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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
ΦΥΣΙΚΑ ■ WHBIATA

Ή ατμόσφαιρα είναι τό περιβάλλον άμέσως την γήν 
άερώδεε καινόν, έξ ού ποριζόμεθα τά διά τήν ύπαρξιν 
και τόν θάνατον ήμών άναγκαιοϋντα συστατικά. Είσπνέ- 
ομεν δ,τι άναγκαϊον διά τήν φυσικήν λειτουργίαν καί ά 
νάπτυξιν τοΰ σώματός μας καί έκπνέομεν δ,τι άχρη
στον καί βλαβερόν έν αΰτώ υπάρχει. Ούτως ή ατμό
σφαιρα είναι αποθήκη και δοχεϊον πάσης καλής καί κα
κής ουσίας τής έν αύτή διαβιώσεώς μας. Τούντεΰθεν τά 
συστατικά αύτής, ότέ μέν ώφελοϋσιν, ότέ δέ βλαπτουσι 
τόν δργάνισμόν ήμών· φυσικώς δέ ή γέννησις καί ό θά
νατος τοΰ ανθρώπου έν τοιαύτη ατμόσφαιρα, είναι φυ- 
κώς αναπόφευκτος.

Τά άποτελούντα τήν ατμόσφαιραν ήμών συστατικά 
καί στοιχεία είσίν απεριόριστα, συνεπώς καί τά πλεϊστα 
αύτών άγνωστα έτι ήμίν. Καί είσί τινα μέν τούτων ο
ρατά, τά πλεϊστα δέ αόρατα, δι’ όπερ πολύς έτι θά πα- 
ρέλθη χρόνος, έως ότου ό άνθρωπος κατορθώση νά έξα- 
κριβώση τόν αριθμόν, τήν ποιότητα καί τήν φύοιν αύτών. 
Τοΰτο δέ μόνον γνωρίζομεν μέχρι τοΰδε, οτι πδόαι αί 
πτητικά! τών σωμάτων μονάδες . καί πάντα τά μϊκροσκο- 
πικά μικρόβια καί ζωύφια, εύεργετικά καί καταστρεπτι
κά διά τήν διαβίωσιν τών ανθρώπων έπί τής γής, ένυ- 
πάρχουσι καί διατηρούνται έν τή άτμοσφαίρα.

Επίσης γνωστόν τυγχάνει,βτι συνάφεια, αλληλουχία 
καί συγγένεια ύπάρχει στενή μεταξύ, τών τριών έπί τής 
γής στοιχείων, τής στερεός ούσίας, τής ύγράς καί τής 
αερώδους, έξ ού δήλον καθίσταται, ώς καί έξ ανιχνεύ
σεων τής αστρονομίας καί τής γεωλογίας, ότι αΐ τρεις 
αύται ούσίαι πρό τοΰ διαχωρισμού των ή μάλλον πρό 
τής τοιαύτης συμπήξεώς των άπετέλουν μίαν καί τήν 
αύτήν ούσίαν καί μάζαν, ήτοι σωρόν μικρομορίων, ά- 
τινα μετά τήν δοθεϊσαν πρώτην κίνησιν, άκατανόητον 
δύναμιν ή διάταξιν τοΰ δημιουργού τοΰ παντός, άπετέ- 
λεοαν τό ύπαρχον νΰν σύστημα, σύμ.παν ή διαχωρισμόν.

Έν τώ άτμοσφαιρικώ αέρι εύρίσκονται πληθύες παν- 
τοίων μικροβίων, άτινα έρχόμενα είς έπικοινωνίαν μετά 
τών οργανικών έν τή γή σωμάτων, ύπό κατάλληλον ατ
μοσφαιρικήν κατάστασιν, έπιφέρουσιν αύτοϊς νόσους καί 
καταστροφάς.

Ή ατμοσφαιρική διάθεσις συντελεί είς τήν ζωπύρω- 
σιν ή καί καταστροφήν τών έν αύτή ύπεισερχομένων 
μικροβίων, ώς συντελεϊ καί είς τήν ζωογόνηση/ ή θανά- 
τωοιν τών έπί τής γής υπαρχόντων όντων.

Κατά τήν ποικιλίαν καί τήν φύσιν τών κλιμάτων καί 
τάς ώρας τού έτους, εύδοχιμοΰσι καί πολλαπλασιάζον- 
ται ή και φθίνουσι καί έλαττοΰνται τά είσδύοντα είς τάς 
ξένας ατμόσφαιρας μικροζωυφια.

Έκαστον κλίμα, έκάστη χώρα καί έκάστη ατμόσφαιρα 
φέρει ^ίδίαν οργανικήν φύσιν καί ζωήν, ήν διατηρεί καί 
προστατεύει ένόσω δέν μεταβάλλεται ή τοπική της αυτή 
δύναμις καί εξουσία.

Έν όλη τή ύδρογείω ποικίλοι ύπάρχουσι χώραι, 
άτμόσφαιραι καί κλίματα, δρώσαι ένέαυταϊςκοί άντι- 
δρώσαι κατ'άλλήλων, όπως διατηρήσωοι τήν ζωήν, όσω 
τό δυνατόν μακροτέραν καί τήν ισορροπίαν τής φύοεως 
όσω τό δυνατόν διαρκεστέραν, προς διατήρησιν τών έν 
αύταΐς διαβιούντων όντων.

Οί άνεμοι, αί βροχαί καί καταιγίδες, καί έν γένει πά- 
σαι αί βίαιαι ατμοσφαιρικοί διακυμάνσεις, διαταράοσου- 
σι τήν έν τώ κενώ ισορροπίαν, έπιφέρουσιν ανωμαλίας 
καί συμμι'ξις ξένων ούοιών, καί μικροβίων άλλοτρίων£χω- 
ρών καί ύπεισδύουσιν οδτως έν αύταΐς βλαβερά ζωΐφυα.

Δι’ οπερ λέγεται, ότι αί καταιγίδες γεννώσι τά 
μιάσματα. Άλλ’ αί καταιγίδες δέν τά γεννώσιν, άλλά 
τά μεταφέρουσιν.

Υπήρξαν καταιγίδες, καθ’ άς άνεφάνηοαν καί πλη
θύες καταστρεπτικών ζώων, οΐον μυών, σμίνθων (άρου- 
ραίων), ασπαλάκων, λαγωών, όφεων, βατράχων, σκορ
πιών κτλ. Ό ’Απόλλων ώνομάσθη σμινθεύς, ώς κατα- 
στρέψας πληθύν μυών έν Άσία, ό δέ Αριστοτέλης λέ
γει, ότι άνεφάνηοαν ποτέ έν Λακεδαίμονι τοσοϋτοι ό- 
φεις, ώστε έπήλθεν άφορία τροφίμων, οί δέ Λάκωνες ή- 
ναγκάσθησαν νά έσθίωσιν οφεις, δι ’ όπερ καί ή Πυθία 
προσηγορεύοατο αύτούς όφιοθήρας.

Φύβες.

Al ΑΚΤΙΚΕΖ TOY ΡΑΙΜΝ W Α1ΑΓ0
Ό καθηγητής Bouchard άνεκοίνωσεν εσχάτως 

ένώπιον της ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών τό άπο- 
τέλεσμα τών έαυτοΰ έρευνών έπί της διαγνώσεως 
τών νοσημάτων τοΰ θώρακος διά τών άκτίνων τοΰ 
RSntgen. Οΰτως άνέφερεν, δτι Λ σκιά λ παραγο- 
μένη διά τών έν λόγφ άκτίνων έδείκνυε δι’ άμαυ- 
ρών χρωμάτων τάς μοίρας έκείνας τοΰ θώρακος, 
έν αίς διά της έπικροΰσεως έβεβαιοΰτο άμβλύτης. 
Πολλάκις μάλιστα διά τών άκτίνων τοΰ Rdntgen 
έδυνήθη νά άνεΰρμ δ,τι διά της φυσικής έξετάσεως 
είχε παρέλθει άπαρατήρητον. ’Αναφέρει δέ, έν τή 
περί ής ό λόγος άνακοίνώσει αΰτοΰ πολλάς περι
πτώσεις, καθ’ άς διά τών άκτίνων τοΰ Rdotgen 
ήδυνήθη ν’ άνεΰρμ μέν άλλοτε δ,τι δέν έπεδεβαιοΰ- 
το διά τής φυσικής έξετάσεως, νά έπιβεβαιώσμ δέ 
καί. πάλιν, δ,τι διά τής φυσικής έξετάσεως είχεν 
άνεύρει.

’Εν τώ έπιλόγφ τής έαυτοΰ άνακοινώσεως ό κα
θηγητής Bouchard άναφέρει τά έξής : « Έκ πάντων 
τών άνωτέρω γεγονότων καταδεικνύεται, δτι ή έ- 
φαρμογή τών άκτίνων τοΰ Ro nt gen, ήτις παρέχει
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είς τόν χειρουργόν τοσοντον πολυτίμους ύπηρε- 
σίας. προκεψένου περί τής σπονδής τών αλλοιώ
σεων τών όστών ή τής άνενρέσεως άλλοτρίων με
ταλλικών σωμάτων, εΐνε έπίσης πολύτιμοί διά τόν 
ίατρόν. Τούτο κατεδείχθη, προκειμένον περί τών 
νόσων τού θώρακος. Ή έψαρμογή τών άκτίνων X 
πρός τήν σπουδήν τών νόσων τής κοιλίας παρέσχε 
μοι μέχρι τοϋδε ούχί τόσον εύάρεστα άποτελέσμα- 
τα. Έφαρμόσας τάς άκτϊνας τού Rontgen έδννήθην 
μέν νά παρατηρήσω τήν προσθίαν έπιφάνειαν τον 
ήπατος, σπανίως δμως καθόρισα δι' αύτών τήν κα- 
τωτέραν μοίραν τού όργάνον τούτου. Δέν άνεΰρον 
τούς νεαρούς. Δέν ήδυνήΟην νά διακρίνω εύμεγέ- 
θη καρκίνον τού στομάχου. Άπαξ μόνον διεΐδον, 
ούχ\ τόσον συμφανώς, τήν κεφαλήν τού έμβρύον 
είς γυναίκα κυοφορούσαν.»

ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ ΕΝ ΤΩι ΠΟΛΕΜΩι

Ρίπτομεν μίαν ιδέαν.
ΠδςΈλλην είδε μετ’εθνικής χαράς τήν επιτυχή χρή- 

σιν των αγγελιοφόρων περιστερών μεταξύ Κρήτης καί 
Αθηνών. Άλλ’ αί περίστεροί δέν δύνανται νά χρηοι- 
μεύσωσιν έν πολεμώ έπί εύρυτέρων σχεδίων.

Τά αερόστατα παρέσχον πολλάκις έν τώ πολεμώ άνε- 
κτιμήτους υπηρεσίας. Πρώτη χρήσις αύτών έγένετο έν 
έτει ι79·4 τίΊ<· ϊ’^λ^ής Δημοκρατίας πρός κατό- 
πτευσιν τοΰ έχθροΰ. Συνεστάθη λόχος αεροναυτών, οΐ- 
τινες κρατούντες διά σχοινίων αερόστατα είς ύψος 5οο 
περίπου μέτρων, έψερον αυτά είς κατάλληλον θέσιν, έξ 
ής έγένοντο ύπό τών έπιόαινόντων αξιωματικών αί κατο
πτεύσεις τών κινήσεων τών πολεμίων. Κατά τήνέν Fleu- 
rus ιδίως μάχην μεγάλως έχρησίμευσαν αί άεροπόροι 
σψαΐραι τών Γάλλων κατά τών Αύστριακών.

βραδύτερο*  έν έτει 181 a οί Ρώοσοι ήθέλησαν νά με- 
ταχειρισθώσιν αεροπόρους σφαίρας κατά τής στρατιάς 
τού Ναπολέοντος, ρίπτοντες βλήματα διαρρηγνύμενα. 
Πρός τούτο κατεσκευασαν έν Μόσχα αεροπόρον σφαίραν 
δυναμένην νά φέρη io άνδρας, άλλ’ αί γενόμεναι δο- 
κιμαί άπέτυχον.

Κατά τήν πολιορκίαν τής Βενετίας ύπό τών Αυστρι
ακών έν έτει ι8^9, οΐ Αυστριακοί μετεχειρίσθηααν 2οο 
μικράς αεροπόρους σφαίρας, φερούαας βόμβας τών 10 
καί 3ο λιτρών, αϊτίνες έμελλον νά διαρρηχθώσιν έπί τής 
πόλεως, άλλ’ άνεμος πνεύσας έναντίος εψερεν αύτάς 
πρός τό σιρατόπεδον τών Ιδίων, έν ω προύξένησαν πλεί- 
ονα βλάβην ή είς τούς πολιορκουμένους.

Είς Vincennes τώ ιδόφ έδοκίμασαν νά ρίψωσι βλή
ματα άπό τίνος αεροστάτου, άλλ’άπέτυχον.

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται πόσον ή χρήοίε τών 
άεροστάτων πρέπει νά ήνε λελογισμένη.

Δέν συνέβη όμως ούτω καί κατά τόν τελευταΐον ’Αμε
ρικανικόν πόλεμον, έν έτει 1861.

’Ιδού τί έγραφε τότε ή στρατιωτική έφημερίς τής 
Δάρμστατ :

«Κατά τάς τελευταίας ημέρας τού Μαιου 1802 δ 
στρατός τών ενωτικών, έστρατοπεδευμένος πρό τής Ρι- 
χμονδης, ύψωσεν αεροπόρον σφαίραν, έξ ής φωτογρα
φική συσκευή, διευθυνθεΤσα πρός τήν γήν, έλαδε τήν 
άπεικόνιοιν άπάσης τής έμπροσθεν τής Ριχμόνδης έκτά- 
σιως. Ό διά τής-πόλεως ρέων ποταμός, οΐ ρύακες, οί 
σιδηρόδρομοι, αί οδοί, τά ελη, τά δάση καί άπασαι αί 
τού έδάφους άνωμαλίαι εΰκρινώς έχαράχθησαν,.ώς έπί
σης καί ή διάταξις τών έχθρικών στρατευμάτων. Έκ τής 
είκόνος ταύτης έλήφθησαν δυο αντίτυπα έκάτερον δέ ύπο- 
διηρέθη εΐς 6φ τμήματα, καί τό μέν έν τών αντιτύπων 

έλαόεν ό στρατηγός Mac Ciellan, τό δέ άλλο ό έπί τοΰ 
αεροστάτου αξιωματικός.

« Ό στρατός ένεκα τής κακοκαιρίας, έμεινεν έστρα
τοπεδευμένος έπί μίαν ημέραν. Τή 1η ’Ιουνίου τό άε- 
ρόστατον ύψωθη είς ύψος πλέον τών Ιοοο ποδών (333 
μέτρων) άνω τοΰ πεδίου, συνδεόμενο*  μετά τοϋ στρα
τηγείου διά τηλεγραφικού σύρματος. Έπί μίαν ώραναί 
κινήσεις τών πολεμίων άνηγγέλλοντο μετ’ ακρίβειας. 
Μεθ’ ήμίσειαν ώραν ό τηλέγραφος έκ τοϋ αεροστάτου 
άνήγγειλε τήν έξοδον, έξ ώρισμένου σημείου, έχθρικοϋ 
σώματος. Ό στρατηγός Mac-Clellan ήδυνήθη αμέσως νά 
διατάξη τόν στρατηγόν Heinsselman νά προχωρήση 
πρός τό μέρος έκεΤνο,τόν δέ στρατηγόν Summer νά βα- 
δίση ταχέως πρός τόν ποταμόν. Αΐ δύο φάλαγγες έν δι- 
αστήματι δύο ωρών κατώρθωοαν νά ένωθώσιν ένώπιον 
τών πολεμίων καί ΰπεραοπίσωσι τό πεδίον τής μάχης διά 
τής λόγχης. Όπου δ’ άν όί πολιορκούμενοι έπεχείρη- 
σαν έξοδον, άπεκρούσθησαν μετά μεγίστης ζημίας ύπό 
ανωτέρω*  δυνάμεων καί έπί τών μάλλον δυσχερών θέσεων. 
Τότε οί πολέμιοι έόαλον κατά τού άεροστάτου δι ’ αυ
λακωτού κανονιού, ουτινος τά βλήματα διερρηγνύοντο 
παρά τό αερόστατο*,  άναγκάσαντα τούς άεροναύτας ν ’ 
άπομακρυνθώσι. Τό άερόστατον κατεόιόάσθη καί άνυψώ- 

•θη πρός άλλην διεύθυνσιν καί εΐς ικανόν ύψος, ώστε νά 
μή προσόάλληται ύπό τών έχθρικών βλημάτων. Έκοινώ- 
νει καί αύθιί μετά τού αρχηγείου, ούτω δέ οί πολιορ- 
κοϋντες είδοποιήθησαν έγκαίρως, ότι ίκαναί έχθρικαί δυ
νάμεις διευθύνονται πρός τι χωρίον, τό όποιον πρόκα- 
ταλαμόάνουσιν αύτοί. Άμα δέ οί'ένάντιοι έφθαβαν είς 
άπόστασιν βολής άπ’ αύτών, προσεόλήθησαν 'έξ απροό
πτου. Τήν ημέραν έκείνην έφαίνετο,ότι ό θεός τοΰ πο
λέμου δλοσχερώς έγκατέλιπεν αύτούς, διότι δπόθεν άν 
έπεχείρουν έξοδον άπεκρούοντο ίσχυρώς άπαντώντες τεί
χος λογχών. Βεόαίως δέ ό στρατηγός Mac-Clellan ώφει- 
λε κατά μέγιστον μέρος τήν πλήρη έπιτυχίαν είς τήν 
βοήθειαν, ήν τώ παρέσχε τό άερόστατον.»

Κατά τήν ύπό τών Πρώσσων πολιορκίαν τών Παρισι- 
ων,μετεχέιρίσθησαν οί Γάλλοι πολλάς αεροπόρους σφαί
ρας, ούχί πρός κατόπτευσιν τοΰ έχθροΰ, άλλ’ όπως άπο- 
στέλλωσιν έκ Παρισίων τήν έπίσημον αλληλογραφίαν είς 
τάς μήπω καταληφθείσας γαλλικάς έπαρχίας. Δι’αύτών 
έξήλθον έκ τής γαλλικής πρωτευούσης πολλοί πολιτικοί 
—ό Γαμόέτας—καί στρατιωτικοί άνδρες, έπιφορτισμέ- 
νοι εΐδικάς άποστολάς,άφορώσας τήν άμυναν τής χώρας. 
Έξήλθον έκ τής πόλεως τών Παρισίων έν όλω 64 άερο- 
πόροι σφαΐραι, κομίσασαι 2,5οο, οοο επιστολών. Έκ 
τούτων όλίγισται συνελήφθησαν ύπό τών Γερμανών, τρεις 
άπωλέσθησαν άνευ ειδήσεων, πιθανώς έν τή θαλάσση, 
μία δέ έξ αυτών έφθασε μέχρι Νορβηγίας.

Προσεπάθησαν καί έκ τών έπαρχιών ν’ άποστείλωσιν 
άερόστατα πρός τήν πόλιν τών Παρισίων, άλλ’ άνευ έ- 
πιτυχίας. Ή έπάνοδος τής αλληλογραφίας είς Παριοί- 
ους έγένετο ιδίως διά περιστερών, αϊτινες πρότερον εΓ- 
χον άποσταλή έκ τής πολιορκουμένης πόλεως.

Άλλά καίτοι ή χρήσις αεροπόρων σφαιρών έν πολέ- 
μω σήμερον εΐνε ούχί εύχερής, διά τε τήν τελειότητα 
τών όπλων καί τό μέγα βεληνεκές αύτών, ούχ ήττον ή 
ιστορία τής Φυσικής άναφέρει παραδείγματα καταπλη
κτικών είς ύψος άναόάσεων, όπόθ τά άερόστατα καθί
στανται πλέον αφανή είς τήν έπίθεσιν τών πολεμίων.

