνος ό φανατισμός είναι μισαλ

λόδοξος- ύμεϊς δέν είσθε άληθεΐς, δέν είσθε φανατικοί, ούδέποτε θά νσθε 
μισαλλόδοξοι.

Θέλετε νά ήσθε πολϊτα ι, νά ήσθε άνθρωποι- θά ζητήσητε τήν εύτυ- 
χίαν έν τή  δράσει, άπό τήν λογικήν, άπό τήν έπιστήμην, άπό τόν β ίον.»

•k 
*  *

Έ άν έθεώρησα άναγκαΐον νά μεταφε'ρω ένταΰθα τά κυριώτερα μέρη 

τοΰ λόγου τοΰ Κ. \ u la r d ,  είνε διότι σκοπός τοΰ «Νέου Πνεύματος» είνε 

ή εισαγωγή είς τήν Ε λλά δ α  νέων ιδεών καί νέων άρχών, ή πνευματική 

οίονεί έπικοινωνία τής Ελλά δος μετά τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. Β ε
βαίως πρό τής Έ λ λ . νεότητος δέν τίθενται τά  αύτά προβλήματα οία 
καί πρό τής γαλλικής, διότι έν Έ λλά δ ι τό κοινωνικόν ζήτημα δέν εφθα- 
σεν είσέτι είς τό σημεϊον έκείνο ώστε νά προσδοκαται προσεχής ή λύσις 
αύτοΰ, ή δέ θρησκεία ήμών είνε τόσον άνεξίθρησκος. τόσον ολίγον πο

λ ιτ ικ ή , ύπήρξε τόσον πρός τό Έθνος ευεργετική, ώστε νά μή σκεπτώ- 
μεθα νά διαρρυθμίσωμεν άλλέως τάς πρός αύτήν θεμελιώδεις ήμών σ γ ί -  

σεις. Ά λ λ ’ εχομεν έν Έ λλά δ ι όσον ούδαμοΰ άλλοθι άνάγκην νέων ιδεών 

καί νέου πνεύματος, όπως καταρρίψωμεν τά τέρας τής μικροπολιτικής, 
ήτις πλησιάζει νά μας καταπνίξη, όπως δώσωμεν είς τόν λαόν ήμών 
τήν άληθή έλευθερίαν. Δ ιότι ή Ε λ λ ά ς  είνε ή όλιγώτερον έλευθε'ρα χώρα 
τοΰ κόσμου. Ό  μουζίκος δέν είνε μάλλον δυστυχής τοΰ θεσσαλοΰ κολ

λίγου, ό Ρώσος ύπό τήν άπολυταρχίαν είνε πολύ μάλλον έλεύθερος ή ό 
Ελλην ύπό τήν μοναρχικήν ήμών Δημοκρατίαν. Φορολογία άνισος καί 

άλογος, ελλειψις άσφαλείας τ ιμ ή ς , ζωής, περιουσίας, ιδού τά προϊόντα 
τοΰ έλξυθέρου ήμών βίου- καί τό αίμα ήμών ρέει άφθονον έν έμφυλίοις 
σπαραγμοίς καί ό λαός ήμών δουλεύει είς ολίγους ομοφύλους πασάδες.

Ε ίς  ιήν έλληνίδα νεότητα άνήκει έπίσης τό εργον τοΰ μέλλοντος καί 
πρός αύτήν άπευθύνομαι καί έγώ σήμερον. Ά λ λ ά  δυττυ^ώς πέριξ μου 

δέν βλέπω τ ι τό ένθαορυντικόν. ΙΊολλάκις εθεσα είς έμαυτόν τά έξής 
έρώτημα. «Μ ά τέλος πάντων τ ί  κάμνουν αί χιλιάδες τών Ελλήνω ν 

σπουδαστών οί πληροΰντες τά πανεπιστήμια τής Γαλλίας, τής Γερμα -
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νιας, τής Ε λ β ε τ ία ς  καί της λοιπής Ευρώπης; Τ ί νέον, τ ί  αναμορφω
τικόν εισάγουν εις την Ε λλά δ α  αντί τοΰ χρυσίου ό έςάγουν άπο την 
χρυσόδιψον αύτών π α τρ ίδα ;» Κ αί μία φωνή σκληρά καί άπαισία μοί 
άπήντησεν, «εισάγουν κ ο μ π ο γ  ι α ν ι τ  ι σ μ. ο ν, εισάγουν δοκησισο- 

φίαν καί στρεψοδικίαν, εισάγουν σχολαστικότητα, άλλ’ ούχί νε'ας καί 

υγιείς ιδέας. Εισάγουν άκόμη υψηλούς πίλους καί μονυέλους, τήν περι- 

φρόνησιν πρός τά πάτρια καί πρός τήν θρησκείαν, ώς σημείον δήθεν 
προόδου καί φιλελευθέρων σκέψεων, άλλά δεν εισάγουν ούδέ μιας δραχ

μής ηθικήν δύναμιν εις τό ’Έθνος. Κ α ί όσοι έξ αύτών άναμιγνύονται 

εις τήν πολιτικήν —  καί ύπάρχουσι δυστυχώς ύπερ τό δέον πολλοί —  

καί άν άνέγνωσαν καί άν συνεκινήθησαν άπό νέας τινάς ιδέας, μόλις

φθάσωσιν εις τήν πατρικήν εστίαν, άσπάζονται τάς έριδας καί τά  πάθη

τών γονέων των, όπως συνεχίσωσι τήν πολιτικήν τής σ τ  ε ν ο κ ε φ α- 

λ  ι α ς, τής ρ ο υ τ ί ν α ς ,  τής ά φ ι λ  ο τ  ι μ ί α ς .»  Ούδέ άνά δεκαε

τίαν άναφαίνεται εις νέος εύελπις, εις νέος μέλλοντος. Ά λλά  δέν δύνα- 
τα ι πλέον νά εξακολούθηση ή κατάστασις αύτη. Κ αί ολίγον οξυδερ

κής τών πραγμάτων παρατηρητής άδύνατον νά μή άντελήφθη ότι κατα 
τήν στιγμήν ταύτην τελείτα ι έν Έ λλά δ ι υπόκωφος τις ζυμωσις ήτις 

παρασκευάζει δεινήν τρικυμίαν.
Δέν ύπάρ^ουσιν άρά γε έν Έ λλά δ ι υγιείς τινες καί φΛοπάτριδες άν- 

δρες οϊτινες συνερχόμενοι νά σκεφθώσι πώς δύνανται νά προλάβωσι με
γάλα κακά, τ ίν ι τρόπω νά δώσωσιν εις τάν λαόν τήν άληθή έλευθερίαν, 

ής δ ιψαή τλήμων Ε λ λ ά ς ; «Κ άτω  ή ολιγαρχία !» εστω τό σύνθημά των.

Γ .  Σ .  Φ Ρ Α ΓΚ Ο Τ Δ Η Σ .

ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ. 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΚΕΝΖΗ
έ-

II ΕΙΔίΚΟΤΙΙΣ ΕΝ ΤΙίι ΙΑΤΡΙΚΙΙι

Έ ν Λονδίνω άνεδημοσιεύθησαν εις τόμον είκοσι περίπου δοκίμια τοΰ 

διάσημου ’Ά γγλου ιατροΰ Σ ίρ  Μόρελ Μακενζή, τοΰ όποιου τά όνομα 
γνωστότερον κατέστη έν Εύρώπη πρό πενταετίας περίπου άπά τής 
άπαισίας νόσου ήτις προέπεμψεν άώρως εις τάν τάφον τόν χρηστόν καί 
φιλόσοφον Αύτοκράτορα Φρειδερίκον τόν Γ ' .  Τά δοκίμια ταΰτα πραγ

ματεύονται περί διαφόρων ζητημάτων έν σχέσει πρός τήν ιατρικήν επι
στήμην. Ε π ε ιδ ή  ό εσχάτως μ.όνον άποθανών συγγραφεύς τών δοκι
μίων ύπήρξεν εϊς τών έξοχωτέρων ε ι δ ι κ ώ ν  τοΰ καιρού του, ούδεν 

άπορον, άν τά πρώτον δοκίμιον πραγματεύεται περί «Ε ιδ ικότητος έν 
τή  ια τρ ικ ή » . Ο ύδ’ έκπληττόμεθα βλέποντες έν τώ δευτε'ρω δοκιμ.ιω 

«Ά π ά ντη σ ιν» εις έπίθεσίν τινα κατά τοΰ πρώτου δημοσιευθεΐσαν έν τή 
αΔεκαπενθημέρω Ε π ιθεω ρήσ ει» , έάν ένθυμηθώμεν μ.άλιστα, ότι κ α τ ’ 

εκείνον τάν χρόνον (1 8 5 5 ) ή ύπόθεσις αύτη (δηλαδή τά περί ειδικό— 
τητος ζήτημα) ήτο υπόδικος ούτως είπεϊν, καίτοι ή νΰν άναπτυσσομένη 
γενεά αγνοεί ΐ'σως τ ί συνέβαινε πρό τεσσαρακονταετίας, όπότε ή είδ ι- 

κότης πολύ ήγωνίσθη καί έπάλαισε ν’ άνοιξη δρόμον έν μέσω τών προ

λήψεων καί τής άκάμπτου συντηρητικότητος τοΰ ίατρικοΰ επαγγέλ

ματος. ΙΙρώτον ή ειδικότης έπολεμεϊτο ώς νε'α όλως αφετηρία, καί οί



ύπέρμαχοι πάσης τοιαύτης σπανίως διέφυγον την καταδίωξιν. Δεύτερον 

ύπήρχεν ή έμφυτος τάσις έν τη  άνθρωπίνη φύσει, τοΰ ν ’ άτενίζη δυσ- 
πίστως προς πζσχν έπιστήμην καί ικανότητα, ούσαν κτήμα ολίγων 

εκλεκτών. Τρίτον ό ιατρικός τύπος πλην ολίγων εντίμων εξαιρέσεων 
εύρισκε συμφορώτερον νά ύπηρετή τάς προλήψεις είκοσι χιλιάδων έν 
γένει πρακτικών ιατρών, παρά τά  συμφέροντα ολίγων εκατοντάδων ει

δικών. Παραθετομεν αύτολεξει τάς παρατηρήσεις τοΰ συγγραφέως περί 
τής έν τή  ιατρική είδικότητος:

« Ή  άντίστασις κατά τής είδικότητος έν τή  ιατρική είνε τόσω μάλ
λον περιεργοτέρα, όσω, καθώς γνωρίζω, ούδέν ονειδος, ούτε δυσφημία 

ύπετέθη ποτέ οτι περιάπτεται είς τούς ειδικούς είς όλα τά άλλα έπαγ- 
γε'λματα. Ή  έξάσκησις τοΰ δικηγορικού έπαγγέλματος είνε διηρημένη 

είς πλειοτέρους τής ιατρικής κλάδους, καί όμως ούδεμία άντίρρησις 
προεβλήθη ποτέ ή έκ μέρους τών άρμοδίων ή έκ μέρους τοΰ κοινοΰ

κατά τής διανομής ταύτης τής εργασίας  Κ αί πάλιν οί ζωγράφοι
δέν περιφρονοΰνται, όσοι νομίζοντες τήν έν έν! έξο/ότητα  προκριτω- 

τέραν τής περί πολλά μετριότητος, άφιεροΰνται όλοσχερώς είς εν είδος 

ζωγραφίας—  Κατεγελάσθη ποτέ ό Κοΰπερ, διότι έδαπάνησεν όλας τάς 

ημέρας του είς μόνην τήν προσπάθειαν τοΰ νά ζωγραφή κτήνη έν άκρα

επ ιτυ χ ία ; Τό μηχανικόν έπάγγελμα είνε σχετικώς νεωτέρας γενέ—
σεως, όσον άφορα τό πολλαπλοΰν τών κλάδων, καί όμως έκτός τών 
στρατιωτικών, τών ναυτικών καί πολιτ'κών μηχανικών, ύπάρχουσιν 

ειδικοί είς τήν μεταλλουργίαν, είς τά ύδραυλικά, είς τούς σιδηροδρό
μους, είς τόν ηλεκτρισμόν, είς τό άε'ριον καί τά  ύγιεινά μ έτρ α ... Δυ
νατόν νά νομίση τις  ότι τόση πληθώρα ειδικοτήτων ήτο είς τήν περί- 

στασιν ταύτην περιττή άν ό'χι έπ ιβλαβής· ή πείρα όμως άπέδειζε τό 

έναντίον.»

’Αληθεύει ότι τοΰτο είνε μόνον μ ία  τάξίς συλλογισμού, άλλά τά επι
χειρήματα έκ τής άπόψεως τής διανομής τής έργασίας καί τής ειδικής 

ίκανότητος, ήτις έκπηγάζει έκ τής διανομής ταύτης (όπερ είνε πράγ
μα τι αύτάς ό λόγος τής ύπάρξεως τοΰ ειδικού ίατροΰ) ύπήρξαν πάντοτε 
λίαν ισχυρά είς τά ήμέτερον πνεΰμα. Έ ν τούτοις τό κοινόν έν γένει 
έρθώς ελυσε τά ζήτημα, καί αύτοί οί τοΰ ιατρικού έπαγγέλματος δύ- 
ναται νά εϊπη τις ότι έκύρωσαν πανηγυρικώς τήν άνάγκην τής είδικό

τητος καί άνεγνώρισαν τό εύεργέτημα τής ύποοιαιρέσεως τής έν αύτω 

έργασίας, διά τή ς  συγκλήσεως διεθνών συνεδρίων τά  όποια συνήλθον κατά

τά  τελευταία ετη καί τά  όποια έβασίσθησαν έξ ολοκλήρου έπί τοΰ 

συστήματος τής διαιρέσεως είς τμήμα τα  καί είς κλάδους, άποτελοΰντας 

έν ταύτφ ρητήν άναγνώρισιν καί γιγαντιαΐον συγκεκριμένον παράδειγμα 
είδικότητος.

Τό ζήτημα, «Ε ίν ε ή ιατρική προοδευτική έπ ισ τήμη ;» (όπερ είνε ό 

τ ίτλος έτέρου δοκιμίου) άποδεικνύεται ότι δέν είνε τόσον σ/ολαϊον,όσον 
δύναται νά φανή έκ πρώτης ό'ψεως:

«Φάρμακα έξυμνούμενα ώς ύψίστης δυνάμεως έναντίον ιδιαιτέρας 

τινός νόσου, μετά νεωτε'ραν βάσανον άποδεικνύονται άνωφελή· τρόποι 

θεραπείας έπιφέροντες τά λαμπρότερα άποτελέσματα είς τάς χεΐραςτοΰ 

δόκτωρος Διαγνωστικού άποτυγχάνουσι τελείως ώς πρός τούς άσθενεΐς 

τού δόκτωρος Άγνωστικοΰ, καί ούτω καθεξής.»

Α λ λ ’ άφ’ έτε'ρου ή πρέπουσα τ ιμ ή  άπονέμεται είς τούς μεγάλους 
άγώνας, τούς γενομένους έν τή  χειρουργική, τή ύγιεινή καί τη  γενική 

έξυγιάνσει τών πόλεων, αϊτινες είνε συγγενείς, άν δεν άποτελώσι στε- 
νώς μέρος τής ιατρικής έν γένει.

ΙΙερί τής νεωτέρας ιατρικής έν συγκρίσει πρός τήν μεσαιωνικήν ια
τρικήν, ό Σ ίρ Μόρελ Μακενζής γράφει:

« Ά ς  ρίψωμεν εν βλέμμα είς τήν κατάστασιν τών πραγμάτων ήτις 

έπεκράτει τότε, είς τόν καιρόν τού Ά ρ β εϋ . Ή  άναγνώρισις τών νοση

μάτων τών πνευμόνων καί τής καρδίας ήτο μ έ/ρ ι τοΰ τελευταίου βαθ- 
μοΰ κα τ’ εικασίαν, έν ώ όσον άφορά άλλα έσωτερικά όργανα ήτο ή 

άπλουστάτη εικοτολογία. Οί πυρετοί καί άλλα νοσήματα έταξινομοΰντο 
όμοΰ καί έθεραπεύοντο δραστικωτάτω τφ  τρόπω. Έ άν άνθρωπός τις 
είχε τό δυστύχημα νά πέση είς τάς ψείρας τών χειρουργών ώφειλε νά 
ύποφέρη τόν ψυχρόν χάλυβα καί τόν πεπυρακτωμένον σίδηρον μέ όσην 
ήδύνατο ανδρείαν. Ό  θάνατος δέν ήτο σπάνιος άπό οξύ άλγος ύπό 

τά μαχαιρίδιον τοΰ χειρουργού, καί οί πάσχοντες άπεποιοΰντο έ γ /ε 1- 

.ρήσεις αϊτινες θά ήδύναντο νά σώσωσι τήν ζωήν των, φόβω τής άγω- 
νίας, ύφ ’ ής συνωδεύοντο αύται. Οί ιατροί δέν έβλεπον τίποτε τό κα
κόν νά μαιεύωσι τάς λεχούς εύθύς ώς έξήρχοντο τού άνατομείου ή τού 
νεκροσκοπείου, καί χιλιάδες γυναικών πρέπει νά έχάθησαν άπό αύτήν 
μόνον τήν αιτίαν. 'Π  άγνοια τών νόμων τής ύγιεινής καθίστα τά  νο
σοκομεία καί τάς φυλακάς σχεδόν όχι καλλίτερα άπό τά λοιμοκομεϊα. 
Ή  θνησιμότης έκ νόσων δυναμένων νά προληφθώσιν, οϊον τής εύλο- 

γίας, τοΰ τύφου, τοΰ έντερικοΰ πυρετοΰ καί όλων τών φρικωδών γεν



νημάτων τής ρυπαρότητος καί τοΰ μεμολυσμένου άέρος εινε ανώτερα 

παντός ύπολογισμοΰ. Οί επιληπτικοί έδεσμευοντο ώς αγρια θηρία και ή 
δυστυχία των έξεα'θετο εις τά σκώμματα αναίσθητων άνδρών και εις 

τά  βλέμματα αναιδών γυναικών.»
'II άντίθεσις προς όλα ταΰτα είνε μεγίστη εις τους καΟ η μας χρό

νους. Μετά τινας συντόμους παρατηοησεις περί της καθολικής βακτη

ριολογίας της σήμερον διά τής οποίας άπό τής λέπρας μέχρι τοΰ κα
τάρρου όλα σχεδόν τά είδη τής άσθενείας αποδίδονται εις τον κατα- 
κτητήν τοΰτον σκώληκα, τόν καλούμενον βακτηριδιον, ό συγγραφεύς 

εξηγεί διατί ή ιατρική δέν είνε προοδευτικωτέοα επιστήμη:
«Τ ό  αληθές είνε ότι ή ιατρική δέν προοδεύει τόσον, οσον αλλαι έπ ι- 

στήμα ι, άπλώς διότι 'έχει νά κάμη μέ πράγματα άσυγκρίτως πλέον 
περίπλοκα καί δυσνόητα άπά πασαν άλλην. Ε κ τό ς  τούτου ή πρωτό

τυπος εργασία δέν είνε ύλικώς συμφέρουσα, και ή φήμη ότι είνε τις 
έφευρέτης είνε πολλάκις έπιβλαβής εις τόν μετερχόμενον τήν ιατρ ικήν.» 
ΙΙολλαί ίδέαι ύποβάλλονται καί σ χ έδ ια  προτεινονται προς ανάπτυξιν τ?ίς 

ιατρικής επιστήμης. Ε π ιμ ελ ή ς  καί πληρης αυτοψία πάντων τών Ve- 
κρών σωμάτων είνε τολμηρά ιδέα, άλλ’ ίσως δέν θά έπροκάλει το ’αυ- 

την κατακραυγήν, όποιαν άλλη τις ενώπιον τής όποιας ή άπαλη α ι- 

σθηαατικότης τής ανθρωπιστικής ταύτης γενεάς θά ώπισθοχώρει μετα  
φρίκης, ητοι ένί λόγω, ή διά τής χρήσεως άναισθητικών μέσων ζωντο- 
τομία κακούργων, καταδεδικ,ασμένων εις την έσχάτην τών ποινών». Ας 

έλπίσωμεν ότι ή έκτίμησις τοΰ συγγραφέως μας περί τοΰ ίατρικοΰ επαγ

γέλματος τών καθ’ ή μας χρόνων είνε ορθή.
«Φιλοσοφικώτερον πνεΰμα διέπει τήν γνώμην καί ιθύνει τάς προ- 

σπαθείας τών μ.ετερχαμένων τά ιατρικόν έπάγγελμα. ϊπ α ρ χ ει ολιγω- 

τε'ρα ύποκρισία, καί επιστημονικός φανατισμός και αφοσίωσις εις αι

ρετικά δόγματα η όση έν τώ αμέσως παρελθόντι χρόνω" ή τέχνη τοΰ 
θεραπεύειν είνε νΰν έκλεκτική κατά τήν άρίστην σημασίαν τής λέςεως 
καί δέν διστάζει νά δανείζηται βοηθήματα έκ πάσης πηγής, εστω και 

α ιρετικής.»
Τέλος έάν ή ιατρική έχε ι τό τριπλοΰν καθήκον νά θεραπευη, νά 

προλαμβάνη καί ν' άνακουφίζη τάς άνθρωπίνους παθήσεις, καί έάν δεν 
δυνάμεθα νά καυχηθώμεν μ,ετά τοσαύτης πεποιθήσεως περι προόδου γε- 
νομένης ώς πράς τά πρώτον, τουλάχιστον ώς πρός την προληψιν τών 
νοσημάτων και τήν άνακούφισιν τών πόνων ολίγοι θα αρ'ηθώσιν, οτι ή

ιατρική επιστήμη διεξήγαγε γιγαντιαίαν πάλην κατά τά τελευ

τα ία  ετη.
Τά κεφάλαια περί φωνής καί άσματος είνε τεχνικώτερα μάλλον παρα 

τά  άλλα, όπερ ούδέν άπορον άν άποβλέψη τις προς την ειδικότητα τοΰ 

συγγραφέως, άσχοληθέντος ιδίως περί τά νοσήματα τοΰ λαιμοΰ καί 
τοΰ λάρυγγος. Είνε δέ τά κεφάλαια ταΰτα άξια μελέτης διά τοΰς άοι- 

δούς, τούς ήθοποιούς καί άλλους δημοσίους άγορητάς. Η πρός επ ι

τυχίαν σπουδή διά τής όποιας τοσαΰται καλαί φωναι καταστρέφονται 

έν τή  άσκήσει είνε έν τών αιτίων τών καταριθμ.ουμένων διά την σπανιν 

καλών άοιδών παρ’ ήμ ΐν , όπως πα ρ’ άλλοις ύπάρχει ελλειψις καλών 

διδασκάλων, καί διά τήν βαθμιαίαν ύψωσιν τής τιμής τών εισιτηρίων
, ·· > / ' ' < Ρ t

εις τάς συναυλίας. Μας λέγουσιν οτι το κύριον προσκομμα προς υποοι- 

βασιν τής τιμής ταύτης είνε ή δαπάνη τής τροποποιησεως τών αντι
στοίχων οργάνων τής ορχήστρας. II λέπρα εινε άντικειμενον το όποιον 
πολλοί τών άναγνωστών πιθανώς θά παρατρέξωσιν, άλλ’ ή λεγομένη 

αυξησις τής είδεχθοΰς ταύτης νόσου καθ’ όλον τάν κόσμον κατά τά  τ ε

λευταία ταΰτα ετη πρέπει νά έφελκύση τήν προσοχήν. Ε ϊτ ε  είνε βά- 

σιμος, εϊτε δχι ή περί κληρονομικότητος θεωρία τοΰ Δανιέλσων, βε

βαίως ή περί κολλητικότητος θεωρία ή ύποστηριζομένη υπό τοΰ γα μ- 
βροΰ αύτοΰ Χάνσεν, τοΰ άνακαλύψαντος τά βακτηριδιον τής λέπρας, 

φαίνεται μ,εγάλως σχεΓΐζομέ^η με τό δεινόν -τοΰτο. Η διάδοσις τής 

νόσου άποδίδεται εις τό γεγονός οτι ή θεωρία περί τής μη κολλητικό

τητος είχεν επικρατήσει έπί τινα έτη, καί έπί τή  άλεθρiqc ταύτη πλάνη 
ώς καί δ ι’ όλας τάς καταστρεπτικάς συνεπείας αΐτινες έςεπήγασαν και 
έξακολουθοΰσι νά έκπηγάζωσιν έξ αυτής, ευθύνεται πρωτίστως τά Β α 
σιλικόν Κολλέγιον τών ιατρών τοΰ Λονδίνου διά τής δημοσιεύσεως τής 

περί λέπρας έκθεσεως τώ 18 5 7  τήν όποιαν αύστηρώς κατακρίνει καί 
καταδικάζει ό Μακενζής. ’Ίσως νά μή είνε γενικώς γνωστόν ότι ές όλων 
τών χωρών τής Ευρώπης τούς πλείστους λεπρούς περιέχει ή Ν ορβηγία.

