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Σ Ο Υ Λ Φ Ι Κ Α Ρ  Π Α Σ Σ Α Σ
Π ΙΟ ΪΡ Γ Ο Σ  ΤΩΝ ΕΞΩ ΤΕΡΙΚ Ω Ν  ΤΗ Σ ΑΙΓΓΠΤΟΓ.

'Ο  νυν υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Αίγυπτου Σουλ- 
φικάρ πατσάς εινε Έ λ λ η ν  τό  γένος, οφείλει δε τό λαμπρόν 
αυτού στάδιον, δπερ μέχρι τούδε διήνυσεν, είς τήν αιχμα
λωσίαν αυτού κατά τήν ήρωϊκήν έξοδον του Μεσολογγίου, 
καί είς τάς προσωπικάς άρετάς καί τήν ατομικήν του αξίαν.

'Ο  Σουλφικάρ πασσάς, γεννηδείς έν Μεσολογγίω ολίγα 
έτη πρό τής Έπαναστάσεως τού 
1821, έκ πατρός Έ λληνος, Γ α 
λανού τό ονομα, ήτο μόλις οκτα
ετές παιδίον, ότε κατά τήν έν
δοξον έκείνην νύκτα τής 10. άπρΙ
λίου 3825, άκολου&ών τήν μετά 
τών άλλων ήρωϊδων τού Μεσο
λογγίου γυναικών μετασχοϋσαν 
τής έξόδου μητέρα του, ηχμα- 
λωτίσδη υπό τού αιγυπτιακού 
στρατού τού Ίβραΐμη, τού πο- 
λιορκούντος τότε τό κοσμοδαύ- 
μαστον δ ιά  τήν ήρωϊκήν του καρ
τερίαν Μεσολόγγιον.

'Ο  νεαρός αιχμάλωτος, με- 
ταχδείς υπό τών έλόντων αυτόν 
ΑίγυπτίωνείςΆλεξάνδρειαν,προσ- 
είλκυσεν είς εαυτόν διά τών λίαν 
ένωρίς έκδηλουμένων αρετών του 
τήν συμπάδειαν και τό Ινδια- 
φέρον τού τό τε  μονάρχου τής Αί
γυπτου Μ εχμέτ’Αλή, δστις παρα
λαβών τον παϊδα  υπο τήν προ
στασίαν του ήξίωσεν αυτόν τής 
υψίστης εύνοίας, εΰδοκήσας μά-

Σ Ο ϊΛ Φ ΙΚ Α Ρ  ΠΑ ΣΣΑΣ.
Γπουργδ« τιSv Εξωτερικών τή{ Αίγυπτον.

λίστα νά τον συνεκπαίδευση μετά τού ίδίου του υίού Σαΐτ 
πασσα. Τυχών ένταύδα λίαν έπιμεμελημένης αγωγής καί 
έκπαιδευσεως παρά τών αυτών έκείνων διδασκάλων, ούς ό 
Μονάρχης είχε μετακαλέση έκ τού έξωτερικού πρός μόρφωσιν 
τού υίού του, και γενόμενος πρός τοϊς άλλοις κάτοχος τής 
τουρκικής, περσικής, γαλλικής, αγγλικής καί αραβικής γλώσ-

σης, είσήλδε μετα τα ύτα  είς τά  
βασιλικά Αιγυπτιακάπλοϊα,Ακκα 
καί Βενι-Σουέφ καλούμενα, ένδα 
έσπούδασε τά  ναυτικά μετά τού 
Σαΐτ πασσα, καί άλληλοδιαδό- 
χως προαγόμενος άφίκετο μέχρι' 
τού βαδμού capitaine de vais- 
s a tr  έν τη  υπηρεσία δέ  ταύτη 
διετέλεσεν έπί δέκα καί έπέκεινα 
έτη, ών συγχρόνως καί Ιδιαίτερος 
ταμίας τού Σαΐτ πασσα, όστις 
έκτιμήσας τήν τιμ ιότητα καί 
ακεραιότητα τού άνδρος διώρι- 
σεν αυτόν δησαυροφύλακα Κε- 
διβικόν (Ισοδύναμον τότε τω 
υπουργώ τών Οικονομικών) καί 
συνάμα πρόεδρον τού δικαστη
ρίου. Βραδυτερον δέ, οτε ο Σαΐτ 
πασσάς ήτο Κεδίβης τής Αίγυ
πτου, ό Σουλφικάρ πασσάς έγέ- 
νετο υπουργός αυτού έπί τών 
’Εξωτερικών, καί μετά  ταύτα 
διωρίσδη μέλος τού ιδιαιτέρου 
Συμβουλίου τού Κεδίβου, άκο- 
λούδως δέ διοικητής Αλεξαν-
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δρείας, έν ;ή-άρχη διετέλεσε μέχρι του έτους 1867. — Μετά 
ταυτα,' Κεδίβου γενομένου του έξαναγκασθέντος να καταβή 
το ΰ  θρόνου της Αίγυπτου ’Ισμαήλ πασσά, διωρίσθη καί πάλιν 
υπουργός των έξωτερικων, και βραδύτερον διοικητής Καΐρου, 
εΐτα δε πάλιν μέλος του ιδιαιτέρου Συμβουλίου του Κεδίβου, 
και κατόπιν πρόεδρος τής έπιτροπής του Μουκάβαλα κτλ. — 
Ε ΐτα  βλέπομεν αυτόν άλληλοδιαδόχως διοικητήν’Αλεξάνδρειάς 
έκ δευτέρου, μέλος του ιδιαιτέρου Συμβουλίου, διοικητήν 
Καΐρου, πρόεδρον του Έφετείου ’Αλεξάνδρειάς, υπουργόν των 
έξωτερικων καί της Δικαιοσύνης, πρόεδρον του Μικτού Δι
καστηρίου κτλ. Έκελθούσης μετά ταυτα τής έκθρονίσεως 
του -Ισμαήλ πασσά καί γενομένου Κεδίβου του ήδη τοσοΰ- 
τον συνετως καί πατρικως έν Αίγύπτω άντιβασιλεϋοντος Τε- 
φίκ π«σσά, διωρίσθη αυθις υπουργός των έξωτερικων καί 
τη ς Δικαιοσύνης, μεθ·’ ο έγένετο τό τρίτον διοικητής ’Αλε

ξάνδρειάς μέχρις ίουλίου 1880, ότε προσελήφθη υπό τοΰ Κε
δίβου Τεφίκ ώς Μέγας αύτοΰ Αυλάρχης καί έν τη  υπηρεσία 
ταύτη διετέλεσε μέχρι του ίουνίου 1888, ότε πάλιν διωρίσθη 
υπουργός των Έξωτερικων καί Ικτοτε διατελεΐ τοιοΰτος 
μέχρι τής σήμερον.

Τοιουτοτρόπως βλέπομεν έν τω Σουλφικάρ κασσα το 
σ/ετικως σπάνιον φαινόμενον άνδρός ήκιστα φιλοδόξου, διά 
μόνης της προσωπικής αύτοΰ ίκανότητος καί τών περικοσμου- 
σων αυτόν αρετών άξιουμένου τών υψίστων τιμώ ν, άχολαύ- 
οντος τής μεγίστης εύνοίας τριών αλλεπαλλήλων μοναρχών 
καί περιβαλλομένου έπί τεσσαράκοντα καί τέσσαρα έτη σχε
δόν άκαταπαύστως τά  ύπατα έν Αίγύπτω αξιώματα. 'Ο  
δε άνήρ ουτος ή το , ώς ανωτέρω έρρήθη, ό μόλις οκταε
τής έκεΐνος χά ις, όστις ήχμαλωτίσ&η υπό τών Αιγυπτίων 
κατά τήν έξοδον του Μεσολογγίου.

m » ·

0  ΚΑΦΟΣ
υπό O ctave  M irb o a a .

■ Χ θες έπεσκέφθην τον ζωγράφον Φίλιππον Γρασσώ, υψη
λόν, ισχνόν καί ήπιον άνθρωπον, μέ πρόσωπον ωχρόν καί 
έρρυτιδωμένον. Ό  Γρασσώ εΤνε κωφός καί ή έλλειψις αυτη 
τόν καθιστά άδέξιον, ολίγον τ ι  αίσχυντηλόν καί πολύ συν- 
εσταλμένον.

Τον εΐχον συναντήση ένίοτε, τό εσπέρας, παρά τινι των 
φίλων μου καί αίφνηδία τις συμπάθεια μέ ειλκυσε πρός αυ
τόν. Τόν άφιναν μόνον, διότι ήτο σκυδ·ρωπός καί ώμίλει 
ολίγον. Σιωπηλός πάντοτε έν μέσω τής γενικής εύθυμίας, 
ητις τον περιεστοίχιζεν, έφαίνετο μηδέν έννοών καί διώκων 
όνειρα διήνεκώς φεύγοντα. Περί του βίου του ούδέν άλλο 
μοί ήτο γνωστόν εί μή ότι ήτο νυμ.φευμένος, ότι δέν συνέζη 
μετά  τής γυναικός του καί ότι ¿θεωρείτο πτωχός από χρή
μ ατα  καί από ευφυΐαν καλλιτεχνικήν.

. Ό τ ε  είσήλθΌν είς τό δωμάτιόν του, ό Γρασσώ είργά- 
ζετο είς μίαν μεγάλην ελαιογραφίαν, καθισμένος έπί ύψηλοΰ 
τίνος θρανίου.

— ,,Μή κυττάζετε“, μοί εΐπεν έρυθριών . . . ,,μή κυτ- 
τάζετε τό εργον μου . . . εινε πολύ άσχημο . . .“

— „Πώς; άσχημο;“ τό» άπήντησα, „ . . αλλά . . .“
— ,ΓΩ! μή μου κάνετε κομπλιμέντα, σάς παρακαλώ . . .  

’Ξεύρω, ’ξεύρω, αφήτε! . . .“
Ό  Γρασσώ κατέβη άπό του ύψηλοϋ θρανίου, έπί του 

οποίου ήτο σκαλωμένος ώς πτηνόν, άπέθηκε τό  πυξίον καί 
τούς χρωστήράς του έπί τής τραπέζης, καί εΐπεν άναστενάξας:

— ,,Έπεθύμουν, έντοότοις, πολύ! . . . Α λλά  έχω τό 
δυστύχημα νά ήμαι κωφός! . . . Δέν ακούω ουτε τραγού
δ ια  ούτε κλάψες' δέν ακούω τίποτε . . . .  Πέριξ μου, τά  
πάντα  είναι βωβά. 'Η  φτεροΰγες δέν έχουν ανατριχίλα, ό 
άνεμος δέν έχει παράπονα, ή φωναίς δέν έχουν μουσική . . . 
Τ ά  πάντα γεννώνται, κινούνται καί άκο&νήσκουσιν έν τη  
αιώνια σιγή . . . .  Κ αί έπειτα! . . . .  Ε ίμαι τόσον δυστυ
χής . . . Ε λ ά τ ε  νά ΐδήτε, θά  σάς δείξω κατι τ ί  . . . κατι 
τ ί τό  όποιον δέν έδειξα ακόμη ’σε κανένα.“

Έ πήγεν είς τό βά&ος του έργαστηρίου του,, όπου ήσαν 
κατά σειράν τοποθετημέναι αί είκόνες του, ή μία έπί τής 
άλλης. Έ λ α β ε  μίαν έξ αυτών, άπετίναξεν άπ’ αυτής τόν 
κονιορτόν καί τήν έτοποθέτησεν έπί ενός ξυλίνου λευκού 
υποβάθρου.

— „Πολλές φορές ήθέλησα νά τήν καύσω“, είπε στε- 
νάζων, „διότι μέ βασανίζει, μέ φονεύει . . . Κ αί χδ·ές μά
λιστα, δέν ειξεύρω τ ί  μ’ έκράτησε . . . .  ναί, άν είξεύρετε 
πόσον ανόητος είμαι! . . . Είλικρινώς, πώς ευρίσκετε αυτήν 
τήν εικόνα;“

Ή μ η ν  καταγοητευμένος, έκθαμβος, έκπληκτος. Ό  
δ·αυμασμός μου έκάρφωνε τά  χείλη. Μέ υφος ηλίθιον τόν 
ήρώτησα:

— ,,Εΐνε ’δικό σας έργο, αυτό;“
Ό  Γρασσώ έμειδίασε μελαγχολικώς.
— „Σάς εκπλήττει, δέν εΐν’ έτσ ι; Αυτό μέ έκπλήττει 

κ’ έμέ . . . .  Τ ί νά σάς είπώ! . . . .  Ν αί, ήτο μία ώρα 
έκείνη, φευ, ή μόνη ώρα καθ'’ όλον μου τόν βίον! . . . Ίδ έτε  
αύτά τά  μάτια , αυτά τά  χείλη, αυτό τό χέρι, αυτό τό 
μπράτσο, αυτό τό θαυμάσιον κρέας . . . .  Εΐνε ή γυναίκα 
μου, έννοεΐτε;“

Ό  δυστυχής κωφός, όστις άπό τινων στιγμών έπνίγετο 
προσπαθών νά συγκρατήση τά  δάκρυα, έπεσεν έπί μιας κα- 
θήκλας, καί στηρίξας τοός αγκώνας έπί των γονάτων του 
έκρυψε τό πρόσωπον είς τάς χεΐράς του καί έξερράγη είς 
δάκρυα καί λυγμούς.

Αφ’ ου παρήλθεν ή κρίσις, αισθανθείς άποτόμως μεταμέ
λειαν, μέήρώτησεν, ολίγον αίσχυντηλώς καί σχεδόν ίκετευτικώς:

„Είμαι ανόητος, δέν εΐν’ έτσι; · . . σάς φαίνομαι ανόη
τος; . . .  Κ αί έν τούτοις έχω μεγάλην έπιθυμίαν νά άδειάσω 
έπί τέλους μια φορά τήν καρδιά μου . . . Α λλά  θ ά  σά 
εΐνε βαρετό, νά σάς διηγηθώ αυτά τ ά  πράγματα! . .

Τον ένεθάρρυνα φιλοφρόνως νά μοί έμπιστευθή τό  μυ
στικόν του, καί ιδού τ ι μου είπε, μέ φωνήν τεθλιμμένην;

— „Δέν εΐνε όμως ένδιαφέρον . . . .  ‘Η μήτηρ μου, 
χήρα μετά ενός έτους υπανδρείαν, μέ άνεθρεψε μέ πολλούς 
κόπους καί βάσανα, διότι ήμουν πάντοτε φιλάσθενος. Ό τα ν  
έφθασα είς τήν ήλικίαν νά πηγαίνω είς τό σχολεΐον, αυτή 
ή  μήτηρ μου μέ ώδήγει έκεΐ, διότι δέν ήθελε νά μέ έμπι- 
στευθή είς κανένα. Αυτό μέ κατέστησεν ολίγον τ ι  άγριον 
καί δειλόν. Προσδέσατε ότι ήμουν κωφός καί άσχημος καί 
θ ά  έννοήσετε ότι είς τό σχολεΐον, ένεκα της συνεσταλμένης
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καί δειλής συμπεριφοράς μου, ήναγκαζόμην νά υποφέρω όλων 
τάς ύβρεις καί τ ά  σκώμματα . . . , Ναί, πολλές φορές μέ 
έδειραν οί συμμαθηταί μου, σάς διαβεβαιώ . . . Πολύ μι
κρός άκόμη, ήγάπων έμπα&ώς τό  ίχνογραφεΐν ή ζωγραφική 
δέ μέ Ινέβαλλεν είς άκρον ένδ ουσιασμόν . . . .  Ή  μήτηρ 
μου, έπι&υμοΰσα νά λάβω, ένεκα τής ασθενούς μου κράσεως, 
ήσυχον καί άκοπον επιτήδευμα, ένεθάρρυνε τήν έμφυτον κλί- 
σιν τών παιδικών έτών μου. Έ σ χον διδασκάλους· εγεινα 
δεκτός είς τήν Σχολήν τών 'Ωραίων Τεχνών, έφοίτησα είς 
τινα έργαστήρια ζωγράφων· είργαζόμην μετά ένθερμου ζήλου. 
Έξηκολούδησα νά ζώ  πλησίον τής μητρός μου, ή όποία μ ’ 
έπεριποιεΐτο καί μέ περιέθαλπε μετ’ άκρας στοργής καί τρυ
φερότητας ώς νά ήμην μικρόν κοράσιον, καί ήμην ευτυχής, 
μή αισθανόμενος καμμίαν ανάγκην εξωτερικής έλευθερίας 
καί μή έχων κανένα πρόωρον πόθον πρός τά ς ήδονάς καί 
διασκεδάσεις . . . ’Επειδή δέν ήμεθα πλούσιοι, κατώρ&ωσα, 
διά ξένης προστασίας, νά λάβω μίαν θέσιν ώς διδάσκαλος 
τής ίχνογραφίας είς Ιν κυριακόν σχολεΐον. Πολλάκις λοι
πόν, όταν έτελείωνα τά  μα&ήματχ μου, έπήγαινα νά ευρό» 
τήν μητέρα μου, ή οποία έπερνοΰσε εν μέρος τής εσπέρας 
εις τινα οικογένειαν υπαλλήλων, τήν οίκογένειαν τοίν 'Ρ α - 
βυρώ, των μόνων φίλων τούς οποίους εΐχαμεν. Τοιουτοτρό
πως ό βίος έρεε γλυκύς καί ήρεμος, όλως έξωραί’ζόμενος ύπό 
τών ελπίδων μελλούσης επιτυχίας, δ ιότι πάντες εΐχον τήν 
πεποίθησιν ότι θά  έγινόμην μέγας καλλιτέχνης.

