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(αυνέχβια Τ5ε άριθ. 2). 
Και φυτά κα'ι ζώα τρέφονται, τουτέστι συν-

τηρούσι και πολλαπλασιάζουσι τήν εαυτών 
βάρκα κατά παραπλήσιον τρόπον. Να'ι μέν τά 
φυτά ανασπώσι τον άνθρακα άπό του αέρος, τό 
υδωρ και τά ορυκτά έκ τοϋ υποστρώματος, του 
εδάφους," τουτέστι παραλαμβάνουσιν ουσίας 
ανόργανους και έν έαυτοΐς μεταποιούσι ταύτας 
ε ι ί ουσίας όργανικάς. Ά λ λ ' αυτό είναι ό κανών, 
δ δέ κανών έχει παμπληθεϊς εξαιρέσεις· επειδή 
V·1* ολη τάξις έκ των μεγίστων έν τώ φυτικώ 
βασιλείω, ή τών μυκήτων, ανασπά έκ τοΰ υπο-
Ο τ ρωματος ουσίας όργανικάς, ουδέ δημιουργεί 
ταύτας νϋν τό πρώτον έν εαυτή. Παρά τούς μύ-
Χητας 0 | ύπάρχουσι και άλλα φυτά ευάριθμα 
Κ·Η είνε αληθές, άλλ ' ύπάρχουσιν ό'μως τρε-
?°(ί·ενα έξ ουσίας οργανικές, καΐ οΰ μόνον φυ-
7 ι *^ίι οίον ή Ίξία, δ λίρανθος, αϊ κούσκοται, αί 
Οροβάγχ^^ α ΐνεοττιαί , έν μέρει δέ καΐ αυτή ή 
' υ κ 'Λ (έν τή πατρίδι μου Ζαγορά είδον συκήν 
Ρλαστήσασαν ώςπαράσιτον έπ'ι κορμού κυπαρίσ-
0 0 υ)> άλλα και τό 2τι περιεργότίρον, ύπάρχουσι 

και φυτά τρεφόμενα έξ ουσίας ζωικής, έξ εντό
μων, τοιαύτα δε σαρκοφάγα φυτά είναι τά δρο-
σεροειδή, τά σαρρακηνιοειδη και τά νηπενθοει-
δη, τά μέν υδρόφιλα, τά δέ και αερόβια ή άε-
ροδίαιτα. 

Αποδεικνύει δ' έπί πλέον ή φυσιολογία, ό'τι 
και έν τώ σώματι τών ζώων δημιουγοΰνται υ 
δατάνθρακες, οίον σάκχαρον = γλυκογόνον έν 
τώ ήπα ' ΐ , λίπος έν τω έντέρω, έν ήπατ ι , έν 
τώ κυτταρώδει ίστω, έν τω αΐματι κτλ. ώςτε 
και ως πρός τήν δημιουργίαν τών χημικών ατό
μων συμπίπτουσι πολλαχοΰ τά φυτά και τά 
ζώα. Κα'ι άρα ουτε τό είδος της τροφές είνε α 
σφαλές και άποκλειστικόν γνώρισμα άνά μέσον 
ζώων κα'ι φυτών, ουτε κα'ι ή δημιουργία τών ορ
γανικών ουσιών. 

Ά λ λ ' ό τρόπος τής αναλήψεως τής τροφής 
κα'ι ή έν τώ σώματι προπαρασκευή εις συμ-
φυσίωσιν δύνανται αρά γε αυτά να δημιουργή-
σωσι τήν μεταξύ φυτών και ζώων διαφοράν; 
Τά μέν ζώα καταπέπτουσι τάς τροφάς έν ίδι'α^ 
κοιλότητι, τώ πεπτικώ σωλήνι, τά δέ φυτά 
άνασπώσι τόν άνθρακα δια τών φύλλων, τό 
ϋί>ωρ κα'ι τά ορυκτά δια τών ριζών, έν τοις 
φύλλοις δέ συνάπτονται και τά τρία ταύτα 
σώματα κα'ι μετασκευάζονται είς τ ά χημικά 
στοιχεία τών φυτικών χυμών, άφ ' ων δημιουρ
γούνται τά κύτταρα, αί ίνες, τό ξύλον, καΐ 
π5ίν ό',τι συγκροτεί τό φυτόν, τά δέ ζφα 
καταγαγόντα και οιονεί άπεκχυλισαντα τάς 
τροφάς έν τώ πεπτικώ σωλήνι, συσκευή έν τ ψ 
κόλπω αυτών κεκρυμμένη, εκείθεν διαπέμπουσι 
ταύτας δι ' ιδίου συστήματος σωλήνων, τών χυ-
λοφόρων και αιμοφόρων αγγείων, άπανταχόσε 
του σώματος εις δημιουργίαν της ζωικής ου
σίας και εί; έκτέλεσιν τών λειτουργιών. Kai 
ταϋτα μέν ούτω γίνονται έν τοϊς τελείοις τών 
ζώων. Ά λ λ ' έν ταΐς ταπεινοτάταις βαθμίσι 
τών ζώων δέν συμβαίνει τό πράγμα ώς είρηται. 
Έν τοις έγχυματικοϊς ζωϋφίοις, infusoria, 
τοις σμικροτάτοις μέν τό μέγεθος, άλλ ' άπει-
ροπλασίοις τόν αριθμόν δέν άνακαλύπτομεν 
ούτε ίδιον πεπτικόν σωλήνα, πολλφ δ' Ιλατ-
τον ίδιον ούστη(λα αγγείων διανεμόντων τούς 
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θρεπτικού; χυλούς Τκπανταχόσε του ζ'ίκοϋ σώ
ματος. Έ ν τοις ζώοις τούτοι; αί θρεπτικά! ου-
σίαι άνασπώνται, ώ ; έν τοϊ; φυτοΐ;, δι' ένδο·-
σμώσεω; χα} δι ' έξωσμώσεω; η διαχύσεω:, 
perdiffusionen, μετακινούνται άπό τόπου ε ί ; 
•τόπον <χί άρα τα ζωύφια ταϋτα τρέφονται 
ώς τα φυτά, επομένως ουδεμία διάκρισις κατα
σκευάζεται απόλυτος μεταξύ των φυτών και 
των ζώων ώ; άπό τ ή ; ρηθείσης πεπτικής, κυ
κλοφορικής κα'ι θρεπτικής λειτουργία; 

'Κζητήθη ή διαφορά μεταξύ των φυτών κ'αί 
τών ζώων έν τω ίδιαιτέρω μορίω, ένώ δημιουρ
γούνται τα χημικά άτομα παρ' έκατερω τών 
βασιλείων, τώ φυτικω καί τώ ζωϊκώ. 

IIαρά τοϊ; φυτοΐ; δηλονότι δημιουργούνται 
τα χημικά άτομα έν τοϊ; σωματίοι; τής χλω-_ 
ροφύλλης, παρά δέτοΐςζώοι; εισέρχονται ταύτα 
δια τών τροφών προκατεσκευασμένα κα'ι έτοιμα 
εις συμφυσίωσιν. Τα φυτά έχουσι χ.Ιωροφύ.Ι-
Λην την 7Γ3ασίνην έκείνην ούσίαν, ε'ι; ην οφεί
λεται ή σμαραγδίνη περιβολή τών φυτών, τα 
δέ ζώα δεν ενουσι χλωροφύλλην. 

Να'ι μέν ή νλωροφύλλη είνε απαραίτητος, 
αν προκηται να δημιουργηθώσι νημικά ά-.ομα 
έν τοϊ; ούλλ,οις, άλλ ' ή νλωροφύλλη*ούτε έν 
πάσι τοϊ; φυτοΐ; ενυπάρξει, ούτε δέ και έν μό
νοι; ευρίσκεται τοϊ; φυτοΐ;. Τα παράσιτα και 
τα σαπρόφυτα, έν ol; και οί μύκητε;, στερούν
ται παντάπασι νλωροφύλλη;, καί όμως είνε 
φυτά, πολλά δέ τών .T^w-ocwwr, τών κοιλεν-
τέρων και τών σκωληκοφυών.Ει^ΐΘΐιια vir ide, 
Hydra vir idis , Stentor polyruorphus *αί 
άλλα ζωάρια, ενουσι νλωροφύλλη; σωμάτια 
πολυπληθή, καί ό'μω; είναι ζφα και δεν είνε 
φυτά. ψϋτε δύνατζι' τ ι ; ειπείν, ότι έν τοϊ; 
ζφν.ς τούτοις ή νλωροφύλλη είνε πλάσμα άρ-
γόν, η κατά τύ^ην είςδύσαν ώ ; άλλότριον σώμα, 
διότι.η φυσιολογία άπέδειξεν, ότι έν τοΓ; ζώ-
οι; εκείνοι; ή νλωροφύλλη λειτουργεί ώ ; έν 
τοϊ; φυτοϊς είς παραγωγήν ουσίας οργανική;, 
και ότι ΰπό την έποψιν τής ^λωροφύλλης τα 
,ώα εκείνα είνε ζωόφυτα η φυτόζωα. 

ΙΙαράτήν χλωροφύλλην έθίωρήθη ή χντ-
ταρίι έξ ης είνε κατεσκευασμέναι έκ τών φυ
τικών κυττάρων αί παρειαι', ώ; διακριτικός χα-
ρακτηρ με _ αξύ τών ζώων κα'ι τών φυτών. 
Είπον Οτι, ό'που κυτταρίνη, έκεΐ ελλείπει ή 
φύσις τού ζώου. Ά λ λ α καί τοι αναπόσπαστος 
ή κυτταρίνη, εΓτε κυτταρίς, άπό τού σώματος 
τών φ ./τών, αποτελούσα την μεγάλην τούτου 
δημιουργικήν ύλην, πάλιν ό'μω; καί αυτή ή 
ουσία άνευρέΟη έν τοϊ; μανδοοφόροι; τών ζώων 
ΰπό τού Bertholet , κα'ι άρα ή παρουσία ταύ
τ η ; δεν μαρτυρεί άψΐυδή την φυτικότητα τών 
πλασμάτων 

Έζητήθη ή μεταξύ ζώων καί 'φυτών δια
φορά έκ τού τρόπου τής διαμείψεως τών ανα

πνευστικών αερίων άλλα κα'ι η αναπνοή συα-' 
βαίνει ή αύτη κατ ' ούσίαν παρά τε τοϊ; φυ
τοΐ; καί τοϊ:; ζώοις. Ώς άπό τούτων άναπίνε-
ται όξυγόνον, ούτω; άναπίνεται καί άπό τών 
φυτών ήμερα; κα'ι νυκτό;, καί ώ ; άπό τ ώ * 
ζώων εκπέμπεται άνθρακικον όξύ, ούτοι; κ α ί 
άπό τών φυτών εκπέμπεται νύκτωρ καί μεθ' 
ήμέραν άλλ ' άπό τών φυτών άναπίνεται πολύ 
άνθρακικον όξύ την ήμέραν κα'ι καταδεσμεύε-
ται έν το ΐ ί σω ιατε ίοι ; της νλωροφύλλη;, ά-
ποσυντιθέ^ενον ε'ι; άνθρακα καί ε ί ; όζυγόνον, 
ών ό μέν άνθραξ παραμένει ε ί ; δημιουργίαν 
τού φυτικού σώματος, τό δε όζυγόνον έκδια-
πνεΐται συν μοίρα ανθρακικού οξέος, προϊόντος 
έκ τής έν τώ φυτικώ σώυ.ατι όξειδιώσεω; ή κα
τ ακαύσεως τ ή ; ύλη ; (έκ τ ή ; ενδοκυττάριου α
ναπνοής)— την δέ νύκτα αποκρίνεται έκ του 
φυτού δλον το άνθρακικον οξύ, μηδαμώς 
σιι/οποιούμενον ε ί ; δημιουργίαν τών χημικών 
ατόμων τού φυτού, ά τε τ ή ; νλωροφύλλη; λει· 
τουργούση; έν μόνω τω φωτί τ ή ; ήμερα;. Κ α ί 
έπί τοσούτον μέν έν τούτοι; είνε σαφή; ή δια
φορά, άν πάντα τά φυτά άνέπνεον άνθρακικον 
όξύ κα'ι άπέκρινον όξυγόνον άλλ ' οί μύκητες 
δεν άναπίνουν άνθρακικον όξύ άπό τού αέρος, 
καθάπεο ουδέ τά ζώα.ούτε αποπέμπουν όξυγόνον 
ούτε την ήμέραν ούτε την νύκτα, άλλ ' αποπνέουν 
μόνον άνθρακικον όξύ, έ*εϊνο δηλαϊή, τό όποιον 
παράγεται έν αΰτοΐ; έκ τών καυστικών πράξεων, 
άναπίνουν δέ μόνον όξυγόνον καί άρα οί μύκητε; 
έ'νουν άναπνοήν παντελώ; όμοίανπρό; την τών 
ζ ώ ω ν "Αν δ'εϋπητις, ότι οί μύκητες άναπνέου' 
κα'ι αποπνέουν ταύτα έκ τ ή ; επιφανείας τού σώ
ματος καί ούνί έξ Ιδίων οργάνων, τών πνευ
μόνων, ών εύιιοιρούσι δήθεν μόνον τά ζώα, 
δύναται τις ν ' άντιπροβάλη, δτι γνωρίζομεν 
ήμεΐς καί ζώα άναπίνο,ντα όξυγόνον έκ τ ή ; έπι· 
φκνείας τού σώματος, καίτοι έχοντα πνεύμο
νας ή βράγνια, τά βατραχοειδή, ώ; κ,αί γνω-
ριζοαεν ομοίως, δτι οΰ μόνον οί βάτραχοι έκ-
διαπνέουν άπό τής επιφανείας τού σώματος 
άνθρακικον όξύ, άλλα καί πάντα τά ζώα, καί 
ό άνθρωπος αυτός κατά μέρος πολύ. Καί λοι
πόν καί ή διάιιειψις τών αερίων δέν αφορίζει 
διά του τρόπου αυτής κατ ' άκριβειαν τά φυτά 
έκ τών ζώων. 

"Οτι μέν τά φυτά δέν διαστέλλονται άπό 
τών ζώων κατά τον τοόπον τού πολλαπλάσια* 
σμοΰ και τής διαιωνίσεως τού είδους, γίνεται 
κατάδηλον, όταν άναλογισθώμεν, ότι καί τά; 
ζώα κα'ι τά φυτά έ'χουσιν ευδιάκριτα και ανα
λόγως" έσχηματισμένα τά γεννητικά όργανα, 
άρρενα τε καί θήλεα, καί ότι τό προϊόν τής 
γεννήσεως συγκροτείται έκ τών αυτών ή ανα
λόγων μορίων. Ου μόνον τό σπέρμα, άλλά καί 
ό κοινός οφθαλμός τού φυτού, ό εις βλαστόν 
αναπτυσσόμενος, σύγκειται ώς τό ώόν ή το 

Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α 3 5 

Ιμβρυον, είπε δέ ήδη καί ό Θεόφραστος, Οτι 
«σπέρματος ψύσιν ωςπερ ώονν*, πρό τούτου 
δέ ό Εμπεδοκλής «ώοτοκεΐν μακρά δένδρεα». 
Καί να'ι μέν τά κατώτατα τών φυτών πολλα
πλασιάζονται έστιν όπου κατά διαίρεσιν, άλ
λ' όμως καί έν τοις κατωτάτοις τών ζφων γ ί 
νεται τό αυτό· ώς δέ έν τοις έντόμοις κα'ι 
τοις σκώληξι καί έν τοϊ; Ίχθύσι παρατηρείται 
έπαλλαγή γενέσεω;, οίον άπό τού Α παράγε
ται Β, άπό δέ τού Β παράγεται Γ, άπό τού
του δέ πάλιν Α, ούτω κα'ι παρά τοϊ; φυτοΐς 
ένιαχού, οίον έν ταΐς πτερίσι καί τοϊ; μύκησι, 
παράγεται άπό τού Α τό Β, άπό τού Β τό Γ, 
άπό τούτου έ'στιν όπου πάλιν τό Α (=έπαλ-
λαγη γενέσεω; δίαρθρος, τρίαρθρος) ή τό Δ, 
κα'ι έκ τούτου τό Α. Κα'ι απλώς ειπείν ουδέν 
στοιχεΐον 4ν τ·ή γενετικ-ή πράξει υπάρχει, τό 
όποιον νά μή έπαμφοτεριζη έν τοις φυτοΐς καί 
τοις ζώοις. 

Έζητήθη ή διαφορά μεταξύ φυτών καί ζώων 
«ν τ·7ι κινήσει Ά λ λ ά πάσα ζωή είναι κίνησις, 
θάνατο; δέ καί νεκρότης ή"νέκρωσι; ή ακινη
σία. Η κίνησι; λοιπόν, ώς καθολικόν κα'ι άπα-
ραιτητον κατηγορούμενον τής ζωής, εύρηται 
Ομοίως πολυειδής καί μεγάλη έν τοις φυτοΐς. 
Η κύτη χΐνησις τού πρωτοπλάσματος έν τοις 

πρωταρχικοΐς κυττάροις τών τε φυτών καί τών 
ζφων. Κίνησις έν τοϊ; χυμοΐς απανταχού κα'ι 
τών φυτών καί τών ζ ώ ω ν χίνησις έν ταΐς γε-
νετικαΐς πράξεσι κα τών ζώων καί τών φυτών. 
Κ νούνται μέν τά ζ 'α άπό τόπου εις τόπον, 
ί το ι μετατοπίζονται κα'ι καθ' όλου, μετατο-
πιζυυσι δέ"καί τά εαυτών μέλη κατά προαίρε-
«ιν. Αλλά καί τά φυτά μετακινούνται άπό 
τόπου εις τόπον (έ'στω xaì χαθ' όσον αυξάνονται). 
Αί αρρενοπτέριδες μετακινούνται, άποθνήσκου-
' » ι κατά τό πρεσβυγενέστατον άκρον καί 
προϊούσαι κατά τό νεώτατον, ή βάτο.ς αυτό 
τ ο ύ τ ο ποιεί, ώς καί ή ίερά συκή τών Ι ν δ ώ ν , 
ω«τε μετατόπισις γίνεται καί ένθάδε δλου τού 
φ υ τ ο ύ , έκτελουμένη χαθ' ^ τρόπον είναι δυ-
* « τ η νά εκτελεσθώ ώς έκτης τοιάςδε ήτοιάςδε 

ιαπλάσεως τών οργάνων. Ώς άπό τής πτή-
ί του αετού καί τού δρόμου τού ϊππου καί 

τ ΐ ; ελάφου μέχρι τ ή ; κινήσεως τού όστρακο-
« μ ο υ , Χ ^ ς π ε χ ( χ ) ^ ο ς ) φ | ρ ' , ^ Γ ν , υπάρχει 

«ταμετρητος ή διαφορά, ούτως υπάρχει άκα-
• ί^τρητος ^ διαφορά τής κινήσεως μεταξύ άε-

^ ν * 1 ? υ 7 ί υ · . Ά λ λ ' ή νίνησις ό'μως, ώςφαινόμε-
" . ω τ ι κ ό ν , είναι καί υπάρξει ένάμφοτέοοις. 