Τά ζήτημα τής μεταρρυθμίσεως τοΰ Κολλεγίου τών Χειρουργών συ- 

ζητε τα ι έμβριθώς έν έτε'ρα σελίδι, καί ή περί ψήφου άξίωσις κατά τήν 
εκλογήν τών αξιωματικών ύπό τοΰ γενικοΰ σωμ.ατείου τών μελών συ ζη
τε ίτα ι καί διαλευκαίνεται τόσον, όσον καί τό δικαίωμα τών νΰν χειρα- 

φετηθεισών τάξεων τοΰ νά ψηφίζωσι πρός έκλογήν βουλευτών.
Περί τοΰ ζητήματος τών νοσοκομείων, ήτοι περί τοΰ πώς ταΰτα δύ- 

νανται ν’ άποβώσι χρησιμώτερα, καί περί αποφυγής τών καταχρήσεων,



πραγματεύεται επίσης κατά πλάτος, άλλά πολύ αμφίβολον είνε άν τό 
σχέδιον, τό όποιον ύποβάλλει, όπως τά  νοσοκομεία μετατεθώσιν είς 

έξοχικάς τοποθεσίας, καθώς νΰν τά  -μεγάλα σχολεία, θά είνε εύκολοε- 

φάρμοστον. Ά λ λ ’ όμολογητέον ότι ή άποδο/ή τοΰ πρωσικού συστήμα

τος της άσφαλείας πάντων τών έργατών έναντίον τής άσθενείας, έάν 
έγίνετο δεκτή ώς πρκςις εκούσια, φαίνεται νά είνε με'τοον τά όποιον θά 

έπλησίαζε σχεδόν νά λύση τό νομισματικόν μέρο, τής δυσ/ερείας. Ά ρ ί-  
στας συμβουλάς όμως δίδει ό συγγραφεύς εϊς τήν νεότητα έν τοΐς ώραίοις 

δοκιμίοις του περί «Λ εμβοδρομίας», περί «Κ ολυμβητικής» περί « Γ υ 

μνασίων καί Σω μασκίας». Τ ά  κύρια κεφάλαια περί ά ένδιατρίβει είνε 

ή βαθμιαία πρόοδος τής άσκήσεως κατά τάς ήλικίας τών άσκουμένων 

καί κατά εβδομάδας καί μήνας. Τά Σ π ε ύ δ ε  β ρ α δ έ ω ς  πρέπει 

νά είνε τό σύνθημα τοΰ γυμναστοΰ. Οϊ φυσιολογικοί λόγοι τούτου 

έκτίθενται έν κοινή γλώσση, άλλ’ ο\>y ήττον μ ετ ’ έπιστημονικής ά- 

κριβείας.
Έ ν  τώ περί « Ίμφλουέντσας» δοκιμίω δίδει τήν πολύτιμον καί άφι— 

λοκερδή συμβουλήν νά μή βασίζηται τόσον ά άσθενής είς τά άντιπυ- 
ρετικά φάρμακα, τά οποία πλειστάκις βλάπτουσι τόν πυρέσσοντα όσον 

καί τόν πυρετόν, καί συμβουλεύει τούς πάσχοντας νά μένωσι κλινή
ρεις έν ήσυχία καί άποχή τροφής, τό όποιον, άν έτίθετο πλειότερον 

εις πρκξιν, θά έσωζε πολλών άνθρώπων τήν ζωήν κατά τά  τελευ
τα ία  έτη .

« Ή  σχέσις τής μορφώσεως πρός τήν έν τω έπαγγέλματι έπ ιτυχίαν» 
είνε λίαν άςιοσύστατον κεφάλαιον, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, καί θά 

έσυμβουλεύομεν έκαστον νέον ύποψήφιον διά κάθε έπάγγελμα νά τά άνα- 
γνώση, νά τό χώνευση, καί είτα  νά πράξη κατά τάς έν αύτω συμ

βουλάς.—  Τίποτε δέν έχει τις νά χάση, άλλά πολλά έχει νά κερδήση 
διά τής μορφώσεως, διά τής καλλιεργείας τοΰ πνεύματος, διά τής άνα- 

γνώσεως καί τής μελέτης, διότι άνθρωπος στερούμενος μορφώσεως δυ
νατόν νά γνωοίζη τά εργον του, άλλά δέν θά γνωριζη αύτά τόσον κα
λώς όσον έκείνος όστις έξήσκησεν έντελώς τό πνεΰμά του. ΙΙρό παντός 
δέ άλλου δέν θά γνωριζη τά ϊδια αύτοΰ τρωτά καί άσθενή μέρη ^όσον 
σαφώς, καί ή γνώσις τών άκριβών όρίων τών ήμετέρων δυνάμεων, 

ήτο: τό Γ ν ώ θ ι  σ α υ τ ό ν ,  είνε άναγκαία πρός έπιτυχή τούτων 
χρήσιν.

Έ ά ν έπέτρεπεν ήμΐν ό χώρος, θά παρεθέτομεν είς τούς άναγνώστας

περίληψιν τών τερπνοτάτων περιγραφών τών έκδρομών τοΰ σοφοΰ δό

κτωρος είς τάς Καναρίους νήσους καί τήν Μεσόγειον, ές ών ή δευτέρα 

τόσον γραφικώς καί εύθύμως περιγράφεται έν ένί τών δοκιμίων. Αύτη 

ήτο διάπλους τις  διά τοΰ άτμηλάτου θαλαμηγού «Κ ιμπ ορά ζο,» τά 
όποιον έπεσκέφθη πολλούς τόπους άξιους ένδιαφέροντος έν τή  Α να 

τολή. Τό κεφάλαιον τοΰτο, έάν άναγνωσθή τελευταίον, θά είνε ώς τά 

τράγημα τής ήμισυσσίτου κόρης έν τω Παρθεναγωγείω, τά όποιον αύτη 

τρώγει τελευταίον, «δ ιά  νά γλυκαθή.»



ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ

ΤΪΦΛΟΙ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ

Π α ρ £ σ ι ο ι,  16[28 ’Απριλίου 1893.

Απέραντος είνε τών πεπολιτισμένων Κρατών της Δύσεως ή μέριμνα 

περί τών διαφόρων αποκλήρων της κοινωνίας καί τών θυμάτων της 

φυσικής αδικίας, άν καί βεβαίως δέν είνε άνάλογος οΰτε πρός τάς συμ

φοράς ταύτας ούτε πρός τά με'σα άτινα θά ήδύνατο νά διάθεση ή εύ- 
ποροΰσα κοινωνία ύπέρ της πασχούσης καί βασανιζόμενης. Α λλά  δέν 

προτίθεμαι ένταΰθα νά ομιλήσω περί κοινωνισμοΰ. Έ ν  Γαλλί^ι ιδίως ή 
φιλανθρωπία άνεπτύχθη έπ ’ έσχάτων είς μέγιστον βαθμόν, διά της συ
νεργασίας τοΰ Κράτους, τών Δήμων, τών εταιριών, τών άτόμων. Λ αα- 
πρά καί άπέραντα νοσοκομεία περιθάλπουσι πάντα πτωχόν άσθενή, τό 

ταμείον της «Δημοσίας Ά ντιλήψεω ς» παρέχει άφθονα τά  βοηθηματά 
του είς τούς ένδεεϊς, άσυλα νυκτός ίδρύθησαν, μαιευτήρια πρός περί- 
θαλψιν άτυχών γυναικών, βρεφοκομεία, καί τόσα άλλα. Δέν πρέπει δέ 
νά νομίζωμεν ότι ημείς οί “Ελληνες μόνον εί'μεθα οί φιλάνθρωποι καί οί 

γενναιόδωροι, διότι καί έδώ πλεϊστα όσα φιλανθρωπικά καταστήματα 
οφείλονται εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, είς γενναία κληροδοτή
ματα καί δωρεάς. Δέν όμιλώ περί τής Α γγλ ία ς , ένθα ή φιλανθρωπία 

είνε άπαράμιλλος.
Έ ν Έ λλά δ ι ή έπίσημος φιλανθρωπία, ή ύπό τής Πολιτείας δ η 

λαδή όφειλομένη είς τούς πολίτας, είνε λέςις άγνωστος. Αλλ ουδε 
λόγος βεβαίως δύναται νά γίνη τοιαύτης φιλανθρωπίας, προκειμένου 

περί πολιτείας άνικάνου νά προστατεύση τήν τ ιμ ή ν , τήν ζωήν, την πε

ριουσίαν τών πολιτών. Τά Κράτος περί άλλο τυρβάζει, η δέ περιου
σία τών δήμων εινε ή λεία  τών βασιβουζούκων καί άγριανθρωπων ελ- 

λήνων δημάρχων, οϊτινες δέν έχουσι κόκκον συνειδήσεως είς την ψυχήν 
των, καί τής σπείρας αύτών. Δ ιά  τοΰτο έν Ελλάδι ούδεν φιλανθρωπικόν 

κατάστημα ίδρύθη δημοσία δαπάνη, τά  δέ ένιαχοΰ νοσοκομεία ή εύρι— 

σκονται είς ελεεινήν κατάστασιν ή ύποστηρίζοντα·. ιδιω τική πρωτοβουλία.
Έ άν έπωφελούμενος προσφάτου έπισκέψεως προτίθεμαι νά γράψω 

ένταΰθα ολίγα τινά περί δύω έκτάκτως ευεργετικών ιδρυμάτων, τοΰ 

τών τυφλών καί τών κωφαλάλων, δέν είνε έπί τη  έλπίδι ότι θά συγκι- 

νήσω τούς παχυδέομους δημοτικούς μας άρχοντας ή τά Κράτος, τό 
όποιον άλλως τε διατρέχει σήμερον τοιαύτην κρίσιν, άλλ άγνωστόν 

τινα φιλάνθρωπον, όστις τ ις  οίδεν έάν κατά τήν στιγμήν ταύτην δέν 

ρεμβάζη πας κάλλιον νά χρησιμοποίηση ύπέρ τής πασχούσης άνθρωπο- 
τητος τήν μεγάλην αύτοΰ περιουσίαν. Θά έλεγον εις την ευγενή αυ
τήν καρδίαν: «Δ έν θά ήδύνασο άνθρωπε, νά αρέσης πλειότερον εις τόν 

Θεάν, ή δίδων άκτίνά τινα φωτός είς έκείνους οϊτινες στερούνται έντε- 

λώς τοΰ μεγαλειτέρου δώρου τής φύσεως.» Ώ  φώς! πόσον είσαι ώραίον.

*Ω  σκότος, σκότος!
Ν α ι ! Σήμερον ή έπιστήμη κατώρθωσε νά άποδώση εις τούς τυφλους 

ού·/ί βεβαίως τό φώς, ά λλ ’ άκτίνά τινα τής λάμψεώς του, ικανήν ϊνα 

τούς παρηγορήση, μανθάνουσα είς τούς άτυχείς αυτούς τήν άνάγνω- 
σιν, τήν γραφήν, τέχνην τινά πρός ένασχόλησιν καί βιοπορισμόν καί 

Μουσικήν, δ ι ’ ής φωτίζεται ή ψυχή των, έν τώ με'σω τοΰ σκότους τό 
όποιον τούς περιβάλλει. 'Π  αύτή έπ ιστήμη, τής άνθρωπίνου θειότητος 
άπαύγασμα, άπέδωκεν είς τούς κωφαλάλους τήν λαλιάν. Έ ν  Ελλάδι 

δυστυχώς, άλλά καί έν όλη τή ’Ανατολή, τή  κοιτίδι τοΰ φωτός, οί 
τυφλοί είνε άφημένοι είς τά έρεβώδες αύτών σκότος καί οί κωφάλαλοι 

είς τήν οίκτράν άσπλαγχνίαν φυσικής ιδιοτροπίας.

3 0 ,0 0 0  περίπου τυφλών ύπάρχουσιν έν Γ α λλ ία . Πρός έκπαίδευσιν 

αύτών ύφίστανται πλεϊστα άνά τό Κράτος τυφλοκομεία — έκπαιδευτή-



ρια, ων μεγα μέρος ιδιω τικά. Τό ενταύθα είνε δημόσιον παρέχον άσυ- 
λον εις ?.>0 τυφλούς παϊδας, δωρεάν ώς έπί τό πλειστον, ών 80 νεά- 

νιδες ένδιαιτώμεναι έν χωριστφ τοΰ ιδρύματος δ ια μ ε ρ ίμ α τ ι.

Ενταύθα βλέπει τ ις  πόσον ή σ,ινήθεια είναι δεύτερα φύσις. Οί τυ

φλοί μανθάνουσι διαφόρους τέχνας καί χειρίζονται μ ε τ ’εύκολίας εκπλη
κτικός διάφορα λεπτά εργαλεία, καί αΰτάν έτ ι τάν τόρνον, χωρίς ουδέ— 

ιι,οτε νά πληγώνουν τάς χεΐράς τω ν’ έν τώ κήπω τοΰς βλέπει τις νά. 

. ρέχουν και νά αποφεύγουν επιτηδείως τά έκεϊ δένδρα, χωρίς ουδέποτε 

νά προσκρούωσιν έπ αύτών. Τά ήμισυ της ημέρας άφιεροΰσιν εις τήν 

σ,.ουδ/;ν. ΙΙρά 100  περίπου έτών εύρε'θη ό λαμπρός εκείνος τρόπος της 

γραφής δι αναγλύφων χαρακτήρων, καί διά της άφής κατορθοΰσι νά 

άναγινώσκωσι μεθ όσης ήμεΐς οί βλέποντες ευκολίας άναγινώσκομεν διά 

■7ιζ όράσεως. ΙΙρά 4 0  όμως έτών τυφλός τις υπότροφος τοΰ ένταΰθα 
τυφλοκομείου εΰρε νέον τρόπον γραφής πολύ έπιτυχέστερον, συνιστάμε- 
νον εις ειδός τ ι κεντητών χαρακτήρων, οπών γινομένων διά σμίλης έπ! 

χονδρού χάρτου, τρόπον άνπκαταστήσαντα ήδη κατά μέγα μέρος τήν 
'■αλαιάν γραφήν. Η σμίλη εινε 6ιά τους τυφλούς ώς ό ίδικόςμας κάλα- 

μ.ος, και δυνανται νά γράφωσι πολύ καθαρώτερον ήμ.ών, διότι δέν εχου- 

σιν αναγκην μελάνης. Ολοι οι συγγραφείς είνε ούτω γεγραμμένοι, καί 
οί τυφλοί δύνανται νά άπολαύσωσιν αύτών όπως καί οί βλέποντες. 

Ούχ ήττον όμ.ως και νά γράφωσιν ώς ήμεΐς μανθάνουν, όπως συγκοι- 
νωνώσι μετά τοΰ λοιποΰ κόσμου όστις καθό μή τυφλός δέν γνωρίζει 

την συμβολικήν αύτών γραφήν, ήτις εινε άποκλειστικώς χρήσιμος εις 
αυτους οπως αναγινώσκουν και συνεννοώνται έγγράφως μεταξύ των.

Τοιουτοτρόπως εκπαιδευόμενοι καί τέχνην τινα έκμ,ανθάνοντες οί 
ατυχείς τυφλοί δύνανται νά έργάζωνται όπως κεοδαίνωσι τάν άρτον καί 
μη καθίστανται βάρος εις τους πτωχούς συγγενείς των, εύρίσκοντες συγ
χρόνως ένασχόλησίν τινα δυναμ.ε'νην νά μ.ετριάση τήν θλίψιν των. Καί 

όμως είνε όλοι ευθυμοι, καί ώς ά οδηγών με άνά τό κατάστημα έπι- 
μελητης μ.οί παρετήρησε, δεν ακούει τις ποτέ αυτούς νά. παραπονών- 
Tat κατά της σκληρας της φυσεως αδικίας. *Αρά γε οι έκ γενετής τυ
φλοί όμοιάζουσι πρός τοΰς βλάκας οϊτινες δέν αίσθάνοντα1 τήν διανοη

τικήν των κατάστασιν; 11όσος κόσμ.ος τότε θά έθρήνει διά τήν δυστυ
χίαν του!

Οί τυφλοί ίδια έπιδίδουσιν εις τήν μουσικήν. Μανθάνουσι μ,ετά μ.ε- 
γαλειτέρας δυσκολίας ή οι βλεποντες, διότι εΐνε ηναγκασμένοι νά μαν-

θάνωσι τα διάφορά μουσικά τεμάχια  δια της άφης καί κατόπιν νά 
έφαρμόζωσι τήν μουσικήν διά τής μνήμης των. Ά λ λ ’ άποκτώσι σΰν

τω χρόνω τοιαύτην ευκολίαν ώστε πολλοί έξ αύτών κατορθοΰσι νά
παιζωσι διά τής μ,ιας χειρος καί νά αναγινώσκωσι διά τής έτερας. Γ ί 

νονται δε άριστοι μουσικοί καί λαμβάνουσι μεγάλους μισθούς ώς π α ϊ- 

κται τών μεγάλων τών έκκλησιών οργάνων. Πολλοί είνε αριστούχοι τοΰ 
’Ωδείου καί άλλοι κερδαίνουσι πολλά χρήματα ώς συνθέται. Οί καλ

λίτεροι δε τών μαθητών μένουσιν ώς διδάσκαλοι έν τώ καταστήματι 

μετά τό πέρας τών σπουδών των, καί είνε λίαν συγκινητικόν νά βλέπη 
τις τυφλούς διδασκάλους τυφλών μ,αθητών.

Παρέστην εις μικράν τών μαθητών συναυλίαν- δέν ηκουσα μουσικήν 

παθητικωτέραν. 'Ό λοι δεξιοί μουσικοί, εθετον εις τά  όργανά των τά 
φώς τής ψυχής των καθιστάμενον έναργέστερον έκ τοΰ σκότους τών 

οφθαλμών των. "Ω ! έάν έτυφλονόμην, ή μουσική μόνη ίσως θά μέ 

έκράτει εις τήν ζωήν. Ε ίνε τά φώς τό άποϊον έπεκαλεϊτο γράφων ό μέ-
γας Μ ίλτων, ό τυφλός άοιδός τής Α γγλ ία ς .

Καθηγητής τις μοί ώμίλησε μετά  πολλών επαίνων περί Έ λληνός 

τίνος ϊατροΰ έν Α μερ ική , όστις πολλάς κατέβαλε προσπαθείας πρός 
έξάπλωσιν τών τοιούτων φιλανθρωπικών καταστημάτων έν τφ  Νέφ 
Κόσμω. Νομίζω ότι είνε ό ίδιος όστις πρότινος χρόνου ήλθεν εις Ε λ 

λάδα πράς τάν αυτόν σκοπόν, άλλ’ άπήλθεν άπρακτος.

Οί κωφάλαλοι έν Γα λλία  είνε όσοι περίπου καί οί τυφλοί 3 0 ,0 0 0 .  