Έ ν  έκ τών έτών έκείνων, έν τη  καλλιτεχνική ’Εκθέσει, 
μοί άπενεμή&η δεύτερον παρώσημον. 'Η  έπιτυχία έκείνη 
έφερε μεγάλην χαράν, καί έν τη  οίκογενεία τών 'Ραβυρώ 
έγεινε πολύς καί σπουδαίος λόγος περί τής δόξης καί τής 
ευτυχίας μου. Αυτοί οί καλοί άνθρωποι εΐχον μίαν θυγα
τέρα, την δεσποινίδα Κλοτίλδην, ώραιοτάτην κόρην ξανθήν, 
μέ μειδίαμα αγγελικόν, τήν οποίαν ήγάπησα καί τήν οποίαν 
— ένυμφεύθην. Ή  συγκατάθεσις τής ωραίας δεσποινίδος 
νά γείνη σύζυγός μου, έμοϋ τοΰ τεθλιμμένου, τοϋ άσχημου, 
του άσδ-ενοΰς, μέ Ινέβαλλεν είς τοσοϋτον άπειρον καί άκρά- 
τητον χαράν, τοσοϋτο βαθεΐαν καί ζωηράν ευγνωμοσύνην, 
ώστέ ή πτωχή μου μήτηρ έφοβήθη μή πως τρελλαθώ . . .“

Τήν στιγμήν τούτην τά  δάκρυα τόν έπνιξαν. 'Ο  Γρασσώ 
έμεινεν έπί τινας στιγμάς σιωπηλός, καί εΐτα’ έξηκολούθησε:

*  **

Σάς διηγούμαι όλ’ αύτά, ολίγον τ ι  ασυνάρτητα, . . 
μέ συγχωρεΐτε . . . Πρός μεγάλην θλΐψιν τής μητρός μου, 
μετώκησα είς τήν κατοικίαν τής νέας μου οίκόγενείας. Α λλά 
τοιοΰτος ήτο ό πρώτος όρος, όστις μοί έπεβλή&η υπό των 
'Ραβυρώ καί τόν όποιον έγώ παρεδέχθην. 'Η  σύζυγός μου 
εί καί έφαίνετο πάντοτε γλυκεία, ένόησα όμως μετ’ ού πολύ 
ότι δέν ήσθάνετο αγάπην πρός έμέ . . . καί μάλιστα, ότι 
ένέπνεον είς αυτήν άκατανίκητόν τινα αποστροφήν. Καί 
έγώ, συνειθισμένος είς τάς βαυκαλώσας θωπείας τής μητρός 
μου, συνειθισμένος προ πάντων είς τό  νά ζώ  έξ αισθημάτων 
αγάπης καί τρυφερότητος, ήσ&άνθην έγκάρδιον θλΐψιν καί 
συναίσθημά τ ι  άπομονώσεως . . . Α λλά  παρηγορούν έμαυ- 
τόν μέ τήν έλπίδα ότι διά τής πολλής μου τρυφερότητος,_ 
δ ιά  τής άκρας μου εύπειθείας καί άφοσιώσεως θ ά  είσέδυον 
ποτέ είς τήν καρδίαν έκείνην ήτις έμενε κλειστή είς τά ς  λα
τρείας μου . . . Κατέφυγον πρός τήν τέχνην μου . . . Πλήν 
φευ! δέν ήμην καλλιτέχνης· καί άν έγνώριζετε, τ ί  πόνον μοί 
προύξένησεν ή έπίγνωσις αύτη τής άνικανότητός μου! . . 
Πρός τούτοις, ή έπιτυχία μου έκαμε σ τά σ ιν  αί είκόνες μου

δέν έπωλουντο πλέον καί δέν ήμεθα πλούσιοι. Α ί έφημε- 
ρίδες, αί όποΐαι πρότερον έγραφον περί έμου, ώς νεανίου 
έχοντος λαμπρόν μέλλον, ούδεμίαν πλέον μνείαν έποιοΰντο 
του ονόματος μου. Α λλω ς τε , έφαίνετο ότι ή φαντασία 
μου είχε παγώση καί αποναρκωθή ώς έν έγκεφάλω γέροντος. 
Μοί ήτο αδύνατον νά συλλάβω, νά έκτελέσω, νά μεταφράσω 
ουδέ τό παραμικρόν. Καί τό  χέρι μου άκόμα έπιανότουνε 
έπάνω ’ςτό πανί τής είκόνος . . . Ή μουν κωφός καί ήθελα 
νά γείνω ζωγράφος! Τ ι τρέλλα! Μήπως ή ζωγραφία δέν 
εΐνε μουσική, μουσική ορατή καί ψηλαφητή;! Δέν υπάρχει 
είς όλα τ ά  πράγματα του κόσμου ήχητική τ ις  δύναμις, τής 
οποίας τήν αρμονίαν δέν δύνανται οί οφθαλμοί μόνοι νά 
έξαγάγωσιν; Καί τ ί  άλλο βλέπομεν έν τη  φύσει εί μή τήν 
μεγαλοπρεπή αρμονίαν τών σχημάτων καί. τών χρωμάτων;
. . . Τότε λοιπόν, ή καρδία μου έγεινε τάρταρος. Ό λ α ς  
τά ς ήμέρας, όλας τάς ώρας, όλας τάς στιγμάς, έπρεπε να 
υποφέρω όλας τά ς περιφρονήσεις, όλα τά  πείσματα, όλα τά  
χαμερπή καί άνανδρα πειράγματα αυτής τής οίκογενείας, 
τής οποίας δέν ειμπορουσα νά πραγματοποιήσω τά  κενόδοξα 
όνειρα, τούς σήμερον μετά κυνικής άναιδείας όμολογουμέ- 
νους πόθους, τή ς οποίας εΐχον καταστρέψη όλας τά ς προσ
δοκίας. Αυτοί οί καλοί άνθρωποι εΐχον κάμη τήν έξης σκέ- 
ψιν: , Έ να? ζωγράφος, εΐνε ή ευτυχία! όταν άποκτήση φήμην, 
εΐνε ή δόξα τής οίκογενείας μας . . .  Ό  Εδικός μας εΐνε 
κωφός, γελοίος καί άσχημος, τ ί  πειράζει! ’Εντός ένός έτους 
θ ά  εχωμε κ ’ Ιμεΐς τό παλάτι μας, θά  εΐμε&α πλούσιοι, θά  
μάς ζηλεύουν, θ ά  μάς ζητούν . . . Κ αί ή τοαλέττες, καί· 
ή άμαξες, καί οί χοροί, καί όλη αυ’τή  ή χαϊδευτική ματαιό- 
της, ή οποία περιστοιχίζει τά  περίφημα ονόματα, όλα αύτά 
θ ά  είναι ’δικά μας!“ . . . Καί αίφνης ουδέ εν έκ τών χρυ
σών αυτών ονείρων εΐδον πραγματοποιούμενον. Α π’ έναντίας, 
ήλθεν ή πενία καί ή στέρησις . . . Ό  βίος μου ήτο απο
τρόπαιος κόλασις . . .  Με τούς άνυποστόλως έκφραζομένους 
πόθους, μέ τάς μομφάς, αί'τινες μου έξέδερον τά ς σάρκας 
ο»ς κτυπήματα μάστιγος, ή ομιλία των έστρέφετο πάντοτε 
περί ευφυείς καλλιτέχνας άνυψουμένους, περί ονόματα όση- 
μέραι αυξανόμενης φήμης, περί πλουτιζομένους ζωγράφους 
οί όποιοι έκαμναν κρότον. Ε ίς τά ς διηγήσεις ταύτας, έξ- 
ογκουμένας μέ όλας τά ς ύπερβολάς προστύχου ζηλοτυπίας, 
ή συζυγός μου έδεικνυετο όλονέν σκληροτέρα πρός έμέ. 
Μόλις καί μετά βίας άπεκρίνετο είς τάς έρωτήσεις, τάς 
οποίας τη  άπηύθυνον. Moi ώμίλει δέ σιγά, όπως μέ άναγ- 
κάζη νά έπαύαλαμβάνω τά ς έρωτήσεις μου, δ ιά  νά μοί κα
θιστά μάλλον έπαισΟ·ητήν τήν δυστυχίαν μου . .  . Καί όσω 
σκληροτέρα έφέρετο πρός έμέ, τάσω περισσότερον ηυξανε ό 
πρός αυτήν έρως μου . . . Πόσα έκαμα δ ιά  νά τήν κάμψω 
είς οίκτον, πόσας ταπεινώσεις καί έξευτελισμούς υπέφερα 
άγογγύστως, πόσας ικεσίας . . . ά χ , δέν δόνασθε νά φαν- 
τασθήτε . . . Ουδέποτε εν μειδίαμα·.,. . Πάντοτε, πάν
τοτε άναλγητον, λίθινον πρόσωπον! . . . Ε ΐδετε ποτέ τήν 
Σ φ ίγγα ,  τοΰ μεγάλου άγαλματοποιοΰ 'Ροδίνον; . . .  καί γνω
ρίζετε άλγεινότερον καί σπαρακτικώτερον ποίημα; . . . Μέ 
τό  πρόσωπον άνεξιλέωτον, καί άπελπιστικώς ώραΐον, ή γυνή 
εΐνε τετραμμένη είς άΐδιον φυγήν . . . άνά ποίας έκτάσεις 
μυστηρίου! . . . Έ π ί  του σώματος αυτής,.άπαστράπτοντος 
πάσας της καλλονής τά ς λαμπηδόνας, έπί του σώματος αυ
τής μέ τήν έξαισίαν τή ς σαρκός άνθηρότητα, συστρέφεται
σπαρασσόμενον τό  σώμα τοϋ ά ν δ ρ ό ς   Ο ί βραχίονες
αύτοΰ προσπαθοΰσι νά περισφίγξωσι μέλος τ ι  τής ουρανίας 
καλλονής, νά σταματήσωσι τήν άτελεύτητον φυγήν . . . .
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Άλλ’ είς μάτην . . .  Ή  γυνή ακολουθεί τήν πορείαν αυτής 
άνοικτιρμόνως. Το πρόσωπόν της δεν θ ά  μεταστραφή ποτέ 
οόδ’ έπί μίαν μόνην στιγμήν προς τον άνδρα, δστις κλαίει 
καί καθικετεύει· ποτέ, ποτέ δέν θ-ά σταθή. Τό αυτό συμ
βαίνει είς έμέ καί, είς αότήν. Ή  σύζυγός μου όχήρξεν ή 
γυνή έ κείνη, καί, ο άνήρ έκεΐνος ήμην εγώ ! ’Λ! έάυ τουλά
χιστον είμποροϋσα ν’ άφαιρεθώ έν τη  τέχνη μου! . . .  Άν 
είμπορούσα νά δημιουργήσω κάτι τί! Άλλ’ όχι! . - . Δέν 
είμαι τίποτε! . . . δέν άκοΰω τίποτε, δέν βλέπω τίποτε . . · 
Ε ίμαι κωφός! . . . Αυτήν τήν δ-λΐψιν, ή οποία μέ τρώγει, 
¿δοκίμασα εις μάτην νά τήν πιέσω, νά έςαγάγω έξ αυτής 
μίαν κραυγήν, ένα τύπον . . . Και δέν τό κατώρθωσα! . . . 
’Επί έξ έτη, έπέρασα τας νύκτας μου, πλησίον της, μέ τήν 
κεφαλήν κεκαλυμμένην υπό τό έφάπλωμα, σπαρασσο'μενος 
υπό λυσσης, καταπίνων τά  δώκρυά μου . . . .  Κ  έπειτα, 
έφυγε, μ’ έγκατέλιπε . . . .  Μ’ έγκατέλιπε χωρίς νά μου 
είπή μ.ίαν λέξιν . . . Μίαν εσπέραν, εύρηκα τό ’σπίτι αδειανό 
. . . Δέν μου άφησε ουτε ένα γράμμα, τίποτε, τίποτε, το

όποιον νά μού δεικνυη εΐδός τ ι αποχαιρετισμού! . . . .  Δέν 
έξαναλθ-ε . . . Έ φ υ γα  κ’ έγώ απ’ αυτό τό  σπίτι, καί έπέ- 
στρεψα εις τήν πτωχήν μου μητέρα . . . Άλλ’ ό ερως μέ 
καταδιώκει καί μέ βασανίζει . . . Δέν κοιμώμαι πλέον . . . 
"Ολας τάς νύκτας, τρέχω είς τούς δρόμους, ωσάν σκύλος 
περιπλανώμενος . . ·. Κ αί οσάκις διακρίνω, δ ιά  μέσου κε- 
κλεισμένων δικτυωτών παραθυρόφυλλων, μικράς δεσμίδας 
φωτός, διαγραφούσας τήν φεύγουσαν σκιάν γυναικός, αισθά
νομαι σκληράν μακαριότητα, λέγων: ,,νΙσως εΐνε αυτή!“

— „Καί τ ί  σκοπεύετε νά κάμετε;“ τον ήρώτησα.
Οί όφθαλμοί τού κωφοί» έλαβον αίφνης παράδοξόν τινα 

έκφρασιν έξάψεως· καί με φωνήν βιαστικήν, άδιάρ&ρωτον, 
σχεδόν κωμικήν, ανέκραξε:

— „Νά τήν φονεύσω, νά τήν φονεύσω, νά τήν φονεύσω! 
. . . "Ω! ναί, νά τήν φονεύσω! . . . Άλλ’ δταν άποθάνη 
ή μήτηρ μου. Διότι, όννοεΐτε, δτι δέν θέλω νά προξενήσω 
είς τήν αγίαν γυναίκα αυτήν τήν θλΐψιν, νά. έχη υίόν δδλο-
φονον Περιμέν

Π 2 Σ  Π Ρ Ε Π Ε Ι  ΝΑ  Σ Ω Ζ Ω Μ Ε Ν  Τ Ο Υ Σ  Π Ν Ι Γ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ .

Κ αί οί μή έπισταμενοι τήν τέχνην του κολυμβάν δύ- 
νανται ένίοτε, είς ευνοϊκάς τινας περιπτώσεις, νά σώσωσι τόν 
πνιγόρ,ενον. Ά ν δ κινδυνευων εύρίσκεται πλησίον τής ακτής, 
αρκεί νά έκτείνωμεν πρός αυτόν μακράν τ ι  άντικείμενον, οΐον 
ράβδον, κώπην, σχοινίον ή άλλο τ ι  ταιούτον, έν έλλείψει δέ 
παντός άλλου μέσου, πρέπει αμέσως νά βγάζω μεν το  φό
ρεμά  μ α ς  καί κρατούντες αυτό άπό τό άκρον τής μιας χει- 
ρίδος νά ρίπτωμεν τό έτερον άκρον πρός τόν κινδυνεύοντα. 
Δέν πρέπει δέ ποτέ να λησμονώμεν δτι ο πνιγόμενος έπα- 
νέρχεται συνήθως άκύμη μίαν φοράν είς τήν έπιφάνειαν των 
υδάτων, πριν ή άποπνιγή, καί τότε συλλαμβάνει παν δ,τι 
ευρη πλησίον του ' τό δή λεγόμενον, π ιά νετα ι uno  τά  μ α λ 
λιά  τον. Ε ίς τοιαύτας εύνοι'κάς, ώς εΐπομεν, περιπτώσεις 
πλεΐστοι άνθρωποι έσώ&ησαν από του πνιγμού δ ιά  τής Ιτοι- 
μότητος καί αταραξίας του πνεύματος των παρισταμένων, 
μή κολυμβητών.

Άλλ’ έν τή  άνω ημών ¿ρωτήσει, „πώς σώζομεν τούς 
χνιγομένους“ έχομεν κυρίως καί κατά πρώτον λόγον ύπ’ οψει 
τούς είξεύροντας νά κολυμβώσιν έρωτώμεν δέ, κατά  ποιους 
τρόπους πρέπει νά φερθή καί ποια προφυλαχτικά μέτρα πρέ
πει νά λαρ.βάνη ό σπεύδων πρός σωτηρίαν τινός πνιγομένου 
κολυμβητής, ένα καί ¿κείνον σώση καί τήν ιδίαν αυτού ζωήν 
μή διακινδυνεύση; Τό ζήτημα τούτο εΐνε τοσοΰτω μάλλον 
σπουδαίον, καθ’ όσον καί ό άριστος κολυμβητής, μή λαμ- 
βάνων τ ά  άπαιτούμενα προφυλαχτικά μέτρα, άντί νά σώση 
τόν κινδυνεύοντα έκδ'έτει καί τήν ίδιάν του ζωήν είς τόν 
έσχατον κίνδυνον.

Ά ξια  μεγίστης προσοχής καί ευρυτάτης διαδόσεως είναι 
τά  εξής παραγγέλματα:

1) 'Ο τα ν  ό κολυμβητής πλησιάζη πρός τόν κινδυνεύοντα, 
πρέπει νά φωνάξη πρός αυτόν μέ δυνατήν καί σταθεράν φω
νήν, δτι δέν υπάρχει κίνδυνος καί δτι έσώθη.

2) Πρίν ή  ριφθή είς τήν θάλασσαν ό κολυμβητής πρέ
πει νά έκδυθή, εί δυνατόν, Ιντελώς καί ταχύτατα. Ά ν δέν 
έχη καιρόν ν’ άπεκδυθή δλα του τ ά  φορέματα, πρέπει 
τουλάχιστον ¿ξ άπαντος νά λνοη τά ς  καλτσοδέτας του  
εσωβράκον το ν , δ ιότι, δταν α! έσω περισκελίδες μείνωσι

δεδεμέναι, πληρούνται υδατος καί έμποδίζουσι τάς κινή
σεις του.

3) 'Ο  κολυμβητής δέν πρέπει ποτέ νά συλλαμβάνη τόν 
πνιγόμενον, έφ δσον ουτος κινείται ίσχυρώς καί παλαίει απελ- 
χιστικώς εν τώ υδατι. Τό κάλλιστον πάντων εΐνε νά περι- 
μείνη ¿πί τινας στιγμάς, μέχρις ου δ κινδυνευων ήσυχάση.. 
Εΐνε εσχάτως παράτολμον καί κινδυνώδες νά συλλαμβάνη 
τις τόν άγωνιζόμενον καί παλαίοντα πρός τ ά  κύματα.

4) "Οταν ό πνιγόμενος ήσυχάση, τότε  ό κολυμβητής 
πλησιάζει πρός αυτόν, τόν συλλαμβάνει από τήν κόμην, ανα
στρέφει αυτόν ύπτιον (τάνάσκελα) δσον τό δυνατόν ταχυτε· 
ρον, καί άνω&εΐ αυτόν άποτόμως δ ιά  νά κρατήση τήν κε
φαλήν του ύπεράνω των υδάτων. ’Ακολούθως άναστρέφεται 
καί ό κολυμβητής ύπτιος καί κολυμβα πρός τό  μέρος τής 
ξηράς, κρατών μέ τάς δύο χεΐρας τήν κόμην τού σωζομένου 
καί θέτων τήν κεφαλήν αυτού, μέ τό πρόσωπον έννοεΐται 
πρός τ ά  άνω, ¿πί τής κοιλίας του. Κ α τ’ αυτόν τόν τρόπον 
ό κολυμβητής δόναται νά φθάση είς τήν ξηράν άσφαλέστε- 
ρον καί ταχότερον ή καθ’ οΐον δήποτε άλλον τρόπον. 'Ο  
ήσκημένος μάλιστα κολυμβητής δόναται νά κρατήση κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον καί δύο ανθρώπους υπεράνω τού υδατος. 
Τό μέγα προτέρημα τής μεθόδου ταότης, ήτις άπεδείχθη . 
ως ή άρίστη πασών, εΐνε δτι ό κολυμβητής δύναται συγχρό
νως καί τήν ίδίαν του κεφαλήν καί τήν τού' σωζομένου να 
κρατή υπέρ τήν επιφάνειαν τού υδατος. Έ κ το ς  δέ τούτου 
ό κολυμβών ύ'πτιος αντέχει ¿πί μακρότατον χρόνον,' τούθ’ 
δπερ έχει μεγίστην σπουδαιοτητα, δταν τ ις  περιμένη κλοιόν 
τ ι ή άλλην τινά βοήθειαν.

5 ) ’Επικρατεί γενικώς ή ιδέα δτι ό πνιγόμενος, κατά 
τάς τελευταίας στιγμάς τής αγωνίας του, αναπτύσσει το- 
σούτο απελπιστικήν δύναμιν ώστε δ,τι δήποτε συλλάβη διά 
τών χειρών δέν τό  άφίνει πλέον. Άλλ’ ή τοιαύτη σπασμική 
συστολή τών μυώνων, ήτις υπό τινων ονομάζεται „πιάσιμο 
τού θανάτου“, συμβαίνει σχετικώς σπανιώτατα. Συνήθως, 
δταν ό πνιγόμενος άπολέση τάς αισθήσεις, οί μυώνες αυτού 
γίνονται αείποτε ασθενέστεροι, μέχρις ου αί χεΐρες χαλαροΰν- 
τα ι έντελώς καί άφίνουσιν ¿λεύθερον παν δ,τι ετυχε νά συλ-
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λάβωσιν. Ή  γενικώς λοιπόν έπικρατούσα ¿κείνη ίδέα δέν 
πρέπει νά έμβάλλη εις φόβον τόν θέλοντα νά σπεύση πρός 
σωτηρίαν τού πνιγομένου.

