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Ξ άναγνώσεων μεταφέρω τοίς κυρίας 
άναγνώσταις τής « Νέας Ζωής »  τήν 

Ä l K i i l Ä  κατωτέρω ένδιαφέρουσαν περιγραφήν 
άνακαλυφθείσης πλακάς έμπεριεχού- 
φης άρχαίαν τινά σφηνοειδή γραφήν 
άντικείμενον Ιχουσαν τόν μύθον του 

<(|2Γ Άδώνιδος παρά τοίς Βαβυλωνίοις.
Περί τούτου δ δόκτωρ ’Ιωσήφ Όφόρδ, μέλος του έν 

Λονδίνφ Άγιογραφικού αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου δια- 
πραγμάτευόμενος λέγει, δτι δ διάσημος καθηγητής 
M eissner είχε δημοσιεύσει μεγίστης σπουδαιότητος 
συμπλήρωμα τού Βαβυλωνίου μύθου Γίλγεμς, τού διά 
σφηνοειδών γραμμάτων γεγραμμένου. Μετά χαράς δ’ 
άναγγέλλει, δτι δ έκ τών Ά γγλω ν  έπιστημόνων Pinches 
καλούμενος έδημοσίευσε πολύτιμον άρχαιολογικόν εύ
ρημα άποτελούμενον έξ ασμάτων τινων τω θεψ Άδώνιδι, 
δστις έλατρεύετο έν Μεσοποταμία υπό τό όνομα « Θα- 
μούζ».Καίτοι δέ γνωστόν τυγχάνει, δτι δ ρηθείς έπιστή- 
μων P inches δ τήν περί ού ό λδγος γραφήν άναγνούς, 
είναι έκ τών τά πρώτα φερόντων έπιστημόνων, ών ή 
γνώμη μέγα κέκτηται κύρος έν τοιούτοις ζητήμασιν, έν 
τούτοιςδ αυτός έδήλωσεν, δτι ή ύπ’ αυτού γενομένη έρ-

μηνεία τού άρχαίου τούτου λειψάνου δέν είναι ή τελεία, 
καθ’ δτι τά περ; ών δ λόγος άσματα τυγχάνουσι γεγραμ- 
μέναούχίέν Βαβυλωνιακήή ’ Δ  σσυριακή Σημιτική δια- 
λέκτψ άλλ’ έν Σουμεριακή ή Άκκαδική, ής έλάχιστον 
μόλις μέρος είναι μέχρι σήμερον γνωστόν, έξ οϋ άδύ- 
νατον άπέβη νά δοθή άκριβής τις ερμηνεία εις γραφήν 
κατά τό μάλλον άγνωστον. Έ κ  δέ τού γραφικού χα- 
ρακτήρος τού προκειμένου ευρήματος έξάγεταί, δτι έχει 
ήλικίαν δισχιλίων έτών πρό Χριστού· άναμφίβολον δέ 
τυγχάνει, δτι τά άσματα ταϋτα έχουσιν άντιγραφή άπό 
άλλων έκ πλίνθου πλακών έτι άρχαιοτέρων τής είρη - 
μένης πλακός, ήτις έχει δποστή σπουδαίας φθοράς 
άφανισθεισών έξ αύτής πολλών γραμμών όλοκλήρων, 
πράγμα, δπερ πρός τή δυσχερεία τού άγνώστου τής 
διαλέκτου έπί μάλλον έπιτείνει τήν περί τήν έρμηνείαν 
τής γραφής δυσχέρειαν. Τό δέ έν λόγψ εύρημα μετα- 
κομισθέν διατηρείται νΰν έν τή έν Μαγχιστρία σχολή 
«Οχνβηβ».

Άποτελείται δέ ή είρημένη πλάξ έκ 216 στίχων, 
ών μόνον τό ήμισυ είναι καθαρόν καί εύανάγνωστον. 
Περιέχει δέ ώς προείρηται ύμνους τφ θεψ Θαμούζ καί 
τή συζύγψ αύτοΰ Ά στάρτη (τή ’Ασσυρία ’Αφροδίτη). 
Μολονότι δέ δ θεός πολ^άκις δέν δνομάζεται διά τού 
είρημένου δνόματος, έν τούτοις δμως ή έν χρήσει έν- 
ταΰθα Σουμεριακή λέξις «Μ ουτνά» (σύζυγος τής 
Ά στάρτης) έίς αυτό'* άναφέρεται.

Άρχονται δέ τά άσματα ταΰτα άπό τής πρός τόν 
Θαμούζ έπικλήσεως $ής Ά στάρτης, ήν κατά πάσαν 
πιθανότητα έν τφ ναψ αύίής έπανειλημμένως έψαλλον 
οί ιερείς αύτής κατά τάς ήμέρας τής έτησίας Ιορτής 
τού Θαμούζ ήν ήγον θρηνούντες. Περιέχει δ’ ή* έπί- 
κλησις αύτη φράσίν έχουσαν τήν ιδιότητα τού νά συγ- 
κινή τόν θεόν καί νά έπηρεάζη αύτόν ώστε νά είσα- 
κούη· είναι δ’ αύτη «έπίστρεψον, ώ  Σύζυγε». Δί δέ
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έπαναλαμβανόμεναι αύται φωναί, ώς πληροφορούσιν 
ήμίν τά περί ών ό λόγος ασματα ηύρύνοντο άνερχόμε- 
ναι καί καθισιών ιόν ίί-εών εύήκοον. Πολ/άκις δ’ έν προ· 
οιμίοις ιών ασμάτων τούτων καλείται ό θαμούζ «Κ ύ
ριος ή Δεσπότης». Πρός δέ την τούτο σημαίνουσαν 
Σουμεριακήν λέξιν « Ά μ  » αντιστοιχεί ή Σημιτική 
«Ά δω ν » , έξ ής τό ‘Ελληνικόν τού θεού όνομα « Ά δ ω - 
νιςο, καθώς πρός τό Σουμεριακόν όνομα «Ίννάνα » 
αντιστοιχεί τό Βαβυλωνιακόν « Ά στάρτη » ίσον τφ 
Έλληνικφ «Αφροδίτη».

Μετά τό προοίμιον τούτο άναφέρεται έν τοίς άσμα- 
σιν, δτι εγείρεται μεσότοιχον μεταξύ τού Θαμούζ καί 
τής Άστάρτης, δπερ κωλύει τόν θεόν τού νά σπεύδη 
εις τάς κραυγάς καί έπικλήσεις τής συζύγου αυτού. 
.Πιθανόν δέ τό μεσότοιχον τούτο νά είναι τό στόμιον 
του Ά δου  καί τής κατωτάτης γής, ένθα ή θεά Έρι- 
οΐιεγάλλα ( = ή  Ηερσεφόνη), ώς έξάγεται έκ τών προ- 
κειμένων ασμάτων, παρίσταται ώς ίπόλυτον έξουσίαν 
έχουσα.

’Ενταύθα διακόπτεται ή περί Θαμούζ καί Ά στάρ- 
της άφηγησις, διότι ή γραφή είν-ι έφθαρμένη· δ,τι δ’ 
εξής είναι δυνατόν νά άναγνωσθή είναι χαρμόσυνον 
έγκώμιον έπί τή έπιστροφή τού θαμούζ. Έ ν δέ τφ 
έπιλόγφ έκδηλουνται αισθήματα τινα λύπης καί άθυ- 
μίας επί τή εκ δευτέρψ έπικειμένη καθάδφ τού θεού 
εις τόν "Αοην δταν έπιστή ό χρόνος.

Έν τω μεταξύ δέ τής γραφής καλείται δ θαμούζ 
«υιός τού αυλού», έπφνυμία, ήν ¿φείλει νά τηρή έν τή 
μνήμη πας ό άσχολούμενος περί τήν σπουδήν τών μύ
θων τούτων. Διότι έν τοίς σφηνοειδέσι διηγήμασιν, 
άτινα ήρμήνευσαν άπό τινων έτών οί δύο έπιστήμονες 
Sayce και Oppert, και άτινα φέρουσι τόν τίτλον «Ή  
κάθοδος τής Ά στά ρτη ς» εύρίσκομεν, δτι ήδετο τφ 
θαμούζ έν ήχφ αύλού τά εξής : « Παιάνισόν μοι έν 
αύλφ έν τή ημέρα τού θαμούζ, καί άφες τούς πεπει
ραμένους έν θρηνφδίαις παιανίσαι μοι όμοίως».

Ακολούθως επιφέρεται τό άσμα, έν ώ περιγράφεται 
ή κατοικία τού θαμούζ έντός τού χάους τής κατωτά 
της γής τής καλουμένης « ’Πιζού» ένθα βλύζουσι τά 
πολύρρητα ύοατα τού "Αδου. Έ ξ  εκείνων τών τόπων 
προήλθεν ά θεός Όννης, ώς άφηγούνται μερικαί τινες 
διηγήσεις, Γνα μορφώση τούς κατοίκους τής Μεσοπο
ταμίας. Φαίνεται δέ, δτι ύπήρχεν έκεί άκτή, έν η ό 
θαμούζ έβοσκε τά πρόβατα αύτού, καθώς ό ήλιος βό
σκει τά εαυτού ποίμνια όπισ9εν τού Ωκεανού έπί τής 
ζοφεράς τού θανάτου γής.

’Ακολούθως τά ασματα παριστώσι τόν θαμούζ, ώς 
θεόν τού θερισμού καί τής βλαστήσεως. Ό θεν έν 
αύτοίς άναφέρεται, δτι, δτε ούτος έπακούσας τήν φω
νήν τής Άστάρτης έπανή.λθεν, ήρξαντο άναθάλλοντα 
τά σπαρτά και τά φυτά μέχρι τού προσεχούς φθινο
πώρου. Γνωστόν δέ τυγχάνει δτι ή περίθαλψις τών βο
τάνων ήτο χαρακτηριστική τής τού θαμούζ λατρείας· 
δέν είναι δέ άσχετος πρός τούτο ή τού προφήτου 
Ήοα'ί'ου έξής ρήσις: «Τ ή  ήμερα έκείνη έσονται αί 
πόλέις σου έγκαταλελείμμέναι, ον τρόπον έγκατέλι- 
πον οί Άμοραίοι καί οέ Εύαίοι άπό προσώπου τών

υιών ’Ισραήλ- καί έσονται έρημοι, διότι έγκατέλιπες 
τόν θεόν τόν σωτήρά σου, καί κυρίου τού βοηθού σου 
ούκ έμνήσθης· διά τούτο φυτεύσεις φύτευμα άπιστον 
καί σπέρμα άπιστον ( ‘Ησ. 17 : 9).

Προσέθηκε δέ δ έπιστήμων Ρ ι» ο!ιο8 τω περί ου ό 
λόγος εύρήματι Βαβυλωνιακά τινα ασματα έν οίς δ 
θαμούζ καλείται θεός τών ποταμών και τών ρείθρων 
τών ύδάτων, άτινα άναβρύουσιν έκ τών πηγών αυτού 
καί έξ ών άρδεύονται καί εύρορούσιν οί άγροί. Έ ν Βα· 
βυλώνι δέ έλατρεύετο συχνά διά τή; χύσιως τών ύδά
των, ώς θεός αυτών πιστευόμενος, δ.ό καί που άναφέ- 
ρεται τό έξής: «Χ ύσατε τφ θαμούζ ΰ δ α α  άγνά » .

Φανερόν δέ τυγχάνει, δτι ή τού θαμούζ λατρεία έν 
τή Βίβλφ τού Λιβάνου τή καλουμένη σήμερον .ΙοιιΙιάϊ], 
ήτο αυτή ή λατρεία τού εκεί ρέοντο; ’Αδώνιδος πο
ταμού τού γνωστού σήμερον ύπό τό δνομα «  Νάΐιρ 
Ίύραίιίμ», κ αθ ’ ήνέποχήν τά ΰδατα αύτά περιεβάλ- 
λοντο τό έρυθρωπόν χρώμα, θολούμενα έκ τών έν 
αύτοίς έμπιπτόντων χωμάτων έκ τών κορυφών τού 
Λιβάνου. Έπίστευσν δέ τότε, δτι τούτο συνέβαινεν 
ένεκα τής μίξεως τών ύδάτων αυτών μετά τού αίμα
τος τού θεού μετά τήν κατασπάραξιν τών σαρκών 
αυτού ύπό τού αίμοβόρου θηρίου.

Ά ξιον δέ προσοχής τυγχάνει, δτι ή τού θαμούζ λα
τρεία ύφίσταται μέχρι τής σήμερον παρά τή αιρέσει 
τών καλούμενων Ιεζιδών, ώς ύφίσταται καί η λατρεία 
τού ‘ Ηλιου, δν καί «Γέροντα "Ήλιον καλούσι·>. Τυγ
χάνει δέ παρ’ αύτοίς ή τού θαμούζ λατρεία μυστική 
καί τιτλοφορείται «Λατρεία τού πτηνού Τ αώ», δν καί 
Βασιλέα Ταώ άποκαλοΰσι. ‘Ο αύτος θεός έλατρεύετο 
καί ύπό τών άρχαίων Χαόαταίων. Έ ν δέ τή Παλαια 
Διαθήκη ό προφήτης ’Ιεζεκιήλ σαφώς άναφέρει αύτόν 
λέγων: «Καί είσήγαγέ με έπί τά πρόθυρα τής πύλης 
οίκου Κυρίου τής βλεπούσης πρός βορράν καί ιδού 
έκεί γυναίκες καθήμεναι θρηνούσα: τόν θαμούζ». 
(Ί ε ζ . 8 :1 4 ) .

Καλουσι δέ οί’Ιεζίδαι τόν ταώ «Πατέρα Ταώ»· προσ- 
φέροντες δ’ αύτφ τήν λατρείαν αύτών κοσμοΰσι τά 
ένδύματα αύτών δι’ άνθέων έρυθρά; άνεμώνη;, ήτις 
ήν καθιερωμένη τφ θεφ θαμούζ, άκριβώς ώς ανα ,έ- 
ρεται καί έν τή ‘Ελληνική μυθολογία, δτι ή έρυθρά 
άνεμώνη έφύη έκ τών αιμάτων τού θεού Άδώνιδο;. 
Μεταδοθείς δέ ό μύθος ούτος καί εις τινας τών ’Αρά
βων τής Συρίας καί Μεσοποταμίας παρήγαγε παρ’ 
αύτοίς τόν μύθον δτι τό άνθος τής άνεμώνης άνέθαλεν 
έκ τών πληγών τού ’Αδώνιδος. Ό  δέ άπό τόν Γ. άπό 
Χριστού αιώνα άκμάσας Άραψ ιστορικός «Άλύιρούνη» 
άναφέρει, δτι ή λατρεία τού θαμούζ εύρηται καί παρά 
τινι έν Μεσοποταμία αίρέσει τών καλουμένων «Ά σ σ ά - 
ύια», ούς.ό σοφός Γάλλος «Λ ιττρέ» κακώς συγχέει 
πρός τούς Σαβαίους Ά ραβας ήτοι τούς κατοίκους τής 
πόλεως «Σ α βά », μεγάλης ούσης τής διαφοράς έν τε 
τή γραφή καί έν τε τή προφορά μεταξύ τών δύο 
δνομάτων.

Τό δνομα τού ’Αδώνιδος ( συγγενές τφ ‘Εβραϊκφ 
Ά δωνάϊ) είναι Φοινικικόν (”Αόων=Κύριος)· Φοινικικά 
έπίσης ή καθόλου Σημιτικά είναι καί τά έπώνυμα

τού ’Αδώνιδος «Γκίγκρας» έν Φοινίκη καί «Ά βω βάς» 
έν Πέργη τής Παμφιλίας, σημαίνοντα τόν δΓ αύλών 
τιμώμενον θεόν.

Έ κ  δέ τού Φοινικικού ή Άσσυριακού όνόματος 
«θαμούζ» φαίνεται δτι έλαβε τό δνομα δ "Ιούλιος μήν 
«θαμούζ ή θαμμούζ» καλούμενος, διότι κατ’ αύτόν 
έτελείτο ή τού θεού έορτή, ώς συμβολίζοντος τήν θεό
τητα τού θερισμού, έν ώ έν ‘Ελλάδι τά Άδώνια έτε- 
λούντο κατά τό έαρ κατά τόν μήνα Μάρτιον λαμβανο- 
μένης ύπ’ δψει τής διά τού θεού προσωποποιήσεως τής 
ιδέας τής βλαστήσεως μάλλον ή τού θερισμού.

Έ κ  Φοινίκης μετηνέχθη ή λατρεία τού θεού εις 
Αίγυπτον, ένθα συνεταυτίσθη έν τισι τή λατρεία τής 
Ίσιδος καί Όσίριδος καί ταίς τελεταίς τού Μανέρωτος. 
Ή κμασε δέ μάλιστα ή λατρεία τού ’Αδώνιδος έν ’Α 
λεξανδρεία ένθα μετά μεγάλης πομπής έτελούντο τά 
Άδώνια κατά τούς χρόνους τών Πτολεμαίων, ώς πε
ριγράφει δ Θεόκριτος έν τφ ΙΕ ', αύτού Είόυλλίφ τφ 
έπιγεγραμμένφ « Συρακούσιαι ή Άδωνιάζουσαι », έν 
τφ έπιλόγφ τού δποίου άναγινώσκομεν τήν έξής θαυ- 
μασίαν έπφδόν (135 γ'.)ι

«'Έ ρπεις ω φί.Ι' 'Ά δω νι καί ενθάδε χ' εις ’Αχέροντα 
ημιθέων, ώς γα ντ ί, μοι ώτατος' οντ Αγαμέμνων' 
τουτ’ έπαθε οντ’ Α ίας ό μέγας βαρυμάνιος ί'ιρως, 
ου θ' 'Έκτωρ Έ κάδας ό γεραίτερος ειχατι παίδων, 
Ob Πατροχ.Ιι'/ς,ού Πνρρος άπό Τροίας πά.έιν έΐθώ ν, 
ον θ’ οί έτι πρότερον Ααπίθαι καί άευκα.Ιίωνε ς, 
ού ΠεΛοπηϊάόαι τε καί Αργεος ακρα Πε.Ιασγω' 
ϊΐα θ ι νυ ν  (fi.T "Αδωνι καί ές νέωΤ ενθνμήοαις' 
καί yvv  ήνθες Ά δ ω ν ι, καί ότι κ άψίχγ, ιρί.Ιος (Itεις'

Χ α ίρ ’ ώ ’Ά δ ω ν  άγατητέ' /.αί ές χ α  'ροντας άγίκεο)

Πλήρης πάθους καί ποιητικής έξάρσεως είναι δ τού 
Βίωνος « ’Επιτάφιος ‘Αδώνιδος» άρχόμενος ουτω:

«Al'aC  ώ τ ό ν 'Α δ ω ν ιν  ΆπώΛετο κα,Γος Ά δω νις  
ώ.Ιετο κα.Γος Ά δ ω ν ις ' έπαιάζονσιν 'Έρωτες »

καί λήγων ώς έξής :

« ,1 /^ ί γόω ν Κυβέργα τό σάμερον ΐσχεο κομμών 
δεΐ οΐ πά.Ιιν εις έτος ά.ΙΛο δάκρυιται».