Κ α θ’ όλον τό Κράτος ύπάρχουσι πλεϊστα καταστήματα ένθα οΐ κω
φάλαλοι μανθάνουσι νά γράφωσι, νά όμιλώσι, νά άναγινώσκωσι. Λ α μ
πρά είνε τά άποτελε'σματα τής πρός τόν σκοπόν τοΰτον εύρεθείσης νέας 
μ,εθόδου ήν καθιέρωσε τά πρό δεκαετίας μ.όλις συνελθόν έν Μιλάνω συνέ- 

δριον. Κ αί τα εκπληκτικά τ α ’ τα  άποτελέσματα άτινα έκίνησαν κατ’ 
αύτάς τήν περιέργειαν όλου τοΰ κόσμου —  έν Έ λλά δ ι δέν γνωρίζω έάν 

εχη τις ιδέαν μόνον —  είδον έκ τοΰ πλησίον έπισκεφθείς πρό τινων ημε

ρών τό ένταΰθα κατάστημα κωφαλάλων, ενθα διδάσκονται 2 5 0  μ.αθηταί. 
Πρόκειται νά δώσωμεν φωνήν εις ανθρώπους μή δυναμένους νά ακού

σουν, διότι τά  ακουστικά αύτών όργανα είνε τελείως κατεστραμμένα. 
Τά παιδίον μανθάνει νά όμ.ιλή, διότι ακούει τήν φωνήν τών άλλων ήν



σύν τώ χρόνψ καί απομιμείτα ι. Ά λ λ ’ εδώ ίσα ίσα εινε το θαΰμα της 

επιστήμης. 'Ο κωφάλαλος δεν όμιλεϊ ί)ιοτι δέν ακούει" άλλ εχει όλα 

τά φωνητικά αύτοΰ όργανα, επομένως δύνατα1 νά φωνάςη, όπως τά 

μικρά παιδία . Τό ζήτημα λοιπόν ήτο νά δώσωμεν σχήμα, νά φθογγο- 
ποιήσωμεν οίονεΐ τήν άσχημάτιστον φωνήν ήν δύναται να δωση εις 

κωφάλαλος. Κ αί τοΰτο κατορθοΰται διά φοβέρας ύπομονής. Ο διδά
σκαλος έπί χρόνον μακρόν άναγκάζει τόν μαθητήν νά έκβάλλη ήχους 

μέχρις οτου ό κωφάλαλος παραγάγη τόν ήχον έκεϊνον όστις άνταπο- 

κρίνεται πρός τά διάφορα γράμματα τοΰ άλφαβήτου. Ιότε τόν άναγ- 

κάζει νά έπαναλάβη πολλάκις τόν ήχον εκείνον, π . χ . τό Λ μέχρις 
ότου τό μά θη. Πρός τοΰτο ό διδάσκαλος μεταχειρίζεται και τάς δια

φόρους παλμικάς κινήσεις τών νεύρων τοΰ λαιμοΰ, τάς παραγομένας 

κατά τήν ομιλίαν. Ό  μαθητής θέτει τήν χεϊρα είς τόν λαιμόν τοΰ δ ι
δασκάλου, όστις προφέρει τό Λ , καί αισθάνεται διά της άφής ότι ίη 

προφορά τοΰ ψηφίου εκείνου παρήγαγε παρ’ αύτω τόσον άριθμόν παλ
μικών κινήσεων. Κατόπιν θέτει τήν χείοά του έπί τοΰ ίδικοΰ του λα ι

μού, ή άκόμη καί έπί τοΰ στήθους του καί αρχίζει νά έκβάλλη ήχους, 

μέχρις οτου αϊσθανθή εϊς τόν λαιμόν ή είς τά στήθος τάς αυτάς δονή
σεις όσας ήσθάνθη καί παρά τώ διδασκάλω. ότε έννοεϊ ότι καλώς έπρό- 

φερε τά Α . Τότε ό διδάσκαλος γράφει τά ψηφίον έπί τοΰ πίνακος καί 

ούτως ό μαθητής μανθάνει και τήν γραφήν.
Ά λ λ ’ ϊνα είς κωφάλαλος μάθη τό άλφάβητον χρειάζεται ένός έτους 

έπίμονος έργασία. Α παγορεύεται πρός τοΰτο αύστηρώς πασα μεταςυ 
τών μαθητών διά χειρονομιών συνεννόησις. Λ.! σπουδαι διαρκοΰσιν οκτώ 

έτη, καθ’ ά μανθάνουσι νά γράφωσι καί νά άναγινώσκωσι καλώς. Με
ρικοί έξ αύτών μάλιστα κατώρθωσαν έξελθόντες τής σχολής νά άκολου- 

θήσωσι γυμνασιακά μαθήματα καί νά λάβωσι δίπλω μα. Α λλ ή φωνή 

των ούδέποτε δύναται νά λ.άβη τόν φυσικόν ήχον της φωνής τών λοι
πών άνθρώπων, ήν ουδέποτε ηκουσαν. Παρεστην εις σπαρα,ικάρδιον 

ακρόαμα, όταν ά διδάσκαλος παρηγγειλλεν εις τούς 10 κωφαλάλους 
τής άνωτέρας τάξεως νά άπαγγείλωσι συγχρόνως ένώπιόν μου. Φωνή 
παρατεταμένη, υπόκωφος, άγρία, γρυλλισμοι άνθρώπων προσπαθούντων 

νά όμιλήσωσι μ ε τ ’ αγωνίας. Αλλ άδιάφορον, κατορθοΰσι νά όμιλώσι 

καί ί'σως ή έπιμονή έπιτύχη σύν τώ χρόνω περισσότερα.
Αέν άρκεΐ δέ μόνον νά μάθωσι νά όμιλώσι' δέον άκόμη νά μαθωσι 

καί πώς νά άκούωσι. Τό τοιοΰτο βεβαίως εινε άδύνατον, άφοΰ /)

άκοή είνε κατεστραμμένη. Ά λ λ ’ αύτά άναπληροΰται άλλεως. Ο κω

φάλαλος συνειθίζει νά έννοή τόν μεθ’ ού όμιλεϊ έκ τής κινήσεως τών 
χειλέων του. Ύπάρχουσι μεταξύ αύτών τινες τόσον έξησκημένοι ώστε 

αντιλαμβάνονται είς άπόστασιν 10 μέτρων. Παρετηρήθη ότι 10— 12 ° / ο 
έκ τών κωφαλάλων είνε τέκνα έκ γάμου πρώτων έξαδέλφων. Καί παρά 

τάς φοβεράς άλλας άκόμη συνεπείας άς εχουσιν οι τοιοΰτοι α ιμομικτι

κοί γάμοι, ή πολιτεία δυστυχώς όλιγώτερον σοφή τής εκκλησίας, έπι- 

τρέπει τόν γάμον πρώτων έξαδέλφων.
"Εκαστος κωφάλαλος μανθάνει μίαν τέχνην ούτως ώστε έςερχόμε- 

νος τοΰ καταστήματος δύναται νά κερδαίνη εύκόλως τά  πρός τά ζήν. 

Πολλοί έξ αύτών εγειναν διακεκριμένοι καλλιτέχναι, πλεϊστα δέ τών 

άγαλμάτων άτίνα κοσμοΰσι τούς Παρισίους οφείλονται είς τήν σμίλην 

κωφαλάλων. Ε ίς  τό μικρόν τοΰ σχολείου μουσεϊον είδον καί εργα τοΰ 

"Ελληνος κωφαλάλου κ. Βαρβέρη όστις μετά λαμπράς έν τω Π ολυτε- 

χνείω τών Αθηνών σπουδάς τελειοποιείται ένταΰθα.
Κ αθ’ ήν ώραν ήτοιμαζόμην νά έξέλθω τοΰ καταστήματος, άκούω 

μικρόν τύμπανον να ήχή έν τή  αύλή, καλοΰν τούς παίζοντας μαθητάς 
είς τάς τάξεις. Τύμπανον καλοΰν κωφαλάλους, μοί έφάνη τόσον περίερ

γον, ώστε ήρώτησα τόν συνοδεύοντά με καθηγητήν. Τ ί σημαίνει αύτό; 
— Δέν πρέπει διολου νά άπορήτε, μοί άπήντησεν οί μαθηταί μου δέν 

άκούουν τά τύμπανον άλλά τά αισθάνονται είς τό έπιγάστριον διά τών 

παλμικών κινήσεων τοΰ άέρος.
Ε ϊθε ή έπιστήμη καί ή φιλανθρωπία νά κατορθώσουν νά έλαφρύνουν 

άκόμη τήν κακομοίραν αύτήν άνθρωπότητα καί άπό άλλα κακά άτινα 
τήν καταμαστίζουν οίκτρότατα !

Γ .  Σ .  Φ ρ ά γ κ ο υ δ η ς



Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Σ

Εϊθισμένη άπά μακρών αιώνων να περιφρονηται υπο τοΰ άνδρος τής 

φυλής αυτής, ήκιστα φιλόφρονος έκ φύσεως, ή γερμανίς γυνη παρέ- 
μεινε ταπεινή υπηρέτρια, και θεωρεί έαυτην ως ον κατώτερον τοΰ άν— 
δοός. Ούτω δέν έπιδιώκει τήν τιμήν τής μυήσεως έαυτής εις τά έκείνου 
έργα, τοΰ συμμερισμοΰ τών πυρετωδών αγώνων και τών αγωνιών τών 

έπι/ειρήσεών του, δέν επ ιζητεί νά βοηθή αυτόν έν τή  τραχεία υπέρ 
ύπάρξεως πάλη. Ά ρκεϊτα ι άπλούστατα εϊς τήν διεύθυνσιν τών τοΰ οϊκου 
καί τήν ανατροφήν τών τέκνων της, εργαζόμενη όσον τό δυνατόν όλι
γώτερον. Έ άν έν γερμανική τιν ι οίκογενεια τά τέκνα εινε πολυαριθμα, 
καταλαμβάνουσι πολύ μικράν θέσιν. Απο τής τρυφερωτερας ηλικίας 

παραδίδονται ταΰτα εις τά  δημόσια σχολεία, και εις τάς ευπόρους οικο- 

γενείας ή παιδαγωγός —  καταγωγής ελβετικής τά πλειστον αντι
καθιστά τήν μητέρα και απαλλάσσει αυτήν πασης μεριμνης.

Ή  Γεομανίς στερείται έντελώς τής έλαστικότητος έκείνης τοΰ πνεύ

ματος ήτις καθιστΧ ίκανάς τάς γυναίκας τάς πλουσιοπαρόχως πεπροι- 
κισμενας ύπό τήν εποψιν ταύτην νά έκπληρώσι καθήκοντα πολλαπλα 
καί ποικίλα. Δέν έδόθη αύτή άνωθεν νά είνε ταύτοχρόνως γυνή τοΰ κό
σμου, γυνή τοΰ σπιτιοΰ καί μήτηρ. Ο στενός αυτής έγκεφαλος μόλις 
τή  επιτρέπει τήν έκπλήρωσιν ενός μόνου τών καθηκόντων τούτων. Ουτω 
βλέπομεν έν Γερμανία γυναίκας αϊτινες ζώσι διά τόν οίκον αύτών μό

νον, η διά τόν κόσμον καί τάς απαιτήσεις του. Ά λ λ ά  πάντα ταΰτα 

ανευ με'τρου, άνευ λεπτότητας, άνευ χάριτος. Ή  Γερμανίς δέν εινε 
χαρίεσσα.

"Οστις είδεν αυτήν περιηγουμένην τήν Ε λ β ετ ία ν  τήν ’Ιταλίαν ή τάς 
πόλεις έν αίς ΰπάρχουσιν ΐαματικα ί πηγα ί, παρετήρησε βεβαίως τοΰτο. 

Σημειωτέον ότι ή Γερμανίς άγαπα πολύ τά  ταξείδια ταΰτα.

Ε ϊς  τάς κοινάς τραπεζας τών ξενοδοχείων αποτελεί αύτη κηλίδα. 

Περιβεβλημένη έσθήτα πλουσίαν —  ήτις μολονότι άντιγεγραμμένη άπά 
παρισινών προτύπων, φαίνεται άπολέσαοα πασαν τήν αρχικήν αύτής 

χάριν ώς έκ τοΰ τρόπου καθ’ ον φέρεται ύπά τής κατόχου αύτής,—  ή 

Γερμανίς έπισπα τήν προσοχήν πρώτον έκ τοΰ τρόπου καθ’ ον τρώγει, 
μεταχειριζομένη τά μαχαίριον άντί περονίου καί φέρουσα αύτό άεννάως 

εις τά στόμα διά χειρός ήκιστα συνήθως έπιμεμελημένης, είτα έκ τοΰ 
συνεχοΰς γέλωτος δ ι’ ού συνοδεύει τάς περί τών παρακαθημε'νων παρα
τηρήσεις αύτής, τάς όποιας κάμνει αρκούντως άναιδώς.

★

* *

Κόρη ή Γερμανίς είνε ρομαντική καί αισθηματική. Κατά τό μά

θημα τοΰ χοροΰ τά όποιον λαμβάνουσιν όμοΰ ο! νέοι καί αί νέαι, έπ ι- 
λαμβάνεται ασμένως άθώας τινός ερωτικής περιπετείας μετά τίνος σπου- 

δαστοΰ θεραπεύοντος τάς μούσας. Ά λλά  πάντα ταΰτα δέν είνε σοβαρά! 

Τών μεγάλων περιουσιών ούσών σπανιωτάτων, καί τών προικών —-ένεκα 

τής πολυτεκνίας —  άσημάντων ή μηδαμινών, γινώσκει αύτη άριστα 
ότι εις έαυτήν μόνην πρε'πει νά έλπίζη διά τάν γάμον. Ούτω, παρά τούς 
πολυαρίθμους αιωνίους ερωτικούς όρκους τούς άνταλλασσομένους ύπά τά 

φέγγος τής σελήνης μετά τοΰ νεαροΰ αύτής έρωμε'νου, όρκους συνοδευο- 
μένους ύπά τρυφερών φιλημάτων, τά  όποια παρε'χει άνευ πολλών παρα
κλήσεων, πείθεται εύκόλως νά νυμφευθή τόν φαλακρόν καί πλούσιον 

άνδρα, όστις έξασφαλίζει αύτή άνετον καί εύάρεστον βίον.

"Οταν είνε νεαρωτάτη ή Γερμα νίς— χάρις εις δροσεράν εύχροιαν τοΰ 
προσώπου, εις διαυγή όμματα, εϊς ξανθήν κόμην, εις σώμα λεπτόν καί 

λιγυράν— εινε μάλλον εύειδής. Ά λ λ ά  πόσω τβ,χέως άντιπαρέρχεται καί 
εξαφανίζεται ή « καλλονή αύτη τοΰ διαβόλου ! » Τών φιλαρέσκων αύ

τής άγώνων στεφθέντων ύπά έπιτυχίας καί τοΰ συζύγου κατακτηθέντος, 
ή νεόνυμφος μεταβάλλεται καί μεταάορφοΰται άφθαλμοφανώς. Ή  φι- 
λαρέσκεια — τά δώρον τοΰτο τών μοιρών — δ ι’ ής ώς έξ όρμεμφύτου
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έκοσμηθη έπί βραχύ χρονικόν διάστημα διά. τάς άνάγκας τοΰ έπιδιω- 
κομε'νου σκοπού, — μη ούσα έμφυτος παρ’ αύτη, εγκαταλείπει αύτήν 

καί χάνεται διά παντός. Μ ετ ’ ολίγον ή νεαρά γυνή άμελεϊ έαυτήν, γ ί

νεται « βαρελά » καί καθίσταται άγνώριστος. Πολλάκις έγκαταλείπει 

καί αύτήν την μουσικήν καί τό άσμα, δ ι’ ών άλλοτε ηρατο θριάμβους 

εις τάς αίθουσας. « Πρός τ ί  τάρα ποΰ είμαι ’έγγαμος ; » διαλογίζεται.
Εσφαλμένη θά ήτο ή ΰπόθεσις οτι έξ αισθήματος πίστεως πρός τόν 

σύζυγόν της η εξ άρχών ύπερβολικής άρετής πράττει ούτω.

Ή  αιτία  'έγκειται μάλλον εις είδός τ ι νωθρότητος καί νάρκης σω

ματικής τε καί ηθικής, ητις είνε ό κύριος χαρακτηρ τής λυμφατικής καί 
χλιαρωτάτης φύσεώς της. Ά λ λ ’ ’έγκειται έπίσης καί είς τήν έλαχίστην 

προθυμίαν ήτις καταβάλλεται προς έρωτόφρονα πρός αύτήν θεραπείαν.

★

• ¥ +

Οί άνδρες έν Γερμανία , ηττον ίσως λεπτής καλαισθησίας η άλλαχοΰ, 

άρκοΰνται είς τάς ύπαλλήλους τών έμπορικών καταστημάτων, είς τάς 

γυναίκας τών ζυθοπωλείων καί είς τάς άγνάς θαλαμηπόλους, αϊτινες, 

πασαι νεαρώταται καί πολλάκις εύειδέσταται, λαμβάνονται πολύ ύπ’ 
δψει είς τούς οίκους τών άστών. Κ αί τείνει τις  νά πιστεύσ·/) ότι ένεκα 

τών εύκολων τούτων έρώτων, τυγχάνουσι τοσοΰτον άπρόθυμοι νά ύπο- 
στώσι τήν άνίαν καί /ά διατρέξωσι τούς κινδύνους οϊτινες είνε άναπό- 
σπαστοι άπό πάσης σχεσεως μετά γυναικός έγγάμου. Τό βέβαιον είνε 
ότι ή 'έγγαμος Γερμανίς σπανιώτατα γίνεται άντικείμενον ερωτικής 

θεραπείας.
Έ κτός τής κοινής Γερμανίδας, ήν συναντα τ ις  άνά παν βήμα, ύπάρ- 

χει προσέτι— δπως πανταχοΰ άλλου — ή γυνή τοΰ συρμοΰ ή « p r o le s  

s io n a l  b e a u ty » .  Ε ίνε ή γυνή, ήτις μόλις εύειδής έπεβλήθη είς τόν 
γενικόν θαυμασμόν διά τοΰ πνεύματός της, τών άριστοκρατικών καί 
επιδεικτικών αύτής τρόπων, διά τής κοσμοπολίτικης αύτής κομψότητας. 

Δύναται τις νά είνε βέβαιος δτι ή γυνή αύτη ένδύεται εις Παρισίους, 

δτι συχνάζει ενδελεχώς εις τά  παρισινά θέατρα, ότι άκολουθεΐ μετά 
πολλοΰ ενδιαφέροντος καί πολλής προσοχής τήν φιλολογικήν έν Γαλλία  
κίνησιν, καί δτι οφείλει τήν έπί τών συμπατριωτών αύτής έπιρροήν είς 

τήν ικανότητα ήν εχει τής άπομιμήσεως καί άφομοιώσεως ούτως είπεϊν 
τής χάριτος τών παρισινών γυναικών.

G-I3STA. SASEBEY

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙΝ

ΥΠΟ

τ ο υ  σ τ ρ α τ η γ ο ύ  ΔΡΕΓΣΟΝ

( Έ κ  τής « ΙΘ ' Ε κ ΑΤΟΝΤΑΕΤΙΙΡΙΔΟΣ» ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ)

Κατά κανόνα άναπνέομεν αύτομάτως, καί είσδεχόμεθα είς τους πνεύ
μονας κάθε είκοσιτέσσαρας ώρας περί τούς 4 2 5  κυβικούς πόδας άέρος. 

"Οσον σπουδαία καί άν είνε ή βρώσις καί ή πόσις πρός ύποστήριςιν 
τής ζωής, είνε άσ/)μαντα έν συγκρίσει πρός τόν άέρα. Ανθρωπος δύ- 

ναται έπί πολλάς ημέρας νά ζήση άνευ τροφής, ά λ λ ’ άποθνήσκει έάν 
μείνιρ μόνον ολίγα λεπτά άνευ άέρος. Δ ιά  τής άναπνοής τό όξυγόνον 
φέρεται εις έπαφήν μέ τό α ιμα καί τά άνθρακικάν οξύ άποπέμπεται 
είς τόν άέρα. Τό έν τώ άέρι όξυγόνον είνε τά ύποστηρίζον τήν ζωήν, 

καί άν διά τίνος καταστροφής τό όξυγόνον έχάνετο ύπερθεν τής γής 
έπί δέκα λεπτά μόνον, δλη ή ζωϊκή πλάσις, έξαιρουμένων τινών νη- 

χομένων ζώων, θά επαυε νά ύπάρχη.
Κατά μέσην άναλογίαν εισπνοής, ό άνθρωπος είσδέχεται περί τάς 

δεκατέσσαρας κοτύλας άέρος κατά λεπτόν, είκοσιέν δε τοϊς έκατάν έκ 

τοΰ άέρος τούτου συνίσταται άπό όξυγόνον. Επομένω ς τρεις περίπου 
κοτύλαι οξυγόνου φαίνεται δτι χρειάζονται πρός ύποστήριξιν τής ζωής.

Έ άν ύποτεθή δτι θά ήδυνάμεθα μόνον νά έπιτύχωμεν τά ημισυ τής 

ποσότητος ταύτης κατά λεπτόν, τ ί  θά όκολούθει;
Δύναμαι νά ομιλήσω έκ πείρας περί τών άποτελεσμάτων τούτων.



Κατά το έτος 18 7 7  κατέλιπον τά ινδικά πεδία, καί έπορεύθην εις Σ  {(Α

λαν, καί ό θάλαμος έν ω κατώκουν ήτο περί τούς έπτακισχιλίους πό- 
δας ύπεράνω τής επιφανείας της θαλάσσης. Έ λα βον μαζύ μου βαρό- 
μετρον νέου συστήματος, άλλ’ εύρον τό όργανον τοΰτο άχρηστον, διότι 

έλειτούργει μόνον εις ύψος 5 χ ιλ . ποδών, καί ’έμενε ακίνητον, οίαδή- 

ποτε καί άν ήτο ή κατάστασις τοΰ καιροΰ, καθόσον εύρισκόμην δισχι— 

λίους πόδας ύπεράνω της δυνάμεώς του.
Εύχαριστημένος άπό τήν δροσερότητα τοΰ άερος, μετά τόν πνιγηρόν 

καύσωνα τών πεδιάδων, έξεκίνησα εύθύς μετά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου 
όπως περιπατήσω περί τό όρος Ίακκό. Διανύων μέ τό σύνηθες βήμά 

μου τρία περίπου μ ίλ ια  τήν ώραν, άνέβην τά όρος- άλλά παράδοξος 

αί'σθησις μοί έπήλθε πάραυτα- ήσθάνθην ζάλην- ό σφυγμός καί ή καρ- 
δία μου επαλλον 1 3 2  παλμούς κατά λεπτόν- άφθονος διαπνοή καί ίδρώς 

μοί έπήλθε, καί ήσθανόμην ώσεί πνιγμονήν. Ήναγκάσθην νά καθίσω 

χα μα ί, διότι ήμην ασθενής καί λιπόθυμος. Έ πέστρεψα εις τάν θάλα

μόν μου, άλλά παρηλθον δύο ώραι έωσότου συνε'λθω.