Ούτω ό διάσημος φυσικός Gay-Lussac άφορμηθείς έκ 
Παρισίων, άνήλθεν έν έτει 1804 είς ύψος γ,οοο μέτρων 
καί κατήλθεν σώος είς Rouen μετά έξάωρον αεροπορίαν,, 
διανύσας άπόστασιν 3ο λευγών.

Κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεώς τον τό βαρό- 
μετρον έοημείου άτυοσφαιρικήν θλίψιν έν Παρισίοις 
j66, 2 είς τό ύψιστον δέ σημεΐον 3α8, 8. Τό θερμόμε-

τρον έδείκνυε κατά τήν άναχώρησιν 28® Κ, είς δέ τό 
άπώτατον σημεΐον τής ανόδου ιΟ® Κ.

Τελευταΐον έγένοντο πειράματα πρός χρήσιν άερο- 
πορων σφαιρών διά νυκτερινός ανταποκρίσεις μεταξύ ση
μείων λίαν μεμακρυσμένων. Πρός τούτο έντός μικράς 
σφαίρας είσάγεται μικρός λύχνος—συστήματος *Εδισ·  
σων—οστις διά τών άναλαμπών καί εκλείψεων αύτού 
δύναται νά παράγη τά σημεία τοΰ τηλεγραφικού αλφα
βήτου, ορατά είς μεγάλας άποστάσεις.

Έν τή παρούση πολεμική δράσει τοϋ Έθνους τήν 
έπιτυχίαν σρατιωτικής ένεργείας δι’ άεροστάτων έγγυά- 
ται ή έπιστημονική μόρφωσις τών άξιωματικών τών 
τεχνικών όπλων. Γ· A. Ζ.

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Έν τή μεγάλη αιθούση τών ανακτόρων είχον συνελθεί 
οί ’Αρχιερείς, οί πρεσβύτεροι καί γραμματείς. Τά βαρύτιμα 
πορφυρά παραπετάσματα, αί μεγαλοπρεπείς αΰλαιαι, συγ- 
χεόμεναι μετά τών πλουσίων και εύχρώμων αμφιέσεων τών 
αρχιερεών, προσέδιδον εις τήν συνέλευσιν ταύτην έκτακτόν 
τινα χροιάν. Λυχνίαι δέ πολύφωτοι, χρεμάμεναι άπό χρυ
σών φατνωμάτων, προσέθετον θλιβερόν ε’ις τό θέαμα μεγα
λοπρέπειαν. Οι δέ όπισθεν τοϋ θρόνου ίστάμενοι πάνοπλοι 
χαί σιδηρόφρακτοι δπλίται, προεδήλουν τό τραχύ καί φοβε
ρόν τής όλης σκηνής, έν η αί άπό τής μοχθηρίας ίστρεβλω- 
μέναι μορφαί τών αρχιερέων, αί άνοικτιρμόνως έξημμέναι 
προεσήμαινον τραγικόν τι.

Άνωθεν τοϋ θρόνου, όπου έκάθητο σύνοφρυς δ ήγεμών τής 
Ίουδαίας Πιλάτος, έκρέματο μεγάλη είκών, παριστώσα 
τήν άρρενωπήν τοϋ Καίσαρος μορφήν.

Έφ ’ όλης αύτής τής όμηγύρεως, τό βλέμμα άνεύρισκεν 
γαληνιαίαν τινα όασιν, είς άκραν τινά τής αιθούσης, όπου 
έσελάγιζε πλήρης γλυκύτητος και αγάπης, πλήρης αύτα- 
παρνήσεως, ή ωραία μορφή τοϋ Ίησοΰ, οστις, μέ τήν η
ρεμίαν, τό άξιοπρεπές, τήν άταραξίαν και τό άπτόητον, 
προσέβλεπεν έν ψυχική γαλήνη τούς περί αύτόν.

Έξωθεν ήκούετο συγκεχυμένος θόρυβος, ώσ«ί παφλασμός 
άγριων κυμάτων, δν παράγουσιν άγέλαι ποιμνίων, διερχόμε- 
ναι διά σπαρτών, ώς πεπνιγμέναι μυριόστομοι στοναχαί.

Ο Πιλάτος προσεκάλεσε τότε ενώπιον του τόν Ίησοϋν 
και ήρώτησεν αυτόν :

— Σύ ε! δ Βασιλεύς τών ’Ιουδαίων ;
'— Σό λέγεις· άπήντησα διά μελφδικής σθεναράς φωνής 

δ ’Ιησούς.
Έπι τφ άκούσματι τής άπαντήσεως ταύτης οί άρχιιρεϊς 

έξεμάνησαν καί ταύτοχρόνως ήρξαντο πάντες κατηγοροΰν- 
τες αύτόν αί δέ νευρικαί των χειρονομία!, αί βίαιαι κινή
σεις των, αί όργίλαε φωναί των, προέδιδον, ότι είχον ήδη 
προαποφασίσει τά τεκταινόμενα.

— Δέν άποκρίνεσαι τίτε ; ήρώτησεν δ Πιλάτος.... Ίδέ 
τί σου κατηγοροϋσιν.

Ό ’Ιησούς έρριψε βλέμμα περί αύτόν βλέμμα έγκλείον 
ολον τό σθένος τής ψυχής Του, 8λην τήν άγνότητα τής 
καρδίας Του και ούδέν άπεκρίθη.

Ο ήγεμών έγερθείς τότε έζήλθεν είς τόν ίξώστην, κά
τωθι, τοϋ δποίου όχλος πολυπληθής είχε συναθροισθή, δ δέ 
’Ιησούς ώδηγήθη είς παρακείμενόν τι δωμάτων.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν διέσχισε τό πλήθος άνήρ τις 
υψηλός, μελάγχρους, σκελετώδης. Οί οφθαλμοί του μαύροι 
και αστραπηβολοι, έφαίνοντο, ότι συνεκέντρωσαν έν έαυ- 
τοϊς,—δλην τήν ζωήν τοϋ ζώντος αύτοϋ μορμολυκείου.Έ- 
χων περιτετυλιγμένον έν τή γραφική και πολυπτύχφ περι- 
οολή τής έποχής έκείνης τό σκελετώδες αύτοϋ καί κατάξη- 
ρον σώμα, έφαίνετο ώς δραπέτης τών τάφων, σύρω*  τό σά· 

βανόν του, ώς δν τι φανταστικόν άλλου τίνος κόσμου.
Το πλήθος προ τών ισχυρών ωθήσεων του παρεμέριζεν 

εύσεβάστως, ό εύλαβής δέ ψίθυρος καί τά ταπεινά βλέμ
ματα, άτινα παρηκολούθουν τήν διάβασίν του, Ινέφαινον 
οτι δ άνθρωπος ούτος έξήσκει έπιρροήν τινα έπί του συρ
φετού έκείνου.

Ητον δ Έσδράχ, δ πεταλωτής.
Ούοείς έγνώριζε1 πόθεν ούτος κατήγετο. Πρό δεκαετίας 

όμως εΐχεν έλθει καί κατφκησεν είς τήν’Ιουδαίαν· πόθεν ό
μως ούίείς έγνώριζεν. Ό πρότερον βίος του ήτον άγνωστος είς 
πάντας, ώμίλει δέ τήν άραβικήν καί τήν ’ινδικήν άπταί- 
στως, ώς καί τήν εβραϊκήν καί διηγείτο περί μεμακρυσμέ
νων χωρών, ώσεί νά έγνώριζε καλώς αύτάς. Έπηγγέλετο δε 
τόν πεταλωτήν αί γνώσεις του όμως, ή συμπεριφορά του, 
και τό αύθεντικόν ύφος, μεθ’ ού ώμίλει, προεδιδον, ότι δέν 
ητον ανέκαθεν τοιοϋτος.

Ητον όμως σοβαρός, κατηφής χαί ολιγόλογος, έλεήμων 
δέ καί φιλεύσπλαγχνος· καί πλειστάκις μέ θυσίαν τής ίδιας 
του ζωής ήπερησπίσθη άδυνάτους άδικουμένους. Πολλάκις 
άπουσίαζεν ημέρας καί εβδομάδας δλοκλήρους,άγνωστον ποϋ 
μεταβαίνω*.  Ο βίος του ύπέκρυπε μυστήριόν τι· δ όχλος 
όμως, ό σφαδάζων ύπό τήν |ωμαϊκήν ^ομφαίαν, χωρίς νά 
ζητή νά έρευνήση τό μυστήριον τοϋ βίου του, τόν έκάλει 
άπλώς Έσδράχ, τόν ήγάπα καί τόν έλάτρευε σχεδόν, διότι 
πολλάκις έν αύτφ ιυρισκε προσφυγήν καί προστασίαν. Πρό 
τίνος μάλιστα, ότε δ ήγεμών ήθέλησε νά έπιβάλη νέον 
τινά δυσβάστακτον φόρον, δ λαός έξηγέρθη τή υποκινήσει 
τοϋ Έσδράχ καί δ φόρος δέν έπεβλήθη.

Ή φωνή του μεταλλική, δτέ μέν βαθεϊα, δτέ δέ βροντώ
δης, έξήγειρε τά πλήθη. Ένεκα δέ τούτου ή έξουσία, και 
αυτοί άκόμη οι άρχιερεΐς καί οί πρεσβύτιροι τών Ιουδαίων 
έπέβλεπον αύτόν, ώς άνθρωπον έπίφοβον.

Ό Έσδράχ ε’ισήλθεν είς τό δωμάτιον, όπου εύρίσκετο δ 
Ίησοϋς καί έπλησίασεν αύτόν. Τά άστραπηβόλα βλέμματα 
τοϋ σκελιτοϋ τούτου έκαρφώθησαν άσκαρδαμυκτει έπί τών 
γαλανών τοϋ Ίησοΰ οφθαλμών, όστις ολως μειλιχίως άμέ- 
σως ήρώτησεν αύτόν.