‘Ο ’Αρχιμανδρίτης 

Η Α ΙΑ Σ  ΔΙΠ

Η Γ Η
Ύ πό ψνόικίιν καί γεωλογικήν 

έ ξ ε τ α ή ο μ έ ν η  έποψην.

Γ .

(Σ υ ν έ χ ε ι α ) .

I σκληρότατοι και άνθεκτικώτατοι λίθοι (πε
τρώματα), έκ τών όποιων άποτελοΰνται τά όρη 
καί αί στερεαί, έκτιθέμενοί καθ ’ έκάστην εις 

τήν άλλεπάλληλλον έπίδρασιν τού θάλπους καί τού 
ψύχους χάνουσι τήν άντοχήν καί τήν συνοχήν αύτών, 
θρυμματίζονται καί μετατρέπονται εις τεμάχια καί 
θραύσματα. Τήν ήμέραν τά πετρώματα έκτίθενται εις 
τήν ήλιακήν θερμότητα, ήτις δύναται νά άναβιβάση 
αύτήν εις -+- 60° καί διαστέλλονται ίσχυρώς τήν δέ 
νύκτα ψύχονται, κατερχομένης τής θερμοκρασίας 
εις 12 βαθμούς ύπό τό μηδενικόν καί συστέλλονται. 
Έ κ  τής άποτόμου ταύτης διαφοράς τής θερμοκρα
σίας τήν όποιαν λαμβάνει έν διαστήματι 24 ώρων ή 
έξωτερική έπιφάνεια τού πετρώματος προκύπτει άστα- 
θής τις κατάστασις έν σχέσει πρός τήν έσωτερικήν 
μάζαν αύτού, ήτις μένει άδρανής εις τήν διαδοχικήν 
συστολήν καί διαστολήν καί ώς έκ τούτου ή έπιφάνεια 
τού βράχου χάνει τήν συνδετικήν τών μορίων αύτού 
δύναμιν ( συνοχήν) διασπάται, σχίζεται, θραύεται καί 
μεταβάλλεται εις θραύσματα καί μικρά τεμάχια τά 
όποια ύπό τού άνέμου καί τής βροχής άφού διά τής 
αμοιβαίας έπ’ άλλήλων τριβής έπαμβλυνθώσι καί άπο- 
στρογγυλωθώσιν εις κροκάλας , άμμον καί λεπτοτάτην 
κόνιν καί θά  μετατοπισθώσιν έως δτου ή βαρύτης τής 
γής δώση εις αύτά τήν τελείαν καί μόνιμον άποκατά- 
στασιν.

Εις τήν καταστρεπτικήν τών πετρωμάτων δύναμιν 
τής θερμότητος τού ήλίου έρχεται συνεπίκουρος καί 
ή ίδιότης ήν έχει τό ύδωρ πηγνύμενον νά αύξάνηται 
κατ’ όγκον και νά άποκτα μεγάλην διασταλτικήν δύ- 
ναμιν ήτις δύναται νά θραύση καί νά διάρρηξη τά 
ισχυρότατα τειχώματα. "Οταν τό ύδωρ τής βροχής ή 
καί οί έν τή άτμοσφαίρα εύρισκόμενοι ύδρατμοί, είσχω- 
ρήσωσιν έντός τών ρηγμάτων τού βράχου, άτινα παρή- 
χθησαν διά τής θερμΟτητος τού ήλίου, καί λάβωσι τήν 
στερεάν διά τής πήξεως κατάστασιν, κατερχομένης τής 
θερμοκρασίας, ένεργούαρ έπί τών πλευρωμάτων αύτού 
ώς ό σφήν καί διαρρηγνύουσιν αύτό καί έπιφέρουσι τά 
αύτά καί ή ήλιακή θερμότης άποτελέσματα. Καί εις 
μέν τά εύκρατα κλίματα ή ψΰξις τού ύδατος συμ
βαίνει τό φθινόπωρον καί φόν χειμώνα εις δέ τά ύψηλά 
όρη κατά πάσαν σχεδόν νύκτα. Άποτελέσματα τής 
καταστρεπτικής δυνάμεώς τής θερμότητος τού ήλίου, 
τής βροχής καί τών ύδρατμών είναι αί όξείαι κορυφαί 
καί αί άκρώρειαι τών δρέων. ί

Μετά τήν θερμότητα τού ήλίου τό ύδωρ τής βροχήί 
θεωρείται ώςήίσχυροτάτηγεωλογική δύναμις πρός άλ- 
λοίωσιν διάπλασιν καί διαμόρφωσιν τής λιθοσφαίρας



πολλαχώςκαί ποικιλοτρόπως προς τούτο ένεργοΰν. Μέ
ρος τού ώς βροχή πιπτοντος ϋοατος έξατμίζεται καί επι
στρέφει. εις τήν Ατμόσφαιραν, δπόθεν προήλθε, διά νά 
καταπέση καί πάλιν υπό τήν αυτήν μορφήν ή υπό τήν 
μορφήν δρόσου καί χιόνος· μέρος δέ εισδύει εις τα δια
περατά τούέδάφους στρώματα (υπόγεια υδατα) και ρέει 
έντός των φλεβών, τό δε »πόλοιπον πίπτει έπί τής 
γηΐνης έπιφανείας (έπίγεια ΰδατα).

Τά υπόγεια ύδατα διασαθρώνουσιν ή άπορρευσιώ- 
νουσι τά πετρώματα καί τα ορυκτά, (τών Ορυκτών 
πλήν τών του χρυσού καί τής πλατίνης όντων διαπε · 
ρατών ή διαποτίστων), είτε καθαρά είτε μεμιγμένα 
μετ’ ανθρακικού όξέος, τό όποιον παραλαμβάνουσιν 
άπό τής ατμόσφαιρας. Καί αφού παραλάβωσιν όρυκτάς 
ουσίας ή κατακρημνίζουσιν αύτάς έντός τής γής ή 
φέρουσιν αύτάς έκτός Αναβλύζοντα διά τών ρηγμάτων 
τών πετρωμάτων ώς πότιμο: ή μεταλλικαί πηγαί καί 
ώ ς  καταβόθραι. ( ‘ )  Ούτω δέ έπενεργοΟντα τά υπόγεια 
υδατα δύνανται νά σχηματίσωσι σπήλαια, δταν τά 
πετρώματα έφ’ ών έπιδρώσιν είναι Ασβεστόλιθοι, γύ
ψος, ορυκτόν αλας ή κοιλότητας. ‘ Η στέγη τών κοιλο
τήτων τούτων μή Αντέχουσα εις τήν ύπερκειμένην 
τών πετρωμάτων θλίψιν ή διολισθαίνει πρός τήν πε
διάδα (é b o u le m e n ts  ή g lissem en ts ) (-') ή κατα
συντρίβεται καί καταπίπτει κατά τήν διεύθυνσιν τών 
σχηματιζομένων ρηγμάτων (E tlo u d re m e n ts  σεισμοί 
έγκατακριμνησμών ) Ενίοτε δέ τό έδαφος συνιζάνει 
πρός πλήρωσιν τών σχηματισθεισών κοιλοτήτων ( :1).

Τά δέ έπίγεια υδατα ρέοντα έπί έπικλινούς έδάφους 
συμπαρασύρουσιν δσα διάφοροι φυσικαί δυνάμεις μετέ- 
βαλλον εις θραύσματα κατά τό μάλλον ή ήττον μικρά 
Αποσπώσι βράχους Από τού έν Αποσαθρώσει πετρώ
ματος καί καταρρίπτουσιν αυτά, καί μετά φυτικών 
προϊόντων ένίοτε, εις τούς ποταμούς καί χείμαρρους 
τού; όποιους αυτά σχηματίζουσι. ‘Γπερνικώντα τά 
διάφορα εμπόδια διανοίγουσιν αύλακας καί κοιτάς, 
Ανορρύσσουσιν φάραγγας καί κοιλάδας έντός τώ /

(ι) En Grèce un grand nombre de cours d’ean se perd 
dans des gouffres nommés catavotlira et plusieurs vont 
sonir au jour, à d’assez grandes distances, par des ouver
tures du rocher dits céphalaria; malheureusement cette 
sortie s'accomplit le plus souvent si près de la mer, que le 
cours d'eau n’est plus utilisable pour les besoins de l’agri
culture. D’autre part, la stagnation trop fréquente des eaux 
à la tête des catavothrs, entraîne la formation des maré
cages insalubres. ( A De Lapparait traité de Géologie 
Τ ό μ .  1 σελ . 200 καί Κ. Μ ητσοπούλου : Γ εω λ ογ ικ ή  Ι σ τ ο 
ρία τή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  χ ώ ρ α ς .  σελ . 23).

(2) Ώ ς  κατολίσθησιν  θεωρεί  δ κ. Κ. Μ ητσόπ ουλος  
τόν κάτωθεν  του Λ υ κ α βη τοδ  υ π άρ χον τα  βράχον Σ χ ι σ τ ό ν  
έπικαλούμενον . (Σ τοιχεία  Γ - ω λ ο γ ί α ς  Τ δμ .  Α. σελ . 550).

(3) ΤοιαΟται συνιζήσεις  του έδά φ ου ς  συνέόησαν  π ο λ 
λ ά !  έν Α λ ε ξα ν δρ ε ίφ  Ε5ίφ κ α τ ά  τόν λιμένα  του Εΰνόστου 
ένθα π ρ ό  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  τ ή ς  π ροκ υ μ αίας  έφαίνοντο  μ ε γ ά 
λοι όγκόλιθοι  θεμέλια π αλα ιώ ν  ο ικ ο δ ο μ η μ ά τ ω ν .  Πρό 
τινων δέ έτών  κατόπιν  ρ α γ δ α ία ς  βρ οχ ή ς  τό  έ δ α φ ο ς  
έπαθε συνίζησιν είς τό άκρον  τή ς  δδοΰ Nabi-Danial κα'ι 
«σ χ η μ ά τ ισ ε  βαθεΐαν κο ιλότητα  έμ π οδίσασ αν  τήν κ υ κ λ ο 
φορίαν .

όποιων ρέουσι καί σχηματίζουσι τούς ρύακας, τούς 
ποταμού; καί τούς χειμάρρου; οΓτινες θά συμπλη- 
ρώσωσι τήν διαβρωτικήν τού υδατος δύναμιν.

Τά θραύσματα τών πετρωμάτων, ατινα μετατρέ- 
πονται ώς καί προηγο· μένω; είς κροκάλας, άμμον καί 
ίλύν, κομίζουσιν οι χείμαρροι καί οί ποταμοί είς τάς 
έκβολάς καί διά τών προσχώσεων σχηματίζουσι χέρσον 
(δέλτα) ή είς τήν θάλασσαν ένθα κατακρημνιζόμενα 
παράγουσι νέα στρώματα πετρωμάτων. ’Αποτέλεσμα 
τής διαβρώτικής ιδιότητες τού υδατος εί<αι ό σχημα
τισμός τών κοιλάδων, τών χυτρών τών γιγάντων, 
( στρογγΰλαι λεβητοειδείς όπαί) τών γεηρών πυραμί
δων, τών καταρρακτών καί τών βαθε.ών φαράγγων 
(G a n on s ( ’ ).

("Επεται συνέχεια ) .

Κ. 6 . ΠΑΓΩΝΙ1Σ

Φί.Ιτα ί Κύριε II. Λ, Π.

1ΙΟΜΕΝΟΣ ταίς α ; πρό τίνος χρόνου έδωκά σοι 
« Κ Ι  ύποσχέσεσι σπεύδω κάγώ, ώ  φίλε, καίτοι όψιχίτε- 
ρον Αλλων χινών συναδέλφων μου, νά προσενέγκω τήν 
σμικραν άλλ’ Από καρδίας έμήν συμβολήν τή «Κ έα 
Ζ ω ή » τή ούχί μέν Αφθονου Αλλ’ υγιούς καί ανεπίληπτου 
τροφής χρηζούση, ι’να αΰτηνέαν όσημέραι ρώμην παρά 
τών φίλα πρός αύιήν διακειμένων αντλούσα, δυνηθή 
μετ’ ού πολύ ίδίαις δυνάμεσι έν τή αύτής Αρτιχαράκτψ 
σταδιοδρομία Ασφαλώς καί έκθύμως προβαίνουσκ, νά 
τύχη τού Αγαθού ον προτίθεται σκοπού τού άποβλέ- 
ποντος, εί μή Απατώμαι, είς τήν έπί τό έλληνοπρεπέ- 
στερον διαπαιδαγώγησιν τής ένταύθα ‘ Ελληνικής φι- 
λομούσου νεότητος.

Τούτου δέ όντος, αρχομαι βραδεί καί άδεξιφ χρώ- 
μενος καλάμω τού μικρού έργου τού ύπ’ έμού, ώς

(1) "Ε τερον  μ ε γ α λ ο π ρ ε π έ ς  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  τοιαύτης  δ ια -  
β ρ ω τ ικ ή ς  δ υ ν ά μ ε ω ς  π α ρ έχ ε ι  δ Κ ο λ ο ρ ά δ ο ς  π ο τ α μ ό ς  εν 
Ά ρ ι ζ ό ν η  ( H . ’ ¿ μ ε ρ ι κ ή  . 11 έπιφάνεια  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  τ α ύ τ η ς ,  
δ ια σ χ ιζ ό μ ε ν η ς  Οπό πλήθους κο ιλάδω ν  κ α !  φ α ρ ά γ γ ω ν ,  
ά ν έ ρ χ ετ α ι  κ λ ιμ α τοε ιδώ ς  είς ΰψος μέγ ιστον ,  φθάνουσα 
μέχρις  ύψους 3000 μέτρων  Οπέρ τήν έπιφ άν ε ΐ ιν  τής  θα 
λ ά σ σ η ς .  . . . ’Επι ένάς τών όροπεδίων  τούτων  δ .ώ ρ υ ζεν  
δ Κ ο λ ο ρ ά δ ο ς  π ο τ α μ ό ς  τό  διάσημον  αυτού έκ φ α ρ ά γ γ ω ν  
σ ύ σ τη μ α  (Canons), έν τι·» δποίφ  δ κύριος κ ο ρ μ ό ς  εχων 
μ ή κος  6 ι γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν  μιλίων, ρέει έντός  κ ο ιλ ά δος ,  11)00 
άχ ρι  2  (Οθ μέτρ ω ν  β αθύτατα  έ χούσης  κ α !  δ ια σ χ ιζ ο ύ σ η ς . . . .  
κ α !  αυτόν τόν υπό τα ύ τα  κείμενον γρανίτην  μέχρι βά
θους 200— 300 μ έ τ ρ ω ν  π ρ ό ς  τήν κ ο ιλ ά δα  ταύτην  άπ ο- 
τελούσι  τήν κεντρικήν  άρτη ρία ν ,  έκβάλλουσιν  Ι τεραι  
δευτερεύουσαι,  τήν αύτήν έκτασιν  έχουσαι.  (Κ. Μ ητσοπ. 
Σ το ιχ ε ία  Γ ε ω λ ο γ ί α ς  Τ ό μ ο ς  Ιος  σελ. 519).
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συμβολή, τή «Νέα Ζωή» παρεχόμενου καί περί τήν 
νεωτέραν περιστρεφομένου ’Ιταλικήν φιλολογίαν, ήτις 
κατ’ ούδέν τών Αλλων εύρωπαϊκών φιλολογιών υσιε- 
ρούσα φαίνεται τουναντίον έν τή προόδω τών καινο
φανών καί φιλελεύθερων ιδεών πρωταγωνιστούσα.

Τό Αξιοσημε’ωτόν φαινόμενον, δπερ προσάγει έν 
Ιταλία καί τή λοιπή Εύρώπη ή τής τελευταίας τρ.α- 
κονταετίας ιστορία, είναι τό ένεργόν μέρος τό όποιον 
ή γυνή Ιλαβεν έν τή συμμεθέξει τών δημοσίων υπουρ
γημάτων καί έν τή πνευματική κινήσει τής συγχρόνου 
έποχής. Καί τή διανοητική, ήθική καί ύλική ταύτη 
κινήσει ής ή Αφετηρία Αρχεται, έν μέν τή Γαλλία Από 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως τής γεγονυνυία τή φωνή 
άνά πάσαν τήν Ευρώπην προχηρυξάση; τά τού Αν
θρώπου δικαιώματα, έν δέ τή ’ Ιταλία κυρίως Από τής 
Αναγεννήσεως καί ένότητος αύτής, δέον νά προστεθή 
ού μόνον ή τών ιδεών πρόοδος ή Αφορώσα είς τήν ήν 
έκτήσατο ή γυνή θεσιν έν τή ο'κογενεία καί τή κοινω
νία Αλλά καί ή έπίδρασις ήν έπί τών ιδεών έξήσκησεν 
δ ύπό τού ώραιου έγγραμμάτου φύλου διεξαγόμενος 
Αγών, δι’ ού έπιδιώκεται κατά τό μάλλον ή ήττον δι
καίως, ή έπίτευξις, ένώπιον τού νόμου, τώναύτών δικαι
ωμάτων ών τυγχάνει Απολαύον τό έτερον αυτού ή'μισυ.