6) Ά ν ό πνιγόμενος εΐνε ήδη βυθισμένος είς τόν πυθ
μένα, ή θέσις ένθα εύρίσκεται τό σώμα, δύναται πολλάκις 
δταν τά  ΰδατα εΐνε ατάραχα καί γαληνιαΐα, ν’ άναγνωρισθή 
έκ τών πομφολύγων (φουσκαλίδων), αΐτινες ανέρχονται είς 
τήν έπιφάνειαν τών υδάτων. Πρέπει όμως νά λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν καί τό  ρεύμα, δπερ ενδέχεται νά έπικρατή έν τοΐς 
υδασι, καί τό οποίον ¿μποδίζει τήν κατά κάθετον γραμμήν 
άνάβασιν τών · πομφολύγων. Πολλάκις ό δύτης, ακολουθών 
τήν υπό τών πομφολύγων σημαινομένην διεόθυνσιν, δύναται 
νά έξαγάγη τόν πνιγόμενον έγκαί- 
ρως, πρίν ή  ουτος άποπνιγή καί 
πάσα έλπίς άναζωογονήσεως αυ
τού άπολεσθή.

7) "Οταν ό δύτης ευρη τόν 
πνιγόμενον έν τω βάθει τής θ-α- 
λάσσης, πρέπει νά τόν συλλάβη 
άπό τήν κόμην, αλλά μόνον διά 
τής μιας χειρός, ΐνα δ ιά  τή ς ¿τέ
ρας χειρός καί δ ιά  τών ποδών κι- 
νουμένος δυνηθή ν’ άνέλθη είς 
τήν έπιφάνειαν τών υδάτων.

8) ’Εάν θαλάσσιον ρεύμα έρχεται άπό το  μέρος τής ξη
ράς, εΐνε καλήτερον νά μένη ό κολυμβητής ύπτιος καί άκί* 
νητος, μέχρις ου προσέλθη άλλη βοήθεια, παρά νά κολυμβα 
πρός τό  μέρος τής ξηράς έναντίον τού ρεύματος. Πολλοί 
ικανοί κολυμβηταί, θέλοντες νά φθάσωσι μέ δλον τό φορ- 
τίον των είς τήν ξηράν έναντίον τού ρεύματος, έξήντλησαν 
είς μάτην τά ς ¿αυτών δυνάμεις καί έβυθίσθ·ησαν, ένώ άν 
άφίνοντο είς τό ρεύμα, θ ά  άντεϊχον επί μακρότερον χρόνον, 
μέχρις ου θ-ά προσήρχετο άλλη τις βοήθεια.

Τ ά  παραγγέλματα ταΰτα 
ίσχύουσι πάντοτε καί είς όλας 

,τάς περιπτώσεις, τόσον είς τα  
γαληνιαΐα καί ατάραχα υδατα, 
δσον καί είς τήν μάλλον τε* 
ταραγμένην θάλασσαν,

Έ ρχόμεθα ήδη είς τό 
σπουδαιότατον ζήτημα τής 
άναζωογονήσεως τού πεπνιγ- 
μένου, δστις θεωρείται συν
ήθως ώς νεκρός, ένώ είς πλεί- 
στας περιπτώσεις εΐνε μόνον 
λιπόθυμος καί δόναται δ ι’ έπιμόνων καί λελογισμένων προσ
παθειών νά άναζωογονηθ-ή. ’Ε νταύθα όμως πρέπει νά προ- 
τάξωμεν τ ά  εξής ολίγα:

Ό  θάνατος τού πνιγομένου δόναται νά εχέλθη κατά 
δύο διαφόρους τρόπους: α) δ ι’ άληϋ-ονς π ν ιγμ ο ύ , δταν ο 
άνθρωπος άναπνέη υδωρ άντί άέρος είς τούς πνεύμονας καί 
καταπίνη συγχρόνως μεγάλην ποσότητα υδατος. 'Ο  δ ιά  τού 
πνιγμού θάνατος δέν επέρχεται άμέσως, άλλα μετά μακράν 
σχετικώς αγωνίαν καί πάλην πρός τά  κύματα. Έ ν  τή  περι- 
πτώσει ταότη ό πνιγμένος έχει τήν όψιν τού έξ ασφυξίας 
άποθ-ανόντος. Τό χρώμα τού προσώπου καί τούν χειλέων 
-εΐνε έρυθρόν κλΐνον πρός τό  κυανοϋν καί οί οφθαλμοί του 
εΐναι αίματοβαφεΐς' έάν άνοίξωμεν τό στόμα του, εύρίσκομεν 
έν αότώ άφρώδές τ ι  υγρόν καί ό στόμαχος δέ καί ή τρα
χεία αρτηρία καί οί πνεύμονες περιέχουσιν υδωρ. β) Διά λι

ποψυχίας είτε λιποθυμίας. Έ ν  τη περιπτώσει ταότη ή δψις 
τού πνιγμένου εΐνε δλως διάφορος τής τού πρώτου. Τό χροσ- 
ωπον εΐνε ωχρόν καί χαλαρόν, είς δε τό στόμα του ευρίσκε- 
τα ι ολίγον ή  ουδέν αφρώδες υγρόν. Τό ωχρόν χρώμα τού 
προσώπου καί ή έλλειψις ή ή ολίγη ποσότης αφρώδους υγρού 
εΐνε ασφαλέστατα σημεία δτι ό θάνατος δέν έπήλθε δ ιά  τού 
πραγματικού πνιγμού, άλλα συνεπείς λ ιπ ο θ υμ ία ς  ή αποπλη
ξίας. Έ ν  τή  περιπτώσει ταύτη αί άναπνευστικαί κινήσεις 
έπαυσαν άμέσως ή δέ γλω ττίς τ. έ. ή είσοδος είς τήν τρα- 
χεΐαν αρτηρίαν έκλείσθη σπασμωδικώς, ούτως ώστε ολίγον 
ή ουδέν υδωρ είσέδυσεν είς τούς πνεύμονας.

'Η  δεύτερα αύτη περίπτωσις, δταν δηλ. ό πνιγμένος έχη 
τήν δψιν του λιποψυχήσαντος, 
εΐνε λίαν εννυϊχή, δ ιότι ή πιθα- 
νότης τής άναζωογονήσεως -καί 
σωτηρίας αυτού εΐνε μεγα λητέρα  
ή έν τή  πρώτη περιπτώσει.

Πολλάκις άκοόομεν τήν έρώ- 
τησιν: πότε έπέρχεται δ θάνατος 
τού πνιγομένου, καί Ιπ ί πόσον 
χρόνον ό άνθ·ρωπος εΰρίσκεταιυπό 
τό  υδωρ, μέχρις ου άποπνιγή; Ε ίς 
τήν έρώτησιν ταύτην άποκρινό- 
μεθα, δτι ό χρόνος ουτος δέν δό- 

ναται νά ορισθή. Εΐνε δέ άποδεδειγμένον, δτι καί μετά 
ολοκλήρων ωρών διαμονήν τού ανθρώπου υπό τό  υδωρ ή 
ζωή δέν παύει εντελώς, άλλα δύναται νά έπανέλθη δ ι’ έπι
μόνων καί λελογισμένων προσπαθειών. Έ κ  τούτου επεται 
δτι: *£ν ο'ια δή π ο τε  π ερ ιπ τώ σ ε ι δ π ν ιγμ ένο ς  π ρ έ π ε ι  νά 
άεω ρητα ι ιυς λιπό& υμος. Ποια εΐναι ήδη τά  μέσα τής άνα
ζωογονήσεως τού πεπνιγμένου;

Τ ά  μέσα τα ύτα  πρέπει νά γνωρίζη κάλλιστα πάντων ό 
ίατρος, καί δ ιά  τούτο το  πρώ τιστον  καθήκον τού σωτήρος

εΐνε νά φροντίση δσον τάχιστα 
περί προσκλήσεως τού ιατρού. 
Συγχρόνως δέ πρέπει νά φρον
τίση περί ευρέσεως εφαπλωμά
των καί στεγνών ένδυμάτων.

Άλλ’ έν το) μεταξύ χρόνω 
δέν πρέπει νά περιμένωμεν, τό ■ 
δή λεγόμενον, μ ε  τά  χέρια  
σταυρω μένα, άλλ’ άμέσως 
πρέπει ν’ άρχίσωμεν τ ά  αναγ
καία πειράμ.ατα πρός άναζωο- 
γόνησιν του πνιγμένου. Τό 

πρώτιστον δέ καί άναγκαιδτατον πάντων εΐνε νά έπαναφέ- 
ρωμεν τήν αναπνοήν τού λιποθόμου, πρός τούτο δέ άκο- 
λουθούμεν τούς έξης κανόνας.

1) Δεν πρέπει νά σηκόνωμεν τόν πνιγμένον άπό τούς 
πόδας μέ τήν κεφαλήν πρός τά  κάτω , όπως έξέλθ·η έξ αυ
τού τό  υδωρ· αλλά πρέπει νά θέτωμεν αυτόν έπί τή ς κοι
λίας (τάπίστομα) έπάνω είς έν στρώμα ή έφάπλωμα ή έπί 
τών γονάτων μας, ούτως ώστε ή κεφαλή καί τό στήθος του 
νά κλίνωσι ολίγον πρός τά  κάτω, δηλαδή νά κήνται ο’λίγω  
βαθύτερον ή τό λοιπόν σώμά του. Άφ’ ου τοποθετήσωμεν 
αυτόν τοιουτοτρόπως, πιέζομεν τά  νώτά του έχανειλημμένως, 
οχως έκρεόση τό  ύδωρ έκ τού  στομάχου καί τών πνευμό
νων του.

2) Διά νά εισέρχεται ό αήρ έλευθέρως είς τήν τραχεΐαν 
αρτηρίαν τού πνιγμένου, άνοίγομεν τό στόμα του, καδ-αρί-

Σχήμα 1.
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ζομεν αυτό, κα9·ώς καί την ρίνα, με έν μαντήλιον, έλκομεν 
πρός τά  εξω την γλώσσαν του και την κρατοϋμεν εϊτε δια 
της χειρός είτε δεδεμένην δ ιά  τίνος ταινίας, ώς παρίσταται 
έπί •των- ήμετερων είκύνων, η ώϋοϋμεν τήν σιαγών« προς τά  
έμπρός.

4) Διά νά προκαλέσωμεν προα ιρετικός  άναπνευστικάς 
κινήσεις, έρε9·ίζομεν αμέσως τούς ρώ&ωνας μ.έ ταμβάκον ή 
με όσφραντήριον άλας, ή γαργαλίζομεν τον λάρυγγα δι 
ενός πτερού, τρίβομεν δυνατά τό πρόσωπον καί το στή9·ος 
καί ραντίζομεν αυτά έναλλάξ μ'ε ψυχρόν ή θερμόν δδωρ, καί 
τύπτομεν ίσχυρώς τό  στή9·ος με υγρόν τ ι ύφασμα.

5) Ά λλα  μέ τά  μέσα ταϋτα δέν πρέπει νά χρονοτριβώ- 
μεν πολύ- άν τά  μέσα ταϋτα δέν έπιφέρωσιν αμέσως άνα
πνευστικάς κινήσεις,πρέπει,τά-
χιστα νά προβώμεν εις τήν 

τ ε χ ν η τ ή ν  α ναπνοήν ,
"Οπως κατά τήν φυσι

κήν αναπνοήν ό δώραξ του 
στήδους διαστέλλεται καί συ
στέλλεται εναλλάξ δ ιά  τής 
ένεργείας των μυώνων, ουτω 
και κατά  τήν τεχνητήν ανα
πνοήν έπιτυγχάνομεν δ ιά  τεχ
νητών μέσων ήτοι δ ι’ έςωτε- -  
ρικής έπενεργείας τό αυτό απο
τέλεσμα, τήν διαστολήν καί 
συστολήν του 9·ώρακος, ένα ό 
αήρ είσδύη είς τούς πνεύμο
νας καί έκρέη έξ αυτών έναλλάξ.

Ή  τεχνητή αυτη αναπνοή δύναται κατά διαφόρους τρό
πους νά έκτελεσδ'ή, άλλ’ ή άπλουστέρα μέδοδος εΤνε ή 
διά  των ήμετέρων εΙκόνων δηλουμένη, ήν έξηγοϋμεν ένταϋδα 
δ ιά  βραχέων.

Έξαπλόνομεν τόν πνιγμένον ύπτιον (τάνάσκελα) έπί του 
έδάφους, καί όψώνομεν ολίγον τήν κεφαλήν καί τό στήδός 
του δ ιά  τίνος ένδΰματος τό όποιον 9·έτομεν διπλουμένον υπό 
τήν ράχιν του (ως παρίσταται επί των εικόνων). Έ π ε ιτα  
λαμβάνομεν τούς βραχίονας του ύπεράνω των αγκώνων, Γλ- 
κομεν αυτούς ελαφρούς καί ίσομέτρως μέχρις ου άνατείνομεν 
αυτούς υπέρ τήν κεφαλήν του, καί έν τη  9·έσει ταύτη κρα
τοϋμεν αυτούς ακινήτους έπί 2 δευτερόλεπτα τής ώρας. 
Τοιουτοτρόπως ό δώραξ του στήδους έκτείνεται ήτοι δια- 
στέλλεται καί ό άήρ είοορμα είς τούς πνεύμονας του (ίδε

εικόνα ]). Μετά ταϋτα ώ9·οϋμεν τούς βραχίονας πάλιν προς 
τό στήδος καί κρατοϋμεν αυτούς έπί 2 δευτερόλεπτα στε- 
ρεώς είς τά  πλάγια του δώρακος (ώς παριστα ή είκών 2). 
Τοιουτοτρόπως έξέρχεται ό άήρ έκ των πνευμόνων. Τό αυτό 
δόναται νά έκτελεσδή υπό δυο άνδρών (ώς έν σχ. 6). Τάς δυο 
ταότας κινήσεις έκτελουμεν έναλλάξ 15 φοράς περίπου κατσ 
τό  πρωτόλεπτον, καί έξακολουδοϋμεν αΰτάς μετά προσοχής 
καί μετ’ έπιμονής έπί τοσοϋτον χρόνον, μέχρις ου παρατηρή- 
σωμεν ότι 6 πνιγμένος αρχίζει νά άναπνέη άφ’ έαυτου. Τήν 
πρώτην αΰτου άναπνοήν δεικνύει ήμιν ή αίφνηδία άλλαγή του 
χρώματος του προσώπου: Τό ωχρόν γίνεται έρυδρόν καί τάνά- 
παλίν. Τήν τεχνητήν άναπνοήν, ώς περιεγράψαμεν αυτήν 
ανωτέρω καί ώς παρίσταται έπί των εικόνων, πρέπει νά έξακο-

λουδώμεν έπί μακρόν χρόνον, 
μέχρις ού Ιλδη  ό ιατρός, Ιτι 
δε καί μετά τήν έλευσιν αύ- 
τοϋ έπί πολλάς ώρας. Μό
λις δέ μετά πολλών ωρών μα'- 
τα ια  πειραματα, δυνάμε9·α νά 
έγκαλίπωμεν τάς προσπαδείας 
ήμών μ'ε ήσυχον συνείδησιν. — 
Ά ν αί προσπά9·ειαι ήμών στε- 
φδώσι με τήν ποδουμένην έπι- 
τυχίαν, άμα ώς ίδωμεν τόν 
δυστυχή άναπνέοντα άφ’ εαυ
τού, παυομεν τήν τεχνητήν 
άναπνοήν. Αμέσως δ'ε κα- 
λύπτομεν τό σώμά του μέ 

στεγνά ένδόματα ή έφαπλώματα, τρίβομεν τά  μέλη του 
ίσχυρώς έκ τών κάτω προς τά  άνω, επειτα μεταφέρομεν τόν 
άναζωογονηδέντα είς δερμήν τινα κλίνην, τόν καλύπτο-' 
μεν μ'ε μάλλινα υφάσματα (φλανέλλας) καί δέτομεν δερμάς 
φιάλας έπί τον στόμαχον, υπό τάς μασχάλας, μεταξύ των 
μηρών καί είς τά  πέλματα τών ποδών, όπως αποδωσωμεν 
είς τό σώμα τήν άπολεσδεΐσαν 9·ερμότητα καί ύποβοηδή- 
σωμεν τήν ένέργειαν τής καρδίας.

"Οταν 6 άσδενής άναλάβη έπί τοσοϋτον τάς δυνάμεις 
του, ώστε νά δύναται νά καταπίνη, τότε μόλις είμποροϋμεν 
νά τω δώσωμεν μ'ε μικρόν τ ι  κοχλιάριον τού καφέ 9-ερμόν 
υδωρ, καφέν, τέίον, δερμόν οϊνον ή άλλο τ ι ένδυναμωτικόν 
ποτόν είς μικράς ποσότητας.

Μέχρις ου ό άσδενής άναλάβη έντελώς τήν ύγειάν του, 
ή ιατρική βοήδεια δέν πρέπει νά λείψη.

Σχημτ 3.

Τ Ο  Α Λ Ε Ξ Ι Π Τ Ω Τ Ο  Ν.

Τό βραδύπτωτον είτε άλεξίπτωτον εΤνε · μία έκ τών 
πολλοϋν έκείνων έφευρέσεων, αιτινες πρό πολλοϋ ήδη χρόνου 
έφευρεδείσαι, είτα δέ δ ιά  διαφόρους λόγους έπί μαχρότατον 
χρόνον λησμονηδεΐσαι, μόλις κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
ίτυχε  νά έπαναληφδώσι καί τελειοποιη9·ώσιν υπό μεταγενε-' 
στέρων έρευνητών καί διά τοϋτο δεωροϋνται ηδη υπο των 
πολλών ώς ολως νέα·,. Ό  πρώτος περιγράψας καί Εχνογρα- 
φήσας τό σχέδιον τού βραδυπτώτου ήτο ό περικλεής Λεο
νάρδος Βίγκιος (Leonardo da Vinci)· έκατον έτη μετά τού
τον ό Βενετός άρχιτέκτων Φαϋστος Ούεράνζιος (Fausto Ve- 

-ranzio) ύπεκίνησεν έκ νέου τό ζήτημα τής κατασκευής 
άλεξιπτώτου, άλλά τά  σχέδια αϋτοΰ έμειναν ανεκτέλεστα.

Ά φ’ ου όμως έφευρέδη τό άερόστατον, τής ανάγκης του 
βραδυπτώτου γενομένης μάλλον έπαισ9·ητής, ήρξαντο περί 
τά  τέλη τού παρελθόντος αίώνος νά σκέπτωνται καί περί 
τής κατασκευής τοιοότου μηχανήματος σπουδαιότερον καί 
συντονώτερον · αφού μάλιστα έγένετο γνωστόν έν τω με
ταξύ χρόνω οτι καί έν Σινική μετεχειρίζοντο οί θαυματο
ποιοί δ ιά  τήν κατάβασιν αυτών άπό όψηλοτάτων πύργων 
όμοιας- συσκευάς, αιτινες ίσως 9·ά ήδύναντο νά φανώσι σω
τήριοι έν έκρηγνυμέναις πυρκαϊαίς. Τό πρώτον κινδυνώδες 
πείραμα έξετέλεσεν έν Μομπελλιέρφ ό Σεβαστιανός Λενορ- 
μάνδος, όστις άπό τής στέγης τής οίχίας του κατήλδεν είς 
τήν οδόν κρατούμενος άπό αναπεπταμένου άλεξιβροχίου, οπερ
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προηγουμένως έξησφάλισεν άπό του κινδύνου τή ς ανατροπής. 
Τ ο ια ϊτα  πειράματα δ ι’ άπλουστάτων άλεξιβροχίων έξηκο- 
λούδησαν νά γίνωνται πολλά, άλλ’ άντί άν9·ρώπων έξηρ- 

. τώντο απο τών έπικινδύνων τούτων αλεξιπτώτων ζώα, μέχρις 
ου τέλος έν έτει 1797 ο' Γάλλος Jacques G arnerin έφεϋρε 
τελειότερόν τ ι  άλεξίπτωτον. 'Ο  τολμηρός ο$τος άνήρ έπή- 
δήσεν έκ τού αεροστάτου άπό ύψους 1000 μέτρ, τή  22 .’Οκτω
βρίου τού έτους 1797 έν Παρισίοις καί κατήλδεν έπί του 
έδάφους σώος καί ακέραιος. Τό τόλμημα τούτο τού Γαρ- 
νερινου έμεινε μέχρι τού νυν ανυπέρβλητον ίσως, άλλά καί 
αυτό τό άλεξίπτωτόν 
του έλαχίστας έλαβεν 
έκτοτε ουσιώδεις τρο
ποποιήσεις καί βελτιώ
σεις· εΐχε τό σχήμα 
σφαιροειδούς σκούφου, 
τού οποίου ή μεγίστη 
διάμετρος ήτο 7,8 μέ
τρων, δέν ¿στερείτο δέ 
καί τής έν τω μέσο* 
μικράς όπής, δ ι’ ής έξ- 
ήρχετο ό συμπιεζόμενος 
άήρ, καί τήν οποίαν πολ
λοί ήρωες τής ρεκλάμας  
κατά τόν 19 αιώνα διε- 
κήρυξαν ώς ιδίαν αυτών 
έφεύρεσιν.