ϊΐ{Τ.τω(:> τ ά ^ Τ"τά μόνον έρεθιζόμενα έ'ξω-
ιλε'ί ω ' π ° \ π ' ^ δ'οναία ή μυιολόγος συγ-
διιπ^ Τ * • ι 0 ' > 1 ί / · ί ? υ ^ « , δταν ψαυσθή ύπό τού 

τ α 1 Λ ^ ο υ εντόμου, ό καί συλλαμβάνει, ώ ; 

ακζ 
τα 

κινούνται έζ ερεθισμών οίων άήποτε, άδιάφο-
ροναν οί ερεθισμοί ούτοι συνίστανται έν τώ 
σώματι τών ζφων , ή επιφέρονται έξωθεν. Έρε· 
θισιμότητα, irritabilitatem,ïy ουσι καί τά φυ
τά καί τά ζώα, ουδέ δύναται τις ειπείν ασφα
λώς, Οτι τά φυτά κινούνται πάντοτε έξ α ί τ ια ; 
εξωτερική;, οίον φωτό;, αέρος, θερμότητος, 
εξατμίσεως χυμών, ψαύσεω; μηχανική; κτλ. 
Ηδύσαρον το ^ f p / f f r p o < p o r , h e d y s a r u i n g y r a n s , 

κινεί τά εαυτού φυλλάρια ήμικυκλικώ; ήμέραν 
κα'ι νύκτα άδιαπαύστω; χωρί; νά δυνάμεθα νά 
έννοήσωμεν, πόθεν άφορμάται ή μυστηοιώδη; 
εκείνη κίνησις. Παρά δέ ταύτα ύπάρχουσι καί 
ζώα ζωϊκώτατα, άτινα ουδόλως δύνανται νά 
μετατοπισθώσιν. *r τυχέ ποτε, κύριοι, νά πα· 
ρατηρήσητε τούς εΰχύμους εκείνους σωλήνας, 
ών ή σαρξ γαλακτώδης καί τρυφερά, οΐτινες 
ευρίσκονται έντεθαμμένοι εντός τών βράχων 
τών αιγιαλών πολλαχοΰ, / α ί οϊτινες θηρεύον-
ται, συντριβομένων τών βράχων διά τής βα
ρείας ή σφύρας ; Είναι oi σωλήνες έντελέστατα 
οστρακόδερμα, καί δμως δέν μετατοπίζονται . 
Λ ν χωρώσι κατά μικρόν εις τα βάθος τού 

.βράχου, ποιούσι τούτο, καθ' όσον αυξάνονται, 
κατά δέ την αΰξησιν ταύτην διά τών άπό τού 
ζφου έκκρινομένων χυμών κατατρώγεται καί 
κοιλαίνεται ό βράχος ακριβώς όσον άρκεΐ, ϊνα 
έμπεριλάβη τό ζψον άστενοχώρητον— Περί 
τής ά λ λ η ; κινήσεως τών ζώων, τής σκοπού-
σης τήν άλλαγήν τής θέσεως τών μελών, ουδέν 
λέγομεν, διότι αύτη Ιτι έμφανέστερον υπάρχει 
κοινή καί τοις ζώοις καί τοις φυτοΐς. Ή μιμώ· 
άης, mimosa pudica ψυχανθές, κινεί τά φυλ
λάρια αυτής ψαυομένη, ή ανυπόμονος, impa
tiens noli tangere, έκ τών βαλσαμινείων b a l -
samineœ, άμα ψαυσθεΐσα τού; στήμονας, μεθ* 
ορμής φέρει τούτους έπί τό στίγμα, ή κοινή 
ακακία'κατακλίνει τά φυλλάρια αυτής εις 
ύπνον τήν νύκτα, οί στήμονες ύποκάμπτονται 
άφ' εαυτών πρός τόν -στύλον έν πολλοίς τών 
φυτών, όταν ώριμάσωσιν αί άνθήραι, ή δέ γΰ· 
ρις επιτήδεια εις γονιμοποίησιν κ α τ α σ τ ή — α ί 
εληκες τών φασηόλων κινούνται περιστροφικώς, 
τά άναρριχώμενα τών φυτών κινούνται κα'ι πολ
λάκις οιονεί μεταπηδώσιν άπό δένδρου εις δέν-
δρον κατά τολμηρότατον τρόπον (αίλιάναι) ώς 
περιέγραψεν ό Σατωβριάνδος έν τω Ά τ τ α λ ι ? . 
Καί είναι περίεργον, κύριοι, τό φαινόμενον, δ 
παρατηροΰμεν κατά τήν κίνησιν τών τρυφερών 
τού φασηόλου βλαστών, καί δπερ πολλάκις 
κατεσκοπεύσαμεν έπί ώρας μακράς. Αί κο«>φαί 
τούτων, έλεύθεραι άνυψούμεναι ^ λ α ν τ ε ύ ο ν τ α ι 
τήδε κάκεΐσε, δονούμεναι ύπό τής ανεπαίσθη
του πνοής τού αέρος, καί άμα ώς άπαξ έπιτύ-
χωσι νά ψαύσωσί ποτε τό παρακείμενον υπο
στήριγμα, νομίζεις, δτι μαγνητική τις δύναμις 
ήρεμα καί κατά μικρόν τάς έπανάγει άεί έπί 
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το αυτό, τάς προσπελάζει, τάς προσδένει, ε'ως 
ού γένηται ή πρώτϊ) στροφή. Ά ν έρημία στη
ριγμάτων ύπαρξη, κάμπτονται οι βλαστοί έπί 
εαυτούς, ή συναντώνται και συμπλέκονται μετ ' 
άλλων όμοταγών, y.ai ούτω κατασκευάζουσιν 
αυτοί άφ ' εαυτών το στήριγμα, ούπερ δέονται. 
Καί λέγομεν λοιπόν, δτι το όρμέμφυτον της 
κινήσεως έγκειται κοινον καί τοις ζώοις καί 
τοις φυτοΐς. 

Ά λ λ α τά ζώα αισθάνονται, ammal ia sen-
tmnt, έ'χουν δηλαδή τήν ούναμιν τού άντιλαμ-
βάνεσθαι εξωτερικών ή εσωτερικών ερεθισμών, 
τήν δέ άντίληψιν ταύτην χρεωστούν εί; την 
παρουσίαν Ίδιου συστήματος οργάνων, τών νεύ
ρων. 'Αλλά καί κατά τού γνωρίσματος τούτου 
ύπάρχουσιν αντιρρήσεις, μία δέ και μεγάλη άν-
τίρρησις είναι ή έξης, δτι δεν άνεκαλύφθη τοιού
τον σύστημα οργάνων απανταχού τών ζώων. 
Τά κατώτατα τούτων, τά έγχυματικά,δεν απε
δείχθησαν, δτι έχουν νεϋρα. "Ωστε, δ,τι παρ' 
αύτοΐς λέγεται αΐσθησις, εινε α υ τ ή ή διεγερτι
κ ο ύ ς - διεγερτικότητα δέ έχουν, ώς εϊπομεν 
ανωτέρω, κα'ι αυτά τά φυτά. Ώς ή τελεία κί 
νησις Ιδιάζει τοις ΰψηλότερον άνεπτυγμένοις. 
τών ζώων, ούτω καί ή τελεία αίσθησις ιδιάζει 
αΰτοϊς τούτοις" άλλ' ώς ή ατελής κίνησις δια-, 
σείει το κύρος της καθόλου κινήσεως ώς απο
κλειστικού χαρακτήρος τών ζώων, ούτω κα'ι ή 
ατελής αϊσθησις, ή άπλή έρεθισιμότης υποσκά
πτει το κύρος της καθόλου αίσθήσεως ώς δια
κριτικού χαρακτ'ήρο; τών ζώων. Τήν του αίσθά-
νεσθαι δύναμιν ένδεχόμενον να έχουν καί τά 
φυτά, άλλ' ή αί'σθησις παρ' αΰτοΐς φέρεται = 
ειδοποιείται ανάλογος προς τήν κατάστασιν 
τών οργάνων. Ζώον είνε κα'ι τό δίμηνον έ'μ-
βρυον έν τώ μητρικώ κόλπω, άλλ' ούτε αι
σθάνεται ούτε κινείται, διότι ούπω συνετελε-
σθη ή διάπλασις τών οργάνων Ή τώι "πρωτό
ζωων τάξις, ή έσχατη έν τή ζωολογική κλί-
μακι, αλλά κα'ι ή πολυπληθέστατα έγκλείουσα 
τών ζώων τά σμήνη, στερείται νεύρων καί αι
σθητηρίων κα'ι αγγείων κυκλοφορίας καί σωλη-
νος πεπτικού. Είναι ζωάρια φέροντα βλεφαρί
δας, δπως καί οία κα'ι οί έν τοις άνθηριδίοις 
τών φυτών περιεχόμενοι όργαστήρες, αί δέ βλε-
φαρίδ ς αύται ύπηρετούσιν ώς όργανα κινητικά, 
ώςείτινα ψευδοπόδια, κα'ι δια τούτων μετατο-
ζονται τά πρωτόζωα σκοπίμως έπ ' έρεθισμοΐς 
έξωτερικοΐς. Τον μικροσκοπικών τούτον κόσμον, 
τον άόρατον τω γυμνώ όφθαλμώ, συνιοτώμεν 
ύμΐν θερμότατα, ΐνα σπαυδάσητε νύν, δτε το
σούτοι επαγγέλλονται τήν μικροσκοπικήν δι-
δασκαλίαν, πάσαν έχοντες άνεσιν κα'ι πάσαν 
βοήθειαν κα'ι ύποστήριξιν παρά τών άρχων. 
Προχθές εξετάζοντες ήμεΐς περί δείλην όψίαν 
ούρα άπό κακοήθους πυρκτού ύφαιμα, έκκριθέν-
τα τήν πρψίαν τής αυτής ημέρας, είδομεν πε-

ριεργοτάτας έγχέλειςέν τοις σηπομένοις ούροις 
κα'ι έπί μ,ακράν κατεδεσμεύθημεν εις τήν έπι-
σκόπησιν τών ζωηρότατων κινήσεων τών μι
κροσκοπικών ζωαρίων εκείνων. Έκινούντο ό-
φιοειδώς, ώς εί κατά βούλησιν έκινούντο, έπειτα 
δ' έκρύπτοντο ύπό κύτταρα επιθηλιακά ή υπό 
κρυστάλλους αλάτων ουρικών, κα'ι μετά μικράν 
άνελάμβανον πάλιν τήν εις τ ά πρόσω όδοιπο-
ρίαν. Οίος κόσμος αγνώστων υπάρξεων φέρε
ται έν ταΐς όργανικαϊς ού.σίαις, ταϊς σηπομέ-
ναις ή ζυμουμέναις, καί εις οποίας καί πόσας 
λεγεώνας ζώντων πλασμάτων θά παράσχη ποτέ 
τήν ύλην καί τήν πηγήν τό σώμα ημών ! Ή 
ζωή, κατατετμημένη εις μυρία κλάσματα καί 
ένδεδυμένη απειραρίθμους μορφάς είναι διακε-
χυμένη έπί της γης, ήτις καί αύτη ώς Ολον 
σώμα, ώς έπρεσβευεν ό Αναξαγόρας, κα'ι ζή 
κα'ι κινείται κα'ι αισθάνεται ϊσως. 
. 'Αναλύσαντες ήμεΐς,κύριοι,και άντεξετάσαν-

τες έν τε τοις φυτοΐς καί τοις ζώο^ τούς φε
ρομένου; ώς τούτων διασταλτικού; χαρακτήρας, 
έδείξαμεν, δτι κατ ' ούσίαν δέν διαστέλλονται 
τά φυτά έκ τών ζώων. Κα'ι δμως τά φυτά δέν 
είναι ζώα, κα'ι τά ζώα δέν είναι φυτά, κα'ι δτι 
ύπάρχουσι πλάσματα διάμεσα, οιονεί έπαμφο-
τερίζοντα τά ζωόψυτα, αί μνζαμοΐβαι κα'ι ει 
τινα άλλα. 

Αμφότερα λοιπόν καί ζώα καί φυτά είναι 
πλάσματα. 

α) "Οργανικά, 
β) Ζώντα, 
γ) "Εχοντα κατ ' ούσίαν τάς αύτάς ζωτικάς 

λειτουργίας θρεπτικάς, πλαστικάς, ' αναγεννη
τ ικά; , 

δ) Κεκτημένα κατ ' ούσίαν τήν αυτήν δύνα
μιν τής κινήσεως, 

ε) "Εχοντα διεγερτικότητα άνάλογον.' 
στ) διαφέροντα μέν άεί έπί μάλλον, έφ' δσον 

εξετάζονται έπί τών υψηλότερων βαθμίδων της 
αναπτύξεως, 

ζ) Πλησιάζοντα δέ προς άλληλα, έφ ' δσον 
εξετάζονται προς τάς τάξεις, τάς εκατέρωθεν 
κατωτάτας καί 

η) Τά τελευταΐον συμπίπτοντα καί οιονεί 
αδιάκριτα καθιστάμενα έν τή κατωτάτη βα· 
θμίδι τών ζώντων πλασμάτων, διότι άπό της 
αυτής άνεβλάστησαν ζύμης, έκ του αύτοϋ φυ
ράματος, έκ τού αυτού πη.Ιον, δν έμάλαξεν έν 
τή παλάμη δ Πλάστης. 'Εξ ουσίας άμορφου, 
άνίστου, γλοιώδους, έρπυστικής, παρεμφερου-
σης πρός τάς μυξαμοίβας καί τά ζωόγλοια 
διεπλάσθησαν τά πρώτα κύτταρα, ώς τά πρω
τοφανή ενόργανα όντα, αδιάκριτα άν ήσαν φυ
τά ή ζώα—πλάσματα ζώ ; τ« ; έπαμφοτερίζον-
τα μεταξύ ζώων καί φυτών, έχοντα τήν δύνα
μιν τού αύξάνεσθαι, δ έστι τού έπισπάν νεκν 
ύλην διά φυσικών καί χημικών δυνάμεων * « \ 
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νόμων, οίον δι' ένδωσμώσεως, έξωσμώσεως, ά-
ναπόσεως, χημικής συγγενείας ή διαλογής, έ'τι 
δέ κεκτημένα τήν δύναμιν τού πολλαπλασιά
ζ ε ι τά μορφολογικά στοιχεία κατά σχίσιν κα'ι 
διαίρεσιν τών υπαρχόντων, ή κα'ι άναπαρωγήν 
ομοίων έν τώ κόλπω τών πρωτοτύπων καί μη
τρικών, και ούτως οίκοδομεΐσθαι διά βαθμιαίας 
άνελίξεως έν διαστήματι ανυπολογίστων αιώ
νων πρός μίαν μέν διεύθυνσιν είς φυτά, άεί τε
λειότερα καί συνθετώτερα γινόμενα εαυτών, 
πρός έτέραν δέ εις ζώα, ομοίως καί ταύτα άεί 
καθιστάμενα τελειότερα εαυτών. Έν τή κορυφή 
τής υψίστης βαθμίδος τής φυτικής κλίμακυ; 
εύρηνται τά χεδροπά ή ψυχανθή, papilliona-
Οβ&θ, φυτά δικοτυλήδονα—έν δέ τή κορυφή, 
τή υψίστη βαθμίδι τού ζωικού, βασιλείου, ϊστα-
ται ό άνθρωπος, δστις διεμορφώθη ύστατος 
πάντων, δν έπλασεν ό Θεός τήν έβδόμην ήμέ-
ραν, μεβ' 0 άνεπαύθη. 

Ά λ λ ' άνεπαύθη άρά γε ό Δημιουργός ; Ή 
κλΐμας τής δημιουργίας δέν θά απόκτηση κα'ι 
άλλας βαθμίδας ; Έκλείσθη άρά γε ή πηγή 
τής πλάσεως έπί γης ; Ώς άπό τού προϊστορι • 
κοϋ ανθρώπου παρήχθη ό νυν άνθρωπος, τάχα, 
περιτελλομένων αιώνων, δέν είνε δυνατόν νά 
προελθη έπί τού προσώπου τής γ ή ; καί τελειό-
τερον πλάσμα άνθρώπινον ; Ά ν ύποθέσωμεν, 
οτι ή κοινωνία διαμορφοΰται ούτως, ώστε 
νά^έκλείψωσι τά βίαια πάθη καί πάσα ή στρα
τιά τών αθλιοτήτων, τά διαστρέφοντα κα'ι κα-
ταισχύνοντα τήν ψυχικγν κα'ι σωματικήν καλ
λονής δέν είνε τάχα δυνατόν νά πιστεύσωμεν, 
οτι θά διαπλασθή έπί τό τελειότερον καί τά 
σώμα καί ή ψυχή Χ 0 υ μέλλοντος άνθρωπου, 
«χοντος τότε πρός τόν νύν άνθρωπον, ώς ούτος 
πρός τόν προϊστορικόν ; Αυτό δέ τούτο δέν δύ
ναται άρά γε νά λεχθή καί περί τών φυτών ; 
Πολλοί τών φυτολόγων πιστεύουν εις τήν άέν-
ναον γέννησιν νέων φυτών, έστω καί έκ τών 
ατελέστατων. 