Έ ν  ’ Ιταλία μεταξύ τών συγγραφίδων (έπιτραπήτω 
μοι ό βαρβαρισμός ούτος) αιτινες ώς μόνην πανοπλίαν 
όξύτατον κάλαμον Ιχουσαι ριψοκινδύνως έφώρμησαν έπί 
τήν κονίστραν, δπως ύπεραμυνθώσι τών κατ’ αύτάς νο
μίμων δικαιωμάτων τού γυναικείου φύλου, αναφαίνεται 
ή Αρρενωπή καί έπιβλητική όψις τής Ματθίλδης Σερ- 
ράο, ήτις έν όλοκλήρφ σειρά διηγημάτων καί μυθιστο · 
ρημάτων, ή δρθότερον είπείν κατά τόν Zola κοινωνι
κών μελετών Αξιοθαυμάστως συντεταγμένων παρέχει 
τουλάχιστον μαρτύριον άναμφήριστον, δτι ή γυνή ούχ 
ήττον τού Ανδρός δύναται νά ή πεπροικισμένη έξόχου 
πνεύματος.

Γεννηθείσα έν Πάτραις τώ  1856ψ έτει Από πατρός 
μέν Νεαπολίτου έξορίστου, Από μητρός δέ ‘Ελληνίδος 
Ανηκούσης είς περιφανεστάτην ελληνικήν τών Πατρών 
οικογένειαν, ή Ματθίλδη Σερράο, είναι Αναμφιλόγως ή 
πρωτίστως έξέχουσα άπασών τών καθ’ ήμάς χρόνων 
’Ιταλίδων συγγραφέων. Πεπροικισμένη ύπό μεγάλης 
πνευματικής δραστηριότητος, έκτάκτου γονιμότητηιος, 
αύτη έντός εικοσαετούς διαστήματος, έδημοσίευσεν 
Απειρον Αριθμόν διηγημάτων κα: κοινωνικών μελετών, 
δι’ ών έπεσπάσατο πάντων τόν θαυμασμόν, έξησφάλισε 
δέ έαυτή παρά τάς κακοζήλους καί πικρά; έπικρίσεις, 
ένδοξον όνομα έν ’Ιταλία καί τή Αλλή Ευρώπή κα: δή 
έν Γαλλία.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν αύτής είναι ή Ανεξάν
τλητος γονιμότης τής όντως μεσημβρινής αυτής φαν
τασίας, ής ή τολμηρά πτήσις ούδεν: κανόνι ή χαλινω 

• ύπείκουσα μετεωρίζεται είς Ανέφικτα ύψη. Ούχ ήττον 
έν τοΓς πονήμασιν αύτής παρά ταίς έξόχοις έπί χρω- 
ματισμψ καί γλαφυρά λέξει ίδιότησν Απαντά έστιν δτε 
υπερβολική περιττολογία έπί βλάβη τού άπλού καί 
Αφελούς τής φράσεως έν τή παρασστάσει τών γεγο
νότων.

Τά πλείστα έκ τών διηγημάτων καί μυθιστορημά
των αύτής Ιχουσιν ώς θε'μα τά ήθη καί τόν βίον τής 
Νεαπόλεως, οίος έξελίσσεται έν τοίς διαφόροις κοινω
νικοί; στρώμασ.ν από τής περ.κόμψου, άβράς καί έκδε- 
διητημένης Αριστοκρατικής τΑξεω; μέχρι τής μεσαίας 
τής ταπεινής καί φιλοπόνου καί πτωχού καί 
Αθλίου όχλου Αλλά φαιδρού καί θορυβώδους δστις ζή 
έντός τών Αδιεξόδων στενωπών τών έν τή Ακαθαρσία 
έπιβρυούντων έν τή άπεράντω έκείνη Ανθρώπινη 
κυψέλη.

Καί τό Νεαπολιτικόν μυθιστόρ.μα « Il pae.soe di 
C occa g n e»  (1891) θεωρείται μέχρι σήμερον τό Αρι- 
στον τής Ματθίλδης Σερράο Ιργον, έν τοίς δύο αλλοις 
πονήμασιν «G li Am anti καί le  Am anti» δίδει τρανά 
δείγματα όξυν’ας έν τή αναλύσει τών δύο τούτων ψυ
χολογικών μυθιστορημάτων.

Είς τι βιβλίον αύτής Αρτιφανές «A l paese-di Jeni» 
καί έκδοθέν ολίγον βραδύτερον τού «L e  Désert et 
Jérusalem τού P. Loti ή Ματθίλδη Σερράο φαίνεται 
Ασπασθείσα τήν νέαν μυστικήν πνευματικήν κίνησιν, 
ήτις δλονέν βαίνει προχωρούσα έν τή συγχρόνω φιλο
λογία B ourget, V erla in e  T olstoï καί ήτις έν ’Ιταλία 
εύρεν έν τψ προσώπω τού ’Αντωνίου F ogarzaro έν
θερμον και αλκιμον ύπέρμαχον.

F .  L. R e t t o r e

Professeur au Collège Averoff.

Π Α Π Ι Κ Ο Ν  Α Ν Α Ρ Α Γ Α Θ Η Μ Α

ΓΧ  API ΣΤΟΝ καί γλυκύθυμον συναίσθημα 
δοκιμάζει τις συχνά δταν τήν προσοχήν αύτοΰ 
στρέψη πρός τό παρελθόν. ’ Ενίοτε αί τοιαΰται 
Αναμνήσεις έπάγονται διάθεσίν τινα όξύμωρον 
καί πολύ σπανίως λυπηράν. Διά τούτο τοιαΰτα 

ταξείδια νοερά νά έπιχειρή τις δεν είναι δυσάρεστον, 
Αφού μάλιστα έξ αύτών έξαρτάται νά μή είναι τοιοΰ- 
τον, έν γένει δμως είναι ανέξοδα, έκτός έάν έπιβαρύ- 
νουσι τόν προϋπολογισμόν τής υγείας. Περί τούτου 
ας Αποφανθώσιν οί Άσκληπιάδαι. Αί τοιαύται λοιπόν 
τού παρελθόντος αναμνήσεις είναι μέν λυπηραί διότι 
τά δι’ αύτοΰ Ανακυκλωμένα δεν είναι παρόντα, Αλλ’ 
είναι καί εύχάριστοι, |ιότι Απολαύει τις αύτών τουλά
χιστον νοερώς. ΜεριΑαί έξ αύτών διαθέτουσιν εύαρέ- 
στως τόν όργανισμόν διά τούτο καί πολλοί φιληδοϋσι 
νά έπαναλαμβάνωσιν αύτάς ή νά διηγώνται τοίς αλλοις. 
Ούδέποτε λ. χ. θά  λησμονήσω όποιαν λαμπράν έντύ- 
πωσιν μοί έπροξένησεν ή εδανδρος έπαρχία τού Ά π ο - 
κορώνου δτε κατά πρώτον Αγων περίπου τό 13 έτος



τής ήλικίας μου έπεσκεπτόμην αυτήν. Τόσην ζωηράν 
α\σθησιν παρήγαγεν είς έμέ ώστε έκτοτε ή είκών 
έκ είνη μένει έναργεστάτη εις την μνήμην μου. 'Ολό
κληρον τό λεκανοπέδιον αυτής έξετυλίσσετο πρό των 
όμμάτων έμοΰ καί του πατρός μου. Έ κ  τής Γεωγρα
φίας καί των διηγήσεων είχον άκούση περί Ψηλωρείτη. 
Δέν είχον δμως άκόμη ιδέαν τού όρους τούτου. Τότε 
λοιπόν διά μιας έβλεπον έκτάδην ούτως είπεΓν έξη- 
πλωμένην τήν ώραίαν ταύτην έπαρχίαν. Όδεύοντες 
έπί κορυφής τοΟ ύψώματος των μεγάλων χωραφίων 
έπαρατηροΟμεν κάτω είς τούς πρόποδας τοΟ ύψώμα
τος τούτου ήμιθεατρικήν πεδιάδα κατάφυτον διαφόρων 
δένδρων καί ιδίως έλαιών καί διαρρεομένην ύπδ δύο 
ποταμών ών τάάργυρίζοντα υδατα μακρόθεν θεώμενα 
ώμοίαζον πρδς φαιάς ζώνας έλικοειδώς ταινιουμένας. 
Ή το  πρωία καί ή δμίχλη πολλαχοΰ διετηρεΓτο· τήν 
πεδιάδα δέ ταύτην περιέστεφον τέσσαρες μεγάλαι κώ- 
μαι αίτινες καί σήμερον είσίν άκμαΓαμ άναθρώσκων 
καπνός έκ των καπνοδόχων συνενοΟτο μετά τής όμί- 
χλης ή τις κυρίως περιέβαλλε τάς κώμας δίκην νεφε
λοστεφάνης· έπί των διαφόρων υψωμάτων των παρα
κειμένων παρά τάς κώμας τής έπαρχίας έβλεπέ τις 
ύψούμενα γιγάντια οικοδομήματα, άτινα ήσαν οί άγρυ
πνοι τού κατακτητού φρουροί. ΈκεΓθεν διεφαίνοντο 
οί Πύργοι Στύλου. Νέου Χωρίου, Κάϊνας, Βάμου, Ρά- 
μνης, Καρών καί Βαφέ. Σήμερον μόνον τά έρείπια 
τούτων δύναταί τις νά διακρίνη καί ταΰτα έκ του πλη
σίον έκεϊθεν παρετηρούντο καί τά μεγάλα δημόσια 
οικοδομήματα τής διοικήοεως Σφακίων, έν Βάμω καί 
τά όποια ώκοδόμησεν ό Σάββας πασσάς διαθέτων χι
λιάδας στρατού καί άγγαρεύων άλλους τόσους έκ τών 
υποδούλων χωρικών. Τίς ήδύνατο νά άρνηθή τήν συν
δρομήν του, άς καλέσωμεν ούτω τήν άνάγκην; Νοτίως 
δλόκληρον τήν έπαρχίαν περιέσφιγγον δΓ ύψηλοΰ νε- 
φελογείτονος θριγμοΰ τά χιονοσκεπή λευκά όρη, ών 
αί άλλεπάλληλοι κορυφαί όμοιάζουσι πρός θεατάς 
άρχαίου θεάτρου, οίτινες παρατηρούν τά έν τή κονίστρα 
τής έπαρχίας συμβαίνοντα. Πέραν δέ καθωράτο τό 
μετά τινα έτη μέλλον νά καταστή ιστορική θέσις 
Κλήμα. Διότι έκεί συνήλθον κατά πρώτον τά μέλη 
τής Συνελεύσεως τού 1 8 7 8 ,’Απωτέρω δέ τούτου έφαί- 
νετο σκιόχρους καί ύπομέλας ό Κέδρος καί μεταξύ 
τούτων καί τών άκροδειράτων τού Κεφαλά ή ύψικάρη- 
νος Ίδη  ής αί κορυφαί ήσαν κεκαλυμμέναι ύπό λευ· 
κοτάτου κρηδέμνου χιονοπήκτου.

Έ κτοτε όσάκις διήλθον διά τού μέρους έκείνου 
άνεγεννήθη ή αυτή έντύπωσις άναλλοιώτως άπαρα- 
μείωτος έπάγουσα τό αυτό μετά τής αυτής δυνάμεως 
συναίσθημα. Ά λ λ ’ ύπάρχουσι καί άλλα έπεισόδια τού 
παρελθόντος βίου καί μάλιστα Τοΰ παιδικού τά όποια 
όσάκις τις άνακαλεΓ εις τήν'μνήμην αυτού άναβιβά- 
ζουσιν άκουσίως τόν γέλωτα εις τά χείλη καί προκα- 
λούσιν ούχί άδικον μυκτηρισμόν τών αισθημάτων τής 
ήλικίας έκείνης. "Εν τοιοΰτον έπεισόδιον μετά τήν 
μακράν άνωτέρω παρέκβασιν θά  άπασχολήση τούς 
άναγνώστας τής «Ν έας Ζ ω ή ς» .

ΤΗτο μεγάλη έβδομάς καί ή ήμέρα Τρίτη. ‘Η ήμέρα

αΰιη καθ ’ ήμάς τούς Έλληνας είναι ήμέρα άποφράς 
καί έάν πάσα τρίτη είναι άποφράς πολλφ μείζον άπο
φράς θά είναι ή Μεγάλη Τρίτη. ’Αλλά έκ τού επομέ
νου διηγήματος θά άποδειχθή δτι ήτο άποφράς καί διά 
μή Έλληνα.’Αλλά λέγων "Ελληνα έννοώ όρθόδοξον χρι
στιανόν, ένψ ό περί ού ό λόγος δέν ήτο μέν χριστιανός 
πιθανόν δμως νά ήτοΈ λλην ύπήκοος. Οί άρχαίοι 
"Ελληνες είχον πολλάς ήμέρας άποφράδας καί έκά- 
στην άναλόγως τής έργασίας. ‘ Ημείς δμως τοιαύτας 
δέν έχομεν έκτός τών ήμερών τού Μαίου διά τόν γά
μον, δπερ είναι κληρονομιά Αατινική. ’Επίσης έχομεν 
άποφράδας ήμέρας τού Αύγούστου, άς κοινώς καλούσι 
δ ρ ί μ ε ς. Ί σ ω ς  ή πρόληψις αύτη είναι γυναικεία δο
ξασία είσαχθείσα άπό τής έποχής καθ’ ήν ώρίσθη ή 
νηστεία τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

Κατά τήν μεγάλην λοιπόν Τρίτην 7 συνομίληκες 
ών ό πρεσβύτερος δέν θά ύπερέβαινε τό 16 έτος τής 
ήλικίας αύτού κ ζ ίό  υποφαινόμενος είργαζόμεθα μετά 
δραστηριότητος καί φιλοπονίας, ήν ήθελον ζηλεύση 
καί αύτοί οί μύρμηκες. Άοκνοι, πρόθυμοι, άκούραστοι 
μετά γελώτων καί φωνών κατεγινόμεθα εις τό καθή
κον ήμών. ‘Η άφοσίωσίς μας ήτο παραδειγματική ή 
σύμπνοια ούτως άγαστή ώστε βλέπων τις ήμάς θά 
ένόμιζεν δτι δέν εΐμεθα ‘Ελληνόπαιδες καί δή καί 
Κρήτες. Διότι φαίνεται, δυστυχώς δτι ό Ζεύς δτε τήν 
Έριδα έξε'βαλε τού Όλύμπουείς τούτο ήρκέσθη μόνον, 
καί άφήκεν έπειτα αυτήν νά ίδρύση τόν θρόνον αότής 
εις τάς ‘Ελληνικάς χώρας. Ήσχολούμεθα λοιπόν μετά 
ζήλου εις τό έθνικόν καί θρησκευτικόν ήμών έργον. 
Έπετελούμεν καθήκον δπερ έπέβαλλεν καθ ’ ήμάς ή 
θρησκεία καί δ έθνισμός μας. Προσεπαθοΰμεν δηλαδή 
νά μιμηθώμεν τόν Προμηθέα καί νά δημιουργήσωμεν 
καί ήμεΓς άνθρωπον. Ά λ λ ’ έκεΓνος μέν κατεσκεύασε 
τόν άνθρωπον, ί'να άναγνωρισθή έτι μάλλον τών θεών 
ή παντοδυναμία ένψ ήμεΓς έζητοΰμεν νά πλάσωμεν 
άνθρωπον ί'να ύπό τήν χλεύην τών πιστών καί τή 
βοηθεία τού ‘Ηφαίστου έξοντώσωμεν τό δημιούργημα 
ήμών πρός τιμωρίαν, πρός παραδειγματισμόν, πρός 
διαιώνησιν τής στυγεράς καί καταπτύστου πράξεως, 
ήν δ μαθητής πρός τόν θειον αύτοΰ διδάσκαλον έπρα- 
ξεν. Ένόησεν ό άναγνώστης δτι τό έργον ήμών ήτο 
ιερόν διότι έπρόκειτο περί τού ’Ιούδα.

Καί κατ’ έκείνην τήν έποχήν καί σήμερον άκόμη 
καί μάλιστα εις τά χωρία τής Κρήτης Άνάστασις άνευ 
Ιούδα καί άνευ όλοκαυτώσεως αυτού είναι τι σόλοικον, 
παράχορδον εις τήν θρησκευτικήν συμφωνίαν, άσύνηθες 
εις τήν ίεράν έθυμοτυπίαν, άπαραίτητον συμπλήρωμα 
τής μεγάλης εορτής, είναι γάμος χωρίς λύρα καί βα- 
πτίσια χωρίς β ί β α φιλοτησία.

