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Β Ε Ν Ε Δ Ι Κ Τ Ο Σ  Κ Α Ϊ Ρ 0 Λ Η Σ .

Τή 8. αΰγούστου τοϋ παρόντος έτους άπεβίωσεν έν Νεα·- 
πόλει έν ηλικία 63 έ τώ ν . δ Βενέδικτος Καϊρόλης, είς των 
ένδοξων εκείνων αγωνιστών και δημοφιλέστατων πολιτικών 
άνδρών της ’Ιταλίας, των οποίων το όνομα εΐνε αναπό
σπαστος συνδεδεμένον προς τους υπέρ ανεξαρτησίας και ένώ- 
σεως τής πατρίδος των αγώνας. Μετά τόν δάνατον τοϋ 
Γαριβάλδη, οΰδενός άλλου πολιτικοί/ ανδρός ή τελευτή διέ- 
χυσεν είς τά ς καρδίας πάντων των ’Ιταλών τοσοϋτο γενικόν 
και βαδύτατον πένδος, όσον ή άποβίωσις τοϋ Βενεδίκτου 
Καϊρόλη. Διό και σόμπας 6 ιταλικός λαός,· από του βασι- 
λέως μέχρι τοϋ κατωτάτου πο
λίτου, προεδυμήδη νάέκδηλώση 
δια παντοίων μέσων την άμετρον 
συγκίνησίν του.

Ό  Βενέδικτος Κκϊρόλης κατ- 
ήγετο εκ μιας των διαπρεπέστα
των ιταλικών οικογενειών, τής 
οποίας τ ά  μέλη αείποτε Ιπεδεί- 
ξαντο άκραν φιλοπατρίαν μαχό- 
μενοι ανδρείος και άπο&νήσκον- 
τες υπέρ ελευθερίας τή ς έαυτών 
πατρίδος. Έ κ  των πέντε αδελ
φών, οΐτινες ήγωνίσδησαν υπό 
τόν Γαριβάλδην, 0 Βενέδικτος 
μόνος έσώδη, καίπερ βαρέος 
πληγωδείς. !0  αδελφός αότοϋ 
Ερρίκος έπεσεν υπέρ πατρίδος 
έν ετει 1859 παρά τω Varese' 
ό δεύτερος αυτοϋ αδελφός άπέ- 
δανεν ωσαύτως ήρωϊκώς, Ιν έτος 
βραδύτερον, παρά τφ  Cafcalasimi, 
ενδα ό Βενέδικτος ως διοικητής 
τοϋ λόχου των έδελοντών τής

Κ Λ Ε Ι Ω . Τ Ο Μ Ο Σ  Ε ' .

Παβίας έπληγώδη βαρέος κατα τήν έφοδον έπί τό  Παλέρ- 
μον· οί δύο λοιποί αδελφοί άπέδανον έν Ιτε ι 1867 κατά 
τήν Ιν Μεντάνα μάχην τόν ήρωϊκόν δάνατον. Καί κατα 
ταότην τήν μάχην, τόν τελευταίου αγώνα, ον ήγωνίσατο 
ό Γαριβάλδης υπέρ έλευδερώσεως τή ς 'Ρ ώ μ η ς, Ιλαβεν ένερ- 
γόν μέρος 6 Βενέδικτος Καϊρόλης. Ό  πατήρ αυτοϋ Κά
ρολος, διάσημος χειρουργός έν Παβία, έλαβεν ώσαύτως 
μέρος είς τήν έπανάστασιν των Μεδιολάνων καί τήν κατά 
τής Αυστρίας στρατείαν Ιν έτει 1848, όμοϋ μετά των πέντε 
υιών του, βραδύτερου δε κατά τήν έν Νοβάρα μάχην άπέ-

δανεν υπό καίριου τραύματος. 
'Η  μήτηρ τοϋ Βενεδίκτου Ά δε- 
λαΐς ήτο ώσαύτως γενναιοτάτη 
γυνή καί δ ιά  τόν υπέρ έλευδε- 
ρίας ένδουσιασμόντηςπαρεβλήδη 
πολλάκις πρός τήν μητέρα των 
Γράκχων. 'Ο  Βενέδικτος Καϊ- 
ρόλης Ιγεννήθ·η τή  28. ίανουα- 
ρίου 1826 έν Γροπέλλω παρά τη 
ΓΙαβία, ενδα διήγαγε τά  νεανικά 
του έτη μέχρις οδ έπεράτωσε τάς 
σπουδάς αυτοϋ.έν τη  νομική σχολή 
τοϋ πανεπιστημίου τ ή ς . πόλεως 
ταύτης. Σπουδαστήςέτι ώνέλαβε 
μέρος είς τήν άνω μνημονευδεΐ- 
σαν έπανάστασιν καί είς τήν έν 
Νοβάρα μάχην, ενδα ό πατήρ 
αυτοϋ τρωδείς καιρίως άπεδανε. 
Έ ν  νεαρωτάτη ώσαύτως ήλικί^ 
άνεμίχδη είς πλείστας συνωμο- 
τικάς έταιρίας κατά  των Αυ
στριακών, πλέον δέ η άπαξ προ- 
εκηρύχδη ή κεφαλή αυτοϋ, κατα-ΒΕΝ Έ Α ΙΚ ΤΟ Σ Κ Α ΪΡΟ Λ Η Σ .
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δικασδέντος είς θάνατον καί μεγάλην χρηματικήν ποινήν. 
Μ ετά τοΰ Γαριβάλδη ή το στενότατα συνδεδεμένος, εις όλα 
δέ τ α  πατριωτικά κινήματα τοΰ μεγάλου ¿κείνου άνδρός 
έλάμβανεν ό Καϊρόλης ¿νεργόν μέρος. 'Γπό τόν Γαριβάλ- 
δην ωσαύτως μετέσχε του κατά τή ς Αυστρίας πολέμου Ιν 
έτει 1859, κατά δε τό 1860 ώς λοχαγός του έβδομου λό 
χου των Χιλίων έν Κ αταλασίμι έλαβε χαλεπώτατον τραύμα 
είς τ ά  σκέλη.

Τ ό κοινοβουλευτικόν στάδιον του Καϊρόλι ήρξατο από 
του 1860, δτε έξελέγη αντιπρόσωπος τής γενεδλίου αυτού πό- 
λεως Παβίας έν τη  πρώτη ιταλική βουλή. Έ π ί βάκτρων έρει- 
δόμενος είσήλδεν εις τήν βουλήν υπό τάς ένδουσιώδείς έπευφη- 
μίας απάντων των συναδέλφων του. Ά λλ’ έπειδή ήτό φύσει 
ευγενεστατος καί όμολογουμένως πρότυπον άβρότητος δεν 
ήρέσκετο είς τό  κοινοβουλευτικόν στάδιον. ώς συμπαρασυρον 
είς κυκεώνα παδών, μή συμβιβαζόμενον πρός τον χαρακτήρα

τόυ’ δ ιά  τούτο υπό φιλοπατρίας μόνον παρακινη&είς άνέλαβεν 
έν έτει 1867 τήν άντιπροεδρείαν τής βουλής ώς αρχηγός τής 

• άντιπολιτευσεως, είς ήν μερίδα καί διετέλεσε πιστός μέχρι τής 
τελευταίας του στιγμής. Τω 1878 πρόεδρος ών τής βουλής 
έκλή&η έπί τήν πρωθυπουργίαν ένδα παρέμεινεν έπ’ ολίγον 
μόνον. Τόν Ιούλιον του 1879 πάλιν άνήλδεν είς τό άνώ- 
τατον τής πολιτείας αξίωμα, άλλά καί πάλιν ήττηδείς έπεσε 
κατά μάρτιον του 1881 υπό τήν κραυγήν συμπαντος του Ιτα
λικού λαοΰ, άμα ώς έγνώσδη ή υπό των Γάλλων κατάληψις 
τής Τΰνιδος. Ώ ς  κοινοβουλευτικός ρήτωρ ό Καϊρόλης διε- 
κρίδη δ ιά  τε τό ΰψος των ιδεών του καί τήν δερμήν ευ
γλωττίαν του.

Ό  δάνατος του διάσημου τούτου άνδρός καί έν Έ λλά δ ι 
παρήγαγε βκδεΐαν συγκίνησιν είς πάντας τούς γινώσκοντας 
αυτόν ώς Ινα τών ακραιφνών φιλελλήνων, των πιστευόντων 
άκραδάντως έπί τό μέλλον τής ήμετέρας χώρας.

AI  Ν Ε Ω Τ Α Τ Α Ι  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ  Ε Π Ι  Τ Ο Υ  Α Ρ Ε Ω Σ .

’Εκ τών ουρανίων σωμάτων τών άνηκόντων είς τό  ήμέ- 
τερον ήλιακόν σύστημα τό πλεΐστον ήμών ένδίαφέρον προσ- 
ελκύουσι τά  πρός τήν ήμετέραν γήν πλησιέστατα καί συγγε
νέστατα, τοΰτ’ έστιν οί χλανήται. Έ κ  τούτων δε πάλιν ό 
Α ρης απασχολεί από τίνος ήδη χρόνου τήν μεγίστην προσ
οχήν πάντων τών έξερευνητών του ουρανού καί τών φίλων 
τής αστρονομίας ένεκα τών καταπληκτικών ανακαλύψεων, 
τών γενομένων εσχάτως έπί του δαυμασίου τούτου πλανή
του, του οποίου ώς γνωστόν ή τροχιά περιβάλλει αμέσως 
τήν τροχιάν τής γής.

Α ν παρατηρήσωμεν εν ώρα νυκτδς μετά προσοχής τόν 
άστερόεντα ουρανόν, &ά προσελκύση τήν προσοχήν ήμών 

. άστήρ τις  Ιδιαζόντως λαμπρός καί υπέρυθρον φως άπαστρά- 
πτων. 'Ο  άστήρ οδτος εΐνε ό πλανήτης Α ρης, όστις άν τύχη 
να εόρεδή έν χαταλλήλω &έσει πρός τήν γήν φαίνεται ήμΐν 
ένεκα τής σχετικώς μικράς αυτΟΰ άποστάσεως έκτάκτως 
λαμπρός, λαμπρότερος του Διός καί κολλώ λαμπρότερος του 
Σειρίου, του λαμπρότατου τών ήμετέρων απλανών αστέρων.

01 αστρονόμοι υπολόγισαν οτι ό Α ρης είναι πολυ μι
κρότερος τής ήμετέρας γής, διότι ή διάμετρος αυτου κατά 
τους νεωτάτους υπολογισμούς του αστρονόμου H artw ig εΐνε 
μόλις 6735 χιλιομέτρων, ούτως ώστε ή έπιφάνεια αυτού Ισου- 
τα ι πρός τά  */·,„ περίπου τής έπιφανείας τής γής. ΙΙρός 
τοότοις δέ ό Α ρης συνίσταται έξ υλικού πολυ άραιοτέρου ή 
ή γηΐνη σφάϊρα, δ ιότι ή αποτελούσα αυτόν μάζα έχει πυκνό
τη τα  ΐσην περίπου πρός τά  3/4 τή ς πυκνότητος τής γήινης 
μάζης, ή δέ έλκτική αΰτοΰ δυναμις εΐνε ίση πρός τ ά  2/5 τής 
του ήμετέρου πλανήτου, ούτως ώστε πάντα τά  σώματα έπί 
του Αρεως έχουσι βάρος μικρότερον του ήμίσεως ή έπί τής 
γής, έν άλλαις λέξεσι σώμά τ ι, ζυγίζον έπί τή ς γής 5 λί- 
τρας, έπί του Αρεως ζυγίζει μόνον 2 λίτρας. Τουνατίον δέ 
αί ήμέραι έπί του Αρεως έχουσι τήν αυτήν σχεδόν διάρκειαν 
ήν καί παρ’ ήμΐν, διότι ό Α ρης έκτελεΐ Ικάστην περί τον 
άξονά του περιστροφήν έν διαστήματι 24 ώρών καί 37 πρω- 
τολέπτων. ’Επειδή δέ ο πλανήτης ουτος απέχει του ήλίου 
περισσότερον ή ή γή  καί επομένως ή τροχιά του εΐνε μεγα- 

'λ η τέρ α , έννοεΐται οΐκοδεν ότι καί τό έτος του Αρεως εΐνε 
μακρότερον, σχεδόν διπλάσιον του ήμετέρου, ήτοι ακριβέ- 
στερον είπεΐν διαρκεΐ 686 ημέρας 23 ώρας καί 30 πρωτό-

λεπτα. Ή  άπόστα.σις του Αρεως άπό του ήλίου εΐνε κατά 
μέσον όρον 226 '¡i  εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Α ν λάβωμεν 
όπ’ όψει πάντα τ ά  ανωτέρω, καί άναλογισδώμεν προς τού
τ ε ς  ότι ό άξων τής καδημερινής περιστροφής τού Αρεως 
είναι πολύ πλαγιώτερος έν σχέσει προς τόν ήλιον ή ο άξων 
τής γής, συμπεραίνομεν ότι καί ή θερμοκρασία, ή έπαλλαγή 
•τών ώρών του έτους καί ή διάρκεια αυτών καί έν γένει 
πάντα τά  έν τώ  Α ρει συμβαίνοντα είναι πολυ διάφορα ή 
έπί του ήμετέρου πλανήτου. Τοιουτοτρόπως λαμβάνομεν 
άμυδράν τινα καί γενικήν Ιδέαν περί του Αρεως.

Αλλ’ άκριβεστέραν γνώσιν τοΰ δαυμασίου τούτου πλα
νήτου λαμβάνομεν μόλις δ ιά  τών παραδοξοτάτων ανακαλύ
ψεων, αϊτινες έγένοντο κατά τούς νεωτάτους τούτους χρόνους 
τη  βοηδεία γιγαντιαίων τηλεσκοπίων. Πριν ή όμως περί- 
γράψωμεν τάς νεωτάτας ταυτκς ανακαλύψεις, όφείλομεν πρό- 
τερον προς άκριβεστέραν αυτών κατάληψιν νά άναφέρωμεν 
δ ιά  βραχέων τά ς προηγουμένως έπί του Αρεως γενομένας 
παρατηρήσεις.

Άπό πολλού ήδη χρόνου ό παράδοξος ουτος άστήρ 
προσείλκυεν έφ’ εαυτόν τήν ρ.εγίστην προσοχήν τών αστρο
νόμων. Έ ν  έτει 1659 ό διάσημος αστρονόμος Huygens 
ανεκάλυψε δ ιά  'τοΰ ΰπ’ αυτού τοΰ ίδίου κατασκευασδέντος 
τηλεσκοπίου σκοτεινήν τινα κηλΐδα βαδμηδον προχωρούσαν 
έπί τού δίσκου τοΰ Αρεως καί μεταβάλλουσαν διηνεκώς τήν - 
δέσιν της. Έ κ  τής περιοδικώς παρατηρηδείσης κανονικό- 
τητος τοΰ φαινομένου τούτου συνεπέρανεν ό έν λόγω αστρο
νόμος ότι ό Α ρης στρέφεται περί εαυτόν καί ότι ή όφδεΐσα 
έκείνη κηλίς είναι μόνιμος καί αμετακίνητος έπί τής έπι
φανείας αυτού. "Οτε δέ πεντήκοντα έτη μετά ταύτα άνε- 
καλυφδη υπό τοΰ Μαράλδη λευκή τις κηλίς παρά τό βόρειον 
άκρον τοΰ δίσκου τοΰ Αρεως, βραδυτερον δέ όμοία κηλίς 
παρά τό  νότιον αυτοΰ άκρον, οί αστρονόμοι έξέφρασαν τήν 
γνώμην ότι τά  φαινόμενα ταύτα βασίζονται ίσως έπί τών 
αυτών αίτιων, έφ’ ών καί ό σχηματισμός τών παγωμένων 
δαλασσών παρά τούς πόλους τής γηΐνης σφαίρας. Ή  είκα- 
σία αυτη έπεκυρώδη βραδυτερον δ ιά  τών έμβρι&εστάτων 
παρατηρήσεων τοΰ μεγάλου αστρονόμου Γουλιέλμου Έ ρσχελ 
(W illiam Herschel), όστίς κατώρδωσε ν’ άποδείξη ότι οί 
πόλοι τοΰ άξονος τοΰ Αρεως συμπίπτουσιν ακριβώς μέ τά
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κέντρα τών λευκών έκείνων κηλίδων, καί ό τι επομένως αυται 
άντιστοιχοΰσι πράγματι πρός τά ς πολικάς χώρας τοΰ ήμε
τέρου πλανήτου. Διά τής άνακαλύψεως ταυτης έγένετο γι- 
γαντιαΐον βήμα πρός τ ά  πρόσω έν τή  έξερευνήσει τοΰΑρεως, 
διότι άπεδείχδη ότι έπί τοΰ ουρανίου τούτου σώματος έπι- 
κρατοΰσι καταστάσεις έκπληκτικώς όμοιαι πρός τά ς 'έπ ί τής 
ήμετέρας γής.

Άσυγκρίτως σπουδαιότεραι ήσαν αί υπό τού διασήμου 
αστρονόμου M ädler γενόμεναι έρευναι καί ανακαλύψεις περί 
τήν τρίτην δεκαετηρίδα τοΰ ήμετέρου αίώνος. Ό  άνήρ ουτος 
κατώρδωσε πρώτος νά γράψη όσον οΐόν τε  άκριβεστάτους 
πίνακας, άναλόγους πρός τούς γεωγραφικούς, καί παριστών- 
τας τήν έπιφάνειαν τοΰ πλανήτου Αρεως, συμφώνως προς 
πάσας τά ς μέχρις έκείνου τοΰ χρόνου γενομένας περί τοΰ 
σχήματος καί τοΰ έδάφους τού πλανήτου τούτου έρευνας 
καί ανακαλύψεις. Πρός τούτοις παρετήρησεν ό Mädler, ότι 
αί πρότερον οφδεΐσαι λευκαί κηλϊδες παρά τούς πόλους τοΰ 
Αρεως κατά μέν το  έκεΐ δέρος σμικρύνονται κατά δέ τον 
έκεΐ χειμώνα αυξάνονται τήν έκτασιν, τοΰδ’ όπερ άγει ημάς 
είς τό συμπέρασμα, ότι πραγματικώς οί όγκοι τών πάγων 
καί τών χιόνων τήκονται πάντοτε παρά τόν πόλον έκεΐνον, 
όστις έστραμμένος ών πρός τόν ήλιον έχει δέρος, πήγνυνται 
δε τ ά  υδατα είς τόν άπό τοΰ ήλίου άπεστραμμένον πόλον, 
τόν διατελοΰντα έν χειμώνι. Πάσας τά ς άλλας κηλΐδας, 
τάς οποίας παρετήρησεν ό έν λόγω αστρονόμος, άνεγνώρισεν 
ώς μονίμους καί σταδεράς, καί έπομένως παρεδέχδη αΰτάς 
ώς αμετάβλητα μέρη τής έπιφανείας τοΰΑ ρεω ς, μηδόλως 
έπηρεαζόμενα υπό τή ς έπαλλαγής τών έκεΐ ώρών τοΰ έτους. 
Έ κτος τούτου ομως παρετήρησεν ό M ädler καί έπαισθητάς 
τινας μεταβολάς (συμπυκνώσεις) τής άτμοσφαίρας του Αρεώς, 
τάς οποίας άτμοσφαιρικάς μεταβολάς δεωρεΐ ώς αίτια τοΰ 
φαινομένου, καδ’ ό μέρη τινά τής έπιφανείας τοΰΑ ρεω ς φαί
νονται πάντοτε ωχρότερα μέν καί άμυδρότερα είς τά ς χώρας 
ένδα έπικρατεΐ χειμών έπί τοΰ Αρεως, καδαρώτερα δέ καί 
λαμπρότερα είς τάς έν δέρει διατελούσας χώρας.