Ε π ε ιδ ή  ήμην ύγιέστατος κα τ’ έκεϊνον τάν χρόνον, εύρισκόμην εις με

γάλην άπορίαν όπως εννοήσω τήν παράδοξον πείραν ήν ελαβον, καί 

ή τ ις , καίτοι ούχί μ ε τ ’ ϊσης σφοδρότητος, μ ’ έπεσκέφθη καί πάλιν άπά 
καιροΰ εις καιρόν, καί όταν έκαθήμην ήσύχως έπί μακρας θρονίδος.

Παν άποτέλεσμα πρέπει νά εχη αιτίαν τινά, καί ένώ παρετήρουν 

τό άκαμπτον βαρόμετρόν μου, αίφνης μοί έφάνη OTt εύρον τήν αιτίαν, 
καθόσον μάλλον τό δ ,τ ι ήσθάνθην ήτο λίαν παραπλήσιον πρός δ ,τ ι 
ύπέστην έν πολυανθρώπω καί κακώς άεριζομένω θεάτρω ή θαλάμω.

"Οταν ήμην κάτω εις τάς πεδιάδας, είχον προσλάβει, κατά τήν 

συνήθη αναλογίαν της άναπνοής, εις τούς πνεύμονάς μου περί τάς δε- 
κατέσσαρας κοτύλας άέρος κατά λεπτόν, περικλείοντας περί τάς τρεις 

κοτύλας οξυγόνου. Έ άν αί δεκατέσσαρες αύται κοτύλαι ένεκλείοντο 

έντός φούσκας καί άνεφέροντο εις ύ ίο ς  έπτακισχιλίων ποδών ή φούσκα 
θά ’έσπαζε, διότι αί δεκατέσσαρες κοτύλαι άέρος θά έξωγκοΰντο, καί 
μόνον χάριν τοΰ λόγου θά ύποθε'σωμεν ότι θά έξωγκοΰντο εις εϊκοσιο- 

κτώ κοτύλας, ή ακριβώς το διπλάσιον.
"Ε π ετα ι άρα ότι, όπόταν άνέπνεον αύτομάτως εις ύψος έπτακισχι- 

λίων ποδών, κατά τήν αύτήν άναλογίαν καθ’ ήν είχον άναπνείσει εις 

τάς πεδιάδας, προσελάμβανον εις τούς πνεύμονάς μου περί τάς δεκα- 

τέσσαρας κοτύλας ήραιωμένου άερος, ϊσας πρός επτά μόνον κοτύλας

τοΰ άέρος τών πεδιάδων. Κ α τ ’ άκολουθίαν, άντί νά έφοδιάζω τά αίμά 

μου μέ τρεις κοτύλας οξυγόνου κατά λεπτόν, τά έφωδίαζον μόνον μέ 

μίαν καί ήμίσειαν κοτύλην.

Φυσικώτατον ήτο ότι άποτελέσματά τινα θά έπήρχοντο διά τής μειώ— 

σεως ταύτης τοΰ οξυγόνου, τοΰ προσλαμβανομένου εις τούς πνεύμονας, 

κ ’ έκεϊνα τά όποια έδοκίμασα ήσαν μεγάλη αύξησις τών παλμών τής 

καρδίας μου καί αίσθημα πνιγμονής. Δ ια τ ί ή καρδία μου έπαλλε τα - 
χύτερον ενεκα τοΰ άλιγωτέρου εΐσπνεομένου οξυγόνου; ήτο νΰν τό 

ζήτημα .
Χωρίς νά κάμω χρήσιν έπιστημονικών όρων, θά περιγράψω μέ άπλ&ς 

λέξεις τά συμπεράσματα εις τά όποια έφθασα.
Ή  καρδία ένεργεϊ αύτομάτως, οιονεί δυναμική τις άντλία, έλαύ- 

νουσα τό αίμα δι ’ όλου τοΰ συστήματος καί φέρουσα τά αίμα τοΰτο 
εις έπαφήν μέ τάν άέρα, τή  βοηθε'α τών πνευμόνων, ή , μέ άπλήν 

γλώσσαν, άξυγονίζουσα τά α ίμα . Ά λ λ ’ ενεκα της έξογκώσεως τοΰ άέ

ρος εις ύψος έπτακισχιλίων ποδών, μόνον τά ήμισυ τής ποσότητος τοΰ 

οξυγόνου περιείχετο εις τούς πνεύμονας, τά όποιον θά περιείχετο έάν 

ήμην εις τάς πεδιάδας. ’Ήτο δυνατόν ότι ή καρδία μέ. τό νά πάλλη τά 

διπλάσιον σχεδόν της συνήθους αναλογίας της έγίνετο α ίτια  ώστε ή κυ
κλοφορία νά προβαίνη ταχύτερον καί επομένως νά διέρχηται συχνότε- 

ρον διά τών πνευμόνων καί ούτω νά έπιτυγχάνη εις δύο διόδους τό αύτό 

ποσάν οξυγόνου τά όποιον ήδύνατο νά έπιτευχθή διά μιας διόδου, ότε 

ό άήρ ήτο πυκνότερος, ώς ήτο εις τάς πεδιάδας ; Έ άν τοΰτο ήτο τό 
αίτιον τοΰ τ ί είχον παραδόξως αίσθανθή, 'έβλεπον δυνατόν φάρμακον, 
τά όποιον άπεφάσιζα νά δοκιμάσω πρακτικώς τήν Ιπομενην πρωίαν. Τά 

φάρμακον ήτο νά άσκήσω τήν θέλησιν καί άντί νά αναπνέω αύτομάτως, 
νά άναπνέω τά διπλάσιον τοΰ συνήθους καί προσέτι νά λαμβάνω πολύ 
μακράς είσπνοάς. Έ άν άρα ύπό κανονικάς περιστάσεις προσελάμβανον 
εϊς τούς πνεύμονάς μου περί τά  δύο γαλλόνια άέρος κατά λεπτόν, είσ— 
πνέων ραγδαιότερον, θά προσελάμβανον περί τά  τέσσαρα γαλλόνια καί 
ούτως έκάστη εισπνοή θά μοί έδιδε προμήθειαν ίσοδυναμοΰσαν μέ τρεις 
κοτύλας άξυγόνου κατά λεπτόν. Ή ρχισα τάν περίπατόν μου ώς πριν 
καί τάχιστα ήσθάνθην τά αύτά συμπτώματα. Ηύξησα τότε τά ποσάν 
τής άναπνοής (Αου εις 4 0  κατά λεπτόν, καί εις δύο λεπτά πασα α ϊ- 

σθησις λιποθυμίας 'έπαυσε, μετά 5 δέ λεπτά ή ταχύτης, μεθ’ ής ή καρ
δία μου επαλλε, ήλαττώ θη κατά πολύ. Έξηκολούθησα τάν περίπατόν



μου καί έπανέλαβον τό πείραμα μετα τών αυτών πάντοτε αποτελε

σμάτων, έωσότου έπείσθην ότι εΰρον φάρμακον διά τά  δυσάρεστά απο

τελέσματα της εισπνοής ήραιωμένου αε'ρος. Εντός μι3ς εβδομάδας η 

δε'κα ημερών τό σύστημά μου άπέβη οίκεΐον πρός τόν ήραιωμένον άέρα 

και δέν ήσθανόμην άσυνήθη άποτελέσματα έκ τής άναπνοής.
’Ολίγους μη ;ας μετά τήν πείραν ταύτην άπήλθον εις έκδρομην πρός 

τό Θ ιβέτ, καί όταν άνήλθον εϊς τό ό'ρος Ο ύττώ , τό όποιον είνε πιστεύω 

περί τούς 1 2 ,0 0 0  πόδας ύψηλάν, ήσθάνθην αά αύτά συμπτώματα οια 

τό πρώτον μοί έπήλθον έν Σ ίμ λ α . ΙΙάραυτα εισεπνευσα λιαν ραγδαιως 

καί υ.ετ’ ολίγα λεπτά ήσθάνθην τόν έίχυτόν μου καλά. Τά άποτέλεσμα 
τοΰτο, προστιθέμενον είς έκεϊνο τά όποιον συνέβη έν Σ ίμ λ $ , ένόμισα 

οτι ήτο ικανόν τεκμήριον οτι ύπάρχει τέχνη έν τώ αναπνέειν.
Έ άν τοΰτο ήτο τά μόνον πλεονέκτημα τό άποϊον ήδύνατο νά επ ι- 

τευχθή έκ τοΰ γινώσκειν πώς νά άναπνέ·/] τ ις , δέν θά ήτο πολύ χρήσιμον 

διά τό πολύ κοινόν. Οί πλεΐστοι τών άνθρώπων σπανιώτατα ’έχουσι 

ν ’ άναπνεύσωσιν είς ύψος καί 7 ,0 0 0  ποδών' αλλ αφ ου ευρον τ  απο
τελέσματα τής ράγδαίας εισπνοής, έσκέφθην περί τοΰ ύποκειμένου 

τούτου καί έσχημάτισα τούς ίδιους συμπερασμούς μου.

Κ ατά τήν έποχήν περί ής ώμίλησα, ήτοι πρό δεκαπέντε έτών, συχνά 

ύπέφερον, τήν νύκτα μάλιστα, έκ σφοδροτάτου πόνου περί τήν καρ
διακήν χώραν- άπά πολλών έτών πρότερον ύπέφερα κατά τόν αυτόν 

τρόπον, καί εφθασα είς τά συμπέρασμα ότι καρδιακή νόσος έμελλε νά 
τελειώσγι τά έπίγειον στάδιόν μου. Ό  παλμώδης ούτος πόνος θά έξη- 

κολούθει μετά μικροΰ διαλείμματος έπί μίαν ή δύο ώρας.
Σκεπτόμενος περί τούτου, ύπώπτευσα ότι δυνατόν νά ώφείλετο είς το 

οτι τό αίμά μου δέν έφωδιάζετο έπαρκώς μέ όξυγόνον. Έ άν ούτως είχε 
τό πράγμα, τήν πρώτην φοράν, καθ’ ήν θά ήσθανόμην τόν πόνον, ήδυ- 
νάυ.ην νά δοκιμάσω τό ιατρικόν μου. Δέν έπερίμενα έπί πολύ, διότι ό 
πόνος ήλθε σφοδρότατος μίαν νύκτα, καί πάραυτα ήρχισα νά αναπνέω 
περί τάς 4 0  είσπνοάς κατά λεπτόν μετά τοΰ άποτελέσματος ότι ό πό
νος έπαυσεν είς ολίγα δευτερόλεπτα καί δέν έπανήλθε τήν νύκτα έκεί— 
νην. Ά π ό τοΰ χρόνου έκείνου έσχον πολλάς εύκαιρίας να δοκιμάσω το 
ιατρικόν μου μετά της αύτής πάντοτε επιτυχίας.Καθόσον ό χρόνος προέ- 

βαινεν, οί πόνοι καθίσταντο ού μόνον όλιγώτερον συχνοί, άλλ ολιγώ- 
τερον δριμεϊς, καί τώρα, έάν ύπάρχγι τό έλάχιστον ίχνος τοιούτου άλ

γους, ραγδαία εισπνοή έμποδίζει αύτά νά φθά'ση εϊς ώριμότητα.

Έ ν  τιν ι ίατρικω βιβλΰρ, όπερ έχω ύ π ’ όψει, φέρεται ύπό τά κεφά- 
λαιον «Λειτουργικά νοσήματα τής καρδίας» ότι ό παλμός αύξάνει διά 
τών καθιστικών ένασχολήσιων, ά λ λ ’άνακουφίζεται διά μετρίας άσκήσεως.

Τ ί κατορθοΐ ή μέτρια άσκησις ; Αύξάνει τό ποσάν τής εισπνοής καί 

έντεΰθεν δίδει μεγαλειτέραν προμήθειαν οξυγόνου είς τά αίμα ή όση δί
δετα ι, όταν κάθηται άτομόν τ ι.  Ά λ λ ά  διατί νά λαμβάνητα ι ή άσκησις 

πρός έπίτευξιν τοΰ άποτελέσματος τούτου ; Φαίνεται ώς να κατακαιγι 

τις οικίαν διά νά ψήση ενα χοίρον. Αύξησον τό ποσόν τής αναπνοής 

καί τό αύτά αποτέλεσμα προσκτάται, άρκεϊ μόνον νά δυνάμεθα νά έπ ι- 
τύχωμεν καθαρόν άέρα, εστω καί άν εϊμεθα καθισμένοι ήσύχως έπί άνα- 

παυτικής έδρας. Πολλοί τών άνθρώπων φαίνονται φρονοΰντες οτι έαν 

δέν δύνανται νά λάβωσι μιας ή δύο ώρών άσκησιν καθ’ έκάστην, δέν 

δύνανται νά είνε ύγιεΐς. Ε ϊς  τινας τών άνθρώπων, οϊτινες τρώγουσι και 

πίνουσι παρά πολύ, τοιαύτη συνήθεια δυνατόν νά εινε άναγκαία- άλλ 
έπί πολλά ετη ελαβον έν γενει όλιγίστην άσκησιν, ά λλ ’ έπέτυχον περίπου 

τά  αύτά άποτελέσματα, αύξήσας τήν άναλογίαν τής άναπνοής μου 

μίαν ή δύο ώρας τήν ήμέραν, καί όταν είνε άνάγκη, δύναμαι νά βα

δίσω 10 — 12 μ ίλλ ια , άνά τέσσαρα μίλλ ια  τήν ώραν, άνευ δυσκολίας.
Ά λ λ ο ι ειπον ότι συνέβησαν πολλά παραδείγματα άνθρώπων οϊτινες 

έπασχον τούς άδόντας καί άπεφάσισαν τέλος νά τρέξωσι πρός τόν όδον- 
τοϊατράν, όπως τούς άποσπάσγι τόν άδόντα. Ά μ α  εφθασαν είς την 
οικίαν τοΰ οδοντοϊατροΰ, οί άνθρωποι εύρον ότι ό πόνος επαυσε και 
τούτου ένεκα μεταμεληθέντες έπέστρεψαν οϊκαδε. Υ π ο τίθετα ι ότι το 
αίτιον τοΰ άποτελέσματος τούτου ήτο ό φόβος, άλλ’ έγώ τά άποδιδω 
είς τήν ραγδαίαν άναπνοήν ήν έπέφερεν ό δρόμος είς τοΰ οδοντοϊατροΰ. 

Ά λ λ ά  δ ιατί νά βαδιζη τις  τόν δρόμον πρός αύξησιν τής άναπνοής ; 

Δ ιά  τής θελήσεως μόνης ή άναπνοή δύναται νά αύξήση μέχρι 50  εισ
πνοών κατά λεπτόν, έν ώ άναπαύεταί τις έπί τοΰ κλιντήρος- καί δύ
ναμαι νά βεβαιώσω ότι άπεδίωξα τόν κεφαλόπονον, τόν οδοντόπονον 

καί άλλους πόνους είσπνενσας ραγδαίως έπί πολλά λεπτά.
'Ά λλο άποτέλεσμα τοΰ οποίου έλαβον πείραν έκ τής ραγδαίας εισ

πνοής είνε ή θεραπεία τής άνησυχίας καί άϋπνίας, άπό τήν όποιαν ούχί 
σπανίως πάσχουσιν όσοι έργάζονται πολύ διανοητικώς. “Οπως άποφύγη 

τις τό νά άναπνέη ύποδεέστερον άέρα, καλάν είνε νά έγερθή τής κλί
νης καί περιπατήσν) έν τώ θαλάμω, είσπνέων λίαν ραγδαίως έπί εν ή 

δύο λεπ τά .



Έ ν ώ ολίγοι ύπάρχουσιν οϊτινες εύρίσκονται εϊς τήν ανάγκην νά άνα- 

πνέωσιν εις μέγα ύψος καί ούτω να εύρίσκωσι τά αποτελέσματα τά  όφει- 
λόμενα εις την έντός τών πνευμόνων εισδοχήν μικροτέρας προμήθειας οξυ

γόνου η όση εΐνε αναγκαία διά τήν υγείαν, ύπάρχουσι μυριάδες άν- 

θρώπων οϊτινες ΰποφέρουσι, πολλάκις χωρίς νά έννοώσι τήν α ιτίαν, έκ 

τής εισπνοής άέρος όστις είνε απολύτως δηλητηριώδης. Άνθρωπός τις 

κάθηται εις τό γραφεϊόν του, ασχολούμενος εϊς φιλολογικήν έργασίαν, 
έπί μίαν ή δύο ώρας· δέν υπάρχει κυκλοφορία άέρος έν τώ θαλάμω καί 

άναπνέει έπί τοΰ χάρτου, έφ ’ ού γράφει ή έπί τοΰ βιβλίου δπερ άνα- 

γινώσκει. Ε ις  ολίγιστα λεπ τά  ό άήρ τόν όποιον άπέπνευσεν έκ τών 

πνευμόνων του είσπνέεται κχί πάλιν,καί ένώ κάθηται ήσύχως έξακολου- 

θών τήν έργασίχν του, δηλητηριάζει πράγματι τό αίμά του προσλαμ.βά- 
νων εις τους πνεύμονας τά μόρια έκεϊνα τά όποια οί πνεύμονες άπέρρι— 
ψχν πρό ήμίσεως λεπτοΰ.

"Οσοι τών άνθρώπων δέν σκέπτονται περί τών πραγμάτων τούτων, 
φαίνονται άγνοοΰντες όλως ότι διαπράττουσιν αυτοκτονίαν διά βρα

δείας, ά λλ ’ άσφαλοΰς μεθόδου δηλητηριάσεως. Οι πλήρεις άνθρώπων 

θάλαμοι, οί άνευ καταλλήλου άερισμοΰ, ένθα ύπάρχουσι πολλά φωταέ
ρια καί ό λίγη μόνον άλλαγή άέρος, είνε κινδυνωδέστεροι εις τήν υγείαν, 
παρά οί έκτεθειμένοι εις τόν άέρα λάκκοι καί υπόνομοι. 'Ομοίως μέ τό 

αποτέλεσμα τό παραγόμενον άπό άλλα δηλητήρια, οιον άπά υπερβο

λικήν χρήσιν οινοπνεύματος ή νικοτίνης, οί πάσχοντες έχουσι σφοδράν 
επιθυμίαν πρός έπανάληψιν τοΰ δηλητηρίου- δυσκόλως δύνανται νά ύπο- 
φέρωσι θάλαμον περιέχοντα δροσερόν καθαρόν άέρα. Σπεύδουν νά κλεί- 
σωσι παν παράθυρον καί θύραν διότι αισθάνονται ψΰχος, τό όποιον 

οφείλεται ώς έπί τό πλειστον εις τήν άκαθαρσίαν τοΰ αίματος τήν 
προερχομένην έκ τής εισπνοής διεφθαρμένου άέρος. "Οταν νόσος τις  

προσβάλλη τοΰς τοιούτους, έστω καί τόσον μικρά κακοδιαθεσία, οιον 
κρυολόγημα, λαιμόπονος ή βήξ, τά αίμά των εΐνε τόσον άκάθαρτον, 
ώστε αυτη αναπτύσσεται συνήθως εις σοβαράν νόσον- έν ώ όστις δέν 
έδηλητηρίασε τά αίμά του διά τής εισπνοής ακαθάρτου άέρος, ούτε 
απο τήν πρώτην άσθένειαν θά ύποφέρη.

ΙΙρό τινων ετών προσεκλήθην ύπό τίνος φίλου, όστις έφημίζετο διά 
τους εκλεκτούς οίνους καί τά δείπνα, νά συνδειπνήσω μ ετ ’ αύτοΰ. Σ υ 
νήθως άπεφευγον νά παρευρεθώ εις γεΰμα, διά τάν λόγον ότι τά πλεϊστα 

τών εστιατορίων αποβαίνουσιν αφόρητα, ενεκα τής άκαθαρσίας τοΰ

άέρος, πριν παρέλθη τά ήμισυ τοΰ γεύματος. Μετά πολλάς πιέσεις 
έδέχθην τήν πρόσκλησιν ταύτην, καί μ ετ ’ ολίγον εΰρέθην καθήμενος μετά 

τεσσάρων άλλων συνδαιτυμόνων παρά τήν τράπεζαν έν θαλάμω 12 τ ε 
τραγωνικών ποδών καί 8 ποδών ύψους. "Γπερθεν τής  τραπεζης εκχιον τρια 

φώτα άερίου, καί έπειδή τά παράθυρα ήσαν κλειστά, τό δωμάτιον 

είχε τήν οσμήν τοΰ κλειστοΰ ήδη όταν εϊσήλθομεν.
Ό  ξενίζων ήυ,ας είχε παρασκευάση έξαίρετον δειπνον, άλλά μόλις 

έτελείωσα τά άστρείδιά μου καί τήν έκ τρυγόνων σοΰπαν, όταν ήρχιζα 

νά αίσθάνωμαι ζάλην καί άδυναμ.ίαν. Μέγας ίδρώς με περιεχυσε και ή 
καρδία μου έπαλλεν 120  φοράς κατά λεπτόν. Έπροσπάθησα νά λάβω 

μακράς καί ραγδαίας είσπνοάς, αλλ’ άνευ αγαθοΰ αποτελέσματος. Δεν 

ύπήρχεν άλλο μέσον εΐμή νά ζητήσω συγγνώμην άπά τον έστιάτορα, λ έ- 

γων ότι δέν είμαι καλά καί άνάγκη ν ’ απέλθω. Αμα εφθασα εις τόν 

άνοικτάν άέρα, έκρατήθην άπά τάς κιγκλίδας, διότι ήσθανόμην ζάλην 
καί άσθένειαν καί τότε άνέπνευσα όσον ήδυνάμην ραγδαίως. Ε ις διά

στημα όλιγώτερον τοΰ λεπτοΰ, όλα τά  δυσάρεστα συμπτώματα έπαυ
σαν και έβάδισα ήσύχως οϊκαδε εις άπόττασιν ήμίσεως μ.ιλλίου, μή 

παύων ν ’ άναπνέω άπά καιροΰ εις καιρόν έπί ήμισυ λεπτόν ή περισσό
τερον, όσον ταχύτερον ήδυνάμην. Είσελθών εϊς τήν οικίαν μου, ήσθάν

θην ότι έπείνων πολύ καί διέταξα νά μοΰ φέρωσι κρύον ν.ρέας καί 
άρτον καί τυρίον καί διά τών λιτών τούτων δψων έδείπνησα κάλλιστα, 
'διότι ήμην εις καθαρόν άέρα. Ό  έστιάτωρ περί ού ώμίλησα, καίτοι 

πολύ νεώτερος τήν ήλικίαν, άπέθανε πρό πέντε έτών. Όποιον καί άν 
ήτο τά ύστερον αίτιον τοΰ θανάτου του δέν αμφιβάλλω ότι ή αληθής 
α ίτια  ήτο ή δηλητηριασις τοΰ αίματος, ένεκα τής καθημερινής εισπνοής 

διεφθαρμ.ένου άέρος.
Εινε γνωστότατον ότι δέν παύομεν ποτέ νά ύφαίνωμεν νέας μεμβρά- 

νας εις τά σώμά μας καί νά άποβάλλωμεν τάς παλαιάς καί τό αίμα 
εις τάν οργανισμόν μας εινε τό κύριον υλικόν έξ ού αί νέαι αύται μεμ- 

βράναι κατασκευάζονται. Έ άν τό αιμα δέν λαμβάνη ικανόν άξυγόνον, 
θά κατασκευάση άκαθάρτους μεμβράνας καί μετά τινα  έτη δυνατόν άν

θρωπός τις  δ ι’ αύτών τών άνοήτων ένεργειών του νά άποκτήση σώμα 
συγκείμενον έξ ύλικοΰ υποκειμένου εις διαφόρους άσθενείας έπί τή  έλα- 
χίστη άφορμη νύγματος σφνκός ή κοπής μαχαιριδίου, έχούσης σοβαρώ- 
τα τα  αποτελέσματα. Ε ίνε σύνηθες νά λέγωσιν, όταν τοιαΰτχ άποτελέ- 

σματα έπέλθωσι, «Τ ό  αιμα αύτοΰ τοΰ άνθρώπου ήτο εις νοσηράν κατά-·



στάσιν»- άλλά δέν ήτο [/.όνον τό α Ιμα είς νοσηράν κατάστασιν, άλλά 

καί ή σάρξ, ητις έπί πολλά 'έτη έσχηματίζετο ές άκαθάρτου αίματος.

