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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΚΩΔΩΝΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ολυς λόγος εσχάτως έγένετο περί τοΰ μεγάλου 
κώδωνος της έν Παρισίοις εκκλησίας τής’Αγίάς 
Καρδίας, (Sacre-Cceur) δστις κατεσκευάσθη 
πρό Ϋινος χρόνου καί διήγειρε την περιέρ- 
γειαν-^τοϋ κοινού διά το μέγεθος ’και βάρος 
αύτοϋ 16,500 χιλογράμμων. Πολλοί άγνο- 

περριε _ 5^σιν, δτι τοιοϋτοι κολοσσιαίοι κώδωνες, πλήν 
Kazim IP τών έν τοΐς ’χριστιανικοί; ναοις υπαρχόντων, 

εΰρίσκονται καί αλλαχού.
Είς τάς παγόδας των Ινδιών άπαντά τις κώοωνας κα

ταπληκτικών διαστάσεων. Ούτοι στερούνται γλωσσίδων καί 
είναι ήττον εύρύστομοι τών ήμετέρων, έχουσι δέ τίνος βά
ρος άπίστευτον. Ουτως’δ μεγαλείτερος κώδων της παγόδας 
τοϋ Ρογγοων ζυγίζει 50,900 χιλιόγραμμα. Έν ελλείψει 
δέ γλωσσίδων πλήττουσι τούς κώοωνας τούτους δεά κεράτων 
έλάφου η κόπανων ξύλινων- τά δέ πλήγματα είσι κανονικά.

Έτερος-περίφημος κώδων υπάρχει έν Βιρμανία, έχει δέ 

υψοι 5 μέτρων καί διάμετρον 4 1)2· έρείδεται δέ διά τριών 
ισχυρών δοκών έπί δύο ογκωδών στύλων έν τφ μέσω άλσους 
πυκνών δένδρων; Σημειωτέου δέ, οτε οί Βιρμανοί φημίζονται 
διά την τήξιν τών κωδώνων καί τήν κατασκευήν , τών κυμ
βάλων, άτινα πληττόμενα διά ξυλίνης σφύρας, άποκτώσι 
περιστροφικήν κίνησιν καί παράγουσιν ήχον αρμονικόν καί 
ηχηρόν.

Ύπάρχουσιν έτι ανάλογοι κώδωνες έν Σινική και Ιδίως ίν 
Πεκίνφ, όπου δυναταί τις νά ιδή ενα ύπερμεγέθη έν τφ 
λεγομένφ ναφ τοϋ Μεγάλου Κώδωνος. Ούτος κατεσκευάσθη 
έν έτει 1578 μ. X. κρέμαται δέ έν τινι πύργφ όπισθεν τοϋ 
ναοϋ·όλη δέ ή έζωτερική επιφάνεια είναι πλήρης έπιγραφών, 
περιεχουσών έντολάς τοϋ Βουδισμού.
. Είς τών μεγίστων κωδώνων τοϋ κόσμου είναι δ έν Μόσχφ 
τής Ρωσσίας,δστις έχει ύψος 6 μέτρων καί είναι εκτεθειμένος 
εΐς τήν μεγάλην πλατείαν.

Τήν έφεύρεσιν τών κωδώνων πολλοί τών αρχαιολόγων 
άποδίδουσιν είς τούς Αίγυπτίους, οΐτινες διά τής / κροόσεως 
τούτων άνήγγελλον τάς έορτάς τού- Όσίριδος. Τδ βέβαιον 
δμως ιιναι, δτι κωδωνέσκοι ήσαν έν πολλή χρήσει είς τήν 
αρχαιότητα. Κατά Ttva παράδοσιν Κλήμεντος τοϋ Άλε-
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ξανδρέως,’.δ ρίέγας 'άρχιερευς Άαρών έφερε κωοωνίσκους κά
τωθεν του ένδύματός του. ΕΓις δέ τδν Θεόκριτον άναγινώ- 