Έ ντα ΰ δα  περατοΰται ή πρώτη περίοδος τών επί τοΰ 
Αρεως έρευνών καί ανακαλύψεων, δ ιότι έκτοτε ουδέν σπου- 
δαιότερον παρετηρήδη έπί τοΰ πλανήτου τούτου, μέχρι τοΰ 
έτους 1877. Κ ατά τό  έτος τοΰτο ό Α ρης παρουσιάσδη έν 
ευνοϊκωτάτη διά τους αστρονόμους δέσει, έντεΰδεν δέ ήρξατο 
ή νεωτάτη περίοδος τής έξερευνήσεως τοΰΑ ρεως, ήτις απο
καλύπτει ήμΐν όσημέραι καταπληκτικώτερα δαύματα τής φύ- 
σεως της εξωτερικής αύτοΰ έπιφανείας καί προσελκύει έκτοτε 
όλονέν συντονώτερον τήν προσοχήν ήμών διά νέων αείποτε 
δαυμασιωτέρων ανακαλύψεων.

Τό πρώτον σπουδαΐον αποτέλεσμα τών παρατηρήσεων 
τοΰ Αρεως έν έτει 1877 ήτο ή άνακάλυψις δύο δορυφόρων 
τού πλανήτου τούτου, ή γενομένη υπό τοΰ έν Οΰασσιγκτώνι 
Άμερικανοΰ αστρονόμου Asaph Hall. Αί σελήναι αυται τοΰ 
Αρεως είναι μικρότεραι τής ήμετέρας σελήνης. Έ νεκα  της 
μιχρότητος καί τής σχετικώς μεγάλης άφ’ ήμών άποστάσεως 
των δορυφόρων τούτων τού Αρεως αί μετρήσεις αυτών εΐναι 
δύσκολοι καί διάφοροι κατά τούς διαφόρους αστρονόμους, 
οόχ ήττον όμως παραδέχονται ουτοι, ότι ή  άπωτάτη σελήνη 
τοΰΑρεως, ή όνομασδεΐσα ,,Δεΐμος“ έχει διάμετρον 75 χιλιο
μέτρων, άπόστασιν δέ άπό τοΰ Αρεως 23,420 χιλιόμετρα. 
Έ τ ι  μικρότερα εΐνε ή έσωτέρα σελήνη ή όνομασδεΐσα „Φό
βος“, τή ς οποίας ή διάμετρος εΐναι μόλις 15 χιλιομέτρων, 
ή δέ άπόστασις από τοΰ κυρίου πλανήτου μόνον 9370 χιλιό
μετρα. Κ ατά  ταύτα ό ,,Δεΐμος“ φαίνεται είς τους κατοίκους

τοΰ Αρεως δίς μικρότερος, ό δέ „Φόβος“ τρίς μικρότερος ή 
ήμΐν ή σελήνη τής γής. Τό παραδοξότατον όμως φαινόμέ- 
νον οπερ παρουσιάζουσιν αί σελήναι αδται τοΰΑ ρεω ς εΐναι 
ό χρόνος τής κυκλικής αυτών περιστροφής περί τόν Αρην, 
Έ νω  δηλαδή ή άπωτάτη σελήνη περιστρέφεται άπαξ περί 
τόν πλανήτην έν διαστήματι 30 ώρών καί 18 πρωτολέπτων, 
τοΰτ’ εστι βραδυτερον ή ότι ό πλανήτης αυτός στρέφεται 
περί τόν άξονά του, .καί επομένως οί κάτοικοι τοΰΑ ρεω ς 
βλέπουσι τήν σελήνην ταυτην έπί 2ί /5 ήμέρας άδιακόπως είς 
τόν ουρανόν, ή έσωτέρα σελήνη έκτελεΐ τήν περί τόν πλα- 
νήτην περιστροφήν της έντός 7 ώρών καί 39 λεπτών, ούτως 
ώστε ανατέλλει καί δύει δ ίς τής ήμέρας δ ιά  τούς κατοίκους 
τοΰ Αρεως, τό δέ παραδοξότερον, κινείται κατ’ άντίδετον 
φοράν πρός πάντας τούς άλλους αστέρας τού ουρανού.

Έ τ ι  παραδοξότεραι καί πολλω μάλλον ένδιαφέρουσαι 
εΐναι αί υπό τοΰ καδηγητοΰ Σκιαπαρέλλη έν Μεδιολάνο'ις 
γενόμεναι ανακαλύψεις έπί του Αρεως έν έτει 1877, ότε ό- 
πλανήτης ουτος παρουσιάσδη πάλιν έν ευνοϊκωτάτη δ ιά  τούς 
αστρονόμους δέσει έν τω οόρανώ. Κατόπιν έμβριδεστάτων 
παρατηρήσεων έγραψε πλήρη καί άχριβέστατον χάρτην τής 
έπιφανείας τοΰ Αρεως, βασιζόμενον έπί ακριβέστατων κατα
μετρήσεων. Α ς  παρατηρήσωμεν ήδη τόν χάρτην τούτον. 
Περί τάς χώρας τού ισημερινού τού Αρεως βλέπομεν ήπεί- 
ρους, χωριζομένας διά πολλών διωρύγων είς πολυαρίθμους 
νήσους. Α ί διώρυγες αυται εΐναι ό,τι παράδοξον καί ,δαυ- 
μάσιον. Ούδαμοΰ βλέπομεν συνεχείς έκτάσεις ξηρας, ώς έπί 
τής γής, άλλά πανταχοΰ ή χώρα διατέμνεται υπό τών αυ- 
λάκων τούτων, αΐτινες κατά μέσον όρον έχουσι πλάτος 100 χι
λιομέτρων καί κατά τό πλάτος αυτών δύνανται νά παρα- 
βληδώσι πρός τόν πορ&μόν τής Μαλάκκας καί τόν κόλπον 
της Καλιφορνίας. Τό δέ παραδοξότατον εΐναι ότι αί αύλα
κες αυται έκτείνονται είς απέραντους έκτάσεις άπό Βορρά 
πρός Νότον κατ’ εύδυτάτας γραμμάς, ώς άν εί εΐχον χα- 
ραχδή δ ιά  χάρακος. Χώραί τινες τής έπιφανείας τού Αρεως 
έχουσι μεσάζον τ ι  χρώμα μεταξύ τού έρυδροκιτρίνου τής 
ξηράς καί τοΰ σκοτεινοτέρου τής δαλάσσης, δεωροΰνται δέ 
υπό των αστρονόμων ώς έπίπεδοι έκτάσεις άβάδοΰς δαλάσ- 
σης. Έ ν  γένει δέ έχομεν λόγους νά πιστεύσωμεν, ότι ή ξηρά 
τοΰ Αρεως στερείται τοιουτων προεξοχών, οΐαι εΐναι τά  όρη 
τών ήμετέρων ήπείρων.

Τό παραδοξότατον καί μάλιστα δυσεξήγητον πάντων 
τών φαινομένων τούτων εΐναι βεβαίως αί άναρίδμητοι διώ
ρυγες είτε αύλακες, αΐτινες'έχουσι τοσοΰτον δαυμασίως κα
νονικόν τό σχήμα καί έκτείνονται κατά  τήν αυτήν σχεδόν 
διεΰδυνσιν άνά τήν έπιφάνειαν τοΰ Αρεως. ’Αλλά τό  φαι- 
νόμενον τοΰτο καδίσταται έτι δαυμασιώτ&ρον, δ ιά  νεωτέρας 
τινός καταπληκτικωτέρας άνακαλύψεως, γενομένης υπό τοΰ 
αυτού άστρονόμ.ου έν έτει 1881 μέχρι 1882, ότε καί πάλιν 
ή έν τώ  ουράνιο δέσις τοΰ Αρεως ήτο λίαν ευνοϊκή πρός 
άστρονομικάς έρευνας. ‘Ο  Σκιαπαρέλλης δηλαδή έβλεπε 
τώρα πλείστας τών διωρύγων έκείνων δ ιπ λό ς , τοΰτ’ έστιν, 
πλησίον εχάστης ώς άπλής πρότερον όρωμένης διώρυγος, είς 
άπόστασιν κυμαινομένην μεταξύ 350 καί 700 χιλιομέτρων, 
άνεκάλυψεν έτέραν όμοίαν διώρυγα έκτεινομένην μετά τής 
πρώτης έν τη  αυτή πάντοτε άποστάσει ακριβώς παραλλή- 
λω ς, ούτως ώστε τό όλον δ ιά  τοΰ τηλεσκοπίου ορώμενον 
φαίνεται ώς δ ιά  τοΰ χάραχος γραφεΐσα διπλή γραμμή. Προσ
έτι δέ παρετηρήδη ότι είς τά  άυτά ακριβώς μέρη έν δ α ' ή 
πρώ,τη γραμμή μεταβάλλεται, ευρυνόμένη ή στενουμένη ή 
καμπτομένη, ομοίως συμμεταβάλλεται καί ή έτέρα γραμμή,
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’Αείποτε πλείονες των πρότερον άπλών φαινομένων διωρύγων 
αναγνωρίζονται ήδη ως διπλα ί διώρυγες, Εκ των οποίων 
πολλαί, είς διαφόρους γωνίας διασταυροΰνται μετ’ άλλήλων, 
ούτως ώστε ολόκληρος ή Επιφάνεια τον Άρεως φαίνεται κε- 
καλυμμένη ώσεί υπό δικτύου σκοτεινών γραμμών, των όποίων 
ή αινιγματώδης γεωγραφική ακρίβεια καί κανονικότης Εκ
πλήττει ήμάς είς τον ύπατον βαδ·μόν. 'Η  άναχάλυψις αυτη 
των διπλών διωρύγων Εφάνη κατ’ άρχάς τοσουτον παράδο
ξος, ώστε καί αυτοί οί αστρονόμοι τότε  μόλις Επίστευσαν 
είς τους λόγους του Εκ Μεδιολάνων συναδέλφου τω ν, δτε 
εΐδον τήν άνακάλυψίν του ταύτην Επιβεβαιουμένην καί υπό 
άλλων Ερευνητών καί ιδία Επί του Εν Νικαία αστεροσκοπείου 
Εν Ετει 1886.

Μετά τά ς καταπληκτικωτάτας ταύτας ανακαλύψεις πάν- 
τες οί αστρονόμοι Εστρεψαν όλην αυτών τήν προσοχήν προς 
τον πλανήτην νΑρην, καί τοιουτοτρο'πως τό Ετος 1888 Εφερε· 
νέα πάλιν, εί δυνατόν ετι αΐνιγματωδέστερα πράγματα είς 
φως.. Κ αί κατ’ άρχάς μεν δ ια  του πολλω ίσχυροτέρου τη 
λεσκοπίου, όπερ ό Σκιαπαρέλλης μετεχειρίσ&η κατά  τό παρ- 
ελ&όν ετος. ώφ&ησαν αυδις πολλαί διώρυγες διπλαΐ, αίτινες 
πρότερον .Εφαίνοντο άπλαΐ. Πλήν τούτου όμως ό σοφός ’Ιτα
λός παρετήρησε καί τινα παραδοξότατα τρίγωνα μέ μελαί- 
νας γραμμάς, πολλαί των όποίων Εφαίνοντο ωσαύτως διπλοί. 
Ε ίς τά ς κορυφάς δέ των τριγώνων τούτων ώφ&ησαν στρογ
γυλοί σκοτειναί κηλΐδες, αίτινες ωσαύτως είς τά ς  διπλάς 
διώρυγας Εφαίνοντο διπλοί. Τ ά  αίνιγματώδη ταυτα φαινό
μενα κα&ιστώσιν Ετι μάλλον άνεξηγήτους τά ς μυστηριώδεις 
διπλάς διώρυγας. Συγχρόνως άνεκαλύφδη Επί τής λευκής 
κηλΐδος τού βορείου πόλου λεπτή τ ις  καί μέλαινα γραμμή, 
ήτις κατά  παράδοξον καί όλως άνεξήγητον τρόπον φαίνεται 
καριστώσα &·αλασσίαν διώρυγα διατέμνουσαν τεράστιος Εκ
τάσεις χιόνων καί πάγων. Βραδύτερον άνεκαλύφδη από του 
Εν Νικαία αστεροσκοπείου καί Ιτέρα τις όμοία γραμμή Επί 
των πολικών τούτων χωρών. Προς τουτοις παρετηρήδη κατά 
τό αυτό Ετος, ότι Επί τής Επιφάνειας του Άρεως έλάμβανον 
χώραν διηνεκώς μεγάλαι καί καταπληκτικοί μεταβολαί. Ουτω 
λ. χ. κατά μάϊον του 1888 εΐδεν έ Σκιαπαρέλλης μετά πολ
λών. άλλων αστρονόμων ότι μία ολόκληρος χώρα παρά τώ 
ίσημερίνω του Άρεως, όνομαζομένη Επί των άρεογραφικών 
πινάκων Λιβύα, εΐχεν άφανισδή Εντελώς, ούτως ώστε ήναγ- 
κάσδ’ησαν νά παραδεχδώσιν ότι ή χώρα αυτη είχε κατα- 
πλημμυρισδή ύπό των περιβαλλουσών αυτήν δαλασσών. Τό 
αότό δε  φαινόμενον Εν τη αυτη’ χώρα, άλλ’ Επί μικροτέρων 
διαστάσεων, εΐχεν ήδη παρατηρήση ό Σκιαπαρέλλης καί χρό- 
τερον, Εν ετει 1879. Κ ατά τον Ιούνιον του 1888 ή άφανι- 
σΟεΐσα χώρα Εγένετο αυδις είς τά  δμματα των παρατηρη
τών φανερά μετά τού χαρακτηρίζοντος αυτήν υπερύθρου 
χρώματος. Περί τά  τέλη μαίου παρετηρήδη ετερον φαινό
μενο/ όμοιας φύσεως. νΕν τινι δηλαδή θαλάσση παρά τώ 
ίσημερίνω τοϋ Άρεως, φερούση τό  όνομα Μ ίγά λη  Σόριις, 
άνέκυψέν αίφνης μικρά φωτεινή νήσος, ήτις μετά ταυτα Εγέ
νετο πάλιν άφαντος. Τ ή  18. καί 19. ίουνίου του αυτού Ετους 
παρετηρήδη άπό τοϋ Εν Νικαία. αστεροσκοπείου μεγάλη χώρα 
του Άρεως Εν βραχεί χρόνω καλυφδεΐσα υπό ύπερύδ-ρου ομί
χλης, ήτις Εξηπλώ&η είς μάκράς αποστάσεις μέχρι τών πέ- 
ριξ διωρύγων, Ενώ ή λοιπή τοϋ Άρεως Επιφάνεια διετέλει Εν 
όλη αυτής τη  συνήδει λαμχρότητι. Βραδύτερον ή φαινο- 
μένη αδτη ομίχλη διεσκεδάσδη, ή δε ύπ’ αυτής πρότερον 
κεκαλυμμένη χώρα Εγένετο αυδις ευκρινώς ορατή. Τοιουτο
τρόπως παρετηρήδησαν, Ιδία παρά τή  βορείω παγωμένη χώρα,

καί άλλαι τοσουτον ταχεΤαι καί απότομοι μεταβολαί, ώστε 
συνετελοϋντο πολλάκις Εντός 24 ωρών, εί; άλλα· δε μέρη 
τής Επιφάνειας' τοϋ Άρεως Ελάμβανον χώραν Ετι μείζονες 
αναστατώσεις, ταχύταται, εξελισσόμέναι αυτόχρημα πρό τών 
όμμάτων τών Εκπλήκτων παρατηρητών.

Πάντα ταϋτα τ ά  δ ιά  πλείστων, άσφαλεστάτων καί πρός 
άλλήλας συμφωνοτάτων παρατηρήσεων Επικυρουμενα καί Επι- 
βεβαιούμενα γεγονότα διεγείρουσι μεν τον θαυμασμόν τήν 
εκπληξιν καί τό Ενδιαφέρον ήμών είς τόν ύπατον βαδμόν, 
αλλά δυστυχώς παρέχουσιν ήμΐν Ελαχίστην μέχρι τουδε ίκα- 
νοποίησιν, διότι ουδεμιας ετυχον είσέτι πιδανής Εξηγήσεως. 
Τουναντίον δ'ε μάλιστα αναγκαζόμενα νά όμολογήσωμεν ότι 
μέχρι τοϋ παρόντος τό πλήδος τοϋτο τών νεωτάτων καί 
δ-αυμαστών επί του Άρεως ανακαλύψεων Εσκότισε μάλλον 
ή  διεφώτισε τά ς περί τοϋ πλανήτου τούτου καί τών Επ’ 
αυτού Επικρατουσών φυσικών καταστάσεων ιδέας. ήμών. Είς 
μάτην ζητοΰμεν Εν τ ή  φύσει νά εδρωμεν φαινόμενον αναλο
γούν ή συγγενεϋον όπως δήποτε πρός τά ς Επί τοϋ Άρεως 
αινιγματώδεις διώρυγας. Ο ύδίν παρόμοιον εύρίσκομεν Επί 
τής γης, ουδεν παρεμφερές άνακαλύπτομεν Επί τών άλλων 
μεγάλων πλανητών τοϋ ήμετέρου πλανητικού συστήματος, 
λόγου χάριν Επί τοϋ Διός ή Επί τοϋ Κρόνου, οίτινες δ ιά  τών 
ϊσχυροτάτων καί τελειοτάτων τηλεσκοπίων τών ήμετέρων 
χρόνων ορώνται μετά πλείστης ευ’κρινείας καί καδ·αρότητος.

Ά λλα τό  άνεξήγητον, τό  άκατάληπτον τοϋ παραδόξου 
τούτου θαύματος τών διωρύγων έΐνε, ώς προείπομεν, πρό 
πάντων ή Εκτακτος κανονικότης καί συμμετρία τοϋ σχήμα
τος αυτών, ή γεωμετρική ακρίβεια, μεδ’ ής διατέμνουσι κατ’ 
εύδυτάτην γραμμήν τήν Επιφάνειαν τοϋ Άρεως άπό βορρά 
πρός νότον, αί δ ΐ  διπλά ι φέρονται ακριβώς παράλληλοι κ α ί ' 
καδ’ όλα αυτών τ ά  μέρη όμοιόταται πρός άλλήλας. Ή  υπό 
τινων αστρονόμων Εξενεχδεΐσα είκασία, ότι ό πλανήτης Άρης 
κατοικείται ΐσως ύπό Εμψύχων όντων μεγάλως υπερτεροΰν- 
των τούς κατοίκους τή ς γης κατά τήν πνευματικήν άνάπτυ- 
ξιν, καίπερ άλλως χι&ανωτάτη ουσα, ουδαμώς όμως συντε
λεί πρός πειστικήν καί πληρέστατα ήμάς Ικανοποιούσαν Εξ- 
ήγησιν τοϋ παραδόξου τών διωρύγων φαινομένου. Καίτοι 
ή προφανής όμοιότης τής φύσεως του Άρεως πρός τήν του 
ήμετέρου πλανήτου χαδιστα πιδανωτάτην τήν. παραδοχήν 
τής ύπάρξεως Εμψύχων όντων Επί τοϋ Άρεως, ούχ ήττον 
όμως άδυνατοϋμεν νά φαντασ&ώμεν τ ά  Επί τοϋ πλανήτου 
Εκείνου αίνιγματώδη σχήματα ιίς  γιγαντιαια Εργα τή ς αρχι
τεκτονικής καί τής μηχανικής, ώς τεράστια Εργα τής τέχνης, 
διότι αί διαστάσεις αυτών είναι τοσ&ϋτον υπερφυείς καί τό 
μέγεδ·ος αυτών Εν τη  πραγματικότητι τοσοϋτον Εξαίσιον, 
ώστε καί τά  μέγιστα τεχνητά Εργα τών άνδρώπων Επί τοϋ 
ήμετέρου πλανήτου.παραβαλλόμενα πρός Εκείνα αφανίζονται. 
Άφ’ ετέρου όμως άδυνατοϋμεν ετι μάλλον νά Εξηγήσωμεν, 
Εστω καί κατά προσέγγισιν, τά  αίνιγματώδη Εκείνα σχήματα 
Επί τής Επιφάνειας τοϋ Άρεως δ ιά  τή ς Ενεργείας φυσικών δυ
νάμεων όμοίων ταίς Επί τοϋ ήμετέρου πλανήτου Ενεργούσαις.