Περί τούτων απάντων άποφανθήτω ή ίστο-
Ρ'α τής τών όντων -γενέσεως. Ε μ ε ί ς περατού-
ψ* την παρούσαν ε'ισαγωγήν λέγοντες μόνον, 
" Λ ^ , Τ " ^

 < Ρ υ τ ώ ν **' ι £ ώ ω ν δ έ ν δύναται νά 
ψρ% δριον άπαράβχτον εκατέρωθεν, δτι ουδέν 
υπάρχει έν τώ φυτώ, δ ούχ εΰρηται κα'ι έν τώ 
^ ω ω , ώς κα'ι τό άντίστροφον, ουδέν έν τώ ζώω 
Ρ*·*·» ατελές καί κατ ' ένδειξι, άπλήν, ' δ 
Ρ·**1 ύποέ?χ·?1 έν τ ω φ υ τ φ . — Διά ταύτα δήπου 

ή βοτανική σπουδάζεται καί καθ' έαυτήν 
Ρ· ν_ως μία τ ώ ν ά ρ ί < , τ ω ν έ π ι σ τ η μ ω ν , Χ α 1 

"ς ή άριστη προπαιδεία τής ζωολογίας καί αν
θρωπολογίας. 

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΪΣΕΩΣ 

(Συνέχεια ΐδε άριθ. 2) 

Είς παν φωτοφασματοσκόπιον διαχρίνουσι τέσ
σαρα κυρίως μέρη. 

α'.) Τδν άναΛντην, συνιστάμενον έξ ένδς γ) 
πλειόνων τριγωνικών πρισμάτων ύελίνων, σκοπδν 
έχοντα ν ' άναλύΐβ τδ έκ τίνος φωτεινές πηγί]ς 
έκπεμπόμενον φώς. 

β') Τον φωτοβό.Ιον σωΐήνα, φέροντα φακδν 
ύέλονον καί στενδν άνοιγμα, δπως δι' αύτοϋ διέρ-
χηται τδ έκ τής φωτεινές πηγής προς τδν άνα-
λυτήν έκπεμπδμενον φως, συνιστάμενον έκ δέ
σμης παραλλήλων άκτίνων. 

γ ' . ) Τδ τΐ}Λεσχόπιυν, χρησιμεϋον δπως δι' 
αύτοΟ καθοράται το ύπο του αναλυτού σχηματι-
ζόμενον φωτεινδν φάσμα - καί 

δ'.) Τδ {ΐικρόμετρογ, ούτινος σκοπδς είνε, 
δπως δρίζηται ακριβώς ή θέσις τών διαφόρων τοΟ 
φάσματος γραμμών. Ευρίσκεται δέ καί τούτο έν-
τδς ιδιαιτέρου σωλ^νος. φωτιζόμενου διά φλογδς 
λαμπάδος, καί εχει τοιαύτην θέσιν, ώστε δταν 
παρατηρώμεν διά τοΟ τηλεσκοπίου τδ φάσμα, βλέ-
πομεν συγχρόνως καί τδ μικρόμετρον. 

Καί δ μεν αναλυτής ευρίσκεται συνήθως έπί 
μεταλλίνου ποδδς καθέτου τω δρίζονκ, πέριξ δ' 
αύτοΟ οριζοντίως δ φωτοβόλος σωλήν, τδ τηλε-
σκόπιον καί τδ μικρόμετρον. 

Καί τοιαύτην μέν συντόμως εΓνε ή κατασκευή 
τού φωτοφασματοσκοπίου, ή δέ φωτοφασματική 
άνάλυσις εχει ώς ίξής. 

Πρδ πολλού έγένετο γνωστόν, δτι σώματα διά-
πυρα, ευρισκόμενα έν στερεά η τετηκυία κατα-
στάσει, ώς π. χ. δ λύχνος του Λρονμόνόον, συ
νιστάμενος έκ διαπύρου κυλίνδρου άσβεστου, 
δίδουσι φάσμα συνεχές, δμοιον περίπου πρδς τδ 
του ήλιου, άλλ' άνευ σκοτεινών γραμμών. Σώ
ματα δέ διάπυρα, άλλ' έν άεροειδεί καταστάσει, 
ώς οί διάπυροι ατμοί νατρίου η άλλου τινός σώ
ματος, δίδουσι φάσμα διακεκομμένον, συνιστάμε
νον έξ έγχρόνων τινών γραμμών καθέτων πρδς 
τήν διεύθυνσιν του φάσματος. Τούτο παρατηρεί
ται είς τάς άγρόονς λεγομένας φλόγας, είς τάς 
δποίας διαπυροΟται σώμα τι ευκόλως άναθυμιώ-
μενον. ΤοιαΟται φλόγες είνε ή τού υδρογόνου, 
ή τοΟ βουνσενιείου λύχνου καί ή τού οινοπνεύμα
τος,αΓτινες άναπτύσσουσι μέν μεγάλην θερμοκρα-
σίαν, δυναμένην νά μεταβάλω είς ατμούς πολλά 
σώματα, δίδουσιν δμως φώς ασθενές καί δυσόρα-
τον. 'Εάν έντδς τοιαύτης φλογδς διαπυρωθ^ άλας 
μαγειρικδν, ή έγχλώριον ßaptov, ή στρόντιον κτλ. 
ή άχρους φλδξ λαμβάνει χρώμα τι ιδιάζον, έξαρ-
τώμενον έκ του ποιοΟ τοΟ έν αύτ$ άναθυμιωμέ-
νου σώματος, καί δίδει φάσμα διακεκομμένον, 
άποτελούμενον έξ έγχρόων τινών γραμμών, δμοί-
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ων κρίκου πρδς τδ χρώμα, τδ δποίον Ιλαβεν ήδ-
χρους φλδξ. 

Ό Βουνσένιος καί δ Κιρχδφιος παραβάλλον
τες πρδ; τδ φάσμα τοΰ ήλιου τά φωτοφάσματα, 
τά δποία δίδουσι φλόγες χρωματιζόμεναι δι' άνα· 
θυμιάσεως ξένων σωμάτων, παρετήρησαν περίερ-
γον αυτών άλλοίωσιν, δτι δηλ. πρδς σχηματισμδν 
αυτών τά έπί του ηλιακού φάσματος παρατηρού
μενα Ιπτά έγχροα μέρη, ήτοι ίώδες, βαθύ κυα 
νουν, άνοιχτδν κυανούν, πράσινον, κίτρινον, πορ-
τογαλλ;δχρ;υν χα! έρυθρόν, καθίστανται σκοτει
νά, ήτοι εξαφανίζονται, μέρος δέ ώρισμένων σκο
τεινών γραμμών εμφανίζεται φωτεινδν μέ διάφορα 
χρώματχ,έξαρτώμενα, ώς άνωΙρρήθη,έκτοΰποιοΟ 
τών άναθυμιωμένων σωμάτων. Εύρον 5έ δτι, δ 
άριθμύι,,το χρώμα και ι) θεσις τών έγχρόων τού
των γραμμών είνε διάφορος μέν εις τά δάφορα 
τήν φύίΐν χημικά στοιχεία, ό αυτός δμως πάν 
τότε δι χαι τό αυτό στδιχεΐον. Έ κ τής άνα-
καλύψεωςταύτης γίνεται φανερδν, δτ: δια τής <ρω-
τοψασματιχης άνα.Ιΰσεως είνε δυνατδν νά ίρι-
σθή ή ποιοτική σύστασις χημικές τίνος ενώσεως 
δυναμένης νά λάβίβδιάπυρονάτμοειδή κατάστασιν. 

Περαιτέρω πειράματα τών ανδρών τούτων κα
τέδειξαν, δτι αί φωτειναί αύται γραμμαί φασμά
των διαφέρων στοιχείων άντιστοιχοΰσι πρδς ώρι-
αμένας ακονεινάς γραμμάς του ηλιακού φάσματος, 
ών ή θέσις δρίζεται ακριβώς διά τού μικρότερου. 
Έάν έντδς β-,υνσενιείου φλογδς πυρώσωμεν άλας 
μαγειρινδν, ή μέν φλδξ λαμβάνει χρώμα κίτρινον, 
τό δέ φάσμα αύτην φέρει δύο κιτρίνας σκοτεινάς 
γραμμάς του ηλιακού φάσματος, σημειουμένας διά 
τοΟ γράμματος Ό. Α Ε γραμμαί αύται αί φωτει
ναί τοΟ μαγε'ρικοΟ άλατος, λεγδμεναι τον να
τρίου, καθίστανται σκοτειναί κα! συνταυτίζονται 
μεβ τών σκοτεινών γραμμών Ώ τού ηλιακού φά
σματος, δπερ παρατηρείται, Ιάν συγχρόνως μετά 
του φωτδς τής κίτρινον χρώμα λαβούσης φλογδς 
είσέλθη, είς τδ ύέλινον πρίσμα καΐ ήλιακδν φώς. 

Επίσης σκοτειναί γίνονται αί κίτριναι γραμ
μαί τού νατρίου καί καταλαμβάνουσι τήν αυτήν 
(Ιέσιν Ό, Ιάν δπισθεν τής φλογδς τεθή λύχνος 
Δρουμόνδου, ούτως ώστε τδ φώς αύτοΟ νά εί?έλ 

είς τδ φωτοφασματοσκόπιον μετά τοΟ φωτδς 
τής φλογός. Ώς γνωστδν δ λύχνος τοΟ Δρουμόν
δου δίδει φάσμα συνεχές, δπως καΐ δ ήλιος, άνευ 
δμως σκοτεινών γραμμών πολλαΐ δμως τούτων 
εμφανίζονται έπί τοιούτου φάσματος,, έάνπρδαύ-
τοΟθέσωμεν φλόγα άχρουν,έν τη" δποία διαπυροΰν-
ται άλατα μετάλλων ευκόλως άναθυμιώμενα· τότε 
τδ συνεχές τοΟ Δρουμονδείου λύχνου φάσμα εμφα
νίζεται μέ αριθμόν τινα σκοτεινών γραμμών, αΓτι-
νες αμέσως γίνονται φωτειναί, άμα άφαιρέσωμεν 
τδν λύχνον. Αί σκοτειναί αύται γραμμαί άντιστοι 
χούσι πρδς ώρισμένας σκοτεινάς γραμμάς τοΟ η
λιακού φάσματος. 

ΈπΙ τή βάσει καΐ άλλων πειραμάτων έπΙ δια

φόρων στοιχείων συνέστη δ έξης νόμος τής φω-
τοφασματικής αναλύσεως. 

Φλόγες κεχρωματισμέναι, τών δποίων τά φω· 
τοφάσματα συνίστανται έξ έγχρόων γραμμών, το
σούτον έξασθενίζουσιν ακτίνας δμοίου χρώματος 
έκπεμπομένας έξ ετέρας πηγής φωτεινής ίσχυρο-
τέρας καί διά τών φλογών τούτων διερχομένας, 
ώστε έν τώ φωτοφασματοσκοπίω άντί έγχρόων 
γραμμών κεχωρισμένων παρατηρείται φάσμα 
συνεχές, φέρον σκοτεινάς γραμμάς. 

"Οθεν καί έκ τής σπουδής τού ηλιακού φά
σματος δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν καί περί τοΟ 
ποιου τού ηλίου, δπερ έχει ώς εξής. Ό ήλιος πε
ριβάλλεται ύπδ άεροειδοϋς περιβλήματος διαπύρου 
καί φωτοβόλου, όπισθεν δ' αύτοΟ υπάρχει τδ κύ-
ριον τοΟ ηλίου σώμα, δ τετηκώς καί διάιιυρος 
πυρήν αύτοΟ. Τδ φώς τοΟ πυρήνος τούτου ϊχοντος 
λίαν ύψηλήν θερμοκρασίαν, διερχόμενον διά τής 
διαπύρου ατμοσφαίρας, έν τή δποία ύπάρχουσιν 
έν άτμοειδεϊ καταστάσει πλείστα σώματα, απερ
γάζεται τάς σκοτεινάς γραμμάς τοΟ ηλιακού φά
σματος αναλόγως, δπως δ λύχνος τοΟ Δρουμόν
δου. "Οπως δέ εΰρωμεν τίνα στοιχεία ευρίσκον
ται έν άτμοειδεϊ καταστάσει έντδς τής διαπύρου 
τού ηλίου ατμοσφαίρας, αρκεί νά εδρωμεν πρδς 
τίνα φωτοφάσματα κεχρωματισμένων φλογών άν-
τιστοιχοοσιν αί σκοτειναί γραμμαί τοΟ ηλιακού 
φάσματος. Ούτως εύρον, δτι έν τή ήλια*ή άτμο-
σφαίρα ύπάρχουσι τά μέταλλα νάτριον, μαγνή-
σιον, άσβέστιον, βόριον, στρόν:ιον, σίδηρος, χαλ
κός, νικέλιον, ψευδάργυρος, κάδμιον καί χρώμ:ον 
προσέτι ύδρογόνον κτλ. 

Ούτω τδ απλούν τοΟ Νίύτωνος πρίσμα καί αί 
σκοτειναί τού Φραουενχοφέρου γραμμαί τού φω-
τοφάσματος, χρησιμεύουσι vöv ού μόνον, δπως 
μανθάνωμεν τδ ποιδν τών επιγείων σωμάτων καί 
άνακαλύπτωμεν πλείστα στοιχεία είς έλαχίστας 
ευρισκόμενα ποσότητας, άλλά καί νά γνωρίζωμεν 
μετ' ακριβείας τδ ποιδν τών απείρων του αχανούς 
ουρανίων σωμάτων, είς μεγίστας άφ' ημών ευρι
σκομένων αποστάσεις. Καί έγένετο ήδη γνωστόν 
τδ ποιδν τού ήΜου, τών απΛανων αστέρων καί 
τών <ρωτονε<ρε.Ιών, αίτινες είς τοιαύτας άφ' ήμώ 4 
ευρίσκονται αποστάσεις, ώστε, δπως τδ φώς των 
φθάση δχρις ημών, πρέπει νά παρέλθωσι πολλαί 
χιλιάδες ετών ! ! 

K.M. 
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ΠΕΡΙ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ 

Έκ τών έν τώ Έθνικώ Πανεπιστήμια) μαθημάτων 
του ΰφηγητου κ. Α. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ 

(συνέχεια) 

γ ' . Πνιγμονή διχ χατορνζεως. Ό τρόπος ού
τος τής πνιγμονή; είναι έκ τών συχνοτέρων έπί 
παιδακτονίας· συνίσταται δέ ε'ις τήν κατόρυξιν 
τού παιδιού έν ουσία στέρεα, κατά το μάλλον 
ή ήττον έν καταστάσει κόνεως, οίον έν χώματι , 
τέφρα, άμμω, πιτύροις, κόπρω κ. λ . π . 

Ό θάνατος έν τή ούτω τελούμενη πνιγμονή 
επέρχεται βραδύτερον ή κατά τους προμνημο-
νευθέντας τοόπους. Ούτω, βρέφη κατωρυχθεντα 

γ?ί είς βάθος 2 5 — 3 0 ύφεκατομέτρων, εξή
χθησαν ζώντα αετά διαμονή* 4 — 5 ωρών 
(Tardicu).' 

Τά φαινόμενα τά χ αρακτηρίζοντα τόν έκπνι-
γμονής θάνατον είσ; καί ενταύθα σαφώς έκδε-
δηλωμένα. Τό εμφύσημα είναι καταφανές ώ; 
καί ό έν'τοΐς άεροφόροις όδοΐς αιμόφυρτος α
φρός. Επίσης δέ καί αί εκχυμώσεις αίύποπλεύ-
ριοι, αί ύποπερικάοδιοι καί αί περικράνιοι δέν 
έλλείπουσι. 

Τα εξωτερικά σημεία συνίστανται μόνον εις 
την έπάλειψιν τού σώματος έκ τής ύλης, έν γ, 
η κατόρυξις έγένετο. Ουδεμία κάκωσις ή άλλη 
αλλοίω,σις άπαντα έν γένει. Όσάκις δέ ευρί
σκονται Εχνη βίας, δέον να ερευνάται μήτοι ό 
θάνατος προήλθεν έξαλλης αιτίας, ή μήτοι καί 
*υτη ή πνιγμονή έτελέσθη κατ ' άλλον τινα 
τρόπον, ή δέ κατόρυξις έγένετο μετά θάνατον. 

Το ζήτημα, άν άτομόν τ ι κατωρύχθη ζών ή 
τεΟνεος εχει πολλήν σημασίαν, ώς ευκόλως δύ
ναται τις να έννοήση. Ιΐρός λύσιν δ 'αυτού δέον 
να λάοωμεν ύπ' όψιν τήν έν τοις άεροφόροις ό-
*οϊς η τοις πεπτικοΐς όργάνοις εύρεσιν ουσίας., 
£ ζ εκείνης, έν η έγένετο ή κατόρυξις. 'Εκ τών 

^ωων τελεσθέντων πειραμάτων ύπό πόλ
ων, ίδί-/ δέ ύπό τών Mat tnysen,Ber ingnier , 

Tardieu καί τής Ίατρο/ειρουργικής Ετα ιρ ία : 
τού Λονοίνου, προκύπτει άνααφιρήστως,ότι άν 
•1 κατόρυξις Ιλαβε χώραν έν ζωή, ή ουσία,έν η 

^ J 7 1 , ε Υ 5 ν ΐ τ ο > είσνωρεΐ μέχρι τού οισοφάγου 
, α ι α υ τ ο ύ έτι του στομάχου. Τουναντίον, Οταν 
? Χ*τόρυξι; γ ίγν ;τα ι μετά θάνατον, ή ουσία 
ανευρίσκεται είς τό στόμα, τήν ρίνα, τόν φά-
" ΥΥΖι ^?στι δ' ότε καί έν τοις άεροφόροις ό-

° r ; μέχρι Λ Χ \ - ω ν λεπτότατων βρογχικών 
ι * χ λαδώσεων, ουδέποτε όμως έν τω οίσοφά-

Ώ ; έξης δέ τό φαινόμε-ϊ ω >ιαί τώ στομάχω. 
/ ' •Ο'-'το εξηγεί τ χ... "Ινα ν ο'.ιί y είσχωρήσγι 
*ν τώ 1 

^•0ν 
<? οισοφάγω καί τώ στομάνω δέον τό άτο-

ν * εκτελέσνι κινήσεις καταπόσεως, δέον 

επομένως νά ζή. Τουναντίον, έν τοις άεροφό-
ροις όδοΐς εισχωρεί ή ουσία, βραδέως μέν άλλ ' 
ασφαλώς, μετά θάνατον διά τών χαλαρωθέν-
των καί χαινόντων στομίων αυτών. Δέν εισ
χωρεί δ' έν αύταΐς έν ζωΤί ή ουσία, ειμή έςαι-
ρετικώς, διότι έκ τής συμπιέσεως, ήν υφίσταν
ται οί αναπνευστικοί μύς έκ τού βάρους τής 
ουσίας, έν η έγένετο ή κατόρυξις, εξασθενεί ή 
ε'ισπνευστική δύναμις, άν μή έντελώ; κατα-
λύηται . 