Ή  έλλείψις αυτού προδίδει άφάνειαν είς τό χαρμόσυ- 
νον γεγονός τής Άναστάσεως ή άπουσία αύτοΰ δέν λαμ
πρύνει τήν φωτεινήν δέσμην τών Ικατοντάδων κηρίων. 
Δέον νά ύπάρξη ’Ιούδας, νά καή ’Ιούδας νά φώτιση διά 
τής πυράς του τήν άνάστασιν τού Χριστού, νά έπαυ- 
ξήση τήν αϊγλην τής εορτής τής τελετής τήν φωταψίαν, 
ί'να φλέγόμενος χρησιμεύση ως λαμπάς τών πιστών 
φωταυγής ώς οί πρώτοι χριστιανοί καιόμενοι έπί
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Νέρωνος έφώτιζον τάς πλατείας καί τούς κήπους τής 
Γώμης. Ή  διαφορά είναι δτι έκεΓνοι μέν ήσαν ζώντες 
ένψ ούτος ήτο δμοίωμα προδότου, ού τό μυσαρόν όνομα 
θά  άκούηται παραλλήλως πρός τό τού θείου διδασκά
λου, έφ’ δσον ύπάρχει χριστιανική θρησκεία. Ή  συνή
θεια αύτη τής τού ’Ιούδα όλοκαυτώσεως χαρακτηρίζει 
μέν άγριότητα ήθών, άλλ’ ύποδαυλιζει καί τό κατά 
τού προδότου μίσος. Καί δτι έν τη θρησκευτική π α 
ραφορά καί τφφανατισμώ είναι δυνατόν νάκακοποιηθη 
έκεΐ. ένθα ’ Ιούδας καίεταί άτομον δμοεθνές αυτού 
πολλή ύπάρχει πιθανότης. Θά παρενείρω ένταΰθα και 
έπεισόδιόν τι δπερ προεκάλεσαν οί ΊσραηλΓται έπί τού 
Χουσνή πασσά, δν δέν άπατώμαι. Λέγεται δτι άπό 
τού πασσά τούτου οί πρόκριτοι τής Ίσραηλιτικής κοι
νότητες Χανί« ν έχοντες έπί κεφαλής τόν άρχιρραβινον 
μετέβησαν είς τό διοικητήριον κατά τήν μεγάλην εβδο
μάδα ί'να διά παραστάσεων συντελέσωσιν είς τήν άπα- 
γόρευσιν τής συνήθειας ταύτης. Μόλις ένεφανίσθησαν 
πρό τού Διοικητοΰ κατήγγειλαν δτι οί χριστιανοί τήν 
έπομένην θά καύσωσιν Ινα άπό τούς δ ι κ ο ύ ς  τ ω ν .  
‘Ο Διοικητής δστις έγνώριζε τήν συνήθειαν ταύτην 
προσεποιήθη άγνοιαν καί θυμωθείς τρόπον τινά καί 
κροτήσας τάς χεΐρας κατά τήν τότε συνήθειαν ( διότι 
δέν είχον άκόμη έφευρεθή οί ήλεκτρικο! κώδωνες), 
διατάττει νά προσχληθη πάραυτα δ άρχιερεύς καί νά 
σταλη άστυνομική δύναμις διά νά συλλάβη τούς κα
κούργους. Ά λ λ ’ όάοχιρραβινος νομίσας δτι δ Διοικητής 
δέν άντελήφθη καλώς τό ζήτημα έσπευσε νά δηλώση 
δτι δ μέλλων νά καή δέν ήτο πραγματικός άνθρωπος 
άλλ’ άνθρώπινον όμοίωμα. Τότε δ Διοικητής παρετή· 
ρησεν δτι ήδύναντο καί έκεΓνοι νά σταυρώσωσιν δμοί
ωμα τού Χριστού. Καί είς τήν άπόκρισιν δτι δέν τολ- 
μώσιν νά πραγματοποιήσωσιν τοιοΰτόν τι, διότι φοβούν
ται μή κακοποιηθώσιν ύπό τών χριστιανών, ύπάγετε. 
είπε, καί μή άνακινεΐτε ζητήματα δ ιά ' πράγματα 
άνάξια λόγου.

Ό  δέ ’Ιούδας ήτο προωρισμένος νά πλασθή είς τό 
έργαστήριον τής μητρικής οικίας ούχί διά λόγους πλα
στικούς ή τεχνικούς άλλά μάλλον διά λόγους ύλικούς. 
Οί χωρικοί τής Κρήτης παριστώσΐ τόν ’Ιούδαν φέροντα 
εύρωπαϊκήν ένδυμασίαν καί ούχί έγχώριον. Διότι τό 
έγχώριον ένδυμα φρονοΰσιν δτι δέν περιβάλλει τοιοΰτον 
σκήνωμα. Ά λλω ς τε έπρεπε νά παρασταθή μέ άλλό- 
κοτον ένδυμασίαν άπαρέσκον τοΓς χωρικοΐς καί τοιοΰ
τον ήτο τό εύρωπαϊκόν, ώς συνήθως καλείται. Τήν 
έννοιαν λοιπόν ταύτην τής περιβολής τού ’Ιούδα δέν 
είχον άντλήση έκ παρατηρήσεων τών διαφόρων παρα
στάσεων τών άγίων εικόνων, ένθα άπεικονίζεται ή 
μορφή αύτοΰ άλλ’ έκ τής άντιπαθείας πρός τό φό
ρεμα καί έκ τής εύχρηστότητος αύτού είς τό Ίσραηλι- 
τικόν φϋλον. Μήπως ήμεΓς δέν παριστώμεν τόν διάβο
λον Αιθίοπα καί οί Αίθίοπες λευκόν;

Ή  μόνη λοιπόν οικογένεια, ήτις έν τη κώμη έκείνη 
μετεχειρίζετο εύρωπαϊκήν περιβολήν ήτο ή ήμετέρα. 
ΉμεΓς λοιπόν ήδυνάμεθα νά διαθέσωμεν τούλάχιστον 
τά έξωτερικά ύλικά. Παλαιά τού πατρός περισκελής, 
τετριμμένος έπενδύτης καί πολύθυρος τρίβων μετά

χιτώνος διατρήτου άπετέλουν τόν έξωτερικόν ιματισμόν. 
Περιπόδια συνήθως γυναίκεΓα μετά ή άνευ ύποδημά- 
των άπετέλουν τήν περιβολήν τών κάτω άκρων, τά δέ 
άνω έφερον έριοπλόκους χειρίδας. Πίλος κατάφορτος έκ 
ρύπου καί στιγμάτων έκάλυπτον τήν τιμίαν κεφαλήν 
τού πλάσματος ήμών. Τό σώμα άπετελειτο έξ άχύρου, 
έν δέ τη καρδιακή χώρα ένετείθεΤο ποσόν πυρίτιδος έν 
ύφάσμαπ ένειλιγμένον ί'να συντέλεση είς έκπυρσοκρό- 
τησιν καί ταχεΓαν άπανθράκωσιν. Τό ποσόν τής πυρί
τιδος ήτο άνάλογον πρός τάς γενομένας οικονομίας 
καθ’ δλην τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν. ’Ανάλογος 
έπίσης πυρΓτις ένετίθετο είς τήν κεφαλήν αύτοΰ άντι- 
καθιστώσα ούτως είπεΓν τόν έγκέφαλον. Τοιοΰτον ήτο 
τό έργον περί δ μετ’ άκρας φιλεργίας έφιλοτεχνούμεν. 
Ά λ λ ’ αίφνης άπρόοπτος εΐδησις διακόπτει τήν έργα- 
σίαν ήμών. Φ'λος τις τής άνθρωποπλαστικής έταιρίας 
αίσθμαίνων καί δρομαϊος καταφθάνει ούχί κομίζων 
ύλικά άλλά μεταδίδων πληροφορίαν, ήτις ήλέκτρισε 
πάντας. Έ ν Κρήτη είςτά μικρόν άπέχοντα τώνΧανίων 
χωρία ΊσραηλΓται περιερχόμενο: έπώλουν διάφορα 
έμπορεύματα· ύπήρχον δύο τάξεις αύτών οι μέν έπι 
ίππων ή όνων άναθέτοντες διάφορα ύφάσματα γυναι- 
κεΓα καί άλλα ώς έπί τό πλεΓστον βαμβακερά ή έρι- 
ούχα περιεφέροντο είς τάς κώμας πρός πώλησιν. ’Εκα
λούντο δέ ούτοι π ρ α μ μ α τ ε υ τ ά δ ε ς .  Ο ίδέ έντός 
κανίστρων μεγάλων έπί τής κεφαλής τοποθετημένων 
καί διά σιδηρού μέτρου ύποστηριζομίνων, δΓ ού έμέ- 
τρουν ταινίας, τρίχαπτα λέγνα καί τά τοιαΰτα, έκό- 
μ’ ζον διάφορα ραπτικά άντικείμενα καί πολυποίκιλα 
είδη καλούμενοι π α ν ι ε ρ ά δ ε ς .

Οί έμποροι ούτοι διέκοπτον τάς περιοδίας αύτών 
άπό τού τέλους τής έβδομάδος τού Λαζάρου διά τόν 
φόβον τών . . . .  χριστιανών.

‘Η είδησις λοιπόν δτι πανιεράς εύρίσκεται είς τό 
χωριό έπεσεν ώς βόμβα είς τό μέσον ήμών χωρίς νά 
έκραγή καθ’ ήμών.

( άκ ολου θ ε ΐ ) .

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΑΝΤΑΔΑΚΗΣ

Κ α θ η γ η τ ή ς  έν τ φ  Ά δ ε ρ ω φ ε ί ω  Γ υμνασίφ

ί
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Πόαογ λαμπρά ή θάλασσα' ώ πόθον ποθεινόν 
να  εύπλοή τις νοερώς ¿ó, άκρου παρα,Ιίου, 
και να  θεάται πέλαγος ήρεμον γαληνόν  
Αφρίζον .Ιενκαινόμΐνον υπό του άιμοπλοίου.

Ν αι μαγικώς δεσμεύεται, ποθεί, Αδη μονέ?, 
επιθυμεί τό πέλαγος, να  ταζειόεύη θέλει, 
π λ ήν φευ !  λυπείται, τρύζεται και ψυχικώς πονεΐ 
όταν ή θάλασσα μακράν τό π.Ιοϊον άποστέλλη.

Ά λ λ ά  θνητέ, ό έρως σου ε ιν ’ έρως δυστυχής, 
είναι πικρία θλιβερά, ειν' ά-Ιγος ώμοβόρον, 
είναι μωρία άντικρις να  (ραίνεσαι εύτυχ ής 
ζητών, ώ τά.1αν, πέλαγος, στυγνόν, άνθρωποβόρον.

Βροτέ Αναλογίοθητι ανέμων συριγμούς 
τό κίιμα να  ωρύεται εις τα πλευρά τού πλοίου 
και της θα.Ιάσσης τους συχνούς, ήχώδεις όρυγ/ιούς 
και τότε .Ιύγισον αύτάς στιγμάς ήδείς τού βίου.

Γήινε, Αναπόλησαν τοίις των ιστώ ν τριγμούς 
τους εμετούς κα\ τας άριάς τού ανθρωπίνου άλγους  
τώ ν γυναικών τάς γοεράς κραυγάς και τους λυγμούς 
και τότε πόθει έμμανώς ταζείδιον πελάγους.

Π όσον πικρά άνάμνηθις ! ώ πόσον παγερά ! 
ώ μή ποθής, ώ μη ποθής, άνθρωπε, μετά λύσσης 
νά  νήχεσαι πελάγιος' είναι μ ανία  φοβερά 
την θάλασσαν νά  Αγαπάς και την ζηράν νά  Αφήσης.

Ο  Φ Θ Ο Ν Ο Σ

Ώ  πόσον άποτρόπαιον, ώ τ ί  σ τυγνόν  τό μ ίσος ’ 
πόσον πλανά τον  άνθρωπον, πόσον τον  παραφέρει 
ψυχήν, χαρδίαν, λογικόν, τή, π ά ζ λακτίζει, αίρει, 
μιαίνει την συνείδησιν, ούδέν σέβεται ίσως.

"Ω τ ί  άνήκεστον κακόν, τού μοχθηρού ό φθόν ος 
τις απεχθής Ανατροπής στο ήθος τώ ν ανθρώπων, 
ποια άλάστωρ συμφορά, δεν ουγκινά τόν τόπον 
ένθα υπάρχει ά ν τ ’ αρετής τον φθόνου μαύρος θρόνος.

Τ ί ματαιότης γαμερπής, τί εμπαθής φαυλότης 
C τόν άνθρωπον υν βδελυρόν κινεί, έπάγει πάθος' 
ον  συμπιέζει φορτικόν απόβλητόν τι άχθος 
και ον βιβρώοκει φθονερά, χυδαία ποταπότης.

Λεν έντρυφά εις εύγενεΐς ζ υ γ ό ς  ποτέ ό φθόνος, 
ουδέ γεννα ίον φιόνημα δεν τίκτει, δεν έζάπτει' 
οφιγ γεννά  εις μοχθηρόν, έχιδναν εκκολάπτει 
Ιόν θανάτου χέουσαν, φ'θοράν σφοδρού τυφώνος.

Λεν ύποσείει τού πτωχού τήν πενιχράν καλύβην 
δεν έποφθαλμιά ποτέ τήν δόζαν τού επαίτου, 
δεν υποσκάπτει τήν ζωήν δεσμώτου οφει ίέτου, 
ουδέ φθονεί τού (φθίνοντας τήν τηκομένην ήβην.

Δέν τήκεται ε'κ τού γεωργού τήν επαχθή σκαπάνην, 
ουδέ φοιτά στο έρημον σπήλαιον τού ποιμένος, 
δεν στάζει φάρμακα λυγρά, δέν πνέει πικρόν μένος 
ατού καταδίκου τήν σκληράν καί μνΟαράν άρτάνην.

Λέν Ανυψοί τους οφθαλμούς εις τό ν  ΰπαγωγέα  
τού έν κρεμάθρα κτίζοντος τέκτονος μετεώρου, 
τήν ευτυχίαν δέν φθονεί άθλιας μυροφόρου 
ουδέ λεμβούχον ρυπαρόν κεντεΐ, ή άλιέα.

Δέν άνατρέπίι άπορον και μαύρον οίκον χήρας 
δέν ρίπτει τόζα εις μορφήν γέροντος ρυτιδώδη 
ούδέ πολιορκεί ποτέ τής φυλακής τάς θύρας 
ή τρωγλοδύτου οικησιν, κατάγειον, ζοφώδη.

Λέν φιληδεϊ ό ιιχαρις καί σκελετώδης φθόνος 
πτωχούς νά  βάλλη γέροντας,μωρούς, πηρούς εν γένει 
τα δώρά του τά άδωρα στα χαμηλά δέν ραίνει, 
αλλά τά υψηλά ζητεί νά  βλάπτη επιμύνως.

ΟΙ Β Ρ Α Χ Ο Ι

Σ υχνά  μού λές καί μ ’ έρωτας τ ί  γ ίνοντα ι οι βράχοι 
πού μιά φορά καθήσαμε στή θάλασσα μονάχοι' 
Έ ρώιησα τούς βράχους σου και μού είπανε καί αύτοί' 
πώς έχουν πληγή μέσα τους Αγιάτρευτη φριχτή. 
Ρωτώ δέν τήν γιατρεύουνε τόσα πολλά φιλιά, 
πού νύχτα  μέρα ή θάιλα roa στα πόδια τους κολλά 
καί τά χαδεύει τρυφερά καί τά φιλιΐ τρελά, 
κι’ όταν μουγγρίζη  άγρια καί όταν γλυκά μ ιλ ά ’
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μού είπαν πώς ή φλόγα τους άνάφτει Αντί νά  οθόνη 
καί τό νερό τής θάλασσας, πού ταχτικά τά πλύνει, 
είναι φωτιά θεωτική, λάβρα, καϋμός πικρός, 
πού καί τού βράχου τήν καρδιά τρώγει καί γίνεται 

ι [οίκτρός.

Η Α Γ Α Π Η  ΤΗ,  Ζ Η Λ Ο Τ Υ Π Ι Α ,

Γ ιατί όπου φυτρόνω Αγκάθι φθονερό, 
βγα ίνεις καί μ ’ αγκυλώνεις μέσ ' στήν καρδιά, σκληρό; 
Πώς πίνεις τό νερό μ ο υ ; τ ί  σου καμα για τί; 
φαρμάκι θέτ νά  χ ύνη ς στήν ΰπαρζί μου α υ τή ;
Σ α ν  δής νά  πρασινίση ένα μικρό κλαδί, 
ένα σγουρό μου φ ύλ ίο  τό πρώτό μου παιδί, 
αμέσως μ ’ αγκυλώνέ.ς, καί χ ά νει τό μικρό 
τήν χάρι του τή θεία στ αγκίδι τό πικρό.
Σ α ν  δής τό λουλουδάκι Απάνω μου νά  βγή  
Αμέσως τό μαραίνει τής ζήλειας σου ή κραυγή.
Γ ιατί νά  μέ κυττάζης σέ κάθε μου ματιά , 
μέ βλέμματα πού χύνουν  ¿πάνω μου φωτιά ;
Γ ια τί παραμονεύεις, γ ια τί Ανησυχείς 
σέ κάθε χ ίντμ ά  μ ο υ ; γ ια τ ί  σκιαμαχείς;
Γ ια τί μού εποπτεύεις τό κάθε μ ου φαγί 
καί τή δροσιά Ακόμη πού χύνει ή αυγή ;
Γ ια τί καί τά πουλάκια αυτής τής χαραυγής 
σαν κελαϊδούν γιά μ ένα  γλυκά, παρεζηγείς;
Γ ι ' αυτό θάσαι Αγκάθι, ελεεινό, ζερό
καί δέν θά δής ποτέ σου βλαστάρι τρυφερό.

Π.