Έ χ  τών ανωτέρω καθίσταται ευνόητος δ δερμότατος 
ζήλος, μεδ’ ου οί αστρονόμοι, ασχολούνται περί τήν λύσιν 
τών αινιγμάτων τούτων, δικαιολογείται δ ί  καί τό υψιστον 
Ενδιαφέρον, μεδ·’ οδ παρακολουδοϋσι τάς εργασίας-ταύτας 
πάντες οί φίλοι καί οί δαυμασταί τών μυστηρίων το ϋ ά σ τε- 
ρόεντος ουρανού. Μέχρι τοΰδε Εγένοντο πολλαί καί ποικίλαι 
άπόπειραι Εξηγήσεως, μάλλον ή ήττον πιδαναί. Μίαν τών 
Εξηγήσεων τούτων, τήν άπλουστάτην καί συγχρόνως νεωτά- 
την, γεγομένην ύπό τού Ρ&ΐπ<^β Εν Λυώνι, άναφέρομεν Εν» ΤΑ ΝΕΟΤΤ1Λ. 

Είκών ύπο ϋ. Κ. \Velile.
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ταΰδα χάριν περιεργείας. 'Ο  Patridge  αναχωρεί από τού 
ανωτέρω ύποδειχδέντος γεγονότος, δ η  ή ξηρά τον Άρεως 
δέν έχει μεγάλας προεξοχάς, όπως ή γη  τ ά  όρη, αλλά συν- 
ίσταται έκ μεγάλων, εκτεταμένων πεδιάδων, αΐτινες εύρί- 
σκονται είς μικρόν σχετικώς ύψος υπέρ την έπιφάνείαν των 
θαλασσών του Άρεως. Ενεκα τούτου αί χ&αμαλαι αυται 
ήπειροι από καιρού εις καιρόν καλύπτονται μέχρι μεγάλων 
έκτάσεων ύπό των περιοδικώς πλημμυρούντων δαλασσίων 
ύδάτων, ούτως υ>στε οί κάτοικοι μόνον εις ολίγους υψηλό
τερους τόπους δύνανται νά σωθ·ώσιν από των άληδών τού
των κατακλυσμών. Αί περιοδικως έπαναλαμβαυόμεναι αυται 
καταστροφαί ήνάγκασαν λίαν ένωρις τούς νοήμονας τον 
Άρεως κατοίκους νά σκεφδώσι προς έξενρεσιν ασφαλούς καί 
διαρκούς μέσου σωτηρίας. Προς τούτο ίδρυσαν υψηλότατα 
καί ευρύτατα προχώματα, όρύξαντες βαδυτάτας καί εΰρυ- 
τά τας αύλακας καί τ ά  έξ αυτών άνασκαφέντα χώματα συσ- 
σωρεύσαντες έν τω μεταξύ χώρω. Κ ατά  ταυτα αί μυστη
ριώδεις δ ιπλοί διώρυγες είναι αί αμφοτέρωθεν των προχω
μάτων τάφροι. Τ ά  προχώματα δέ τα ϋτα  ίδρύδησαν με 
τοσούτο τεραστίας διαστάσεις άφ’ ενός μεν πρός αποτροπήν 
των πλημμυρούντων ύδάτων, άφ’ ετέρου δε όπως κατοικών- 
τα ι καί καλλιεργώνται ύπό των κατοίκων. Κ αί αυτη μίν 
εινε ή υπόδεσις τού Patridge, Ικ  δέ των Γερμανών αστρο
νόμων άναφέρομεν ένταύδα μόνον τον Δρ. Έρμάννον J . Klein 
έν Κολωνία, δστις, μετά μεγάλης έννοεΐται έπιφυλακτικό-

τητος, έπειράδη νά έξηγήση τά  επί τού Άρεως μυστηριώδη 
φαινόμενα, ύποδεικνύων τήν ομοιότητα, ήν παρουσιάζουσιν 
αί έπί της σελήνης έν πλήρει φωτισμω όρώμεναι δ ιά  τού 
τηλεσκοπίου στεναί γραμμαί πρός τάς διώρυγας τού νΑρεως· 
Αί στεναί καί, κατ’ άντίδεσιν χρός τά ς τού Άρεως, φωτειναί 
αυται γραμμαί τής ήμετέρας σελήνης, αίτινες ωσαύτως δια- 
σταυρούνται μετ’ άλλήλων καί πολλάκις φαίνονται διπλαί, 
θεωρούνται ύπό.τών αστρονόμων ώς προελδούσαι έξ αρχαιό
τατων ηφαιστειωδών εκρήξεων, διαρραγ'είσης κατ’ άρχάς τής 
έπιφανείας της σελήνης,. εΐτα δέ έκ τού εσωτερικού αυτής 
έκρευσαύσης διαυγούς (ηφαιστειώδους) μάζης, πίηρωσάσης 
τά ς ρωγμάς καί καταλιπούσης τά ς φωτεινάς έκείνας ταινίας. 
— Ά ν αί σκιεραί τού Άρεως γραμμαί έχωσιν όμοίαν τήν κατα
γωγήν, τοΰθ’ όπερ άλλως εΐνε λίαν άπίδανον, πρέπει νά παρα- 
δεχδώμευ ότι ό πλανήτης Ά ρης εύρίσκεται ήδη εις το  στά- 
διον εκείνο τής άναπτυξεώς του, δπερ. ή ήμετέρα σελήνη 
διήνυσεν ήδη προ μακροτάτων χρονικών διαστημάτων.

Ά λλα μεδ’ δλας τάς «καμάτους προσπα&είας των αστρο
νόμων πρός έξήγησιν των θ·αυμασίων τού Ά ρεω ς, ουδεμία . 
μέχρι του νυν εύρέδη ίκανή έξήγησις, όπως ίκανοποιήσή 
ήμάς πληρέστατα. Ούτως ώστε, επί τού παρόντος τουλά
χιστον, ούδέν άλλο υπολείπεται ήμΐν ή  νά έρωτώμεν μετά 
τού Σκιαπαρέλλη άπορούντες καί 8·αυμάζοντες: ,,Τί άρά γε 
σημαίνουσι τ ά  μυστήρια ταύτα;!“

(Έ κ  τον γερμκνικ&υ.)

Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α .

Διά τής έργασίας προ πάντων μορφούται ό ήδικύς χα- 
ρακτήρ. Ή  έργασία γέννα τήν πειθαρχίαν, τό έφ’ ήμών 
αυτών κράτος, καί τήν καρτερίαν. Παρέχει είς τον άν&ρω- 
πον τήν δεξιότητα εν τω έπαγγέλματι αυτού, τήν δ ιά  τον 
βίον άπαιτουμένην ικανότητα καί νοημοσύνην. .

Ή  έργασία εΐνε ό νόμος τής ύπάρξεώς μας, ή άρχή ή 
είς τά  πρόσω ώδούσα ανθρώπους καί εδνη. Οί πλεΐστοι 
των άνδρώπων είσίν ήναγκασμένοι νά έργάζωνται δ ιά  των 
Ιδίων των χειρών όπως ζώσι, άλλά πάντες ανεξαιρέτως ο’φεί- 
λουσι ν’ άσχολώνται ούτως ή  άλλως', άν δέλωσι πράγματι 
ν’ άπολαύσωσι τής ζωής.

Ή  έργασία εΐνε ίσως βάρος καί τιμωρία, άλλ’ εΐνε συγ
χρόνως καί τιμή καί δόξα ' άνευ αυτής ούδέν δύναται νά 
κατορδωδή. Παν δ,τι μέγα Ιν τω άνδρώπω, έκ τής έργα- 
σίας προέρχεται, τής έργασίας δέ προϊόν εΐνε ό πολιτισμός. 
Ά ν  κατηργείτο ή έργασία, ή φυλή τού Ά δάμ  δά  ύπέκυπτε 
παραχρήμα είς ήδικόν θάνατον.

Η  αργία εΐνε κατάρα διά τον άνΟ·ρωπον. Η αργία δια- 
βιβρώσκει τήν καρδίαν των άνδρώπων ώς ή σκωρία τόν σί
δηρον. "Ο τε ό Αλέξανδρος καδυπέταξε τούς Πέρσας καί 
έμελέτησε τ ά  ήδη  των, χαρετήρησεν ότι ουδέ κατά διάνοιαν 
έσκέχτοντο ούτοι ότι ή είς τάς ήδονάς χροσήλωσις ήτο δου
λική, ήγεμονική δέ ή πλήρης έργασίας ζωή.

"Οτε ο αυτοκράτωρ Σεβήρος έξέπνεεν έπί τής έπιδα- 
νατίου κλίνης του, τό τελευταΐον πρός τούς στρατιώτας του 
πρόσταγμα ήτο ΙυΕίχίΓβιηιιβ· (άς έργασδώμεν)· μόνον δ ιά  τής 
συντόνου έργασίας οί ρωμαίοι στρατιώται συνεκράτουν τήν 
δόναμίν των, καί έχεξέτεινον τήν κυριαρχίαν των.

'Ο  Πλίνιος περιγραφών τήν κοινωνικήν κατάστασιν τής 
’Ιταλίας κατά τούς αρχαίους χρόνους παρίστησι τούς θριαμ

βεύοντας στρατηγούς καί στρατιώτας ασμένως αναλαμβάνον
τας αυδις τό άροτρον. ,,Κατά τούς χρόνους έκείνους αί 
γαϊαι έκαλλιεργούντο διά των χειρών των στρατηγών τό  δέ 
χώμα ήτο ύπερήφανον άροτριούμενον ύπό δαφνοστεφούς αρό
τρου.“ Μόνον δτε έγένετο χρήσις δούλων είς πάντας τούς 
κλάδους τής βιομηχανίας, ήρχισεν ή έργασία νά δεωρήται 
ώς ατιμωτική καί δουλική. Εύδύς δ ’ ώς ή νωδρότης καί 
ή πολυτέλεια κατέστησαν οί κύριοι χαρακτήρες των εύγενε- 
στέρων τάξεων Ιν 'Ρώμη, ή πτώσις τής Αυτοκρατορίας κα
τέστη αναπόδραστος.

'Η  νωθ'ρότης εΐνε έξευτελιστική δ ιά  τε  τά  άτομα καί 
τά  Ι8·νη. 'Η  δέ αργία εΐνε ή μάστιξ τού-σώματος καί τής 
ψυχής, ή μήτηρ πάσης κακίας, εν των επτά δανασίμων 
αμαρτημάτων. Άφ’ ου νωδρός καί αργός κύων καδίσταται 
ψωραλέος, πώς εΐνε δυνατόν νά μείνη υγιής ό αργός άνδρω- 
πος; Τού πνεύματος ή αργία εΐνε χιλιάκις χειρότερα τής 
τού σώματος· εΐνε νόσος, εΐνε πληγή. "Οπως είς τελματώ
δες ύδωρ γεννώνται οί σκώληκες καί τ ά  βδελυρά έντομα, 
ούτω γεννώνται καί πολλαπλασιάζονται αί κακαί καί διε- 
φδαρμέναι σκέψεις έν τω άργώ άνθ·ρώπω- ή ψυχή του εΐνε 
μεμολυσμένη.

Προσέτι δέ οί διαβιούντες έν τή  αργία είτε άνδρες εΐνε 
είτε γυναίκες, οίαδήποτε καί άν ή ή κοινωνική δέσις των, 
καί άν εΰμοιρώσι των πάντων, έφ’ όσον μένουσιν αργοί εΐνε 
αδύνατον νά εΐνε ευτυχείς. Θ’ άνιώσι, θ·ά εΐνε απογοητευ
μένοι έκ πάντων.

'Ο  αργός δέν εΐνε καδ’ ολοκληρίαν αργός. Τό σώμα 
αύτού αποφεύγει τήν έργασίαν άλλ’ ό εγκέφαλος έργάζεται. 
Φύονται δ ’ έν αύτω παράβολοι καί βδελυραί σκέψεις, ώς 
άκανδαι είς άγρόν μή άροτριωδεντα.
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'Η  άληδής ευτυχία δέν εύρίσκεται έν τή  νάρκη των 
δυνάμεων τού άνδρώπου άλλ’ έν τή  δράσει καί τή  έμφρονι 
χρήσει των δυνάμεων τούτων. 'Η  νωδρότης εξαντλεί καί 
όχι ή δράσις, έν ή, τουναντίον, ένυπάρχει ή ζωή, ή ύγίεια, 
ή ευτυχία. Ε πιφανής τ ις  ιατρός συνείδιζε νά δεωρή τήν 
ένασχόλησίν ώς συντελεστικώτατον φάρμακον. Κληρικός τις 
παρωμοίαζε τήν άνδρωπίνην καρδίαν πρός μυλόπετραν' άν 
δέσωμεν σίτον άλέδει αυτόν, άν δέν δέσωρ.εν σίτον ή άλλο 
τι, τότε στρεφομένη κατατρίβει έαυτήν.

'Ο  Λέσσιγγ τοιαύτην βαδεΐαν πεποίδησιν εΐχεν ότι ή 
νωδρά άνάπαυσις εΐνε όλεδρία είς τον άνθ·ρωπον ώστε δέν 
έδίστασε νά ειπη: „Άν ό Παντοδύναμος κρατών έν τή  μια 
χειρί τήν άλήδειαν καί έν τή  άλλη τήν αναζήτησιν τής 
άληδείας μοί έλεγε: „Έκλεξε“ δά  τω άπήντων: J Q  Παντο
δύναμε, κράτησε διά σέ αυτόν τήν άλήδειαν, καί άφες είς 
εμέ τήν έρευναν, ήτις εΐνε καλλιτέρα δ ι’ έμέ.“

'Η  φιλεργία επιβάλλεται είς πάντας, μεγάλους καί μι
κρούς. "Εκαστος έχει νά έπιτελέση έργον τ ι έν τή  σφαίρα 
του. 'Η  δ ’ έργασία τοιαύτην έπίδρασιν άσκεΤ έπί του χα- 
ρακτήρος ώστε εύδαρσώς δύναταί τ ις  νά εΐπη είς πάντα 
άνδρωπον: ,,Είπέ μοι τ ί  πράττεις καί δά  σοί εΐκω τ ί  είσαι.“ 

'Ο  μή έργαζόμενος δέν δύναται ν’ απόλαυση τής αμοι
βής τής έργασίας. „Εΐνε έπάναγκες, έλεγεν ό Ούάλτερ 
Σκώτ, νά συναισθ·ανώμεδα ότι κατεβάλομεν άγώνά τινα 
όπως ή άνάπαυσις έχη δέλγητρον δ ι ’ ήμάς.“

Εΐνε άληδές ότι ύπάρχουσιν άνδρωποι δνήσκοντες έξ 
υπερβολικής έργασίας, άλλ’ ύπάρχουσι πολλώ πλείονες δνή
σκοντες έκ φιλαυτίας, νάρκης τών σωματικών καί ψυχικών 
δυνάμεων. ’Εκείνοι μόνοι καταβάλλονται 'ύπό τό  βάρος 
τής έργασίας, όσοι δέν έτήρησαν τάξιν έν τω  βίω των, 
ή παρημέλησαν τούς στοιχειώδεις κανόνας τής φυσικής 
ύγιείας.

Ά λλω ς δέ τό μήκος τοίν έτών δέν σημαίνει μήκος τής 
ζωής. Ή  ζωή έκαστου κρίνεται έκ τών έργων του. "Οσον 
περισσότερον ωφέλιμον έργασίαν έπιτελεΐ τις, όσον περισσό
τερον σκέπτεται καί αίσδάνεται, τόσω περισσότερον ζή πραγ- 
ματικώς. 'Ο  άργός καί άχρηστος άνδρωπος, όσον καί άν 
γηράση, δέν ζή  άλλά φυτοβιοΐ.

Ο ί άνδρωποι, οί καθ’ οίονδήποτε τρόπον διαπρέψαντες 
καί έπιδράσαντες έπί τής τύχης τής πατρίδος ήσαν πάντες 
φιλόπονοι. 'Ο  Λοόδηρος έξετέλει παντοίας έργασίας όπως 
κερδαίνη τόν άρτον του. 'Ο  Μέγας Ναπολέων οσάκις έπε- 
σκέπτετο άξίον λόγου βιομηχανικόν τ ι  έργον έδείκνυε μέγαν 
σεβασμόν πρός τον έφευρέτην αυτού καί άναχωρών υπεκλί- 
νετο προ αυτού βαδέως· ό Σίλλερ έδεώρει μέγα προσόν τό 
νά εχη έκάστοτε μ.ηχανικήν τινα έργασίαν νά έπιτελέση, έρ
γασίαν κανονικήν απαιτούσαν σύντονον προσοχήν.

Β αδύτατα συνησδάνδη τήν πρακτικήν σημασίαν τής 
έργασίας ό Ούάλτερ Σκώτ, οστις ητο, ως γνωστόν, φιλοπο- 
νώτατος καί ακούραστος. Έ μ β λ η μ α  αυτού είχε: „Ουδέποτε 
άργός“. 'Ο  Βολταΐρος έμβλημα είχε: „Πάντοτε είς τό  έργον“. 
"Οτε ό Βοσσουέτος έσπουδαζεν έτι, τηλικαυτην φιλοπονίαν 
έδείκνυεν, ώστε οί συμμαδηταί του έλεγον περί αύτού λογο- 
παικτοϋντες· „Bos suetus ara tro“ (Βούς είθτσμένος είς τό 
άροτρον).

Ή  έξις τής έργασίας καδιστα τόν άνδρωπον μεδοδι- 
κόν, διότι τόν αναγκάζει νά φείδηται τού χρόνου καί νά

καταναλίσκη. αυτόν μετά φρονήσεως· ουτω δέ διαμορφοΐ τόν 
χαρακτήρα.

Ό  Ούάσιγκτον έκ' παιδικής ηλικίας ήσκήδη είς τήν 
μεδοδικήν έργασίαν. Έ κ  τών μαδητικών του τετραδίων τά  
όποια διετηρήδησαν, καταφαίνεται ότι ηύχαριστεϊτο ν’ αντι
γραφή τύπους καί σχέδια συναλλαγματικών,” ομολόγων, καί 
παντοίων άλλων ξηρών καί άτερπών έγγράφων. Ή  δ ’ έξις 
ήν μικρόδεν άπεκτησεν, άπετέλεσε τήν βάσιν τών δαυμασίων 
έκείνων προσόντων, ατινα έχρησιμοποίησε βραδύτερον πρός 
δόξαν καί μεγαλειον τής πατρίδος του.