— Τί ζητείς άνθρωπε ;
— Ναί I άνθρωπος είμαι· άνθρωπος πάσχων άνθρωπος 

ύποφίρων ώς όλοι οι όμοιοι μου, και ζητώ πορά Σοϋ, Χρι
στέ, τήν σωτηρίαν έμοΰ καί τών δμοίων μου.

— ’Αγρυπνείτε καί προσεύχεσθε, άπήντησεν αύτφ δ 
Ίησοϋς.

— *Ώ  ! όχι, δέν ζητώ τοΰτο. Δέν ζητώ συμβουλάς καί 
δδηγίας πρός έξακολούθησιν τής ακανθώδους δδοϋ, ήν δια
τρέχει άπό αιώνων ή άνθρωπότης. Δέν ζητώ νά μ’ ένθαρρύ- 
νης είς τόν άποτρόπαιον, τόν φρικαλέον, τόν αίμοβαφή α
γώνα, δν διεξάγομεν, ζητώ άλλο τι παρά Σοΰ ;

— Τί ζητείς ; λοιπόν ;
— Τί ζητώ ; λοιπόν ; . . . . άκουσον ! Μόνος εγώ έξ 

όλων τών περί Σέ, μετά πεποιθήσεως άκραδάντου πιστεύω, 
ότι είσαι δ υιός τοϋ θεού. Ζητώ λοιπόν κάτι τι θειον άν- 
τάξιον τής θείας σου αποστολής. Ζητώ έν όνόματι τής πα- 
σχούσης άνθρωπότητος, τής ταλαιπωρούμενης καί καταου-- 
ναστευομένης άνθρωπότητος, ήν μαστίζουν τά ίδια αύτής 
πάθη καί αί κακίαι, νά καταστήσης αύτήν εύδαίμονα !

— ’Αγαπάτε άλλήλους. Έλευσεται γάρήμέρα, καθ’ ή*  
θά ίδητε έν όλη αύτοϋ τή δόξη τόν υιόν τοϋ άνθρώπου, άπήν
τησεν δ Ίησοϋς.

Ό Έσδράχ έποίησε κίνημά τι ανυπομονησίας καί γιλά- 
σας νευρικόν γέλωτα, έγρύλλισιν:

— ’Ωραία I ’Αγαπάτε άλλήλους καί ελεύσεται ημέρα. 
. . . . . Καί μέχρι τής ήμέρας έκείνης, άλληλοσφάζεσθε, 
άλληλοκτονεϊτε, βασανίζεσθε, καταπιέζεσθε, υβρίζετε καί 
περιφρονεϊτε τούς δμοίους σας· καταδυναστεύετε τούς άδυ
νάτους· άρπάζετε καί μεταχειρίζεσθι τάς γυναίκας ώς κτήνη. *
Ωραία, μά τόν Μωϋσήν I Άπάντησις όντως θεία! Καθ’

«
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ήν στιγμήν δύνασαι μέ εν σου νεύμα ν’ άπαλλάξης την 
ανθρωπότητα όλων τη; τών δεινών, άφαιρών απ' αυτής 
την πονηράν φύσιν χαι δωρών αύτή την αγαθήν- καθ’ ήν 
στιγμήν δύνασαι νά καταστήσης τον άνθρωπον εύδαίμονά 
ίπιτάσσων αύτφ : Σύ δ θεός ό πανεύσπλαχνος, δ θεός δ 
οίκτίρμων, ό θεός δ κατελθώ*  αύτουσίω; εις τον κόσμον 
καί άντιληφθείς ίκ τοΰ σύνεγγυς τά πάθη του καί τάς όδύ- 
νας του, προτιμάς νά άφήσης την ανθρωπότητα νά πλημ- 
μυρήση την γήν μέ ποταμούς αιμάτων- νά ύψώση διά τών 
Ιδίων της πτωμάτων όρη ουρανομήκη· καί δδηγουμίνη διά 
μέσου αύτών ύπο τοΰ άμυδροΰ ψάρου, δν τή χορηγείς, τοΰ 
άγαπάτε άλλ ήλους, μετά αιώνας αιώνων, κατά
στικτος έξ αίματος, έξηντλημένη, άσπαίρουσα, νά φθάση

ΕΜΜΑΝ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ταγμ. tov Πνροβολίχου έν Κρήτ*}.

είς τδ σημεϊον, άφ’ όπου θέλει ίδη τήν τελειότητα τοΰ υίοΰ 
τοΰ άνθρώπου.

Όχι! δχι Χριστέ ! Τδ τοιοΰτον είνε άνάξιον τής θειό- 
τητός Σου, άνάξιον της πανευσπλαχνίας Σου. 'Η ίκπλήρω- 
σις τοσούτφ άτιλοΰς έργου, δέν είνε άνταξία τής θυσίας, ήν 
θά ύποστής. Άκουσον, δ Πιλάτος ίρωτ$ τδν όχλον περί 
Σοΰ καί δ όχλος βο? άμηχανών .... Είπέ τδν θειον λό
γον Σου, διάταξον, Έστί ά γ α θ ο ί καί δ Έσδράχ, δ 
δούλος σου, δ καταβασανισθείς ύπδ τών παθών τής άνθρω- 
πότητος θά ποίησή Ιν νεύμα ε’ις τδν όχλον αυτόν καί θά 
άνακραυγάση υπέρ Σοΰ.

Πράγματι κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη ή βρον
τώδης φωνή τοΰ'Ηγεμόνος, έρωτώντος τδν λαόν:

— Τίνα θέλετε άπολύσω Ύμΐν. Βαραβάν ή Ίησοΰν ;
— Θεέ ’Ιησού! άνιφώνησιν δ Έσδράχ, γονυπετησας καί 

ίναγκαλισθείς τούς πόδας τού ‘Ιησού· είπε τδν θειον λόγον 
σου, σώσον τήν άναξιοπαθοΰσαν ανθρωπότητα· άφαίρεσον 
άπ’ αΰτης τήν ίλευθέραν βούλησιν καί δός αυτή βούλησιν 
αγαθήν. Λυπήσου αυτήν, πανεύσπλαγχνε θεέ, τών πατέ
ρων μας.

Ό ’Ιησούς έκλινε τήν ώραίαν του κεφαλήν επί τού στή
θους Του καί ούδέν άπήντησιν. Τίς οίδε πού δ νους Του
ίπλανάτο.

Αίφνης ήκούσθη μυριόστομος κραυγή, φωνοΰσα-
—· Τδν Βαραβάν 1 Τόν Βαραβάν !
’Ητον ή απάντησες τοΰ όχλου.
Καί κατόπιν ήκούσθη δ Πιλάτος ίρωτών αύθις:
— Τί ποιήσω, 8ν λέγετε βασιλέα τών ’Ιουδαίων ;
Και πάλιν μορμυρισμδς δείδραμε τό πλήθος, άκουσθείς

ώς κοχλασμός απειρομεγέθους πιλωρίας χύτρας, και μετ’ 
αυτόν νεκρική σιγή. Ό όχλος άμηχανών ήπόρβι τί ν’άποκριθή.

— ’Ιησού Θεέ 1 άνεκραξεν δ Έσδράχ διά φωνής κατα- 
ληγούσης εις κλαυθμηρισμόν. Είπέ τήν θιίαν λέξιν. Ποίη- 
σοντήν ανθρωπότητα εύδαίμονα, όπως σέ δοξάζη. Ό όχλος 
προσμένει Ιν νεύμα μου. Άπότρεψον τό ποτήριον τούτο 
άπό Σοΰ!

. — Ο ’Ιησούς ήγειρε βραδέως τήν κεφαλήν του καί διά 
τών γαλανών όμμάτων Του, ίν οίς ίφαίνετο ύπολανθάνον 
Ιν δάκρυ, είπεν.

— ’Αγαπάτε άλλήλους. Γεννηθήτω τδ θέλημα τοΰ πα- 
τρδς μου, τοΰ ίν ούρανοΐς.

Ό Έσδράχ άνεπήδησε τότε ώς τρωθεΐσα ελαφος, εκ- 
φρων, έξαλλος, άστραπηβόλος I

— "Α ! είσαι κακός θεός, άπήντησεν. Άπό αιώνας αι
ώνων εύχαριστεισαι βλέπων τήν ανθρωπότητα πάσχουσαν- 
ίνωτίζεσαι τούς ολοφυρμούς της. Καί ίνφ δύνασαι δι*  ενός 
Σου λόγου νά καταστήσης αύτήν εύδαίμονα, άρνεΐσαι νά τδ 
πράξης άφίνων αύτήν είς τά προαιώνια δεινά της. Δέν είσαι 
ευσπλαγχνος, δεν είσαι δ θεός τοΰ ελέους καί τών ο’ικτιρ- 
μών ! Δέν είσαι πανάγαθος, άλλ*  ουδέ δίκαιος 1 Είσαι κα
κός θεός I Καί άφοΰ ή ανίσχυρος άνθρωπότης άδυνατεΐ 
νά σέ ίκδικηθή ώς θεόν, &ς σί ίκδικηθη τούλάχιστον ώς 
άνθρωπον !

— Καί πλήρης ίξάψεως καί οργής, έξήλθε τοΰ θαλάμου 
δ μυστηριώδης, δ τρομερός αύτδς σκελετός.

— Ούκ άποκρίνεσθε ; τί ούν ποιήσω’Ιησοΰν, τδν Ναζω
ραίον ; ήρώτησεν δ Ήγεμών. . - _

— Σταυρωθήτω I άνέκραξεν δ Έσδράχ, ίμφανισθεις πρό 
τής πύλης διά τής βροντώδους φωνής του.

Καί δ όχλος, τδ αείποτε άφαρπαζόμενον καί παρασυρό- 
μενον αύτό παιδίον, ήλεκτρισθείς ίκ τής γνωστής αύτφ 
φωνής, ίξεχύθη είς μυριόστομον κραυγήν.