Ο Υ Π Ν Ο Σ
ΚΑΙ

ΑΙ Π Ε Ρ Ι  Α Γ Τ 0 Γ 0 E Í 1 P I A I

ΔΙΑΤΙ ΚΟΙΜΩΜΕΘΑ;

γ  γ  ΤΟ έπόμενον, δ άνθρωπος, δ πάντα έπιθυμών 
/Τ τΤ  νά έξιχνιάση καί έρευνήση, δ πάντα νά μάθη 

, 'Λ ,Λ , ΧΛι έξηγήσ^, νά υποβάλη εις Ιαυτδν τήν
έ ρω τη at ν, διατί κοιμάται. Atari άφοΟ μείνη μερικάς 
ώρας έξυπνος καί άσχολούμενος εις πάντα, νά άναγ- 
κάζηται νά κατακλιθή και νά ύποβάλληται εις κα
τάστασή δλίγον διαφέρουσαν του θανάτου; Έ κτοτε 
διάφοροι θεωρίαι έξηνέχθησαν προς έξήγησιν του φαι-

νομένου τούτου, του ύπνου, άλλά καθώς φαίνεται 
ούδεμία είναι άκριβώς έπαρκής, διότι άν μή άντιφά- 
σκουν, άφίστανται δμως πολύ άλλήλων. Διά τοΟτο δέν 
δύναταI τις μέν νά παραδεχθή αύτάς ώ ς καθ ’ δλοκλη- 
ρίαν δρθάς, δέν δόναταί ομως ώσαύτως και νά τάς 
άπορριψη καί νά μή θεώρηση αύτάς τούλάχιστον άρ- 
κετά εύφυεΓς. Τδ Ί  ταλικδν «  si non e vero e ben 
trovato »  έφαρμδζεται κάλλιστα ενταύθα. Ά ς  ίδωμεν 
λοιπδν κατ’ άρχάς τί είναι δ ύπνος, πώς έπέρχεται καί 
τελευταιον τάς περί τούτου θεωρίας.

Πάσα συνεχής ένέργεια έφαρμοζομένη έπί δργάνου 
τού άνθρωπίνου σώματος έπιφέρει κάματον, δστις πρέ
πει νά άναπληρωθή διά βραχείας ή μακράς άναπαύ- 
σεως. Καί ή καρδία ήτις έκ πρώτης δψεως φαίνεται εύρι- 
σκομένηέν διηνεκεί ένεργεία ούδέν άλλο ποιεΓ ή μετά- 
στασιν άπδ συστολής εις διαστολήν τούτέστιν άπδ ένερ- 
γείας εις άνάπαυσιν. ‘0  νδμος ούτος παρατηρούμενος έπί 
τώνδργάνων τής διατροφής έφαρμδζεται καί έπί τών δρ- 
γάνων τής σχέσεως. Ή  μδνη διαφορά είναι δτι ή άνά- 
παυσις εις τά τελευταία ταΟτα είναι έπιμηκεστέρα καί 
έμφανίζεται είς τά περιφερικά αισθητικά ή κινητικά 
δργανα ώς καί είς τά κεντρικά. "Οπως έν πάση ένερ
γεία, αί πράξεις τής σχέσεως προκύπτουσιν έκ τής 
συνενώσεως τών αισθητικών δργάνων τοΟ έγκεφάλου 
δστις δέχεται τδν έρεθισμδν καί προκαλεί τάς κινήσεις 
έκτελουμένας διά τών μυών, ώσαύτως καί έν τή άνα- 
παύσει καί τά αισθητά δργανα καί δ έγκέφαλος καί 
οί μΟς εισέρχονται έν άνενεργησία. Καλείται λοιπδν 
« ύ π ν ο ς »  ή άναπληρωτική αΰτη μερική ή δλική 
άνάπαυσις τών ένεργέιών τής σχέσεως. ‘Ο ύπνος δθεν 
χαρακτηρίζεται κατ’ άρχάς ύπδ τής άναστολής τών 
έξωτερικών έπιδράσεων είτα ύπδ τής καταπαύ- 
σεως τής έγκεφαλικής έργασίας καί τέλος ύπδ τής 
παύσεως τών έγκεφαλικών κινητικών άντιδράσεων 
τούτέστιν τών έκουσίων κινήσεων. Ούχ ήττον πάντα 
ταΟτα τά δργανα είναι έρεθιστέα. Ά λ λ ’ δ έρεθισμδς 
αύτών παράγει μδνον άντανακλαστικά φαινόμενα άνευ 
τελείων έγκεφαλικών πράξεων, δπως έν τή έγρηγόρσει.

‘Ο ύπνος διαδεχόμενος μεγάλην διανοητικήν ή μυϊ
κήν κδπωσιν, έπέρχεται αίφνηδίως, έξ δλοκλήρου· άλλά 
συνήθως καταλαμβάνει διαδοχικώς τά διάφορά μέρη 
τοΰ σώματος. Μετά δύο ή τρία χασμήματα, μετά τήν 
έλάττωσιν τής προσοχής καί τών αύτομάτων κινήσεων, 
έπέρχεται έν δπωσδήποτε καλή τάξει, ή άνενεργησία 
τών διαφόρων μυών. Ούτω κατ’ άρχάς άνενεργούσιν οί 
μΟς του τραχήλου έξ ών έπέρχονται αί προπτώσεις 
έκείναι τής κεφαλής ‘ πρδς τδ στήθος ένεκα του βά
ρους της· κατόπιν οί μΟς τών μελών καί τέλος άνενερ- 
γεί δ άνελκτήρ τών βλεφάρων. Τότε αί όπτικαι αισθή
σεις έξαφανίζονται· η άκοή ύφίσταται έπί τινα χρόνον 
άκδμη άλλ’ ασθενής· ‘ είτα μετ’ αύτής χάνεται ή 
συναίσθησις του έγώ καί τοΟ Ιξω κόσμου καί δ ύπνος 
έγκαθιδρύεταί. ΤοΟ ύπνου έγκατασταθέντος βαθέως 
καί τελείως, τδ άτομον δύνατοκ νά παραβληθή πρδς 
ζψον έστερημένον τών έγκεφαλικών ήμισφαιρίων είς 
τδ έν ώς καί είς τδ άλλο πάσα Ικουσία κίνησις χάνε
ται, άλλ’ δμοίως αί άντανακλαστικαί τοιαΰται, αί
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Ιχουσαι κέντρου τδν νωτιαίον μυελόν, ύφίστανταί καί 
γίνονται μάλιστα εύκολώτεραι. Ούτως έπί κοίμωμένου 
άνθρώπου δύναταί τις να παρατηρήση καθαρώς άντα- 
νακλαστικάς κινήσεις, ώς π.χ. γαργαλίζων τδ πέλμα 
του ποδός, τήν έλξιν τοΟ κατωτέρου μέλους διά τής 
κάμψεως τής κνήμης πρδς τδν μηρόν καί τούτου πρδς 
τήν κοιλίαν, κίνησιν άκριβώς όμοίαν πρδς τήν άποκε- 
φαλισθέντος βατράχου έπί του ποδδς του δποίου ρίπτο- 
μεν σταγόνα ύδατος όξυδοθέντος· καί δπως έπί τοΟ 
νεκρού βατράχου δυνάμεθα νά παραγάγωμεν άντίδρα- 
σιν άντανακλαστικήν γενικωτέραν, ρίπτοντες ίσχυρό- 
τερον δξύ, όμοίως έπί άνθρώπου κοίμωμένου, μία ένό- 
χλησις μεγαλυτέρα ( 9-έσις έπιφέρουσα πόνον εις μέλος 
τι, νυγμδς έντόμου) έπιφέρει κινήσεις πλήρους μετα- 
θέσεως έπί τής κλίνης, έπαναλαμβανομένας ένίοτε 
άχαταπαύστως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΟ ύπνου 
καί αί'τινες είναι γενικώς φαινόμενα καθαρώς άνακλα- 
στικά.

Καί νυν ίδωμεν τάς διαφόρους θεωρίας τοΟ ύπνου 
αί'τινες καί μας ένδιαφέρουσι περισσότερον

Οί άρχαιοι έφρόνουν δτι δ ύπνος έπέρχεται ένεκα 
μεγάλης συρροής αίματος έπί του έγκεφάλου καί μά
λιστα κατά τδ όπίσθιον μέρος αυτού. ‘Η σχεδόν δρι- 
ζοντία θέσις ήν λαμβάνομεν κατά τήν κατάκλισιν καί 
ή ύπαρξις τοΟ ληνού του ‘ Ηροφίλου τούτέστιν του κέν
τρου ένθα έκβάλλουσι τα φλεβικά άγγεΓα ή οί φλεβικοί 
κόλποι τής σκλήρας μήνιγγος, συνήγοροΟσιν ύπέρ τής 
θεωρίας ταύτης. ’Αλλά κατά τδ I860  δ άγγλος ιατρός 
D u rh a m , κατέρριψε τήν θεωρίαν ταύτην άποδείξας 
πειραματικώς, δτι τουναντίον δ ύπνος είναι αναιμία έγ
κεφαλική παροδική. Ούτος έποίησεν δπήν έπί τοΟ 
κρανίου κυνδς καί έξήτασεν άπ’ ευθείας, διά τής κρα
νιακής ταύτης δπής, τήν κατάστασιν τής έγκεφαλικής 
κυκλοφορίας κατά τδν φυσικόν ύπνον. 1J αρετήρησεν 
δτι δταν τδ ζψον έκοιμάτο, δ έγκέφαλος αύτοΰ καθί
στατο ωχρός, άναιμικός, ένψ συγχρόνως ήλαττοΟτο τδν 
δγκον καί κατήρχετο αίσθητώς κάτωθεν τής κρανια
κής δπής* ωσαύτως παρετήρησεν δτι τά άρτηρίδια καί 
τά φλεβίδια έκενοΟντο αίματος καί καθίσταντο άχροα 
καί σχεδόν άφανή. ’Α π ’ έναντίας δέ άμα τή έξεγέρσει 
του ζώου δ έγκέφαλος άνελάμβανε τδν συνήθη αυτού 
δγκον καί χρωματισμόν. Τά πειράματα λοιπόν του 
D u rh am  καί κατόπιν τοΟ C la u d e  B ern a rd  έκα
μαν νά γεννηθή ή νέα αύτη τού ύπνου θεωρία δτι δηλ. 
ούτος είναι παροδική έγκεφαλική άναιμία.

Ά λ λ ’ άρά γε κοιμώμεθα διότι δ έγκέφαλος είναι 
ωχρός καί άναιμικός ή μάλλον είναι ωχρός καί άναιμι- 
κός διότι κοιμώμεθα ; Καί έπειτα διατί αύτη ή παρο
δική άναιμία τοΟ έγκεφάλου έπερχομένη εις τδ τέλος 
ώρισμένου χρονικού διαστήματος1 καί διακοπτομένη 
έπίσης κανονικώς μετά τινας ώραξ ; *

Πρδς έξήγησιν τούτου έγένετο προσφυγή εις τήν χη
μείαν. Ή  έγκεφαλική έργασία, δπως τίάσα έργασία, 
άπαιτεί κατανάλωσιν ύλικοΟ. Δέν είναι δμως είσέτι 
έντελώς ώρισμένον :ί είδους ύλικά άπαιτοΰνται, άλλά 
δύναταί τις νά παραδεχθή, δτι εις τδν έγκέφαλον δπως 
κριί άλλαχοΟ, τδ όξυγδνον έπεμβαίνει ί'να άποσυνθέση

τάς λευκωματώδεις ούσίας. Κατά τι να Γερμανόν φυσι
ολόγον δ άδιάκοπος συνδυασμός του όξυγόνου μετά του 
άνθρακος των λευκωματωδών ουσιών έπιφέρει σειράν 
σεισμών, άληθών μικρών «έκρήξεων» χημικο-βιολο- 
γικών, καί αί συνεχείς αύται μικροχημικαί έκρήξεις 
συγκρατοΰν έν σταθερά έξεγέρσει τά έγκεφαλικά ήμών 
κύτταρα- έντεύθεν δέ προκύπτει ή κατάστασις τής 
έγρηγδρσεως "Οταν ή κατανάλωσις τού όξυγόνου 
έλαττοΟται ή αιτία τής έξεγέρσεως έκλείπει καί έπέρ- 
χεται δ ύπνος.

Άφύπνισις δέ είναι ή έπανάληψις τής όξυδόσεως· 
τούτο δμως δέν μάς έξηγεί διατί τδ όξυγόνον διακόπτει 
τάς « έκρήξεις » αί’τινες μάς κρατούν έν έγρηγόρσει.

Ή  θεωρία τής αύτοδηλητηριάσεως είναι άρα' γε 
περισσότερον ικανοποιητική; Αυτή έχει τούς περισσο
τέρους οπαδούς. Ό  ήμέτερος όργανισμός είναι έργα- 
στήριον δηλητηρίων κατά τδν καθηγητήν B ou ch a rd . 
Έ ν καταστάσει έγρηγδρσεως κατασκευάζομεν άδιακό- 
π ω ; έντδς τών οργάνων μας, έντδς τών έντέρων πλή
θος τοξινών, ο ίτινες διαχέονται εις τδ αίμα καί κανο
νικώς έγκρίνονται διά τών ούρων. Ά λ λ ’ έρχεται στιγμή 
καθ ’ ήν ή π ρ ο σ φ ο ρ ά  ύ π ερ τερ εί τή ν  ζή τη σ ιν , 
ήτοι ή έκκρισις τών τοξινών διά τών ούρων είναι άνε- 
παρκής. Αί τοξίναι τότε συσσωρεύονται εις τδ αίμα καί 
πλημμυροΰσι τά κύτταρα του έγκεφάλου, τά δποΐα 
ολίγον κατ’ δλίγον ναρκούνται, ώς αν ύφίσταντο τήν 
έπήρειαν μορφίνης ή χλωροφορμίου. "Οταν ή δηλητηρί- 
ασις έπέλθη πλήρης άποκοιμώμεθα. Ά λ λ ά  κατά τδν 
ύπνον ή πρδς άνάπτυξιν τοξινών ένέργεια τών όργά- 
νων μας χαλαροΰται, τδ ποσδν τών δηλητηρίων, τά 
δποία έπενήργησαν ώς ύπνωτικά εις τδν έγκέφαλόν 
μας, βαθμηδόν έκκρίνεται διά τών νεφρών οί όποιοι 
έξακολουθούν νά έργάζωνται. ‘Ο έγκέφαλος οΰτω πως 
άπαλάσσεται τψν τοξινών καί έξυπνούμεν.

Ό  B o u ch a rd  έκαμε καί τδ έξής πείραμα :
Έ λαβε τά ούρα τής ήμέρας καί τά ούρα τής νυκτδς 

ένδς ύγιοΰς άνθρώπου καί έκαμεν ένέσεις έπί ινδόχοι
ρου. Ιίαρετήρησε δέ δτι διά νά φονευθή δ ινδόχοιρος 
έχρειάζετο διπλάσιου ποσδν ούρων τής νυκτός. "Ωστε 
αί ούρικαί έκκρίσεις τής ήμέρας έχουν περισσότερον 
ποσδν τοξινών, ήτοι δ οργανισμός τήν ήμέραν άπαλάσ- 
σεται μεγαλυτέρου ποσού τοξινών καί διά τούτο δέν 
κοιμώμεθα.

Ά λ λ ’ δ B o u ch a rd  έβεβαίωσε καί άλλο γεγονός. 
Ά ν  δέν άφήσωμεν τδ άνωτέρω πείραμα νά προχωρή- 
ση μέχρι τού σημείου ώστε νά προξενήσωμεν τδν θ ά 
νατον εις τδν ινδόχοιρον, ή έ'νεσις ούρων τής ήμέρας 
άποκοιμίζει τδ £ώον, ένψ τών τής νυκτός προκαλεί 
μόνον σπασμούς. "Ωστε αν ή ούρίνη τής ήμέρας περι
έχει ούσίας παραλυτικάς, ή ούρίνη τής νυκτδς περιέ
χει ούσίας έρεθιστικάς καί έξεγερτικάς, εις τρόπον 
ώστε κατασκευάζομεν έντδς τού όργανισμού μας, έφ’ 
δσον μέν ειμεθα έξυπνοι τδ ύπνοτικδν δηλητήριον, 
διαρκούντος δέ τού ύπνου τό έξεγερτικόν, διά τού 
δποίου έξυπνούμεν.

"Οπως βλέπει τις ή έξήγησις αύτη τού ύπνου είναι 
πολύ εύφυής καί ή χημεία έλυσε μέ πολύ πνεύμα τδ
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ύποβληθέν εις αύτήν πρόβλημα. Ά λ λ ’ ή ιστολογία δέν 
ήθέλησε νά άφήση εις τήν χημείαν τήν τελευταίαν 
λέξιν έπί τού άντικειμένου τούτου· καί αύτή έπίσης 
διατείνεται δτι έχει τήν λύσιν της καί ιδού τί λέγει δ 
M ath ieu  D u va l.

Τδ μικροσκοπίαν έδειξεν δτι δ φλοιός τού έγκεφά
λου σύγκειται άπδ άπειρίαν κυττάρων, ά'τινα έχουν 
προβολάς καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, δμοιάζοντα μέ 
άράχνας, συστελλόμενα μάλιστα καί διαστελλόμενα. 
Διότι πράγματι αί προβολαί τών κυττάρων έχουσι τήν 
ιδιότητα νά έκτείνωνται καθ ’ δλας τάς διευθύνσεις νά 
συστέλλωνται καί νά έφάπτωνται τών γειτονικών κυτ
τάρων Καί αύτή ή κίνησις άποτελεΐ τήν έγκεφαλικήν 
ζωήν μας, τήν ιδέαν, τήν θέλησιν. Ά λ λ ά  τά κύτταρα 
κινούμενα οΰτω κουράζονται, καί κάμνουν δ,τι κάμνει 
πάς κουρασμένος όργανισμός· άναπαύονται. Συστέλ
λονται λοιπόν, συμμαζεύουν τάς προβολάς των, παύ- 
ουσι πάσαν έπικοινωνίαν μετά τού έξωτερικοΰ. Ε πέρ
χεται ούτω γαλήνη εις τδν έγκέφαλον καί άποκοιμώ
μεθα. ‘Ο ύπνος είναι άποτέλεσμα τού ύπνου τών κυτ
τάρων τού έγκεφάλου.