'Ο  άνδρωπος ό έπιτυγχάνων έν τή  διευδύνσει μεγάλης 
τινός έπιχειρήσεως εΐνε άξιος ίσως τόσης τιμής όσης ό γρα
φών είκόνα ζωγράφος, ό συγγραφών βιβλίον συγγραφεϋς, ό 
αΐρων νίκην στρατηγός Τις οΐδε άν καί ούτος δέν συνήντησε 
τόσας δυσχερείας, άν δέν κατέβαλλε τόσους αγώνας; Ή  δέ 
νίκη ήν ήρατο εΐνε τουλάχιστον ειρηνική νίκη καί αναίμακτος.

Ή  ίσχύς ανήκει είς τούς φιλοπόνους, οί νωδροί είσί πάν
τοτε ανίσχυροι. Οί φιλόπονοι κυβερνώσι τόν κόσμον. Εΐνε 
γνωστόν τό έμβλημα τού Αύτοκράτορος Γουλιέλμου τού Αλ 
Ich habe keine Zeit müde zu sein. Μόνον ό τοιούτο σΰμ- 
βολον έχων ήδύνατο νά δημιουργήση δ ιά  τών ύπ’ αυτόν 
μεγάλων ανδρών τήν ενότητα τού Γερμανικού έδνους.

Τήν ένεργητικότητα τών ισχυρών φύσεων άνέπτυξεν αεί
ποτε ή σύντονος έργασία, ή ποικιλία τών ασχολιών καί ή 
πρακτική μετά τών άνδρώπων συγχρώτισις έν τω  βίω. Ή  
έξις αυτη τής έργασίας εΐνε αναγκαιότατη είς πάντα τά  
στάδια, έν τή  πολιτική, τ ή  φιλολογία,· τα ΐς Ιπιστήμαις καί 
τα ΐς ,τέχναις.

Ναί, ή σώφρων καί μεμετρημένη έργασία εΐνε ωφέλιμος 
ού μόνον είς τό πνεύμα άλλά καί είς τό σώμα. Ούχί ή 
έργασία, άλλ’ ή υπερβολή τής έργασίας εΐνε έπιβλαβής' καί 
ή δυσχερέστατη δέ τών έργασιων εΐνε ήττον έπιβλαβής τής 
μονοτόνου καί αηδούς έργασίας. Παν έργον ύπό τής έλπί* 
δος διαπνεόμενον δέν βλάπτει τήν ύγίειαν, άληθ'ώς δ ’ ευ
τυχής εΐνε ό συναισδανόμενος ότι εργάζεται άνυσίμως μετά 
τής ελπίδος ότι δά  έπιτύχη.

Έ  διανοητική έργασία, όταν ή κανονική καί μεμετρη
μένη , δέν καταβάλλει πλεϊον πάσης άλλης. Ά ν δέ κανονι- 
σθ·ή καλώς εΐνε ομοίως έπωφελής είς τήν ύγίειαν οσον αί 
σωματικαί ασκήσεις. Άνθ·υγιεινον εΐνε τό νά διέρχεται τ ις , 
τόν βίον τρώγων, πίνων, κοιμώμενος. Ή  σκωρία φθ·είρει πε
ρισσότερον ή ή χρήσις.

Άλλ’ ή υπερβολική έργασία εΐνε κακή οικονομία, εΐνε 
απώλεια χρόνου, άν έκτελήται μετά δυσαρέσκειας. Ή  λύπη 
καταβάλλει πολλω πλεΐον τής έργασίας. Διαβιβρώσκει, φλεγ- 
μαίνει, καταφθ·είρει τό  σώμα ώς ή άμμος συνεχώς προστρι- 
βομένη κατατρίβει τούς τροχούς μηχανής. Δέον νά προφυ- 
λαττώ μεδα έξ ίσου Ικ  τε  τής υπερβολικής έργασίας καί Ικ 
τής λύπης.

Ή  έργασία δέν πρέπει νά εΐνε έργασία έπιβεβλημένη 
καί καταναγκαστική, άτερπής αγγαρεία, δ ιότι φθ·είρει καί 
καταστρέφει δ ιά  τής υπερβολής. ‘Ο δε διανοητικώς έργα
ζόμενος δύναται νά έξαντλήση τό πνεύμα αυτού δ ιά  τής 
καταχρήσεως τής έργασίας. ώς έ άδλητής δύναται νά δραύση 
τά ς κνήμας του καί συντρίψη του κορμόν του, άν έπιχειρήση 
άδλους ύπερβαίνοντας τήν δύναμιν τού μυϊκού αύτού συστή
ματος. υ .
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V  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ

'Ο  Λουδοβίκος ΡοηηΛζζί έδημοσίευσεν έσχάτως έν τή  
„'Ρώμη“ τήν περιγραφήν τού τάξειδίου του εις Άβυσσηνίαν 
και ϊδ ία  ε ίς τά ς νεωστί υπό τής Ιτα λ ία ς  κατακτηβείσας 
έπαρχίας Κέρεν και Άσμάραν. Έ κ  τής περιγραφής ταύτης 
άποσπώμεν τά ς εξής όλίγας γραμμάς, άφορώσας Ιν Ικ  των 
περιφημοτάτων μοναστηρίων, κείμενον έπί του όρου Μπιζέν:

„Περί τήν χαραυγήν έξεκίνησα εκ Γίνδας, εχων συνοδοι
πόρους τινάς Άβυσσηνίους. Άκολου&ουντες ατραπόν τινα, 
οφιοειδως ελισσομένην άνά τό ορος, άνέβημεν εντός ολίγων 
ωρών μ έχρ ι'τή ς όρεινής φάραγγος Έ λ-Β οχάρα, ήν διαρρέει 
στενός τ ις  χείμαρρος, παρά τά ς όχΟ·ας τού οποίου ιστανται 
δένδρα σκιερά, ομοιάζόντα προς έλαίας. Ό  καυσων ήτο 
πνιγερός, ούτως ώστε ήναγκάσδ·ημεν ν’ άναπαυθ-ώμεν έκε~ 
καί νά κάμωμεν άναψυκτικον τ ι  λουτρόν. Μετά τινας ώρας 
άνελάβομεν τήν πορείαν ήμών. 'Ο  δρόμος καίΚστατο αείποτε 
δυσπορώτερος και κινδυνωδέστερος, ή δέ &·έα των τοποθε
σιών όλονέν &·αυμασιωτέρα· και μεγ·αλοπρεπεστέρα. 'Ο  ίππος 
μου έσκίρτα από πέτρας' είς πέτραν, χωρίς νά πέση ουδέ μίαν 
φοράν. Νομίζω ότι ουδέποτε ¿κινδυνέυσα τόσον πολύ νά 
κατασυντρίβω, όσον κατά τήν οδοιπορίαν έκείνην, καθ·’ ήν 
έπείσ&ην ότι οί άβυσσηνιακόί ίπποι και ήμίονοι δυνανται νά 
περιπατώσιν ασφαλώς έπί οίουδήποτέ εδάφους.

Μετά τινας ώρας άφικόμεθ·α έπί τέλους εις τήν κορυ
φήν τού όρους. Ένταΰ&α ό δρόμος έγίνετο όμαλώτερος. 
Διάφοροι δεξαμεναί έμαρτυρουν τήν υπαρξιν άνδ*ρώπων έκεϊ 
που · πλησίον.' Τέλος διεκρίναμεν καί τινας καλύβας, έκ 
των καλούμενων ,,τουκούλς“, άπωτέρω δε έπί τίνος λόφου 
κειμένην τήν. έκκλησίαν τού μοναστηριού καί τδ  μοναστή- 
ριον αύτό.

Πανταχόδεν προσέδ'ραμον προς ήμας ρυπαροί καί ρακέν
δυτοι μοναχοί. Ή  ένδυμασία αυτών συνίστατο έκ κίτρινων 
ρακών, έπί δέ τής κεφαλής έφόρουν πεπαλαιωμένους, άσχη- 
μοτάτους σκούφους. Έσπάσ&ησαν μετά σεβασμού τάς χεΐ- 
ρας ήμών καί ώδήγησαν ημάς είς τήν οίκίαν τών ξένων. 
Είς. τό κατώγέων τής οίκίας ταύτης ήτο 6 σταύλος, είς δέ 
τό  πρώτον πάτωμα μεγάλη, εύρυχωροτάτη αίΘ·ουσα, τής 
οποίας μόνον επιπλον ήτο μακρόν ξύλινον Θρανίον (κη"Λΐ'βδ). 

•Εις έκ τών μοναχών έπλησίασε προς ήμας, κρατών Ιν τη 
χειρί ξυλίνην λεκάνην, δπως μού πλύνη τούς πόδας. Τό 
ώραιότατον τούτο έθ·ιμον είνε έν ’Ανατολή γενικώς διαδε-
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Είς μάτην πρόσεπά&ει ό Σενούτας ν’ άναστείλη τό  ¿κα
τασχετόν- τούτο ρεύμα τών λόγων τού ποιητού.

.,Δέν 0·ά έχω- καιρόν νά τό γράψο» είς τό καδ·αρόν“, εΐπεν 
ό.Αδριανός, ,,τό έμπιστεύομαι λοιπόν είς έσέ. Τ ά  πάντα είνε 
έν τάξει . . . .  Θά άρι&μήσω μόνον τ ά  φύλλα . . . : Τό 
χειρόγραφόν μου δύνασαι ν’ ανάγνωσης, διότι μαντεύεις τάς 
ίδεάς μου. Δεν πρέπει νά διαγραφή τίποτε, απολύτως τ ί 
ποτε. Έ ν  τώ  κόσμω όπως καί έν τώ  μεγάλω επει τά  ζυ-
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δομένον. Τρόφιμα εϊχον όλίγιστα οί μοναχοί, δ ιότι προ μι
κρού συμμορία τ ις  ληστών είχε κλέψη ,άπό του μοναστηριού 
τάς καλητέρας ζωοτροφίας, καί κατέλιπεν είς τούς μοναχούς 
μόνον άρτον, καρπούς καί λάχανα. Κ ατά τούς κανόνας του 
μοναχικού τούτου τάγματος δεν επιτρέπεται είς τούς μονα
χούς νά διατηρωσι &ήλεα- ζώα. Έ ν . γένει δέ ό μοναχικός 
βίος έντα09·α είναι αυστηρότατος καί πλήρης σκληραγωγιών.

Ή  έκκλησία είνε έκτισμένη μέ μεγάλους λίδ·ους καί ε χ ε ι . 
ώς μόνην είσοδον μίαν στενοτάτην &·υραν. Είνε στρογγυλή 
καί έχει περιφέρειαν 68 μέτρων. ' Ο ί εξω τοίχοι εχουσιν υψος 
6 μέτρων, έπ’ αυτών δέ ευρίσκεται &ολωτή έκ ψευδαργύρου 
στέγη, έφ’ ής είνε έστερεωμένος ελληνικός σταυρός. Τδ 
έσωτερικον τής έκκλησίας συνίσταται έκ δυο εΰρέών. δ ια 
δρόμων. Έ ν  τ&> πρώτω προσεύχονται οί μοναχοί' ό ’ είσερ- 
,χόμενος ένταύ&·α βλέπει έπί τού έδάφους πλή&ος βακτηριών,· 
έν σχήματι Ί ία τ^ ίτο ω ν , τάς οποίας μεταχειρίζονται οί μο
ναχοί 'όπως επερείδωνται έπ’ αυτών κατά τά ς ώρας' τής 
προσευχής, διότι δεν τοίς έπιτρέπεται ούτε νά γονυπετώσιν 
ούτε νά καΘ·έζωνται, προσευχόμενοι. Έ ν  τώ  έτέρω χώρα» 
τελείται ή &εία λειτουργία καί αί λοιπαί ίεροτελεστίαι. · Έ ν -  
ταύόα εύρίσκονται είς τούς τοίχους καί τινές άγιαι εικόνες 
άτεχνόταται. Έ ν  τώ  μέσω τή ς έκκλησίας ευρίσκεται τετρά
γωνόν τ ι  δωμάτιον, τού οποίου αί &υραι καλύπτονται διά 
ρυπαρών παραπετασμάτων. Τδ δωμάτιον τούτο, είναι τό 
ίερόν τής έκκλησίας, είς τό όποιον ουδείς δόναται νά είσ- 
έλ8·η πλήν τού ήγουμένου τής μονής.

Τήν ακόλουδΌν πρωίαν έπήγα είς τήν λειτουργίαν. Ο 
ιερουργών ίερεύς έφόρει . έρυδ·ρόν τ ι  πεπαλαιιομένον' άμφιον. 
Μετά τ-ήν λειτουργίαν οί ίεροσπουδασταί άνέγνωσαν. μεγαλο
φώνως προσευχάς τινας, άλλ’ έν τη  άναγνώσει έχώλαινον 
πολύ. Με&’ δλην τήν αμάθειαν καί τήν πενίαν των οί μο
ναχοί ουτοι κέκτηνται μεγάλην έπιρροήν.· Ό  βασιλεύς’Ιωάν
νης έτίμα αύτους μεγάλως. . Μικρόν πρό τού θανάτου' του 
έπεσκέφδ-η μετά τού Ρ ά ζ  Άλούλα τό μοναστήριον. Έ ν  τω 
μοναστηρίω υπάρχει είσέτι τό τηλεσκόπιον, μέ τό όποιον ό 
Νέγους παρετήρει τήν Ιταλικήν φρουράν.

Τώρα ή  μονή διάκειται φιλικώς πρδς τήν ’Ιταλίαν, πρό 
ολίγου δέ μάλιστα ήλδ·ε προς τόν στρατηγόν Βαλδισσέραν 

•έν Μασσουα έπιτροπή τών μοναχών, έξαιτουμένη χρηματικήν 
βοήθειαν προς έπιδιόρ&ωσιν τής έκκλησίας τού μοναστηριού.“

( Μ β  Ν.
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ζάνια, οί ξηροί κλώνες, ή άμμος, οί λί&οι, τά  πάντα είνάι 
αναγκαία . . . Έ ν  τή  φύσει δέν υπάρχει τίποτε περιττόν . .  .“ 

"Οτε ό Μαριάνος μετά τδ πρόγευμα έπέστρεψεν οίκαδε, 
ό ποιητής έμάντευσεν αμέσως πόί)·εν ήρχετο, καί δ ιά  τούτο 
μόλις τον είδε, συνωφρυώ&η.

„Έρχεσαι άπδ τοΰ Τραμοντάνα“, άνεφώνησεν. ,Έ πρεπε 
νά τή ς είπής ότι είμαι πολύ άρρωστος. Πρέπει ν’ άποκόψω 
αυτόν τόν νοσηρόν . . . αυτήν τήν νοσηράν ιδιοτροπίαν. Δέν ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΣ ΟΦΙΣ (ΑΝΑΚΟΝΔΑ) ΣΓΛΛΑΜΒΑΝΩΝ ΓΔ-ΡΟΧΟΙΡΟΝ

Κατά ιχνογραφίαν τού Je a n  B ungartz.
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ήτο έρως, όχι, ε$ καί προσελάμβανε τοιοΰτον χαρακτήρα' 
ήτο ή Ιδιοτροπία άπράγμονος άνδρώπου, ή δίψα έξηντλημέ- 
νου οδοιπόρου ποδοΰντος διακαώς νά σβέση δ ι’ ΰδατος τήν 
φλόγα του . . . Αύτόζ ό έρως δ ά  μ.5 έδανάτωνε . . .  'Η  
Μίς 'Ρ όζα  δεν ήδύνατο νά έκτιμήση έπαξίως τόν ποιητήν. . . “ 

'Ο  Μαριανος έμενε σιωπηλός.
„Πως την εύρες;“ ήρώτησεν ο Άδριανός.
,ΓΟπως πάντοτε' όπως χδές.“
„Καί όπως δά  είναι αιωνίως“, προσέ&ηκεν ό Άδριανός. 

„Αντιλαμβάνεται παντός πράγματος, άλλα διά του νοός, 
ο όχι δ ιά  τής καρδίας . . . Διατί ό Θεός τήν έπλασε τόσον 
ώραίαν; Ή  ώραιότης εΤνε ακριβώς, όπως αυτή, άλυτον αί
νιγμα, τό  όποιον έκαστος είξεύρει νά άναγνώση άλλ’ ούδείς 
έννοεί. Ύπάρχουσιν ώραιότητες, αϊτινες έπλάσδησαν δ ιά  νά 
βασανίζουν τους άν&ρώπους, δ ιότι ομοιάζουν με τάς χρυσάς 
έπιγραφάς των φιαλών, αϊτινες άντί οίνου περιέχουσιν ο'ξος 
καί ιζήματα “

„Δεν πιστεύω δά  νά έχης τοιαύτην ίδέαν καί περί τής 
Μίς 'Ρ όζα;“ ήρώτησεν έ Μαριανος.

‘Ο  Άδριανός έξεδήλωσε δ ιά  τίνος χειρονομίας την άνυ- 
πομονησίαν του.

„Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει νά τήν άπωδήσω, νά τήν 
κακολογήσω, νά την άσχημίσω, διότι άλλως . . .“

Χωρίς νά έκφραση εντελώς την ίδεάν του, μετέβη είς 
τήν μικράν αίθουσαν. Περί το εσπέρας ήλ8·εν ή κυρία Τρελ- 
λάβνεΰ έως είς τήν έξώδυραν τής έπαύλεως καί προσεκάλε- 
σεν έξω τόν καθηγητήν, όπως πληροφορηδή περί τής κατα- 
στάσεως τής υγείας του ποιητοΰ. Ή  κυρία Τρελλάβνεϋ' ήτο 
ώς συνήδως είς πολύ κακήν διά&εσιν, έτι χειροτέραν ή άλλοτέ 
ποτε. Ό  Σενούτας ετρεξιν αμέσως πρός αυτήν.

,,’Ηκούσαμεν ότι αι’τός ό κύριος εΤνε άρρωστος.“
„Πολυ άρρωστος“, άπήντησεν ό καδηγητής συντόμως. 
,,Είνε μέγα δυστύχημα“, έψιδύρισεν ή Άγγλίς.· ,ΓΗ&ελα 

ν’ άπομακρύνω τήν 'Ρ ό ζα  άπ’ έδώ ' αυτός ό ετοιμοδάνατος 
νέος τή ς κάμνει μεγάλην έντύπωσιν . . . .  Άλλ’ αυτή έπι- 
μένει είς τήν 8·έλησίν της, νά μείνη έδώ. Εΐνε ανοησία“, 
παρετήρησε τόν καδηγητήν καί έξηκολούδησε. „Δεν εΐν’ 
έτσι; Αύτή ή σχέσις δέν εΐνε άσκοπος; Πρέπει ν’ άναχω- 
ρήσωμεν. ’Ε γώ  τη  συνιστώ το Παλέρμον, ή χώρα εΐνε ζω- 
γραφικωτάτη.“

Τόν Σενούταν έγκατέλιπον αί ίδέαι καί ή φωνή' έσεισε 
μόνον τήν κεφαλήν, όλος ύπό τής δλίψεως κατειλημμένος. 
Ή  κυρία Τρελλάβνεϋ ήναγκάσδη ν’ άρκεσδή είς τήν δοίΚι- 
σαν αύτή βραχεΐαν περί τοΰ άσδενοΰς πληροφορίαν. Ό  κα
δηγητής έπέστ^εψε πρός τόν Άδριανόν, όστις συνεχεία δαυ- 
μασίας τινός διορατικότητος, ήν παρεΐχεν αύτώ ή νόσος, 
έμάντευσεν ότι δ καδηγητής εΐχεν ίδη  ή άκούση τ ι  σχετι
κόν πρός τήν Μίς 'Ρόζα.