Τό άλεξίπτωτον έξ- 
έπεσε κατόπιν τής ύπο- 
λήψεως καί έμπιστοσύ- 
νης, ής άπήλαυε πρότε- 
ρον, έξ αιτίας μιάς,,βελ- 
τιώσεως“, ήν ήδέλησε 
νά επενέγκη είς αυτό ό 
Ά γγλο ς σοφός Cayley, 
ό έφευρέτης τής πτητι
κής είτε έναερίου έλι- 
κος (ιδ. Κλειώ τόμ. II, 
σελ. 140).

Τό υπό τουΆ γγλου 
τουτου „τελειοποιηΘ·έν“ 
άλεξίπτωτον μετεχειρί- 
σδη έτερός τ ις  ριψοκίν
δυνος Ά γγλ ο ς  ονόματι 
Cocking, όπως κατέλ&η 
δι’ . αυτού άπό υψους 
1200 μέτρων έπί στερεού έδάφους Τή 22. Σεπτεμβρίου 1836 
ό αεροπόρος Green, συμπαραλαβών μεδ’ έαυτοϋ τόν δυστυχή 
Cocking, άνήλδε δ ιά  τού άεροστάτου του είς τό  αίδέριον 
έκεΤνο υψος, άναχωρήσας έκ τού Bauxhall έν Αονδίνω. "Οτε 
τό άερόστατον άφίκετο είς τό  ανωτέρω όρισδέν υψος τών 
1200 μέτρων, έ Cocking έρρίφδη άπ’ αυτού μετά τού νέου 
αλεξιπτώτου, αλλά τό άλεξίπτωτον τούτο ¿λειτουργεί κακώς, 
καί ο δυστυχής Cocking κατέπεσε ροιζών δ ιά  τού άέρος καί 
κατασυνετρίβη έπί του έδάφους. - -  Μόλις, μετά μαχρότατον 
χρόνον έπανελήφ9·ησαν τ ά  δ ιά  τού αλεξιπτώτου πειράματα, 
άλλά καδ’ όλας τάς μεταγενεστέρας τροποποιήσεις καί βελ
τιώσεις τού αλεξιπτώτου διετηρήδη κατ’ ουσίαν πιστώς τό 
πρότυπον τού Γαρνερίνου. Σήμερον έν Αμερική τά  πει
ράματα ταϋτα κατέστησαν τού συρμού, οί δέ Αμερικανοί

Κ Λ Ε ΙΩ . Τ Ο  ΜΟΣ Ε ' .

άεροπόροι περιοδεύουσι καί τάς εύρωπαϊκάς μεγαλουπό- 
λεις παρέχοντες τοιαϋτα 9·εάματα προς τέρψιν τών φιλο- 
9·εαμόνων.

Τό άλεξίπτωτον τού αεροναύτου Leroux έτυχεν έσχάτως 
καί έν τή  γερμανική πρωτευούση πληρεστάτης έκτιμήσεως 
καί έπιδοκιμασίας έκ μέρους τών γερμανικών στρατιωτικών 
άρχών. ’Εν τω  έπαυλίω τού άεροναυτικοϋ τμήματος έπί τού 
πεδίου τού Tem pelhof έπληρώ&η φΐιίταερίου τό μεταξωτόν 
άερόστατον τού Lertfux, όπερ είχεν ύψος 11 έως 12 μέτρων 
καί χωρητικότητα 700 περίπου κυβικών μέτρων, καί ήτοιμά-

σ&η προς τήν άνάβασιν. 
Τό άλεξίπτωτον ήτο 
στερεώς προσηρτημένον 
παρά τφ  πλευρώ τού άε
ροστάτου, όπό&εν ήδύ- 
νατο ευκόλως ν’ άπο- 
λυδή δ ι’ απλού τίνος 
μηχανισμού. Τό άερό
στατον άνήλδε μέχρι χι- 
λίων καί επέκεινα μέ
τρων ύψους, οί δέ 6εα- 
τα ί διέκρινον διά μι- 

'κρών άλλ’ ισχυρών τη 
λεσκοπίων τόν αεροναύ
την έτοιμαζόμενον πρός 
τήν δ ιά  τού άλεξιπτώ- 
του κατάβασιν. ΕΓδον 
αυτόν λόοντα το  άλε
ξίπτωτον καί αυτοστιγ
μεί κατερχόμενον μετά 
τοσαυτης ταχότητος, 
ώστε ένόμισαν ότι &ά 
κατακρημνισ&ή μέχρι 
τού έδάφους, άλλά μετά 
δύο δευτερόλεπτα τό 
βραδύπτωτον άνεπετά- 
σ&η, έπληρώδη άέρος 
καί ήρχισεν αίωρούμενον 
νά καταβαίνη ήσύχως 
καί βραδέως. Μετ’ ολί
γον ό Leroux εύρέ9·η έπί 
στερεού έδάφους. Τό 
πείραμα έπέτυχεν.

Ή  διά τού άερο
στάτου άνάβασις καί 
ή έντεϋ9·εν κατάπτωσις 

δ ιά  τού βραδυπτώτου έπανελήφ9·η πολλάκις έν Βερολίνω 
καί πάντοτε έπέτυχεν. Ή  ήμετέρα είκών παριστα έν τή  
άνω αριστερά γωνία τό άνερχόμενον άερόστατον μετά τού 
πλαγίως χροσηρτημένου άλεξιπτώτου. ’Εν τή  λέμβω τού 
άεροστάτου έκάδισε παρά τω αεροναύτη Leroux ό συνεταί
ρος τουτου Loyal, όστις μετά τήν διά τού βραδυπτώτου 
κατάβασιν τού αεροναύτου παρέμεινεν έν τ ή  λέμβω Γνα 
κατέλδ-η βραδυτερον μετά τού άεροστάτου είς οίονδήποτε 
μέρος τής 'ξηρας είτε τής Ö-αλάτσης. Πρός τ ά  δεξιά της 
ήμετέρας είκύνος φαίνεται τό άλεξίπτωτον αμέσως μετά  τήν 
απόλυσιν αύτοϋ άπό τού άεροστάτου καταπιπτον μετά κατα
πληκτικής ταχύτητος. Έ ν  τώ  μέσω τής είκόνος παρίσταται 
τό άλεξίπτωτον δυο περίπου δευτερόλεπτα μετά τήν άπόλυσιν 
-αυτού, πεπληρωμένον ήδη άέρος καί βραδέως κατερχόμενον.
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Τ α  πρώτα αύτοϋ πειράματα δ ιά  του βραδυπτώτου προς σωτηρίαν των κινδυνευόντων έν έκρηγνυμέναις χυρ-
έποιήσατο ο Leroux έν Νέα 'Γόρκη, καταπίπτων άπό των καϊάϊς. Ά ν τα  σημερινά αυτού τοκμηρα χειραματα θ α  φέ-
στεγών υψηλότατων οικιών μέ εξ καί έχτά  όροφάς, όποις ρωσι πρακτικώτερα αποτελέσματα, μένει έπί του παρόντος
δοκιμάση, αν τό  άλεξίπτωτον ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή άδηλον.

-----------·4·8*-®-4β§*·-----------

Ο Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Δ ιή γη μ α  ΰ π ί  I ,  I .  Ε Ρ Α «-Ε δΣ Κ ϊ.

(ΰννέχίίβ.)

'Ο  Άδριανός έμάντευσεν, ώς φαίνεται, η καί έπληροφο- 
ρήθη κρυφίως χαρά τίνος άλλου την παρουσίαν της Ά γγλί- 
δος, καί έπεθύμει πολυ νά τη  έκφραση τήν ευγνωμοσύνην 
του δ ιά  τήν εύνοιαν καί αγάπην, ήν έδείκνυεν ή Μ ίς 'Ρ όζα  
προς τήν έξαδέλφην του. 'Η  μήτηρ λοιπόν παρεκάλεσε θερ
μώς, εί και. μετά  τίνος δειλίας, τήν Ά γγλ ίδα , νά είσέλθη 
δ ι’ όλίγας στιγμάς εις τήν αίθουσαν, έν ή εύρίσκετο ό άσθε- 
νής. 'Η  Ά γγλίς κατ’ άρχάς έφάνη διστάζουσα καί προφανώς 
παλαίουσα προς έαυτήν, ούχ ήττον όμως είσήλθεν εις τήν 
αίθουσαν σοβαρά, καί κατά τό φαινόμενον ψυχρά καί ατά
ραχος . . . .  Ή  Ν α  του Άδριανου προυξένησεν είς αυτήν 
έξ άπαντος λίαν αλγεινόν συναίσθημα, δ ιότι παρά τω ουδω 
της αίθούσης έφάνη ταλαντευομένη, εύθυς όμως άναλαβοϋσα 
θάρρος έπλησίασε μάλιστα μετά τίνος μειδιάματος προς τον 
άσθενή καί ήρχισεν αμέσως έλαφράν τινα καί εδθυμον συν- 
διάλεξιν ήτις μετ’ ολίγον προσέλαβε γενικόν χαρακτήρα. Ή  
Ά γγλ ις έγνώριζε τοσούτον έπιτυχώς νά διευθύνη τήν ομι
λίαν, ώστε ό Άδριανός έγεινε ζωηρός καί ευθυμος, ότε δε 
ή Μίς 'Ρ ό ζα  άπεχαιρέτισεν αυτόν καί άπεμακρύνθη, ή μή- 
τηρ ήτις εμενεν έξω έγονυπέτησε σχεδόν ένώπιόν τη ς , τήν 
ευχαρίστησε θερμότατα δ ιά  τά ς ολίγας στιγμάς της έπισκέ- 
ψεώς της καί τήν καθικέτευσεν, από καιρού είς καιρόν νά 
κάμνη αυτήν τήν θυσίαν καί νά τοίς παρασκευάζη μίαν 
ώραν ευχάριστον δ ιά  τής έπισκέψεώς της. Πραγματικώς ο 
ποιητής κατά τήν ήμέραν ταύτην έπασχε πολύ όλιγώτερον 
καί έφαίνετο άναζωπυρηθείς υπό πνευματικού τίνος σπινθή- 
ρος, έδείκνυε δέ  καί προς τήν Ε λένην πολύ περισσοτέραν 
τρυφερότητα. "Οστις ήθελε τον παρατηρήση, ότε ήτο μόνος 
μετά τής Ά γγλίδος καί τή ς Ε λένης, θ ά  ήτο αδύνατον νά 
μαντευση, είς ποίαν έκ των δυο περισσότερον έκλινεν ή καρ- 
δ ία  του. Ή  Ε λένη  δεν ήτο καθόλου ζηλότυπος. Δι’ έκά- 
στην στιγμήν, ήν ο' Άδριανός άφιέρωνεν είς τήν Ά γγλίδα, 
άπεζημίωνε κατόπιν τήν Ελένην με διπλασίας ένδείξεις τής 
προς αυτήν αγάπης του. ’Ησθάνετο τήν ανάγκην νά τήν 
Ιχη πάντοτε πλησίον του, ο'σάκις δέ αυτη έξήρχετο του δω
ματίου, ήρώτα περί αυτής καί έπεμπεν αμέσως προς άναζή- 
τησίν της . . . 'Ω μίλει προς αυτήν πάντοτε χαριεντιζόμενος, 
καί ή Ε λ έν η  δέ τω άπήντα ωσαύτως μέ εύθυμον καί φαι
δρόν ήθος.

’Επειδή ή πρώτη Ιπίσκεψις τής Ά γγλίδος έν τη  έπαύλει 
είχε προξενήση τόσω μεγάλην χαράν καί παρηγορίαν, έπε- 
θύμουν ήδη πάντες νά τήν βλέπωσιν ένταύθα συχνότερον> 
ή δέ μήτηρ του Άδριανου προσεπάθει δ ιά  παντός είδους 
φιλοφροσύνης καί περιποιήσεως νά προσέλκυση τήν εύνοιαν 
καί τήν αγάπην της. Ή  Ε λένη , ήτις εΐχεν ήδη φιλικωτά- 
τα ς σχέσεις προς τήν Μίς 'Ρόζαν, έπέμπετο πολλάκις όπως 
τήν παρακαλέση νά έλθη. Ή  Ν α  του άρρωστου &ά ήτο 
βεβαίως είς αυτήν λίαν δυσάρεστος, ούχ ήττον όμως ή Ά γγλίς, 
ήτις κατ’ άρχάς έδίσταζε νά έρχεται προς έπίσκεψίν του>

υπεβάλλετο βραδύτερον μ.ετά προθυμίας είς τήν θυσίαν τού
την. Έ φερε πάντοτε μαζή της βιβλία καί ιχνογραφίας, προ 
πάντων δε τό ζωηρόν πνεϋμά της, τήν χαριεστάτην έκείνην 
ευτραπελίαν, έν ή βαθεΐα θλΐψις καί μετά τίνος μελαγχο
λίας μεμιγμένη φαιδρότης .καί εύ&υμία συνεκεράννυντο θαυ- 
μασίως. 'Η  συνδιάλεξις αυτής ού μόνον παρά τω άσ&ενεΐ 
Άδριανω προύκάλει νέους σπινθήρας ίδεών, αλλά καί τής 
Ε λένη ς διήγειρε τό ενδιαφέρον, καί τή ς μητρος τήν προσ
οχήν έπεσπάτο, καί τον γηραλέον καθηγητήν προσείλκυε καί 
αυτόν τόν Μαριανον κατέ&ελγεν. Μετ’ ού πολυ αί περιπό
θητοι έπισκέψεις τής Ά γγλίδος έγένοντο σχεδόν καθημερινοί. 
Καί ή Ε λένη  δέν ήδύνατο πλέον νά ζήση χωρίς αυτής, άλλ’ 
έτρεχεν είς τήν κατοικίαν τη ς , Ιμενεν έπί τινα χρόνον, τήν 
συνώδευεν είς τήν έπαυλιν καί ώμολόγει έν τη  άπλότητι τής 
καρδίας της, ότι ή Μίς 'Ρ όζα  ήτο ή άρίστη αυτής δ ιδά 
σκαλος. Ό  ποιητής έκάθητο συνήθως έπί τού ανακλίντρου 
παρά τινι στρογγύλη τραπέζη, όκόθεν μετά δυσκολίας ήδύ
νατο νά έγερθή. Τό ώραΐον, ωχρόν, υπό μελαίνης κόμης 
ώς έν πλαισίω περιβαλλόμενον πρόσωπόν του εΐχεν Ιδανικόν 
τ ι  χαρακτηριστικόν, τό  όποιον παρέχει μόνον ο προσεγγίζων ' 
θάνατος. Διά τούς συγγενείς του, ίσως δέ καί δ ιά  τόν Ιαυ- 
τόν του είχε πάντοτε σχεδόν μειδίαμά τ ι  έπί των χειλέων, 
τό δέ μέτωπόν του ήτο φαιδρόν.

Παρά τη  κεφαλή του έκάθητο κρατούσα έργόχειρόν τι 
ή μήτηρ του, ουδέποτε σχεδόν άπομακρυνομένη απ’ αύτού, 
καί εχουσα τ ά  βλέμματα πάντοτε έστραμμένα πρός τόν υίόν, 
όπως προλαμβάνη παν νεύμά του, όπως μαντεύη πάσάν του 
έπι&υμίαν. Ή  Μίς 'Ρ όζα  έκάθητο άντικρύ τού ποιητοΰ είς 
τό  έτερον μέρος τής τραπέζης, έφ’ ής έκειτο τό λεύκωμα 
ή τ ά  βιβλία της. ’Ενίοτε έλάμβανε τό μολυβδοκόνδυλον 
καί ίχνογράφει έλευθέρως, πρός διασκέδασιν τού ασθενούς, 
έπί τεμαχίου χάρτου λαζαρώνους, γνωστούς όνηλάτας, ή 
ρακενδύτους έπαίτας. Πλησίον αυτής έκάθητο ή Ε λένη , αί 
δέ ώραΐαι μορφαί τω ν.δύο  τούτων νεανίδων άπετέλουν θελ- 
κτικώτατον σύμπλεγμα, πρός ό μεθ’ ήδονής ήτένιζεν ό Άδρια- 
νός. 'Η  Ε λένη , ήτις τώρα υπό τήν έπίδρασιν τής Ά γγλίδος 
έδείκνυτο τολμηροτέρα, εΐχεν υποστή μεγάλην έπί τ ά  κρείττω 
μεταβολήν, καί τό πνεύμα της, ώς άπό μακρού ύπνου άφυπνι- 
σθέν, έξέπληττε τόν Άδριανόν δ ιά  δυνάμεως καί ύψους, τα  
όποια ουδείς πρότερον είχε παρατηρήση είς αυτήν.