— Σταυρωθήτω ! Σταυρωθήτω I
Ό ’Ιησούς ήκουσε τούτο και μειδιάσας περιλύπως, ίψι- 

θύρισεν;
— Δήλαιοι ! ούκ οιδατε τί · ποιείτε. ’Αγνοείτε τί ίστί 

ζωή £νευ έλευθέρας βουλήσεως καί άποστιρούμενοι αύτής, 
θά ίστερεϊσθε τοΰ φωτοβόλου σας σπινθήρος, τής θείας σας 
φεγγοβολής. Θά μετεβάλλεσθε εις κτήνη !

— Σταύρωσον I Σταύρωσον αύτόν, άνεβόησε καί πάλιν 
δ όχλος· καί δ Πιλάτος διατάξας απέλυσε τόν Βαραβάν 
καί παρέδωκεν αύτοϊς τδνΊησοΰν, ίνα σταυρωθή.

Ό Έσδράχ τότε μέ τήν κεφαλήν κεκυφυΐαν, τήν δψιν 
βλοσυρών, τδ βλέμμα αιματόεν, διασχίσας_τό πλήθος, έγε- 
νετο άφαντος.

Έκτοτε, ούδείς είδεν αύχόν, ούδείς ήκουσε τι περί αύτοΰ.
Τίς οίδεν ίσως ίπανήλθεν είς τούς τάφους, άφ’ ών ίξήλ- 

θεν, όπως άντιπροσωπεύση τήν άπ*  αιώνιον ίν βασάνοις 
ίκπνέουσαν άνθρωπότητα. ΡοΟς.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΣΕΙΔΙΟΥ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΜΟΤΝΙΑΣ-
(Συνέχεια καί τέλος· Κι προηγ. ψύλλον).

Ήτο τέταρτη περίπου ώρα μετά μεσημβρίαν, δτε έν συγκι- 
νήσει άνηρχδμην τάς βαθμίδας το5 πλοίου, έξακολουθών ν’απο
χαιρετώ τους καλλίστους καί ειλικρινείς μοι τούτους φίλους, 
οίτινες καθ’ 8λον τδ διάστημα τής έν Πύργφ διαμονής μου μοί 
έπεδαψίλευσαν τάς φιλοφρονεστέρας εκδουλεύσεις καί εξεδήλω*  
σαν τάς θερμοτάτας συμπάθειας των.

“Οτε δέ τδ τελευταϊον άπεχαιρίτιζον αυτούς άπδ τοΰ πλοίου 
κινουμένου ήδη προς άπδπλουν καί παραμένοντας έτι έν τη 
λέμόφ·

— Σας ευχαριστώ πολύ, τοϊς ειπον καί ποτέ δέν θά λησμο-
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
θά έκδοθρ προσβχώς μ.έ 200 εικόνας, παραγγελία? είς Εύρώπην.

Πασα αίτησις όπενθΰνεται πρός τδ ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Γεωργίου Δ. Φέξη Ets ’A&qvag
,\Ζ*\. ·. / X.

β
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υήσω την συνάντησίν μας ταύτην καί τάς πσριποιήσεις σας.

Μετ’ δλί·(θν ό συμπαθής μοι Πύργος ήρχιζβ βαθμηδόν ν’ 

απομακρύνεται εμού, τά περίχωρα αύτόΰ ίιεκρίνοντο γραφικώς 

ώς έν πλαισίφ ϋπό τάς τελευταίας ακτίνας τού δόοντος ήλίου 

και μετά στροφήν μας δπισθεν της πρώτης προεξοχής τής έναντι 

ημών ξηράς, έξηψανίζετο ούτος τελείως άπδ τών οφθαλμών μας 

άνελλιχθείσης απέναντι ημών πάλιν τής έκτάσεως τής απέραν

του Μαύρης θαλάσσης.
Ό καιρ'ος ήτο δροσερώτατος, ευχάριστος δέ θαλασσία αύρα 

περιέλουζεν ήδη ημάς, περιδιαθάζοντας έπί τού εΰρυχώρου 

καταστρώματος τοΰ όντως ωραίου καί μεγάλου αυστριακού ατ

μόπλοιου .
Μεταξύ τών πολλών και διαφόρων έπιθατών τού πλοίου δια· 

κρίνω μετά περιεργείάς νεάνιδα εικοσαετή, στρογγύλων ε

παγωγών χαρακτηριστικών καί συμπαθών οφθαλμών, καθημέ" 

νην μετά τής μητρός αυτής πρός το δεξιόν μέρος τού πηδαλίου 

καί παρατηρούσαν με μετά προσοχής.

Τήν νέαν ταύτην ένεθυμήθην αμέσως, ότι είχον συναντήσει 

ήδη, αλλά μή άναμιμνησκόμενος πού, δέν έτόλμων, νά τή ο

μιλήσω. Έν τούτοις αί επανειλημμένοι αυτής παρατηρήσεις 

μέ ήνάγκασαν νά τήν πλησιάσω καί αποτεινόμενος πρός αυτήν, 

μειδιώσαν ήδη :

___Μά, μοί φαίνεται, τή λέγω, αν δέν άπατώμαι, 8τι συνην- 

τήθημεν ήδη είς κάποιον μέρος, είς Βουλγαρίαν ή Ρωμουνίαν.

— Μάλιστα, Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει εγειρόμενη, συνην- 

τήθημεν εις Πύργον είς τάς εξετάσεις του Παρθεναγωγείου.

Ένθυμηθείς δέ τότε αμέσως αυτήν*

— “Α ναί,τή άπήντησα. εισθε ή Δεσποινίς Εΰριδίκη Ζωγρά

φου, διδασκάλισσα.
Συσταίνουσά μον δ’ αμέσως τήν μητέρα της*

___Μάλιστα, μο« λέγ« καί έπιστρέφομεν είς Κωνσταντινού

πολή, νά διέλθωμεν τό θέρος.

Ευχαριστηθεϊσαι δέ πολύ έκ τής άπροσδοκήτου ταύτης συν 

ναντήσεώς μας καί προσφέρουσαί μοι θέσιν πλησίον των*

— ‘Ορίστε, καθήσατε, κύριε Πρίντεζη, μοί ειπον, είναι ευ

τύχημα, όπου συνταξειδεύομεν, διότι βίμεθα μόναι.

Καί δντως καί εγώ ηύχαριστήθην,διότι εδρον άξιόλογον συν

τροφιάν.
— Πώς σάς έφάνησαν αί εξετάσεις μας; μέ ήρώτησε μετ’ 

ολίγον ή Δεσποινίς Εΰριδίκη ;
— Πολύ καλαί, πολύ καλαί, άπήντησα, άλλά, ώς παρετή- 

ρησα, έχετε καί εκεί τάς αντιζηλίας σας καί τάς μικροφιλοτι

μίας σας.
Ή Δεσποινίς Εΰριδίκη μειδιάσασα καί παρατηρήσασά με 

μετά προσοχής'
Ένοήσατε τά πάντα, μοί λέγει, καί ακριβώς διά τούτο 

έύαρύνθην διδάσκουσα έκεϊ καί αν ευρώ θέσιν είς Κωνσταντι

νούπολή ή άλλοθι, θά προτιμήσω νά έγκαταλβίψω τόν Πύργον 

μολονότι μοί αρέσει, ό τόπος καί οί κάτοικοι. Παρετηρήσατε 

Κύριε Πρίντεζη, ε’ιςτάς εξετάσεις πώς μέ άντέπραττον καί ή· 

κούσατε τί λέγουν περί εμού;
— Ναι, τή άπήντησα, μειδιών, ειδον δτι ύφίσταται κάποια 

άντίδρασις καί ήκουσα νά λέγουν μάλιστα, οτι έχετε χαρακτήρα 

υπερήφανου καί ακατάδεκτου καί υά σάς λέγουν καί π ρ ι γ κ ί- 

πίσσαν.
— ’Αληθές, δεν επιθυμώ δέ νά ημαι καί δημοτική, διότι θά 

μέ έθεώρουν τότε πρόστυχην. Κρατώ τήν θέσιν μου. Καί 

τίς σάς ειπεν, δτι έχω ύφος πριγκίπεεον ;
— Δέν ενθυμούμαι τίς· μοί τό ειπεν, άλλά τό ήκουσα.

Ή δεσποινίς Εΰριδίκη έμεινεν έκπληκτος, δτι έμαθον πολλά.

— Καί θά τά γράψετε αΰτά ; Κύριε Πρίντεζη ;

— Καί μήπως είναι κακόν τούτο ; Συνήθη πράγματα.

Καί ούτως όμιλούντες παρεμείναμεν έπί τού καταστρώματος 

πότε καθήμενοε καί πότε περιπατούντες, μέχρι τής δεκάτης 

ώρας τής νυκτός,οτε ισχυρός άνεμος πνεύσας, ήρξάτο νά κινή 

τό πλοϊον μας έπαισθητώς. Μετ’ ολίγον δέ, έπελθούσης τρι

κυμίας, συνήθους έν τή Μαύρη θαλάσση, άπεχαιρετήθημεν καί 

άπεσύρθημεν είς τούς κοιτώνας μας.
Τήν επαύριον περί τό λυκαυγές ήγέρθην εγκαίρως καί άνήλ· 

θον έπί τοΰ καταστρώματος, ίνα θαυμάσω καί πάλιν τήν διά— 

θασίν μας έκ τού Βοσπόρου. Εύρίσκετο ήδη έχει καί ή δεσποι

νίς Εΰριδίκη μετά τής μητρδς της.

— Λαμπρόν θέαμα, ταΐς ειπον, καί έπεθύμουν καί πάλιν νά 

ϊδω τάς ωραίας αΰτάς τοποθεσίας. Σείς βεβαίως θά γνωρίζετε 

λεπτομερώς τάς όνομασίας τών θέσεων αυτών.