,ΓΕστειλε να πληροφορηδή περί τή ς υγείας μου; Δεν 
εΐν’ έτσι;“ άνεφώνησεν ό Άδριανός· „έπρεπε νά εΐπης ότι 
εΐμαι άρρωστος. Άλλ’ έπρεπε νά τή  δοδή  ή εϊδησις με τόν 
κατάλληλον τρόπον, μά προσοχήν, μέ αβρότητα.“

— ,,Μή φροντίζης περί τούτου καί έχε Ιμπιστοσύνην είς 
Ιμέ“, άπήντησεν ό Σενούτας, „ουδέποτε βεβαίως εγώ δά  διέ- 
πραττον άνάρμοστόν τι.“

Τό ζήτημα τοΰτο δέν έπανελήφδη πλέον μέχρι τής 
Ισπέρας. Κ ατά  τό  δεΐπναν άνέφερεν ό Άδριανός δίς ή  τρίς 
τό  όνομα τή ς  Ά γγλίδος. Έ π ό δ ει προφανώς νά τήν ΐδη, 
άλλ’ έν βλέμμα επί των έσκορχισμένων χαρτίων του ύπέ- 
μνησεν αύτώ τά  καδήκοντά του. Τήν άκόλουδον ήμέραν

δ 'Σενούτας έλαβε μίαν έπιστολήν παρά τής μητρός του 
Άδριανοϋ. έν ή κατεφαίνετο ή φοβερά ανησυχία καί ταραχή 
ήν είχε προξενήση είς αυτήν τό γράμμα του γηραιού καδη- 
γητοΰ. Ή  κυρία Κλάρα άνήγγελλε τήν άμεσον αυτής άνα- 
χώρησιν καί παρεκάλει τόν καδηγητήν όπως προδιαδέση τον 
Άδριανόν πρός τήν άφιξίν της. Καί πρός αύτόν τόν Άδρια- 
νόν έγραψε συγκινητικωτάτην έπιστολήν, έν ή περιέγραφε 
τόν πόδον καί τήν ανησυχίαν της, καί δ ιά  τίνος συγγνω
στού ψεύδους παρίστα τήν οίκονομικήν της δ·έσιν τοσουτον 
ευνοϊκήν, ώστε ή παρουσία της είς τά  κτήματά των ήτο έν- 
τελώς περιττή. Προσέδετε δ'ε ότι δέν δύναται νά ύποφέρη 
έπί μακρότερον τόν χωρισμόν από τού υίου της καί διά 
τούτο δά  σπεύση πρός αύτόν όσον τάχιστα. Ή  μητρική 
καρδία εΐχεν υπαγόρευση τήν έπιστολήν ταύτην καί διά 
τούτο δέν -ήδόνατό τ ις  νά δάδη  έν αύτή τήν φοβέραν τα
ραχήν καί ανησυχίαν, ύφ’ ής ήτο κατειλημμένη ή δυστυχής 
μήτηρ. ‘Ο Άδριανός έχαιρε μεγάλως δ ιά  τάς είδήσεις ταύ- 
τας τής μητρός- ή έπιστολή προύξένησεν είς αύτόν ζωη- 
ροτάίην χαράν καί είχε τήν καλήν ένέργειαν νά τ ό ν ' από
σπαση έπί τινας ώρας από τοΰ ποιήματος του. Ό  ποιητής - 
Ιφοβέϊτο μόνον μήπως παρουσιασδώσιν αίφνης απροσδόκητοι 
δυσχέρειαι καί έμποδίσωσι τό ταξείδιον τής μητρός.

8.

Αί άκόλουδοι ήμέραι παρήρχοντο. έν μονοτονία. Τήν 
πρωίαν ήρχετο συνήδως ό ιατρός καί διώριζέ διάφορα φάρ
μακα, τ ά  όποια ό άσδενής σπανίως έλάμβανε, προτιμων νά 
έπιμένη είς τήν συνήδη αύτώ δίαιταν καί νά μεταχειρίζεται 
τά  ίδικά του δεραπευτικά μέσα”. Μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ 
ίατροΰ ό άσδενής παρεδίδετο είς τήν περί τά  γρα ψ ίματά  
του ένασχόλησιν, άλλ’ ή διά τήν τελευταίαν ωδήν τοΰ ποιή
ματος προσδοκωμένη έμπνευσις δέν παρουσιάζετο. Ό  κόμης 
μετέβαινε καδ’ έκάστην κατά τό πρόγευμα είς τοΰ Τραμον- 
τάνα, έφερεν έκε“ είδήσεις περί τοΰ Άδριανοΰ καί προσεπά- 
δει δ ι’ ίδικόν του λογαριασμόν νά πλησιάση πρός τήν Μίς 
‘Ρ ό ζα , τοΰδ’ δπερ όμως μεδ’ όλας αύτοΰ τάς προσπαδείας 
ούδέποτε κατώρδωνε. Έ κ το ς  τοΰ δελγήτρου, όπερ είχε δ ι’ 
αύτόν ή καλλονή τής Ά γγλίδος, ό Μαριανος έγνώριζε παρά 
τοΰ Σενούτα, μεδ’ ού ή κυρία Τρελλάβνεϋ εύρίσκετο είς φι- 
λικωτάτας σχέσεις, ότι ή Μίς 'Ρ ό ζα  ώς μονογενής δυγάτηρ 
ήτο κυρία ενός ωραίου κτήματος καί μεγάρου έν Yorkshire 
καί είχε περισσότερα των τριών χιλιάδων λιρών στερλινών 
έτήσια εισοδήματα. 'Ο  κόμης εύρίσκετο συνεχεία τών φαν
ταστικών Ιδιοτροπιών τοΰ βίου του είς μεγίστας οίκονομικάς 
δυσχερείας καί αί λίραι τής Ά γγλίδος τω ήσαν έπίσης πο- 
δητα ί ώς καί τά  κάλλη της. Δυστυχώς όμως ή Ά γγλίς 
άπέκρουε μετά παγετώδους ψυχρότητος τόν κόμητα, οσάκις 
ουτος έλάμβανε τήν τόλμην νά τ ή  δειχδή  οίκειος ή  αίσδη- 
ματικός.

‘Η κατάστασις τοΰ Άδριανοΰ δεν έβελτιουτο. ‘Η  αίμο- 
πτυσία μέν δέν ήτο πλέον τόσον συχνή ούτε τόσον σφοδρά 
ώς πρότερον, άλλ’ ό πυρετός δέν έπαυε καί αί δυνάμεις τοΰ 
άσδενοΰς ήφανίζοντο όσημέραι. Μόλις καί μετά δυσκολίας 
ήδύνατο νά περιπατή έν τω δωματίω, ώς έπί το  πλευστόν 
δέ έμενεν άνακεκλιμένος έπί του ανακλίντρου, κρατών τά  
χαρτία του έπί τών γονάτων, δ ιότι ή καδεστική δεσις τόν 
κατεπόνει. Ό  Σενούτας διετέλει Ιν διηνεκεΐ βαρυδυμία 
έτι δέ μάλλον ηύξήδη δλΐψίς του, ότε ό Άδριανός, ένδου- 
σιασδείς έκ τής ούραιότητος ενός μέρους τοΰ.ποιήματος του, 
άνέγνωσεν αυτό μεγαλοφώνως καδ’ ήν ώραν ήσαν μόνοι. 'Ο
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καδηγητής, όστις ήσδάνετο άμέσώς τήν ώραίαν δψιν παντός 
πράγματος ήτο κατενδουσιασμένος, διότι πραγματικούς οί 
στίχοι ήσαν υπό πάσαν έποψιν δαυμάσιοι, πλήρεις αρμονίας, 
πνεύματος, δυνάμεως . . . Συγκεκινημένος μέχρι δακρύων 
ένηγκαλίσδη ό γηραιός καδηγητής τόν μαδητήν του, ήσπά- 
σδη αύτόν μετά παραφοράς είς τό πρόσωπον καί τάς χεΐρας 
καί ητο τοσουτον έξαλλος υπό χαράς καί δαυμασμοΰ, ώστε 
ούδόλως έσκέφδη, ποιον κίνδυνον ήδύναντο νά φέρωσιν είς τόν 
άσδενή οί τοσουτον δορυβωδώς έκφερόμενοι έπαινοί του. 
Άφ’ ού έγένετο πλέον ή πρώτη αρχή, ό Άδριανός δεν ήδύ
νατο πλέον .νά κρατηδή, άλλα διηγηδείς διεξοδικώς τό 
περιεχόμενον τοΰ ποιήματος του, ήρχισε νά τό άναγινώσκη 
μεγαλοφώνως. Αί ψυχαί αύτών κατενόουν άλλήλας έντελέ- 
στατα, ό δέ Σενούτας δέν έτόλμα πλέον νά άποτρέψη τόν 
μαδητήν του άπέ τή ς μελετωμένης μέχρι τέλους άναγνώ- 
σεως. 'Ο  καδηγητής ήναγκάσδη ύπό τοΰ Άδριανοΰ νά έρ- 
κισδή έπισήμως, ότι ουτε είς τόν Μαριάνον ούτε είς άλλον 
τινά έμελλε νά ανακοίνωση ουδέ τό έλάχιστον έξ όσων 
ήκουσεν έκ του ποιήματος, πράγματι δέ ό όρκος ουτος ήτο 
αναγκαίος, διότι άλλως ό καδηγητής δέν δά  έπαυε νά έξ- 
υμνή είς όλον τόν κόσμον τό δψος καί τό μεγαλεΐον τοΰ 
ποιήματος, οπερ Ινέβαλεν αύτόν είς τόν ύπατον ένδουσια- 
σμόν. Άλλ’ ό Άδριανός διά τη ς έμπιστευτικής ταύτης άνα· 
κοινώσεως έκέρδησεν Ινα τών φυλάκων του, όστις δέν έτόλμα 
πλέον νά τώ  φέρη ούδέ τήν έλαχίστην έναντιότητα άλλ’ 
ήτο όχι μόνον ό δαυμαστής άλλα καί ό ταπεινότατος υ'πη- 
ρέτης του.

'Εσπέραν τινά άγγελιαφόρος τις έφερεν έκ Νεαπόλεως 
άπροσδοκήτως μίαν έπιστολήν τής μητρός, ήτις μόλις προ 
μικρού εΐχεν άφιχδή είς Νεάπολιν. ‘Η  κυρία Κλάρα δέν 
ήδελε νά έλδη αμέσως πρός τόν υίόν της, ΐνα μη ή απροσ
δόκητος άφιξις αυτής προξενήση σφοδράν έντύπωσιν έπί τοΰ 
άσδενοΰς. Ό  Δόκτωρ Σαλικέττης, όστις εΐχεν ΐδη αυτήν έν 
Νεαπόλει, τη  συνέστησεν ωσαύτως μεγάλην προσοχήν. Πρός 
τον Άδριανόν έγραφεν όλίγας μόνον γραμμάς:

„Αγαπητέ μου υίέ! Έ π ί τέλους εΐμαι πλησίον σου. Ή  
καρδία μοί έδωκε τήν δύναμιν πρός τό ταχύ ταξείδιον, τό 
οποίον τοσουτον μέ κατεπόνησεν ώστε αναγκάζομαι νά μείνω 
εδώ έπί τινας ώρας όπως άναπαυδώ. 'Η  καλή μου αδελφή 
Δρεβέτσκα δέν ήδελε να μέ άφήση νά ταξειδεύσω μόνη· 
ήναγκάσδην λοιπον νά παραλάβω μαζή μου ώς συνοδοιπόρον 
καί σύντροφον τήν αγαπητήν μας Ελένην, είς τήν οποίαν οί 
Ιατροί συνέστησαν ωσαύτως νά μεταβή είς μεσημβρινά κλί
ματα. Κ αδ’ όλον τό ταξείδιον μοί ήτο πιστή καί άφωσιω- 
μένη σύντροφος κτλ.“

'Η  έπιστολή έπεσεν έκ τών χειρων τοΰ Άδριανοΰ, άμα 
ώς άνέγνωσε τό όνομα τής Ε λένης. Έ κ  τή ς έκφράσεως 
τοΰ προσώπου του δυσκόλως ήδύνατό τ ις  νά διακρίνη άν ή 
εϊδησις αυτη έπλήρωσεν αύτόν χαράς ή έκπλήξεως. Ή σδά- 
νετο εαυτόν ένοχον απέναντι τής Ελένης. Οί όφδαλμοί του 
ύγράνδησαν, καί μετά τρεμούσης φωνής είπε πρός τόν Σε
νούταν:

,,'Ο Θεός μου στέλλει τήν παρηγορίαν, νά τήν ΐδω 
ακόμη μίαν φοράν . . . Λυποΰμαι μόνον δ ι’ αυτήν, διότι 
έδώ ευρίσκει δλΐψιν μόνον καί πένδος . . .· νΩ, ή κόρη αύτή 
έχει πράγματι αγγελικήν καρδίαν! . . .“

Τήν Ιπομένην πρωίαν ή μήτηρ περιεμένετο ήδη, ό δέ 
Άδριανός ήδελε τρόπον τινά νά προπαρασκευασδή πρός τήν 
υποδοχήν, νΗ δελε νά ένδυδή, νά δώση είς τό  πρόσωπόν του 
δροσερωτέραν όψιν, νά άπατήση τουλάχιστον τούς άφιχδέν-

τα ς δ ιά  προσποιητής, φαινομενικής εύεξίας. Άλλ’ αί προσ- 
πάδειαί του ήσαν εντελώς μάταιαι. 'Η  ένδυμασία καδίστα 
έτι προφανεστέραν τήν φοβεράν ίσχνότητα, τήν νεκρικήν πε- 
λιδν&τητα καί πάντα τ ά  λοιπά αποτελέσματα τήν δανατη- 
φόρου νόσου. Προσεπάδει διά τής βίας νά γυμνασδή τρόπον 
τινά είς τό περιπατεΐν έν τω δωματίω, άλλ’ είς μάτην· μετά 
δυο περιπάτους από άκρου είς άκρον τοΰ δωματίου, ήναγ
κάσδη νά κατακλιδή έπί τοΰ ανακλίντρου όπως άναπαυδη. 
Καδ’ όσον έπλησίαζέν ή ώρα τής άφίξεως, ό Άδριανός κατε- 
λαμβάνετο ύπό μείζονος άνησυχίας. Παρετήρει διά τοΰ παρα- 
δύρου, έτρεχεν έφ’ όσον ήδύνατο ταχύτερον πρός τήν δύραν 
καί πάλιν άνέπιπτεν ώς λιπόψυχων έπί τοΰ κλιντήρος. 'Ο  
Μαριανος παρέμεινε παρ’ αύτώ, άλλ’ ό Σενούτας έδεώρησεν 
άναγκαϊον νά έξέλδη πρός συνάντησιν τής μητρός, όπως προ
παρασκευάσει αύτήν πρός τήν δλιβεράν δέαν του υίου. καί 
τήν έξορκίση νά μή φανέρωση τήν έντύπωσιν, ήν έμελλε νά 
τή  προξενήση ή όψις του. Τοιουτοτρόπως ΐσ,τατο ό καδη
γητής έπί μίαν ώραν περίπου ούχί μακράν τής έπαύλεως 
περιμένων μέχρις οδ εΐδε πλησιάζουσαν τήν άμαξαν. Νεύσας 
μέ τό μανδήλιόν του κατώρδωσε νά τήν σταματήση. Ή  
κυρία Κλάρα τόν άνεγνώρισεν αμέσως καί έξέπεμψε κραυγήν 
φόβου καί έκπλήξεως.

„’Ή δελα, εύγενεστάτη κυρίά, νά σάς χαιρετίσω πρώτος“, 
εΐπεν ό γέρων μετά τρεμούσης φωνής. ,,'Ο Άδριανός εΐνε 
ολίγο καλήτερα, άλλα εύρίσκεται είς έκτάκτως μεγάλην 
ατονίαν καί νευρικήν ταραχήν . . . Διά τοΰτο πρέπει όσον 
τό δυνατόν νά παραλειφδώσιν αί συγκινητικαί σκηναί . . . 
Σάς παρακαλώ δε προ πάντων νά μή τω  φανερώσετε τήν 
έντύπωσιν σας, άν — ίσως — ή όψις του σάς φανή ολίγον 
ήλλοιωμένη. Τώρα δ ά  άρχίση πλέον ή καλλιτέρευσις' ή 
άφιξίς σας φέρει ζωήν καί υγείαν.

Ή  μήτηρ ήκροάτο τρέμουσα. Εΐχεν έννοήση τ ά  πάντα. 
Κατέβη λοιπόν Ικ  τής άμάξης καί ήκολούδει μετά  τής 
Ε λένη ς τόν καδηγητήν πεζή. Ό  Σενούτας, όστις Ιγνώρισε 
τήν δεσποινίδα Δρεβέτσκα έν τή  μικρά αυτής ήλικία, δέν 
δ ά  ήδύνατο νά τήν άναγνωρίση, άν δέν ήξευρε προηγουμένως 
έκ τής έπιστολής, ήν άνέγνωσεν αύτώ ό Άδριανός, ότι ή 
Ε λένη  συνώδευε τήν κυρίαν Κλάραν. Ή  Ε λένη  έφαίνετο 
είς αύτόν πρεσβυτέρα, ή ότι πράγματι ήτο , καί έκτάκτως 
λεπτοφυής. Ή  νεανις προσεπάδησε διά τής βίας νά μει- 
διάση, άλλ’ είχε δάκρυα είς τούς όφδαλμούς. Μόλις ήδυ- 
νήδη νά προφέρη όλίγας λέξεις είς άπάντησιν τών έρωτή- 
σεων τοΰ Σενούτα. Ό  Άδριανός, όστις δέν ήκουσε τόν κρό
τον τής έξεπίτηδες ύπολειφδείσης άμάξης, τότε μόλις έσπευσε 
πρός τήν κλίμακα, ότε ήκουσε τόν δροΰν συρομένης έσδήτος. 
Άνεγνώρισεν αμέσως έκ τοΰ έλαφροΰ βήματος τήν μητέρα 
καί ώρμησε πρός συνάντησιν της. Έ π ί τινας στιγμάς ή μή
τηρ καί ό υιός εμειναν ένηγκαλισμένοι καί σιωπηλοί, ότε 
όμως ή κυρία Κλάρα έρριψεν έν βλέμμ.α έπί τοΰ προσώπου 
τοΰ Άδριανοΰ, μόλις καί μετά βίας ήδυνήδη νά συγκρατήση 
κραυγήν έκπλήξεως καί οδύνης . . .  Ή  Ε λένη  ήναγκάσδη 
νά στηριχδή πρός τόν τοίχον, ΐνα μή κρημνισδή έπί τοΰ 
έδάφους ύπό τής ίσχυράς έντυπώσεως, ήν ένεποίησεν αύτή 
ή δέα τοΰ δύστυχους Άδριανοΰ, όστις είς μάτην προσεπάδει 
δ ιά  τής βίας νά μειδιάση. Ή  στιγμή αΰτη ήτο είς πάντας 
φοβερά καί τά  δάκρυα έχέοντο κρυφίως. Ούχ ήττον όμως 
ύπήρχεν ανέκφραστος τ ις , εί καί μέ λύπην μεμιγμένη χαρά 
έν τώ χαιρετισμού τούτο». νΗσαν καί πάλιν ήνωμένοι, όπι- 
σδεν δέ αύτούν εύρίσκετο τό μέλλον άδηλον καί σκοτεινόν. 
Ή  χαρά, ίσως δέ  καί ή δύναμις τής δελήσεως παρέσχεν εις
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τόν Άδριάνόν κ α τ ά ' τήν ήμέραν ταύτην χερισσοτέραν καρ
τερίαν, χερισσοτέραν ζωήν ή  άλλοτε πρότερον. 'Ο  Άδριανός 
έκινεϊτο με χερισσοτέραν ευκολίαν, ήσθάνετο εαυτόν έλαφρό- 
τερον, έβηχεν όλιγώτερον, και μόνον αί παρειαί του έφλέ- 
γοντο, άλλ’ ουχί υπό του αίματος τής νεότητος, αλλ’ υπό 
του πυρός τής καταναλισκούσης αυτόν νόσου. 'Η  βραχεία 
εσπέρα παρήλθε με ¿ρωτήσεις περί τής πατρίδος, περί των 
γνωστών καί φίλων, καί περί αυτών έτι των αγαπητών κα
τοικίδιων ζώων. 'Η  Ε λ ένη , ήτις κατ’ άρχάς δεν ήδυνατο 
σχεδόν ουδέ λέξιν νά πρεφέρη, κατώρθωσεν έπί τέλους νά