Ή  αρχή τής συνδιαλέξεως ήτο πάντοτε ανάλογος πρός 
τήν ψυχικήν διάθεσιν, ήν ένεποίει ή θλιβερά κατάστασις τού 
ασθενούς, μέχρις ου ολίγον κατ’ ολίγον πάντες ήσθάνοντο 
Ιαυτούς εύθυμοτέρους. Αί τελευταΐαι ακτίνες τής ζωής παρα
τώ Άδριανω έσελάγιζον έν όλη αυτών τή  έκλάμπρω μαρμα
ρυγή, ουδείς δέ ήδύνατο νά πιστεύση ότι ή δπαρξις αυτη ή 
πλήρης πυρός καί δυνάμεως έμελλεν έντός ολίγου ν* άπο- 
σβεσ&ή. Πάντες συνεμερίζοντο τάς έλπίδας του καί ήρύο'ντο 
έξ αύτού παρηγορίαν καί θάρρος.. 'Η  μήτηρ ήσ&άνετο ένίοτε
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έαυτήν τοσουτον ευτυχή, όπως είς προτέρους εΰτυχεστέρους 
χρόνους.. Ή  'Ελένη ώμίλει άκαταπαύστως ώς μικρόν καί 
ζωηρόν παιδίον, ή Ά γγλ ίς ένέπιπτεν εις τινα συζήτησιν μετά 
τούΆδριανού, ό καθηγητής άνεμιγνύετο είς τήν φιλολογικήν 
Ιριδα, ένίοτε δέ μάλιστα ήκούετο καί δ·ορυβώδης γέλως, 
όσάκις ό κόμης Μαριάνος προσέ&ετεν ώς άρτυμα είς τήν 
συνδιάλεξιν τινάς έκ των ευφυολογιών του. Ό  κόμης επαι- 
ζεν ένταύθα, κατ’ άντίθεσιν πρός τά ς προτέρας απαιτήσεις 
του, έ'λως δευτερευον πρόσωπον, είς τό  όποιον βραδέως καί 
κατά μικρόν έξωκειώ&η. Έ φρόντιζε περί τής άγοράς των 
έν τή  οίκία άναγκαιούντων, Ιφερεν άνθη είς τάς κυρίας, έπρο- 
μή&ευεν είς αύτάς βιβλία, περισυνέλεγε τά ς κυκλοφορούσας 
έν τώ  τόπω φήμας καί σπερμολογίας, καί διεσκέδαζε τόν 
Αδριανόν διαλεγόμενος περί πολιτικών πραγμάτων, τά  όποια 
αυτός ό ίδιος άπηχθάνετο. Έ κ  πάντων των κεριστοιχιζόν- 
των τόν ασθενή ή Μ ίς 'Ρ όζα  είχε κερδήση άνεπαισθήτως 
τήν μεγαλητέραν όπόληψιν, καί πράγματι αληθινόν σεβα
σμόν. Ή  Ε λ ένη  ήγάπα τήν Ά γγλ ίδα  καί έζήτει τήν συμ
βουλήν της είς όλα τ ά  πράγματα· ή μήτηρ είχε πρός αυτήν 
αυτόχρημα θαυμασμόν καί τή  άνεκοίνου έμπιστευτικώς πά
σαν καί τήν έλαχίστην αότής σκέψιν· ό Άδριανός είς αυτήν 
μόνην ύπήκουεν άνευ άντιρρήσεως· ό κόμης ήτο ό κρύφιος 
αύτής λάτρις καί θαυμαστής, ό δέ  καθηγητής ταπεινός αυ
τής δούλος. 'Οσάκις ή Ά γγλίς έλειπεν έκ τής συναναστρο
φής, έμενε πάντοτε κενόν τ ι τό όποιον ουδείς ήδύνατο νά 
άναπληρώση. Διά τούτο ή κυρία Κλάρα προσηυχετο διηνε- 
κώς καί παρεκάλει τόν Θεόν, όπως ή Μίς 'Ρ όζα  μή άπο- 
φασίση το  είς τήν Σικελίαν ταξείδιον, περί τού οποίου έπ- 
ανειλημμένως εΐχε γείνη λόγος τ ά ς ' τελευταίας έκείνας ημέ
ρας. Π ράγματι είς τήν κυρίαν Τρελλάβνεϋ ή αύταπάρνησις 
αυτη χάριν ενός άπηλπισμένου αρρώστου, έντελώς ξένου, ήτο 
λίαν δυσάρεστος· καθ’ έκάστην έσπέραν ώμίλει περί τούτου 
πρός τήν Μίς 'Ρόζα καί προσεπά&ει έκ παντός τρόπου νά 
τήν άπομακρύνη έντεΰθεν. ’Ιδία  δέ ώργίζετο καί ήγανάκτει, 
δ ιότι ή δέν ήδύνατο καθόλου νά συνοδεύση τήν Μίς 'Ρόζα 
είς τήν έπαυλιν ή, όσάκις τήν συνώδευε, ήτο ήναγκασμένη 
νά μένη έν τω  δευτέρω δωματίω καί νά συνδιαλέγεται μόνον 
μετά τού γηραιού καθηγητού. Ή  Μίς 'Ρ ό ζα , ήτις άλλως 
ήτο λίαν προσηνής πρός τήν κυρίαν Τρελλάβνεϋ καί συνεμορ- 
φούτο ευκόλως πρός τήν θέλησιν αύτής, έν τ ή  περιστάσει 
ταύτη έδείκνυτο λίαν ανυπότακτος καί ήκολούθει τήν ιδίαν 

"  αύτής οδόν.
Τοιουτοτρόπως διεμορφώθη παρά τή  κλίνη τού Άδρια- 

νου ό βίος, τού οποίου ή αρμονία ήσκει έπί τού ασθενούς 
πραϋντικήν καί σωτήριον έπίδρασιν· καί δέν ήδύνατο μέν 
δυστυχώς ή αρμονία αυτη νά τόν ίατρεύση, ούχ ήττον όμως 
ανέστελλε καί άνεχαίτιζε τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής νό
σου , ως αποσπώσα αυτόν άπό τής περί τό  ποίημα ένασχο- 
λήσεως καί των περί άποπερατώσεως αυτού φροντίδων. Μόνον 
καθ έκάστην πρωίαν, ότε ό καθηγητής είσήρχετο είς τήν 
αίθουσαν, ήρχιζεν ό Άδριανός νά όμιλή περί τού ποιήματος. 
Καί κατά άρχάς μέν κατελαμβάνετο ύπό τίνος ανησυχίας 
καί όρέξεως πρός έργασίαν, μετά τινας όμως στιγμάς άνα- 
γνωσεως έκλειε στενάζων τήν περιέχουσαν τ ά  έγγραφά του 
θήκην καί άνέβαλλεν είς άλλον χρόνον τήν περί ταυτα ένα- 
σχόλησιν. Τήν έσπέραν, άφού άνεχώρουν πάντες είς τά  ίδια 
καί έμενεν ή μήτηρ μόνη μετά τή ς Ε λένη ς, έκάθητο παρ’ 
αύταΐς έπί τινας στιγμάς είσέτι καί εΐτα άπεκοιματο βαυκα- 
λώμενος μέ γλυκείας περί τού μέλλοντος έλπίδας. Ή  κατά- 
στασις αυτη διήρκεσεν έπί δυο εβδομάδας καί έφαίνετο μέλ-

λουσα νά παραταθή είσέτι έπί μακρόν. 'Η  Μίς 'Ρόζα, τής 
όποιας τό πρόσωπον εΐχε καταστή ωχρόν ή δέ όγεία ήρχισε 
νά προσβάλλεται, ώμίλει περί τού μελετωμένου ταξειδίου 
της είς τό ΓΙαλέρμον, άλλ’ αί παρακλήσεις τού Άδριανσΰ 
καί τ ά  δάκρυα τής μητρός του άπέτρεψαν αυτήν άπό τοι- 
αυτης αποφάσεως. 'Εσπέραν τινά, συνεχεία τυχαίας τινός 
τροπής τή ς συνδιαλέξεοις, ήρχισαν νά όμιλώσι περί τού Βύ
ρωνος, τού οποίου τό τελευτάΐον ποίημα ή Μίς 'Ρ όζα  εΐχε 
φέρη μεθ’ έαυτής. 'Ο  Άδριανός ένέπεσεν έκ τούτου είς σφο- 
■δράν συγκίνησιν καί ταραχήν. Ή  Ά γγλ ίς παρατηρήσασα 
τούτο έτρεψε τήν όμιλίαν μετά μεγάλης έπιτηδειότητος είς 
άλλο ζητημα, οπως έξαλείψη τήν πρώτην Ιντύπωσιν τού 
Αδριανου, καί εφανη κατ’ άρχάς έπιτυχούσα τού σκοπού 
της τουτου. Αλλ ό Άδριανός έμεινε σιωπηλός καί σύννους, 
μετά  τα υτα  δέ  παρεκάλεσε τήν Μίς 'Ρόζαν νά τω δάνείση 
το  δράμα, αλλ’ έκείνη τω  άπεποιήδτι μετ’ αποφασιστικό-' 
τητος:

— „Θά σάς τό  δώσω βραδύτερον τώρα τό χρειάζομαι, 
έκτος δέ τουτου το  βιβλίον δέν εΐνε ϊδικόν μου- άλλ’ ουτε 
κατάλληλος εΐνε ή άνάγνωσις αύτού δ ι’ ένα ασθενή κατά 
τοιαύτην ώραν.“

Άφού άνεχώρησαν πάντες είς τά  ίδια, ό Άδριανός δστις 
ετοιμαζετο ωσαύτως νά κατακλι&ή έκρουσε τόν κώδωνα 
οπως προσκαλέση τον Σενούταν νά έλθη αμέσως είς τό δω- 
μάτιόν του. 'Ο  γέρων ήκολοόθησε μετά τίνος ανησυχίας 
καί φοβου την προσκλησιν. Είσελ&ών είς τό δωμάτιον ευρε 
τόν Άδριανόν έπί τής κλίνης κα&ήμενον, στηρίζοντα τήν κε
φαλήν έπί τού βραχίονος, έχοντα καταπορφύρους παρειάς, 
καί διατελούντα έν καταστάσει ταραχής, οία άπό πολλού 
ήδη χρόνου δέν εΐχε παρατηρηθή είς αυτόν. Μέ τόν ετερον 
βραχίονα έπίεζε τό  στή&ός του, όπερ ώγκούτο καί κατέπι- 
πτεν αλληλοδιαδόχως μετά μεγάλης σφοδρότητος.

— ,,’Ξεύρεις, αγαπητέ μου, παλαιέ μου φίλε“, άνέκραξεν 
αμα ίδών τόν είσερχόμενον, „ότι έν τω γυναικείω ήμών κύ
κλω, ώς έπί πτίλων κατακεκλιμένος, γίνομαι καί έγώ αύτός 
γυνή; 'Η  γυναικεία αυτη συναναστροφή, είς ήν έξοικειούμαι, 
έπιδρα έπί τού πνεύματός μου καί δύναται νά έπιδράση έπί 
τού ποιήματος . . . Τό ποίημα έχει τά  δικαιώματά του . . . 
Θέλω νά είμαι ευτυχής, αισθάνομαι τήν ευτυχίαν πλησίον 
αύτών των αγγέλων, άλλ’ άκούω μόνον τά ς ριπάς των πτε-' 
ρυγων των . . . .  αισθάνομαι Ιμαυτόν αδύνατον . . . .  Τό 
ποίημα πρέπει τέλος πάντων νά τελειωθή, δ ιότι μέ πνίγει. 
Αύτό εΐνε όλη μου ή νόσος. Πρέπει τέλος πάντων ν’ απαλ
λάξω τήν κεφαλήν καί τό στήθος μου άπό τού ποιήματος, 
καί τότε θ ’ άνακουφισθώ . . .“

Ό  Σενοότας ήκροάτο έντρομος καί ήνοιγεν ήδη τά  
χείλη, όπως άντιτείνη, άλλ’ ό Άδριανός δέν τόν άφήκε νά 
όμιλήση καί έξηκολοόθησεν όλονέν ζωηρότερος καί σφο
δρότερος:

— ,,Άκουσον, παλαιέ, μόνε μου φίλε! Λείπει ακόμη ή 
τελευταία ωδή. Ε ίμαι μετέωρος καί ταλαντεύομαι έν τη  
αβεβαιοτητι* δεν βλέπω ευκρινως. 'H  ωδή αότη ή  πρέπει 
νά ήναι φοβερά, σπαραξικάρδιος κραυγή τού άπελπισμού, ή 
κραυγή χαράς καί άγαλλιάσεως έπί τη  θέα  τής γης τής 
έπαγγελίας . . .  Ή  κραυγή τού άπελπισμού“, έξηκολούθη- 
σεν, ,,έμποιεΐ ίσχυράν έντύπωσιν. Τό φαιδρόν καί χαροποιόν 
πέρας φοβούμαι μή μέ δείξη ασθενή, καθημερινόν . . . Ποία 
εΐνε ή γνώμη σου“*

'Ο  Σενοότας έδίσταζε ν’ άπαντήση.
— „Έγώ.“, εΐχεν έπί τέλους,-,,θά χροετίμων νά μή όμι-
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λήσωμεν σήμερον καθόλου περί του ζητήματος τούτου. Εϊσαι 
καθ’ υπερβολήν τεταραγμένος . .

—  „Είμαι κατειλημμένος υπό της έμπνεύσεωςΐ“ διέκο- 
ψεν αυτόν έ Άδριανός μετ’ οργής. νΕχω ίδέας, τάς οποίας 
μοί ένέπνευσεν ό ουρανός, δπως τάς αναγγείλω αμέσως τώρα 
καί κατ’ ουΒένα άλλον χρόνον. Ό  άγγελιαφόρος έβράδυνε 
να έλθη· άλλος τ ις  δύναται νά με προλάβη. Καί τότε θά  
ή  μην ή ήχώ τοΰ ήδη άπηχήσαντος. Δεν έχω καμμίαν στιγ- 

,μήν νά χάνω . . . Τώρα αισθάνομαι τον ένδ·ουσιασμόν· δεν 
πρέπει ν’ αποκρούσω τον σπάνιον τούτον πελάτην, διότι 
άλλως δέν έπιστρέφει πλέονΙ“

—· „’Α γαπητέ μου Άδριανέ!“ άνεφώνησεν ίκετευτικώς ό 
Σενούτας, „είσαι ακόμη πολυ αδύνατος.“

— „Έ σεΐς, παν ότι δέν Ιννοεΐτε, τό ονομάζετε ασθέ
νειαν“, άπήντησεν ό Άδριανός ώργισμένος. ,,Μή άντιτείνης, 
σέ παρακαλώ! Ή .κρίσ ιμος στιγμή εΐνε παρούσα! Ο ί δυο 
τρόποι του τέλους παλαίουσιν έντός του στήθους μου . . .“

’Ε π ί τινας στιγμάς έβυθίσθη εις σκέψεις εΤτα δέ ανέ
κραξε συνοφρυοόμενος:

— „’Εκλέγω τήν κραυγήν του άπελπισμοΰ!“
Είς τον Σενουταν, όστις μή θέλων νά έρεθίση πλέον 

τόν Άδριανόν ήναγκάσ&η ν’ άπόσχη χάσης περαιτέρω άντι- 
στάσεως, έφάνη τό  πλήρες άπελπισμοΰ πέρας τοΰ ποιήματος 
τοσοότω κινδυνωδέστερον καθ’ όσον ήδυνατο έτι περισσό
τερον νά έξαντλήση τά ς τελευταίας δυνάμεις τοΰ άσ&ενοας. 
Διά τοϋτο άπήντησεν:

—  „'Ο άπελπισμός δεν αποτελεί κανέν τέλος, δ  εν πε
ρατώνει τίποτε, δεν άποδεικνύει τίποτε άλλο εί μή ότι τό 
ουτω περατούμενον δεν ήτο άξιον νά λάβη άρχήν. 'Ο  άπελ- 
πισμός εΐνε ή ομολογία της αδυναμίας, τής τυφλότητας!“

— „Ό  σκεπτικισμός εΐνε ή φωνή τοΰ παρόντος αίώνος· 
κατ’ αυτής δεν έχει ίσχόν καμμία άντίστασις“, εΐπεν ό 
Άδριανός.

— „Ή  δε έλπίς τό  σύμβολον τοΰ μέλλοντος“, άπήν
τησεν ό Σενούτας.

— „Ή  τελευταία λέξις πρέπει νά εΐνε ώς δ ια  πεπυ- 
ρακτωμένου σιδήρου κεχαραγμένον σημεΐον“, υπέλαβεν ό 
{Αδριανός.

— ,,Περίβαλε τό  τέλος περιβολήν λαμπρότητος καί ιλα
ρού φωτός! Αυτό εΐνε τό μάλιστα άρμόζον είς τό  ποίημά 
σου“, εΐπεν ό Σενουτας. „Τό ποίημά σου περιλαμβάνει τάς 
πράξεις τής ανθρωπότητας· άλλ’ αυται δ ίν  ¿τελείωσαν είσ- 
έτι καί δεν δόνανται νά άφανισθώσιν Ιν παραφροσύνη. Βλέ- 
ψον μέ βλέμμα άετοΰ είς τά ς αχανείς τών αίώνων αποστά
σεις, καί τότε θ ά  Ιδης τό φως:“

'Ο  Άδριανός έμεινεν έπί μικρόν σύννους καί έφάνη καδ-- 
ησυχάζων.

—  „Πιθανόν νά έχης δίκαιον“, είπε ταπεινοφώνως, ,,ό 
άπελπισμός μαρτυρεί άφυΐαν . . . ’Αλλά παρά τω πλευρό* 
τοΰ ήρωός μου, τόν όποιον γινώσκεις καί ¿ν ω συγκεντροΰ- 
τα ι παν ότι υψηλόν καί γενναΤον έχει ό ήμέτερος αίών, ίστα- 
τα ι, ώς γινώσκεις, ή αίωνία άρνησις, ό Μεφιστοφελής τοΰ 
Φαύστου, τό πνεύμα τής αντιλογίας, τής υπερφροσύνης, τής 
χλεύης, τής απιστίας, άνευ τοΰ όποίου ή  είκών πάσης Ιποχής 
εΐνε ατελής. Τό πνεύμα τοΰτο κέκτηται πάσα έποχή, πας 
λαός υπό διάφορον αείποτε μορφήν . . . Νά κατακρημνίσω 
τον Μεφιστοφελήν μου είς τήν άβυσσον, ή  νά τω χαρίσω 
τήν ζωήν;“

— „’Α λλά συ αυτός τόν ονομάζεις αιώνιον“, εΐπεν ό 
Σενούτας χαίρων ίσως ότι ή συνδιάλεξις παρετείνετο1 ,,τό

σκότος εΐνε αίώνιον όπως καί τό  φώς· οπου υπάρχει ζωή, 
έκεΐ πρέπει κατ’ ανάγκην νά ύπάρχη καί ή άρνησις. Α ν 
τόν κατακρήμνισής είς τα  βάδη τοΰ μηδενός, τής ανυπαρ
ξίας, ήδυνατο νά  δημιουργήση ον τ ι ,  υπαρξίν τινα , διότι 
κατ’ ανάγκην πρέπει ν’ άποτελή αντίθετόν τ ι  άκρον.“

Άνεπαισθήτως καί άκουσίως ¿νέπεσεν ό γηραιός καθ- 
ηγητής είς ζωηρότητα, ήν έμετρίασεν όμως άμα ώς παρετή- 
ρησε τό πρόσωπον τοΰ Άδριανοΰ καί εΐδεν ότι ή παράτασις 
τής συζητήσεως ήδόνατο νά καταστή είς τοΰτον κινδυνώδης.. 
Έπεράτωσε λοιπόν πολυ πεζώς τον λόγον:

— „’Αλλά παραληροΰμεν καί εΐνε ήδη ώρα ν’ άνα- 
παυθής!“

— „’Εγώ ; σήμερον; . . . μέ συγχωρεΐς“, άπήντησεν ό 
Αδριανός. „Σήμερον δ ίν  έχω καδ·' όλου σκοπόν νά κοι
μηθώ . . .  Α ς  συμβή 5,τ ι  θέλει . . . πρέπει νά γράψω τήν 
τελευταίαν ωδήν.“

Τ αΰτα είπών έλαβε τήν γραφίδα καί ήρχισε ν’ ανα
διφώ τά  έγγραφα φύλλα του.

— „Μείνε άϋπνος, σε παρακαλώ“, είπε πρός τον καθ
ηγητήν, ,,άφησέ με μόνον καί μή επιτρέψης είς κανένα νά 
είσέλθη, πριν ή σε καλέσω. Αισθάνομαι εντός μου τόν έν- 
θουσιασμόν ή ωδή αυτη πρέπει νά γείνη τό άνθος τοΰ 
ποιήματος μου!“

Ό  καθηγητής ίστατο άφωνος.
— „Αδριανέ μου, παιδί μου“, έλεγε ταπεινοφώνως, ,,άπα- 

τάσαι- είσαι πολυ αδύνατος . . . καί άν ήρχετο ό έν&ουσια- 
σμός, θ ά  είχε νοσηράν χροιάν. . .  Ή  τελευταία ωδή, καθώς 
συ ό ίδιος λέγεις, πρέπει νά ήναι τό  άνθος του όλου έργου 
καί όμως 8·ά φέρη τά  ίχνη τής άσ&ενείας σου, τής έξαντλή- 
σεώς σου, καί θ ά  εΐνε ανάξιος τοΰ ολου.“·

'Ο  Αδριανός κατελήφδ·η υπό σφοδρας όργής.
„Δεν μέ γνωρίζεις“, άνεφώνησεν „¿λησμόνησες τήν νεό

τη τα  καί τήν δύναμιν, ήν ή νεότης παρέχει. Τ ίς άλλος πλήν 
έμοΰ δύναται νά μετρήση τήν δύναμιν τοΰ πνεύματος, τήν 
¿ν έμοί έγκατοικοΰσαν; . . .“

Ό  Σενούτας ¿πλησίασε πρός αυτόν έν σιωπή, καί τόν 
ένηγκαλίσ&η:

„Αδριανέ, μή φονεόης τόν εαυτόν σου!“ εΐπεν είς δάκρυα 
¿κρηγνυμενος.