δ'.) Πνιγμογΐ] δι' άηοχΛεισμου έν χωρώ 
στενω χ~1 ο.Ιως χεχ.Ιεισμένω. Καί κατά τήν 
ούτω τελουμένην πνιγμονήν, τά σημεία ε'ισί 
σαφέστατα. Ζώα, άτινα ό Tardiθu; άπέκλει-
σεν έν θήκη, ής ή χωρητικότης ήν δις ή τρις 
μεγαλειτέρα τού σώματος αυτών, άπέθανον 
μετά παρέλευσιν μιάς καί ημισείας μέχρι δύω 
ωρών, παρουσιάσαντα πάντα τά σημεία τής. 
πνιγμονής. 'Επί τών πνευμόνων ευρέθησαν πολ-
λαί έουθοαί κηλίδες καί άπειροι άποπληκτικαί 
έστίαι, έπί τε τής επιφανείας καί έν τ ώ πάχει 
τού ιστού αυτών, προς δέ καί ε?ς τινα σημεία 
φυσαλίδες εμφυσήματος. 

Εύνόητον ότι κατά τήν ούτω τελουμένην 
πνιγμονήν, ήτις άλλως τε είναι σπανιωτάτη, 
ουδέν έξωτεοικόν σημεΐον απαντά. 

' (ίχεται συνέχεια). 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΠΑΘΟΑΟΓΙΑΝ 

ύπΟ του ύοηγητου κ. Ν. Π. ΠΑΡΙ2Ι1 

Κύριοι! 

«Ζώμεν είς έποχήν, καθ 'ήν πρέπει νά ζώ-
μεν » , αναφωνεί ένθους έν Παρισίοις ό Καθηγη
τής τής Γενικής Παθολογίας Bouchard, «Ο
ταν ένδιαφερώμεθα περί τών άφορώντων εις τήν 
Ίατρικήν ! » 

Ιία'ι τωόντι, περί τ ί άλλο άσχολεϊ-αι ή η
μετέρα επιστήμη, εί μή περί τήν ζ<ύήν) Ήζωι) 
εινε το άντιχείμενον της Ίατριχής. Περί ταύ-
την οί φιλάνθρωποι έργάται τής ημετέρας έπι-
στήαης άκαμάτως ημέρας καί νυκτός καταγί 
νονται, καί συντόνως εργάζονται προς άνακά-
λυψιντών νόμων τών διεπόντων τήνζωήν, πρός 
εύοεσιν τών αντιδρώντων τ·ή ζωή, ή τών δια-
τηρούντων αυτήν μέσων ή έρεθιστηρίων. Ή ε
ποχή δέ μάλιστα αύτη, ή σήμερον, χαρακτηρί
ζεται διά τών μεγάλων αυτής προόδων, ζς έ-
ποιήσατο έν τν) 'Ιατρική, ήτις χωρεί ταχεΐ τώ 
ποδί, ^αί διά τών οποίων «πρέπει νά ζώμεν»· 
διότι δηλαδή εΰρύτατον έχομεν ενώπιον ημών 
τό στάδιον τ ή ; εργασίας υπέρ τής φ·.λκνθρω· 
ποτάτης εκείνης επιστήμης, ήτ ι ; ώς άντικϋίμε-
νον έχει, ώς είπομεν, ό,τι ώς πολυτιμότατον 
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ό άνθρωπο; δικαίως θεωρεί, επιστήμης, ήτις ε ί ; 
ενθανασίαν καί άθανασίαν αμα ευγνωμονώ; ά
γει τοΰ; ότρηρούς α υ τ ή ; τέκτονας. 

'Εσμέν, κύριοι, και κινούμεθα κα'ι ζώμεν έν 
τω κόσμφ ύπό ώρισμένα; εξωτερικά; συνθήκα; 
ή ορου;, κα'ι ύποκείμεθα, ενόσω ζώμεν, ε'ι; διη
νεκή δημιουργίαν κα'ι χαταστρογήν τών συνι-
στώντων ημάς στοιχείων, καθ' ώρισμένους νό
μου;· ή συμβοΛή δε τών εξωτερικών εκείνων 
ορων, κα'ι τών εσωτερικών τού οργανισμού η
μών νόμων, συνίστησι κα'ι αποτελεί τ α δύο ε
κείνα κύρια τ ή ; ζ ω ή ; φαινόμενα, ήτοι τήν δη-
μιουργίαν και τήν καταστροφήν, τήν ζωήν καΐ 
τον θάνατον, τήν μεταλλαγήν ή τον μετασχη
ματισμών τ ή ; νΛης. 

Και ενόσω μεν ή 'ένότη; αύτη τ ή ; ζωής έκ-
δηλούται διά τ ή ; συνήθου; αρμονία; έν τω όρ-
γανισμώ ημών, ενόσω τά όργανα ημών και τα 
συνιστώντα αυτά στοιχεία ζώσιν ύπό τού; ρη· 
θεντας δρου; κα'ι νόμου;, και έκτελούσιν άκρι-
βώ; ( τ ά ; ώρισμένα; Λειτουργίας, έξακολουθού-
μεν ζώντε ; έν τοιαύτη τιν'ι καταστάσει, ήν γ ι -
νώσκομεν πάντες και άποκαλοΰμεν ΰγείαν. Του
ναντίον δέ, άν δυσμενή; τ ι ; εξωτερική έπίδρα-
σ ι ; έπηρεάση τον οργανισμόν ήμιών, ή άν Εσω
τερική τις διατάραξι; έπέλθη ένεκα άλλης τ ι 
νός αίτιας, ώστε ν ' άλλοιωθή ή συνήθης ύφη 
κα'ι κατασκευή και σύνθεσις τών οργάνων ημών, 
καί νά διαταραχθή ή λειτουργία αυτών, τότε 
έπιγίγνεται έν ήμϊν έτερα τις κατάστασις, ήν 
πάθος ή νόσον όνομάζομεν. 

"Αρα και ή υγεία κα'ι ή νόσος σχετιχαϊ χα-
ταστάσεις είσί τής ζωής· διότι άμφότεραι τρό
πος εκδηλώσεως τ ή ς ζ ω ή ; τού οργανισμού ε'ισίν. 

'Αλλά, κύριοι, ό άνθρωπο; πάσχων, ζητεί 
τήν ΐασιν τού πάθους αυτού, διότι αναγκάζε
ται ύπ ' αυτού εις ταύτην νά προστρεχη, δπω; 
απαλλαγή τών έκ τού πάθους δεινών. Ώ σ τ ε ή 
ανάγκη, ή χαϊ θεοί πείθονται, παρώρμησε κα'ι 
ώδήγησε και τόνάνθρωπον ε'ις χτιν'Ιατριχήν,— 
ήτοι τό αΕσθημα ή ένστικτον τής αυτοσυντη
ρήσεως. "Οθεν σύγχρονος τ φ άνθρώπιρ, τ φ α
μέσως μετά τήν δημιουργίαν αυτού παθόντικα'ι 
πάσχοντι, ή Ιατρική, ή σχοπονσα την ϊασιν 
των παθών ή νόσων. 

Δικαίως δέ πάνυ αναφωνεί ό θειος Ιπποκρά
της, ό πατήρ αυτής· « τ φ δ' εύρήματι τούτω 
καί ζητήματι τ ί άν τις ούνομα δικαιότερον ή 
προσήκον μάλλον θείη ή Ίητρικήν ; Οτι γε εύ-
ρηται έπί τή τού άνθρωπου ύγιε ίητε καί τροφή 
καί σωτηρίη, άλλαγμα κείνη; τ ή ; δ ια ίτη; , έξ 
ή ; οί πόνοι καί νούσοι καί θάνατοι έγίνοντο >. 

Γινώσκετε δέ, κύριοι, δτι ή Μυθολογία ε
ξαρτά τήν Ίατρικήν από τού θείου, άπό τού 
φοίβου Απόλλωνος, τού μουσηγίτου, τού διδά
ξαντος υπέρ τής πασχούσης άνθρωπότητος τήν 
τέχνην τού ίάσθαι τάς νόσους είς τόν υίόν αυ

τού 'Ασκληπιόν, προ τού όποιου,κατά τόν Γα-
ληνόν, «τέχνη μέν Ιατρική ούπω ήν, έμπει-
ρίαν δέ τινα οί παλαιοί φαρμάκων είχον κα'ι βο
τάνων » . 

"Οθεν ό άρχήθεν σκοπό; τ ή ; Ιατρ ική ; ήν ή 
τών νόσων θερ'απεία,χΫ\ τέχνη, τή χειρουργική 
μάλιστα, ή μεταγενεστέρω; πολύ κα'ι ή διαι-
τητιχη καί ή ψαρμαχεντιχη συνεδέθη. In tres 
partes medicina diducta est, λ^γει ó Κέλσο;, 
περί τ ή ; εποχή; τού Ηροφίλου καί τού Ερα
σιστράτου λόγον ποιούμενος, ut una esset quae 
victu, a l te ra quae medicamentis, te r t ia quae 
manu moderetur. 

Ή σήμερον Ιατρική, κύριοι, ώς επιστήμη, 
ήτοι ακριβής γνώσις τής αληθείας ( = τ ο ύ δν-
τος) μετά λόγου καί πειραματικής λύσεως, α
ποτελείται ή συνίσταται έξ αληθειών, είλημ-
μένων μάλιστα άπό τών ούτω δή καλουμένων 
θετιχών επιστημών, δι ' ών οδηγείται ε'ι; τήν 
γνώσιν τών διαφόρων εκδηλώσεων τής ζωής 
τού ανθρωπίνου οργανισμού κα'ι πάντων τών 
έπ ' αυτού δρώντων, άτινα δύνανται νά διατη-
ρήσωσιν, άλλοιώσωσιν, ή έπαναγάγωσιν, εί δυ
νατόν, τήν ζωήν ε ί ; τήν συνήθη αυτής έ'κφαν-
σιν. Σκοπούσης δ' ούτω τ ή ; Ιατρ ική; τήν ορ-
θήν τών νόσων δΊάγνωσιν καί τήν προσήκου-
σαν θεραπείαν, άναγκαΐόν έστιν, όπως δυνηθή 
ό ιατρός, νά πραγματοποίηση τόν σκοπόν αυ
τόν, νά γινώσκη επισταμένως κα'ι α.ΙΛα μίν 
ποΛΛά, μάλιστα δέ' α' .) τήν άνατομιχήν κατα
σκευήν τού ανθρωπίνου σώματος* β'.) τάς ψυσί' 
οΛογικχς αυτού λειτουργία; - γ ' . ) τήν παθο.Ιο-
γιχήν αυτού κατάστασιν, καί δ'.) τά υγιεινά 
καί ψαρμαχευτιχά μέσα, δι' ών θέλει όδηγηθή 
καί ενεργήσει δεόντως" πρός δέ, δέον νά γινώ
σκη καί πάντας τούς βοηθητικούς έκ τών άλ
λων επιστημών κλάδους, χημείαν μάλιστα,καί 
τήν χρήσιν τού μιχροσχοπίον, τά δυνάμενα νά 
φέρωσι τόν Ίατρόν είς τήν γνώσιν τών αιτίων 
τών νόσων, είς τήν έπίγνωσιν τής όλης Ιατρι
κής επιστήμης. 

Ή γνώσις, κύριοι, τών αναγκαίων δρων τής 
ζωής, ήτοι ή σπουδή τού νγιονς άνθρωπου, ο
δηγεί ήμόίς φυσικώς είς τήν γνώσιν τών αναγ
καίων δρων τής νόσου, ήτοι τού ζώντος μέν, 
άλλά πάσχοντος ομοίου η μ ώ ν διότι αί διατα
ράζεις τίίς ζω·ή; = τής υγείας, αί παθήσεις δη
λονότι, εξαρτώνται όμοίω; έκ τών αυτών επι
δράσεων, αΐτινε; διατηρούσι τήν ζωήν τού ορ
γανισμού ημών έν ύγιεΐ καταστάσει. Καί οί *·-
γιεΐ ; κα'ι οί πάσχοντες ζώσι. Φυσιολογία λοι· 
πόν καί Παθολογία ε'ισίν δροι κατά συνθήκην, 
κυρίως ειπείν, ε'ιλημμένοι έν τή Ιατρική, δ ι ' 
ών διακρίνομεν πό?ν δ,τι άφορφ εις τόν ύγιαί-
νοντα, ή ε'ι; τόν πάσχοντα άνθρωπον. Ώ σ τ ε , 
ώς αληθώς, ή Παθολογία εϊνε ανατομία χαλ 
ψυσιο.ΙογΙα σογχριτιχή, κα'ι ώ ; τοιαύτη μάλι-
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στα αποτελεί τό κύριον μέρος τής Ιατρικής,τό 
περί παθών ή νόσων πραγματευόμενον, περί τών 
νόμων τής γενέσεως αυτών, περί τών αποτελε
σμάτων αυτών, κλπ. 

"Οθεν, ΠαθοΛογία μερικώτερον είνε ή επι
στήμη, ήτις πραγματεύεται περί τών αλλοιώ
σεων καί τών διαταράξεων τ ή ; ζ ω ή ; τού οργα
νισμού. 

Ή Παθολογία σπουδάζει ά « ά σ α ; τ ά ; βλά-
β α ; τ ά ; επερχόμενα; ε ί ; τήν ύλικήν δ ιάταξα 
τών οργάνων τού σώματος και τών συνιστών-
των αυτα ιστών καί ανατομικών στοιχείων 
(= χνττχρων), πάσας τάς αιτίας, ών έ'νεκαάλ-
λοιούνται ούτως αυτά καί διαταράσσονται τήν 
λε ιτουργίαν έν άλλα ι ; λέξεσιν, εξετάζει τήν 
ψνσιν χαϊ την ονσίαν τών νόσο>ν, κα'ι ούτω; ο
δηγείται ε'ι; τήν δέουσαν θεραπείαν, δι'ών δια
θέτει μέσων. 

Οπω; δυνηθώμεν, κύριοι, συστηματικώτε-
ρον νά σπουδάσωμεν τήν Παθολογίανκαίλεπτο-
μερεστερον, όπως δυνηθώμεν νά περιλάβωμεν 
έν τ φ ν φ ημών τοσούτον έπιστημονικόν ύλικιόν, 
είμεθα ήναγκασμένοι νά διακρίνωμεν τήν'Ιατρι-
κην ε ι ; μερη. Ούτω διακρίνομεν αυτήν ε'ι; Έ-
σωτεριχήν παθοΛογίαν, ε'ι; Έξωτεριχήν ήτοι 
Χειρονργιχήν, καί ε ί ; Μαιεντιχήν. Καθ' δσον 
δέ σπουδάζομεν τ ά ; νόσου; ώρισμένων οργάνων 
τού σώματο;, ή ειδικά;, ή άπαντώσας »1; τό 
έν μόνον τών φύλων, κ. τ . τ. , διακρίνομεν καί 
Γδια τμήματα ή κλάδου; τ ή ; Ιατρικής, όποιοι 
ή Γυναικολογία, ή Όφθαλμολογία, ή Συφιλι-
δολογία, ή Δερματοπαθολογία, ή Νευροπαθο
λογία, ή Ψυχιατρική, κλπ., κα'ι συνιστώμεν 
ουτω τ ά ; καλούμενα; είοΊχότητας. 

(έπεται σννίχεια). 

Α Ι Α Π Ο Τ Μ Σ Σ Κ Η Ν Η Σ 
Ε Ν Τ Ϊ Ή 2 Σ Ε Ι Σ ΗΜΩΝ 

χατα τήν διδαοχαΛίαν του ΦιΛοχτήτου. 

Η αυλαία άναπετάννυται. Έ π ί τ ή ; σκηνή; 
παρίσταται ό Όδυσσεύ;, ό Νεοπτόλεμο; καί 
τις φρουρός. Ό Όδυσσεύ; γνωρίζει εις τόν Νεο-
π τολεμον τήν νήσον Λήμνον, περιγράφει πως 
το άντρον τού Φιλοκτήτου, ένθα πιθανώς ήθε-
λον εύρη «ύτόν . "Οντως ό Νεοπτόλεμος δια-

ρινει που, ού μακράν τό άντρον καί κατά μι-
*Ρ°* προσελθόντες εύρίσκουσι 

κινήν οΐκησιν ανθρώπων 8£χα· 
έ έκ φύλλων στρ£>μνήν, έκπωμα, πυ· 
ι ράκη τινά, έξ ών εικάζει ό Όδυσσεύς 

Οτι πάντως ενταύθα που κατοικεί ό τού 
•^οιαντος υίό; Φιλοκτήτης· επειδή δέ σφόδρ' 
αυτόν έφοβεϊτο πέμπει κατάσ*οπον τ·ής οδού 

ν α μή λαθών έπέλθη. Είτα πειράται νά πείση 

ϊνδον δε 
Ρ ε ϊ« καί 

τον Νεοπτόλεμον όπως διά λόγων έκκ'/έψ/) 
τήν τού Φιλοκτήτου ψυχήν ύποκρινόμενος μί
σος μέν κατά τών Ατρειδών, έσχατα δ' έσχα
των κακά κατ ' αυτού λέγων ώς λύπην μέν 
οΰδεμίαν διά τούτων τοΐς 'Αχαιοΐς παρέχων, 
χαράν δέ μεγίστην, τά τούτου τόξα λαβών. 
Ά λ λ ά ή ευγενής ψυχή τού Νεοπτόλεμου δέν 
δύναται νά πράξγι τούτο* προτίμα νά άγάγ*/] 
αυτόν πείσας ή βία, ουχί δέ διά δόλου, αί-
σχρόν ηγούμενος τό ψευδή λέγειν. Ό πανούρ
γος δμως Όδυσσεύ; λέγει δτι οόκ έστιν α ί -
σχρόν φέρον τήν σωτηρίαν, κα'ι παντί δόλω 
χρησάμενο; έπί τούτοις πείθει αυτόν, δτι σοφός 
χάγαθός κληθήσεται. Ούτος δέ πάσαν άφείς 
τήν α'ισχύνην συναινεί νά πράξη τό προστα-
χθέν καί μνημονεύει δσα εις αυτόν παρήνεσεν 
ό Όδυσσεύς, δστι; λαβών ταύτην την ύπό-
σχεσιν απέρχεται ευχόμενος* 

Ερμής 8' δ πέμπων ϊ ί λ ι ο ς ήγήααιτο νφν 
Νίκη χ' "Αβάνα Πολιάς, ή οώζβι μ' άεί. 