προλάβη τοιαύτην χειροτέρευσιν. Κατηγορεί τό άθώον Σορ’ 
ρέντον καί τόν καθαρόν, υγιεινόν αέρα του, ώς εμφυτεΰσαντα 
τόν θάνατον είς τα  στήθη του υιού της. Ή θ ελ ε  νά ζη- 
τήση αλλαχού συμβουλήν, βοήθειαν, άνάπαυσιν, υγιεινόν άέρα. 
— Ή  Ε λένη  ούδ'εν άλλο ήδυνατο νά πράξη ή ν’ άναστε- 
νάζη καί νά κλαίη· δέν ¿γνώριζε προς τ ί  έχρησίμευεν ή πε
ραιτέρω ένταυδ·α διαμονή, καί έθεώρει ώς τό  φρονιμώτατον 
πάντων, νά έπιστρέψη μετά του Άδριανου είς τήν πατρίδα 
καί ένταϋθα νά τόν περιποιήται καί νά τόν θεραπεύη. Έ φαί- 
νετο είς αυτήν αδύνατον καί άπίστευτον,' ότι ύπήρχεν είς
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δεσπόση έαυτής, καί μεθ’ όλον τό έγκάρδιον αυτής άλγος, 
νά φανή έλευ&εροτέρα καί σχεδόν φαιδρά. Μόλις ότε οίπε- 
σύρ&ησαν είς τό δωμάτιόν τω ν, Ινηγκαλίσθησαν άλλήλας 
κλαίουσαι ή μήτηρ καί ή 'Ελένη. 'Ο  νους αυτών δέν ήδύ- 
νατο νά χωρέση τήν σκέψιν, ότι ο Άδριανός διέτρεχε τον 
έσχατον κίνδυνον τής ζωής, άλλ’ εβλεπον μόνον χαλεπόν 
νόσημα, κατά  του οποίου έπρεπε νά ζητήσωσιν άντί πάσης 
θυσίας πάσαν βοήθειαν. 'Η  μάλλον πεπειραμένη μήτηρ κα- 
τελαμβάνετο ένίοτε υπό δυσοίωνου τινός προαισθήματος, τό 
οποίον όμως άπεμάκρυνε μετά φρίκης από τή ς καρδίας αυτής. 
Νά κατηγορήση τόν υίόν δεν ήδυνατο κατ’ ούδένα τρόπον, 
δ ιά  τούτο κατηγορεί τόν ίατρόν, καί είχε σφοδρότατον μίσος 
προς τόν δόκτωρα Σαλικέττην, ώς μή προσπαθήσαντα νά

ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

οίονδήποτε άλλο μέρος του κόσμου αήρ υγιεινότερος καί 
καθαρούτερος ή μεταξύ των βαλσαμωδών δασών τ ή ς .π α 
τρίδος.

Ή  κυρία Κλάρα δεν ήδυνατο είσέτι νά εύρη ήσυχίαν 
καί ετρεχεν έν το* δωματίω συστρέφουσα τά ς χεΐρας υπό 
απελπισίας, ότε αίφνης ό γηραιός Σενοΰτας, προϊδών ότι έν- 
ταΰθ·α ή παρουσία του ήτο αναγκαία, έκρουσε τήν θόρα,ν. 
Μεδ·’ δλην αυ’του τήν Ινδόμυχον θλΐψιν τό σεβάσμιον πρόσ- 
ωπόν του έξέφραζεν ίκανήν αταραξίαν. 'Η  μήτηρ έσπευσε 
προς αυτόν περιχαρής καί ήρχισεν αμέσως άνακοινουσα αΰτω 
τούς φόβους και παν ότι έπίεζε τήν καρδίαν της, πρίν ή ό 
καδ-ηγητής προφθάση νά εΐπη ουδέ λέξιν.

— „’Αγαπητέ μου, παλαιέ μου φίλε! πρέπει ν’ άπομα-
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κρυνω άπ’ έδώ τόν Άδριανο’ν! ό αήρ Ιδω τόν φονεύει . . . 
Ό  Σαλικέττης είνε αμαθής· έν 'Ρώμη, εν Φλωρεντία υπάρ
χουν διάσημοι ιατροί. ΙΙρέπει νά σπευσωμεν, δ ιότι ό κίνδυ
νος εΐνε μέγας! Πρέπει αμέσως ν’ άναχωρήσωμεν.“

'Η  κυρία Κλάρα ώμίλει τόσον ταχέως ώστε ό καθη
γητής, οστις ΐστατο ακίνητος καί μέ τήν κεφαλήν κεκλιμέ- 
νην πρός τ ά  κάτω, δέν έπρόφθανε νά άπαντήση. Έ π ί  τέλους 
¿σταμάτησε περιμένουσα άπάντησιν, καί λαβούσα τόν καθη
γητήν άπό του βραχίονος ήρώτησε:

,,Ποία εΐνε ή γνώμη σάς; Λέγετε!“
,,Μοί φαίνεται ότι τό ταξείδιον, άν καί δ ι’ άλλους λό

γους θά  ήτο καλόν δ ιά  τόν Άδριανόν, αλλά είς αυτήν τήν 
κατάστασιν τής αδυναμίας καί ατονίας θά  ήτο μόλις κα
τορθωτόν.

— „Τότε λοιπόν πρέπει νά προσκαλέσωμεν έδώ ίατρούς 
έστω καί άπό τ ά  μακρυνώτερα μέρη. 'Ο  Σαλικέττης, αυτός 
ό έλεεινός Σαλικέττης είναι αμαθέστατος, όπως όλοι οί ία- 
τροί τής ’Ιταλίας. Αυτός μόνος πταίει!“

— „Δέν είξεΰρω“, άπήντησεν έ  Σενοΰτας, ,,Ιγώ εύρηκα 
τόν Άδριανον πολύ καλήτερα άπό τώρα, άλλ’ αυτός δέν 
έφυλάττετο, είργάζετο πάρα πολύ. . .  ηύξανε τόν πυρετόν. . . “

— ,ΓΗτο συνειθισμένος εις τήν έργασίαν“, εΐπεν ή μήτηρ 
διακόπτουσα τόν καδηγητήν, „παρακαλώ, μή τόν κατηγο
ρείτε . . . Αυτός ό αήρ έδώ . . .“

'Ο  καθηγητής έσιώχα, ή δέ κυρία Κλάρα ήρχισε νά 
περιπατή έν τω  δωματίω σφοδρώς τεταραγμένη.

,,Είμπορούσαμεν-είς τήν Νεάπολιν νά τόν θέσωμεν είς 
έν πλοίον καί νά τόν μεταφέρωμεν είς τό ΓΙόρτο Φερράιο. 
Ό λ ο ι οί πάσχοντες έκ στηθικών νοσημάτων ζητοΰσιν εκεί 
τήν θεραπείαν τ ω ν  ό αήρ λέγεται ότι κάμνει θαύματα" 
ήκουσα περί τούτου πολλά κατά τό ταξείδιον.“

'Ο  Σενοΰτας δέν άντέλεγεν, αλλά προσέθηκε μόνον: 
„’Αν ό Άδριανός συγκατατίθεται.“
„Θά τόν καθικετεύσω όπως συγκατατεδή!“ άνέκραξεν 

ή μήτηρ συμπλέκουσα τά ς χείρας.
(ίπ«Γαι αννέχεια.)

1. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΚΑΪΡΟΛΗΣ, μετά  συντόμου βιογρα
φίας ίέν σελ. 2411.

2. ΤΑ  ΝΕΟΤΤΙΑ. Είκών ύπό J . R. W ehle (έν σελ. 245).
3. ΓΙΓΑ Ν ΤΙΑ 10Σ ΟΦΙΣ (ΑΝΑΚΟΝΔΑ) ΣΓΛΛΑΜΒΑ- 

ΝΩΝ ΓΔΡΟΧΟΙΡΟΝ, Κ ατά ιχνογραφίαν του Jean  B ungartz 
(έν σελ. 243). 'Η  έν τή  είκόνι ταύτη παριστωμένη σκηνή 
λαμβάνει χώραν έν τινι άγρίφ δάσει τής Βραζιλίας παρά 
τώ Ά μαζόνι, τω  μεγίστω ποταμό* τής υδρογείου. Περί τό 
εσπέρας, όταν ό ήλιος ώς έρυθρά πεπυρακτωμένη σφαίρα 
βυθίζεται ύπό τόν άτμώδη ορίζοντα τών τροπικών χωρών 
της ’Αμερικής, χρωματίζων είσέτι δ ιά  του τελευταίου πορ
φυρού φωτός του τά  κορυφάς τών υψηλών φοινίκων, ένω 
ύπεράνω του δάσους πτερυγίζουσι στίλβοντα κολύβρια καί 
πολύχρωμοι, λαμποκοπουντες ψιττακοί, άναζητουντες μεταξύ 
τών συγκεχυμένων καί πολυπλόκων κλάδων τήν νυκτερινήν 
αυτών άνάπαυσιν, κάτω ύπό τήν πυκνήν τών φυλλωμάτων 
σκέπην, είς τ ά  χλιαρά τέλματα, άρχεται ζωηρότατη κίνησις 
παντός είδους οκνηρότατων ζώων, άτινα καθ’ δλην τήν θερ
μήν ήμέραν ήσαν βεβυ&ισμένα είς ναρκώδη ύπνον ήδη δέ 
έπερχομένου του σκότους αφυπνίζονται καί σπεΰδουσι πρός 
άναζήτησιν τροφής. ’Αγεληδόν συρρέουσι πρός τάς οχθας 
του ποταμού, Γνα χορτασθώσιν έκ τών παρά τοίς ό'δασι φυο- 
μένων ευχύμων φυτών, οί σκαιοί έκείνοι, ασχημότατοι, βαθύ- 
φαιοι, μέ μακράς χονδροειδείς τρίχας κεκαλυμμένοι υδρό· 
χοίροι (Capybaca), εΤς έκ τών οποίων παρίσταται έπί τής 
ήμετέρας είκόνος συλλαμβανόμενος ύπό του γιγαντιαίου 
όφεως. Ό σον ειδεχθές τήν οψιν εΐνε το τρωκτικόν τούτο 
ζώον μέ τήν εύρεΐαν καί έπίπεδον κεφαλήν του, μέ τό χον
δροειδές ρόγχος του, μέ τους μικρούς οφθαλμούς καί τ ά  
πλατέα του ώτα, τοσοΰτον άηδές τήν γευσιν εΤνε τό λιπα-

ρόν καί έλαιωδες κρέας του, τό. οποίον δμο*ς οί ’Ινδοί τών 
χωρών έ'.είνων εύρίσκουσι νοστιμώτατον. Τής αυτής δέ γνώ
μης μέ τούς ’Ινδούς εΤνε καί οί γιγαντιαΐοί έκείνοι όφεις, είς- 
έκ τών οποίων παρίσταται και έπί τής είκόνος, καταβροχθί
ζουν τόν ΰδρόχοιρον ακέραιον, όμου μέ τά  οστά, τούς όνυχας 
καί τάς λασπώδεις τρίχας.

4. Η  ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (έν σελ. 252). Δημοσιεύ- 
σαντες έν τω προηγούμενο* αριθμώ τής Κλειοϋς τήν είκόνα 
τής διώρυγος τοΰ κορινθ-ιακοΰ ίσθμοΰ καί τών περιχώρων 
μετά σχετικού άρθρου ύπό του φιλέλληνος Γερμανού Έδουάρ- 
δου Έ γ γ ε λ ,  θεωρουμεν ήδη εύκαιρον νά παρα&έσωμεν έν- 
ταυ&α καί τήν είκόνα τής αρχαίας Κορίνθου, της σπουδαιό
τα της καί εύδαιμονεστάτης έμπορικής πόλεως τών κλασικών 
τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  χρόνων. Τήν μεγάλην σπουδαιότητα καί τόν 
πλούτον αυτής ώφειλεν ή Κόρινθος είς τήν άπαράμιλλον 
αυτής θέσιν παρά τώ  Ίσθμώ , τη φυσική ταύτη μεταξύ δύο 
θαλασσών γεφύρα τ ή  ζευγνυούση τήν στερεάν 'Ε λλάδα  μετά 
τή ς Πελοποννήσου. 'Η  πόλις έκειτο έπί τραπεζοειδούς τίνος 
υψιπέδου παρά τή  βορείω ύπωρεία αποτόμου τινός βράχου, 
έπί τής κορυφής τοΰ όποιου ήτο έκτισμένη ή άκρόπολις 
(Άκροκόρινθος). 'Η  έπί τής ήμετέρας είκόνος φαινομένη εύ- 
ρεία κλϊμαξ άγει πρός τήν άκρόπολιν ταύτην τής αρχαίας 
Κορίνθου. Τό όνομα τής λαμπρότατης ταύτης ελληνικής 
πόλεως άπαντα συχνότατα έν τή  ελληνική ιστορία. Ή τ ο  
περίφημος διά τό  έμπορικόν πνεύμα τών κατοίκων της, διά 
τόν άβροδίαιτον αύτών βίον, διά τήν λαμπρότητα καί με
γαλοπρέπειαν τών οικοδομών της καί δ ιά  τούς παρ’ αυτή 
τελούμενους ίσθμικούς αγώνας. Έ ν  τ ή  πόλει ταυτη διέ- 
τριψε καί ό απόστολος Παύλος καί ουτω ή Κόρινθος έγέ- 
νετο εν έκ τών πρώτων φυτωρίων τοΰ Χριστιανισμού,
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Η  φ νλλο ξήρα .  Οπως λάβη τις ¿μύδρον τινα ιδέαν περί -ctJí άνυ- 
κολογίστου βλάβη? καί φοβέρας καταστροφή? ήν επιφέρει είς την άμπελο- 
κομίαν ή φυλλοξήρα, αρκεί ν’ άναλογισθή ότι μόνη ή  Γαλλία έν διαστή- 
ματι 20 περίπου έτών άπώλεσε παντελώς τη ενεργεία τού φοβερού τούτου 
ζωύφιου ανθηρότατους αμπελώνας εξήκοντα περίπου εκατομμυρίων πλέ
θρων έκτάσίως, εκτός δέ τούτου επίκειται όσον ούπω ή παντελή? κατα
στροφή έτερων αμπελώνων ετι μεγαλητέρας έκτάσεως, κατειλημμένων ήδη 
ύπό του όλεθρίου τούτου έντόμου. Μεθ’ δλας τά? μέχρι τούδε γενομένα? 
έρευνας ούδέν άσφαλές μέσον κατωρθώθη νά εύρεθή κατά τού φοβερού 
τούτου έχθρού τη? άμπέλου, ύφ’ ου μαστίζονται π ϊσ α ι αί οίνοπαραγωγοί 
χωραι τη? γη?, εξαιρούμενη? ευτυχώς μόνη? τη? Έλλάδο?.

’Ολίγον τ ι  εύκατάληπτο? γίνεται ή  φοβερά καταστροφή, ήν επιφέρει 
ή  φυλλοξήρα εΐ? τόσον μεγα'λα? εκτάσεις, διά του εξής υπολογισμού, όστις 
καταδεικνύει τήν καταπληκτικήν ταχύτητα μεθ’ η? πολλαπλασιάζονται επ’ 
άπειρον τα  καταστρεπτικοίτατα ταύτα έντομα. Ε ΐνε αποδεδειγμένου ότι 
έκαστον τών εντόμων τούτων τίκτει κατ’ έλάχιστον όρον 40 (πολλάκιρ καί 
περισσότερα) ώ ά , τά  έποΤα φαίνονται εί? τόν άοπλον όφθαλμόν ώ? έλά- 
χιστα σημέία, κίτρινα καί στιλπνά. Έ ν  διαστήματι 5 Ιω? 12 ήμερων τά 
ώ ά ταύτα ρήγνυνται, έξ αύτων δέ έξέρχονται κιτρινοβαφή έμβρυα, τά όποια 
μετ’ ολίγον χρόνον τίκτουσιν ώσαύτως ώά. Τούτο δόναται νά έπαναληφθη 
ύ χ τώ  Ιω? i v v ia  φορά? (συνήθως όμως επτάκις) καθ’ όλον τό θέρος, μέ
χρι? οδ, έπερχομένου τού χειμερινού ψύχους, κατ’ άρχάς μεν έπιβραδύνεται 
ειτα δέ παύει εντελώς ή  αναπαραγωγή μέχρι τού προσεχούς έαρος. 'Ο  
εξη» υπολογισμός δεικνύει ήδη έναργώς τό καταπληκτικόν πλήδος τών άπο- 
γόνων μιας καί μόνης φυλλοξήρας (όνος μόνου εντόμου) εντός ενός δέρους:

Λt í a  φ ν λ ί ο ζ ή ρ ι *  τ ί χ τ α ................................................................................................................. 40  ¿ 6 .

Μ ϊ χ τ ο ν τ ω ν ί Ι ί ρ χ δ μ ι ν α ι  4 0  ν ί μ φ .  * /**. d r i  40  h  o w ó X m  1,600 ,,
„  „  , .  1,600 „  „     „  „  64,000 „
, .  „  . ,  64,000 „  . ,     , .  2 ,560,000 „
.· „  „  2 ^6 0 ,0 0 0  „   ......................... „  102,400,000 „

102,400,000
4,096,000,000

163,840,000,000
6,553,600,000.000

4,096,000,000 
163,840,000,000 

„  6,553,600,000,000
, .  202,144,000,000,000

Τοιουτοτρόπως εξ ενός μόνου τών καταστρεπτικών τούτων εντόμων 
γεννώνται είς τό διάστημα τών θερινών μηνών 262,144,000 εκατομμύρια 
ομοίων ζωυφίων.