Ό  ποιητής άνέπεσεν ¿πί τής κλίνης, ¿χαμήλωσε τήν 
φωνήν καί τό  πρόσωπον του μετεβλήθη.

— „Πρέπει μίαν φοράν νά λάβη το  τέλος του“, ε ΐπ ε· 
ταπεινώς. „Ό ταν τελειώση, θ ά  ήσυχάσω. Ό  δαίμων, όστις 
κατοικεί εντός μου, θά  με έγκαταλείψη συγχρόνως μέ τόν 
τελευταΐον στίχον τοΰ ποιήματός μου. Τότε θ ά  είμαι κύ
ριος τοΰ έαυτοΰ μου, θ ά  έρωτευδ'ώ, θ ά  ονειρεύωμαι και θα  
είμαι ευτυχής! Ή  δουλεία τής αποστολής μου με κατα
θλίβει . . . μέ βασανίζει . . . Αρκετά άνέβαλα, τώρα πρέ
πει ν’ αποδώσω τό  φορτίον άπό τοΰ στή&ους μου . . .  σε 
καθικετεύω . . .“

Ό  καθηγητής ίστατο μέ κεκλιμένην τήν κεφαλήν, συ- 
στρέφων τάς χέιρας καί άπορων τ ί  να τω  απαντήση. Ο 
Αδριανός έπωφελήθη τήν σιωπήν τούτην.

— ,,Οί πρώτοι πεντήκοντα στίχοι είναι έτοιμοι“, ανέ- 
κραξεν. ,ΓΟτε άπήλδ·ετε, έλαβον όλίγας σταγόνας οπίου, 
αίτινες διήγειραν μετά δραστικότητος τά  νεΰρά μου πρός 
έργασίαν. Ύπο τήν μαγευτικήν έπίδρασιν τοΰ φαρμάκου 
τούτου έλαβε γένεσιν ή  άρχή της ωδής. Άκουσον! Σοί τήν 
απαγγέλλω έκ μνήμης. Ό  δαίμων μοί τήν υπηγόρευσεν, 
ήκουον τόν ψιθυρισμόν τοΰ πνεύματος, οί στίχοι έρρευσαν
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διαυγείς ώς τό  κρύσταλλον, φωτεινοί, περιλαμπείς, αρμονικοί, 
ήχηροί ; . . Ή  πηγή των δεν έστείρευσεν, τ ά  νάματα δεν 
έθολώδ·ησαν! . . .“

„Ταΰτα λέγων άνωρθώθη ό Άδριανός, ώς άν εί πραγ- 
ματικώς άνεκινείτο υπό τίνος υπεργείου δυνάμεως, καί υψώ- 
σας τήν κεφαλήν ήρξατο τής απαγγελίας . .

Ό  Σενούτας θ ά  Ιμπόδιζεν αυτόν, άν δεν είχε κατα- 
ληφθή ώς υπό μαγείας έκ τών πρώτων στίχων τούς οποίους 
ήκουσεν. Έκράτησε λοιπόν τήν άναπνοήν καί προσηλώσας 
τά  βλέμματα έπί τοΰ ποιητοΰ, παρεδό8·η άνευ άντιστάσεως 
είς τήν μεθυστικήν έπίδρασιν τών θαυμασίων στίχων, τών 
οποίων ή καλλονή ήτο άπειρος. Κ ατ’ άρχάς ό Αδριανός 
απήγγελλε μετά πυρετωδους ένθουσιασμοΰ, ίσχυρα τη  φωνή', 
αλλά μετά τινας στιγμάς έγκατέλιπον αυτόν αί δυνάμεις 
καί ή αναπνοή, ή φωνή του καθίστατο ο'λονέν άσθενεστερα 
καί τέλος ό ποιητής έκάθισεν όπως άναπαυ&ή, πιέζων διά 
τών χειρών τά  άλγοΰντα στήθη. Κ ατά  τήν στιγμήν ταύ- 
την ή μήτηρ τοΰ Αδριανοΰ, άκούσασα τά ς δυνατάς φωνάς 
τοΰ υίοΰ της, ήνέωξε τήν θύραν καί είσήλθεν. Ό  Αδριανός 
εΐχεν ακριβώς τελειώση τήν απαγγελίαν, ότε είδε τήν μη
τέρα είσελθοΰσαν. Ό  Σενούτας ένευσεν είς τήν μητέρα, νά 
αναχαίτιση τόν υίόν άπό τής επικινδύνου ταύτης έργασίας. 
Έννοήσασα παρευ&υς τό νεΰμα τοΰ γέροντος επλησίασεν ή 
μήτηρ πρός τόν Αδριανόν καί έδηκε τά ς χεΐρας έπί τής κε
φαλής του.

—  „Παιδί μου“, άνεφώνησε, „πρός Θεοΰ! ό κόπος αυτός 
σέ φονεύει! Μοΰ έδωκες τόν λόγον σου, ότι δέν θ ά  γράψης 
πλέον μέχρι τής άναρρώσεώς σου . . .  . Γνωρίζεις ότι δέν 
έναντιοΰμαι ποτέ είς καμμίαν σου θέλησιν, άλλ’ αυτή ή έρ- 
γασία σοδ εΐνε άπηγορευμενη . .  . Εΐνε δηλητήριον διά σέ.“

Ο Αδριανός έκά&ητο ακίνητος, μέ τήν κεφαλήν κεκλι
μένην, παλαίων προς εαυτόν ή φωνή τής μητρδς έφάνη οτι 
τον ένικησεν αλλ’ επί τέλους ώθήσας αυτήν έλαφροίς, „Μη
τέρα“, άνεφώνησεν, „Είς ολα τά  άλλα 0·ά σέ υπακούω, άλλ’ 
είς αυτο μοΰ εΐνε αδύνατον. ,Η άνωθεν φωνή εΐνε έτι άγιω- 
τέρα τής μητρικής.“

Η  κυρία Κλάρα συνέστρεφε τά ς  χεΐρας.
„Ποιος άλλος μοί έδωκεν αυτήν τήν φωνήν, ή τις έξέρ- 

χεται έκ τών σπλάγχνων μου, είμή ό Θεός ό έν τοΐς ουρα- 
νοΐς κατοίκων; Αδριανέ μου . . .«

— „Μητέρα“, είπε διακόπτων αυτήν ό ποιητής, ,,σέ ¿ξ
ορκίζω, μή εναντιωδ-ής πλέον. Παρέρχεται ίσως ή τελευταία 
στιγμή τοΰ βίου μου! Άφήσατέ με είς τόν ¿αυτόν μου, 
παρακαλώ, ίκετευω. Ε ίς τό μέλλον 8·ά υπακούω ώς μικρόν 
παιδίον, αλλά σήμερον δέν δύναμαι.“

— „Παιδί μου!“ έπανελάμβανεν ή μήτηρ. ,,Ύστεροίτερα, 
οταν γινης καλά, δέν δ·ά σοΰ κάμω πλέον καμμίαν παρα- 
τήρησιν. Έ γ ώ  ή ίδία 8·ά κάθημαι είς τήν θύραν νά φυ- 
λάττω , όπως μή σε ενοχλή κανείς , .

Ι ίλ ίΓ α ι οννέχα α .)

1. ΣΟ ΙΆ Φ ΙΚ Α Ρ ΠΑΣΣΑΣ. 'Γπουργός τών Εξωτερικών 
τής Αίγυπτου (έν σελ. 289).

2. ΑΝΑΠΑΓΛΑ ΕΝ  ΤΗ  ΕΡΗΜΩ. Είκών κατά τήν 
έλαιογραφίαν τοΰ Ε. Ρ β τ ίδ β ^  (έν σελ. 292—93). 'Ο  ζωγράφος 
τής είκόνος ταύτης Φρειδερίκος Πέρλβεργ περιηγή&η ου μό
νον τήν Αίγυπτον, την Νουβίαν, τήν ’Αραβικήν Χερσόννησον, 
άλλά καί τήν Παλαιστίνην, έπί μακρόν χρο'νον διατρίψας έν 
’Ιερουσαλήμ, εΐτα δέ μεταβάς είς Δαμασκόν καί έντεΰθεν 
έπιχειρήσας τήν δυσχερή καί πολύμοχθον έκδρομήν είς Βαλ- 
βέκ καί Παλμύραν. Εις έκ τών πολλών καί λαμπρότατων 
καρπών, οΰζ έπορίσατο δ ιά  τήν τέχνην έκ τών μακρών τού
των άνά τήν ’Ανατολήν περιηγήσεων αυτοΰ, εΐνε καί ή ,^Ανά
π α υλα  Ιν  τή  ίρ ή μ ψ “ έπιγραφομένη έλαιογραφία του, ήν παρ- 
έχομεν σήμερον έν ξυλογραφική άναπαρωγή τοΐς άναγνώσταις 
τής Κλειοΰς.

Ή  μικρά συνοδία τών ταξειδαρίων (χαραβάνα) άφίκετο 
έπί τέλους, μετά μακράν καί έπίπονον δ ιά  τής έρήμου πο
ρείαν, παρά τούς πρόποδας υψηλοΰ τίνος καί αποτόμου βρά
χου καί έσταμάτησεν Ινταΰθα παρά τιν ι άναψυκτική πηγή 
διαυγούς υδατος δπως άναπαυ&η καί άναλάβη τάς έκ τής 
μακρας όδοΰ έξαντληθείσας δυνάμεις. Επωφελούμενοι τής 
προφυλακτικής σκέπης, ήν παρέχει τό προεξέχον μέρος τής 
τοΰ βράχου κλιτύος, ίδρυσαν παρ’ αυτή μετά μεγάλης τα- 
χότητος, καί έπιτηδειότητος οί Αραβες τήν έκ πολυχρώμου,

ραβδωτής καί χονδράς ό8·όνης σκηνήν τω ν, έμπροσθεν τής 
όποίας βλέπομεν άναπαυομένους άν&ρώπους. καί καμήλους, 
άλλους μέν ίσταμένους είσέτι, άλλους δέ καθημένους ήδη 
καί άποτελουντας μικρούς ομίλους, ένω άπωτέρω διακρίνομεν 
το προς σκευασίαν τοΰ φαγητού άναφθέν πυρ καί τόν έξ 
αυτοΰ άναθρώσκοντα καπνόν.

Τ ά  σπουδαιότερα καί σημαντικώτερα πρόσωπα τή ς συν
οδείας βλέπομεν είς τό πρόσθιον μέρος τής είκόνος έν όμίλω 
αναπαυόμενα πλησίον τών δρομάδων των, έξ ών ή μ.ία φέρει 
τόν ώραΐον καί πολυχρωμον ουρανίσκον, έν ω ευρίσκουσιν αί 
γυνάΐκες καί τ ά  παιδία τοΰ άρχηγοΰ τών Βεδουΐνων σχιεράν 
καί άναυπαυτικήν διαμονήν κατά τήν διάρκειαν τής πορείας. 
Ό  φρουρών Αραψ κάθηται μόνος έπί της δρομάδος του, 
κρατών τό μακρόν του πυροβόλον έπί τοΰ αριστερού σκέλους 
έστηριγμένον, καί παρατηρών άπό τοΰ υψους ¿κείνου τους 
κάτω διαλεγομένους συντρόφους του, ένω ό αρχηγός τών Βε- 
δουΐνων, έν τω λευκώ μανδύα του έγκεκαλυμμένος, κρατεί 
δια τής άριστερας χειρός τόν αραβικόν του ίππον άπό τοΰ 
χαλινού, δ ιά  δέ τής δεξιάς λ'αμβάνει τήν χεΐρα τής πρό 
αυτοΰ καθημένης συζύγου του. Δεξιά τής είκόνος, είς 
μακροτέραν άπόστασιν διακρίνομεν τόν ουραγόν, έν λευκώ 
μανδύα κεκαλυμμένον καί ώπλισμένον Α ραβα, κα&ήμενον 
έπί τής δρομάδος του καί προσελαύνοντα πρός τήν λοιπήν 
συνοδείαν.
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καταθέτει τό βιβλίον του napa  τώ  διδασκάλω καί απαγγέλλει έκ μνήμηςΉ  ά ρ ίσ τη  κ ο λ υ μ β ή τρ ια  το ϋ  κόσμον. Ή  δεσποινίς Άννα Johnson 
Ικ  Λονδίνου, ηλικίας μόλι; 19 έτών, έπεδείξατο έσχάτως την εν τή κο- 
λυμβητική τέχνη δεινότητα αυτής ενώπιον μεγάλου πλήθους θεατών παρά- 
τφ  Blackpool N o rth  P ie r. Τον πλέΐστον θαυμασμόν παρηγαγεν ή έπί 
S πρωτόλεπτα καί 10 δευτερόλεπτα διαμονή αύτης ύπό τό υδωρ. Τό 
κατόρθωμα τοΰτο μένει μέχρι τοϋ νυν ανυπέρβλητον. 'Η  περίφημος κολυμ
βήτρια Mis L arline , ήτις πρό τινων έτών είχε δώση όμοίαν επιδεικτικήν 
της ικανή τη τος αυτής παράστασιν εν Λονδίνω, διέμεινεν υπό τό ύδωρ έπί 
2 πρωτόλ. καί 5 1 '/ι δευτερόλ., ούτως ώστε f  δεσποινίς Johnson  ύπερ- 
έβαλεν αυτήν κατά 1 8 '/ι δευτερόλεπτα.

Ίδ ιο τρ ο π ία ι  Ια τρόν . Λίαν παραδόξους ιδέας ειχεν ό έν ετει 1837 
άποθανών έν Παρισίοις ειδικός ιατρός Λρ. Λlîh e r t , διάσημος διά τήν έξ- 
αίρετον θεραπείαν του των νοσημάτων τοϋ δέρματος καί τήν σοφήν πραγ
ματείαν του „Ψυχολογία των παθών, ητοι των ψυχικών ταραχών“ . Πρό 
πάντων εις τό γυναικέΐον φΰλον ήτο έκτάκτως αρεστός καί προσφιλής διά 
τήν ικανότητά του οό μόνον έν τώ θεραπεύειν τά νοσήματα τοϋ δέρματος 
αλλά καί έν τω  διατηρεΤν τό ευχρουν καί τήν δροσερότητα τής έπιδερμίδος. 
’Από τής έν A usterlitz  μάχης καί έφεξής έπί τριάκοντα έξ ετη κατώκει 
ό A libert έν τψ  αύτώ πάντοτε δωματίω, καί)·’ όλον δέ τό διάστημα τοϋτο 
ουδέποτε έπέτρεψε να καθαρισθώσι τά  έπιπλα τοϋ δωματίου του άπό του 
κονιορτοϋ, διότι ίσχυρίζετο ότι ή  άπαξ έπί των έπίπλων έπικαθήσασα κόνις 
δεν βλάπτει καδόλου, ένβ τά  εις τόν αέρα ιπτάμενα μόρια τοϋ κονιορ- 
τοϋ έπενεργοϋσιν έπιβλαβως εις τους πνεύμονας, εις τούς όφθαλμούς, εις 
τήν ακοήν καί πρό πάντων είς τήν έπιδερμίδα. Ε ίς  τό δωμάτιόν του 
λοιπόν ευρίσκετο πολυετής κόνις διαφόρων εποχών, της έπαναστάσεως, της 
αυτοκρατορίας, τής άποκαταστάσεως των Βουρβώνων καί τής έπαναστάσεως 
τοϋ Ιουλίου. Άλλως τε δ A libert ήτο ζωντανή άπόδειξις της όρδότητος 
των περί κονιορτοϋ ιδεών του, διότι ή χροιά τοϋ προσώπου καί τών χειρών 
του ήτο θαυμασία, τό δέρμα του δέ εύκαμπτον καί μαλακόν ως βελοϋδον. 
'Οσάκις έλουε τό σώμα του, έκράτει τεταμένος τάς χεΤράς του εκτός τοϋ 
λουτήρος, όπως μή σκληρυνθώσιν υπό τοϋ υδατος· ήσαν δέ α ί χέί’ρές του 
τόσον τρυφεραι, λευκαΐ καί μικραί, ώστε έζηλευοντο υπό πολλών ώραίων 
γυναικών, άν καί ήσαν πάντοτε άνιπτοι. 'Η  Κυρία Στάελ είπέ ποτε περί 
αύτοϋ: ,,θά τόν έσφιγγον είς τάς άγγάλας μου, αν ήτο δυνατόν να μή 
τόν έγγίσω.“

Οϊ ê n a îta i  ¿ν 'Ρω σσία. Τό πλήθος τών έν 'Ρωσσία επαιτών 
λαμβάνει γιγαντιαίας διαστάσεις. Έ π ί  τοϋ παρόντος προσδιωρίσθη στατι- 
στικως δ άριθμός των επαιτών είς 54 κυβερνίία 9  περιοχάς καί 8 πόλεις. 
Ε ίς  τά  μέρη ταϋτα εύρέθησαν έν συνόλψ 293,445 έπαΐται, έξ ών 3235 εΐναι 
εύγενείς, 8491 κληρικοί, 20 έμποροι 43,434 κάτοικοι μικρών πόλεων, 
181,932 χωρικοί 11,845 έκ στρατιωτικών οικογενειών καταγο'μενοι, καί 
35,039 διαφόρων κοινωνικών τάξεων. Τούς πλείστους έπαίτας έχει ή πόλις 
Μόσχα (26,000), τούς δέ όλιγίστους ή Σεβαστόπολις, ένθα ώς λέγεται ού· 
δεις έπαίτης υπάρχει. Έ κ  των κυβερνείων τά έχοντα τούς πλείστους επαί- 
τας εΪναι τά  εξής; ή Λιβλανδία (16,000), Κουρλάνδη καί Μόσχα (άνά 15,000ή 
Βαρσοβία (14',000), Νίζνυ-Νόβγοροδ καί Βιάτκα (άνά 10,000). Ό  αριθμός 
των έν άπάση τή 'Ρωσσίφ έπαιτών ύπολογίζεται κατ’ αναλογίαν εις ήμισυ 
εκατομμύριου. _________