, σκβμεν, οτι οί άρχαϊοι μετεχειρίζοντο κωδωνίσκους είς τάς 
θυσίας, είς τά μυστήρια τών Κορυβάντων καί τοΰ Βάκχου. 
Έν γένει δέ οί κώδωνες έχρησίμευον είς τήν άρχαιότητα 
πρδς έκπλήρωσιν τών αύτών σκοπών, ώς καί οί ήμέτεροι

0 ΕΓΚΕΦΑΔΟΕΕΝ ΚΛΙΡΩ ΥΠΝΟΥ

ι.:λ

g υσιολόγο; Άγγλος δ Δούρχαμ, θεωρών οτι αΐ 
ίδέαι ήμών περί τών κυκλοφορικών συνθηκών, 
έν αΐ; εύρίσκεται δ ΐγκέφαλο; έν καιρφ τοϋ 
ΰπνου, έλλείπουσιν /τι πειραματικής ύπο- 
στάσεως, διηρεύνησε διά πειραμάτων το 
σπουδαιον τοΰτο φυσιολογικόν ζήτημα έπί 

®^^έγκεφάλων έμβιων ζώων. Έξετέλεσε δέ τα; 
ΦΕΛΙΒ ΦΟΡ .ερεύνα; αύτοΰ κατά τρόπον, ού την ιδέαν 

δίδει τδ έξη; πείραμα, 8περ είναι εν τών μάλλον επιτυ- 
χόντων.

1 Καταστήσας άναίσθητον διά τοΰ χλωριοφορμίου κΰνα καί 
άπεκπρίσα; διά'τή; άνατρητικής χοινίκη; άπό τοΰ ετέρου 
τών βρεγματικών αύτοΰ οστών τμήμα, τό μέγεθος 8σον 
ήμιδράχμου, δεέτάμε τήν ύποκειμένην σκληράν μήνιγκα. 
Τό ούτως άποψιλωθέν μέρος τοΰ έγκεφάλου έτεινε παρευθύς, 
ίνα προεκπέση διά τοϋ γινομένου τμήματος. Αί κατ’ έπι- 
πολήν αύτοΰ μεγάλα; φλέβες έφαίνοντο μικρόν διατεταμέ- 
ναι, τά δ’ έλασσόνων διαμέτρων αγγεία τής παχείας μή
νιγγος, πλήρη όρφνοΰ αίματος. 'Ηδυνάτεί δέ τες νά διακρίνη 
δπωσοΰν ένεργώς τάς αρτηρίας άπό τών φλεβών. Όσον δ 
έπι πλείονα-χρόνον παρετείνετο ή εισπνοή τοΰ χλωριοφορ
μίου, τοσςυτον διετείνοντο. καί αί φλέβες. Διακοπεισης τής 
εισπνοής τοΰ" άναίσθήτίκ'οΰ, τδ ζώον κατηνέχθη είς ύπνον, 
τδ δέ άπεψιλωμένονμέρος τοΰ έγκεφάλου αύτοΰ έγένετο 
ωχρόν κάι συνέπεσε μικρόν ύπο το οστοϋν, τά κατ αυτό 
φλεβία ούκέτι έφαίνοντο διατεταμένα, τινά έλασσόνων δια
μέτρων άγγεϊα διεκρίνοντο έκ τοΰ χρώματος αύτών ως αρ
τηριακά, πολλά δέ άλλα, άτινα πρότερον έπληθώρουν όρφνοΰ 
αίματός, μόλις εΐι διεκρίνοντο. Όταν μετά τινας ώρας, 
διυπνίσθη τδ ζώον, έφάνη διαπλούμένον ασθενές ερευθος έπι 
πάσαν τήν άποψιλωμένην τοΰέγκεφάλου μοίραν, ήτις προε- 
ξέπεσε καί αύθις διά τοΰ τρήματος τοΰ όστοΰ.