Μετά τήν τού Όδυσσέω; έξοδον παρέρχεται 
ό Χορό; έκ ναυτών αποτελούμενος, συνοδευού-
ση; τής μουσική;. Ενταύθα γ ίγνεται διάλο
γο; τ ι ; μεταξύ Νεοπτόλεμου καί Χορού, οπότε 
ακούεται 

βαρβϊα τ η λ ί θ ϊ ν αύϊά 
τρυαάνωρ. 

στρέψαντε; δέ πάντε ; τά βλέμματα όρώσιν 
άνδρα ύπ' άνάγχης έρποντα, τόν Φιλοκτήτην. 
Ούτο; Ίδών αυτού; διαγιγνώσκει έκ τού τ ή ; 
στολής σχήματο; δτι είσίν "Ελληνε;, βούλεται 
δέ νά άκούση τ ή ; φωνή; καί τά κατ ' αυτού; 
διαπυνθάνεται προτρέπων ΐνα μή δείσαντε; 
όκνήσωσι νά φωνήσωσι πρό; αυτόν, έάν ώ ; φί
λοι ήλθον. Πρό; τόν Φιλοκτήτην αποκρίνεται 
ό Νεοπτόλεμο; λέγων δτι είσίν "Ελληνες, αύ-
το; δέ υιό; τού Ά χ ι λ λ έ ω ; , Νεοπτόλεμο; κα
λούμενο;, πλεΐ δέ ε ί ; τήν πατρίδα έξ Ιλ ίου . Ό 
Φιλοκτήτη; ταύτα ααθών ύπερχαίρει, δμω; δέ 
διαπυνθάνεται π ώ ; έξ Ιλ ίου πλεΐ μή τότε συμ-
πλεύσα; μετά τών άλλων ηρώων, έν οί; καί 
αυτό; ήν. Τό αυτό δμω; έρωτα κα'ι δ Νεοπτό
λεμο; δλω; άγνοών τόν Φιλοκτήτη, δπερ λίαν 
έλύπησεν αυτόν νομίζοντα ότι, εί μή τι άλλο, 
τουλάχιστον τό όνομα αυτού θά ήτο γνωστόν 
έν τοί;"Ελλησιν. Όθεν λαβών άφορμήν έκ τού
του γνωρίζει εαυτόν οτι εστίν ό τού Ποίαντο; 
πα ΐ ; Φιλοκτήτη;, δεσπότη; τών Ηρακλείων 
οπλών, δν καθεύδοντα οί δισσοι στρατηγοί 
τών Ελλήνων κα'ι ό Κεφαλλήνων άναξ έρριψαν 
α'ισχρώ; ε'ι; τήν έρημον ταύτην νήσον, κατα-
φθίνοντα ύπό νόσου άγρια;, μικρά τινα ράκη 
προσθέντες κα'ι ολίγα; τροφάς. Αφηγηθείς δέ 
τά κατά τήν έν τή νήσω διαμονήν επιλέγει 

ΤοιαΟτ' 'Ατρβΐίαί μ' ή τ' "Οδυσσέως βία, 
*Β παΐ, ί ι ϊ ρ ά κ α σ ι , οι" "Ολύμπιοι θ«οί 
Δοίεν ποτ* αύτοίς άντίποιν' έμοϋ παθιΐν. 
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' ΕΙ; τα τού ΦΑοκτήτου παθήματα προστί-
θησ ικα ί τα εαυτού ό Νεοπτόλεμο; αφηγούμε
νο; πώ; δ δόλιο; Όδυσσεύς επεισεν αυτόν να 
έκπλεύση ε'ι; Τροίαν, φλεγόμενον ύπό τής επι
θυμίας τού'ιδεΐν τον πάτερα τουλάχιστον απο
θανόντα,'έπεί ούκ είδε ζώντα. Πώ; ύπεδέξαντο 
αυτόν ό στρατό; τών Α χ α ι ώ ν όμνυς ότι έν αΰ-
τώ δ;εώρα αυτόν τόν Α χ ι λ λ έ α . Τίνα άπόκοι-
σιν παρά τών Ατρειδών έ'λαβεν άπαιτών τα 
τού πατρός όπλα, κα'ι τέλο; ότι χολωθείς και 
καταρώμενο; τού; Άτρείδα; απέρχεται εις 
την πατρίδα. Ταύτα άκούων ό Φιλοκτήτη; α
πορεί πώ; , ευρισκομένων έν τώ στοατοπέδω το
σούτων αγαθών ηρώων, τού Αϋαντο;, τού Πα
τρόκλου κα'ι άλλων, ούτως άδεώ; ό Όδυσσεύ; 
καθύβριζε- άλλα μαθών Οτι άπέθανον, βαρυαλ-
γών λέγει· 

"Ει: ελλε· έπεί ουδέν πως κακόν γ' άπώλετο 
Ά λ λ * ευ περιστέλ'ουσιν αυτά δαίμονες 
Kai πως τά πανούργα κα παλιντριβή 
Λ'αίρουσ' άναστρέφοντες έξ "Αιϊου, τα Si 
Δίκαια καί τα χρηστά άποστέλλ'.υσ' άεί. 

Μετά ταύτα ό Νεοπτόλεμος προσαγορεύει 
τόν Φιλοκτήτη, ώ ; μέλλων νά άπέλθη. Τούτο 
δΙ άκουσα; ό Φιλοκτήτης ικέτης προ τών πο
δών αυτού πίπτει καί προ; πατρό; και μητρός 
ικετεύει ΐνα μη λίπη αυτόν Ιρημον έν τοιούτοι; 
κακοί;, οί; όρά, άλλ ' ΐνα μεθ' εαυτού συμπα-
ραλάβη όίψας είτε ε'ις τήν πρώραν, εϊ'τε ε'ις τήν 
πρύμνην, εί'τε εις όποιον δή ποτε μέρος, όθεν 
ήκιστα ίμελλε λύπην ε'ι; τους σύμπλους νά πα-
ρέχη. *0 Νεοπτόλεμος μετά μικρόν προ; τόν 
Χορόν διάλογον ύπισχνεΐται τούτο εις τόν Φι
λοκτήτη, όστις χαρόϋς έμπλησθεί; ήδίστου;, 
φιλτάτους πάντας προσαγορεύει καί περισυλ
λέγει τά ράκη και ήντινα άλλην ϋχει οΰσίαν, 
Ϊνα άπέλθωσιν. 

Ά λ λ ' έν τούτω προσέρχεται τις έ'μπορος λέ
γων τώ Νεοπτολέμω τά τών 'Αργείων βουλεύ
ματα καί ότι καταδιώκουσιν αυτόν ΐνα συλλα· 
βόντε; άπαγάγωσιν εις Τροίαν σύν τινι άλλω, 
τω Φιλοκτήτη, ού μεγίστην έ'χβυσι χρείαν διότι 
ό ευγενής υιός τού Πριάμου, ό μάντι ; "Ελενος,. 
όν νυκτός εξελθόντα μόνον συνέλαβεν ό δόλιος 
"Οδυσσεύς, σαφώς είπεν «τι αδύνατον έστι νά 
κυριευθεί ή Τροία χωρίς τών τούτου τόξων.Εν
τεύθεν διάλογος τις μεταξύ Νεοπτόλεμου καί 
Φιλοκτήτου, ώ παρέπεται τύ πρώτον στάσιμον 
τού Χορού άριστα συνοδευούσης τ ή ; μουσικής. 
Μόλις δέ τού Χορού καταπαύσαντος καί κραυ-
γήν οδύνης ό Φιλοκτήτης άφίησι, τού; θεού; 
σωτήρας καί ήπίου; καλεί να ελθωι ι καί μέλ
λων κατά το είωθό; εις λήθαργον νά έμπέση 
ύπό τής όξύτητος τών οδυνών, παραδίδωσι τά 
όπλα τώ Νεοπτολέμω καί πρός άσφάλειαν εμ
βάλλει πιστιν χειρός. 

(Ένταδθα έγίνετο βραχύ διάλειμμα) 

'Επί μικρόν ή νόσος απέρχεται, άλλ ' α ύ 
θις οξύτερον ύπ' αυτής πληγείς γοεράς έκ-
βάλλει φωνάς, καταρό?ται τους 'Ατρείδας, επι
καλείται τόν θάνατον παυστήρα τών πόνων 
καί έν άθλίαις οίμωγαϊς παραφρονεί, αναστρέ
φει τους οφθαλμούς, συσπειρα'ται, ριγώ, εις λή
θαργον βαθύν εμπίπτει ! Τούτοις ακολουθεί τό 
οεύτερον τού Χορού στάσιμον, όστις λίαν συγ-
κεκινηαένος έκ τών - άνθοωπίνων δεινών ψάλλει 
ύπό μουσικήν. Παοελθούσης δέ τ ή ; νόσου ό 
Φιλοκτήτη; αναλαμβάνει καί διανοίξας τούς 
ο<} θ>λμούς προσαγορεύει 

"2 φέγγος δπνου διάδοχον, τδτ' έλπ'δων 
"Απιστον οίκόύρημα των δε των ξένων. 

καί προσκαλεί τόν Νεοπτόλεμον νά πορευθώσιν 
ε'ις τήν ναΰν όπως άπέλθωσιν οΓκαδε. Ά λ λ ' ού
τος ΐσταται άφωνος σκέπτεται, άπορεϊ. Δει»όν 
τ ι ένεθυμήθη, τό συνειδός έξανίσταται ,τό ψεύ
δος καί ή πανουργία τού 'Οδυσσέως παλαί-
ουσι κατά τής είλικιινείας καί αληθείας αυτού. 
Τέλος ομολογεί 

Ουδέν σε κρύψω· Ssì γαρ εις Τροίαν αε πλεϊν 
Προς τους Α χ α ι ο ύ ς καί των "Ατρειδών στόλον. 

Άκούων τ α ύ τ α ό Φιλοκτήτης εκπλήττεται , 
απαιτε ί τά τόξα, πλην φεύ ! ήπατήθη, έγένετο 
θύμα τής ειλικρίνειας ! Μάτην δέ ίκετεύων α
ποστρέφει τόν λόγον προς τούς λιμένας, τους 
προβλήτας, τάς τών όρείων θηρών συνουσίας, 
τ ά ; καταρρώγας πέτρας. 

(Έπεται το τέλος). 

ΚΩΝΣΤ. Λ Α Σ Κ Α Ρ Α . 

Ι Ι Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ 
ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΙΔΙ 

'Αναγνωσθέν έν τ ω Φιλολογικοί 2υλλόγω Παρνασσό! 

ύπ'ο του δημοφιλούς ποιητου 

ΠΑΝ. ΜΊΝΟΔΙΝΟΤ 

ΑΣΜΑ Α'. 

ΤΟ ΕΓΑΟΓΗΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ 

Σ' Ινα χωριό αρχοντικό, χωρίο χαριτωμένο 
Ποδ ήτα /* άπό βοσχαίς κι 'αμπέλια σκεπασμένο, 
Σαν νά έφόρει πράσινη, μεταξωτή χλαμίδα· 
Ποϋχει Κωδονοστάσιο ψηλό σδν πυραμίδα -

Πούχε σαρά"τα λητρουβιά καί άλλους τόσους μύλους 
Πώστελνε μέλι δάκρυο α ι / ς Βενετίας τούς φίλους, 
Έζοδσαν σάν εις τούς καιρούς τήςΣάρρας καί Ρεβέκας 
Κ' είχε τούς "Ανδρες γιά σπαθί κα£ γιά τιμή γυναίκας· 
Σ' εκείνο το κιιλό νωριό καί το χαοιτωμένο, 
Έζοδτε κι ' Ιν άνδ,,όγ ιν ι π ·λύ ευλογημένο. 
"Εζει τ'άνδρόγυνο αυτό σέ γλάστρα μιά δυώ κρίνοι 
Κ' ήσαν πολύ χριστιανοί 4 Πέτρος καί ή "Ρίνη. 

Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α 4 3 

'Στά ' μάτια τυραζόντανε ωσάν ερωτευμένοι 
Καί ήσαν πάντα γελαστοί κι* άπ' δλους τιμημένοι. 
Το τετραδοπαράσκευο ποτέ τους δέν χαλάν», 
Σ'τήν Ινχ)ησιά βράδι προ t et πρώτοι, πρώτοι π&νε. 
"Κατάφερναν τδ δεξιό ποτέ του νά μή ξέρη, 
Ό,τι "στη φτώχια έδινε τ ' αριστερό τους χέρι-
Καί ήσαν ώρορφοι κ 'ο ί δυώ δ Πέτρος κ α ί ή ' Ρ ί ν η . 
"Αστρο της ή-ave αυτός χαί Πούλια του Εκείνη . 
Κέδρος δ Πέτρος έχυνε τδ μόσχο τής δγείας 
Κ' ή 'Ριν' είκώνα ζωντανής έφαίνετο "Αγίας· 
Μά οδτ' ό Πέτρος ήξερε τής "Ρίνης του τά κάλλη, 
Οδτε τής "Ιίνη- ή καρδιά τής ήρθε "στο κεφάλι, 
Καμμιά φορά του Πέτρου της τήν ώμορϊΐά v i μάθη, 
Γιατί κ' οί Δυώ τουςε βλετ-αν «ίς τής καρδιάς τά βά"η, 
Εκεί "ποδ τοδ άνδρόγινου ' έρωτας ριζώνει, 
Καί τΐ,ς ψυχής ιήν (ομορφιά "ατά σώματα άπλωνε·.· 
Κάθε γυιαϊχα γνωστική χ- ρις νά έξετάζη 
Τόν ώμορφήτερο τής γης 'στ'ν άντρα της τυράζει· 
Κ' ε'ς κάθε "Αντρα τίμιο είναι ή σύντροφος το·>, 
θεά τοδ Κόσμου, χαραυγή π' ανάστησε τδ φως τιο. 
Αδτά ποδ λέω τοδ θεοδ είναι ή· πασ' αλήθεια, 
Τ4 ξίρβτ' δσοι έχετε ευλογημένα στήθ;α. 
'Αν πΐΑς γιά πλούτη . . . . τοδ θεοδ είχα/ε τά ελέη, 
Καί γιά τ δ β ι ό τ ο υ ς τ δ χωριό δέν έπαυε νά λέη. 
Επερπατοδσ *ν 'στοδ θεοδ τή στράτα δλ^ ίσα, 

Καί είχαν 'γιδοπρόβατα, ζε ιγάρια καί μέλισσα. 
ΔοΟλοι τρ'άντα δούλευαν κ' εξήντα δυώ κοπέλια, 
Μέσα είς τ'άθεώρατα λΐΐστάσια καί αμπέλια. 
Δέν έφταναν Ότά τόσα τους γεννήματα τ ' αμπάρια, 
Kt' αθέριστα έμένανε τά πλυότερά τους στάρια. 
Βρύσαις είχε τδ σπίτι τους μελι, κρασί καί λάδι· 
Τ' αρχοντικό τους ήτανε ατέλειωτο λειβάδι, 
Κ' έχόρτεναν σδν πρόβατα σ' αϊτό οί χιορίανοί τους-
"Εμοιιζε διάπλατη εκκλησιά ή ανοιχτή ψυχή τους· 
Μα πλοδτο μεγαλήτερο εϊχα-'ε τά παιδιά τους, 
Ποδ δλο μέ τό αίμα τους τ ' άνάστεν' ή καρδιά τους· 
Παιδιά ποδ τά χα'-ρδσουνα κ ι ' £ς ήτανε καί ξένα. 
Μέ τό διαμάντι τάχανε ζυγιάσει τό καθένα. 
Επρόχοδαν 'στά γράμματα κ' έπήγεναν τρεχάτα 

Μέ χαμογέλοιο χιρουδίμ είς τοδ θεοδ τή σ-ράτα· 
Μελαχροινά καί νόστιμα τά δυώ τους παληκάρια, 
Είχαν τή σκέψι γλύγορη, τά λόγια τ·3θς ανάρια. 
Είχαν τ>> νοδ τους θυλικό καί τήν καρδιά περβόλι, 
Κα( τάχαν μιά χροφή χ ι ρ ά οί χο>ρ·.ανο' τους δλοι. 
Μέ μαδρα "μάτια καί ξανθϊϊς ή τρείς τους κοτελοδδες, 
*'S τ 1 ί ζωής τήν ανοιξι τρείς δσπραις πεταλούδες, 
Δέν είχαν Ινα τέρι τ'/ϋς "σ-ή χάρη καί'σχή γνώση, 
Καί τό καλό τους δνομα ίτρεξε στράτα τόση, 
Που 'στό-χωριό έρχόντανε "Ανατολή καί Δύση, 
Τά τρί" άγγελοκάμωτα Κορίτσια νά γνωρίση. 
Μέ τ ι ) χαρά ή Μάνα τους σ-ιχνά της λαχταρίζει 
»αι με τοδ κρίνου τή δροσιά τά λούζει, τά χτενίζει . 

"Η v r X 4 V X 1 | I C Í X 0 U e ή α υ γ ί ΐ X > , ( 0 ^ Τ ί ί à-™1**^1- • • 
.g „ 4 ' *'« τ α όλίσθια μιά ν ι ό υ φ η "ξομπλιάζει, 

Αλλη, τρί» μνήμΑα μιά μά<α νά ποτίζη 

Δέν*" Ύ ? ί τ Ύ > δ Υ Ρ ' ° π 4 λ α γ ο ""P*"5' ν ' ϊ'μ'ν'ζΉ-
K ( , V β 4 λ ο ι >ν νά 'ξομπλιάσουνε γάμους χαραϊς, βαφτήσ α 

1 4"'τ( γιά τριαντάφυλλα 'ξιμπλιάζουν κυπ^ρίσ^α. 
E [

t O l 0 t KoPÍt<"a καί Παιδιά ό Πέτρος καί ή Ρίνη, 

Το θ'-' Π 4 τ ? 5 ' , * * s X ? * c πάσα γ·ορτή κηρύττει, 
«'» λόγο 'στό χωρ.ό. . . Εύλογη^έν^ σπίτι. 