Ή  ά γ ω γ ή  τ ώ ν  α ό το χρ α το ρ ιχώ ν  π ρ ιγ χ ή π ω ν  τή ς  Σ ιν ικ ή ς  εϊνε 
άπό τής τρυφερωτάτης αύτών ηλικίας αυστηροτάτη, Ο ί πρίγκιπες εγεί
ρονται καί)·’ εκάστην περί τήν 4  ώραν τής πρωίας, τό 8έ πρώτον αύτών 
μάδημα εϊνε ή σινική φιλολογία, τήν οποίαν διδάσκονται υπό του μόνου 
αυτών αύλάρχου, φέροντος τόν τίτλον ,,Σιφου“. Ό  διδάσκαλος οϊτος, ¿μα
ώς Ιδη είσερχο’μενον τόν αύτοκρατορικόν μαθητήν του, άνίσταται από της 
έδρας καί περιμένει όρθιος μέχρις ου δ πρίγκηψ πρώτος ύποκλιθή, ειτα 
δέ άνθυποκλίνεται καί αυτός εις τόν μαθητήν του. 'Ο  διδάσκαλος λαμ
βάνει τήν τιμητικήν θέσιν κατά τήν διάρκειαν τής διδασκαλίας. Οταν 
τελειώση ή  παράδοσις, 0 μαθητής παραδίδεται είς τήν κατ’ ιδίαν μελέτην 
πρός έκμάθησιν τοϋ μαδήματος, εΤτα δέ έπιστρέφει εις τήν δέσιν του,
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τό θάμα του. Έ ν  ή  περιπτώσει ό πρίγκηψ δέν έμαθε καλώς τό μάδημα 
του, δ διδάσκαλος διατάσσει τινά των περιστοιχιζόντων αύτόν ευνούχων 
νά φέρη τήν ράβδον καί προετοιμάζεται νά δώση μικράν τινα τιμωρίαν, 
ούχί όμως εϊς αύτόν τόν πρίγκηπα. Έ καστος πρίγκηψ περιστοιχίζεται 
υπό όκτώ συμμαθητών του, όνομαζομένων „X a-χα-τσου“ , οΐτινες μελετώσι 
τά αύτά μαθήματα μετά τοϋ κυρίου των. Ό τ α ν  λοιπόν ό διδάσκαλος 
θέλη νά τιμωρήση τόν αύτοκρατορικόν μαδητήν του, ραβδίζει άντ’ αύτοϋ 
τούς συμμαδητάς του τούτους, τούς όποιους όμως καί επαινεί η αντα
μείβει διά βραβείων, Ótav ό πρίγκηψ έμαθε καλώς τό δέμα του. ’Εάν 
όμως ή  άμέλεια τοϋ πρίγκηπος ύπερβή τά όρια, τότε τό τελευτάΐον κατα- 
φύγιον του διδασκάλου εϊναι νά παραπέμψη αυτόν πρός τόν αύτοκράτορα, 
όστις διατάσσει τότε εύνοϋχον τινά νά κνίζη τάς παρειάς τοϋ αμελούς μα- 
θητοϋ. Τ ό κινεζικόν μάδημα διαρκέϊ δύο ώρας, ε?τα δέ έπακολουδοϋσιν 
έκδέσεις ιδεών έν τή  μαντσουρική καί μογγολική γλώσση. Οι διδάσκαλοι, 
οί όποϊοι διδάσκουσι τά μαδήματα ταϋτα, δέν άπολαύουσι τοσούτων τιμών, 
όσων ό πρώτος διδάσκαλος τής σινικής φιλολογίας. Διά τοϋτο, όταν ιδωσι 
προσερχόμενον τόν αύτοκρατορικόν αύτών μαδητήν, σπευδουσι πρός προ- 
ϋπάντησιν αύτοϋ μέχρι τής δύρας τοϋ σπουδαστηρίου καί υποκλίνονται 
πρώτοι ένώπιον τοϋ πρίγκηπος. Μετά ταϋτα διδάσκονται μαδήματα μαν- 
τσουρικής, μογγολικής καί ταγγουτικής γλώσσης καί άλλων Ιγχωρίων κινε
ζικών διαλέκτων. — Μετά τό πέρας των μαδημάτων τούτων έπακολου· 
δοΰσιν α ί σωματικαί άσκησεις, ήτοι γυμναστική, ιππασία, τοξευτική κτλ., 
υπό τήν έπίβλεψιν καί όδηγίαν πολλών ειδικών διδασκάλων. Ούτως ώστε 
καΝ όλην τήν ημέραν εϊναι ήναγκασμένοι οί πρίγκηπες νά άσκώνται πνευ- 
ματικως καί σωματικώς, μόλις δέ κατά μικρά τινα διαλείμματα λαμβά- 
νουσι καιρόν νά φάγωσιν όρθιοι όλίγον φαγητόν, ούδέποτε δέ παρα τή τρα- 
πέζη. Τό εσπέρας κατακλίνονται λίαν ένωρίς.

Τ ά  σ α ρ χο φ ά γα  φ υ τά , ίος βοη& ητιχά  τή ς  π έψ εω ς.  O t e  0 Δαρ- 
βίνος έν έτει 1875 έδημοσίευσε τό περίφημον έργον του περί των ,,εντο- 
μοβόρων φυτών“, ούδεΐς ένόμιζεν ότι ή  παράδοξος αυτη άνακάλυψις ήδυ- 
νατο νά εχη καί πρακτικήν ωφέλειαν. Έ κ το τε  άνεκαλύφθησαν περί τά 
500 είδη έντομοφάγων φυτών, Ιν έκ των όποιων έσχάτως προσελήφδη καί 
έν τή  ιατρική, ώ ς υποβοηθητικόν τής πέψεως μέσον.

Ε ϊνε γνωστόν, ότι αί λευκωματοϋχοι ούσίαι, όπως άφομοιωθώοι προς 
τό ήμέτερον σώμα, πρέπει πρότερον νά πεφδώσιν, 'Η  λειτουργία αυτη εκ- 
τελείται κατά πρώτιστον λόγον Οπό τοϋ στομάχου, έκκρίνοντος ώρισμένα 
τινα υγρά, διά των όποιων μέγα μέρος τής προσληφδείσης τροφής δια
λύεται καί μετασχηματίζεται είς χυλόν. Άπό πολλοϋ ήδη χρόνου εγένοντο 
προσπάδειαι πρός τεχνητήν σκευασίαν τοιούτων χυλών δι’ άρρωστους, των 
όποιων 0 στόμαχος εϊνε πολύ έξησθενωμενος καί δέν δύναται νά διαλύση 
μόνος τήν τροφήν είς χυλόν. Μεταξύ τών πολλών μέσων, των οποίων εγέ- 
νετο χρήσις πρός τόν σκοπόν τοϋτον, έδοκιμάσδη έσχάτως καί ό χυμός 
ενός των έντομοβόρων φυτών, γνωστού έν τή βοτανική υπό τό όνομα Ca
r ica  P a p a y a  καί φυομένου έν ταϊς χώραις των τροπικών. Ό  χυμός τοϋ 
φυτοϋ τούτου έχει τοσαότην πεπτικήν δύναμιν, ώστε Ιν γραμμάριον αύτοϋ 
δύναται νά διάλυση έντελώς 8 χιλιόγραμμα κρέατος. Ό  έκ τοϋ χυμοϋ 
τούτου κατασκευασδείς χυλός εϊνε, κατά τάς διαβεβαιώσεις τοϋ Δρ. C. Rüger, 
ό άριστος τΰν  μέχρι τοϋδε κατασκευασδέντων.

Α ϋξηα ις τή ς  α ξίας τ ο ύ  σ ιδήρου διά  τή ς  έρχα σ ία ς. Έ ν  χιλιό- 
γραμμον λεπτού άκατεργάστου σιδήρου στοιχίζει 8 '/2 λεπτά (εκατοστα του 
φράγκου). ° Εν χιλιόγραμμον σύρματος έκ τοϋ αύτοϋ σιδήρου πρός κατα
σκευήν ¿απτικών βελονών στοιχίζει 12*/s λεπτά. Έ ν  χιλιόγραμμον « ιό ν 
των βελονών 1»/β έως 6 φράγκα. Έ ν  χιλιόγραμμον σύρματος πρώτης ποιό- 
τητος πρός κατασκευήν άγκύστρων έχει αξίαν 8  περίπου Φράγκων, τα δε 
άγκιστρα ταϋτα πωλοϋνται άντί 375 φράγκων τό χιλιόγραμμον.

Τό λεπτότατου σχήμα τοϋ σιδήρου έν τώ έμπορίω εϊναι τά  χαλύβδινα 
καί λεπτεπίλεπτα τών ωρολογίων Ιλατήρια, τών όποιων ί  αξία ανέρχεται είς 
10,000 φρ. τό χιλιόγραμμον. Έ κ  τούτου βλέπομεν ότι δ ιά  τής κατεργασίας 
ή  άξία τοϋ σιδήρου δύναται νά ύπερβή καί αύτήν τήν άξίαν τοϋ χρυσοϋ.
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Τό χλω ρ ο φ ό ρ μ ιο ν  εϊνε αχρουν καί ελαιώδες υγρόν, πυκνότερου τοϋ 
ϊδατος καή μή μιγνυόμενον μετ’ αύτοϋ. Τό ύγρόν τοϋτο άνεκαλύφθη έν 
έτει  ̂ 1831 ύπδ^τοϋ^ Soubeiran, άλλά τήν ναρκωτικήν αύτοϋ δύναμιν μόλις 
εν^ετει 1847 άνεκάλυψεν ô^Flourens. Ό  πρώτος χειροϋργος οστις έκαμε 
χρήσιν τοϋ χλωροφορμίου έν τινι έγχειρήσει ήτο ί  Simpson έξ ’Ε δ ιμ 
βούργου, κατά νοέμβριον τοϋ 1847. Εκτοτε ή χρήσις τοϋ χλωροφορμίου 
κατέστη τοσοϋτον γενική, ώστε σήμερον ίνευ  του μέσου τούτου ούδεμία 
σπουδαία εγχείρησή δύναται νά έκτελεσδή. ΓΗ  άνακάλυψις λοιπόν τοϋ 
εύεργετικωτάτου τούτου διά τήν πάσχουσαν άνδρωπότητα μέσου πρέπει 
να δεωρήται ως εν τών μεγίστων κατορθωμάτων τής έπιστήμης.

Τά πρώτον άποτέλεσμα τής ναρκωτικής δυνάμεως τοϋ χλωροφορμίου 
εινε ή  παράλυσις τής αΐσδήσεως ήτοι ή άναισδησία. ‘Η  ενέργεια αδτη 
εξασκέίται επί τοϋ πνεύματος, διότι ή αϊσδησις έν γένει εϊνε μία τών έκ- 
φάνσεων τής πνευματικής δυνάμεως· άλλά τό ζήτημα τοϋτο, 2ν είσέτι 
δύσλυτον καί σκοτεινόν, χρήζει τινός διασαφηνίσεως.

Δύο μεγάλαι ένέργειαι προέρχονται έκ τοϋ νευρικού συστήματος, αι- 
οθησις καί κίνησις. Διά τής αΐσδήσεως δεχόμεδα τας έξωτερικάς εντυ- 
πώοεις, διά δε τής έπί τών μυώνω^έπενεργείας εκδηλοϋμεν τήν ήμετέοαν 
δέλησιν ήτοι επενεργοϋμεν έπί τών έκτός ημών αύτών άντικειμένων. Αν 
μή νόσος τις η δηλητήριου έπιδοφ έφ’ ήμών, ή δέλησις, τ. έ. τό πνεύμα, 
ένεργεϋ διά τής σπονδυλικής στηλης έπί τών μυώνων καί παράγει κίνησιν 
άλλ’ ό όρος οδτος δέν εϊνε άπολύτως αναγκαίος, διότι παρετηρήθη λ. χ. 
οτι παρά τοϋς ζώοις, καί μετά τήν αποκοπήν τής κεφαλής αύτών, τό νευ
ρικόν σύστημα τοϋ νωτιαίου μυελοϋ δύναται αύτοτελώς νά παράγη κίνησιν. 
£ ν  τή περιπτώσει ταύτη^ύπάρχει μέν κινητική ενέργεια, άλλ_οθΪ5εμία αΐ- 

σδησις. Τοϋτο επιβεβαιοϋται καί διά παθολογικών παρατηρήσεων, διότι 
εν εκάστη διαταράξει τού πνεύματος παρουσιάζονται συμπτώματα διατα
ράξεων τών αισθήσεων καί άντιστρόφως. Καί όσάκις παρά τινι ασθενεί 
παρατηροϋμεν σπουδαίας των αισθήσεων διαταράξεις, δυνάμεθα, αν τά 
νεϋρα δέν εϊναι προσβεβλημένα, μετά βεβαιότητος νά συμπεράνωμεν ότι 
εινε βεβλαμμένον τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα, εις τοσοϋτον μόνον βαθ
μόν ώστε ή  συνείδησις παραμένει.

Ενταυδα συμφωνοϋσιν ή  τε άνατομία καί ή φυσιολογία μετά τής 
παθολογίας. Ζώά τινα κέκτηνται όλίγην ή ούδεμίαν αίσθησιν· ταϋτα άνή- 
κουσιν εις τάς ήκιστα άνεπτυγμένας^τάξεις· ή νοημοσύνη των εϊνε ελάχι
στη καί ή αισθητική των δύναμις είναι ωσαύτως άνάλογος πρός τήν νοη
μοσύνην των. — Άφ ετέρου εύρίσκομεν παρά το~ς νοημονεστέροις ζώοις 
μείζονα αίσθητικτν δύναμιν, μέχρις ο ϊ άφικνούμεθα εις τόν άνθρωπον," τό 
τήν υψίστην διανοητικήν καί αισθητικήν άνάπτυξιν κεκτημένον ζήίον. ’Αλλά 
καί παρά τώ άνθρωπο.) εύρίσκομεν φυλετικός διαφοράς τοιαύτας, ώστε αί 
νοημονέσταται φυλαί κέκτηνται συγχρόνως καί τήν μεγίστην αισθητικήν 
άνάπτυξιν.

Δέν εινε δε καί θαυμαστόν, ότι ύφίσταται τοσοϋτον στενή συγγένεια 
μεταξύ τοϋ πνεύματος καί της αισθητικής δυνάμεως. Διότι οίαδήποτε 
καί δν εϊνε ή Ιπιρροή τής αύτοτελοϋς άναπτύξεως τοϋ πνεύματος, ήτις έξ- 
αρταται^έκ τοϋ όργανισμοϋ τοϋ εγκεφάλου, εινε όμως ßeßatov, ότι πδσαι 
ήμών α ί γνώσεις προέρχονται έκ τών διά τών αισθήσεων λαμβανομένων 
εξωτερικών έντυπώσεων καί τής έπί τοϋ έγκεφάλου έπιδράσεως αύτών. 
Το πνεϋμα εινε ούτως ειπεΐν τό προϊόν τών δύο τούτων παραγόντων, αί 
δέ εντυπώσεις ημών εκ του περιβάλλοντος ήμας κόσμου, εύρυνόμεναι καί 
γονιμοποιούμεναι διά τής αύτοτελοϋς Ινεργείας τοϋ πνεύματος, άποτελοϋσι 
τήν άτομικήν προσωπικότητα. Δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπωμεν ότι έκτός τής 
ανατομίας, τής φυσιολογίας καί τής παθολογίας έπιβεβαιοΐ καί ή ψυχο
λογία τήν στενοτάτην συγγένειαν μεταξύ τοϋ πνεύματος καί τής τών αι
σθήσεων ενεργείας.

Διά ταϋτα, τά δηλητήρια δτινα έπιδρώσιν έπιβλαβως έπί τής νοημο
σύνης, βλάπτουσιν ipso facto καί τήν ενέργειαν τών αισθήσεων.

'Γπό τήν εποψιν τούτην τό οινόπνευμα δέν διαφέρει τού χλωροφορ
μίου. Ό τα ν  ή δι’ οινοπνεύματος μέθη εύρίσκεται εις τό πρώτον αυτής 
στάδιον, παρατηροϋμεν ήδη σημαντικώς ήλαττωμένην τήν ενέργειαν τών 
αισθήσεων· αλλα κατά τό στάδιον τοϋ ληθάργου ή Ινέργεια αδτη εκλείπει 
παντελώς, άκριβώς όπως έν τώ τελευταίοι σταδίω της χλωροφορμίσεως. 
Ή  διά τοϋ χλωροφορμίου λοιπόν καί ή  διά τοϋ οινοπνεύματος μεδη άκο- 
λουδοΰσιν άμφότεραι παραλλήλους γραμμάς· επομένως δυνάμεθα νά 8ια- 
κρίνωμεν καί έν τή χλωροφορμίσει πρώτον στάδιον τής μέθης καί δεύτε
ρον στάδιον τοϋ υπνου είτε τοϋ ληθάργου.

Κατά τ .  ς πρώτας είσπνοάς ό χλωροφορμιζό^ενος .καταλαμβάνεται 
υπό σκοτοδινίας καί ή  δύναμις τής όράσεως του ελαττοϋται. 'Η  κατά- 
στασις αυτη επιτείνεται, καθ? όσον Ιξακολουθοϋσιν αί εΐσπνοαί τοϋ χλωρο
φορμίου, καί αί ΐδέαι τοϋ ασθενούς ουγχέονται. Ό  άαδενής άκουει τά 
λεγάμενα καί άποκρίνεται πρός πάσας τάς άπευθυνομένας αύτώ έρωτήσεις. 
άλλά πάντα ταϋτα ποιεϊ ώς S μεθύων. Καί τό έλάχιστον εμποιεί αύτφ 
ΐοχυράν έντύπωσιν (ή φιλοτιμία του προσβάλλεται διά τό παραμικρόν), ή

κρίσις του αφανίζεται, ο αρθενης απαγγέλλει καί τάς πλέον άσημάντους 
καί πεζάς άποκρίσεις του μετά θεατρικού πάθους, τοϋθ’ όπερ έμποιέί 
άσχτιμοτάτην έντύπωσιν άκολούθως αί ΐδέαι του γίνονται έντελώς συγκε
χυμένοι, ό συνειρμός τών Ιδεών καταστρέφεται, ό άσθενής παραλτρέί, ή 
κρίσις καί ή θέλησίς του άφανίζονται παντελώς. 'Η  κατάστασις αδτη εινε 
τό στάδιον του ύπνου μέ όνειρα, όμοιάζοντος άκριβώς προς τόν συν
ήθη ύπνον.

Ό τα ν  τό υπό τών^πορωδών μεμβρανών τών πνευμόνων άπορροφηδέν 
χλωροφόρμιον μεταβή εις τό αιμα, τότε ή μέν ένεργητική διασκεπτική 
δύναμις, ήτις προϋποθέτει προσοχήν καί βούλησιν, έκλειπει, ή νοημοσύνη 
όμως παραμένει. Ό  άσθενής εξακολουθεί" είσέτι νά συλλαμβάνη ίδέας, 
άρχαϊαι άναμνήσεις άνακύπτουσιν ένίοτε δέ μάλιστα ή μνήμη παρελθόντων 
γεγονότων παραδόξως όξύνεται. Ό  άσθενής όμιλεΤ αίφνης είς ξένην τινά 
γλώσσαν, τήν όποιαν πρό πολλοϋ ειχεν έκμάθη καί άπομάθή, ανακαλεί δέ 
είς τήν μνήμην του παλαιός Ιστορίας, αί όποιαν άπο πολλοϋ χρόνου εϊχον 
άφανισθή έκ τής μνήμης του- ή α ’φνηδίως έπερχομέντι αδτη ¿ξύτης τοϋ 
μνημονικοϋ εϊνε τοσούτω μάλλον ενδιαφέρουσα, καθ’ οσον παρουσιάζεται 
πολλάκις καί είς τινα είδη πνευματικής διαταράξεως συνοδευομένης ύπό 
παντελούς άπωλείας τής ενεργητικής μνήμης.