Ή  οπονόή  τή ς  α ύλ ιχή ς  έ& ιμοταξίας  επί Φιλίππου Β'. έθεωρεϊτο 
ώς τά πρώτιστον καί άναγκαιότατον στοιχεΐον τής αγωγής τής αριστοκρατικής 
νεολαίας εν'Ισπανία. Άλλ’ ή πρακτική αύτής εφαρμογή, ήτοι ή συμπεριφορά 
κατά τήν έν χρήσει έδιμοτυπίαν δεν ήτο εύκολον πράγμα, αφού π. χ. όχι 
μόνον έ αριθμός τών βημάτων προ τής ύποκλίσεως, άλλά καί ό βαθμός τής 
ΰποκλίσεως αύτης έν έκαστη ιδιαιτέρα περιστάσει ήτο άκριβώς ώρισμένος καί 
αυστηρότατα επιβεβλημένος. Μέχρι πόσης σχολαστικότητος άφικνέϊτο κατά 
τήν εποχήν έκείνην ή  τήρησις τής έδιμοτυπίας, γίνεται κατάδηλον έκ τού 
εξής όληδούς γεγονότος: Η μέραν τινά ή βασίλισσα κρημνισθεΐσα άπό τού 
Ιππου έμεινε κρεμαμένη άπό τού άναβολέως, έν ώ είχε περιπλεχδή έ πούς 
α ύτής.. Κατά δυστυχίαν ό πρώτος σταυλάρχης, όστις μόνος εΤχε το δι
καίωμα νά έγγίση τόν πόδα τής βασιλίσσης, δεν ήτο παρών, ούδείς δε 
των παρισταμενων τριάκοντα αύλικών ιπποτών έτόλμα νά παραβή τόν νόμον 
της έδιμοταξίας καί νά έλθη πρός βοήδειαν τής βασιλίσσης. ’Ε π ί τέλους 
όμως, ξένος τις ιππότης, άγνοών ίσως τούς νόμους τής ισπανικής αύλικής 
έδιμοτυπίας είτε καί νομίσας ότι ή παράβασις αυτών έν τή περιπτώσει 
ταύτη δέν δά έτιμωρέίτο, άπετόλμησε νά έλευδερώση τήν βασίλισσαν άπό 
τής δεινής δέσεως, έν ή εύρίσκετο. Ή  δέ άμοιβή, τήν οποίαν Ιλαβε διά 
τήν γενναίαν του πραξιν, ήτο — Ισόβιος εξορία έκ τής 'Ισπανίας ένεκα 
ασύγγνωστου αδιακρισίας.

Ή  δ ι '  ο ίν ο π ν ιν μ α το ς  χρο ν ιά  δηλητηρίαυις. Άθωα κατά τό φαι
νομένου καί άνεπιβλαβή άπολαύσεως μέσα δόνανται διά τής καταχρήσεως 
νά μεταβληθώσιν εις φοβερά, δανατηφόρα δηλητήρια, δλέδρια καί κατα
στρεπτικά ού μόνον εις άτομα άλλά καί εις όλοκλήρους κοινωνία?. Τά

οινοπνευματώδη λ. χ. ποτά, ο οΥνο?, ό ζύδο?, η ρακτ, το οίνομελι κτλ. 
μετά μετριότητος λαμβανόμενα ούδεμίαν προξενούσι βλάβην ει? τόν όρ- 
γανισμόν, τουναντίον δέ πολλά έξ αύτών εί? ώρισμένας τινά? περιστάσεις 
είναι ώφελιμώτατα· άλλ’ ή ύπέρμετρος χρήοις τών ποτών τούτων έπιφέ- 
ρει, ώς γνωστόν, προϊόντος τού χρόνου χρονιάν δηλητηριάσω, μιαν τών 
χαλεπωτάτων τού αίώνος ή μ δν  νόσον παρά πολλόϊς λαοί?, γνωστήν ύπό τό 
όνομα ΑΙοοΙιοΙίδιουβ, οί δέ Άγγλοι ιατροί εί? τήν χατάχρησιν τού οινο
πνεύματος άποδίδουσι τό ήμισυ σχεδόν τών παρουσιαζομένων νοσημάτων, 
οΥον παραλυσίαν, νευρικά πάδη , παραφροσύνην κτλ. 30 έως 40 τοϊς εκα
τόν πάντων τών παραφρόνων εν τοϊς σημερινοί? πεπολιτισμένοις εδνεσίν 
όφείλουσι τήν φοβεράν των δυστυχίαν εί? τήν κατάχρησιν τού οινοπνεύμα
τος. Τό κακόν όμως τούτο γίνεται τοσούτω χειρότερον'καί ίροβερώτερον, 
καδ' όσον αί πλεΐσται τών έντεύδεν προερχομένων νόσων μεταβιβάζονται 
κληρονομικώς εί? τά  τέκνα, ούτως ώστε π. χ. έν Παρισίοις έσχάτως έκ 
300 ήλιδίων «αιδίων ήριδμήδησαν 145 έχοντα γονείς μεθύσου?. — Έ ν  
ταϊς 'Ηνωμένοι? Πολιτείαις τής Βορείου ’Αμερικής υπάρχουσιν άναρίδμητοΐ 
σύλλογοι καταπολεμούντο; τήν κατάχρησιν τών οινοπνευματωδών ποτών, 
καί όμως τό ολέδριον τούτο ελάττωμα άπό τού 1860 μέχρι 1870 κατέ- 
στρεψεν ούχί όλιγωτέρου; τών 300,000 άνδρώπων, 100,000 παιδιών παρ- 
έδωκεν εις σωφρονιστικά καταστήματα, 150,000 άνδρώπων εις τάς φυλά- 
κάς, προύξένησεν ύπέρ τάς 2000 αυτοκτονίας, τήν απώλειαν αναρίθμητων 
χρημάτων διά πυρκαϊας, ύπέρ τάς 20,000 γυναίκας κατέστησε χη'ρας καί 
έν έκατομμύρων παιδία όρφανά. (ίδ. σελ. 256.)

Μ εγά λω ν  όνδρώ ν μ ιχ ρ α ί  ίδ ιο τρ ο η ία ι. Ό π ω ς  περί όρέξεων ουτω 
καί περί αντιπαθειών δέν πρέπει νά φιλονεικώμεν. ’Αν ί  Βάλλενστάϊν π . χ. 
δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν φωνήν τού άλέκτορος, δ ’Ιούλιο? Καίσαρ τήν 
βροντήν, καί αυτός δέ ό σκεπτικός Βολταΐρος τήν κραυγτν τού κόρακος, αί 
άντιπάδειαι αυται είναι όπως δήποτε ευνόητοι. Παραδοξοτέρα όμως εΥναι 
ή ιδιοτροπία τού Γκαϊτε, όστις έβδελύσσετο εις τόν ύπατον βαθμόν τά 
όμματουάλια, καί έμίσει αύτό τούτο τους διοπτροφόρους. 'Ο  δέ Je a n  Pau l 
ήγάπα μεν τό κλειδοκύμβαλου, ίσχυρίζετο όμως ότι τό όργανον τούτο άρ- 
μόζει μόνον εί? τάς γυναίκας- ύπό φρίκης κατελαμβάνετο, οσάκις έβλεπεν 
άνδρα παίζοντα κλειδοκύμβαλου.

Κ ινέζο ι γό η τες . Ό  ιεραπόστολο; Στάουντων διέτριβεν έν ετει 1856 
έν τή πόλει Καντών. Η μέραν τινά έπεσκέφθη τήν αγοράν μετ’ άλλων 
Ευρωπαίων, καί Υστατο έπί τής γέφυρας, άπό τής όποιας έφαίνετο μα
κράν ή θάλασσα. Αίφνης ήκουσεν άνδρα τινά έρίζοντα μετά τίνος παι
διού. 'Ο  Κινέζος ουτος κατελήφθη επί τέλους ύπό φοβέρας οργής καί 
κτυπήσας τόν ποίίδα ίσχυρώς διά τού γρόνδου έξήπλωσεν αυτόν κατά γης, 
αμέσως δέ γονατίσας επί τού στήθους τού θύματός του εξήγαγε μίαν μά· 
χαιραν καί ένέπηξεν αυτήν έπανειλημμένως εις τόν λαιμόν τού παιδός. 
Μετά ταύτα άνορδωδείς ό φονεύς άπήλδε δρομαϊος, καταλιπών τόν παϊδα 
έξηπλωμένον καί κολυμβώντα εις τό αΤμά του. 'Ο  Στάουντων καί οί σύν
τροφοί του έμειναν ένεοί ύπο φρίκης έπί τφ  φοβερού κακουργήματι, ό’περ 
ούτως έν μέση άγορα διεπράχθη ενώπιον τοσούτου πλήθους άνδρώπων, 
Έ σπευσαν μετ’ όλίγον πρός τόν φονευδέντα παϊδα καί παρεκίνουν τούς 
περιεστώτας νά σπεύσωσιν όπως συλλάβωσι τόν φεύγοντα φονέα. Άλλ’ 0 
φονεύς επέστρεψε μετ’ όλίγον αυθόρμητος πρός τόν νεκρόν, ύψωσε τόν βρα
χίονα τού παιδός καί έβεβαιώδη ότι ήτο πράγματι νεκρός. Έ κ  τού πλή
θους τών περιισταμένων ούδείς Ικινεΐτο. Ό τ ε  δέ οί Ευρωπαίοι ήτοιμά- 
ζοντο νά συλλάβωσι τόν φονέα, ουτος έδωκε γελών σύνθημά τι καί άμέσως 
έ φονευδείς παϊς ήγέρδη όλως άβλαβή; καί λαβών έν πινάκιον ήρχισε νά 
περιφέρηται αϊτών παρά τών περιεστώτων δωρεάς διά τό έπιτυχόν γοή- 
τευμα τού κυρίου του. Ό  Κινέζος στραφείς πρός τούς έκπληκτους Εύρω- 
παίους έδειξεν αύτοϊς τήν μάχαιράν του, ήτις ήτο οδτω πως κατεσκευα- 
σμένη ώστε τό έλασμα αύτής κρουόμενον εΐσήρχετο εις τήν λαβήν, έκ 
ταύτης δέ έξέρρεε καδ’ έκαστον κτύπημα ερυθρόν τι υγρόν δμοιον πρός 
αΤμα. Ό  παϊς ϊπαιξεν ώσαύτως μετ’ άπαραμίλλου φυσικότητος τό μέρος 
του. 'Ο  Στάουντων καί οί σύντροφοί του άπήλδον περιγελώμενοι ύπό τών 
ιθαγενών, οίτινες έφώναζον ,,Φάν-κβεί-κόιο“ τούτ’ εστι „βλάκες!“

-«Μ
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Ή  ¿ η ίδρα ο ις  το ν  ή λ ε χ τρ ιχ ο ν  φ ω τός ι η ΐ  τώ ν  ό)ίλα).μώ ν. Μεδ’ 
ολα του τά προτερήματα τό ηλεκτρικόν φώς έχει καί τινα έλαττω'ματα, 
τών οποίων ή βλαβερότης καθίσταται εις έκείνους πρό πάντων, έπαισθητή, 
οίτινες ώς έκ τής έργασίας των εΤναι διηνεκώς εκτεθειμένοι εις τάς έπι- 
δράσεις τού ζωηροτάτου τούτου φωτός. Ε ις ναυτικούς, υπηρετούντο; έν 
ήλεκτρικαΤς συοκευαϊς, καί άλλους τοιούτους έργάτας παρουσιάσθη πολλάκις 
νόσος τις των όφδαλμών, όνομασδεΐσα ήδη ύπό τινων ίατρβν ,,φωτοηλεκ- 
τρική όφθαλμία“ . Τ ά  συμπτώματα τής νόσου ταύτης εΤναι λίαν ίδιορ 
ρύδμου φύαεως. Ή  ενέργεια τής νόσου ταύτης εινε κατ' άρχάς εντελώς 
ανεπαίσθητος εις τόν ύπ’ αύτής προσβληδέντα. Τά συμπτώματα παρου
σιάζονται μόλις κατά τήν ώραν τού ύπνου. Ό  ασθενής άφυπνίζεται ύπό 
σφοδρότατης άλγηδόνος συνοδευομένης ύπό δαψιλούς δακρυροΐας. Ή  φωτο
φοβία τού άσδενούς προσλαμβάνει ενίοτε εκτάκτως μεγάλην έντασιν. Τά 
εξωτερικά φαινόμενα τής νόσου εΤναι Ιξοίδησις τών βλεφάρων καί πλη
σμονή αίματος εν τω  κερατοειδέΐ χιτώνι. Διά τού όφθαλμοσκοπικού κα
τόπτρου παρατηρεϊται συρροή αίματος ένίοτε δέ καί νευρικός σφυγμός έν 
τοϊς άγγείοις τού άμφιβληστροειδούς χιτώνος. Μετά μίαν καί ήμίσειαν ή 
τό πολύ μετά τρεϊς ώρας κατευνάζεται ή σφοδρότης τών συμπτωμάτων 
τούτων καί δ άσδενής αποκοιμάται πάλιν ήσύχως, άφυπνίζεται δέ τήν 
επομένην πρωίαν ύγιής- μόνον ελαφρά τις κόπωσις τών όφδαλμών παρα
μένει είσέτι, άνάλογος πρός τήν προερχομένην έκ μακρας νυκτερινής άνα- 
γνώσεως. Τό περίεργον εΐνε ότι ή νδσος α ίτη  παρουσιάζεται μόνον κατά 
τάς ώρας τού ύπνου, ουδέποτε δέ έν έγρηγόρσει. ' Ο ί έργάται έκεϊνοι, οί- 
τινες έκθέτουσι τά όμματα αυτών εις τό ηλεκτρικόν φώς κατά τήν πρωίαν, 
προσβάλλονται ύπό τής ,,φωτοηλεκτρικής όφδαλμίας“  κατά τόν μετά με
σημβρίαν ύπνον, ούχί δέ κατά τόν νυκτερινόν. Ε ί καί ή θεραπεία τού 
νοσήματος τούτου έπέρχεται πάντοτε άφ' έαυτής, ούχ ηττον όμως εΤναι αναγ
καία ή έξεύρεσις προφυλαχτικών μέσων. Τό ηλεκτρικόν φώς, καί εις τούς 
μή διηνεκώς εις αύτό εκτεθειμένους, δύναται νά έπενεργήση έπιβλαβως- 
διά τούτο είναι καλόν νά μή παρατηρώμεν ποτέ κατ’ ευθείαν άνευ προ
φυλαχτικών διοπτρών τό ζωηρόν φώς ηλεκτρικής λαμπάδος. Έ ν  γένει 8έ 
πδν ά π ’ ευθείας εις τούς όφθαλμούς ημών είσερχόμενον φώς εινε βλαβε
ρόν, καί διά τούτο άπό πολλού ήδη χρόνου επανειλημμένο»? συνιστώσιν 
ήμϊν οί ιατροί νά μετριάζωμεν τήν ζωηρότατα τού φωτός τών λυχνιών δι’ 
ύαλίνων ή χάρτινων άλεξιφώτων.

Ή  ¿π ίδρα ο ις  το ν  f/λ ια χο ΰ  φ ω τό ς  ( n i  τή ς  ν χ ίΐα ς .  Διεξοδικήν 
τινα πραγματείαν-περϊ τής σπουδαιότητος, ήν εχει διά τήν ύγείαν τό ηλια
κόν φώς, συνέγραψεν έσχάτως ό εν R ostock καθηγητής Δρ. Ούφφελμανν. 
Διά τής πραγματείας ταύτης άποδεικνύει μεταξύ άλλων πολλών ότι ύπό 
τήν έπίδραοιν τού ηλιακού φωτός αύξάνεται σημαντικώς ή ποσότης του 
Ικκρινομένου άνθρακικού οξέος καί τού προσλαμβανόμενου όξυγόνου έν τώ 
όργανισμώ, ότι δηλαδή ή  μεταλλαγή τής ούσίας εν τώ όργανισμώ γίνεται 
συντονωτέρα διά τής έπενεργείας τό»ν ηλιακών άκτίνων. Διά τούτο καί τά 
έν σκοτεινό“? χώροις φυλαττόμενα ζώα προσλαμβάνουσι περισσότερον λίπος, 
τούθ’ όπερ ώς γνωστόν εινε σημεϊον μικρότερα? μεταλλαγής τών ουσιών 
τού σώματος, τούτο 8έ γνωρίζοντες καί οί κτηνοτρόφοι Ιγκλείουσι τά σι
τευτά κτήνη είς σκοτεινούς σταύλους, όπως γίνωσι παχύτερα. Τό ηλιακόν 
φώς αύξάνει πρός τούτοι? καί τό εύερέθιστον των νεύρων- έκτός δέ τούτου 
ιξασκεϊ έπί της έπιδερμίθος χημικήν τινα ένέργειαν, έξ ής προέρχεται τό 
φαιόν χρώμα τής επιδερμίδος καί αί έφηλίδες ήτοι τά έπί τού προσώπου 
περκνώματα. Τήν έπενέργειαν τού ήλιακού φωτός έπί τής ψυχικής δια- 
δέσεως τού άνθρώπου δύναται έκαστος νά παρατηρήση εις έαυτόν- ό ύγιής 
τούλάχιστον άνθρωπος αισθάνεται εαυτόν κατά τάς ευήλιους ήμέρας εύθυ- 
μότερον καί φαιδρότερον ή κατά τάς συννεφώδεις, ενώ τουναντίον οί νευρο- 
παθεΐς καί ευερέθιστοι άνθρωποι καθίστανται διά τού ζωηρού μέν φωτός 
μάλλον ευερέθιστοι καί όξυθυμότεροι διά δέ τού άμυδρού καί ίδία τού 
κυανού η  ύποπρασίνου φωτός ή  καί διά τού παντελούς σκότους ήσυχώ- 
τεροι. Έ τέρ α  ίδιο’της τού ήλιακού φωτός εΐνε ότι μεγάλως συντελεϊ πρός 
καθαρισμόν τού άέρος, διότι διά τής επενεργείας αύτού τά  φυτά είσπνέου- 
σιν άνθρακικόν όξύ καί έκπνέουσιν όξυγόνον. Τοιουτοτρόπως ά άτμοσφαϊρα

άπαλλασσεται τού δηλητηριώδους άνθρακικού οξέος καί προσλαμβάνει το' 
διά τ ίν  ζωτν οίσιωδέστατον όξυγόνον, Άλλά καί κατ’ άλλον τρόπον συγ
χρόνως συντελεϊ πρός καθαρισμόν τού άέρος τό ηλιακόν φώς, καθ’ όσον 
δηλαδή έπιταχύνει τήν όξύδωσιν τών έν τω άέρι ύπαρχουσών οργανικών 
ούσιών, θανατώνει ώρισμένους τινάς μικροσκοπικούς όργανισμούς ιβακτη- 
ρίδϊα κ.τ.τ.), καί εμποδίζει τήν άνάπτυξιν πολλών ειδών μικροσκοπικών 
μυκήτων. Παιδία, τά όποια είναι ήναγκασμένα νά μένωσιν έπί μακρόν 
είς άνήλια δωμάτια, προσλαμβάνουσιν ώχράν καί νοσηοάν ίψιν, ήτις όμως 
ταχέως βελτιούται άμα ώς τά παιδία μετοικισθώσιν είς εύήλια, μεσημ
βρινά δωμάτια. Πρός τούτοι; εΐνε άποδεδειγμένον ότι αί χοιράδες καί 
ό διαλίίπων πυρετός (m alaria) παρουσιάζονται κατά τό πλεϊστον είς τούς 
ζώντας έν άνηλίοις χώροις, συντελούντων εννοέϊται καί άλλων παραγόντων, 
οΐον τής άκαθαρσίας, τού διεφθαρμένου άέρος κτλ. Ε πιβλαβές εΐνε τό 
ηλιακόν φώς, μόνον όταν.ήνε ίπερμέτρως ζωηρόν καί έπενεργή έπί μα- 
κρότερον χρόνον έπί τού αμφιβληστροειδούς χιτώνος, διότι τότε δύναται 
νά έπενέγκη μονομερή r  καί παντελή τύφλωσιν' διά τής αντανακλάσει·)? 
τού ήλ,ιακού φωτός εις τούς όφθαλμούς δύναται νά προελθη καί ταχέϊα 
τυφλότης. Ε ίς τάς βλάβας τού ήλιακού φωτός ή μόΓλλον τής ύπερμέτρου 
θερμότητος τών ήλιακών άκτίνων δυνάμεθα νό ουγκαταριθμήσωμεν καί 
τήν άστροβολίαν. Έ ν  συνόλω όμως θεωρούμενη ή  έπίδρασις τού ήλιακού 
φωτός έπί τής υγείας τού άνθρώπου εΐναι ώφελιμωτάτη καί εύεργετικωτάτη.