ΑΣΜΑ Β' . 

ΤΟ ΣΤΡΙΓΓΑΙΑΡΙΚΟ. 

Χωρίς ψεγάδι άνθρωπο δέν είδα ϊν ακόμα· 
Ποιό μιά φορά δέν άνοιξε ν' άναστενάξη στόμα; 
Ποιά Μοίρα γλυκομίλητη δέν Ιχυσε φ ι ρ μ ά κ ι ; 
"Αχ! κ· 'άν ϊέν κλάψουμε πολύ θά κλάψω;:ε λιγάκι. 
Ποιος είς το1} χάρου τό πικρό δέν άραξε λιμάνι; 
'Αλοί ! σ'τόν βποιον τύφλωσε τής «ύτυχίας πλάνη! 
Είχανε κ' Ιν άλλο παιδί ό Πίτρος xa! ή 'Ρίνη 
Καί άπ' αυτό ¡laxápici δέν ήσαν οδτ' εκείνοι -

"Πτανε άστεηάρικο τδ πρώτο σερνκό τους, 
Κ" ένόμιζαν γιορτίπιασμα τόν έ»ωτόκαρπό τους. 
Ή γγρίνα τό έξύπναγε, τό κοίμιζεν ή γγρίνα, 
Πάντα τό ατομαχιάζ-νε κ'ϋ' πάντα είχε π<1να· 
Ποτέ δέν "χαμογέλασε» ΐύχό τό ζούίιο πράμμα, 
Καί είχε γιά τραγούδι του παντοτινό τό ••<λάμυ.α· 
"Ελεγαν πώς άπό κακό μάτ' ήταν ρουΈημ'νο ! » 
Καίά^λο ι έμουρμ'ίύριζαν «Νκ-αίδοχτυτημίνο ! » 
Έ ζ τ λ ε υ ε τ' αδέρφια του ποδ τόσο τ' 'γαποδσαν, 
Τάσχιζε με τά νύχια του έν φ έφιλο'σαν. 
Ni βγάλη τά ματάκ α τους τό Στρίγγλ',κο έζήτει. 
"Οταν σέ δπνο είοινικό έξέγ·οι-«ζϊ τό σπίτι· 
Καί δταν τά έχάϊδευε κανε ς ή τά έ φ ί λ ι ι , 
Μέ θειατοκέρι πρόσωπο, μέ μασημένα χείλη, 
Σουρνόταν ε'ς τ;. ν εγγονή φαρμακερό μαμοδνι 
Κι' ετοίμαζε τά δι'χτυλα rav ζωντανό πειροδνι· 
'Αλοί! σ' ix f i ο "ό λαιμό τοδ θάτοδ έριχνώ Τουν ! 
*0 Πέτρος ι·ίχε σάρακα 'στά στήθια κ ι ' έτρωγότουν. 
Τοδ κάκου μέ νιχτεριναίς ή 'Ρίνη λιιτουργίαις, 
Κατέ'.αζε τόν ουρανό γιομάτον εύλογίαι-. 
'Επέτα τ' άγια λείψανα καί τά Ηοδοπάτει 
Πού τώβανεν ή μάνα του κρυφά είς τό κρεβδάτι. 
«Δαιμόνια τό "πείραζαν,» λέγ' Ινας μέ τόν δλλο.-
Τόν "ξορκισμό τ ' "Αγιαντωνιοδ τοδ ψέλνουν τό Μεγάλο, 
Ό Μπάρμπας του Παπάνθιμος τό ψέλν5ΐ, τδ θυμιάζει, 
Τοδ Σολομόντος τ ' άρρητα ρήματα τοδ διαβάζει. 
Τό ρίχνΓυνε μέ τό στανιό "μπροστά 'στήν "Αγια-Πύλη, 
Μ" Αυτό τόν, "Οξω-άπό-δώ,'στά ϊργατα, "ατά χείλη, 
Αυτό μουτζώνβι τόν Παπά μέ τό ζερβί του χέρι 
Κι' δς τό πατάη ί Παπάς 'πού τ' άγια Πάθη φέρει. 
Δέν "βρίσκεται γιά τό. Κακό-Παιΐί μιά θεραπεία. 
Ψεύτικα λόγια ή χαρά "ατή Γή κ' ή εύτ ιχ 'α ! 
Στριγγλιάρικο, tic τό χωριό έμεινε τ ' όνομα του 
Καί τ·>δ Κύρ-ΙΙέτρου είς τά δυό ραγίζει" ή χαρδιά του. 
Καί δέν τ' άφίνει νά χαθ$ . . μέ τοδ πουλιοδ τό γάλα 
Τό-τρ*φουν« καί μέ τυρί λαγοδ καί τόσα δλλα 
Ποδ Βασιλιάς δέ Ιφαγεν, οδτ» ποτέ θά φά^. . . 
Κ' Ιστειλε ναδρουν τό νερ'- τ ' αθάνατο 'που στάει. 
Καί τής "Αθήνας οί Γιατροί τό κανακεύουν δλοι 
Μέ άλοιφαίς τ ή ; Βενετίας καί'βόταν" άπ'τήν Πόλι. 
Διαμάντια είς τής ζυγαριάς τή μιά φτερούγα βαίνει 
Κι' άπ^ τήν άλλη τό Κακο-Παιδί του πλειό βαραίνει. 
Καί τό μαράζι τοδ πεονά δ^ω περνοδν r[ χρόνο.. 
Καί τ'άρρωστο γιατρεύεται καί δλο δυναμώνει. 
'Ay ! μέ τό σώμα κ' ή καρδιά άν εδρισκ' ία-ρεία, 
θ ά περπατούσαν ή ιερα μαζή ιιας τά θηρία· 
"Εζησ* ! κ' ή κακία του μαζή του μεγαλώνει, 
Κι' δπου είν' δ χειρότερος μ' αυτόν τό« άίερφώνει-
Χαρτιά, νυχτοπερτάτημα, γυναίκες σδν χ ιστέ του ' 
Τήν εκκλησία, τό σχολείο νά μην ίδή ποτέ το»· 



4 4 Α Ε Α Δ H U Í A 

M'.v.po¿ είχε τά νύχια το-,μεγάλος το μαχαίρι. 
Ά π ό τ6 βόλι πειό γιργό χ' άκόμ* άπό τ" αγέρι. 
Πετάει το κακ' όνομα, τρέχει χωριά καί χώραις 
Καί σάν το μαδρο σύγνεφο σκορπ' άστραπαις καί μπδ-

[ραις. 
Τά ζωντανά 'στή διάβα του άφίνουν τή βοσκή τους, 
Καί οί βοσκοί σάν Πειρασμό τόν βλέπουν αντικρύ τους· 
Σάν τό κακό θανατικό τόν Κόσμο τ,>ΐ| ηκιάζει , 
Καί ή καρϊ ιά τής Μάνας του 'στά ϊάκρυά της βράζει. 
Χ'λιαις φορα"ς 'στά χείλη της άνέδαιν'ή κατάρα, 
Μά πάντα την κατάπινε μέ φτερωτή λαχτάρα. 
Μόνο μια Μάνα γγαρδιακή, μιά Μάνα πονεμένη, 
Τής Μάνας τοδ κακ;?δ Παιϊιοδ τδ νοδ καταλαβαίνει. 
Τοδ κάκου τήν κατάρα της ή Μάνα καταπίνει, 
Βράζ' ή κατάρα κόλασι 'στό δάκρυο ποδ χύνει· 
Τά λόγϊα αλήθεια, τήν πικρή κατάρα φανερόνουν 
Μά δέν τής δίνουν πέρααι, οδτε τήν διναμόνουν. 
Είν' ή κατάρα άσαρκη, βο-βή μέ δίχως δψη, 
Καί χάνεται πάντα μαζή μ' εκείνον 'ποδ θά κόψη· 
Σκάβει τά θέμελα τής Γής, τή θάλασσα ανάβει, 
Κ α ί γενεαίς των γενεών νά κυντ,γά δέν παύει. 
Καταραμένε άνθρωπε δπου vi' άν πφς καί δπως, 
Νά κάμης γιά νά μή σ' εδρή κανείς δέν είναι τρόπος· 
Μάθετε δσοι δέν νοιώθετε τ" είν. ή κατάρ'ακόμη, 
Άδικηυένου δάκρυο, ψυχής δίκιο βαρνόμι, 
Τ' αδυνάτου δ στεναγμός πού τόνε δυναστεύουν, 
Τοδ όρφανοδ τό κλάψιμο ποδ έρμο το ληστεύουν, 
Φωνή λαοδ σέ άγγαριά, τής χώρας ή λαχτάρα, 
Ποδ τήν ρημ^ ζει τύραννος. . . . αυτή είν' ή κατάρα. 
Τοδ κάκου ή Μάνα τοδ Κακοδ-Παιδιοδ δέν βλασ~ημάει. 
Τδ μυστικό βαργόμη της μιά μέρα θά τό φάη. 
"Αχ! δραχνοι ! δέν ήτανε μικρό νά ιάς πεθάνη ; 
Μά ώς τόσφ άρρωστο συχνά μέ τή ζωή 'πού κάνει 
Γυρίζει καί 'στδ σπίτι του τή γιατριά του ναβρη· 
Πώς έμετάνοιωσε θαρρεί ή μάνα του ή μαύρη. . . . 
Κρένει μ' Αύτδ ó Κύρης του μέ ζαχαρένιο στόμα, 
Τ' αδέρφια του όλονυχτοδν στοδ άρρωστου τδ στρώμα. 
Ή μιά αδερφή πουκάμισο σάν τδν άνθδ τοδ φέρνει, 
Ή "Αλλη τά ξεσκλείδια του μέ δάκρυα τοδ πέρνει-
Τήν Ιστορία τ" "Ασωτου ή τρίτη τοδ δηγέται 
Καί 'στδ λαιμό του μέ εύκαίς ή Μάνα του κρεμιέται, 
Κίς δλ 'αύτά ó άρρωστος ατάραχος σ ιωπάει . . . 
Πήρε τδ δρόμο τοδ κακοδ καί πλιά του πάει. . .πάει.. 
Έγέρευε ; 'στά ϊβια τ ο υ . . . καί πάλιν άρρωστοδσε 
Καί τοδ σπιτιοδ του πάντα του τή θύρα έχτυποδσε, 
Κ ' ή θ ύ ρ α πάντα άνοιγε 'στδ πρώτο χτύπημα του· 
"Αχ ! νά μισήση ποιος "μπορεί καί τά κακά παιδιά του; 
Τοδ φαίνεται πώς τά μισεί, μά είναι αναμμένη 
Πλειότερο ή αγάπη του'στό μίσος του θρεμμένη 
Γιατ' είν' αύτδς εις τά παιδιά 'πού έχει καμωμένα 
Καί καίεται 'στό μίσος του σάν τά ίδή καμμένα 

("Επεται τό 3ον και 4ον άσμα), 

Tò γραγεΐον της «'Ακαδημίας* μετηνίχθη 
ir τη Αεωψόρω Πανεπιστημίου παρά το Άρ-
σάχειον, ,Αρ 63. 

"Εχαστον τών τον α' τίύχους απόμειναν-
των οΛι.γίστων αντιτύπων τιμάται αντί Λε
πτών 35. 

— « - J - a - r - » — 

ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩι 

ΠΡΑΞΙΣ Δ' ΣΚΗΝΗ Α' 
'Εξ ά νεκδότου δράματος έπιγραφομένου 

Ο ΝΓΚΤΟΦΓΛΑΞ 
[Ή σκηνή παριστφ βράγον παρά τδ Φάληρον, έφ'οΰ 

λυσίκομος ίπταται ή Ευρυδίκη· τά κύματα θραύονται 
έπ' αύτοδ· πνέει άγρίως ό άνεμος· είναι νύξ ! !] 

Ευρυδίκη (τρέμουσα) 
Δικαιοσύνη λοιπόν δι' έμέ δέν υπάρχει θεέ μου ! 
φεδ ! δι' έμέ ώς άχλύς διελύθη ή Σή εύσπλαγχνία ;... 
καί εις έρήαους άκτάς νεκρικής παραλίας μ' άνηκες, 
ένθα αιτεί τών παθών ή πνοή τάς ακτίνας νά σβύση, 
ας φωτοδότης αστήρ τής γλυκείας μοί ρίπτει ελπίδος; 

Εις τήτ πετώσης νεότ τος τήν άπαστράπτουσαν λύκην 
δέν ενθυμούμαι ποτέ τής γλυκεία; χαράς τούς πλοκά

μ ο υ ς 
ήδυπαθ^'ς έν ήμ*ραις ελπίδων φαιδρδν νά έγγύσω !... 
μόνον άγρίως φρικώδης ανία ζωής ταχυμοίρου 
τάς φιλευδιους στιγμάς τής άστοχου μοί Ιπληττεν "Η

β η ς , 
δταν τοδ έρωτος ή αμβροσία τοδ κάλλους τήν λάμψιν 
μέ φωτοβόλους δεκάδας σπινθήρων έλάμπρυνεν έτι... 
Ή ευτυχία ένφ ώ: φανό; χρυσαυγής έν πελάγει 
τήν τεθλιμμένων ζωήν μου γλυκέων έπλήρου ελπίδων 
αίφνης νεφώδη; ορίζων μεστός στεναγμών καί οδύνης 
τήν στιγμιαίαν έν τάχει έκάλυπτε πλάνην τοδ βίου. 
"Η χαραυγή τών ονείρων έφαίνετο αίφνης σκοτία !! 

(μετά μικράν σιωπήν) 
Τής ειμαρμένης κατήντησα πλέον τό άχρηστον φύρμα, 
πάσα έλπίς έοωτΰλη έν μέσω πελάγους μ' άφήκε 
πάν εύκολόσβυσ-ον πδρ τήν ψυχήν μου θερμαίνον έφύγη 
πάς τ ή ; ζωής μου αστήρ εύτυηίας έσβέιθη καί μόνον 
έρημος ! ξ'νη εις ξένην ! μακράν εις μακράς παραλίας! 
δ"ελπις, μόνη, ριγώσα εις πάσαν πνοήν τοδ άνεμου! 
θάλπος θεέ μου! ζητώ παρά Σοδ ή αβίωτος κορη ! ! !..· 

(στενάξασα) 
Τά άνθηοά τής νεότητος ρόδα, τοδ κάλλους ή λάμψις, 
καί ή εδάριθμοε προίξ ε!ς φαιδράς μέ ώδήγουν εκστά

σεις· • 
έν αρμονία έν μέσο» πατρός καί ίλπίδων ϊιήγον 
τήν γοητείαν έκράτουν στενώς μετ' έμοδ δεδεμένην 
καί τάς λαμπάδας του γάμου πλησίον μου είδονχαιού· 

[σας 
ούρανομήκεις πυρά; εις οδρά'ΐον όναρ!.. πλήν αίφνης ! 
βλέπω αμείλικτος ποία μ' έπρόσμενε τύχη ! φεδ! βλέπω 
φροδδον ώς δναρ ή τάλαινα πάσαν ελπίδα καί μέλλον!!., 
καί ή τοδ Βίου μου έκτοτε τόσον ώρα'α γαλήνη 
κατεταοάχθη έν τάχει καί μόνον οί θρήνοι τούς θρήνους 
αϊ οίμωγαί τάς κραυγάς! αί άραί τάς αράς συναπήντουν 
έκτοτε μία ησύχαζε σκέψις τάς φρένας μου, μία 
μόνον έλπίς τΫίς ψυχής μου τόν σάλον κατέπαυεν, ήτις 
μέ καθιστή πατροκτόνον αίσχράν καί άνάξιον κόρην !..· 
Τοδ οδρανοδ άς άνοιξη έχάστη ρωγμή ! τ ώ / άνεμων 
κάθε πνοή άεννάως δς πνίη ! ό πόντος φρυά^των 
τούς αίΟεοίους αστέρας ά? σβύση ώχρά ας καλύψη 
άνεμοζάλη τά ώτα, τ ' ν νοδν, τήν ψυχή'', Ενα παύσω 
αίσθανομένη θεέ !_ τοδ π·κροδ συνειδότος τήν τύψι ν—· 
Πρό τών ομμάτων μου σβύει έκαστη ά κ τ ί : τών αστέρων, 
πρό τί)ς μορτίίς μου τά φάσματα φεύγουσι! τρέμει 
πρό τών χειλέων μου πάσα πνοή τοδ θανάτου καί μόνον 
μόνον 8ν δατρον γλυκδ άττ>κοδ οδοα'Όδ παροδίτης 
ε!ς τόν δοίζοντα έτι τόν β'.ον ιιου θάρρος μοί β δει ! 
πόσας φοράς έν θυμφ μυστικφ Λοκλίνουσα σύννους 
εις τούς βαρείς τής ψυχής στοχασμούς δέν σ' έζήτουν 

[ή τλήμων! 
μάγος ψυχή μέ άνθρωπου μορφήν καί μέ κάλλος άγγί -

[λου, 
πόσας φοράς τών ονείρων μου σύ δέν έγένεσο κέντρον . 

Ι ω α ν ν . Μ ο ί ρ α ς 
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Παρήλθεν οίμοι! δ καιρός τοδ Ιαρός μου πλέον ! 
καί κείμαι ήδη μαρανθείς, ώς φθινοπώρου φ ύ λ λ ο ν 
είνε εγγύς τό τέρμα μου τό βλέπω τό μοιραίον 
καί απωθώ περιαλγής παν δτι μ' ήτο φίλο-ν 
φεδ ! θά σβεαθώ ! τδ έγραψε ή μοίρα ή κακή μου 
δτι πικρά μ' έμοίρανε τήν διυχη ζωή μου. 

"2! τό γνωρίζω άπελπις εντός μικροδ εκλείπω, 
καί πίπτω στέλεχος γυμνόν, τόν βίον άπαυδήσας, 
δ,τι έδώ έζήτησα ρεμβός σ'εγκαταλείπω, 
ίνα τό εύρω, καν εκεί τό μνήμα μου ποθήσας· 
θέλω σκιάν ν' αναπαυθώ συσκιου κυπαρίσσου 
μυρσίνης κλώνα εύανθή καί άρωμα ναρκίσσου. 