—Μάλιστα, μοί άπεκρίθη ή δεσποινίς Εΰριδίκη, διήλθον τό 

μέρος τούτο πλειστάκις καί διότι κατοικούμεν ανέκαθεν εις τά 

βεραπειά, όπου έχομεν καί οικίαν ίδιχήν μας. Καθήσατε καί 

θά σάς έξηγήσωμεν τά πάντα.
Λαθών δέ θέσιν πλησίον αυτών, ήρξάμεθα και ημείς μετά 

τών λοιπών έπιθατών ·νά θαυμάζωμεντό έξελισσόμενον δεξιό- 

θεν καί αριστερόθεν άριστουργηματικόν θέαμα, τό γέμον γρα- 

φικωτάτων λόφων καί εΰφορωτάτων γαιών, γοητευτικωτάτων 

φυτειών καί ώραιοτάτων χωρίων, κωμοπόλεων, εξοχών καί 

οικοδομών, έν μέσφ κλίματος θεσπεσίου καί ουρανού γλυκυ- 

τάτου, κατειλημμένοι δντες άπαντες ΰπό θερμοτάτου ένθουσια- 

σμού καί άκρατήτου περιεργείάς.

— Ίδέτε, Κύριε Πρίντεζη,μοί λέγει ή Δεσποινίς Εΰριδίκη. 
Ό φάρος τά Καβάκια λεγόμενος καί τά στενά τής εισόδου εις 

τόν Βόσπορον, άπό τής Μαύρης θαλάσσης, δεξιόθεν κπί άριστε- 

ρόθεν τών όποιων βλέπετε τά πρός φρούρησιν αύτών τουρκικά 

φρούρια. Έδώ δεξιά ό Γενημαλάς,τό Βουγιοΰγδερε καί τά θε· 

ραπειά, τάώραιότερα χωρία τςυ Βοσπόρου. Παρατηρήσατε κα

λώς, τί καλλονή καί τί χάρις τής Φύσεως ενταύθα.

— ’Αριστούργημα! άπήντησα.

’Ενώ δέ τό άτμόπλοιον προέδαινεν*

— Ίδέτε, έδώ τό Μυργριένι, έκεϊ τό Βογιατζίκιον, έκεϊ τό 

Ίσαρι, παρέχει τύ Μπεμπέκι, ένθα ΰπάρχει καί ή Ροβέρτειος 

αγγλική σχολή έπί τής γραφικωτέρας θέσεως καί απέναντι τό 

Γκιόζουϊ,, ωραία κωμόπολις εξοχική, ένθα υπάρχει καί ή θαυ

ματουργός είκώντής Σιλιδριανής Θεοτόκου .

Μετ’ έκστάσεως καί νάρκης έθεώμην άπροαζόμενος τήν έξή- 

γησιν τών έκτάκτων τούτων τοπείων.

— Έδώ είναι τό Μέγα Ρεύμα καλρύμενον, έξηκολούθησεν 

επίσης έκπληκτος ή Δεσποινίς Εΰριδίκη, ό Κουρούς Τσεσμές 

έλληνιστί Εηρά Κρήνη, έκεΐ τό λαμπρόν *αί  έξακόυστόν Όρ- 

τάχιοϊ, δπου τό ανάκτορου τοΰ Χεδίβου τής Αΐγύπτου, δωρη- 

θέν αΰτφ υπό τοΰ νΰν Σουλτάνου καί εντεύθεν τά ώραΐα ά- 

νάκτορα τοΰ Χασάν Πασσα, υπουργού τών Ναυτικών. Έκεΐ 

δέ βλέπετε, είναι διάφορα παλαιά ανάκτορα, μεταξύ τών όποιων 

τό τελευταίο» είναι τό ανάκτορου Μπεσιχτάσι, δπου διαμένει 

ήδη ό δεσμώτης Μουράτ.

Μετ’ ολίγον δέ πλησιάζοντες είς τήν Κωνσταντινούπολή,μοί 

έπέδειξε καί τά διάφορα μαγευτικώτατα περίχωρα αυτής, ώς 

καί τό ήμέτερον Ζάππειον έπί γραφικωτάτης θέσεως κείμενον.

—Καί τί άξιολογώτερα έλληνιπά κτίρια, σημαντιχώτερα κέν

τρα καί εκπαιδευτήρια ΰπάρχουσιν ενταύθα; ήρώτησα τότε τήν 

Δεσποινίδα Εΰριδίκην.

— Πολλά καί διάφορα, μοί άπήντησεν. Υπάρχει ή μεγά

λη τοΰ Γένους σχολή, είς Φανάριον,οπου ΰπάρχει καί’Αστερο- 

σκοπεϊον. Είναι τό Ίωακείμιον Παρθεναγωγείου, ή’Εμπορική 

τής Χάλκης σχολή, τό Ζάππειον έκπαιδευτήριον, τό Ζωγράφειον 

Άρρεναγωγεΐον και διάφορα άλλα.

Μετ’ ολίγον άγκυροδολήσαντες προ τοΰ Γαλατά, έξήλθομεν 

■ αμέσως πάντες εις τήν άκτήν, δπου άποχαιρετήσας τήν σύντρο

φον τοΰ διάπλου μου τούτου μετά τής μητρός της, μετέδην είς 

τό Πέρα παρά τφ έξαδέλφφ μου. Διαμείνας δέ έπί τριήμερον 

έν Κωνσταντινουπόλει, επέβην τήν 10 Ιουνίου, ημέραν Δευτέ

ραν έπί τού διά Πειραιά άποπλέοντος ελληνικού άτμοπλοίου, 

τής πανελληνίου άτμοπλοΐας καί τήν πέμπτην ώραν μετά με

σημβρίαν, έγκατελείπομεν δπισθεν τοΰ ολοταχώς έκπλέοντος σκά

φους μας τήν πολύφημον πόλιν τού πάλαι Κωνσταντίνου μας.

Έν τφ άτμοπλοίφ τούτφ άπροσδοκήτως συνήντησα πολλούς 

φίλους καί γνωρίμους, ταξειδεύοντας ομοίως διά Πειραιά.

Εδρον έν αΰτφ τόν κ. Φιλάρετον, βουλευτήν Βόλου, τόν κ. 

Εΰάγ. Ευστρατίου, έμπορον ’Αθηνών, μετά τής συζύγου του 

Βασιλιχής καί του γυναικαδέλφου του χ. Άρ. Ψαλλίδα, τόν 

χ. Ίω. Μπόγδανον, έμπορον χαί συνδρομητήν μου έχ Γαλά

ζιου, μετά τής άξιολόγου Κυρίας του’Αμαλίας χαί τής συζύγου 

τοΰ συντρόφου του κυρίας Άρτέμιδος Σουρέ, μεταβαινόντων νά 

διέλθωσι τό θέρος εις τήν πατρίδα των Χΐον, ώς χαί τόν χ-Κ- 

ΧατζήΉλίαν συνδρομητήν μου μετά τής μητρός του,μεταδαί- 

νοντας ωσαύτως εις τήν πατρίδα των Μιτυλήνην.

’Εννοείται, δτι με τοιούτους γνωρίμους καί τοιαύτην καλήν 

συντροφιάν,ταξειδεύει τις μέ περισσοτέραν διάθεσιν καί εΰχαρί- 

στησιν. Καί δντως, πότε συνδιαλεγόμενοι, πότε άστειευόμενοι» 

καί πότε αναγινώσκοντες χαί πότε θεώμενοι τά πέριξ ημών 

άνελισσόμενα άντικείμενα, διηρχόμεθα τάς ώρας τοΰ ταξειδίου 

μας τούτου χωρίς νά τό έννοήσωμεν, διότι μόνον, όπόταν δέν 

στενοχωρήται τις καί όπόταν εΰαρέστως άσχολήται, διέρχεται 

ό χρόνος πρό αυτού εντελώς βραχύς καί δλως απαρατήρητος.

Τό εσπέρας έποιμήθημεν ωραιότατα έν τή Προπόντίδι, 

τήν δ’ επαύριον την πρωίαν ηγχυροδολήσαμεν πρό τών Δαρ

δανελίων, οπού έδομεν χαί πάλιν τόν χ. Νικολαιδην πράκτορα, 

τής πανελληνίουΈταιρείας,δστις μάς έπεριποιήθη έχ νέου πατά 

δύναμιν*  πα^&·ωρήσας δέ ήμϊν τήν λέμβον του καί έξελθόντες 

μετά τοΰ ^'Φιλαρέτου είς έπίσχεψιν τής πόλεως καί τφν 

περιχώρωνέ^ί έπαναχάμψαντες μετά μίαν ώραν καί έπέχεινα, 

άπήραμεν-ε3Μαρδανελίων διά τήν Μιτυλήνην.
Ό καιρός χαί πάλιν ήτον εξαίσιος χαί πάντες ένθουσιώδβις καί 

ευχαριστημένοι περιειργαζόμεθα διά τών διοπτρών μας τά Βεσίχια, 

τήν Τένεδο-», τήν Τρωάδα χ.αί τά εξαίρετα και θαυμάσια έκεϊνα 

τοπεϊα. Περί δέ τήν δεχάτην ώραν καλούμεθα είς τό πρόγευμα 

χαί πάντες τροχάδην σπεύδομεν να χαταλάβωμεν θέσεις.

Έν ώρφι λαμπρού καί ήρεμου ταξειδίου οΰδείς λείπει έχ τής 

τραπέζης, πάντες έχουσιν δρεξιν χαί πάντες τρώγουσιν ευχαρι

στημένοι. Δεξιόθεν έμοΰ έχω τήν πυρίαν 'Αγάπην Άλεβέβναν 

Χατζηλία, ρωσσίδα τό γένος μετά τοΰ υίοΰ της Κωνσταντί

νου, άριστερόθεν τόν π.Ευστρατίου μετά τής συζύγου του χαί 

έναντι έμοΰ τόν χ. Μπόγδανον μετά τής συζύγου χαί τής α

κολουθίας του.
Πάντοτε έν ώρα γεύματος τοιούτου, αφορμή πρός ζωηράν 

χαί γενικήν συνομιλίαν γίνεται ή έκτακτον τι φαγητόν ή πο- 

λυπράγμων χαί ζωηρός τις συνδαιτημών. Παρ’ ήμϊν τοιαύτη 

ΰπήρξεν ό ευφυής τής ρωσσίδος ελλην υιός Χατζηλίας, δστις 

χάλλιστα ομιλών τήν ελληνικήν, εΰφυολογών χαί άστειευό- 

μενος έκίνει τήν γενικήν περιέργειαν.