Όσον δέ μάλλον τό ζώον μεθίστατο άπό τοΰ ΰπνου 
είς τήν έγρήγορσιν, τοσοϋτον πληρέστερα αίματος έφαίνοντο 
τά άγγεϊα τής παχείας μήνιγγος καί τοσοϋτον πολυαιμό- 
τερος καί μάλλον πορφυρόχρους έγένετο δ εγκέφαλος. Απει
ράριθμα αγγεία, άτινμ έν καιρφ τοΰ ύπνου ησαν παντά- 
πασιν άόρατα,· έγένοντο ήδη έκφάνή. Έφαίνετο δέ το αιμα 
διαρρέον δι' αύτών μετ’ίπισήμου ταχύτητος. Αί άρτηρίαι, 
αί φλέβες καί τά τριχοειδή άγγεία τής άπεψιλωμένης τοΰ 
έγκεφάλου μοίρας ήσαν πεπληρωμένα καί διατεταμένα, διε
κρίνοντο δέ απ ’ άλλήλων καί έκτής διαφοράς τοΰ τε χρώ
ματος καί τής διαμέτρου αύτών. Σιτισθέντος εύθύς μετά 
ταΰτα τοΰ ζώου καί κατενεχθέντος αύθις είς ύπνον,, συνεστά- 
'λησαν έκ νέου τά κατά τόν εγκέφαλον άγγεία, μέχρι τής 
προτέρας αύτών διαμέτρου, έπαναλαβόντα άμα τδ πρότερον 
αυτών χρώμα. Ή άπεψιλωμένη τοϋ έγκεφάλου έπιφάνεια 
έγένετο καί πάλιν ωχρά. Όπως δέ έξάσφαλισθή κατά τών 
ενδεχομένων απατών καί άρη ύπέρ πάσαν αμφιβολίαν τδ 
περιγϊνόμενον τών πειραμάτων αύτοΰ, δ Δούρχαμ έφρόντισεν 
ίνά έξελέγχη άφ’ ενός ζώου παρατηρούμενα φυσιολογικά 
φαινόμενα διά τών έκφαινομένων έφ’ ετέρου, ού συγχρόνως 
παρετήοει έν ένάντίαις συνθήκαις τδν δμοίως άπεψιλωμένον 
εγκέφαλον, ’Εγένετο δέ χρήσις πρδς τήν παρατήρησιν ταύ
την τών έγκεφαλικών άγγείων, ού μόνον αρκούντως μεγεθυν

τικών φακών, άλλά καί αύτοΰ έτι τοΰ μικροσκοπίου έν ασθε
νώ; μεγεθυνούση καταρτίσει.

Τήν αποδεικτικήν σημασίαν τών πειραμάτων τούτων οΰ- 
δαμώς βέβαια δύναται νά έξασθενήση ή ίνστασις αύτη, δτι 
ή έπί τοΰ άπεψιλωμένου έγκεφάλου έπενεργοϋσα ατμοσφαι
ρική πίεσις είναι διάφορος έκείνης, ήν ύφίσταται δ έν άκε· 
ραίφτή οστέινη αύτοΰ θήκη έγκεκλεισμένος έγκέφαλος· ή 
άτμοσφαιρική πίεσις είναι ή αύτή έπί τε τής έγρηγόρσεως 
καί τοΰ ύπνου. Άλλ’ επειδή ήδύνατό τις μετά λόγου νά 
άντιτάξη, δτι, άφαιρουμένου μέρους τοΰ κρανίου, τοΰ δ’ 
εγκεφάλου, έπομένως, στερουμένου τής φυσικής αύτοΰ έρεί- 
σεως, επηρεάζεται έντεΰθεν ή έν τφ έγκεφάλφ διαμονή τοΰ 
αίματος, διά ταΰτα δ Δούρχαμ αντικατέστησε τδ άπεκ- 
πρισθέν όστοΰν διά τμήματος ύέλου, έναρμόσας αυτό στε- 
γανώς έν τφ τμήματι τοΰ κρανίου. Άλλά παρέτήρησεν, οτι 
έντεΰθεν κατ’ ούδέν μετεβάλλοντο τά έν τφ έγκεφάλφ κυ
κλοφορικά φαινόμενά. Έβεβαιώθη δέ δ Δούρχαμ περί τής 
σταθερότητο; τών παρατηρηθέντων φαινομένων, έπαναλα- 
βών πολλάκις τά πειράματα ταΰτα.