"Ολαι αύταί αί ώραίαι θεωρίαι δέν έπεισαν φαίνε
ται τδν έπιστήμονα C la p a rèd e  τής Γενεύης, δστις 
προτείνει έναντίον τής φυσιολογικής, χημικής καί ίστο- 
λογικής έξηγήσεως τού ύπνου, άλλην έξήγησιν βιο
λογικήν "Εν έκ τών δεδομένων, τά δποία ώθησαν τδν 
κ. C la p a rèd e  κατά τής χημικής θεωρίας είναι δτι 
δυνάμεθα, έάν θέλωμεν, νά μή κοιμώμεθα καί νά δι- 
έλθωμεν δλην τήν νύκτα έπί ποδδς χωρίς κανέν ση- 
μεΐον δηλητηριάσεως. Έ ξ  άλλου άν ή τοξική θεωρία 
ήτο ή άληθής, δ ύπνος έπρεπε νά είναι άνάλογος τού 
κόπου, άλλά πολλάκις τουναντίον μεγάλη κόπωσις 
φέρει άϋπνίαν.

Ό  ύπνος λοιπόν δέν είναι άπλή άναστρλή τών λει
τουργιών διά τής δηλητηριάσεως ή διά τής άσφυξίας. 
Είναι λειτουργία θετική, ή δποία έχει σκοπόν άπο- 
κλειστικδν τήν άναστολήν τών λειτουργιών τού όργανι- 
σμού. Ό χ ι λοιπόν διότι δηλητηριαζόμεθα ή κουραζό- 
μεθα διά τούτο κοιμώμεθα, άλλά τουναντίον κοιμώ
μεθα διά νά μή δηλητηριασθώμεν.

’Ιδού δτι δέν έπεχύθη ικανόν φώς καί διά τών θε
ωριών τούτων. Δύναταί τις μάλιστα νά είπη μετά τάς 
βεβαιώσεις τού έκ Γενεύης έπιστήμονος δτι δέν γνωρί- 
ζομεν τίποτε περισσότερον περί ύπνου, άπδ δτι έγνώ- 
ριζεν δ άσθενής τού Μολιέρου, δστις έρωτώμενος διατί 
τδ δπιον έπιφέρει ύπνον, άπαντά διότι έχει έν έαυτψ 
ύπνωτικήν δύναμιν. Κοιμώμεθα διότι έχομεν έν έν
στικτον, μίαν δύναμιν, μίαν ύπνωτικήν ιδιότητα. Καί 
τούτο είναι τδ βεβαιότερου μεταξύ δλων τών περί ύπνου 
θεωριών.

ΓΕΩΡΓ. I. ΛΓΡΙΤΗΣ

Φοιτητής της ’ Ιατρικής

Η Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΓ περί τού δρίου, εις τδ όποιον 
δύναταί νά φθάση ή ζωή τού άνθρώπου, έναν- 
τιοφρονοΰν οί φυσιολόγοι καί άνατόμοι, οί πρα- 

γματευθέντες τδ ζήτημα τής μακροβιότητος.
Τοιουτοτρόπως δ Γάλλος Βυφφών παραδέχεται, δτι 

δ άνθρωπος, δστις δέν άποθνήσκει έκ τυχαίων γεγο
νότων, ζή πανταχοΰ 100 έτη. Πρδς τήν γνώμην τού 
Βυφφών συντάσσεται καί άλλος Γάλλος φυσιολόγος δ 
Φλουράνς, ένψ δ Ά λλ ερ  άποφαίνεται δτι δ άνθρωπος 
δύναταί νά ζήση δύο αιώνας σχεδόν.

Ταΰτα δέ ύποστηρίζουν προτάσσοντες τήν θεωρίαν 
τής άμέσου σχέσεως μεταξύ τής άναπτύξεως τού σώ 
ματος καί ιδία τού σκελετού καί τής διαρκείας τής 
ζωής. ‘Η διάρκεια άλλως τε τής ζωής τού άνθρώπου 
καί κατ’ άλλην έκδοχήν έξαρτάται καί έκ τού χρόνου 
τής κυοφορίας. "Οσον λοιπόν περισσοτέρου χρόνου δ 
άνθρωπος ή τά ζώ α έχουν άνάγκην πρδς μόρφωσιν, 
τοσοΰτον καί δ βίος είναι διαρκέστερος· δσον δέ τούταν- 
τίον βραχυτέρου, τοσοΰτον ταχύτερου διέρχεται τδ 
στάδιον τής ζωής, κατά τδ άξίωμα « τ δ  τ α χ έ ω ς  
γ ι γ ν ό μ ε ν ο ν  τ α χ έ ω ς  ά π ό λ υ τ α ι » .

Ό λ η  ή διάρκεια τής ζωής λέγει δ Βυφφών, δυνατόν 
νά λογίζεται τρόπον τινά, έκ τής διαρκείας τής αύξή- 
σεως. Ό  άνθρωπος αυξάνει κατ’ άνάστημα μέχρι τού 
δεκάτου όγδόου έτους κατά τδ πλείστον, καί δμως ή 
καθόλου άνάπτυξις δλων τών μερών τού σώματός του 
δέν συντελείται παρά τδ τριακοστδν έτος.—  ‘Ο κύων 
αυξάνει κατά μήκος είς εν έτος, άλλ’ ή έν γένει αύξη- 
σίς του γίνεται έντδς δύο έτών. Ή  άνάπτυξις τού ίπ
που τελείται είς έξ έτη, ή έλαφος έπίσης άναπτύσ- 
σεται είς έξ έτη..

"Εκαστον ζψον ζή έξάκις ή έπτάκις τόσον χρόνον, 
δσος άπαιτείται διά τήν αύξησίν του.

Παρεδέχθη λοιπόν δ Βυφφών δτι ή διάρκεια τής 
άναπτύξεως περιέρχεται έξάκις ή έπτάκις είς τήν 
διάρκειαν τής ζωής. Ό θεν δ άνθρωπος κατά τήν 
γνώμην ταύτην δύναταί νά ζήση ύπέρ τά 100 
έτη, δ κύων 12— 14, δ ίππος έξάκις τδν χρόνον τής 
άναπτύξεώς του, δηλ. 30 έτη, ή έλαφος δμοίως 35 
έτη· τούτο δέ έφαρμόζεται καί είς τά πλείστα τών 
ζώων.

Πρδς τά συμπεράσματα τού Βυφφών συμφωνεί καί 
δ Φλουράνς, δστις κ,αθώρισεν έπιστημονικώτερον τά 
κατά τδ σοβαρόν τούτο θέμα τού φυσικού τέρματος τής 
ζωής. Τδ σημείον τής διαρκείας τού βίου ευρίσκει είς 
τήν συνοστέωσιν τής διαφύσεως πρδς τάς έπιφύσεις 
τών όστών, αί δποίαι είναι χόνδριναι κατά τήν νέαν 
ήλικίαν. Έ ν  δσψ δέν έπέρχεται όστέωσις τελεία «αυτών, 
ώστε νά συμφύρεται ή έπίφυσις μετά τής διαφύσεως είς 
μίαν μόνην ουσίαν, τδ ζψον αύξάνει άλλ’ άμα δστεω- 
θούν παύει ή αύξησις, Παρεδέχετο δέ δ Φλουράνς,



δτι ή δστέωσις αυτή των έπίφύσεων ή τελεία συνένω- 
σις δηλαδή προς τήν διάφυσιν, συμβαίνει καί κατά τδ 
είκοστδν έτος εις τον άνθρωπον, τδ ογδοον έτος εις τήν 
κάμηλον, εις τδν ίππον τδ πίμπτον, είς τδν βουν καί 
τδν λέοντα τδ τέταρτον, είς τδν κϋνα τδ δεύτερον, είς 
τήν γαλήν τδν δέκατον ογδοον μήνα, είς τδν ινδικόν 
χοίρον τδν έβδομον κτλ. Παρεδέχθη δμως δτι ή πλήρης 
δστέωσις τδν έπίφύσεων περιέχεται πεντάκις εις τήν 
διάρκειαν τής ζωής. Ζή δηλαδή δ άνθ·ρωπος περίπου 
100 έτη, ή κάμηλος 40, δ ί’ππος 25, δ βοΰς καί δ 
λέων 20, δ κύων 10, ή γαλή 9 — 10 κ. ο. κ.

Έχομεν οδτω χαρακτήρα ώρισμένον δστις παρέχει 
είς τρόπον κατά τδ μάλλον ή ήττον βέβαιον τήν διάρ
κειαν τής αύξήσεως, καί αυτή Ιξ άλλου παρέχει τδ 
ϊριον του βίου.

Πάντα τής ζωής τά φαινόμενα συνέχονται μεταξύ 
των δι’ άλληλουχίας τοιαύτης, ώστε ή μέν διάρκεια 
τής ζωής δίδεται έκ τής διάρκειας τής αύξήσεως, αυτή 
δέ πάλιν Ικ τής διαρκείας κατά τδ πλεΐστον τής 
κυήσεως. ‘ Η κυοφορία τοΟ κονίκλου έπί παραδείγματι 
διαρκεΐ τριάκοντα ήμέρας, ή τοΰ άνθρώπου έπί έννέα 
μήνας, ή τοϋ έλέφαντος δύο σχεδδν έτη!
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Ό  Ά λλερ  παρεδέχετο, δτι είναι δύσκολον νά δρισθή 
τδ φυσικδν καί κανονικόν δριον του άνθρωπίνου βίου, 
δύναται νά ζήση δ άνθρωπος καί μέχρι διακοσίων 
έτών! Έλάμβανε φαίνεται ύπ’ οψιν ώς έσχατον τέρμα 
τής αύξήσεως τδ τριακοστδν έτος έπί εξ ή επτά.

Τδν ισχυρισμόν τούτον έστήριξεν δ Ά λλερ  έπί πα
ραδειγμάτων μακροβιότητος, τά όποια συνέλεξε καί 
είχε καταρτίσει έν εΐδει στατιστικής. Περισσότερα των 
χιλίων άπδ 10 —100 έτών, έξήκοντα άπδ 1 1 0 — 130, 
δέκα πέντε άπδ 130— 140, έξ άπδ 140— 150 καί δύο 
μέχρις 180 περίπου έτών!

Πρδς άπδδειξιν τής γνώμης τού Ά λλερ  παραθέτο- 
μεν περιπτώσεις τινάς έκτάκτου μακροβιότητος, των 
δποίων τδ κύρος κατά τούς φυσιολόγους καί ιστορικούς 
είναι άναμφισβήτητον.

‘Π Θωμάς Παρρέ, βρεττανδς τδ γένος έκ υΐιι·ορ- 
sgire, έζησεν 152 έτη. 1 δ 120δν έτος τής ζωής του 
ένυμφεύθ-η έκ νέου χήραν τινα διατηρήσας πάσας τάς 
δυνάμεις του καί έργαζόμενος μέχρι τού 130 έτους. 
Έ ζ η  δέ εύτυχής καί άγνωστος μέχρι τού 152ου, 6τε δ 
κόμης β ι ι π ^ ,  έπισκεπτόμενος τούς ύποτελείς καί τά 
κτήματά του, άνεΰρε καί έφερεν αύτδν εις Λονδινον, 
έπειδή πολύς λόγος περί αύτοΰ έγένετο. Κατά τήν πα- 
ρουσίασιν τού Παρρέ ένώπιον Καρόλου τοΰ Α ' δ Βα
σιλεύς τδν ήρώτησε: « Διά νά προχωρήσης είς ήλικίαν 
άπίστευτον, τι έκαμες περισσότερον τών άλλων άνθρώ- 
π ω ν ; »  ‘Ο γέρων άπεκρίθη τ α π ^ 'ν ώ ς « Έσκληραγω- 
γήθην περισσότερον». Έ κτοτε έζησε διά βασιλικής 
δαπάνης καί, έπειδή τοιουτοτρόπως ήναγκάσθη νά 
μεταβάλη βίον καί έξεις, άπέθανεν είς τδ ΛονδΓνον 
τήν 15 Δεκεμβρίου 1635 έκ δυσπεψίας καί δχι έκ 
γήρατος! Έτάφη δέ κατ’ έξαιρετικήν τιμήν είς τδ 
Ούϊστμίνστερ, δπου ώς γνωστόν θάπτονται οί βασιλείς 
*αί οί μεγάλοι άνδρες τής ’Αγγλίας. Έγεινε δέ άνα-

τομή έπί τοΰ πτώματός του ύπδ τοΰ περικλεούς Ά  ρβεϋ, 
καί εύρέθησαν δλα τά δργανά του έν καλή καταστάσει 
καί μή παρουσιάζοντα βλάβην τινά, άφ ’ ού ούτε αί 
πλευραί τοΰ θώρακος ήσαν άπεσπασμέν αι· έξ ού κα
ταφαίνεται δτι ήδύνατο έπί πολύ νά ζήση. Ό  υίδς 
αύτού λέγεται βτι έζησεν 127 έτη, μία δέ τών έγγονών 
του έτελεύτησεν άγουσα τδ 103 έτος.

Ό  έξ Ούγγαρίας Πέτρος Κζάρτων άπέθανε τδ 1« 24 
είς ήλικίαν 185 έτών. Ά φήκε υιούς έν δρφανία, οί'τινες 
είχον ήλικίαν, δ μέν 155 έτών, δ δέ νεώτερος 97 έτών!

Κ ατά τδ έτος 1750 είς συμπατριώτης καί σχεδόν 
δμήλικος τού Κζάρτχ όνόματι Μπόβεν άπέθανεν είς 
ήλικίαν 172 έτών καί κατέλιπεν υίδν 115 έτών.

‘Ο Ιωσήφ Σούριγκτων έκ Νορβηγίας έζησεν 160 
έτη καί αισθανθείς τδ τέλος τής ζωής του έγγίζον, 
έκάλεσε τήν οίκογένειάν του καί διεμοίρασε τά ύπάρ- 
χοντά του. Είχεν άκμαίας τάς διανοητικάς του δυνάμεις, 
έξεμέτρησε δέ τδ ζήν κατά τδ έτος 17- 9. Έγκατέλι- 
πεν εις χηρίαν τήν τρίτην του σύζυγον, νέαν σχεδδν 
είσέτι καί υιούς τών δποίων δ πρεσβύτερος είχεν ήλικίαν 
103 έτών.

( Έ κ  των  τοΰ Γ ε ω ρ .  Λαμπ ρινοποΰλου  ).

Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ
[Έκ περισπούδαστο» άρθρου περί ’Ηπείρου τοΰ Κ. 

Ν. Καζ'ίζτ) δημοσιευθέντος έν τφ έν Παρισίοις έκδιϊο- 
μένφ »ΙΙεΙΙαιύιηί», ίποσπώμεν τάς έξής περικοπάς].

ΓΙΟ άρχαιοτάτων χρόνων ή Ήπειρος είναι Έ λ - 
• ληνική. Έκείύπήρξε τδ Μαντεΐον τής Δοδώ-

νης, εν τών άρχαιοτάτοσν θρησκευτικών καί 
— έθνικώνκέντρων τής ‘Ελλάδος. Ό  Πανελλή
νιος Ζεύς ώνομάζετο Δοδώνιος καί Ήπειρώτης.— Ά ναμ- 
φιβόλως'ό ‘Ελληνικός πολιτισμός οίος άνεπτύχθη έν ’Ατ
τική, έν Πελοποννήσω, έν ’ Ιωνία, έν ταίς νήσοις καί τή 
Μεγάλη Έλλάδι δέν έξεδηλώθη ταχέως έν Ήπείρω. 
Τούτο δέ διότι ή χώρα ¿γειτνίαζε πρδς βαρβάρους 
λαούς έγκαθιδρυθέντας πρδς βορράν αύτής καί μετά 
τών δποίων οί κάτοικοί της εύρίσκοντο είς διηνεκή 
έμπόλεμον κατάστασιν μέχρι τών χρόνων τού Πύρρου. 
Έ ν τούτοις ή ιστορία τής ’Ηπείρου άποτελεΐ άναπό- 
σπαστον μέρος,τής ‘ Ιστορίας τής ‘Ελλάδος. Καί δταν 
ή ισχύς τών ‘Ελληνικών δημοκρατιών ήρχισε νά δύη 
κυρίως καθ’ ήν έποχήν ηύξανε ή τής Ρώμης, ή 
Ήπειρος μόνη, έν τώ προσώπω τοΰ βασιλέως της 
Πύρρου ένεσάρκου τήν ρώμην τοΰ ‘Ελληνισμού. Ώ ς δέ 
δικα'ως παρατηρεί δ Γερμανός ιστορικός Οΐ ίΐγββιι, « δ 
Πύββος ήτο, δ τολμηρότερος καί εύτυχέστερος στρατη
γός τής έποχής του. Οι λαοί τών δποίων ήρχεν άφ’ 
ένδς μέν εύρίσκοντο έν πλήρει αύξήσει πληθυσμού άφ’ 
έτέρου δέ διετήρουν τήν ρώμην καί εύεξίαν τάς όποιας έν

Μακεδονία δ Φίλιππος, δ ’Αλέξανδρος καί οί διάδοχοί 
του είχον έξαντλήσει. ‘Ο λαός ούτος έξ έλευθέρων καί 
ειρηνικών γεωργών συγκεκροτημένο; άπετέλει φάλαγγα 
στρατιωτικήν. . .  ‘Οποια θά  ήτο ή ιστορική έξέλιξις τοΰ 
άρχαίου κόσμου, έάν δ έκ Μακεδονίας έκπολιτιστής 
τών ’Ασιατικών λαών διηυθύνετο πρδς τήν Δύσιν άντί 
νά λάβη τήν είς ’Ανατολήν άγουσαν; ‘Γπάρχουσιν οί 
διατεινόμενοι δτι έάν δ ’Αλέξανδρος έπεχείρει νά μετα- 
φέρη τδν Ελληνικόν πολιτισμόν μεταξύ τών λαών τής 
Δύσεως, άλλως ύγειών καί ρωμαλέων ή ‘Ελληνκιή ιδέα 
θά  έπέφερε καρπούς εύγενεστέρους και διαρκεστέρους, 
ό δέ ‘Ελληνικός πολιτισμός θά  ένισχύετο, καί θά 
έπαγιοΰτο. Δυστυχώς δσον ένδοξοι καί λυσιτελείς τή 
’Ανατολή καί άνθρωπότητι καθόλου καί έάν ύπήρξαν 
αί έκστρατειαι τοΰ ’Αλεξάνδρου, αίκνες διέδωκαν 
έν τή Ά σία  τήν Ελληνικήν γλώσσαν ή’ τις είς τούς 
μετέπειτα χρόνους Ο-αυμασίως έξυ.τηρέτησεκαίδιηυκό- 
λινε τδ χριστιανικόν κήρυγμα δέν ήδυνήθησαν έν 
τούτοις νά παρασκευάσωσιν άρκούντως έδαφος γόνι
μον διά τήν ‘Ελληνικήν ιδέαν. ‘Ο τότε ώς καί δ έπί τών 
Πτολαιμαίων και Σελευκιδών άνατολικδς κόσμος έξη- 
κολούθησε νά διατηρή τδν άρχέγονον αύτοΰ χαρακτήρα 
τδν όποιον ή ταχεία διάβασις τοΰ κατακτητοΰ δέν 
ήδυνήθη νά εξάλειψη.