Ό  άνθρωπος όστις επιτρέπει νά γι'νωνται αί έπισκευαί τοΰ σώματός 
του δ ι’ άκαθάρτου ύλικοΰ, πράττει καθ’ όν τρόπον ό ιδιόκτητης οικίας, 

όστις καθημερινώς έπισκευάζει μικρόν μέρος τής οικίας του μέ σχισμένα 
ξύλα καί μέ άψητα κεραμίδια. Έ άν αί έπισκευαί καθ’ έκάστην ήσαν 

αικραΐ, ώς συμβαίνει μέ τάς έπισκευάς του σώματος, δυνατόν νά παρέλ- 

θωσι πολλά ετη πριν καταρρεύση ή οικία- ά λλ’ ή καταστροφή άσφαλώς 

θά έπέλθγι. Τότε ό κάτοχος του σώματος άπορεϊ τις ή α ίτια  τής άσθε- 

νείας του. Συμβουλεύεται ιατρόν όστις φαίνεται σοφός, χαρακτηρίζει 
τό πραγμα ώς ήπατιτιν η καρδιακόν νόσημα, δ ιατάττει διαφόρους 

συνθέσεις ώς ιατρικόν καί ό άσθενής δυνατόν νά άναλάβη η νά μη 
άναλάβη.

Έ άν ή καρδία καί οί πνεύμονες ήδύνα,ντο νά όμιλήσωσιν, αί πολυ- 
χρόνιαι διαμαρτυρίαι των έναντίον τοΰ άκαθάρτου άέρος, τοΰ ποριζο- 

μένου αύτοΐς όπως έργάζωνται, όπως συνιστώσι καί έπισκευάζωσι τό 
σώμα τοΰ κυρίου των, θά έπλήρουν ενα τόμον. Ή  καρδία κάμνει τά 

κατά δύναμιν διαμαρτυρομένη κατά διαφόρους τρόπους, καί ούδέν 
άπορον ότι είς τινας περιπτώσεις κηρύττει άπεργίαν έναντίον ένός κυρίου 
όστις τόσον βαναύσως τήν παρημέλησεν.

Όπόταν ή εσωτερική έπιφάνεια τών παραθύρων ένός δωματίου *χα- 
λυφθή δ ι’ υγρασίας οί 'ένοικοι πρέπει νά είνε βέβαιοι, ότι είσπνέουσι 
δηλητηριώδη άέρα- ό εύρώς ή ή ύγρασία εκείνη περιέχει άχρηστον ύλι- 
κάν άποπεμφθέν άπό τούς πνεύμονας, καί άπεδείχθη ότι είνε θανάσιμον 
δηλητήριον.

Δέν υπάρχει τ ις , πιστεύομεν, όστις νά μή άποστραφή μ ε τ ’ άηδίας, 
έάν διαταχθή νά λάβη είς τόν στόμαχον έξημεσμένην τροφήν. Ά λ λ ά  τό 
νά δέχεται είς τούς πνεύμονας έςημεσμένην άέρα, ό όποιος μόλις πρό 
ένός λεπτοΰ άπεβλήθη άπό άλλο άτομον, είνε πραγμα πρός ο οι π λεϊ- 
στοι άδιαφοροΰσιν.

Ή  έξις τήν όποιαν εχουσιν άνθρωποί τινες νά φράττωσι τούς ρώθω- 
νας και νά είσπνέωσι διά τοΰ στόματος, όταν αίσθάνωνται κακήν όσμήν, 
εινε λίαν κινδυνώδης. Οί ρώθωνες διηθοΰσι τάν άέρα είς μέγαν βαθμόν, 
καί τά μικρά μόρια τής δηλητηριώδους ύλης άποτίθενται εις τούς ρώ- 
θωνας, ώστε νά δύνανται νά άφαιρεθώσι διά τοΰ ρινομάκτρου. "Οταν ό 

άηρ είσπνέεται διά τοΰ στόματος, τά μόρια ταΰτα , έάν δέν φθάσωσιν

εις τούς πνεύμονας, ταμιεύονται είς τόν λαιμόν καί παράγουσι πονό

λαιμον η καί διφθερϊτιν.
'Ό ταν άναπνέγι τις ραγδαίως κατά τάν τρόπον τον περιγραφέντα έν 

τώ πρώτιρ μέρει τοΰ άρθρου τούτου, μ ία  πτυχή ρινομάκτρου δύναται 

έπωφελώς νά τίθητα ι έπί τών ρωθώνων καί ό άήρ νά είσπνέηται διά 

τοΰ διυλιστηρίου τούτου. Ό  άήρ ούτος πρέπει τότε νά έςεοχ^ηται διά 

τοΰ στόματος. Έ άν τό μέρος έκεϊνο τοΰ ρινομάκτρου διά τοΰ όποιου 

διυλίσθη ό άήρ, έξετασθή τή βοηθείίκ μικροσκοπίου, περίεργά τινα πραγ- 

ματα ίσως άποκαλυφθώσιν.
'Η  άβρότης τοΰ αισθητηρίου τής άσφρήσεως μικρόν άπέχει τοΰ θαυ- 

μασίου καί πιθανώς εγεινε τόσον εύαίσθητος διά νά φυλαττώμεθα άπο 

τών δηλητηρίων έκείνων, τήν γειτνίασιν τών όποιων δέν έχομεν αλλα 
μέσα νά γνωρίσωμεν ούχ ήττόν τινα τών θανασίμων άεριων άδύνατον 

νά τά  όσφρανθη τις .
Πρός διατήρησιν τής ύγείας καί τής ρώμης ή υγιεινή τροφή εινε 

άναγκαία, καί τό γεγονός τοΰτο είνε γνωστόν εις το πλεΐστον τοΰ 

άνθρωπίνου γένους. Ά λ λ ’ άναγκαιότερον ακόμη είνε, ό άηρ τον οποίον 
άναπνέομεν νά είνε καθαρός καί νά περιέχ-/) την πρεπουσαν αναλογίαν 
οξυγόνου- τά γεγονός όμως τοΰτο καί άν είνε γνωστόν κοινώς ολιγωρει- 

τ α ι. Δέν είνε ρ.όνον ότι τά όξυγόνον έλαττοΰται την ποσότητα εις θα
λάμους άτελώς άεριζομένους καί όπου πλεϊστοι άνθρωποι συναθροίζον

τα ι, ά λλ ’ άποπνέομεν μετά τοΰ άέρος οργανικά τινα δηλητηρια εισ- 

πνεόαενα είτε ύφ’ ήμών αύτών είτε ύπό τών γειτόνων μας. Γά δηλη
τήρια  ταΰτα τά  καλούμενα πτωμαίναι είνε θανασιμου χαρακτήρος. 
Δέν δυνάμεθα νά τά  είσπνεύσωμεν ατιμω ρητεί. Και όμως εις εστιατό

ρια, θέατρα καί αίθούσας χοροΰ, μέρη λίαν πολυαριθμα και κακώς 
άεριζόμενα, άδύνατον ν ’ άποφύγωμεν το νά είσπνεύσωμεν αυτα. Χωρίς 

νά έχω σκοπόν νά κομπάσω, θά είπω τώρα κατι τ ι περι ατομικών μου 
εξεων. Έ άν είσέλθω εις κουρεϊον καί ό κουρεύς μέ συνιστα νά κάμω 
χρήσιν κομμωτικού τίνος τό όποιον κατ αυτόν έχει την ιδ ιότητα νά 
προλαμβάνη τήν τριχορροίαν, και βλέπω ότι αυτός είνε φαλακρότερος 
κολοκύνθης, δέν πιστεύω είς το κομμωτικόν του μέσον. Οταν βλέπω 
ιατρόν ότις έπαγγέλλεται ότι θεραπεύει η προλαμβανει διάφορα νοσή
ματα έκ τών όποιων συχνά πάσχει ό ίδιος, νομίζω ότι ή αυτοπεποι- 

θησίς του είνε μεγαλειτέρα τής έπιστημης του.
Έ π ί δέκα πέντε περίπου ετη εις Γούλουΐτς, εν ω κατεΐχον θέσιν κα-



θηγητού τής Βασιλικής Στρατιω τικής ’Ακαδημίας καί συγχρόνως έπ ι- 

μελητού τοΰ Βασιλικού Μετεωροσκοπείου, το εργον μου ήτο έπιπονώ- 
τατον. Συχνότατα είργαζόμην είς τό Μετεωροσκοπεΐον εως την 1 μετά 

το μεσονύκτιον καί ημην υποχρεωμένος ν’ άρχίσω τό μάθημα είς τάς 8 

πρό μεσημβρίας έν τή  ’Ακαδημία μετά ύπνον περίπου πεντάωρον.

Κατά το θέρος τοΰ 1877  ημην είς την κεντρώαν Ιν δ ία ν  κατά τόν 

χειμώνα τοΰ 18 7 8  ημην είς τήν Νέαν Σκωτίαν όπου ή θερμοκρασία 

είνε συχνά κάτω τοΰ μηδενικού. Μέ όλην την επίπονον έργασίαν δύ
ναμαι νά καυχηθώ ότ. έπί 30  ετη καί πλέον δέν ήσθένησα άρκετά 

ώστε νά λάβω πρόγευμα έπί τής κλίνης καί έκτός τραύματός τίνος 
έπί τοΰ προσθίου τής κνήμης ούδέποτε έγράφην έπί τριάκοντα έτη είς 

τάν κατάλογον τών άσθενών. ’Από κρυώματα, άπό βήχα, πονολαίμους 

καί άλλας άδιαθεσίας άπό τάς οποίας ύπέφερα ώς νε'ος, είμαι τώρα 

έλεύθερος. Δύναααι λοιπόν νά καυχηθώ ότι είμαι κάτι περισσότερον 
άπό ενα φαλακρόν συμβουλεύοντα άλοιφήν τινα πρός πρόληψιν τής τρ ι— 

χορροίας.’Αποδίδω τό άτρωτόν μου άπό πολλάς τών άσθενειών, είς όσας 

ύπόκειται ή σάρξ, είς τό ότι έπί πολλά έτη έμελε'τησα τήν τέχνην τοΰ 
άναπνέειν.

Διακεκριμένος μηχανικός μοί διηγείτο τελευταίον τό έςής. Ε ις τών 
φίλων του κατέβη είς με'γα βάθος έν μεταλλείφ  καί έν ώ ήτο έκεϊ ύπέ- 

κειτο είς πίεσιν δύο άτμοσφαιρών. ’ Ητο ή πρώτη φορά καθ’ ήν άνέ- 

πνεε τοιαύτην άτμοσφαΐραν. Έπιστρε'ψας είς τήν έπιφά^ειαν έπεβιβάσθη 

εις λέμβον όπως διαβή ποταμόν καί αίφνιδίως άνεκάλυψεν ότι δέν άνέ-
\ ν >* ι < , , „ .

πνεε και εκραςε προς τον σύντροφον του οστις ητο συνειθισμενος είς 

βαθύτατα μεταλλεία , «Δ έν αναπνέω.»— « *Ω !,  άπήντησεν ό σύντρο

φός του, τοΰτο μοί συμβαίνει συνήθως, όταν 'έμεινα έπί μίαν ώραν ή 

περισσότερον ύπο πίεσιν δύο άτμοσφαιρών.» Τό παράδειγμα τοΰτο ήτο 
αντίθετον έκείνου τό όποιον συνέβη είς έμέ έν Σ ίμ λ α , όταν άνέπνεον 

ο ,τ ι δύναται νά όνομασθή ήμίσεια άτμοσφαίρα. Τά άτομον τό όποιον 
άνέπνευσε δύο ατμόσφαιρας άντί μιας, είχεν είσαγάγη παραπολύ όξυ— 
γόνον είς τό αίμά του καί ή έπανόρθωσις έγίνετο αύτομάτως μέ τό νά 

άναπνέγι έλάχιστα. Μέγας λόγος γίνεται τανΰν π^ρί τής ύγιεινής έπιστή- 
μης, άλλά πιθανώς ή σπουδαιοτέρα καί ή μάλλον παρημελημένη μέθο- 
δο$, ή συντ?λ?στική είς τήν ύγείαν μας εινε ή τέχνη τοΰ άναπνέειν.

Τ Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

ΥΠΟ

ΕΛΕΟΝΩΡΑΣ ΧΟΓΛΛ

(Έ κ  τοΰ άγγλικοΰ περιοδικού «Ο  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙνΟ ΣΜ Ο Σ»)

Ή  μετάφρασις τοΰ περί «Χειραφετήσεως τών Γυναικών» βιβλίου 
τής γερμανίδος κυρίας ’Αδέλης Κρεπώζ έξεδόθη φέρουσα τήν έγκρισιν 

τοΰ πρωθυπουργού τής ’Α γγλίας. Μετά τής φιλοφροσύνης εκείνης. ήν 
τόσον προθύμως δαψ’.λεύει είς τά έργα γυναικών συγγραφέων, ά Γλά δ- 

στων συνιστά αύτά ώς τά περιληπτικώτερον, διαυγέστερον καί έμβριθέ- 
στερον σύγγραμμα τά όποιον άνέγνωσέ ποτε περί τοΰ υποκειμένου τού

του. Μ ετ ’ έκπλήζεως διά τοΰτο άναγινώσκομεν έν ύστερογράφω έκφρα- 

σιν λύπης έπί τώ θανάτω τοΰ Τζών Στούαρτ Μ ιλλ, όστις, ως ορθώς 

λέγει, είχεν ’ίσως τά μάλλον άνειμένον πνεΰμα τής κ α τ ’ αύτόν γενεάς. 

Ή  πρέπει νά έλησμόνησεν ό κ. Γλάδστων τάς λίαν έμφαντικάς δηλώ

σεις καί θεωρίας τοΰ Μ ιλλ, άς έξέθηκεν ούτος έν τφ  περιφήμφ περί 
τής « 'Υποδουλώσεως τών γυναικών» 'δοκιμίω του, η ίσως δεν άνεγνωσε 

τό παρόν βιβλίον, ύπέρ τών θεμελιωδών επιχειρημάτων τοΰ όποιου τόσον 

ίσχυρώς συνηγορεί. Θά ύποθέσωμεν μάλλον το δεύτερον, όταν λαβωμεν 
ύπ’ όψιν ότι ήλθε πρός αύτόν μέ γερμανικούς χαρακτήρας, όπερ εινε 

ικανή δικαιολογία δ ι ’ άνδρα όστις παραπονεϊται έπί ελλιπεΐ ορασει. Αι 
γνώ μαι αί ύποστηριζόμεναι ύπό τής κυρίας Κρεπώζ είνε έκ διαμέτρου 

άντίθετοι πρός τάς ύπό τοΰ Μ ιλλ πρεσβευομένας, ούδέ σύμφωνοΟμεν με



τον περικλεή Γλάδστωνα λέγοντα οτι αύτη έξήντλησεν εντελώς τό θέμα. 

Ε ίνε άπολογήτρια άγωνιζομένη να υποστήριξη θέσιν διά τών πραγμά
των άναπόδεικτον, καί βιαζομένη ύπά τοΰ έντιμου τοΰ χαρακτήρός της 
νά παραδεχθή γνώμας άνατρεπούσας άρδην τά  ίδ ια  έπιχειρήματά της.

Έ ν  όλίγοις, ή θέσις της έχει ώς έξής: ’Αναγνωρίζει μετά πολλούς 

δισταγμούς και φόβους τά δικαίωμα τών άγαμων γυναικών τοΰ νά 

ύποστηρίζωσιν έαυτάς, καίτοι άντιτείνουσα εις τάς αξιώσεις των περί 

κοινωνικής ισοτιμίας πρός τούς άνδρας- εις τάς εγγάμους γυναίκας καί 
τάς χήρας ούτω τό προνόμιον τοΰτο θά έπέτρεπε. Τό πολιτικόν ζήτημα 

ουδόλως σχεδόν θίγει, καίτοι ευκόλως δυνάμεθα νά διακρι'νωμεν ότι πασα 
πολιτική έξουσία εις τάς χεΐρας τής γυναικος, θά έπέσυρε τήν εγκάρδιον 

αποδοκιμασίαν της. Ό  τρόμος της σχεδόν ’έχει τ ι  τό παθητικόν έν 
έαυτώ. « Α ί γυναίκες βάλλουσι πέραν τοΰ σκοποΰ, ανακράζει- καλόν 

νά σταματήσωσιν ώς έν σταθμώ, ίδρυμένω διά νά σημαίνη εις τάν οδοι

πόρον τήν όδάν έξ ής ήλθε καί ποΰ άγει αύτη. Ό  χείμαρρος κατε'ρχεται 

ακατάσχετος άπά τά ύψη τοΰ όρους εις τήν χθαμαλήν κοιλάδα- τις 
δύναται νά σταματήση τά ρεΰμά του ; »  Ή  Άμερικανίς γυνή πληροί 

αύτήν ανησυχίας:

((Ύποκαθιστα τάν άνδρα εϊς τά  έπαγγε'λματα έκεϊνα τά όποια δ ι- 
καιώματι άνήκουσιν εις αύτάν λόγω τής ύπερτέρας ικανότητάς του, χ ω 

ρίς νά διαπρεπή αύτη εις αύτά, άποξενοΰσα έαυτήν καί άπωτέρω 

άκόμη άπό τά τέρμα τοΰ φυσικοΰ της προορισμοΰ. Δέν άντιλαμβάνε- 
τα ι τήν ιδέαν τοΰ βιωτικοΰ έργου της ώς αληθής γυνή- ά λ λ ’ ύποθέ- 

τουσα ίσα δικαιώματα μέ τόν άνδρα λησμονεί τούς νόμους τής φύ
σεως, οϊτινες όρίζουσιν είς έκάτερον φΰλον τά βιωτικόν έργον των. Τό 

άνεξάρτητον τής στάσεώς της δέν είνε άνευ έπιρροής έπί τής πνευμα
τικής της διαθέσεως- ή καρδία της καθίσταται όλιγώτερον ευαίσθητος 
πρός τρυφεράς συγκινήσεις καί γάμος ύπολογισμοΰ εΐνε ό μόνος τόν 
όποιον σ κέπ τετα ι.»