Ποσάκις δέν έδάκρυσα! ό οφθαλμός μου κλαίων 
οδτε στιγμήν δέ' έπαυσε αίμοσιαγής νά ρίη 
έσβιαθη φεδ τό εϋδαιμον τό όνειρον τ' ώραιον, 
καί ή ζωή μου νηπενθής ώχρά μοί καταρρέει· 
δπου σιραφώ δέν απαντώ ποτέ θερμήν άγκάλην, 
θέλω νά φύγω τόν βορράν μά τόν ζηλεύω πάλιν. 

"Ω! ήμην άλλοτε κ' έγώ ακμάζων νεανίας 
καί ήνθουν άνθος θαλερόν μέ τής αυγής τήν ίρόσον, 
ουδέποτε τό βήμα μου φδήγουν μετά βίας 
καί ήμην τόσον ευτυχής ! καί πανευδαίμων τόσον, 
άλλ' οίμοι! ήλθεν δ χειμών κ' έν μέσω τών ανθέων 
μ' έμάραναν οί πακετοι και δέν ανθίζω πλέον. 

Μ' έμάραναν καλλίτερον, καλλίτερων νά φθίνω, 
άφοδ τό πάν μέ απωθεί, άφοδ τδ παν μέ φεύγει, 
φεδ! δέν μέ τέρπει ή ζωή τόν βίον δέν προκρίνω, 
άφοδ ουδέν μέ συμπαθεί, κι'ούδέ* μέ καταθέλγει 
δέν άγαπφ ! ό φθιαιών τό έαρ του λειμώνος 
θέλει φθινόπωρον νά ζή νά ιόν μαραίνη στόνος. 

Ποδ είσθε όνειρα χρυσά ! νεανικοί μου χοόνοι ! 
οδς δέν έχάρην έφηβος καί ώς σκιά παρήλθον, 
παρήλθατε καί συμπαθείς μοί έμειναν οί πόνοι 
καί φεύγω πρόωρα πληγείς, μόλις ακόμη ήλθον 
διέβην ναι! τό εννοώ, παρήκμασα καί κλίνω, 
δπου στραφώ περίλυπος τό μνήμα διακρίνω. 

Τό μνήμα φεδ ! πόσον αργεί, αργεί ακόμη ϊ τ ι ; 
νά ρίψω τρέμων, καί αλγών τ ' άπηυδησμένον σώμα· 
θέλω νά κλείσω ευτυχής τά φθισικά μου ετη, 
ποδ μέ παλμούς τ ' άνίστη^α, νά τά χαρή τό χώμα· 
θέλω νεκρός έγώ νά ζώ μαζύ μέ τούς νεκρούς μου 
σ'αυτούς νά πώ τούς πόνους μου σ' αύιούς τούς στενα

γμούς μου. 

"Ω ! παρελθόν μου τηλαυγές ! σκιά μ' έχεις αφήσει 
ποδ νά πετάξω θυμηδής νά σ' έπανεύρω πάλιν ; 
θέλω τούς χρόνους μου νά ζώ ό βίος μου μή σβύση, 
οέν θέλω πλέον λαίλαπας δέν θέλ' άνεμοζάλην 
•Ιναι άργά ! καί αβύννομαι δχ ! μόλις άναθάλλων, 
μόλις φαιδρόν μοδ μειδιφ τοδ ιατρού τό μέλλον. 

Τοδ ίατροδ ! καρδία μου ίέν είσαι Σύ γιδ πόνους 
*οέ αί λύπαι σ' έφθειραν κι" άνασασμόν δέν έχεις· 
«ϊΐαε δάκρυ και παλμούς εις καλλίτερους χρόνους 
και ρέμβαζε νά μή πονής διότι δέν αντέχεις 
ο έκαμε ράκος σ' έκαμε εκείνη τό γνωρίζεις, 
Ί'υχει τώρα νά χαρής και μή μέ άπελπίζης. 

Να ζήσω ; φεδ τ£ μ" ωφελεί τοιοδτος πλέον βίος, 
αφου εμπρός ατό βλέμμα μου τήν άδυσσον προσόλέπω, 
oev tíix.j, ο χ ι j τ „ ρ α ¥ < ο ν v i | χ ω α ί ω γ ; ω ς 

τι τό κάθε βήμά'μου στό μνήμα χο> ι ό τρέ τ» 
νά ι , τ α Χ ' ω ί * 1 ' 6 βορράς μέ τήν πνοήν του πνέων, 
ν« ρίψη κάιω τόν κορμόν, νά μή υπάρχω πλέον. 

Δ. Σ. AUOSTOAOHOrAOS 

Ο ΛΕΠΡΟΣ ΤΗΣ ΑΟΣΤΗΣ 
Μετάφρασις Α. 2. Π λ η θ ω ν ί δ ο υ 

Συνέχεια ίδε άριθ. 2.) 
Παρά τήν πε/ ι αυτού φροντίδα μου, ενίοτε 

έδραπέτευεν,χαί ουδέποτε διελογίσθην δτι αί απο
δράσεις του θά έιτροξένουν βλάβην είς τινα. Έ ν -
τοσούτφ κάτοικοι τίνες τ^ς πόλεως έταράχθησαν 
χα'. ένόμιοαν δτι ήτο ένδεχόμενον νά μεταδώσΐβ με
ταξύ αύτων τον ίον τής ασθενείας μου, απεφάσι
σαν δέ \ά άνενεχθωσιν είς τδν διοιχητήν, δστις 
παραχρήμα διέταξε νά φονεύσωσιν αυτόν. Στρα-
τιώται, καί τίνες των κατοίκων ήλθον μετ' ού 
πολυ δπως έκτελέσωσι τήν σκλ.^ράν ταύτην δια-
ταγήν. Έπέρασαν βρδχον είς τδν λαιμόν του ενώ
πιον μου καί τδν Ισυραν.Ότε ήχθη είς τήν θύραν 
του κήπου δέν ήδυνήθην νά μή προσβλέψω είς αύ-
τδν τδ υστατον τδν εΐδον στρέφοντα πρδς έμέ τά 
δμματα δπως αίτηση παρ' έμοϋ βοήθειαν, ήν ήδυ-
νάτουν νά τω παράσχω. "Ηθελον νά τδν πνίξωσιν 
είς τδν ποταμδν Δοάρ· άλλ' δ δχλ;ς, δστις άνέμε-
νεν αύτδν έξωθεν, τδνέφόνευσε δια λιθοβολισμών. 
"Ηχούσα τάς κραυγάς του καί υπέστρεψα είς τδν 
πύργον μάλλον νεκρός ή ζών. Τά γόνατα μου 
έτρεμον καί δέν ήδυνάμην νά σταθώ δρθιος· έρρί-
φθην είς τήν κλίνην μου είς χατάστασιν δυσπερί-
γραπτον. Έ ν τ·̂  δδύνι;/ μου, τήν δικαίαν άλλ' αύ-
στηράν ταύτην διαταγήν έξέλαβον βαρβαρότητα 
απηνή άμα καί ανωφελή· καίτοι δέ αίσχύνομαι 
σήμερον έπΙ τ φ τότε συναισθήματι, δέν δύναμαι 
δμως εισέτι νά σκεφθώ περί τούτου του συμβεβη-
κότος μετ' αταραξίας. Διήλθον δλην τήν ήμέραν 
έν σφοδροτάτφ ψυχ:κω σάλφ. ΤΗτο τδ τελευταΐον 
έμψυχον δν, δπερ απέσπασαν άρτίως παρ' εμού, 
καί ή πρόσφατος αύτη πληγή άνέωξεν δλα τά 
τραύματα τής καρδίας μου. 

Ούτως είχον τήν ψυχήν, δτε αυθημερόν, περί 
δυσμάς ηλίου, έλθών έκαθέσθην έπΐ τής πέτρας 
ταύτης, έφ' ής κάθησθε τώρα. Διελογιζόμην άπό 
τίνος τήν κακοδαιμονίαν μου, δτε εκεί κάτω, 
πρδς τάς δύω σημύδας τάς αποτελούσας τδ τέλος 
τοΟ φράκτου, εΐδον άναφανέν 1ν νεαρδν ζεύ
γος, δπερ άρτίως είχε συζευχθή. Προύχώρουν 
κατά τήν άτραπδν δια τής κοιλάδος καί διήλθον 
πλησίον έμοϋ. Ή θελξικάρδιος ηρεμία ή έμποιούσα 
βεβαίαν εύδαιμονίαν ήτο έναποτετυπωμένη έπΐ τής 
φυσιογνωμίας τωνπεριεπάτβυν βραδέως- οί βραχίο
νες των ήσαν πρδς αλλήλους συμπεπλεγμένοι - αί
φνης τούς εΐδον σταματήσαντας, ή γυνή έκλινε 
τήν κεφαλήν έπΐ τοΟ στήθους τοΟ συζύγου της, 
ούτος δέ έθλιψεν αυτήν τρυφερώς είς τάς άγχά-
λας του. Ήσθάνθην τήν χαρδίαν μου πιεζομένην. 
Νά σας τδ ομολογήσω; Ό φθόνος τδ πρώτον 
ύπεισέδυ είς τήν χαρδίαν μου. Ουδέποτε ή είκών 
τής ευδαιμονίας παρέστη έν έμοί μετά τοσαότης 
δυνάμεως. Ήχολούθησαδιά τών οφθαλμών αυτούς 
μέχρι χοΟ πέρατος τοΟ λειμώνος καί δτε έμ«λλον 
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νά καταστώσιν «φανείς εντός τών δένδρων,. φώ-' 
ναί ευθυμίας έπληξαν την άκοήν μου· ήσαν αί 
τών οικογενειών αυτών, αίτινες ήνωμέναι μετέ-
δαινον ε?ς συνάντηιίν των γέροντες, γυναίκες, 
παιδία τους περιεκύκλουν ήκουον τον συγκεχυ-
μένον ψίθυρον τής χαρά, - έβλεπ-ν δ.ά τών δέν
δρο:̂  .τα λαμπρά χρώματα τών ενδυμάτων αυτών, 
καί ολόκληρος δ δμιλος έφαίνετο περιβαλλόμενος 
με νέφος ευδαιμονίας. Δέν ήδυνήθην να υποφέρω 
τδ θέαμα· αί βάσανοι τής κο,,άσεως είχον εισέλ
θει έν τ-fl καρδία μου- επέστρεψα \j πρόσωπον 
μου καί είαήλθον δρομαίος έν τω κελλίφ μου. θεέ ! 
Πόσον μοί έφάνη ερηιον, ζοφερόν, στυγνάν, έν 
ταυθα λοιπόν, είπον κατ' έμαυτόν, προώρισταί 
μοι να διαβιώσω· ένταϋθ* λοιπόν ζών βίον άβίω-
τον θ' άναμέ.ω βρηδέως τδ τέλος τών ήμερων μου. 
Ό Αιώνιος έπέχκε τήν εύδαιμονίαν έπεδαψίλευσεν 
αυτήν έπί παν έμψυχον'δνΓ *«1 έγώ, έγώ μόνος, 
άνευ βοη4οθ, άνευ φίλου, άνευ συντρόφου . . . Οία 
φρικαλέα μοίρα ! 

Έρμαιον τών θλιβερών τούτων σκέψεων, έπε· 
λαθόμην δτι υπάρχει Ό ν παρήγορος, έπελαθόμην 
έμαυτοϋ. Δια-ί, έλεγον κατ' έμαυτόν, μοί εδόθη 
τδ φώς; Διατί ή φύσις μόνον ιτρδς έμέ είνα: άδι
κος καί ά ηοργος μητρυιά; "Ομοιος προς τδν άπό-
κληρον, έχω ενώπιον μου τήν πλουσίαν κληρο-
νομίαν τής οικογενείας, έξ ής αποτελείται τδ άν-
θρώπινον γένος, άλλ' δ ουρανός φειδωλός μόνον 
πρδς *μέ μέ αποστερεί τήν μερίδα μου. Ουχί, ουχί, 
άνέκραζον έκφρων 5έν υπάρχη δι' έσέ ευδαιμο
νία ini τής γής· απόθανε, άτυχες, απόθανε ! Πολύ 
χρόνον έμόλυνας τήν γήν δια τής παρουσίας σου· 
είθε νά σε καταπίη ζώντα καί να μή άφ^ση, ίχν^ς 
τής απεχθούς παρουσίας σου. Ή παραφροσύνη 
μου ηδξανε βαθμηδόν, ή επιθυμία του νά διαφθεί
ρω έμαυτόν καττκυρίευσέ μου καί προσήλωσεν 
ά/τάσας τάς-σκέψεις μου. Τελευτών συνέλαβον τήν 
άπόφασιν να πυρπολήσω τήν κατοικίαν μου καί 
καώ έν αύτ^ μέ πάν δ,τι ήδύνατο να κ?.ταλίπ^ 
άνάμνησιν περί έμοο. Τεταραγμένος, έκφρων, 
εξήλθαν είς τούς αγρούς, έπλανήθην λάθρα μικρόν 
περί τήν κατοικίαν μου· ακούσιοι λυγμοί έξήρ-
χοντο u ö στήθους μου, τρομάζοντες έμέ αυτόν 
έν t% συγν; τής νυκτός. ' ϊπέστρεψα έμμανής έν 
τ^ κατοικία μου κραυγάζων: Κατάρα έrei σέ λε
πρέ! κατάρα έπί σέ. Καί ώςεί τα πάντα συνεβάλ-
λοντο είς τήν άιτώλειάν μου, ήκουσα τήν ηχώ, 
ήτις έκ τών ερειπίων του Πύργου Βραμαφά/ αν
τηχεί ευκρινώς: Κατάρα έπί έ ι έ . Έ η η ν έ-τρο-
μος έπί τής θύρας του Πύργου καί ή ασθενής 
ήχώ τοο δρους έπί πολύ εισέτι έπανελάμβανε : 
Κατάρα έπί σέ. 

"E)a6sv λαμπτήρα,καί άπόφα3ΐν έχων νά θέσω 
πυρ είς τήν κατοικίαν μου κατέβην είς τόν κατώ-
τατον τών κοιτώνων συναποφέρων κληματίδας 
κι ί ξηρά κλαδία - τδ δωμάτιον ήτο εκείνο, ένφ κα· 
τωκει ή αδελφή μου, καί είς χδ δποίον ουδέποτε 

άιτδ τοΟ θανάτου της .επέστρεψα - τδ άνάκλιντρόν 
της εύρίσκετο εισέτι είς τήν θέσιν έν γ τδ άφήκα δ 
πότεήγειρον τελευταίον αυτήν έξ αύτοΟ.'Η3θάνθην 
φρικίασιν φόβου, ίδών τδν πέπλον καί τινα τών 
ιματίων της τήδε κάκείσε έρριμμένα έν τωδω-
ματίφ- αί τελευταίαι λέξεις, ας εΓχε προφέρει πρίν 
ή έξέλϋει εντεύθεν, έμειναν έγκεχαραγμέναι έν τω 
πνεύματ: μου : «θνήσκουσα δέν θά σέ έγκαταλί-
πω, μοί έλεγε· ένθυμοΟ δτι θά ήμαι παρούσα είς 
τάς αγωνίας σου». 

'Εναποθέσας τδν λαμπτήρα έπί τής τραπέζης 
-παρετήρησα τήν ταινίαν τοΟ σταυρού, δν έφερεν 

έπί τοΟ τραχήλου καί είχε θέσει μεταξύ 5ύο σελί
δων τής Άγιας Γραφής. 'ΕπΙ ταύτη, τή θέα ώιτι-
σθοχώρησα, αυσχεθείς όπδ θεί-,υ τρόμου. 'Ανέ-
νηψα καί είδον τό βάθος τή; αβύσσου είς δ έμελ-
λον νά κρημ-ισθώ" έπλησίασα τρέμων είς τήν Ά -
γίαν Βίβλον ιδού, ίδού, άνεφώνησα, ή βοήθεια ήν 
μοί ύπέσχετο. Καί άποσύρας τόν σταυρόν έκ του 
βιβλίου, εύρον εντός έπιστόλιο/ έσφραγισμένον, 
δπερ ή αγαθή αδελφή μου είχεν εναποθέσει εκεί 
δι' Ιμέ. Τά δάκρυα μου 6πδ τής λύπης τέως συ
νεχόμενα, ήρχισαν νά ρέωσι κρουνηδόν δλα τά 
ολέθρια σχέδια μου έξηφανίσθησαν αυτοστιγμεί· 
εθλιβον έπί πολύ τήν πολύτιμον έπιστολήν- έπί 
τής καρδίας μου, πρίν ή δυνηθώ νά τήν αναγνώ
σω, καί κλίνας γόνυ, δττως επικαλεσθώ τήν θείαν 
εύσιτλαγχν'αν,άνέωξα τήν έπιστολήν καί άνέγνων 
μέ λυγμούς τούς δε τούς λόγους, οΓτινες έσονται 
άνεξάλειπτοι έν τή καρδία μου. « Αδελφέ μου, 
μετ' ού πολύ μέλλω νά σέ αφήσω, άλλα δέν θά 
σέ έγκαταλίπω. Έ κ τοΟ ουρανού, δπου ελπίζω 
να υπάγω, θ' αγρυπνώ έπί σιυ. θ ά δέωμαι τοΟ 
θεού όπως σέ ένισχύη. νά υπόμενες τδν βίον καρ-
τερικώς, έως ού δόξη, αύτω νά μάς ένωση είς τδν 
άλλον κόσμον τότε θά δυνηθώ νά σοί επιδείξω δ-
λην τήν στοργήν μου· ουδέν θάμέ κωλύη νά αϊ 
πλησιάζω, κχί ουδέν θά δυνηθξ νά μάς άποχω-
ρήσΐ αλλήλων. Σοί άφίνω τόν μικρόν σταυρόν, 
δν έφερον έπ' εμού καθ' δλον τόν βίον μου* συ
χνά μέ παρεμυθήσατο έν ταΐς θλίψεσί μου καί τά 
δάκρυα μου δέν είχον άλλον μάρτυρα ή αυτόν. 
Μέμνησο, δταν ϊδης αυτόν, δτι ή ύστατη ευχή 
μου ύπήρξεν ϊ^α δυνηθής νά ζήση,ς καί άποθάν^ς 
ώς καλός χριστιανός.» 