"Ο,τι ή μεγαλοφυϊα τοΰ ’Αλεξάνδρου δέν συνέλαβεν 
ήδύνατο ίσως νά πραγματοποιηθή υπν τοΰ Πύρρου, 
όστις καίπερ μή πεπροικισμένος διά τής μεγαλοφυίας 
τοΰ μαθητου τοΰ Άριστοτέλους ήτο έπίσης μέγας νοΰς. 
Πιθανώς ό βασιλεύς τής Ηπείρου έάν μή είχε νά άν- 
τιπαλαίση κατά τής καταπληκτικώς αύξανούσης 
ισχνός τής Ρώμης νά έπεχείρει τήν κατάκτησιν τής 
Δύσεως.

Κατακτηθείσα ύπδ τής Ρώμης ή Ήπειρος διαμέ
νει ‘Ελληνική. Τδν χαρακτήρα τούτον θά  διατηρήση 
καί έν τοίς μετ’ έπειτα χρόνοις, χωρίς ποτέ νά φανή 
έπιλήσμων τής παραδόσεως τοΰ ‘Ελληνισμού, πάντοτε 
έτοιμη νά τδν ύπερασπισθή.

. .  . Διάφοροι σχολαί καί βιβλιοθήκαι άνεγείροντο εις 
δλας τάς γωνίας τής Ηπείρου χάρις είς τούς έν Ένετία 
πλουσίους Ήπέιρώτας. Τέλος, κατά τάς άρχάς τοΰ 
X V II I  αίώνος ιδρύετο ή ’Ακαδημία τών Ίωαννίνων 
έν ή έμελλε νά διδάξη δ διάσημος Ευγένιος Βούλγαρις.

υΰτω συνετελείτο τότε ή πνευματική άνάπτυξις τοΟ 
έθνους, έν τή όποια σπουδαιοτάτην θέσιν κατείχον αί 
έπιστήμαι καί ίδια ή ιατρική. Τά ’Ιωάννινα, πρωτεύ
ουσα τής Ηπείρου ήτο τδ κέντρον τής πνευματικής 
κινήσεως καί δυνάμεθα άδιστάκτως νά είπωμεν δτι 
είς τήν πόλιν ταύτην δ ‘Ελληνισμός όφείλει κατά μέγα 
μέρος τήν έθνικήν Παλιγγενεσίαν.

Αί σχολαί των είς άς άθρόα συνέρρεε πανταχόθεν 
ή μαθητιώσα νεολαία ήσαν άνώτεραι καί αυτών τών 

* έν Κωνσταντινουπόλει. «. Είς τήν πόλιν τών Ίωαννί
νων, λέγει δ ιστορικός Κούμας, όφείλει ή ‘ Ελλάς τήν 
άναγέννησίν της· οί μαθηταί δέ τών σχολών της είναι 
έκείνοι οιτινες έδίδαξαν άργότερον είς Μέτσοβον, Τρίκ- 
καλα, Αάρισσαν, Θεσσαλονίκην, Άδριανούπολιν, πό
λεις τών δποίων τά σχολικά ιδρύματα άνηγέρθησαν

μετά τά τών Ίωαννίνων. Παρ’ αύτών δέ τά γυμνάσια 
τών λοιπών κέντρων τοΰ ‘ Ελληνισμού καί αυτής τής 
Κων/πόλεως έδανείσθησαν τήν έπιστημονικήν διδα
σκαλίαν.»

Έ κ  τών Ίωαννίνων μετεδίδοντο τά φώτα είς τάς 
λοιπάς έστίας τοΰ ‘ Ελληνισμού, ή δέ έπίδρασίς των 
έγένετο τέλος αισθητή καί είς αυτήν ακόμη τήν Α λ 
βανίαν καί Κέρκυραν αίπνες έπί μακρδν ύφίσταντο τήν 
’Ιταλικήν έπιρροήν. Συνελόντι δ ’ είπείν μετά τήν Κων
σταντινούπολή ή Ήπειρος διετέλει τδ σπουδαιότερον 
κέντρον τοΰ ύποδούλου ‘Ελληνισμού. Άνευ τής συν
δρομής τής ’ Ηπείρου, τών σχολών της, τών γενναιωδώ- 
ρων ιδρυτών της τδ έργον τής ’Αναγεννήσεως θά  άπέ- 
βαινε δυσχερέστερον.

‘ Η Ήπειρος ού μόνον έν τή πνευματική κινήσει 
κατέχει περιφανή θέσιν, άλλά καί έν τοΐς πεδίοις τών 
μαχών είς ά διεκρίθη. Έ ν τή έποποιίά τοΰ άναγεννο- 
μένου ‘ Ελληνισμού, τδ Σούλι διεκδικεΐ ένδοξοτάτην 
θέσιν. Τίς άγνοεΓ τδν ήρωϊσμδν τοΰ Σουλίου, καί τούς 
μαχητάς οΰς παρέσχε κατά τδν ύπέρ ’Ανεξαρτησίας 
αγώνα.

Π. Α. Π.

é W s W !s >

Κρίσεις τής έγκριτου έψηιιερίδος «Χ ρ ό ν ο υ »  
διά τόν n y  έτερον Σ ύ λ λ ο γ ο ν .— Έκάόομεν το ενδέ
κατον φυκλάδιον τού περιοδικού «Νέα Ζωή», όρ- 
γανον, ώς γνωστόν, τοϋ έν Ά /.εξανδρείμ 'ομω νύμου 
Φιλολογικού τούτου κέντρου τό όποιον παρακολου- 
Θοϋμεν, ώς είκός,μετά πλείστου ένδιαφέροντος, καί 
τό ένδιαφέρον μας τούτο δικαιολογεί ή έδραία βάσις, 
έφ’ ιίς άρχήθκν έΟεμελφώθη Λ «Νέα Ζωή». υ ί Ιδρυται 
τοϋ άξιοΛόγου τουτου φιλολογικού κέντρου είναι 
συγχαριιτηρίων υπέρτεροι, έχουν δμως άναγκην έν- 
θαρρύνδεων έκ μέρους πάντων τών άνά τήν Αίγυ
πτον διεσπαρμένων φιλομούσων ομογενών, οϊτινες 
θά Λδίκουν την φιλτμονσίαν των, έάν μή κατέκτων 
τό περιοδικόν τοϋ^Συλλόγου, περιοδικόν δπερ κο
σμούν άρισται πραγμΑτειαι, ύπό τών έγκρατεστά- 
'Ελλήνων έπιδτιιμόνων συγγραφεΐσαι καί άποσκο- 
ποϋσαι τόν κοινωφελή πλουτισμόν τών γνώσεων 
τοϋ άναγνώστου. 'Γ π ό  τοιαύτας έθνωφελεστάτας 
βάσεις δρών ό έν ’Αλεξάνδρειά Φιλολογικός 'Ελλη
νικός Σύλλογος «Νέα Ζωή», έπέσυρεν ήδη τήν 
προσοχήν καί την έκτίμιισιν τών Παροικιών, π αρ ’ 
ών άπεκδεχόμεθα δικαίαν ύπέρ αυτού ύποδτήριξιν,
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Κρίνεις τής έγκριτον έφημερίδος «Ταχνδρό- 
μοι·» διά τά ήμέτερον ΙΙεριοδικόν.— ......................
............................................................................«Ή  Νέα Ζωή»
είναι δύγγραμμα κατ’ ούδέν ύδτερούν καί των δο- 
βαρωτέρων τον είδους του άνάγνωδμα ύγιές καί 
τερπνόν,διδακτικόν καί ψυχαγωγικόν, ταμεϊον ώφε - 
2άμων γνώδεων, άξιον νά κοδμήδμ πάδαν βιβλιοθή
κην. Όποιας προθύμου υποδοχής καί έκτιμήόεως 
έτυχεν ή «Νέα Ζωή» παρά τμ ήμετέρα παροικία, 
άποόεικνύει ό άριθμός των όυνδρομητών αύτού, 
άνερχομένου ήδη είς ύπερτριακοόίους, οποίας δέ 
ύπολήψεως τυγχάνει παρά τώ κύκλω τών γραφόν- 
των, όμιλοϋν αυτά τά δημοόιεύματά του, προερχό
μενα έκ τών διαπρεπεότέρων παρ’ Λμϊν καί έν 
Έλλάδι καλάμων, ών ό περι τήν «Νέαν Ζωήν» κύ
κλος ευρύνεται όλοέ «.

’ Ιδού όιατί ή «Νέα Ζωή» πρέπει νά τύχμ τής γε
νικής ύποδτηρίξεως τών κατά τής Αίγύπτου ομο
γενών καί κυρίως τής ελληνικής παροικίας τής 
ήμετέρας πόλεως έκ τών οπλάγχνων τής οποίας 
έξήλθον οί έλληνοπρεπεϊς καί παντός έπαίνου 
άνώτεροι ίδρυταί τού Συλλόγου».

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Έ π ιδ τ ή μ η .— Ή  Έπιότήμη μόνη δύναται νά μας 
δώδη άκριΟη έννοιαν του τι είμεθα καί τής ΟχέΟεως 
ήμών και τού όντος. Ταύτοχρονως ενώ μάς δεικνύει 
τι όυνάμεθα να μαυωμεν, μας δεικνύει και τά δρια 
πέραν των όποιων οϋοεν όυναμεθανα μάθωμεν. Λιάς 
διοαδκει ότι άόυνατουμεν να κατανοήδωμεν τήν 
πρώτην αίτίαν των πραγμάτων ούχι όια δογματικών 
έπιβεβαιώδεων, άλλα μάς αγει νά αναγνωρίαωμεν τό 
αδύνατον του πράγματος, υποόεικνυουσα ψηλαφη- 
τώς τα όρια τά οποία άδυνατοϋμεν να ύπερδώμεν. 
Δι’ αυτής μόνης ουναιδθανόμεΟα την άόυναμιαν 
τοΰανθρωπινου πνεύματος προ του ύπερβαίνον- 
τος αυτήν. Έ νω απέναντι των παραόόοεων καί 
τών ανθρωπίνων γνωμών ούναται να τηρίι δτάδιν 
ύπερήφανον,—  υπερηφάνεια δικαιολογημένη — απέ
ναντι τού άοιειδόύτου πέπλου τού καΑ,υπτοντος τό 
άπόλυτον, τηρεί δτάδιν ταπεινήν.

’ Ανατροφή του πολίτου. —  Κατά τούς
φεουόαλικούς χρόνους οπότε εν έκ τών μεγαλύ
τερων τά όποία εφοβειτο ό πολίτης, ήτο Και ή όργή 
των άνωτερων του, ήρμοζεν οπως κατά την παι
δικήν ήλικιαν ή πατρική τιμωρία ήναι τό μόνον 
μέοον διοικηδεως. Σήμερον όμως οπότε ό πολίτης 
υύδένα έχει νά φοβήται οήμερον οπότε το καλόν 
καί το κακόν τά οποία τώ έπιουμόαίνουδι προκύ- 
πτουδιν εκ μονής της διαγωγής του, δυνάμει τής 
φυδικης ροής των πραγμάτων, οφείλει να μαθμ έκ 
πείρας πκέον καί άπο νεαράς ήΛίκίας τας δυνε- 
πείας αίτινες είναι τα γενικά έπακόλουθα τοιαύτης 
ή τοιαύτης πράξεως.

Τέλειος φίος.— Ι1«ς πρέπει νά ζώμεν ; ’ Ιδού τό 
φλέγον δι' ημας ζήτημα. Δέν πρόκειται δέ μόνον 
περι τού υλικού βίου, άλλα ςιερι τού βίου εν τμ 
γενικωτέρμ έννοία τής λέξεις. Γρ γενικόν πρό- 
ΟΛίιμα το περιλαμοανον οΛι τα άλλα είναι τό έξη ς : 
ΙΙοίος είναι ο άΑηθής ύπογραμμος διαγωγής την 
όποιαν ύφείλομεν νά άκολουθηδωμκν είς ολας τάς 
περιδτάδεις καί δλας τάς καταδτάδεις τού βίου; 
ΐίως νά περιποιηθώμεν τό δώ μα ; 11ου νά διευθύ- 
νωμεν τό πνεύμα ; Ιίως νά διεξαγωμεν τάς ύποθέ- 
δεις μ α ς ; ΙΙώς να άναθρέψωμεν τάς οίκογενείας 
μας ; Πως να εκπληρώδωμεν τα καθήκοντά μας ώς 
Τίολίται; Πού νά χρηδιμοποιήοωμεν όλα τα μέδα

τής ευτυχίας τά όποια έδώρηδεν ή φύδις είς τόν 
άνθρωπον; ΓΙοία είναι ή καλλιτέρα χρηδιμοποίηδις 
τών διανοητικών καί πνευματικών ήμών δυνά
μεων πρός τό καλόν καί τό τών άλλων; ΓΙώς 
τέλος νά ζήδωμεν βίον τέλειον; Τούτο κατ’ έξοχήν 
ένδιαφερόμεθα νά μάθωμεν καί τοΰιο οφείλει κατ’ 
έξοχήν ή άνατροφή νά δείξμ. Νά προδπαθώμεν διά 
τόν τέλειον βίον, ίδού ό δκοπός τής παιδείας- ό μό
νος δέ ριζικός τρόπος νά κρίνωμεν δύδτημα παι
δείας, έγκειται νά μάθωμεν μέχρι ποίου βαθμού 
έκπληροϊ τόν δκοπόν τούτον . . . .

Τό πρώτον τό όποιον πρέπει νά πράξωμεν είναι 
άναμφιλέκτως ή ταξινόμηδις τών κυριωτέρων είδών 
τής δράδεως έξ ών άπαρτίζεται ό άνθρώπινος βίος 
κατά τήν δπουδαιότητά των- ώς έξής :

Ιον ή δράδις ήχις δκοπόν έχει τήν διατή- 
ρηδιν τού άτόμου. 2ον έκεΐνη ήτις είς τάς άνάγ- 
κας τής ύπάρξεώς του δυντείνει έμμέδως είς τήν 
διατήρηδιν. 3ον ή δράδις ήτις δκοπει τήν άμεδον 
δυντήρηδιν καί μόρφωδιν τής οίκογενείας. 4ον ή 
έξαδφαλίζουδα την διατήρηδιν τής κοινωνικής καί 
πολιτικής τάξεως. δον δράδις ύπο διαφόρους έκ- 
φόνδεις παρουδιαζομένη καί χρηδιμοποιουμένη είς 
τήν ίκανοποίηδιν τών ορέξεων καί αίδθημάτων 
κατά τάς ώρας τής δχολής.

S p en cer.

Ή  άεροθεραπία.— Αί πλεϊδται τών άδθενειών, 
είς τάς οποίας ύπόκειται ή άνθρωπίνη ύπαρξις, 
δεν οφείλονται είς τας άδϋενείας αυτάς είτε είς την 
μολυοματικήν μεταδοδιν των. ’Οφείλονται κυρίως 
είς το γεγονός, ότι εύρίδκουν είς τα 9/10 τών αν
θρώπων εδάφη κατάλΛηλα διά την έξάπλωδίν των, 
εοάφη τά όποια έκαλλιεργηδαν, νομίζεις, επίτηδες 
δια να Ο παρά καί να θεριομ η νοδος, οίαδήποτε 
και άν είναι αύτή.

Ή ς καί αύτο το κρυολόγημα, ή βρογχΐτις, ή 
πνευμονία, ή πλευρίτις, ή φυματιωδις, ή αναιμία, 
ή χλορωδις, ή νεφριτις, ή ποοάγρα, καί τόδαι άλ- 
λαι άοθένειαι, ούοε κάν θα ύπήρχον, έά»ι ό άνθρω
πος έζη ώς άνθρωπος, δυμφώνως πρός τήν δημι
ουργίαν όλων των δωματικων όργάνων, πρός τας 
άναγκας των καί τάς άπαιτήδεις, μέ τας όποίας 
ύπο τής φύδίίος έπλαδθηδαν.

Ή  πραγματική ύγιεινή δέν έγκειται είς τήν έπα- 
νόρθωοιν γενομένου άτοπου. Έγκειται κυρίως είς 
την πρόληψιν τής έπιτελέδεως του άτοπου αυτού, 
πρόληύις ήτις γίνεται μόνον εφ' όδον ό άνθρωπος 
άςάνει τα όργανα τού δώματός του νά λειτουργούν 
όπως έπλάοθηδαν.

Και πρώτον ό άνθρωπος έγεννήθη μέ ένδύματα; 
Βεβαίως όχι, όταν δε ό μακαρίτης Ά δά μ  έδκέφθη 
ώς πρώτον ένδυμα το φύλλον τής δυκής, δέν έγνώ- 
ριζε βεβαίως ότι είς το πρώτον αμάρτημά του θά 
προδεθετε καί δεύτερον αμάρτημα, τού όποιου α}
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δυνέπειαι έμελλον νά βαρύνουν έπάνω διδεκατομ- 
μυρίων ύπαρξεων αί όποίαι ύπήρξαν άπόγονοί του. 
Διότι βεβαίως δέν ύπέθετε ότι το φύλλον δυκής θά 
μετεβάλλετο ποτε είς δτενόχωρα ένδυματα, άπ ο- 
φράττοντα ερμητικώς τό ανθρώπινον δώμα τό δτι- 
ζόμενον άπό τούς πόρους έκείνους διά τών όποιων 
ύποόοηθεϊται Λ ’ αναπνοή.