Ε ί καί ή άναισδησία επερχεται ταχέως μετά τήν χρήσιν τοϋ χλωρο
φορμίου, δέν δύναται όμως νά παρουσιασθή πρό τής άπωλείας τής μνήμης, 
Ικ  τούτου δέ προέρχονται πολλάκις άλλόκοτα άποτελέσματα. Οδτω λ  χ., 
άν ό ιατρός άρχίστι τήν εγχείρησιν πριν η  αφανισθή r  μνήμη, τότε 6 άσθε
νής φωνάζει και παρακαλεΐ νά άναβληθή ή έγχείρησις μέχίΐΐς ού έπέλθη 
παντελής άναισδησία. Ό  ίατρός, κρίνων έκ τών κραυγών καί τών σφο
δρών σπασμωδικών κινήσεων, ας έκτελέϊ ό άσθενής κατά τήν έγχείρησιν, 
νομίζει ίσως ότι τό χλωροφόρμιον δέν ένήργησε, καί όμως ό άσθενής άφυ- 
πνιζόμενος ούδεμίαν γνώσιν εχει τών συμβάντων.

Εινε άρά γε τοϋτο πραγματικός πόνος, όστι^ούδέν ίχνος άφίνει έν 
τή μνήμη ; Ή  άπόκρισις είς τό έρώτημα τοϋτο εινε δυσκολωτέρα ή ότι 
έκ πρώτης όψεως φαίνεται. *Ας φαντασθόίμεν σφοδρόν τινα καί διαπερα
στικόν πόνον, διαρκοϋντα περίπου Ιν πρωτόλεπτον. Ό  ά ^ ε ν ή ς  άναμφι- 
βόλως αισθάνεται πραγματικώς τόν πόνον τοϋτον κατά τό πρωτόλεπτον· 
άλλ’ έάν ό πόνος οϊτος άμέοως ήφανίσθη^έκ ^τής μνήμης, ό άσθενής 
αγνοεί ότι ήσθάνθη τόν πόνον καί υπέστη^ έν γε'νει τη'ν εγχείρησιν.

Έ ν  τη χρήσει τοϋ χλωροφορμίου ό ιατρός άφείλει να λαμβάνη πάν
τοτε ύπ ' όψει τήν κρασιν τοϋ άσθενοϋς. "Αν ουτος εινε θαρραλέος, αν
δρείος καί άποφασιστικός, ή  αναισθησία θά επέλθη ταχέως καί ή  έγχεί- 
ρησις θ’ άποβή καλώς. ’Αν όμως τοδναντίον ό άσθενής έχει φόβον πρός 
τήν εγχείρησιν, τότε άπαιτεϊται μεγάλη περίσκεψις καί προσοχή, διότι 
είς τοιαύτας περιπτώσεις επέρχεται πολλάκις λιποθυμία τοϋ άσθενοϋς. 
Έ κ τό ς  δέ τούτου 6 ύπό φόβου κατεχόμενος άνθίσταται έπί μακρόν χρό
νον είς τήν ενέργειαν τοϋ χλωροφορμίου, του όποιου τότε πρέπει νά γείνη 
πολί δαψιλεστέρα χρήσις ή κατά τό σύνηθες. Τό χλωροφόρμιον βε
βαίως διατηρεί τήν δύναμιν καί δραστικότητα' του, άλλ’ ή ταραχή τοϋ 
άσθενοϋς παρέχει αύτψ τήν δύναμιν ν’ άντιστή είς τήν μεθυστικήν τοϋ 
μέσου έπίδραοιν, ώς δν εί ή θέλησις ούτως είπαν συνεκεντροϋτο καί συν 
ετείνετο όπως άντιστή είς τήν έπίδρασιν τοϋ δηλητηρίου έπί τών νευ
ρικών κέντρων. Τό αύτό συμβαίνει καί κατά τήν πόσιν τοϋ οινοπνεύ
ματος. 'Ο στις έχει τήν θέλησιν νά μ ί  μεθυσθή, δύναται νά πίη μεγάλην 
ποσότητα οινοπνεύματος, χωρίς να μεθυσθη. Έ ι ί ί  τέλους όμως r  θέλη- 
σις ήττδται καί ό άνθρωπος πίπτει κατά γης μεθυσμένος, άλλά χωρίς νά 
αίσθανθή προηγουμένως τήν εύθυμίαν καί τήν έκτακτον Ικείνην ζωηρότητα 
ήν αισθάνεται ί  εκουσίως παραδιδόμενος εϊς τήν έπίδραοιν τοϋ οινοπνευ
ματώδους ποτοϋ.

Τοιουτοτρόπως εύρίσκομεν ύπό τήν έπενέργειαν τοϋ χλωροφορμίου 
άνταγωνισμόν τινα μεταξύ τών διαφόρων διανοητικών δυνάμεων — άφ’ 
ενός τών βουλητικών άφ’ έτέρου δέ τών άπροαιρέτων. Αί τελευτάϊαι αυται. 
άφανίζονται βραδύτατα· ή  διαταραχθεϊσα ή καταοτραφέϊσα άλληλουχία τών 
ιδεών ακολουθεί τήν συνήθη πορείαν της, συνδέσεις ιδεών εξακολουθοϋσιν 
είσέτι. Έξωτερικαι έντυπώσεις τηρούνται είσέτι έν τή μνη'μτι, έκάστη δέ 
διεγείρει μακράν σειράν ιδεών. ’Επειδή ή  αίσθησις τής άκοης παραλύεται 
τελευταία, ό άσθενής άκούει εκάστην λέξιν καί σκέπτεται έπ’ αύτης, Ινώ 
αί λοιπαί του αισθήσεις ούδόλως ένεργοϋσι. Τό αυτό συμβαίνει κατά τόν 
ουνήθη ύπνον σπανιώτατα μέν παρά τοΤς ήλικιωμένοις, συχνότατα δέ παρά 
τοΐς παιδίοις. Πράγματι εις τά  παιδία ύπάρχει σχεδόν πάντοτε έλαφρός 
τις βαθμός ύπνοβατικής καταστάσεως. Τ ό παιδίον όμιλεΐ καί γελά, πολ
λάκις δέ όταν φοβηθή, φωνάζει ένώ κοιμδται. Ε ίς  τήν πορείαν τών ίδεών 
του^δυναμεθα νά δωσωμεν διάφορον τροπήν διά καλών λόγων, χωρίς νά 
τό εξυπνισωμεν. Ό τα ν  άφυπνισθή τό παιδίον, πάσα άνάμνησις τών λόγων
ήμών εινε έξηλειμμένη έκ της μνήμης του. Ή  μέθοδος αυτη έδοκιμάσθη
καί είς διαταράξεις τοϋ πνεύματος, πρός αποτροπήν τών ζοφερών σκέψεων 
μελαγχολικών καί υποχονδριακών ανθρώπων.



.304 ΚΛΕΙΩ.

Η  Μ Α Σ Σ Α Ο ϊ Α  Κ Α Ι  Ο Ι  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Ι  Α Ϊ Τ Η Σ .

Ή  εκ τού πολέμου των Ιταλών πρός τους Άβησσινίους τοσούτον 
όνομβςτή γενομένη πόλις Μασσάουα κείται έν τη» μέσιρ μιδς λιμνοδαλάσ- 
σης. 'Ο  έιμήν, έκ νέτου μο'νον προσιτός, 'εϊνε ασφαλής άπό τρικυμιών, 
χώρεί δέ εξ μεγάλα πλοία καί 2).ίγας εκατοντάδας μικρών πλοιαρίων. Εις 
τά κυανόχροα ύδατα τη? λιμνσδαλάσσης Ινδιαιτωνται πολλοί καρχαρίαι καί 
πλέϊστοι πρασινωποί καί μακροπλόκαμοι πολύποδες.

Έ κ  τής Άβησσινίας κομίζονται έκείσε βούτυρον, κηρέ?, μέλι καί ία- 
μφτικαί βοτάναι, έκ τη? Γάλλα? έλεφαντόδους, καφές καί χριισόκονις, έκ 
τής ’Αραβίας καπνέ? καί έκ της Νουβίας κόμμι καί φοίνικες. Έ ξ  Ευρώπης 
είοάγονται έ κ ίΐ μετάξινα καί μάλλινα ύφάσματα, εδώδιμα εμπορεύματα 
καί οινοπνευματώδη ποτά.

Αϊ οΐκίαι εΤναι λίδιναι, μικροί καί ανευ καλαισθησίας έκτισμέναι. 
Έ π ’ αύτών εύρίσκονται εΰρεΤαι τ ερ ρ ά τσ α ι,  έπί των όποιων οί κάτοικοι 

τρώγουσι καί κοιμώνται, όταν τό δερμόμετρον ίναβαίν^ ύπεράνω τών 
40 βαθμών Κελσίου. /Ο τα ν έπικρατή ί  υπερβολικός ουτος καύσων, ούδείς 
δύναται νά κοιμηδή ούδ’ έν ώρα νυκτός εν ύπαίδρω, παοα δέ ή πέλις 
¿μοιάζει ύπό τήν εποφιν τούτην πρός αληθινόν κλίβανον. — 'Η  έκκλησία 
καί το μοναστηριού των Γάλλων Ιεραποστόλων είναι τά μένα εν ευρωπαϊκοί 
βυδμώ εκτιαμένα οικοδομήματα. Τό ώραιέτατον καί έλκυστικώτατον μέ
ρος της πόλεως εΤνε ή άγορά. ’Ενταύθα έπικρατέί ζωηροτάτη κίυησις αν
θρώπων καί φοβερά σύγχυσις γλωσσών καί ποικιλία χρωμάτων καί στολών 
πάντων τών λαών τής οικουμένης. Ή  άγορά συνίσταται έκ μιας ύβου 
εχουσης μήκος τριακοσίων μέτρων. 'Εκατέρωδεν της οδού εύρίσκονται 
παντός είδους εμπορικά καταστήματα, έν ο ϊί τά εμπορεύματα εΤναι δια
τεταγμένα μετά καλαισδησίας καί πρωτοτυπίας. Έ ν  τή άγορα δύναταί 
τις νά εύρη πδν ό,τι δέλει, ένταύδα δε γίνεται τό σπουδαιέτατον έμπόριον.

Έ ν  Μασσούη εύρίσκονται καί διάφορα άραβικά καφενεία, έν ο ΐςό  
καφές εινε εξαίρετος. Παρά τοίς τοίχοι? τών καφενείων ύπάρχουσιν ιδρυ
μένα μαλακά καί άναπαυτικώτατα ,,άγγαρέμπ“  (άβησσυνιακά ανάκλιντρα), 
επί τών οποίων κεΐνται έξηπλωμένοι οί πελάται καί καπνίζουσι τόν ναρ- 
γ ι λ ί ν  των.

Έ ν  τάίς όδοΐς περιφέρονται νεαρά καί ωραία κοράσια, τά όποια 
πωλούσιν άρτον, λεμόνια καί ιχθύς. Αί γυναίκες έχουσιν ευμέγεδες καί 
βαδινίν τό άνάστημα, ώς έπί τό πλέϊστον δέ ώράΐ* χαρακτηριστικά τού 
προσώπου.

Ό  παραδοξότατος τύπος εΤναι ό τών εκ Βομβάης ή  Μάδρας άποι- 
κούντων Ινδώ ν, τών καλούμενων ,,Βανια'νων“ . Τό δέρμα τών ’Ινδών τού
των εχει τό χρώμα της ελαίας, ή φυσιογνωμία των εΤνε σχεδόν γυναικεία, 
ή  κόμη καί οί όφδαλμοί των είναι μέλανες, ή δε κυριωδεστάτη αύτών 
φροντίς εινε ή περί την κόμμωσιν αύτών κομψότης. Ο ί ,,Βανιανοι·1 εΤναι

ώς έπί τό πλείστον αντιπρόσωποι Ινδικών καί άγγλικών έμπορικών οικων, 
κέκτηνται δέ μεγάλα? περιουσίας. Τό στήθος καί οί βραχίονες αύτών είναι 
γυμνοί, τό δέ λοιπόν σώμα καλύπτεται διά λευκού τίνος βαμβακίνου υφά
σματος. Περί τάς όσφύς φορούσιν αργυρδν στεφάνην, εις τούς πόδας σαν
δάλια καί εις τά ώτα πολύτιμα ενώτια. Ο ί Βανιδνοι διάγουσιν ήρεμον 
καί άτάραχον βίον, άπολαύουσι δέ γενικής αγάπης καί σεβασμού. Ώ ς  
βουδδισταί τό δρήσκευμα άπέχονται της έκ κρεάτων τροφής καί δεωρούσι 
πάντα τά ζώα ώς όμοια πρός εαυτούς. Ό τ α ν  ίδωσιν έν. τη άγορφ πω- 
λούμενα πτηνά, περιστεράς ή όρνιθας, άγοράζουσιν άύτά καί τοίς χαρί- 
ζουσι τήν έλευδερίαν. Τούτο δέ έπωφελούμίνοι πολλάκις οί πανούργοι 
Άραβες συλλαμβάνουσι πάλιν τά έλευδερωδέντα ζώα καί πωλούσιν αυτά 
έκ δευτέρου, Ο ί Βανιδνοι διατηρούσιν έν ταίς οικίαις αύτών θηριοτροφεία 
πιδη'κων, κυνών, περιστερών καί άλλων ζώων. Τήν πρωίαν άμα τη άνα- 
τολή τού ήλιου συναδροίζονται παρά τή άκτη καί προσεύχονται εχοντες 
έστραμμένςν τό πρόσωπον πρός άνατολάς. ’Επανερχόμενοι έντεύδεν εις 
τάς κατοικίας των ρ'ίπτουσι τεμάχια άρτου καί όρυζαν εις μεγάλα πλήδη 
πειναλέων κυνών, οίτινες περιφέρονται εις τούς δρόμους όπως έν Κων- 
σταντινουπέλει.

Καί Έλληνες ύπάρχουσι περί τους τριάκοντα έν Μασσοόη έγκατεστη- 
μένος. Ο ί "Ελληνες ουτοι είναι έμποροι έθωδίμων, ένδυμάτων καί άλλων 
εμπορευμάτων, άλλά τό κυριώτερον αύτών έμπόρευμα εΐναι ή  μ α σ τ ίχ α ,  ήτις 
εινε λίαν αρεστόν ποτόν παρά τοίς Άβησσινίοις. Ωσαύτως δέ σύμπασα ή 
παραγωγή του καπνού εΰρίσκεται εις τάς χείρας τών Ελλήνων, οίτινες έκ 
τούτου κερδαίνουσι σημαντικά ποσά.

Οί κάτοικοι τής Μασσούης χορεύουσι πολύ. Ό  χορός ένταύδα τηρεί 
τήν μέσην οδόν μεταξύ της έν τή κεντρώα ’Αφρική κτηνωδίας καί τής 
λεπτότητος τών αρχαίων αιγυπτιακών έδίμων. Έ ν  Μασσοόη χορεύουσι 
κατά πασαν εύκαιρίαν, είτε εύάρεστον είτε δυσάρεστου. 1 νΕ τι δέ καί επί 
τέρ δανάτω συγγενούς τίνος οι πενδούντες όρχούνται άδοντες αμα καί 
κλαίοντες έν φοβέρα συγχύσει. Ε ίς  τοιαύτας περιστάσεις δύναταί τις νά 
ιδη κωμικωτάτας σκηνάς. Ό  χορός συνοδεύεται διά δύο μουσικών όργά- 
νων, δύο μετάλλινων πλακών, τάς ¿ποίας συγκρούουσι πρός άλλήλας, καί 
υπό ενός τριχόρδου βιολίου, καλούμενου ,,ταραμπούκα“.

Ή  Μασσούα δέν έχει πόσιμον υδωρ, άλλά λαμβάνει αυτό έκ τής 
πόλεως Μογκούλου, κείμενης εις τεσσάρων χιλιομέτρων άπόστασιν. Εν
τεύθεν ρέει τό ύδωρ πρός τό βόρειον άκρον τής πόλεως, όπόδεν μετακο· 
μίζουσιν αύτό είς τήν πόλιν πολυάριδμα κοράσια έν δερματίνοις άσκοίς, 
καλουμένοις ,,Γκίρμπεγγ“ . Έ καστος ασκός υδατος πωλείται άντΐ τριάκοντα 
περίπου λεπτών. Άλλά τό ύδωρ τούτο δέν εΤνε καλόν πρός, πόσιν, διότι 
περιέχει άλατα καί πολλά ζωύφια.

’ ’Επειδή τινες έκ τών αξιότιμων συνδρο
μητών καί ανταποκριτών μας δέν άνταπε- 
κρίδησαν μέχρι τούδε πρός τάς επανειλημ
μένα? ημών παρακλήσεις, οπως μάς άπο- 
στείλωσι τάς σύνδρομά?, γνωρίζομεν αύτοΐς 
πρός λύπην μας ότι άπό τού προσεχούς τεύ
χους ή πρός αότούς άποστολή τού φύλλου 
μας δ  άνασταλη, 

κ. Pi. Δ, Β. είς Zim nicea. Συμφώνως πρός 
τό τηλεγράφημά σας ¿πεστάλησαν ¿μέσως αί ει
κόνες. Τους 2 εΐδοποιηδέντας ήμίν αύτόδι συν- 
δρομητάς ένεγράψαμεν καί σδςεύχαριστούμεν, — 
κ. Μ. Ζ . είς Ίσμάίλια. Τά άποσταλέντα ήμίν είναι 
μόνον διά μίαν εξαμηνίαν. — κ. Κ. Μ. Τ . είς

Καΐρον, Έλήφδησαν καί σας ένεγράψαμεν, εύχα- 
ριστούμεν δε υμίν διά τήν φιλοφρονεστάτην επι
στολήν σας. — κ. Τ . Κ . Τ ζ .  είς Καβάλλα. Άπε- 
στάλησαν. .— κ. Θ, Β. είς Κωνστ|πολιν. Ή  βρα- 
δότης τής αποστολής τού φύλλου δέν έξαρτδται 
άπό ημάς, μικρά προσκόμματα δύνανται ν’ άνα- 
βάλωσι τήν εκτυπωσιν έπί 2 καί S ημέρας. — 
κ. Φ. A. Ζ . είς Σιάτισταν. Πρό τινων ήμερών σας 
έγράφαμεν. — κ. I. Ζ. είς Βατούμ. Τό τίμημα 
έλήφδη καί σδς^εόχαριστούμεν. Περί της άλλης 
ύποδέσεως σάς έγραψα έκτενώς καί αναμενώ νεω· 
τερα. — κ. I. Σ. είς Βατούμ. Τήν έπιστολη'ν σας 
έλάβομεν καί λυπούμεδα διά τά έν αυτή. — κ. IJ. 
Στ. εις R angoon ( ’Ινδίας). Τάς εικόνας άπεστεί-

λαμεν άμέσως έπί συστάσει, το δέ φυλλον μας 
άποστέλλεται ύμΐν ώς γνωρίζομεν τακτικώς. — 
κ. I .  Α. είς Μάλγαρα. Άπεστάλησαν. — κ. Κ. Κ Κ, 
είς Μασσαλίαν. Έλάβομεν ύπό σημείωσιν. — κ. 
Γ. Α. Α. είς Άρμαβήριον. Ή  επιστολή σας έλήφδη. 
— κ. Ν. Κ . είς Βακαϊον. Έλήφδησαν. — κ. A. II. 
είς Λεμησσόν. Τ άς αίτηδείσας εικόνας τών αύτο- 
κρατόρων άπεστείλαμεν. — κ. Ν. Δ. Β. Zimnicca. 
Έλήφδησαν. — κ, 1. X. είς Buenos A ires (Rep. 
Arg.}. Τήν ύποδειχδέίσαν ήμίν νέαν συνδρομη'- 
τριαν έλάβομεν ύπό σημείωσιν καί σδς εύχαριστού- 
μεν. — κκ. A. Α. Τσ. είς Κωνστάντσαν, Α. Δ. είς 
’Αλεξάνδρειαν, Π . Κ. καί Συντρ, είς Σμύρνην. Έ λή- 
φδησαν καί σδς εόχαριστουμεν.
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