Συγχρόνως έπειδή τά βιβλίον έ'χει όχι άλίγας άντιφάσείς, παραδέχε
τα ι ότι ή Ά μερικανίς γυνή είνε ό σκαπανεύς τοΰ πολιτισμοΰ, ή τροφή 
τής τέχνης καί τής έπιστήμης, ό ένθερμότερος συνήγορος τής Δημοσίας 
έκπαιδεύσεως καί ότι ά μέγας βαθμός μορφώσεως μεταξύ τών γυναικών 
τοΰ νε'ου κόσμου τείνει νά έξασφαλίση αύταίς τά σέβας έκεϊνο τό όποιον 
βλέπομεν άπονεμόμενον είς αύτάς ύπό πάσης τάξεως άνδρών. Ή μεΐς 

δέν θεωροΰμεν τήν κοινήν Α μερικανίδα ώς τό ιδεώδες τής γυναικος- ή

άνάπτυξις τοΰ Άμερικανικοΰ πολιτισμοΰ υπήρξε τόσον ραγδαία, ώστε, 

εΐνε έν πολλοϊς βεβιασμένη καί άφύσικος. Δέν παρήλθεν άκόμη γενεά, 
άφότου αί γυναίκες άντεποιήθησαν τήν άνεξαρτησίαν των καί πας νέος 

όρος κοινωνικής άναπτύξεως πρέπει νά μετέχη κακών τινων. Ε κ τ ά 
κτου δυνάμεως πρόσωπα εύρίσκονται πάντοτε είς τήν πρώτην τάξιν είς 

παν κίνημα καί ή άρμοδιότης δέν έπιτυγχάνεται έν μια ήμερα. Ολον 

τά ζήτημα τοΰ έργου τής γυναικος καί τής θέσεως τής γυναικος είνε 

άκόμη είς τό πειραματικόν στάδιον καί είνε αδύνατον έωσοΰ και αλλη 
γενεά τουλάχιστον παρέλθη, νά έξαγάγωμεν γενικά συμπεράσματα περί 

τών άποτελεσμάτων μεταβολών τινων έπί τής φύσεως ή τοΰ χαρακτή- 

ρος. Τ ά  διδόμενα έξ ών δύνανται νά έξαχθώσι τά  γενικά ταΰτα συμ

περάσματα δέν ύπάρχουσιν άκόμη.
Ά ς  έξετάσωμεν τά επιχειρήματα τοΰ βιβλίου. Η συγγραφεύς λέγει, 

ότι αί γυναίκες λησμονοΰσι τάν νόμον τής φύσεως, τόν ορίζοντα ΐόια 
έργα εις έκάτερον τών φύλων, άξιοΰσαι ϊσα δικαιώματα πρός τους αν- 

δρας- καί πάλιν ότι βλάπτουσι τά  συμφέροντα τών άνδρών ύποκαθι- 
στώσαι έαυτάς είς τά  στάδια έκεϊνα τά  όποια δικαιώματι ανηκουσιν 
είς έκείνους. Έ ν  τίν ι δ ι κ α ι ώ μ α τ ι  στάδιά τινα άνήκουσιν εις τούς 

άνδρας; καί διά τίνος ν ό μ ο υ  τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς  εΐνε ή γυνή κατώτερα 

τοΰ άνδρός; Δέν ύπάρχει ίσως σφαλερώτερος όρος άπό τάν «νόμον τής 
φύσεως»- ό ,τ ι είνε πράγματι άπλή άνομασία έπιτιθεμένη είς τινα πα

ραπλήσια συμπλέγματα φαινομένων, συνεπιφέρει μεθ’ έαυτοΰ διά τά 

άνεπιστήμον πνεΰμα όλον τά άδιαφιλονείκητον κΰρος θεσπίσματος αυ- 
θαιρέτως έπιβαλλομένου έξωθεν. Ό  Πτολεμαίος ένόμιζε νόμον τής φύ

σεως τά ότι ά ήλιος κινείται περί τήν γην καί συνεπέραινε περί τής κ ι- 
νήσεως τών πλανητών έπί τής ύποθέσεως ταύτης βασιζόμενος. ΓΙρά ολί
γου μόνον μας έλεγον ότι ή φύσις μισεί τό κενόν, άφ’ οΰ ούδέν πεί

ραμα απέδειξε τό έναντίον. Νόμος τής φύσεως εινε μέ άλλας λέξεις 

έκεΐνο τό όποιον, διότι παραπολύ συχνά συνέβη, έσυνειθίσαμεν νά τά 
περιμένω μεν καί κατά τήν έννοιαν ταύτην καί όχι κατ’ άλλην πα ι- 

δίον τ ι ,  διότι συμβαίνει νά γεννηθή κόρη τίθετα ι ύπά μειονεκτήματα 

άπά τών οποίων θά άπηλλάσσετο άν είχε γεννηθή υιός. Δέν παύομεν 
νά εύρισκώμεθα εϊς τήν άνάγκην νά μεταβάλλωμεν τάς ιδέας μας περί 

φυσικών φαινομένων δ ιατί οί νόμοι τοΰ κοινωνικοΰ βίου νά ύποτεθή 
ότι μένουσι άναλλοίωτοι; Ά ς  παραθέσωμεν μίαν μόνην φρασιν έκ τών 

επιχειρημάτων τοΰ Μ ίλλ:



(( Η γνώμη ύπέρ τοΰ παρόντος συστήματος, το όποιον υποτάσσει 

καθ’ ολοκληρίαν τό άσθενέστερον φΰλον είς τό ίσχυρότερον, στηρίζεται 

έπ! τής θεωρίας μόνον διότι δέν έδοκιμάσθη ποτέ άλλο σύστημα, οΰτε 

η αποδοχή τοΰ συστήματος τουτου της άνισότητος ύπήρξεν άποτέλεσμα 

σκέψεώς τίνος ή βουλής ή γνώσεώς τίνος περ! τοΰ τ ί  συνετέλεσεν είς τό 

καλόν τής άνθρωπότητος ή εϊς τήν ευταξίαν της κοινωνίας  Οι νό

μοι και τά  πολιτεύματα άρχονται πάντοτε άναγνωρίζοντα τάς σχέ
σεις τάς ύφισταμένας μεταξύ τών άτόμων. Μετατρέπουσιν δ ,τ ι ήτο φυ
σικόν γεγονός είς εννομον δικαίωμα. Ή  άνισότης τών δικαιωμάτων 

μεταξύ άνδρός καί γυναικος δέν έχει άλλην πηγήν είμή τόν νόμον τοΰ 

ίσχυροτέρου, νόμον όστις έξ ολοκλήρου έγκατελείφθη ώς κανονιστική 
άρχή τών πραγμάτων τοΰ .κόσμου.

Πολλά τών μειονεκτημάτων ύφ’ ά διετε'λουν αί γυναίκες, όταν έγρα- 

φεν ό Μ ίλλ κατηργήθησαν έκτοτε, ά λλ’ αί προλήψεις δέν ένικήθησαν 
άκόμη καί παντοΰ όπου στραφή ή γυνή τάς συναντα. Πρό ολίγων 

ήμερών γυνή ιατρός μέ μεγάλα προτερήματα διωρίσθη μεταδότειρα τών 

άναισθητικών φαρμάκων έν τώ Βασιλικώ Έλευθέρω Νοσοκομείω, άλλά 

πάραυτα όλοι οί δόκτορες ήπείλησαν νά δώσωσι τάς παραιτήσεις των, 
ώστε έδέησε ν’ άνακληθή ό διορισμός- καί τοΰτο μέ όλην τήν άνεγνω- 

ρισμένην ικανότητά της διά τήν θέσιν. Ή  άπάντησις τοΰ Τ όμ Τούλ- 

λιβερ είς όλας τάς παρακλήσεις της Μάγης είτε άκόμη εναυλος είς τάς 
άκοάς πολλών. « ’Ώ  ! είσαι κορίτσι- τά κορίτσια δέν εΐνε καλά, εινε 

άνόητα». Ά λ λ ’ έάν αί γυναίκες είνε άνίκανοι, διατί οί άνδρες ένοχλοΰν- 
τα ι τόσον; ό ,τ ι εν άνθρώπινον πλασμα αδυνατεί νά πράξη, δέν θά τά 

πράξη. Περιττόν πράγματι νά έπεμβαίνη τ ις  ύπέρ της φύσεως και νά 

προσπαθή νά έμποδίση τήν έκτέλεσιν πραγμάτων καθ’ έαυτά άνικάνων. 

Ή κυρία Κριπώζ έπιμένει ότι ή φύσις της γυναικος εΐνε άνίκανος νά 

ύποφέρη τάν κόπον της εργασίας καί ότι πασα ένίσχυσις τής κράσεώς 
της δύναται νά έπιτευχθη μόνον άναλώμασι τοΰ ιδιαιτέρου προορισμού 

της. ’Ισχυρίζεται ότι ό έγκέφαλος της γυναικος είνε μικρότερος άπά τόν 
τοΰ άνδράς καί τοΰτο, λέγει, φέρει είς τά συμπέρασμα ότι ή γυνή δέν 

ίσοΰται μέ τάν άνδρα κατά τήν δύναμιν τοΰ έγκεφάλου. Κατά τήνθεω - 
ρίαν ταύτην ό έγκέφαλος φαλαίνης ή έλέφαντος ’έπρεπε νά είνε άσυγ- 

κρίτως υπέρτερος άπά τον έγκέφαλον τοΰ άνδρός. Δ ια τ ί εις μύρμηξ, 

τοΰ οποίου ό έγκέφαλος δέν δύναται νά μετρηθή διά κυβικών δακτύλων, 
δεικνύει τόσον πλείονα δραστηριότητα πνεύματος άπό εν πρόβατον ;
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Είνε πασίγνωστον ότι τό μέγεθος τοΰ έγκεφάλου έλαχιστην σχέσιν έχει 

μέ τήν ικανότητά του, ήτις έςαρταται άπά τάς πτυχάς του καί απο 

τήν παρουσίαν ποσών τινων ουσίας καλούμενης υπο τών φυσιολόγων 

«φαιας ύλης».
Ό  χρόνος καί ή πείρα μόνον δύναται ν άποδειζη τ ι δύνανται αι γυ

ναίκες- ά λλ ’ ή αφετηρία των έχει πολλά τά  μειονεκτήματα. Εκατον
ταετηρίδες ιδιαιτέρας άγωγης, σωματικής καί διανοητικης, εμόρφωσαν 

τούς άνδρας πρός έκτέλεσιν έργων τά όποια αι γυναίκες έδιύάχθησαν 

νά θεωρώσιν ώς έξω της δικαιοδοσίας των, καί ή σταδιοδρομία δέν 
δύναται νά έκτελεσθή πρ!ν παρέλθωσι δύο ή τρεις γενεάί. Λέγεται ότι 

μόνον γυναίκες ιδιαίτερα χαρίσματα έχουσαι εισέρχονται νΰν είς τα 

έπαγγέλματα καί τούτου ένεκα δεν δύνανται νά συγκριθώσι προς τους 

άνδρας οϊτινες εινε υπόχρεοι νά έργάζωνται εϊτε θέλουσιν είτε όχι- άλλ 

όταν ληφθώσιν ύπ’ όψει τά μειονεκτήματα μεθ ων ορμαται μια κόρη 
καί αί δυσκολίαι έκ τοΰ άτελοΰς συστήματος της άγωγης καί τοΰ βίου 
ύφ’ ών εΐνε βεβαρημένη, ό αγών δεν εινε τόσον ανισος αμφιβκλλομεν 
άν ή κόρη πλεονεκτεί. Ο ύπο τοΰ Καρλαύλ ορισμος της μεγαλοφυιας 
ώς ικανότητος τοΰ ύποφέρειν μοχθους εφαρμόζεται εξίσου και εις τά 

δύο φΰλα. Κόρη μέ χαρίσματα καί άνήρ μέ άξίαν έπιτυγχάνουσιν όμοΰ. 
Τά χαρίσματα δέν άντικαθιστώσι την έπιμέλειαν και ή κόρη δεν θριαμ

βεύει μάλλον τοΰ άνδρός, έκτάς διά βαρέων μόχθων. "Οσον άφορα τά 
γενικόν ζήτημα της σωματικής καταστάσεως, φρονοΰμεν διαφωνούσα', 
πρός τήν κυρίαν Κρεπάζ, ότι εΐνε κατά μέγα μέρος, άποτέλεσμα άγω
γης. 'Υπάρχουσι χώραι όπου αι βαρύταται χειρωνακτικά1, έργασιαι 

έκτελοΰνται ύπά τών γυνα.κών, χωρίς νά παραβλάπτωνται και τά ιδ ια ί

τερα καθήκοντά των. Αί πτωχότεραι τάξεις μας ύποχρεοΰνται νά έρ- 

γάζωνται άνδρες καί γυναίκες άμα εις βαρείας πολλάκις και επ ιβλα 
βείς είς τήν ύγείαν ένασχολήσεις. Μεταζύ τών ανωτερων τάζεων μάλι
στα ή κράσις είνε κατά μέγα μέρος τεχνητόν τ ι.  Οι περιορισμοί οι υπο

βαλλόμενοι είς τήν άσκησιν τών κορα.σίων, ό εν υποστεγω βιος, αι δ ι- 
φρηλασίαι καί άμαξοδρομίαι, ύπέρ π&ν αλλο ή ελλειψις τακτικής καί 
έξευγενιστικης άσχολίας, τείνουσι νά καθιστώσι τάς γυναίκας ασθενείς, 
νευρικάς καί υστερικάς. Ε ίνε άληθές ότι αι γυναίκες καταβάλλονται 
ένίοτε άπό υπερβολικόν κόπον, ώς ακουομεν πολλά παραδείγματα- δεν 

έμαθον άκόμη ότι στερεά τροφή, άνάπαυσις και ασκησις είνε αναγκαία 

βονθήματα πρός επιτυχή εργασίαν, καί έν τή φιλοδοζία των όπως φθκ-
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σωσι τον άνωτερον όρον παραμελοΰσι την τε τακτικήν τροφήν καί την 

αναψυχήν. Κ αι πάλιν τινες τών ασχολιών τών περιζητήτων νΰν είς τάς 
νεανιδας εινε λιαν βαρεϊαι εργασίαι. Το επάγγελμα της νοσοκόμου έγ- 

κολποΰνται προθυμως μέ όλα τά βάρη του, διότι πρόληψίς τις κάμνει 
τούς έξω ν’ άγνοώσι τό γεγονός ότι μ ία  κόρη οφείλει νά κερδίζη τά 

πρός τό ζην και διότι ή κοινωνία δέν την βιάζει νά κατέλθη κατά συ- 
νεπειαν έν τη  κοινωνική κλιμακι. Αλλ ό καθηγητής Ούξλεϋ παρετή- 

ρησε προσφατως ότι νοσοκόμος γυνη φθείρει 2θ  έτη της ζωής της είς 

τό έ'ργον τοΰ νοσοκομείου- νοσοκόμος δέ είκοσιπεντοΰτις έ'χει ί'σας πιθα

νότητας ζωης μέ κόρην πεντηκοντούτιδα έν τώ κ α τ ’ οίκον βίω . Τοΰτο 

συμβαίνει ούχ ήττον καί είς πολλάς έργασίας όπου άσχολοΰνται άν- 

δρες, αλλα οι ανδρες απολαμβανουσι παχεϊς μισθούς πρός άντιστάθμι- 

σιν της απώλειας της υγείας των, έν ω ή μεγαλειτέρα έλπίς μιας νο

σοκόμου, έκτός έάν γείνη διευθύντρια τοΰ καταστήματος, εινε άπό 5 0 0  
εως 1 0 0 0  φράγκα τό έτος. Ε κ  προσωπικής παρατηρησεως όμως έσχη- 

ματίσαμεν την γνώμην ότι πολύ πλείονες νεάνιδες άποτυγχάνουσι δι ’ 
έλλειψιν τακτικής έργασίας η ές ύπερβολικής έργασίας. Ή  άνία εινε ή 

θεραπαινίς τοΰ ύστερισμοΰ, καί όταν θεωρησωμεν τόν κενόν καί άσκο- 
πον βίον είς όν πολλαί κόραι καταδικάζονται καί όστις, ώς άνο- 

μολογεϊται, θά ήτο ή καταστροφή παντός νέου, άξιοθαύμαστον μάς 
φαίνεται ότι διατηροΰσι τοσοΰτον αύτοσεβασμόν καί άπλότητα. Τό νά 
τοποθέτηση τις κόρην είς θέσιν όπου νά έργάζηται, ίσοδυναμεϊ πολλά
κις μέ τό νά άναπλάση αύτήν. Τοΰτο προσθέτει νέαν καί ώραίαν άρε— 
τήν αύτοπεποιθήσεως είς τάν χαρακτήρα τη ς- εινε ύγεία καί εύτυχία. 
"Ολη ή ηθική ισχύς τής ύπάρξεώς της κρατύνεται, ένφ ή σωματική 

κατασκευή της, μετά τής συνήθους έπιμελείας, ού μόνον δέν πάσχει έκ 
τής μεταβολής, άλλά προσκτάται αύξησιν ίκανότητος. Ή  κυρία Κρεπάζ 
παραπονεΐται ότι ό γάμος, «ή  αρχή καί ή άκμή πάσης μορφώσεως», 

κινδυνεύει ν’ άποβή όλιγώτερόν τ ι τοΰ ορίου τής γυναικείας φιλοδοξίας, 
έάν προβληθή ένώπιον τής γυναικάς τά δυνατόν τοΰ ν’ άποκτήση άνε- 
ξάρτητον πόρον ζωής. Δ ι ’ ήμάς, αϊτινες ύπερμαχοΰμεν ίσχυρώς τής εύ- 
θύνης τής γυναικάς διά τάν άτομικάν βίον της, καί δέν νοίλίζομεν ότι 
ή άςιοπρέπεια τής άληθοΰς γυναικείας φύσεως εινε ύποδεέστερόν τι 

άπό τήν εύγένειαν τής άκμαίας άνδρικότητος, τά έπιχείρημα τοΰτο εινε 
τά ίσχυρότατον τά όποιον δύναται νά έπικαλεσθή τις ύπέρ τής έργασίας 

τής γυναικός. Τά ότι ή γυνή δέν θά έκβιάζηταί πλέον είς δυσάρμοστο'

ν.αί άτυχή γάμον ύπό τής άνάγκης τοΰ νά ζήση είνε κέρδος άξιον όπως 

τά άπο κτήση τ ις , καί εινε βεβαίως έπιχείρημα κατά τής εύτυχιας τών 
κοινών γάμων έάν αί γυναίκες προκρίνωσιν αύτοΰ κοπιώδη χειρωναξίαν 

καί μισθόν άνεπαρκή. Τά σφάλμα άνήκει είς τούς άνδρας- άς τά έπα- 
νορθώσωσιν. Έ ν  γένει όμως ή κυρία Κρεπάζ πλανάται νομίζουσα ότι 
σπανίως συνάπτονται γάμοι μεταξύ προσώπων έν τώ αύτω έπαγγέλ- 

μ α τ ι- οί γάμοι, καί μάλιστα εις τό επάγγελμα τών ιατρών καί τών νο
σοκόμων, είνε συχνοί, ένώ τά γεγονός ότι τρεις τών διαπρεπεστέρων 
άγγλίδων ιατρών, ή κυρία Γάρρετ Άνδερσον, ή κυρία Θάρν καί ή κυ

ρία Σκάρλιβ, είσάγουσι τάς θυγατέρας των είς τά αύτά έπάγγελμα 
είνε ή ισχυρό τέρα ούσιώδης άπόδειξις ότι είνε εύχαριστημέναι έκ τοΰ βίου 

ον έξέλεξαν. Τά ζήτημα τών έπαγγελμάτων διά τάς έγγάμους γυναίκας 

ύπόκειται είς πολλάς άντιρρήσεις έξ έκείνων, άπό τάς όποιας τά τών 
άγάμων γυναικών είνε έλεύθερον. Δέν δυνάμεθα νά έπιληφθώμεν τοΰ 

ζητήματος τούτου έντ«.ΰθα- άλλά τό ότι ή άνάπτυξις τής όλης φύσεως 
τής γυναικάς είνε έπιζήμιος είς τήν έκτέλεσιν τών χρεών της ώς συζύ

γου καί μητρός. τοΰτο δέν τό πιστεύομεν. Ή  εύτυχία εΰρίσκεται όχι 

έν τή  στενώσει ά λλ ’ έν τή  εύρύνσει τής ζωής, στρεβλή δέ καί ασθενής 

διάνοια μεταβιβάζετα ι τόσον βεβαίως καί άσφαλώς όσον καί πάσα σω
ματική δυσμορφία. « Τ ί  πτα ίει έν τή  άνατροφή τοΰ Γαλλικού έθνους;» 

έρωτά ό Ναπολέων. «Α ί μητέρες,» τώ άπεκρίθησαν. Δ ιά  τό συμφέρον 
■τής άνθρωπότητος άρα άς άναπτύξωμεν τάς μητέρας.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ

Α Ο Ρ Α Τ Α  ΊΌ Ρ Π ΙΛ Λ Ο Β Ο Λ Α

Εν Βρεστη έγένοντο πρό τινων έβδομάδων πειράματα έπί τίνος έφευ-. 
ρέσεως άξιωθείσης διπλώματος ύπό τοΰ κ. Ό ριόλλ, έκ Νάντης, δ ι’ ής 

τά  τορπιλλοβόλα πλοία, θά καθίστανται αόρατα έν τη  έπιθέσει. Ό  

σκοπος δέ ούτος κατορθοΰται, ώς λέγετα ι, καλυπτόμενων τών τορπιλ- 
λοβολων όπισθεν επιπροσθοΰντος νέφους καπνοΰ, τεχνητώς παραγομένου. 
Περί τοΰ σπουδαίου τούτου ύποκειμε'νου γράφει ώς έξης έν τη  έφημε-- 

ριόι « II Θ αλαμηγός», ό Αυγουστίνος Νορμάν, ά Γάλλος άρχιναυπη- 
γος τών τορπιλλοβόλων σκαφών έν Χ άβρη: « Κ α τ ’ αϊτησιν τοΰ κ. Ό 
ριόλλ, εγένοντο προσφατως πειράματα έν Βρέστη έν τη  χρήσει τοΰ κα-. 
πνοΰ,πράς άπόκρυψιν άπό τοΰ έχθροΰ τών κινήσεων τών τορπιλλοφό- 
ρων. Σάς παρακαλώ νά μοι παραχωρήσητε ολίγον χώρον είς τήν έξαί— 
ρετον έφημερίδα σας διά νά εϊπω όλίγας λέξεις περί τών συνεπειών, 

αϊτινες δυνατόν νά επέλθωσιν ώς έκ τής ανακαλύψεως βεβαίου μέσου, 

πρός παραγωγήν καπνοΰ ή ομίχλης ικανής στκθερότητος καί διαρκείας. 
Επιτρέψατε' μοι έν τούτο’.ς νά ύπομνήσω πρώτον τά οτι πρό οκτώ έτών. 

(έν τή  Μελέτη μου περί Ναρκοβόλων, σελ. 22 ) έγραφον: «Έ ά ν  ήδυ- 

νάμεθα νά έπιτύχωμεν όπως παραγάγωμεν διά πρακτικοΰ τρόπου τε-, 
χνητον νέφος, οιον το προερχόμενον εκ τοΰ υπάρχοντος βαρέος πυρο
βολικού, καί οίον έσημειώθη ιδίως κατά τόν βομβαρδισμόν τής ’Α λε

ξάνδρειάς,θά ηύξάνομεν άσυγκρίτως τήν άξίαν τής προσκτήσεως διά τά.