Τό ο.ίμα δέν άνανεούται μόνον είς τούς πνεύμο
νας. Άνανεούται και είς τα τριχοειοή άγγεΐα καί 
παντού τέλος, όπου ύπάρχει πορος, όια του οποίου 
είδέρχεται ό άτμοοφαιρικος άηρ. Ά λλα διά τών 
ενουμάτων οί ποροι αυτοί κατήντηδαν δχεδόν είς 
άχριιδτίαν διότι εν ω χρηδιμεύουδιν είς την έκκρι- 
διν διαφόρων οργανικών οιΐΛΐιτιιρίων, εύρίδκονται 
ποικιλοτροπως φραγμένοι ύφίνοντες εντός τού δώ
ματος τα ύργανικα εκείνα οηλητήρια. Ιίοιον δέ τό 
άποτέλεδμα ; Γενική καχεξία, αναιμία καί όλα 
έκεϊνα τα ύποβοτιθήματα παδης νόδου, ήτις ένδκη- 
πτουδα εύρίδκει πρυδφυρον το έοαφυς.

Ή  μεγαΛειτέρα άνακυύφιδις διά την άνθρωπίνην 
ύπαρςίν, είναι ίι αεροθεραπία, α επάνοδος δηλαοή  

’ είςτη»' πρώτην του ανθρώπου κατάδταοιν, ή  μέ
θοδος ή  επιτρεπουδα την τα κ α κ η ν  λειτουργίαν 
τώ « πόρων τού δώματος,είτε ω ς είδαγωγικού ατμο- 
δφαιρικού άερος μεδων, είτε ως έξαγωγικών τών  
όργανικών όηΛητηρίων.

Τήν άεροθεραπίαν πρώτη παρεδέχθη Λ ’Αμερική, 
ήδη δε είδάγει και ή 1 ερμανια, οπού το μέδον 
τυυτυ τής ύγιεινιις έχει ΟργανωΟμ με αληθώς έπι- 
δτημονικας Λεπτομέρειας.

Κίς το « Αερυϋεραπευτήριον » τού Βέϊδδερ Χίρς 
πΛηοιον τή ς ιλρεοοης έν Σαξω νια ,—  ίο ίεΛειυχατυν 
πάντων των αεροθεραπευτιιριων— ο ι ερμανος ια
τρός Λαχμαν εχει οειραν μεγαΛην έπιτυχιων, τοδον 
εις ανορας παδχοντας οοον και είς νευροπαθεις 
γυναίκας.

Το μυδτήρίον έγκειται είς τήν γυμνοθεραπείαν, 
έκιιοεμενων των αδυενών του είς ιον  αερα ανευ 
οϋοεμιας περιοοΛής αποφραττούοης τούς πόρους.

Τα υυοκια όαδη και αι εκιεθειμεναι είς τον ηΛίον 
έκταδεις, τεχνικαι Λ ίμναι Οια τα καΛοκαιρινα Λου- 
τρα και αΑΛα μεδα γυμναοτικα, χρτιδιμευουν οια 
τούς αδθενείς.

Οι ύποΟαΛΛομενοι τό πρώτον είς τήν άεροθερα- 
πείδν αρχιξουν απο το οερος. 1 υμνούνται έντος  
οιοματιων επι ημιοειαν ωραν καύ ημέραν είς όια- 
ο ο ιμ α  μιας εόοομαοος. Έ π ειτ α  εκτίθενται εις το 
υπαιϋραν και αι ωραι τή ς γυμνοθεραπειας αυξά
νονται καυιιβ,ερινως, απο ημιοειας ώρας είς τεδ- 
δαρας και π εν ιε  ωρας.

"Ακλοι καμνουν ίΐΛΐόλουτρον έκτιθέμενοι γυμνοί 
είς τον αερα και τον ιΐΛίον οοτις δ ιηκωνει μεγαΛως 
το νευρικόν δυδτημα.

Ά λλοι καμνουν μονον άερόλουτρον έκτιθέμενοι 
ύπο οκιαν εις τον αερα. Το μέρος ομως όπου γίνον
ται τα αεροΛουτρα αύτά πρεπει να είναι απη λ- 
Λαγμενον απο υγραδίαν κπί να μη είναι έκτεΟειμε- 
νον είς τους άνεμους.

Έ κεινο όμως το οποίον δυντελεΐ κυρίως είς τήν 
έξυ);ΐανυιν_υύτι.υς ειπειν του ανθρωπίνου δώματος 
είναι το αεροΛουτρον το τεΛΟύμενον έν μεδψ χει
μώνα ϋεΟαιως οια \α ύπεΟΛηυι,ι κανείς είς ιυ.ου ιου 
ειοους χειμερινά Λουτρά οεν θα αρχιδμ απο την 
γυμνωοιν εν μεοω των χιονων. Αρχιςει πρώτον 
εν «ος υωματιω ν υερμοκραοιας 20 βαυμων, κατόπιν 
ενΐο-, υα«.αμων 12 ραΟμων, επειτα είς οτοας 4 — θ 
βαυμων και κατόπιν Λαμοανει το άερολουτρυν είς 
ιο ύπαιθρον, έν δυνουαομώ όμως διαφόρων γυμνα- 
ϋτικων κινηοεων.

Γπάνια ά νθη . — Οί ’ Ιάπωνες, διάόημοι διά τήν 
καλλιέργειαν τών άνθέων άνεκάλυψαν πρό μικρού 
άνθη μεταβάλλοντα χρωματιδμόν. Κατά τήν Presse 
διεμόρφωδαν είδος ρόδου, τό όποιον eivat λευκόν 
είς τήν δκιάν καί έρυθρόν ύπό τήν έπίδραδιν τών 
ήλιακών άκτίνων. Τήν νύκτα ή όταν τοποθετηθμ 
έν δωματίω άμι/δρώς φωτιζομένφ γίνεται λευκόν 
ύποκίτρινον ώς ό κηρός. Τά πέταλλα λαμβάνουδι 
κατά πρώτον χροιάν ύποκύανον ήτις τάχιότα με
ταβάλλεται είς ώχράν ροδίνην καί ήτις πάλιν μετα- 
τρέπεται είς κρινόλευκον. Έκτιθέμενον είς τόν 
ήλιον,τό ρόδον άναλαμβάνει ταχύτατα ζωηρόν έρυ- 
θρόν χρώμα.

Έδχάτως έπωλήθη έν Λονδΐνω δπάνιον είδος όρ- 
χεοειόώ» άντί 3,150 φράγκων καί έτερον τού αυτού 
είδους άντί 3,250 φράγκων.

Ταχύτης τών πτηνών. — Μία ’Ατμομηχανή μι
κρός άποδτάδεως δύναται νά διατρέξμ 110 μέχρι 
120 χιλιόμετρα τήν 6 .  αν. Ίό αύτοκίνητον έπί 
τών αυτών αποδτάδεων ύπερβαίνει εύκύλιος τά 
150 χιλιόμετρα τήν ώραν. Ά λ λ ’ αί ταχύτητες αύται 
είναι δχεδόν άδήμαντοι δυγκρινόμεναι πρός τάς 
ταχύτητας τών πτηνών. Ή  όρτυξ διατρέχει 17 μέ
τρα κατά δευτερόλεπτον ήτοι 61 χιλιόμετρα τήν 
ώραν περιδτερά ή άγγελιαφόρος διανύει 27 μέτρα 
άνά πάν δευτερόλεπτον, ήτοι 10 χιλιόμετρα τήν 
ώραν- ό άετός 31 μέτρα τό δευτερόλεπτον, ήτοι 112 
χιλιόμετρα τήν ώραν ή χελιδών 67 μέτρα τό δευ
τερόλεπτον ήτοι 241 χιλιόμ. τήν ώραν έν τέλει ό 
κύψελος διανύει 88 μέτρα τό δευτερόλεπτον δηλ. 
316 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Ταχύτης τών πλ,οίων. —  Άποότολή τοΰ Γερ
μανικού ναυτικού έκαμε δπουδαία πειράματα ά- 
τινα άπέδειξαν ότι μεταξύ ταχύτητος 12 ειος 21 
κόμβων, τά τορπιλλικα δι’ ών έπειραματίζοντο κ α- 
τηνάλουν τόόον περιδδο τέραν ποδότητα άνθρακος 
όδον τό βάθος ήτο όλιγότερον. ΙΙέραν τών 2ι κόμ
βων ή άναλογία δέν είναι πλέον ή αυτή. Τά βάθη 
τά όποία διέπλεον έποίκιλλον μεταξύ 7 καί 60 
μέτρα.

Ά νταρκτικά  άδτεροδκοπεΐα. — Ή  κυβέρνηδις 
τής Άργοντίνης ίορυδε μετεωρολογικόν άότεροδκο- 
πεϊον είς τήν νήδον Nouvelle Année πληδίον τής νή- 
δου τών 1 ίολιτειών, τό όποιον πολύ θά διευκο
λύνει τήν μελέτην τής άρχής, τής φύδεως καί 
τής πορείας τών καταιγίδων είς τόν άνταρκτικόν 
ωκεανόν.

*

ί * *
Καλλιέργεια τού βάμβακος. —  Έ ν  Άγγλίμ  

ίδρύθη εταιρία δκοπόν εχουδα τήν ένθάρρυνδιν 
τής καλλιεργείας τού βάμβακος είς χώρας oía ή Δυ
τική ’Αφρική καί τήν δημιουργίαν ιθαγενούς 
βιομηχανίας. Κατα -:ο παρόν έτος αί ποδόιη  
τες τού βάμβακόίς του παραχθέντος χάρις τής 
έν λόγω εταιρίας, άνέρχονται είς τούς εξής άριθ- 
μούς- Δυτική ’Αφρική, 8,000 δέματα άξίας 170,000 
φράγ.’Ανατολική Αφρική 10000 δέμ. άξίας ^,500.000 
φράγ. Δυτικαί Ίνδίαι, 5000 δέματα άξιας ώδαύτως 
2,500.000 φράγκων, ίΐροδεχώς θέλει διωργανωθμ έν 
Λονδίνω έκθεδις βάμβακος πρός έπίδειξιν τοΰ έπι-

Λ ττΛτα lívil ι η τΛΓ
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Διάόταόις τών κυμάτων. — Έ κ  των έργαόιών 
έπιότημονικής άποότολής ε{ς ήν άνετέθη ύπό τοΰ 
«Washingson Hydrographie Bureau» ή καταμέτρηόις 
τών κυμάτων τοΰ ’ Ατλαντικού προκύπτει δτι τό 
κατά μέόον δρον ύψος κύματος είναι 9,30 μέτρα, έν 
καιρω δέ τρικυμίας δύναται νάφθάόμ μέχρι 13 μέτ. 
πολλάκις καί 16 μ. Ί'ό μήκος κατά τάς ίόχυράς τρι
κυμίας κυμαίνεται μεταξύ 160 καί 2U0 μέτρων. Ή  
άποότολή έμέτρηόε κύμα 800 μέτρων μήκους τό 
όποιον διήρκεν είκοόι τρία δευτερόλεπτα.

** *

Ή  όρυξα έν ’Ιαπωνία. — The Monthly Return 
of the foreing trade of Japan παρέχει περιέργους λε
πτομέρειας περί τής είόαχΟείόης ποόότητος όρύ- 
ζης έν Ίαπωνιμ κατα τό 1904 έκ προβλέφεως Λ 'έξ 
αιτίας τού πολέμου. Τό παρελθόν έτος έκ τών ’Αγ
γλικών Ινδιών είόήχϋηόαν είς Ιαπωνίαν 479,992 
τόνοι όρύζης, έκ τής Ινδοκίνας 262,836 τόνοι, έκ 
τού Σιάμ 107,586 τόνοι, έκ τής Κορέας, 19,666 τόνοι, 
έκ τής Κίνας 11,488 τόνοι καί έξ άλλων χωρών 
2,334 τόνοι.

Έ ν  ϋλω 883,902 τόνοι 
όρύζης άντιπροόωπεύοντος το ποόον 149,179.775 
φράγκων.

Κατά τό 1903 ή Ιαπωνία είόήγαγεν ήδη 729,774 
τόνους όρύζης, ένώ κατά τό 1902 μόνον 270,544 
τόνους έξ όλων τών χωρών.

Κατά τό 1904, ή Ίαπυινία ύπεβίβαόε τήν έξαγω- 
γήν τής Όρύζης είς 46,259 τόνους ένώ κατά τό 1902 
έξήγαγε 77,019 τόνους ! 'ΌΟεν άνάγεται ότι ό παρών 
πόλεμος προεδλέπετο καί προετοιμάζετο πρό 
πολλοϋ.

Σινικοί γαιάνθρακες.— Έ ν τμ Σινικμ έπαρχίμ 
Shausi κατά τόν Engineering υπάρχει άνθρακοφόρον 
λεκανοπέδιον τό Ταϊ-Τόον, τού οποίου αί όριζόν- 
τιαι φλέδες έχουόι πάχος 5 περίπου μέτρων. 'Γπο- 
λογίζονται δτι έν τώ λεκανοπεδίω τούτω έμπεριέ- 
χονται 630 διόεκατομύρια τόνοι άνθράκων. Ιΐρός 
όυόμάς τής έπαρχίας ταύτης ύπάρχουόι καί άλλα 
γαιανθρακαφόρα ότρώματα είς τά όποια ό τόνος θά 
πωλείται πρός 1,50 Δρ.

* *
Ταχύτης π λοίω ν.— Δοκιμαί γενόμεναι έπί τού 

ποταμού Tyne, είς έν καί τό αύτό πλοΐον (έκ τού 
είδους τών άντιτορπιλικών) διερχόμενον διά πυθ- 
μένος βάθους b όργυιών μέχρι 20, ή ταχύτης αύτοΰ 
αυξάνει κατά ήμιόιν ναυτικόν νόμδον.

*·

Τηλεφωνική όυγν.ινωνία.—  Πειράματα λίαν έν· 
διαφέροντα έγένοντο έόχάτως έν Ρώμη δι’ ένός 
νέου μικροφώνου έφευρεΟέντος ύπό ’ Ιταλού καΟη- 
γητού όνομαζομένου Majorama- διά τοΰ μικροφώ
νου τούτου έγκατεότάθη ή τηλεφωνική όυγκοινω-

νία μεταξύ Αονδίνου καί Ρώμης κατ’ εύθείαν. Παρ’ 
δλην τήν άπόόταόιν τών 15C0 χιλιομέτρων ήτις 
χιορίζει τάς δύο πρωτευούόας, τό Κεντρικόν Γρα- 
φεΐον τοΰ Λονδίνου διατείνεται δτι είχε τελείως 
άκούόμ τήν όμιλείαν τοΰ έν Ρώμμ άνταποκρι- 
τοΰ του.

*♦ *
Δύναμις τοΰ άνεμου. — Κατά τόν κ. Σκώττ, 

άνεμος ό όποιος διατρέχει 4 μέτ. κατά δευτερόλε- 
πτον έχει δύναμιν μόνον 2 χιλιόγρ. είς παν τετρα
γωνικόν μέτρον, έν ω Λ πίεόις άντιότοιχεϊ πρός 11 
χιλιόγρ. διά ταχύτητα 10 μέτρων καί 195 χιλιόγρ. 
διά καταιγίδα ταχύτητος 40 μέτρων κατά δευτερό- 
λεπτον.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

Πρό τινων ήμερων διωργανώθηόαν έν τώ έν 
Παριόίοις Σταδίω τοΰ Racing-Clubot 18οι άθλητικοί 
άγώνες πρός άνάδειξιν Γάλλων πρωταθλητών και 
κατάρρνύιν τών μέχρι τοϋδε γαλλικών έπιδόόεων.

Δρόμος 100 μέτρων νικητής ό Μαλφαίτ διανύόας 
τήν άπόόταόιν είς όύνηθες χρονικόν διάότημα 
άνευ ίόχυροΰ άντιπάλου.

Δρόμος 400 μέτρων δ αύτός Μαλφαίτ διήνυόε τήν 
άπόόταόιν είς χρον. διάότημα 5 0 "4 /5 ".

Δρόμος 800 μέτρων ό Soalhat έπρώτευόεν είς άξιό- 
λογον χρονικόν διάότημα 2 ’ καί 1/5” προπορευθείς 
τών άντιπάλων του 5 μέτρα.

Δρόμος 1500 μέτρων άνεδείχΟη νικητής ό αύτός 
άθλητής είς χρονικόν διάότημα 4' 13”  2/5.

Δρόμος 110 μέτρων μετ’ έμποδίων άνεδείχΟη νι
κητής ό Bagfct είς χρονικόν διάότημα 17'' 1/5".

Σφαιροβολία-ό Tison, 12 μέτρα καί 46 έκατοότά.
Διόκοδολία- ό Eynard, 37 μέτρα 97 έκατ. ρίφας 

κατά τόν Ελληνικόν τρόπον.
Ά λμ α  έπί κοντώ- ό Gonder, 3 μέτρα 60 έκατ.
Ά λμ α  είς ύφος- νικηταί ό έκ Βορδώ άλτης Mo 

λινές καί ό έκ Ιίαριόίων Tapot άμφότεροι κριθέντες 
ίόόπαλοι.

Ά λ μ α  είς μήκος μετά φοράς- 6 μέτρα 58 έκατ. ό 
έκ Βορδώ Guttiereg.

Ά λμ α  είς μήκος άνευ φοράς- 3 μέτρα καί 06 έκατ. 
ό Jardin.