Αγαπητή επιστολή, ή \ ουδέποτε 0' άφησαν 
θά σέ συναποφέρω μετ' έμοϋ είς τδν τάφον σύ 
θά μοί άνοίξη,ς τάς πύλας τοΟ ούραν^Ο, άς τδ έγ
κλημα μου έμελλε νά μοί κλείσΐβ αιωνίως ! Μετά 
τήν άνάγνωσιν αυτής ήσθάνθην δτι έλιποθύμουν, 
εξαντληθείς έκ τής δοκιμασίας. Νέφος έκάλυψε 
τούς οφθαλμούς μου καί έπί μικρόν έλησμόνησα 
τά άλγη μου καί τήν συνείδηση τής υπάρξεως 
μου. Ότε συνήλθον, ή νύξ ήτο προκεχωρηκυΐα. 
Έ φ ' δσον αί ίδέαι μου καθίσταντο διαυγέστεραι, 
ή,3θανδμην γαλήνην άπερίγραπτον. "Ο,τι συνέβη 
τήν έσπέραν μοί έφαίνετο δνειρον. Ή πρώτη μου 
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χίνηοις ήτο νά υψώσω τά δμματα είς τδν ούρα-
νδν καί ευχαριστήσω αύτφ δτι μέ προεφύλαξεν 
άπδ τής μεγίστης τών δυστυχιών. Ουδέποτε τδ 
στερέωμα μοί έφάνη τοσοΟ:ον γαλήνιον καί ώ· 
ραϊον έν ά^τρον έλαμπε κατέναντι τοΟ παραθύ
ρου μου- έθεώμην αύτδ πολύν χρόνον μϊτ ' άρρη
του ηδονής ευχάριστων τω θ ί ψ δτι μοί παρεχώ
ρησε τήν ήδονήν τοΟ νά τδ βλέπω εισέτι, καί ή-
σθανόμην ένδόμυχον παραμυθίαν αναλογιζόμενος 
δτι μία τών άκτίνων του ήτο πρΓ.ωρισμένη δια τδ 
άθλιον κελλίον του Λειτροΰ. 

("Κπεται τ6 xèXoc). 

Ο ΚΥΡΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ 

ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΓΣΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Συνεπληρώθ·/! τό πεντηκοστόν έτος τής υπάρ
ξεως τού εθνικού ΙΙανεπιστημ-ίου· έστρέψααεν 
τ ά βλέμματα πρός τό παρελθόν καί εϊδομεν τήν 
γενομένων έργασίαν καί έχοντες λόγους πολλούς 
νά χαρώμεν έπί τοις πεπραγμ-ένοις έωρτάσαμεν 
έορτήν μεγάλτ,ν. Ά λ λ α τούτο δέν άοκεΐ' έκ 
του παρελθόντος πρέπει ν ' άντλήσωμεν ού μό
νον χαράν, άλλα καί διδάγματα - πρέπει νά κα-
τανοήσωμεν κατά τί έλκττούμεθα καί π ω ; δυ
νάμεθα έκ τών ενόντων νά βελτιώσωμεν τά η 
μέτερα. Τα έθνικόν Πανεπιστήμ,ιον θεωρείται 
ώ ; υστέρησαν κατά τήν έπιστημονικήν παρα-
γωγήν τούτο, ούτως απολύτως έκφερόμενον, 
δέν είνε αληθές. Έάν αί ένιαύσιαι λογοοοσίαι 
δέν περιωριζοντο μόνον είς τήν άναγραφήν τών 
αποτελεσμάτων τ ή ; πανεπιστημιακή; διδασκα
λία;, αλλά περιελάμβανον και τήν έπιστημ,ο-
νικην έργασίαν τών καθηγητών καί υφηγητών 
τ ο ύ ημετέρου πανεπιστήμιου, πρόχειρο; θά ήτο 

" ε Υ Χ ° ί *αί ευχερή; ή άποδειξι; , δτι καί ε
πιστημονική εργασία λόγου άξια έγένετο. Εί-
σαγοντες τό έθος τούτο, εύχόμεθα ν ' άναγρά-
φωνται έν τ φ μέλλοντι ύπ-j τών διαδόχων η 
μών πλείονα καί γενναιότερα, 

( Επεται κατάλογο; τών κατά τό λήξαν 2-
τ ο ; έκδοθεισών συγγραφών καί διατριβών ύπό 
Χαθηγτ ,τών *.α'ι υφηγητών τού Πανεπιστημίου). 

Ομολογητέον εν τούτοις, δτι αϊ μέχρι τούδε 
προσπάθειαι πάντων έσκόπουν κυρίως είς τήν 
βελτίωσιν τών τ ή ; διδασκαλίας, ή ; ή διαρρύ-

μισΐ ; φυσικφ τ φ λόγω έπρεπε νά προηγηθή. 
' ο οε 6εύτερον έργον τού Πανεπιστημίου, ήτοι 
^ επιστημονική παραγωγή ούδαμώ; άμφιβάλ-

ω> οτι θά γείννι άπό τούδε επίσης κύριον μέ-
' ίμα ημών, άν θέλωμεν καί τό ήμέτερον 11α-

ν |πιστήμιον νά τ :θή κατά πάντα μεταξύ τών 
^επιστημίων τής αλλοδαπής ί σότιμον. Τό 

' υ τ ε ρ ο ν τούτο έργον ελπίζεται νά κατορθωθή 
Ρ̂ο ..άντων έν τοις έργαστηρίοι; καί τοι ; φρον-
'τνίρίοις. Έν τοϊ; έργαστηρίοις καί τοΐ; φρον-

τιστηριοι; πρέπει ν ασκώνται οι φοιτηται ε ι ; 
τ ά ; μ.εθόδους τού έρευναν, παρασκευαζόμενοι 
έργάται τής επιστήμη;, διότι ά λ λ ω ; * δυνατόν 
να ύποληφθώσιν ώ ; περιττά. 

Κατά τήν διάρκειαν τ ή ; πρυτανεία; μου έ-
σκέφθην π ώ ; είνε δυνατόν νά δοθή ώθησι; πρό; 
τοιαύτην έργασίαν μεταξύ τών τροφίμων τού η
μετέρου Πανεπιστημίου καί έστοχχσθην, δτι 
άγώνε; ενιαύσιοι έκαστη; σχολή; θά έξήγειρον 
ευγενή άμιλλαν πρό; έργασίαν καί θά έγίνοντο 
αφορμή, όπως καταγίνωνται ε'ι; τήν έκμάθησιν 
τών μεθόδων τ ή ; έρευνη; οΐ έκλ = κτοί τ ή ; ελ
ληνικής νεότητος. Επωφεληθεί ; δέ τ ή ; ευκαι
ρία; τών εορτών τ ή ; πεντηκονταετηρίδα; ύπέ-
βζλον τήν γνώμην ταύτην εις τόν μέγαν τού 
έθνου; εύεργέτην κ. Κ. Ζάππαν, ό'στι; αποδε
χθεί; αυτήν ανήγγειλε τηλεγραφικώς τήν πρώ-
την ήμέραν τών εορτών τού Πανεπιστημίου 
τήν χορηγίαν δύο αγώνων ενιαυσίων καί δι ' επι
στολή;, έν ή διαλάμπει τού άνδρό; ή φιλοπα
τρία καί τά ύψηλόφρον, άνέθηκεν ε'ι; τήν Σύ-
γκλητον τόν κανονισμ,άν τών αγώνων τούτων. 
Τήν δευτέραν ήμέραν τών εορτών τού Πανεπι
στημίου έγκριτο; συνάδελφο;, διατρέφων ένθερ-
μον στοργήν πρό; τό IΙανεπιστήμιον, ό κ. Θεό
δωρο; Άρεταΐο; , έπέστειλέ μοι γράμμα, έν ω 
ήγγέλλετο ή 'ίδρυσις ενός ενιαυσίου αγώνος. 

("Επβται συνέχεια) 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΣΓΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΓ 

Προεδρεία χ. Α. ΆκαγνωστάχΊ/. 
Γενομένης απαρτίας περί ώραν 4 1Γ2 μ. μ. 

άναγινωσκονται καί έπικυρούνται τά ποακτικά 
τ ή ; προηγουμένη; συνεδρίας. 

Ό κ. Χαραμής αναφέρει περίπτωσιν ύπογα-
στρική; κυστεοτομία;, ήν ενήργησε ^πρό εννέα 
ήμερων παρά παιδί 5 1 [2 ετών καί ή τ ι ; άπέ-
ληξεν α'ισίω;. Προετίμησε τήν ύπογαστρικήν 
τομήν ώ ; μάλλον ένδεικνυομένην παρά τοΐ; 
παισί διά πολλούς λόγους καί ιδία διότι δταν 
ό λίθος ή μέγας εύκολωτερον εξάγεται διά τού 
υπογαστρίου, ένφ όιά τού περιναίου δέον ισχυ
ρώς νά έλκυσθή, οπότε προκαλεί αίμορραγίαν 
καί άλλα ; βλάβας. 

Ό κ. ΚατερινόπουΛος παρατηρεί δτι ύπάρ-
χουσι περιστάσεις, καθ' ά; αντενδείκνυται ή 
ύπογαστρικη τομή, ώ ; π . χ. ε'ι; παιδίον, δπερ 
πρβγενεστερω; είχε πάθει περιτονίτιδα, ή τ ι ; 
προκαλεί πρόσφυσιν τού περιτοναίου είς τήν 
ήβικήν σύμφυσιν. 

Ό κ. ΚαΛ.Ιιοντζής δέν συμφωνεί μετά τοϋ 
κ. Κατερινοπούλου, Ισχυριζόμενος δτι ή ύπερ-
ηβική ,κυστεοτομία δέον νά έκτελήται παρά 
τοΐ; παισί κατά κανόνα. Ή περιτονΐτις είναι 
σπανιωτάτη, ούδ' αποτελεί άντένδειξιν καθ' ό'-
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<*ον δέν προκαλεί συμφύσεις, ώς είπεν ό προλα-
λήσας, 

Ό κ.* Κανάχι\ς άνακοινοΐ περίπτωσιν χολώ
δους αίματουρικοΰ πυρετοϋ προκληθέντος ύπό 
τής κινίννις. Πρόκειται περί ασθενούς πάσχον
τος έλώδη καχεξίαν, δν έπεσκέφθη κατά Φε-
βρουάριον και ε'ις δν άνέγραψεν ήμίσειαν δραχ-
μην κινίνης ϊνα λάβη εις δύο δόσεις. Τό έσπέ 
ρας ό άρρωστος εφαγε' την δέ τρίτην μετά τό 
μεσονύκτιου έλαβε την πρώτην της κινίνης δό-
σιν. Μετά παρέλευση μιας ώρας κατελήφθη 
ύπό ρίγους καί σφοδρού πυρετού και ούρησεν 
αιματηρά. Επισκεφθείς την έπιοϋσαν τον άρ-
ρωστον, εύρεν αυτόν έχοντα θερμοκρασίαν 40° 
χροιάν Ίκτερικήν καθολικήν, ναυτίαν κα'ι εμε
τούς χολώδεις ακατάσχετους. Ανέγραψε τά 
κατά τού έμέτου και έπεσκέφθη πάλιν την 6 
ώραν τον άρρωστον, όστις δέν είχεν ουρήσει, 
έπύρεσε δ' ίσχυρότερον καί τέλος περ'ι τό με-
σονύκτιον απέθανε. Φρονεί ότι ή κινίνη προε-
κάλεσε την -αίματουοίαν. 

Ό κ. ΚουΛούρης παρατηρεί ότι έπ'ι 20 ετη 
ουδέποτε είδεν ε'ις τον στρατόν αϊματουρίαν έκ 
κινίνης. Εις πάσας τάς περιπτώσεις αίματου-
ρικού πυρετού έχορήγησε την κινίνην καί έ'σχε 
καλά αποτελέσματα. Φρονεί δ' ότι οσάκις ε
πέρχεται ό θάνατος, τούτο άποδοτέον είτε εις 
την ολίγην χορηγουμένην κινίνην, είτε εις κα
κήν αυτής ποιότητα. 

Εντεύθεν προκύπτει συζήτησίς, ής μετέχου-
σιν οί κ. κ» Φωχα.ς ΚαΛΛιβωχας, Κανέ.ΙΛψ;, 
Παρίσης καί Παη.αΰαηιΧείου παραδεχόμενοι 
ότι η κινίνη δυνατόν νά προκαλέση αϊματου
ρίαν. 

Ό κ. 'Ορ.Ιάνόος σχετικώς προς τό ζήτημα 
αναφέρει περίπτωσιν οικογενείας μεταναστευ-
σάσης έκ Λαμίας εις Αθήνας, καί ής ό πατήρ 
παθών αίματουρικόν πυρετόν άπεβίωσεν. Ή 
σύζυγος άπέδωκε τον θάνατον εις την κινίνην 
διά τούτο ότε μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος 
προσεβλήθη ή θυγάτηρ αυτής ύπό τής αυτής 
νόσου έκωλυσε τόν Ίατρόν νά χορήγηση κινί
νην. Ένήργησεν ενέσεις αρσενικού καί ή άρ
ρωστος Ίάθη. 

Ό κ. Ααμτια&άρινς αναφέρει άνάλογον πε
ρίπου περίπτωσιν. 

Ό κ. ΆΛεζανόρό) ιαννος αναφέρει το περί-
στατικόν κυρίας, ήτις έ'παθε δις μέχρι τούδε 
αίμορραγίαν άπό των γεννητικών οργάνων μετά 
την χρήσιν τής κινίνης. 

Ο κ. /V. Μαχχάς φρονεί ότι περιεπλέχθη ή 
συζήτησις, οί δέ συζητήσαντες πεοιέπεσαν εις 
αντιφάσεις. Κηρύσσεται υπέρ τής χρήσεως τής 
κινίνης εις πάσας τάς περιπτώσεις αίματουρι-
κού πυρετού. 

Λύεται ή συνεδρία περί ώραν 6 1 /2 . 

Α Γ Γ Ε Λ I Α I 
ΕΚΔΟΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Α. Ώιύα,ϋά.—Έγχειρίδιον Ιατροδικαστι

κής κατά αετάφρασιν ! Αντωνίου Α. ΚαΛΛιβω· 
χα ύφηγητού τής Ιατροδικαστικής έν τω Έθν. 
ΙΙανεπιστηαίω. 

Διά τής μεταφράσεως τού συντόμου μέν, 
άλλά περιεκτικού τούτου συγγράμματος, ό κ. 
Ά . Δ. Καλλιβωκάς άπαξ ε'τι διετράνωσε την 
φεοεπονίαν αυτού, παράσχων τη μεν φίλη 
σπουδαζούση τό θείον τού Ασκληπιού έργον 
νεότητι πολύτιμον βοήθημα ε'ς τάς σπουοάς 
αυτής, τοις δέ άξιοτίμοις συναδέλφοις αυτού 
ίατροΐς ίπίκουρον κα'ι όδηγον έν τ*7) εξασκήσει 
τής Ιατροδικαστικής αυτών λειτουργίας. Ή 
εκδοσις, αρχομένη λίαν προσεχώς, γενήσεται 
κατά τεύχη, ών εκαστον συγκείμενον έκ δύο 
τυπογραφικών φύλλων θέλει τιμάσθαι 'διά μέν 
τους κκ. φοιτητάς τής ιατρικής κα'ι νομικής 
λεπτών 50 , διά δέ τούς λοιπούς λεπτών 60 . 
Συνδρομηταί εγγράφονται παρά τω μεταφρα
στή έν τώ άνατομειω καί παρά τω διευθυντή 
τής «Ακαδημίας» 

/. ΒέοΙανά, κοσμήτορος κα'ι καθηγητού τής 
Φυσιολογίας έν τνϊ Ίατρικγί Σχολήί τών Παρι
σίων, Ισοβίου γραμματέως τής Ιατρικής Α κ α 
δημίας, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, κατά μετάφρασιν Κ. 
Φ. Άρχιγένους κα'ι Άρ . Λευκοπαρίδου, φοιτη
τών τής Ιατρικής. 

Ά ν τ ί πάσης άλλης συστάσεως, ψιλόν τό ό
νομα τού συγγραφέως δείκνυσι την μεγάλην 
σπουδαιότητα καί άξίαν τού άγγελλομένου 
συγγράμματος, τυχόντος μάλιστα ου μόνον έν 
Γαλλία, άλλά καί πολλαχού τής Ευρώπης ευ
μενέστατης υποδοχής. 

Ώς δέ ό κ. I. Ζωχιός, τακτικός καθηγητής 
τής φυσιολογίας έν τώ 'Εθν. Πανεπιστημίω, ει
πεν, ή έν λόγω φυσιολογία είναι ή μόνη, ήν ώς 
κατάλληλον διά τούς φοιτητάς τής Ιατρικής 
εγκρίνει. 

ΙΙεποίθαμεν δέ ότι οί φίλοι κκ. φοιτηταί τής 
Ιατρικής σχολής πρβθύμως θελουσιν υποστηρί
ξει την πολύπονον κα'ι πολυδάπανον ταύτην 
έ'κδοσιν τής μεταφράσεως, ήν λίαν άξιεπαίνως 
άνέλαβον οί φιλόπονοι συσπουδαστα'ι αυτών 
κκ. Κ. Φ. Άρχιγένης καί Α. Λευκοπαρίδη<·. 

Συνδρομηταί εγγράφονται καί έν τώ ήμετέ· 
ρω γραφείω. 

Ίστοριογεωγραφιχή περιγραψή τής ΑγχιάΛου, 
μετά πίνακος τών νομισμάτων αυτής, ύπό Θε· 
μιστ. Μ. ΙΙαρασκευοπούλου. 

Οί ημέτεροι κκ. συνδρομηταί κα'ι άναγνώ· 
σται ανέγνωσαν βεβαίως τό έν τοίς προηγου· 
μένοις δυσ'ι τεύχεσι τής «Ακαδημίας» δημο· 
σιευθέν απόσπασμα έκ τής άγγελλομένης αν
εκδότου ταύτης συγγραφής, ώ ι τ ε περιττή α« 
ποβαίνει πάσα άλλη παρ'ήμών σύστασις. 