Ναρκοβόλα ικανής ταχύτητος δπως έπιτρέπη είς αύτά νά πλέωσιν 

ύπερήνεμα κατέναντι ναυτικής μοίρας». Κ α τ ’ εκείνον τάν χρόνον ή ιδέα 

μου προύκάλεσε μειδ ιάματα . Κ αί όμως 'έκαμε προόδους. Τω 18 9 0  
Ά γ γ λ ο ς  άξιωματικάς έπεχείρησε πειράματά τινα , τά  όποια έν τούτοις 

μετρίως έπέτυχον. Παρομοία τύχη περιέμενε καί τινα  ίδικά μου πειρά

ματα έν Χάβρη" ό καπνός δέν ήτο άρκετά μόνιμος. Ά ν  αί πρακτικαί 
δυσχέρειαι κατενικήθησαν όλοσχερώς έν Βρέστη, αγνοώ" ά λλ ’ είνε π ι

θανόν ότι, άν δέν ύπερενικήθησαν ήδη, θά ύπερνικηθώσιν είς τά έγγύς 
μέλλον, καί δεν είνε νΰν λίαν πρώιμα τά  άποτελέσματα τής άνακαλύ- 

ψεως έπί τής ναυμαχικής τακτικής τής κύριον. Ή σπουδαιότης τών 
άποτελεσμάτων τούτων θά είνε μεγίστη. Κατά τινα γνώμην σχεδόν γε
νικώς κρατούσαν, αί ύπό τά φώς τής ήμέρας επιθέσεις τών τορπιλλοβό- 
λων κατα μεγάλων σκαφών μόνον δεν παρέχουσι πιθανότητας έπ ιτυ- 
χίας. Τό πράγμα πολύ θά διαφερη έάν έπιτύχωμεν νά καταστήσωμεν 

τά ναρκοβόλα μας αόρατα, διότι τά άόρατον, τά όποιον είνε ή μόνη 
ίδιότης έν ή ύποβρύχιον πλοΐον δύναται νά περιμένη τις ότι θά δείξη 
υπεροχήν κατά συνήθους πλοίου, είνε τόσον μέγας πόθος, ώστε, παρά 

τάς ποικίλας δυσκολίας, τάς κειμένας έμποδών εϊς τήν χρήσιν ύποβρυ- 
χίων πλοίων, όλοι οί στόλοι τοΰ κόσμου άφιέρωσαν τήν προσοχήν των 
είς τα ΰτα . Αδύνατον ν’ άρνηθώμεν ότι αί ήμεριναί έπιθέσεις τών τορ- 
πιλλοβολων, τά  όποια, έν συνήθει καιρώ, θά είνε ικανά ν ’ άποκρύψωσι 

τάς κινήσεις των άπό τοΰ έχθροΰ, θά εχωσιν άρκετάς πιθανότητας έπ ι- 
τυχίας. Δ ιά  τάς νυκτερινάς έπιθέσεις, ή άξια τών πλοιαρίων τούτων είνε 
ήδη πανθομολογουμένη, άλλά μεγάλως θ’ αυξηθή αυτη. Α πρόσιτα είς 

τάς άκτϊνας τοΰ ερευνητικού φωτός, θά είνε ικανά νά βλέπωσι χωρίς 
νά βλέπωνται. Σημειωτέον προσέτι ότι ή χρήσιμος αύτη έφεύρεσις, έάν 

τελειοποιηθή, δέν θά δύναται νά χρησιμοποιηθη διά τά ναρκοβόλα τά 

συνοδεύοντα ναυτικήν μοίραν. Τά γεγονός τοΰτο θά μειώση τήν σπου- 

δαιότητα τοΰ έργου των, καί θά έπαυξήση ύλικώς τάς δυσχερείας τής 
άμύνης. Μία τών πιθανών συνεπειών τής άνακαλύψεως θά είνε ή δη
μιουργία νέου τύπου τορπιλλοβόλων. Χωρίς ν’ άπαιτώμεν μεγάλην 
τα χύτητα , ήτις εϊς τινας ιδιαιτέρας περιπτώσεις θά είνε πάντοτε πολύ
τιμος, πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν είς τά  πλεϊστα τών ύπο- 
θαλασσίων ναρκοβόλων μας ού μόνον μεγαλειτέρας διαστάσεις, αλλά 
καί τήν άντοχήν, τήν ισχύν, τήν εύπλοΐαν, καί τόν κύκλον τής ένερ- 
γείας μαχίμου δρόμωνος. Τό κατοικήσιμον καί ή διατήρησις τής τα χύ -



τητος έν τρικυμιώδει καιρω θά εΐνε πάντοτε ιδιότητες εϊς τάς όποιας 
θά μειονεκτώσι τά τόρπιλλοβόλα πλοία' άλλά ταύτας πρέπει νά προσ- 
παθησωμεν να βελτιωσωμεν. Και αν μειώσωμεν την μείζονα τα χύτητα  

εις είκοσι μ ιλ ιά , ή θυσία δεν θά εΐνε πολυ μεγάλη, ένόσω καθιστα ικανά 

τά  πλοία ν αντεπεςέρχωνται κατά τοΰ έχθροΰ, άδιάφορον είς οϊαν τ α 
χύτητα . »

Νεωτεραι ε ι όη σεις μετά την διατριβήν ταύτην τοΰ κ. Νορμάν, ητ*ς 
έόημοσιευθη περί τά τέλη Μαρτίου, φέρουσιν ότι αί δοκιμαί είς τάς 

όποιας ΰπεβλήθησαν ό «Φιλόπονος» καί άλλα τορπιλλοβόλα πλοία της 
®κινητής άμύνης» τοΰ Γαλλικοΰ στόλου εδωκαν κάλλιστα άποτελέ- 
σματα. Εμελλον δέ καί άλλαι δοκιμαί νά γείνωσι.

%

Τ Ο  Ω Ρ Ο Λ Ο ΓΙΟ Ν  Τ Ο Υ  « Α Γ Ι Ο Υ  Π Α Υ Λ Ο Υ »

Ιό περιιρημον παλαιόν ώρολόγιον της μητροπόλεως τοΰ Ά γ .  Παύλου 
έν Λονδίνω, τό κατασκευασθέν υπό τοΰ Λάγγλεϋ Βράδλεύ τω 1 7 0 9 , 

έσταμάτησε τέλος έφετος μετά τά  Χριστούγεννα, καί κατεβιβάσθη άπά. 
την .υψηλήν θέσιν του, όπως άντικατασταθη δ ι’ άλλου. Τά βέβαιον εινε 

οτι ειργάσθη καλά έπί δύο εκατονταετηρίδας, καί άφοΰ «  έφαγε τα 
ψ ω μ ιτο υ » , καιρός ήτο πλέον ν’ άφήση διάδοχον.

$

ΟΙ Μ Ο Ν Α ΧΟ Ι Τ Η Σ  Μ Ε Γ Α Λ Η Σ  Σ Α Ρ Τ Ρ Ε Ζ Η Σ  
Κ Α Ι ΤΟ  ΟΜ Ω ΝΥΜ ΟΝ Π Ο Τ Ο Ν

Άναγινώσκομεν είς τό περιοδικόν ή ’Ε φ ε ό ρ ε σ ι ς :  Πληροφορούν 

μεθα ότι οί μοναχοί τής Μεγάλης Σαρτρέζ, τοΰ περιφήμου γαλλικοΰ 
μοναστηριού, προσφέρουσι μεγάλην αμοιβήν είς πάντα έφευρέτην, όστις 
ηθελεν επινοήσει ασφαλή τινα σφραγίδα ή καψύλιον διά τά έτι περιφη- 
μότερον φερώνυμον ποτάν, πρός ματαίωσιν πάσης νοθείας. Οί έπιδέξιοί 
καλόγηροι είνε ικανοί νά κατασκευάζωσι τά ήδΰ αρωματικόν ποτάν, 
ά λλ ’ όμολογοΰσιν ότι εΐνε ανίκανοι νά προλάβωσι τήν νοθείαν καί τόν 

δολον. Πάλιν οί ’Αμερικανοί έφευρέται έμφανίζονται εις τήν πρώτην.

τάξιν, καί άναγινώσκομεν περί τίνος έπιτυχοΰς σχεδίου έπινοηθέντος 

ύπά τοΰ Π . Β . Μουρ,έξ Οΰϊλβράχαμ τοΰ Μάς. Κ ατά  τά σχέδιον τοΰτο, 

ό λαιμός τής φιάλης, τής περικλειούσης τά Σχρτρέζ, θά κατασκευά
ζεται χωνιοειδής, τοΰ κάτω άκρου κλεισμένου δι ύαλίνης σφαίρας. 

Δ ι ’ έσωτερικοΰ μηχανισμοΰ δέ θά γίνητα ι τοιαύτη πιεσις έπι τής ύαλί

νης σφαίρας, ώστε τό στόμιον θ’ άνοίγεται μόνον όταν πρόκειται νά 

κενωθή ή φιάλη, άλλά θά είνε αδύνατον ν ’ άνοιχθή καί όπως γεμισθή 
ή φιάλη έκ νέου. Ούτω ούδείς αισχροκερδής κάπηλος θα τολμά πλέον, 

έπωφελούμενος άπό τά σήμα καί τήν επιγραφήν τής φιάλης, νά πωλή 

πρόστυχον οινόπνευμα ώς Σαρτρέζ.

ψ

ΤΟ  Γ ΙΓ Α Ν Τ ΙΑ ΙΟ Ν  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Σ ΙΚ Α Γ Ο Υ

Χάριν τών μελλόντων έπισκεπτών τής Παγκοσμίου Εκθε'σεως, κτ ί

ζεται έν Σικάγω πελώριον ξενοδοχείον, μοναδικόν εις όλον τάν κόσμον. 

Τά ξενοδοχείον τοΰτο θά έχη υπέρ τάς ές χιλιάδας δωματίων. Εκα 
στον δωμάτιον προενοικιάζεται άντί ένός ταλλήρου καθ ήμεραν, δι 
όσους προπληρώνουσι δικαίωμά τ ι έγγραφης άπό τοΰδε, καί οΰτω πως 
έξασφαλίζουσι τήν κατοχήν τοΰ δωματίου έπί τινα χρόνον έφ’ όσον θά 

διαρκέση ή έκθεσις. Ε ίς τάς διαφόρους πρωτευούσας τής Δυτικής Ε υ
ρώπης ύπάρ/ουσι πρακτορεία άντιπροσωπεύοντα τά Γραφείοντής Π αγ
κοσμίου Έκθέσεως τοΰ Σικάγου, τά όποια εϊσπράττουσι τό τοιοΰτον 

καππάρο καί δίδουσι πληροφορίας.

$

II Φ ΙΛ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ

Έ ν  ’Α γγλία λειτουργεί εϋδοκίμως ή « Βασιλική Φιλάνθρωπος Ε 
τ α ιρ ία » ,  ίδρυθείσα πρό 120  έτών. Μέλη ταύτης είνε ιδίως άξιωμα- 
τικο ί τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στόλου. Έ ν  τή  έτησία συνεδριάσει τής Ε 
ταιρίας, τή  συγκροτηθείση περί τά μέσα Μαρτίου, άνεγνώσθη ή ένιαυ- 

σία έκθεσις τών πεπραγμένων ύπά τοΰ είσηγητοΰ λοχαγοΰ Χόουμ, οστις 
άνέφερεν ότι, καί κατά τά έτ^ς 1 8 9 2 ,  ή αύτοθυσία καί ή χάριν τής 

ζωής τοΰ πλησίον διακινδύνευσις προω^ευσαν εις τάς τάζεις .οΰ τε Λ.«ε ι



ρωτικοΰ και τοΰ ναυτικού στρατού, προς έπικύρωσιν δέ έμνημόνευσεν 

ολίγα ές εκατοντάδων παραδειγμάτων. Το χρυσοΰν άριστεϊον άπενεμήθη 
εις τόν ναύτην Θωμαν Δέρμοτ, τοΰ βασιλικού πλοίου ή X  ε λ ι δ ώ ν, 

όστις διά της έτοιμοτητος καί της άνδρείας του Ισωσε δύο ναύτας κιν

δυνεύοντας νά κατασπαραχθώσιν απο μέγαν καρχαρίαν. Ό  Δε'ρμοτ 
έρριφθη ε:ς την θαλασσαν με όλα τά ένδύν.ατά του, ά'πισθεν τών νώτων 

τοΰ καρχαριου, και διά το ■ αντιπερισπασμού τούτου (καθόσον μέχρις 
ότου στραφή προς αύτόν αντιμετωπον το θηρίον, εκείνος ελαβε καιρόν 

ν άρπάσγι τόν ριφθεντα αύτω κάλων καί ν άναρριχηθή εϊς τό πλοΐόν του) 
έσωσε τούς δύο άνδρας.

ΑΙ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε ΙΣ  Τ Ω Ν  Σ ΙΔ ΙΙΡ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  
ΚΑ Ι Ο Δ Α Λ Τ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ

Συγκρούσεις σιδηροδρόμων πολλάκις έπήλΟον έξ αιτίας τοΰ μηχανι
κού, τοΰ φύλακος η άλλου τίνος υπευθύνου ύπαλληλου πάσχοντος έκ 

δαλτωνισμοΰ, άνικάνου δηλ. όντος νά διακρίνη χρώμα άπό χρώματος, 
καί ώς έκ τούτου συγχέοντος τά διάφορα σήματα καί έκλαμβάνοντος εν 
ά ντ ’ άλλου. Τούτου ένεκα τινές τών εταιριών ήθέλησαν εσχάτως νά 

ύποβαλωσι τους ύπαλλήλους των είς δοκιμασίαν της όράσεως, διά τίνος 
αλφάβητου χρωμάτων κατεσκευασμε'νου άπό διαφόρους άπο/ρώσεις 
έριων τού Βερολίνου, άλλ’ οί ύπάλληλοι ώργίσθησαν καί είπαν ότι αύτό 
εινε παιδαριώδες μέσον. Τά σήματα τών σιδηροδρόμων, λέγουσι, δέν 

εινε κατεσκευασμένα άπό εριον τοΰ Βερολίνου, καί ή δοκιμασία 
πρεπει νά έκτελεσθή δ ι’ αύτών τών φανών τών σημάτων. Τό έπιχείρημα 
έν τούτοις δεν είνε πολύ ισχυρόν, διότι έάν δέν πάσχουν έκ δαλτωνι- 

σμοΰ, βεβαίως δύνανται νά διακρίνωσι το κόκκινον εριον τού Βερολίνου 
άπό τό πράσινον έάν όμως δέν δύνανται, τότε δυσκόλως πρέπει νά 
έμπιστευθί) τις είς τήν όρασίν των.

$

II Ε Κ Λ Ε 1 Ψ ΙΣ  ΙΙΛ ΙΟ Υ  Τ Ι ΙΣ  4 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ

Η ολική έ/.λειψις τού ήλίου της 4 (1 6  ’Απριλίου ύπήρξε μία τών 
’αρκεστερων τοΰ αίώνος, εχουσα μέγιστον όρον διαρκείας όλικότητος

τεσσάρων λεπτών καί 4 6  δευτερολέπτων. 'II γραμμή τής ολικότητος 

ήρχιζεν άπό τοΰ Νοτίου Ειρηνικού, είσήρχετο είς τήν Χ ιλήν είς τούς 

29  βαθμούς νοτίου πλάτους, διήρχετο βορειανατολικώς κατά πλάτος 

τής Νοτίου ’Αμερικής καί τοΰ ’Ατλαντικού, είσήρχετο είς τί-,ν ’Αφρι

κήν είς τούς 14 βαθμούς βορείου πλάτους, καί επαυεν είς τά ενδότερα 

τής Βορείου ’Αφρικής. ’Αστρονόμοι πολλαχόθεν παρετήρησαν τήν 
εκλειψιν,

Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α  Ε Κ  Ι1Λ Α Τ ΙΝ Η Σ

Ά φότου πρώτον άνεκαλύφθη ή νομισματική άξια τής πλατίνης, έγέ— 

νετο άπόπειρα πρός εισαγωγήν νομισμάτων έκ τοΰ μετάλλου τούτου έν 

Ρω σία ’ άλλ’ ενεκα τοΰ άτάκτου τής παραγωγής, ή απόπειρα έν μέρει 
μόνον έπε'τυχεν. ’Εάν παρομοία προσπάθεια κατεβάλλετο σήμερον, δυ
σκόλως θ’ άπετύγχανε διά τήν αύτήν αιτίαν, διότι ή βιομηχανία τής 
πλατίνης μεγάλως ηύξησεν εκτοτε. Τώ 1891 ή μετάλλευσις τής πλα

τίνης είς τά Ούράλλια άνήλθεν είς 1 3 6 ,2 2 0  ούγκίας. όπερ είνε αυξη- 
σις 3 0  τοΐς εκατόν έπί τής παραγωγής τού 1 8 9 0 . Το μέταλλον εςα- 
γετα ι τώρα άποκλειστικώς σχεδόν έξ ιδιωτικών μεταλλείων καί ύπο- 

κειται είς τρία τοΐς εκατόν φορολογίαν έπί τοΰ βάρους.

Ο ΖΥΘ Ο Σ Κ Α Ι ΟΙ Μ Ε ΓΑ Λ Ο Ι IΙΟ Λ Ε Σ

'Υπάρχει λόγος διά κάθε τ ι,  ώς καί διά τούς αεγάλους πόδας. Γερ
μανός επιστήμων λέγεται OTt άνεκάλυψεν ότι τοΰτο είνε άποτέλεσμα τής 
ζυθοποσίας. Οί φρενολόγοι περιώρισαν μέχρι τοΰδε τάς έρεύνας των είς 

τήν κατασκευήν τών κεφαλών μας, άπό τοΰδε δύνανται νά τάς έπεκτεί- 
νωσι καί μέχρι τών ποδών μας. Θά είνε νέον έπιχείρημα διά τούς ύπερ- 

μάχους τής έγκρατείας, καί έπειδή πολλοί κατέστησαν ήδη έγκρατεις 
άπό φόβον μήπως κοκκινίσωσιν αί ρίνες των, είνε πιθανόν άλλοι νά 
παύσωσι ζυθοποτοΰντες άπο τήν απέχθειαν ήν τρέφουσιν είς τούς μεγά
λους πόδας. Ά φ ’ ετέρου όμως, όσοι είνε μέν έγκρατεις, άλλ’ εχουσι τά 
δυστύχημα νά εχωσι μεγάλους πόδας έκ φύσεως, θά διαβάλλωνται



αδίκως άπό τους εχθρούς των επί άκράτφ ζυθοποσία. Τό μόνον καλόν 

είνε ότι ή τε άδικος διαβολή καί τό δυστύχημα τών μεγάλων ποδών, 
είνε κακά σχετικώς ασήμαντα.

%

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Φ Ω Ν Η Τ ΙΚ Ω Ν  Σ Ω Λ Η Ν Ω Ν

Έ π ί τοΰ νεοπαγούς άγγλικοΰ δρόμωνος «ό Π ο ρ θ μ ό  ς» προσαρμό

ζεται νεον σύστημα φωνητικών σωλήνων, όπως συνάπτη όλα τά μ.έρη 

τοΰ πλοίου, χάριν της ευκολίας τοΰ νά δίδωνται τά ναυτικά καί μη

χανικά προστάγματα. Οί διάφοροι σωλήνες διακλαδοΰνται άπό ενός κέν
τρου, οπως καί έν τη  εφαρμογή τοΰ τηλεφώνου. Λ έγετα ι ότι τό σύστημα 

τοΰτο είνε ιδέα εΰφυοΰς τίνος μηχανικοΰ τής Β α λτιμόρης.

II Α Κ Α Π Ν Ο Σ  Π Υ Ρ ΙΤ ΙΣ

Η ακαπνος πυρΐτις είνε το θέμ.α πάσης συνδιαλέξεως εις τοΰς στρα
τιωτικούς κύκλους τής Ευρώπης καί τής Α μερικής. Ή  κατασκευή 

της διεξάγεται δραστηριώτατα είς τάς 'Ηνωμένας Π ολιτείας, καί αί 
πολυάριθμοι δοκιμαί αί γενόμ.εναι δ ι ’ αυτής λέγεται ότι απέδειξαν τό 

άσραλες και ύπεοοχον τής αμερικανικής πυρίτιδος, ήτις, κατά τήν δη- 
μοσιευθεϊσαν έκθεσιν, 'έχει μεγαλειτέραν καί κανονικωτέραν ταχύτητα  
μετά χθαμ-αλωτέρας καί μ.&λλον ενιαίας πιέσεως ή ή πυρΐτις τής αύτής 
τάξεως, ήτις κατεσκευάσθη και έδοκιμάσθη είς άλλας χώρας.

#
ΑΙ Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ ΙΑ Ι Τ Η Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ  Σ ΙΚ Α Γ Ο Υ

Οι διευθύνοντες τά  τής Παγκοσμίου Έκθέσεως τοΰ Σικάγου είχον 
αποφασίσει νά εχωσιν όλα τά εκθέματα έπί τόπου καλώς διευθετημένα 

προ τής ημ.ερας τών εγκαινίων, καί προδήλως τοΰτο δέν δύναται νά 
κατορθωθή έαν οί έκθέται αργοποροΰσιν. Ή  μεγάλη πλειονότης τών 
εκθετών δέν έπρεπε ν ’ άναβάλη ν ’ άποστείλη τά έκθέματά της μ·έχρι

τοΰ ’Απριλίου, καί έπομ.ένως παρεκλήθησαν αι τε έπιτροπαί τών δια

φόρων πολιτειών τής ’Αμερικής καί αί ξέναι έπιτροπαί και οι κατά μέ

ρος έκθέται νά εινε ταχείς. Ο ί έκθέται όσοι πέραν ώρισμένου τινός χρό
νου βοαδύνουσι, θά χάσωσι τόν χώρόν των καί έξ ανάγκης θ άποκλει- 

σθώσιν. Ή  κατάταξις τών εκθεμάτων είχεν αρχίσει ηδη ποό πολλοΰ, και 
όλονέν προώδευεν. Ό  επίσημος κατάλογος θά είνε άξιοπερίεργον δημο

σίευμα, καί θά τυπωθή ιδιαίτερος τόμος δ ι’ έκαστον τμ ή μ α . Τ ’ ά παι- 
τούμενα έν σ/έσει πρός τάν καταρτισμόν τοΰ καταλόγου τούτου κα - 

θιστώσιν έπίσης άναγκαίαν τήν τα χύτητα  έκ μέρους τών εκθετών.