— Καί ποΰ έμαθες τήν έλληνιχήν ; τώ λέγφ.

— Μένος, όμιλών αυτήν πάντοτε μεθ’Ελλήνων, μοί ειπεν.

— Δέν θέλει νά όμιλή ρωσσιχά, μοί λέγει τότε ή μήτηρ 

του, δέν αγαπά τήν Ρωσσίαν.

— Φυσικά, αφού είναι υιός πατρός ελληνος, τή άπήντησα 

καί σείς ήρώτησα καί αυτήν ;

— Ά, εγώ αγαπώ τήν Ρωσσίαν, μοί λέγει.

— Καί ποΰ πηγαίνετε τώρα ;

— Εις Μητυλήνην, νά έπισκεφθφ τήν πατρίδα τοΰ πατρός 

μου, μοί άπεκρίθη δ Κωνσταντίνος.

' — Καί είς ’Αθήνας δέν θά μεταβήτε ;

— Δέν θέλει ή μητέρα.

— Διατί; τήν έρωτώ ;

— Διότι φοβούμαι, νά μή μοΰ τβν πάρουν.

Έγελάσαμεν πάντες.

— Βεβαίως θά σάς τόν πάρουν, ειπον, άφοΰ είναι έλλην. 

Και ή περίεργος ρωσσίς έναγκαλιζομένη αυτόν' 
___Καί έγώ δέν τόν άφίνω, είπε, μειδιώσα.

—θάτάγράψη είς τήν εφημερίδα του αΰτά ό χ.Πρίντεζης, 

τήλέγει τότε ό χ. .Ευστρατίου.

— Τί, μ’ έρωτά; είσθε δημοσιογράφος.

— Μάλιστα καί δέν αστειεύομαι είς τοιαύτα ζητήματα.

— Τότε νά γράψητε, μοι λέγει γελώσα, ότι είμαι έξυπνη 

χαί ώραία γυναίκα.

— Θά εϊπω ψεύματα. τή λέγω, διότι οΰδεμία ρωσσις είναι 

ώραία χαί έξυπνη.

— Τί, αί Έλληνίδες είναι χαλείτεραι άπό ημάς ;

— Τό λέγει όλος ό κόσμος .

Ειτα άνελθόντες έπί τοΰ καταστρώματος, δπου έχομίσθη ήμϊν 

ό καφές, έν γέλωσι καί ευθυμία συνωμιλοΰμεν πάντες περί 

διαφόρων αντικειμένων.Λαβών δέ έχ τοΰ δωματίου μου διάφορα 

βιβλία χαί περιοδικά, άτινα είχον πρόχειρα, προσέφερα αΰτά 

είς τάς Κυρίας Αμαλίαν Βογδάνου καί Ε. Σουρέ, αΐτινες ή- 

ρέσκοντο νά άναγινώσχωσιν έπί τοΰ χαταστρώματος.

— Τί σόμπτωσις, ειπον τότε τφ χ. Μπογδάνφ, νά συντα- 

ξειδεύσωμεν.

— ’Αληθώς, μοί λέγει, διά νά έχωμεν καιρόν να συζητώμεν.

— Καί θά μείνετε πολύν καιρόν είς Χίον ;

— Δύο μήνας. Ένυμφεύθην πρό δύο έτών καί ή σύζυγός 

μου έπεθύμησε νά ϊδη τήν πατρίδα της.

Περί τήν 7 ώραν τής εσπέρας προσωρμίσθημεν είς Μιτυ- 

λήνην, ήτις έχει λαμπρόν εξωτερικόν θέαμα και ώραϊον λιμένα 

καί επειδή τό άτμόπλοιον θά διέμενεν έπεισε έπί δίωρον περί

που, πολλοί έξήλθομεν πρός έπίσχεψιν-τής πόλεως, ήτις δμως 

δέν μάς ήρεσε, διότι οδτε εύρεϊαν χαί καλήν προκυμαίαν έχει, 

ούτε οικίας χαί πλατείας άξιολόγους χαί οΰδέν χέντρον καλλω

πιστικόν και αξιοπρεπές.

Συναντήσας δ’ έχει τινας φίλους χαί συνδρομητάς μου, έν 

οις χαί τούς Κυρίους θεμ.Ψύχαν χαί Ξ. Γκορτζιώτην, μεθ*  

ών εϊπομεν άρχετά χαί δ μέν π. Ψύχας μέ περιεποιήθη εις 

τόν οιχον του, όσον έδύνατο, ό δέ κ. Γχορτζιώτης μοί έκαμε τό 

γεΰμα, έπεσχέφθην χατόπιν χαί τήν οΐχογένειάν του, άπαρτιζο- 

μένηνάπό ούχί εΰχαταφρόνητον αριθμόν, χαί ειτα τόν κ. Βερ- 

ναρδάχην, τόν γνωστόν συγγραφέα χαί ποιητήν,διαμένοντα είς 

ώραίαν έξοχιχήν οίχίαν, δστις πολύ έξεπλάγη χαί ηΰχαριστήθη 

έπ! τή έπισχέψει μου, μεθ’ 8 έπιστρέψας είς τό πλοϊον, άπε- 

πλεύσαμεν διά Σμύρνην, οπού έφθάσαμεν τήν έπίοΰσανπερί τήν 

9 ώραν.

Έν Σμύρνη διεμειναμεν χαθ’ δλην τήν ημέραν. Τήν δέ 

νύχτα άπήραμίν διά Χίον, δπου έφθάσαμεν περί τήν μεσημ

βρίαν. άλλά δυστυχώς δέν έξήλθομεν πρός έπίσχεψιν αυτής, 

διότι δέν εϊχομεν καιρόν. φαίνεται δμως, δτι είναι ώραΐον τό 

μέρος χαί ή πόλις άξιολογωτάτη, διότι διεχρίναμεν άξιολόγους 

οικοδομάς, μέγιστον ώραιότατον ναόν χαί νοσοκομείου καί πολ- 

λάς γοητευτικός θέσεις καί φυτείας.

’Ενταύθα δ κ. Μπόγδανος μετά τής άξιολόγου του συνο

δείας μάς άπεχαιρέτησεν, άποβιβασθέντες είς Χίον και αγορά- 

σαντες ειτα μαστίχην, αμύγδαλα χαί γλυκύσματα παρά τών 

προσδραμόντων εις τό πλοϊον μας μεταπρατών Χίων,άπήραμεν 

μετ’ ολίγον διά τόν Πειραιά.

Τήν επαύριον τήν πρωίαν ηγχυροδολήσαμεν έν τφ λαμ- 

προτάτφ τουτφ έπινείφ τών Αθηνών και ευχαριστημένος έπή- 

δησα είς τό ’Αττικόν μοι έδαφος, όπόθεν άνυπόμονος χαί χα- 

ρίεις διηυθύνθην είς τόν οίκον μου.

ΤΕΛΟΣ

χ

ilAMHEFSS ΜΑ ΊΓΚΝΤ HSTPAS ΑΙΑ 
S1AIPA2 ΠΕΡ12ΤΡ0Ι0Ϊ

’Υπό τον τίτλον τούτον άνα^έρβι ό ίατρός Arthur. 
W. Pritchard λίαν ένδιαφέρουσαν παρατήρησήν έν 

«British medical journal»· Σηρειωτέον, δη ού- 
δεμία άλλη προσομοία παρατήρησις άναφέρεταχ έν 
τη (άτριχη φιλολογία τραύματος τής τβ έγκΰου μή
τρας καί τοΰ έντέρου συγχρόνως έπιγενομένης διά 
σφαίρας περιστόφον.

Ιδού Α Ιστορία τοΰ γεγονότος τούτου, δπερ συ
νέβη τήν πρωίαν της 23’Ιανουάριου 1896.

Ή κυρία W· Αγέρθη της κλίνης τήν 7 ώραν 
καί ώμέσως περιεπτύχθη τόν σύζυγόν της δπως τόν 
άσπασθμ, χωρίς δμως καί νά τώ όμιλήσμ ’ΕκεϊνΟς 
δέ πάραυτα πήδα έκ τής κλίνης καί πυροβολεί έκ 
τοΰ σύνεγγυς κατά τής συζύγου του διά περιστρό
φου . Έσχε δ ’ αΰτη τήν δύναμιν νά έξέλθμ τοΰ δω
ματίου καί διετήρησεν έπί μακρόν τάς αισθήσεις 
αύτής, ώστε ένεθυμήθη δη ό σύζυγός της έστρεφε 
τό δπλον έναντίον του καί ηύτοκτότησε πάραυτα. 
Ή παθοΰσα μετηνέχθη περί τΑν ΙΟην π. μ. ώραν 
είς τό νοσοκομεΐον «Bristol Royal infirmery» έν i- 
κλύσει δυνάμεων εύρισκομένη· διά τών συνήθων 
δέ μέσων έπανήλθεν είς τήν ζωήν.

Ή σφαίρα είχεν είσέλθει τρεις δακτύλους άνωθεν 
τής προσθίας άνωτέρας είλεακής άκάνθης· δέν ΰ- 
πήρχεν αίμοραγία, ούοέ σημεϊον τι έσωτερικής τοι- 
αύτης, Ελάχιστος μόνον μετεωρισμός τής κοιλίας. 
Ό Dr. Pritchard ηκουσε τμ 1 μ. μ. τοΰς ήχους τής 
καρδίας τοΰ έμβρύου.Είσήγαγε μικράν μήλην έντός 
τοΰ τραύματος καί έπειδΑ δέν κατώρθωσε νά ΰ-

«·
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περβη τήν μυϊκήν στιβάδα, δέν ήδυνήθη νά έπι- 
δεβαιώσμ τήν τελείαν διάτρησιν τοϋ τοιχώματος 
καί συνεπώς άπέφυγε νά χειρουργήσμ.