ΓΓίρά τής yeιμ ερ ινη ς  νάρχης τώ ν  χελιδόνω ν. Ό  διάσημο; Γάλλος 
φυσιοδίφης L erro n  ώμίλησεν έν τινι συνεδριάσει τής έν Παρισίοις Ε τ α ι
ρίας τών φυσιοδιφών περί τού χειμεοινοδ.ληθάργου τών χελιδόνων καί άπέ- 
δείξε τάς περί τού ζητήματος τούτου δοξασίας τού λαού ώς έν μέρει τού
λάχιστον όρθάς καί βάσιμους. Ό  λαός δηλαδή δοξάζει ότι αί χελιδόνες 
δέν άποδημούσιν έκ τών βορείων χωρών τής Ευρώπης άλλά παραμένουσιν 
ένταΰθα καθ’ όλον τόν χειμώνα έν κατασιάσει άποναρκώσεως, ότι δηλ. 
περιπίπτουσιν είς τόν χειμερινόν δπνον είτε τήν φωλείαν. Ό τ ι  ή  κοινή 
αυτη γνώμη έβασίζετο έπί πραγματικών γεγονότων, άπέδειξεν ó L erron  
παρουσίασα; είς τό έκπληκτον συνέδριου χελιδόνα έν χειμερινή ληθάργω 
διατελούσαν, ήν εΐχεν εύρη έν τινι ρωγμή παλαιού τίνος τείχους. Ή  γνώμη 
ότι πασαι αί χελιδόνες, άντί νά άποδημώσι πρός τά μεσημβρινά μέρη, 
διαχειμάζουσιν έν Ευρώπη εν καταστάσει νάρκης κεκρυμμέναι έντός κοι
λωμάτων καί ρωγμών, εξελεγχεται βεβαίως ψευδής διά τών πολυαρίθμων 
μαρτυριών αξιόπιστων ναυτικών, οίτινες ειδον πολλάκις χελιδόνας άγεληδόν 
μεταναστευούσας κατά τό φθινόπωρον διά τής μεσογείου θαλάσσης πρός 
τήν ’Αφρικήν ούχ ήττον όμως άπεδείχθη ύπό τού L erron , ότι τινές τών 
χελιδόνων ύπολειπόμεναι τού μεγάλου πλήθους τών αεροπόρων συντρόφων 
των καί καταλαμβανόμενοι ύπό τού αίφνηδίως έπερχομένου χειμώνος, 
καταφεύγουσιν είς σκοτεινά κοιλώματα όπως προφυλαχθώσιν ύπό τού 8ρι- 
μυτάτου ψύχους καί περιπίπτουσιν είς τόν χειμερινόν ύπνον, εκ τού όποιου 
άμα τη πρώτη πνοή τής χλιαρά? εαρινής αύρας αφυπνίζονται καί αναζωο
γονούνται.

Ν έο ν  τρ ό φ ιμ ο ν  ύπό τό ονομα „From entine“ είσήχθη εν Γαλλία. 
Τό όνομα τούτο, πρό ολίγων μο’λις μηνών προταθέν ύπό τού ιατρού Du- 
jard in -B eaum etz  είς τήν εταιρίαν τής πρακτικής ιατρικής, παράγεται προ- 
δήλως Ικ  τού λατινικού frum entum , όπερ σημαίνει σϊτος. Άλλά τό έκ 
τού σίτου παραγόμενον ούδέν άλλο δύναται νά εΐνε είμή άλευρον. Καί 
πράγματι ή „from entine" ούδέν άλλο εΐνε εί μή άλευρον, άλλά τοιούτον 
ώστε διά τής μεγάλης άφθ-ονίας αζώτου ήν περιέχει έν τή συνθέσει .του 
προώρισται νά παρέχη μεγίστας ώφελείας είς τούς άσθενεϊς καί εις τά 
μικρά παιδία. Τό μυστήριον έγκειται έν τούτο», ότι τά θρεπτικώτατα συ- 

•στατικά τού σίτου εΐναι τοσούτον στενώς συνδεδεμένα μετά τών άθέρων, 
ώστε ή άλεοτική τέχνη δέν ήτο είς θέσιν μέχρι τούδε ν ’ άποχωρίζη αύτά 
άπό τών πιτύρων. Ή δ η  όμως διά τών νεωτάτων προοδοιν τής μυλοποίίας 
κατέστη δυνατή ή  εντελής άποχώρισις τών θρεπτικών συστατικών τού σίτου 
άπό τών περιττών. Έ κ  τών καθαρώς θρεπτικών τού σίτου συστατικών 
άποτελεϊται τό νέον τούτο άλευρον, τό όνομασθέν From entine.
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• Ενώ είς τάς κατωτάτας τάξεις του λαού πολλών ευρωπαϊκών κρατών 
βλέπομεν τήν χρονίαν δι’ οινοπνεύματος δηλητηρίασιν, έπιφ.έρουσαν τάς φο
βέρας αΰτης καταστροφάς. εις' τάς αυωτέρας καί μδλλον εύπορους κοινωνικός 
τάξεις άπαντώμεν από τινων ήδη ετών τήν χρήσιν άλλου τινίς πολύ ισχυρό
τερου καί δραστικωτέρου άπολαι'σεσις μέσου, του μορφίου, ενεκα της ίδιότη- 
το ί ήν έχει τό δηλττήριον τούτο ν’ ¿παλλάττη προσωρινώς τών σωματικών 
άλγηδόνων καί νά επιφερη έλαφρόν τινα καί ήδύτατον ύπνον. Σήμερον 
εινε πασίγνωστον πλέον, ότι το μόρφιον, τό σπουδαιότατον τούτο δεραπευ- 
τικόν φάρκακον, όταν λαμβάνιται ώς μέσον άπολαύσεως, καδίσταται όλε- 
δριώιατον, καταστρέφον βαδμηδίν τό οώμα καί τό πνεύμα καί επιφέρον 
τέλος τήν παραφροσύνην καί τύν δάνατον, Περ1 τών φοβερών άποτε/ε- 
σμάτων τού μορφίου, περί της μορφιομανίας, έγράψαμεν άλλοτε έν τη 
Κλοιοί (τομ. Β'.,α Ο .. 218). Ενεκα τών ελεδριωτυτων τούτων ιδιοτήτων 
τού μορφίου, οί ιατροί προσεπάδησαν νά εδρωσιν άλλο φάρμακον επ’ ισης 
δραστικόν άλλ’ ήττον επικίνδυνον, Μετά πολλύς καί ακάρπους έρευνας, 
εγενετο επί τέλους γνωστόν, πρό πενταετίας μόλις, φυτόν τ ι τού όποιου 
τά φύλλα περιέχουσιν υλην τινά εχουσαν τάς ιαματικός ιδιότητας τού μορ
φίου άλλα, κατα τήν γνώμην τών ιατρών, στερουμένην τών όλεδρίων εκεί
νου ιδιοτήτων. Τό^εξαίρετον τούτο καί πολλά ύπισχνούμενον φάρμακον 
ητο ή  χ ο χα ΐνη . ή εκ τών φύλλων τού φυτού κόκα (ερυδρόξυλον ΟΟΟϋ) εξ
αγόμενη βλη, Ή  πριόνι καταπληκτική ΐδιότης, ή διά πειραμάτων άνα- 
καλυφδεϊσα έν τη κοκαΐνη, εινε η' δόναμις ήν έχει τό φάρμακον τούτο νά 
παύη έντελώς τός_ σωματικός άλγηδόνας. ΓΙδν μέρος τού σώματος, δυνά- 
μενον ν’ άπορροφήση τήν παράδοξον ταύτην ύλην,· καδίσταται εντελώς άναί- 
σδητον πασα άλγηδών παύει, χωρίς αί λοιπαί λειτουργίαι τού οργάνου νά 
έμποδίζωνται έπαισδητώς. Ή  εξαίρετος αυτη ΐδιότης καδιστα τό φάρ
μακον τούτο σπουδαιότατον καί απαραίτητον εν τη χειρουργίφ, δι’ αντού 
δέ έκτελούνται νυν μετά μεγάλης ευκολίας εγχειρήσεις εις λίαν εύαίσδητα 
μέρη τού σώματος, αΐτινες πρότερον ήσαν δυσχερέστατοι καί άλγεινόταται.

Δυστυχώς όμως ούδεν πράγμα έν τώ  κόσμω τούτω εινε τέλειον, καί 
έπομένως δεν πρέπει νά δαυμάσωμεν ότι καί ή κοκαΐνη, ήτις έχει τοσού- 
τον δαυμασίας καί έν τη χειρουργία χρησιμωτάτας ίδιο’τητας, έχει καί τά 
έλαττώματά της. Καί πρώτον μεν πολλάκις καί έπανειλημμένως παρετη- 
ρήδη ότι άδυνάτου κράσεως άνδρωποι καταλαμβάνονται υπό ισχυρότατων 
λιποδυμιών ή υπό φοβερωτάτων σπασμών, άλλοι δέ πάλιν υπό σφοδρότα
των έπιληψιών, άμα ώς ύποβληδωσιν είς τήν έλαχίοτην ύποδόρειον ένοσιν 
διάκοκαΐνης. Καί αυτη μέν εινε ή καλούμενη όξεΐα διά κοκαΐνης δηλη
τηρίασές. ’Εκτός τούτης όμως υπάρχει καί χρονιά χαλιπωτάτη νόσος, προ- 
ερχομένη έκ τής μακρδς καί συνεχούς χρήσεως τού φαρμάκου τούτου, καί 
έχουσα μεγίστην ομοιότητα πρές τήν μοοφιοιιανίαν. Ή  χρονία αδτη διά 
κοκαΐνης δηλητηρίασις είναι ήδη συχνότατη εν Αγγλία, ετι δε συχνοτέρα 
έν Γαλλία. ’ Εκ τών άναριδμήτων παραδειγμάτων, εξ ων καταφαίνονται 
τά όλέδρια αποτελέσματα τής μάκρος χρήσεως τού δηλητηρίου τούτου, 
αναφέρομεν μόνον τά εξής:

Παρισιανός τις έμπορος, πάσχων σφοδρούς πο’νους τών νεφρών, ήρ- 
χισεν από του έτους 1876, μετά μεγάλης μεεριότητος καί μόνον έν έσχάτη 
ανάγκη,_ νά μεταχειρίζεται^ τό πασίγνωστον καί δελεαστικόν μέσον τών 
ύποδορείων διά μορφίου ένέσεων. Μετά δύο έτη καταληφδείς ύπό βαδυ- 
τατης άδυμίας καί μελαγχολίας, ήναγκάσδη νά καταφυγή εις τό δηλητή
ριου τούτο καί να ποιήται αυ’του δαφιλεστέραν χρήσιν, χωρίς όμως νά

παρουσιάζωνται εις αυτόν σπουδαία δηλητηριάσεως συμπτώματα, ειμή μό
νον οσάκις διέκοπτεν επί τινας ημέρας τήν χρήσιν τού μορφίου. Τούτο 
συμβαίνει κατ’ άρχάς, ώς γνωστόν, είς πάντας τούς μορφιομανεΐς. Έ ν  
Ιτει 1886, δ άσδενής δέλων ν’ άπαλλαχδή άπύ τού μορφίου, ήρχισε νά 
μεταχειρίζεται τήν.κοκαΐνην. Κατ’ άρχάς ήσδάνετο εαυτόν υγιέστερου καί 
εύδυμότερον, αλλά μετά δύο μήνας παρουσιάσδησαν τά πρώτα συμπτώματα 
τής χρονιάς δηλητηριάσεως. Κατά πρώτον έπασχεν άπάτας τών αίσδη- 
σεων. Έ ν  τώ θωματίω λ. ν. έβλεπε τάς καδεκλας όρχουμένας καί^ κενόν 
τινα σάκκον άναβαινοντα και καταβαίνοντα άκαταπαύστως άπό τής οροφής 
μέχρι τού πατώματος. Προς τούτοις ήχουε κατά πασαν στιγμήν τήν δύραν 
τού δωματίου του κρουομένην, Καδ’ ύπνον άνεταράσσετο αίφνηδίως δι’ 
ισχυρών δονήσεων καί ώδήσεων. Μετ’ ού πολύ ήσδάνδη αίφνης ύπό τήν 
γλώσσαν του μικρούς σκώληκας, τούς οποίους προσεπαδει παντοιοτροπως 
νά έξαγάγη. 'Όταν ηυξανε τήν δόσιν της κοκαΐνης, ηύξανον' συγχρόνως 
καί αί άλλοφροσύναι.' Φρικώδεις, είδεχδεσταται μορφα’ι έφαίνοντο αύτφ 
κινούμεναι παρά τή κλίνη του. Σμήνος μελισσών περιεκύκλου αυτόν άκα
ταπαύστως, καί ό δυστυχής εύρίσκετο εις διηνεκή αγωνίαν όπως άποφύγη 
τά κεντήματα τών όχληρών τούτων εντόμων. Πάντα τά αντικείμενα έφαι- 
νοντο αύτώ μικροσκοπικά· αί οίκίαι, οί ίπ π ο ι, τά  δένδζα τώ έφαίνοντο 
μικρότατα άδύρματα. Καδ’ έκάστην στιγμήν ήσδάνετο ^σχυρότατον κτύ
πημα επί του ώμου του καί μετεστρεφετο έντρομος. — Ετερός τις Γάλ
λος, φαρμακοποιός έν N ancy, είχε καταφυγή ώσαύτως εις τήν χρήσιν τού 
μορφίου , πρός άπαλλαγήν σφοδρών άλγηδόνων τού ήπατος. Μετ όλίγον 
όμως χρόνον φοβηδείς τά φοβερά αποτελέσματα τού δηλητηρίου τούτου, 
τό αντικατέστησε διά τής κοκαΐνης, ήτις έδεωρεΤτο ώς άνεπιβλαβλη'ς, καί 
έκ τής οποίας ήρχισε νά έγχυματίζη ύπό τό δέρμα του ̂  δύο γραμμάρια 
καδ’ έκάστην. Κατά τήν δεραπείαν ταύτην ήσδάνετο κατ’ άρχάς έ άσδε
νής μεγάλην εύδιιμίαν καί ζωηρότητα1 αλλά μετά τινας μήνας ήρχισαν νά 
παρουσιάζωνται τα συμπτώματα τής δηλητηριάσεως, σφοδρότατοι σπασμοί 
τών μυώνων καί μετά εν έτος άληδής επιληψία. Συγχρόνως έπασχε δει- 
νοτάτας τών αΐσδ/σεων άπάτας. Όλόκληοον τό σώμα' του ήσδάνετο κατα- 
βιβρωσκόμενον ύπύ είδεχδών ζωύ'φίων. Ό  άήρ, τά  ενδύματα του, πάντα 
τά περιβάλλοντα σύτόν αντικείμενα τώ έφαίνοντο κεκαλυριμένα ύπό μικρο
βίων. Εσχιζε τό δέρμα του καί προσεπάδει διά τών όνύχων ή διά καρ
φοβελονών να έξαγάγη έε τού βάδους τών πληγών του τά όχληρά ζωύφια. 
Έ ν  γένει δέ είς δλα 'τά πολυπληδή παραδείγματα τής διά κοκαΐνης δη- 
λητηριάσεως, παρατηρούται ώς κοινή σχεδόν αλλοφροσύνη ή πεποίδησις των 
δυμάτων, ότι τά σώματα αυτών καταβιβρώσκονται ύπό σκωλήκων καί ει- 
δεχδών ζωυφίων. Ο Γάλλος καθηγητής M agnao καί ό "Αγγλος ιατρός 
Jonnings έν Λονδίνω α’ναφέρουσι πλεϊστα ιοιαύτα - παραδείγματα, _ έξ _ων 
γίνεται κατάδηλον ότι ή κοκαΐνη, ήτις έδεωρεΐτο καί δεωρεΐται είσέτι ύπό 
πολλών ώς άνεπιβλαβές φάρμακον, φέρει τά  αυτά όλέδρια άποτελέσματα 
ώς καί το μόρφιον, εί καί ή κοκαϊνομανία εΤναι έπί τού παρόντος σπα- 
νιωτέρα τής μορφιομανίας. Έ κ  τούτων εξάγεται ώσαύτως δτι οί κατα- 
τρυχόμενοι ΰφ’ οίαςδήποτε νόσου εΤνε πολύ καλήτερον καί φρονιμώτερον 
νά υποφέρωσι μεδ’ ύπομονής τάς σωματικός αύτών άλγηδόνας, παρά νά 
καταφεύγωσιν είς τό έπικινδυνότατον τούτο μέσον, δπερ κατευνάζει μεν 
προσκαίρως τούς πόνους τού σώματος, άλλά καταστρέφει όλίγον κατ’ όλίγον 
τό σώμα καί το πνεύμα καί έπί τέλους βυδίζει τόν ανδρωπον είς τήν ερε
βώδη νύκτα της παραφροσύνης.

κ. Ν. Ξ. είς Παρισίους, Σ Μ. ε’ς Βραΐλαν. 
Άπεστάλησαν. — κ. Λ. Δ. ε ίς ’Αλεξάνδρειαν. Έ λη- 
φδησαν καί τά τελευταία. — κ. Σ. Κ. είς Καιρόν. 
Σας έγράψαμεν, τούς δέ τόμους διά τόν κ. Ζ. δά 
λάβητε Ιξ  ’Αλεξάνδρειάς. — κκ. Δ. Ζ. εις Βω- 
λεσσά, Λ. Π. εις ΛονδΤνον. Έλήιρδησαν καί σας 
εύχαριστούμεν. — κ. Μ. Γ . Μ. εις Μελιτούπολιν. 
Έλήφδησαν τόν δέ νέον συνδρομητήν σας ένε-

γράψαμεν κα'^ άπεστείλαμεν αύτώ τά φύλλα. — 
κ. Σ. ©. X. είς Καρπενήσιον. 'Η  συνδρομή σας 
έλήφδη τούς δε το'μους δά λάβετε έξ Άδηνών. — 
κ. I. Ζ . «ίς Βατούμ. Ένεγξάψαμεν καί τά τεύχη 
άπεστάλησαν ε ίς’Οδησσόν, ελυπήδημεν όμως παρά 
πολύ διά την δυστροπίαν τού αύτόδι κ. X, όστις 
δέν άμφιβάλομεν δτι δά δελήση νά έκτιμήση τάς 
άνάγκας τού ημετέρου έργου καί δά άνταποκριδή

προς τήν παράκλησίν σας. — κ. Γ. Κ. εις Τρα- 
πεζούντα. Έλήφδησαν καί σας εύχαριστούμεν, — 
χ. 1’. Α. είς Άρμαβη'ριον. Διά τά άνακοινωδέντα 
ήμΐν νέα σας συγχαίρωμεν καί εύχόμεδα, όπως τά 
πάντα γίνωσι κατ έπιδυμίαν σας. — κκ. Δ. Α. είς 
Γάλλαν, Μ. Φ. είς Μέλιγ, Ν. Γ. Λ. είς Πικέτον, 
A. FI-, prof, à  Sees. Έλήφδησαν καί σάς εύ-
χαριστούμεν.
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