*

Τ Α  Θ Α Υ Μ Α ΣΙΑ  Τ Ι ΙΣ  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ  Σ ΙΚ Α Γ Ο Υ

Ή  κομητεία Σ  ον ο μα. τής Ιναλιφορνίας, θά στ ε ίλη μοναδικόν έκθεμα, 

είς τήν ΙΙαγκόσμ.ιον Πανήγυριν τοΰ Σικάγου. Γοΰτο θά παριστα μίαν 
τών Χαραδρών τής Καλιφορνίας με ολας τάς φυσικάς φλόγας και τάς 
άδιαλείπτους άναθυμιάσεις της. Θά είνε τελειοτάτη αντιγραφή εκ τοΰ 

φυσικοΰ, μέ μήκος 3 2  ποδών, πλάτος 28  και 18 ΰψος. Ε ις  τών μεγά— 
λ.ων φλογοειδών κρατήρων τοΰ άτμ.οΰ θά παρίσταται διά πραγματικού 
βράχου καί διά μιμήσεως τής φυσικής άχνης, ένώ τά κάτω θά εινε ζω- 
γραφημένα όπως παριστώσι τήν γραφικωτάτην ό'ψιν τής χαράδρας, άφ 
ής δραγμαί σπινθήρων δέν παυουσι ν αναθρωσκωσι. Τεχνητά διαφόρων 
χρωμ.άτων φώτα θά παριστώσι τήν ιδιάζουσαν άντίθεσιν τών χρωμάτων 

τήν παοατηρουμένην έν τή  χαράδρα. II όμοιωσις τών πυριφλεγών 
σπινθήρων θά έπιτευχθή διά τής χρήσεως άτμοκινήτων μαγγάνων. Έ π ι 
δέ τής προσόψεως τοΰ όλου θά στηθή κολοσιαΐον άλληγορικόν εϊδωλον 

τοΰ «Λαίμονος τών χαραδρών.»

Φ Α ΡΜ Α Κ Ο Ν  Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Α Ϋ Π Ν ΙΑ Σ

’Απόπειράν τινα πρός θεραπείαν τής αϋπνίας διά τής ναφθαλίνης, 

άντί ναρκωτικών, διηγείτα ι έν τή  «Έ φ η μ ερ ίδ ι τής Φρενολογικής Ε π ι
στήμης» ό κ. Μάκφερσων, όστις παρατηρεί ότι προσφατοι έρευναι φαί-



■νονται αποδεικνύουσαι δτι τά άξείδιον τοΰ γαστρικού χυμού είνε κυρίως 
καί πρώτιστα αντισηπτική ουσία, καί οτι ή ολοσχερής καταστροφή υπο 

ύγιοΰς στομάχου ξένων ή παθολογικών φύτρων εισερχομένων μετά της 
τροφής κατορθοΰται ούτω, άλλ’ δπου ό γαστρικάς χυμάς είνε διεστραμ
μένος, ώς έν τή  οξεία; φοενολογική παθήσει, ή άντισηπτική αύτη δύ- 
ναμις άργει. "Εν τών άποτελεσμάτων τούτου είνε ή άϋπνία. Ό  Μάκ- 

φερσων παρετήρησεν ενίοτε ότι ή τοιαύτη άϋπνία δύναται νά κατα- 

πολεμηθή διά δόσεως φαρμάκου περικλείοντος άντισηπτικάς ιδιότητας, 

και πρός τόν σκοπόν τοΰτον εξέλεξε τήν ναφθαλίνην, έφ' ώ καί έγένοντο 
πειράματα. Η χρησις ίσχυροΰ ορεκτικού είνε ούσιώδες μέρος της προ
καταρκτικής θεραπείας. Ε ις  τά τέλος 24 ώρών δόσεις ναφθαλίνης ποι

κίλης δυνάμεως έδίδοντο, τά δε άποτέλεσμα, άπέδειξεν ότι τό φάρμακον 

ήτο άβλαβέστατον. Τά θλιβερά κατόπιν επακόλουθα, τά  όποϊα παρα- 

τηροϋντα· μετά τήν λήψιν άλλων ναρκωτικών, ελειπον εύτυχώς έξ όλο— 

κλήρου, και πολλάκις κατωρθώθη νά έπενεχθή ύπνος όπου ή θειίνη είχεν 
αποτύχη ές ολοκλήρου.

t

T O  N E O N  ΙΙΝ Ε Τ Μ Α

Έ ν  τή  «Δεκαπενθημέρω Επ ιθεω ρήσει» δημοσιεύεται ύπό τόν ανω
τέρω τίτλον εύφραδέστατον άρθρον τοΰ κ. Τζών Ά δδιγγτω ν Σάΰμονδς, 
έν ώ ούτος άναλύει τά χαρακτηριστικά τοΰ νέου πνεύματος έν τή  ’Ιτα 
λική Άναγεννήσει. Ή  διέγερσις τής προσωπικότητος έν τώ βασιλείω 
της σκέψεως είνε ή πρώτη βάσις τοΰ ιστορικού φαινομένου. 'Η δεύ
τερα φάσις έν τή  γενέσει της ύπηρξεν ή περιέργεια, καί έκ τής στά

σεως ταύτης προήλθεν ά άνθρωπισμός. Λέγει δέ : «Τ ό  είδωλολατρικάν 
πνεΰμα της Αναγεννήσεως δύναται νά περιγραφή ώς ηθική καί θρη
σκευτική άδιαφορία, μ ία  στάσις άκραιφ· εστάτης άνοχής πρός πιστούς 
καί απίστους, πρός άγιους καί αμαρτωλούς. Τοιούτω τρόπω καί ό ορ
θολογισμός της ’Αναγεννήσεως ήτο πνευματική άδιαφορία, τά ένδιαφέ- 
ρον πρός τάς σκέψεις μ ε τ ’ άφροντισίας πρός τάς πηγάς έξ ών αύται 
προήλθον ή πρός τήν ΐδιάζουσαν άπόχρωσιν γνώμης ήν έσήμαίνον. 'Ο 
φυσιολογισμός τής ’Αναγεννήσεως ήτο σαρκική άδιαφορία, στάσις συμ
παθούς παρατηρησεως πρός παν τό έν τή  φύσει, άνευ ψευδοΰς αιδημο

σύνης ή άπεχθειας, ελευθερία αίσθηματικότητος πρός πασαν έντύπωσιν.

Οί τρεις ούτοι παράγοντες έχρειάσθησαν πρός μόρφωσιν τοΰ νεωτέρο>> 
άναλυτικοΰ πνεύματος, τό όποιον είνε άμερόληπτον τήν κρίσιν, άπρο- 
κατάληπτον ύπέρ ή κατά θρησκευτικών καί ήθικών κωδίκων, αλόγιστον 

ώς πρός τά άποτελέσματα τής μεθόδου του, άδιάφορον πρός τούς ήθι— 
κούς καί αισθητικούς χαρακτήρας τού έςεταστέου πράγματος». Ό  συγ- 

γραφεύς δέν άποπειράται έν τώ δοκιμίω τούτω καί νά ρίψη βλέμμα εις 

τήν ιστορίαν τής συνεχοΰς πάλης τού νέου πνεύματος πρός τήν δογμα
τικήν θεολογίαν, άλλά συμπεραίνει διά τής επομένης προ ο ρήσεως:« I Ιο ίχ  

θά είνε ή εκβασις τής πάλης ταύτης είς τά μέλλον είνε, νομίζω, ήδη 
βέβαιον. Ή  πάλη δύναται νά εξακολούθηση ίσως έπί εκατονταετηρί

δας, έωσότου τά νέον πνεΰμα όλοσχερώς διεισδύση εις τάς νεωτέρας 
γενεάς, καί ό Χριστιανισμός άποβάλη παν τό έκπίπτον ή τά ξενήκου- 
στον, διατηρών μόνον τήν ηθικήν έκείνην, έφ’ ή εϊμεθα εύγνώμονες πράς 

α ύτό ν».

%

Τ Α Χ Υ Β Ο Λ Ο Ν  Κ Λ Ν Ο Ν ΙΟ Ν

Νέον ταχύβολον κανόνιον λέγεται ότι ύπεβλήθη έπιτυχώς είς δοκιμα
σίαν έν ’Αμερική. Ε ίνε έφεύρεσις τού κ. Ε .  Γάρλανδ, καί λέγεται ότι. 
είνε έλαφρόν, άπλοΰν τήν κατασκευήν καί ικανόν νά ρίπτη χιλίας βολάς 
εις έν λεπτόν τής ώρας.Συνίσταται έκ δύο συνήθων χαλύβδινων σωλήνων 
τουφεκίου, ένσφηνωμένων έν μεταλλίνω περιβλήματι κανονιού, μετά θη

κών ύδατος προφυλαττουσών αύτά πάσης πυρακτώσεως κατά τήν χρήσιν. 

Ό  μηχανισμός λειτουργεί ά'πισθεν τών σωλήνων, άσχετος ών καί ελεύ

θερος πάσης πυρακτώσεως.

Π Ω Σ  Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Ε Τ Α Ι Ο Β Η Ξ

Καλλιτερον είνε νά προλαμβάνη τις τάν βήχα προφυλαττόμενος άπ& 
τά ψΰχος, καί μετερχόμενος υγιεινήν δίαιταν, παρά νά ζητή νά τόν 
θεραπεύση. Ό  βήξ ορίζεται ύπό τίνος σοφού ιατρού ώς άλλοίωσις τής. 
άναπνοής. Ό  άήρ είσάγέται είς τούς πνεύμονας, άλλ’ όταν γεμίσουν, 
ή γλω ττίς τού λάρυγγος είνε κλειστή, ώστε δεν δύναται νά έξέλθη. 

Τότε οί έκπνευστικοί μΰς τίθενται είς ενέργειαν καί πιέζουσιν ίσχυρώς



τούς πνεύν,ονας, έωσοΰ τέλος ό πεπιεσμένος άήρ κατανίκηση τήν ά ντί- 
στασιν τής γλωττίδος καί έκφύγη μ ετ ’ έκρήξεως. Ό  βήξ γενναται άπό 

κάθε πραγμα τό όποιον έρεθίζει τά αισθητήρια νεύρα, τών διόδων τοΰ 
άερος. Έ άν ψιχίον άρτου, παραδείγματος χάριν, κακώς καταποθέν εί- 

σέλθη είς τόν λάρυγγα, τά νεΰρα διά μιας αισθάνονται τήν παρουσίαν 
τοΰ παρεισάκτου, καί καλοΰσιν είς βοήθειαν πρός εξωσιν τούτου. Οί 

μυώνες άπαντώσιν είς τήν γενομένην αύτοϊς έπίκλησιν, βήξ παράγεται 

καί ό οχληρός ξένος εκδιώκεται έπονειδίστως. Ό  βήξ εΐνε σύμπτωμα 
πολλών νόσων, άπό τών καινότερων με'χρι τών θανασίμων, άπό τοΰ 

κοινοΰ κρυολογήματος μέχρι αύτής τής φθίσεως. ’Απειράριθμοι είνε αί 
διάφοροι ποικιλίαι τοΰ βηχός, άλλά δύνανται νά ύπαχθώσιν είς τρεις 

γενικας κατηγορίας, όπως τάς διακρίνει ό λαός, είς τόν έλαφρον βήχα, 
τόν δύσκολον βήχα. καί τόν βαρύν ή άλγεινόν βήχα . Ό  πρώτος είνε 
ένίοτε ευεργετική προσπάθεια τής φύσεως, πρός έξαγωγήν τών φλεγμά
των, διότι άνευ τούτου τό ΰγοόν θά έπεσωρεύετο, καί θά 'έπνιγε κατά 
γράμμ.α τόν πάσχοντα δ ι’ αύτών τών έκκρίσεών του. Ό  δεύτερος δέν 

«ίνε άφθονος καί υδατώδης, ώς ό πρώτος άλλά στενός καί φειδωλός, 
άπανταται δέ συνήθως είς τήν κοινοτάτην χρονιάν βρογχίτιδα, ή τόν 
χειμερινόν βήχα. Ό  τρίτος διακρίνεται καθ’ ολοκληρίαν άπό τούς δύο 

πρώτους. Ε ίνε ξηρός και οέν έκβάλλει φλέγματα. Ό  ερεθισμός δεν 
προέρχεται άπά ξένας ύλας παρεμποδιζούσας τάς διόδους, ά λλ ’ έκπη- 

γάζει έξ άλγεινής, τρυφερας καταστάσεως τής διπλής μεμβράνης. Δ ι ’ 
όλους τούς βήχας τούτους μία μόνον υπάρχει θεραπεία, ή καταπράϋν- 
σις, καί τό προτιμητέον φάρμακον είνε τό μ,αλακτικόν ή καταπραϋντι

κόν, τό όποιον ήθελεν ένεργήσει ταχύτερον καί λυσιτελέστερον πρός τόν 
σκοπόν. 'Υπάρχουσι δέ τοιαΰτα καταπραϋντικά πάμπολλα καί γνω

στά είς πάντας.

¥

Η Γ Υ Ν Η

Ή  γυνή είνε λεπτοτάτη καί πολυπλοκωτάτη μηχανή. Οί παλμοί 
της είνε άβρότατοι, καί διαφε'ρουσι τών τοΰ άνδρός όσον αί δονήσεις 

έπαναληπτικοΰ ώρολογίου διαφέρουσι τών τοΰ ώρολογίου τής πόλεως. 
Κ υττάξατε τό σώμά της, πόσον άβρώς εΐνε πλασμένον ! Ε ξετά σ α τε 
τάς αισθήσεις της, πόσον είνε λεπτοφυείς ! Παοατηρήσατε τήν νοημο

σύνην της, πόσον είνε πανοΰργος καί οξεία ! Ά λλά  θεωρήσατε έντός 

τής καοδίας της ' είνε ώρολόγιον συγκείμενον έκ μερών τόσον μικκύ- 

λων καθ’ έαυτά, καί τόσον θαυμασίως συνδυασμένων, ώστε πρέπει νά 

τά  ϊδη τις διά μικροσκοπικοΰ όφθαλμ,οΰ όπως σαφώς τά κατανόηση. 
Ή  άντίληψις γυναίκας είνε ώς ή άστραπή ταχεία . Ή  διανόησίς της 

εΐνε έπίπνοια, θά έλεγα σχεδόν ένστικτον. Δ ι ’ ενός βλέμματος τοΰ 
όφθαλμ,οΰ της δύναται νά συναγάγη βαθύ καί ορθόν συμπέρασμα. Έ ρώ - 

τησέ την πώς τό έσχημάτισε, δέν δύναται ν’ άπαντήση. 'Ως ή άντίληψις 

τής γυναικος είνε καταπληκτικώς τα χεία , ούτω τά φάσμ.ατα τής ψυχής 

της είνε κοινώς άδιόρατα. Ό λ ίγα ι τούτων εχουσιν αρκετήν μόρφωσιν όπως 
γράφωσιν άλλ’ όταν γράφωσι, πόσον ζωηραί είνε αί εικόνες των ! πό
σον ζωνταναι αί περιγραφαί των ! Ά λ λ ’ έάν όλίγαι γυναίκες γράφωσιν, 

όλαι όμιλοΰσι. Κ α ί πας άνήρ δύναται νά κρίνη περί αύτών είς τά κε- 
φάλαιον τοΰτο, άπά παντός κύκλου είς τόν όποιον συχνάζει. Τά πνεΰμα 

είς τήν συνδιάλεξιν έξαρταται καθ’ ολοκληρίαν έκ τών παιγνίων τής 
φαντασίας, καί όλαι τοΰ κόσμου αί γυναίκες όμιλοΰσι καλλίτερον τών 

άνδρών. Έ ά ν έχωσι χαρακτήρα νά είκι.νίσωσιν ή πρόσωπον νά περι- 

γράψωσι, παρέχουσι μόνον τρία χαρακτηριστικά τοΰ ένάς ή τοΰ άλλου, 

καί ό χαρακτήρ γίνεται γνωστός ή τό πρόσωπον τίθετα ι πρό τών 

οφθαλμών σας. Δ ια τ ί ; Δ ιό τ ι, έκ τής άκρας ευαισθησίας των, ή φαν

τασία των έλαβε ζωντανάς εντυπώσεις έκ τών κυριωτε'ρων έκείνων χα
ρακτηριστικών, καί είνε ικαναί νά ζωγραφήσωσι τάς έντυπώσεις έκείνας 
μετά τής αύτής ζωηρότητος μεθ ’ ής τάς προσέλαβον. Ά μ α  ευφάντα

στος γυνή θερμανθή είς τήν συνδιάλεξιν, θά παραγάγη εκατόν χαρι- 
εστάτας εικόνας, μεταξύ τών όποιων καμμία δέν θά είνε άξεστος ή 

βαναυσουργής. 'Ά μ α  θερμανθή άνήρ περί τό αύτό υποκείμενον, πιθα

νώς θά εύρη ίσχυρατέρας έκφράσεις, άλλά ποτέ τόσον λαμ.πράς ή τό
σον άγνάς.

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ ΙΚ Α Ι  Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Α Λ Α Τ Ο Σ

Τά άλας έντός τής άσβέστου τήν κάμνει νά κολλκ καλλίτερον.
Πλύνε τάς θύρας τών κλιβάνων μέ άλας καί με όξος.

Τά χάλκινα σκεύη γίνονται λαμπρότερα τριβόμ.ενα κάποτε μέ άλας 

καί μέ όξος.



Ό τα ν  ψήνης μπριζόλαν ρίπτε ολίγον άλας εις τά  κάρβουνα, και ό 

καπνός τοΰ λίπους δέν ένοχνεΐ.
Δ ιά  νά καθαρίσης έπιπλα έξ ιτέας, μεταχειρίζου άλας καί ύδωρ.

Έ ά ν , μετά την εξαγωγήν όδόντος, τά στόμα γεμισθη μέ άλας καί 
ύδωρ, άποσοβεΐται ό κίνδυνος τής αιμορραγίας.

Τό άλας ώς κόνις διά τούς όδόντας είνε ύπέρ πάν άλλο καλλιτερον- 

τηρεί τούς όδόντας έκλάμπρως λευκούς καί τά  ούλα σφιχτά καί κόκκινα.

Ο Π Ο Υ  Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ  Α Ρ Χ Ε Ι  Ο Α Ρ Ρ Η Ν

Οί πολέμιοι τών δικαιωμάτων και τής χειραφετήσεως τοΰ γυναικείου 
φύλου θά κάμω σι καλά νά μεταναστεύσωσιν εις την Νοτ ανατολικήν 

’Αλάσκαν, όπου ή κυριότης τοΰ άρρενος είνε τόσον απόλυτος (κατά τό 
υπόμνημα όπερ έδημοσίευσεν έν τή «Γεωγραφική ’Αποθήκη τής Σκω 

τία ς» ό καθηγητής Στήβενσων), ώστε, όταν πλησιάζη ά τοκετός βρέ

φους, ή γυνη άπελαύνεται τής οικίας, καί άναγκάζεται νά ζητήση σκε

πήν καί καταφυγήν εις τά δάση. "Ο ,τ ι καιρός καί άν είνε, άποδιώκεται 
άσπλάγχνως, καί έν ώρα βροχής καί χιόνος. Οί ιεραπόστολοι μάτην 
προσπαθοΰσι νά καταδείξωσι τά βάρβαρον τοΰ έθίμου* οί ιθαγενείς άν- 
θίστανται σφόδρα, καί εχουσι τήν συνείδησιν ήσυχον ότι καλώς πράτ- 
τουσι. Τό ότι α! γυναίκες ύποφέρουσιν άπό πόνους έν τώ τοκετώ είνε, 
λέγουσιν, άπόδειξις ότι ό Θεάς τάς κατατρέχει, καί ά άνηρ έκτελεϊ τά 

θέλημα τοΰ Παντοδυνάμου έπαυξάνων άκόμη έξ ιδίας πρωτοβουλίας 

τάς δεινοπαθείας τοΰ θεοστυγοΰς πλάσματος.

ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟΝ 

Τ Ο Υ Ε Γ Κ Λ IIΜ  Α Τ Ο Σ
ΥΠΟ

ΔΙΚ ΔΟΝΟΒΑΝ

( ’Ε κ  τοΰ άγγλικοΰ περιοδικοΰ «Ο  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ Ο Σ Μ Ο Σ »)

Έ κ  λ η φ θ ε ι σ ώ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  επιγράφεται σειρά δεκατεσ
σάρων ιστοριών ιχνηλατών καί 'Άργων τής άστυνομίας, συντόμως καί 
έπικαίρως έκτιθεμένων άνευ περιττών λεπτομερειών και μακρολογίας. 
Έ γ κ λ η μ ά  τ ι διεπράχθη η ύποτίθεται ότι διεπράχθη, καί κατά πρώτον 
δέν υπάρχει σχεδόν άκτίς φωτός όπως διαλευκάνη τά σκότος έν ω περι

βάλλετα ι ή πραξις. Βαθμηδόν μικρόν τ ι συμβεβηκός παρέχει κλείδα εις 

τόν πεπειραμένον άστυνομικόν υπάλληλον, καί έν γεγονός αποκαλύπτει 
άλλο, έωσότου ό ένοχος άνακαλύπτεται καί ίχνηλα τεϊτα ι είς τήν κρύ
πτην του. Α ί διηγήσεις εκτίθενται ώς έάν ό συγγραφεύς ήτο αληθης 

άνιχνευτής καί ύπηρέτει έπισήμως ώς τοιοΰτος, ούτως ωστε τά  ιστο
ρούμενα, έκτός άν άποδειχθή τό έναντίον, δυνατόν νά συνέβησαν άλη- 
θώς. Ά λ λ ’ ύποθέτομεν, έν τοιαύτη περιπτώσει, ότι τά  φερόμενα ονό

ματα δεν είνε τά  ονόματα πραγματικών προσωπων. Εάν τά συμβε- 
βηκότα εινε πραγματικά, ή άλήθεια επαυξάνει την άξίαν των- καί άν 
είνε πλαστά, ό συγγραφεύς είνε άξιος έπαίνου διά την επίνοιαν. Τ ίποτε 
είς τά  διηγήματά του δέν φαίνεται απίθανον ύπο νομικήν έποψιν, πλην

ΤΟΜΟΣ Β ' . —  ΙΟΥΝΙΟΣ 1 8 9 3 .  9
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