Περί τήν 6ην έσπερινήν ώραν ό σφυγμός έγέ
νετο λίαν ταχύς, ό δέ μετεωρισμός τής κοιλίας έ- 
πετάθη· ό κ. Carwardine, είς δν έπέδειξε τήν άρ
ρωστον ό Dr Pritchard, έξήτασεν αύτήν καί εύρε 
τήν σφαίραν ύπό τό δέρμα τού αντιθέτου τοιχώ
ματος τής κοιλίας, πέντε δακτύλους όπισθεν τής 
άριστεράς προσθίας άνωτέρας είλεακής άκάνθης, 
έξήγαγε δ’ αύτήν πάραυτα,μετά ένεσίν κοκαΐνης.

Πεισθείς τότε ό Dr. Pritchard, δτι Α σφαίρα είχε 
διατρήσει τήν κοιλίαν καί βεβαίως είχε παραβλά ^ει 
τό έντερον, άπεφάσισε νά ένεργήσμ τήν Καισαρι
κήν τομήν-

Διανοίξας τήν κοιλίαν καί φθάσας είς τήν μή
τραν άνεΰρεν εύχερώί τήν είσοδον καί έξοδον τής 
σφαίρας έξ έκαστον μέρους τού όργάνου πέριξ τοΰ 
μητρικού τραχήλου άπέταμε τήν μήτραν καί ήδυ- 
νήθη νά έξαγάγη άνευ τής έλαχίστης αιμορραγί
ας τό έμβρυον καί τόν πλακούντα έν διατρήσει δια- 
τελούντα, ένήργησε δέ πάραντα τήν έξαίρεσιν τής 
μήτρας ένεκα τών δύο τούτων διατρήσεων.

Τρεις έλικες τού λεπτού έντέρον είχον διατρηθη 
ύπό τής σφαίρας, έρραφε τάς 6 δπάς διά νήματος 
έκ μετάξης,συνάμα δέ προσέδεσεν άποκοπέντα κλά- 
δον τής μεσεντρικής άρτηρίας, καί μετά έπιμεμε- 
λημένην πλύσιν τής κοιλιακής κοιλότητος διά βο- 
ρικούχου ύδατος. συνέρραφε τά τοιχώματα αύτής, 
άφοΰ Ιθεσεν είς τόν Δονγλάσσειον χώρον σωλήνα 
ύέλινον περιβεβλημένον διά γάζης.

Ή έγχείρησις διήρκεσε 1 ’)2 ώραν.
Τάς πρώτος ήμέρας άπό τής έγχειρήσεως ή άρ

ρωστος είχε καλώς, άλλά τήν τετάρτην ήμέραν πα- 
ρονσίασεν έμέτους καί μικρόν μετεωρισμόν τής 
κοιλίας.

Έπί δύο ήμέρας έτρέφετο άποκλειστικώς διά τού 
άπευθυσμένου. Άπεπάτησε φυσιολογικά τήν 4ην 
ήμέραν" αί κενώσεις δέ ήσαν αίμόφυρτοι*  κατόπιν 
δ’ έπήλθεν έλαφρά διάρροια, συγχρόνως δ' άνε- 
φάνη ύπόφαιος κολπική έκκρισις· ύπέφερεν έλάχι- 
στα, σταγόνες δέ τινες διαλύσεως μορφίνης έπέφε- 
ρον αύτη πολύωρον ύπνον.

Μετά τήν ^ην ήμέραν άνεγράφησαν αύτμ τά δι
εγερτικά, τό οινόπνευμα, καμπανίτης οίνος καί 
ύγραί τροφοί.

Ό ύέλινος σωλήν έκαθαρίζετο πολλάκις τής ή- 
μέρας καί δέν έμπεριεϊχεν εί μή σταγόνας τινάς 
αιματηρού όρρώδους ύγροΰ, μικρόν πυώδους κατά 
τό τέλος.

Όταν αίφνης τήν *9ην  περιέπεσεν είς σύμπτω-, 
σιν, 9 ακριβώς ήμέρας άπό τού τραυματισμού αύ
τής καί άμέσως άπέθανε.

Κατά τήν νεκροτομήν παρετηρήθη, δτι ό θάνα
τος ώφείλετο είς πυώδη περιτονίτιδα, ούχί καθο · 
λικήν, άλλ’ άποτελούσαν 3—4 κεχωρισμένας άπ’ 
άλλήλων έστίας, ών ή μέν πέριξ τής όπής τής 
έξόδου τής σφαίρας.

Αί ραφαίτών έντέρων έπέτυχον τελείως, ό δέ μί
σχος εύρίσκετο έν καλίΐ καταστάσει.

Ή σφαίρα είχεν είσδύσει έντός τού έμβρύου 
κατά τόν αύχένα τού όγδοου τραχηλικού σπονδύ
λου καί είχεν έξέλθει διά τών κατωτέρων δεξιών 
πλευρικών χόνδρων, άφού διέτρησε τόν ύπεζωκό- 
τα, τό διάφραγμα καί τό ήπαρ.

A. Ι.Κ.

ΤΟ ΠΕΡΙΝΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ

Τοιούτον τίτλον φέρει Α έπί διδακτορία διατριβή 
τού κ. Aldhny (ThSse de Lyon, 189.-1896), έν η ό 
συγγραφεύς έρευνα τάς έπί τού περιναίου προκα- 
λουμένας βλάοας ύπό τού ποδηλάτου, άμα δέ καί 
τήν φύσιν αύτοϋ καί τήν βαρύτητα, αϊτινες άλλοτε 
άλλοι τήν έντασίν είσιν.

Ούτως άναφέρει,δτι έπέρχεται έρύθημ.& τοΰ δέρ
ματος κατά τήν χώραν έκείνην, άπόστ®Α;%αίμά- 
τωμα κλπ., τέλος δέ άναισθησία κητΛμάλλον 
ή ήττον έντονος. 'Αναφέρονται δέ Ιύα^^ι,.έπι- 
προστίθησι, καί τινες λειτουργικοί διατα^ξέις, ώς 
έπίσχεσις τού ούρου, συνηθέστερον πάρατηρουμέ- 
νη εΐς τούς άνδρας καί πολλακιουρίά ήίιρατηρου- 
μένη εΐς τάς γυναίκας. Προκειμένου περί τού ζη
τήματος, έάν έπί τη πιέσει έπί τού έφιππίου τοΰ 
ποδηλάτου παράγονται ούρηθρίτιδες, ό συγγρα
φεύς λέγει, δτι τό τοιούτον μέχρι τοΰδε δέν κατε- 
δείχθη. άλλ’ εΐνε ούχ ήττον βέβαιον, δτι αί χρό
νιοι φλεγμοναί τής ούρήθρας καί τινες φλεγμονώ
δεις έπιπλοκαί (ούρηθρικά Αποστήματα), κλπ-, έ- 
πήλθον η έπανεφάνησαν είς τούς χρωμένους τώ 
ποδηλάτω· Ενίοτε καί Α ένεκα τής πιέσεως τού 
περιναίου έπερ^ομένη φλεβική στάσις προκαλεΐ τήν 
στύσιν. Έν τούτοις τό άνωτέρω γεγονός, λέγει, εΐνε 
λίαν σπάνιον.

Όσον δ’ άφορα έίς τό ζήτημα, δτι τό ποδήλα- 
τον προκαλεΐ διέγερσιν τών γενετησίων λειτουρ
γιών είς τήν γυναίκα, ό συγγραφεύς άρνεϊται τό 
γεγονός τοΰτο, προσεπιλέγων, δτι τό ποδήλατον 
δέν έπιφέρει τά τοιαύτα άτοπα, άτινα" προκαλεΐ, 
άλλως τε. Λ διά τής ραπτομηχανής έργασια.

Τά πλεΐστα τών άνωτέρω σημειωθέντων, έπί τή 
χρήσει δέ τοΰ ποδηλάτου έπερχομένων κακών, ό- 
φείλονται. κατά τόν Aldhny, είτε είς τήν κακήν έπί 
τοΰ ποδηλάτου στάσιν, είτε είς τήν πλημμελή κα
τασκευήν τοΰ έφιππίου αύτού.

Ό,τι δ' αληθώς παρατηρεΐται είς τούς χρωμέ
νους τφ ποδηλάτω, εΐνε τά τραύματα, άτινα έπέρ- 
χονται εΐς αύτούς. Ούτως άναφέρει, δτι έπέρχεται 
έλαφρά ρήξις τής ούρήθρας, αιμάτωμα τοΰ περί· 
ναίου, συνεπεία ρήξεως τής περιναιακής άρτηρίας, 
ένίοτε δέ έντελής ρήξις τής ούρήθρας. Πάσάι αί 
τοιαύται βλάβαι ίώνται, λέγει, διά τής έφαρμογής 
τής καταλλήλου έν έκάστη περιπτώσει χειρουργι
κής μεθόδου.

Αύοεις τών ίν τφ ύπ’ άριθ. 31 φύλλο 
Αίνιγμ,άτων.
51. Λίξίγριφος.

Γ “Ελυσαν αύτδ οί x.x. Γ. Περβολάποιι-
Τ Q Ν I Ο Σ Μ. Γιαννέπουλος έχ Λιυ-

ρ κάδος, Δ. Κωνσταντίνου έχ Π«ραιώς.
ρ Τρ. ’Αντωνίου έξ Αθηνών, Ν. Δακόντες
1 έχ Σύρου χαί Κ. Μαριολέπουλος έχ Πα-
θ τρων.

62. Πρόβλημα.
Πτηνά 720. (

“Ελυσαν αυτό δ χ. Δ· Κωνσταντίνου έχ Λβυκαδος, δ χ. Ν. Δα- 
πόντβς έχ Σύρου, δ χ. Β. Σαραντδπουλοζ έξ Αθηνών χαί δ Κ. Μα- 
λόριοπουλοί έκ Πατρών.

53. Πρόβλημα.
"Ο 240.

“Ελυσαν αύτδ δ χ. Β. Σαραντόπουλος έξ ’Αθηνών, δ χ. Ν. Δα- 
τίνκς έχ Σύρου χαί δχ. Σπ. Άδαμίπουλος έχ θηβών.
Έχ τοϋ τυπογραφείου τών χαίαστημάτων’Δν. Κωνταντινίδου 1897.