Κατά τά είρημένα, είναι {σφαλμένη ή δοξασία, ότι το 
έπιφέρον τδν ύπνον είναι ή έπί τδν έγκέφαλον πίεσες τοϋ 
φλεβικού αίματος. Τδ άνάληθε; τής δοξασίας ταύτης άπο- 
δεικνύεται καί έκ τών έξης : Έάν συμπιέσωμεν τάς σφαγίτι- 
δας φλέβας ζώου τίνος, έπιγίνεται μέν έντεΰθεν φλεβική ύπε- 
ραιμΐα τής παχείας μήνιγγος, άλλ’ ή δψις τοΰ έγκεφάλου 
είναι λίαν διάφορος έκείνης, ήν έχει έν καιρφ ύπνου. Ή έκ 
τής τεχνητή; παρεμποδίσεως τοϋ είς τήν καρδίαν έπανιόντος 
αίματος προερχόμενη φλεβική ύπεραιμία τοΰ έγκεφάλου δια
φέρει τής έν καιρφ τοΰ ύπνου παρατηρουμένης καί δταν 
ακόμη διά τής . άπολινώσεως τών περί ών δ λόγος φλεβών 
διακόψωμεν είς τοσοϋτον τήν έκ τοϋ έγκεφάλου έξοδον τοϋ 
αίματος, ώστε νά έπέλθη έντεΰθεν κάρωσις, ’Επι μόνον δέ 
τών νεαρών ζώων έγίνετο δπωσοΰν όμοια ή τοϋ έγκεφάλου 
κατάστασις πρδς τήν-έν. καιρφ τοΰ ύπνου, άπολινουμένων 
τών καρωτίδων. Ότι αί ίγκεφαλικαί φλέβες δέν είναι δια- 
τεταμενια έν καιρφ τοϋ ύπνου, άποδεικνύεται καί έκτου άκο- 
λούθου πειραματικού διδομένου. Έάν έπι κυνός, ού είναι 
κατεαγδς τό κρανίον κατά τήν.βάσιν, συμπιέσωμεν τάς σφα- 
γίτιδας φλέβας, έκρέει άφθόνως διά τοΰ ρήγματος τδ έγκε— 
φαλορραχητικδν ύγρόν,ένφ έν καιρφ τοΰ ύπνου έλαττοΰται (ή 
τούλάχιστον δέν αύξάνει)τδ έκρέον πόσον τοΰ ύγροΰ τούτου.

Τό δτι δέ ή παρεμπόδισι; .τής έκ τοϋ έγκεφάλου έξόδου 
τοϋ αίματος επιφέρει κάρωσιν, δεν προέρχεται έκ τής ύπερ- 
πληρώσεως τών έγκεφαλικών φλεβών, άλλ’ έκ τής είς τδν 
έγκέφαλον ένδεοΰς ε'ισρύσεως τοϋ αίματος. Ή έν καιρφ τοϋ 
ύπνου ύπερπλήρωσις τών άγγείων τοΰ. έπιπεφυκότος προέρ
χεται έκ τοΰ δτι διά τής συμμύσεω; τών βλεφάρων {μποδί
ζεται ή έξάτμισις.

Ότι δέ ή έν καιρφ τοϋ ύπνου ύπεραιμία τοΰ έπιπεφυκό
τος ούδεμίαν έχει ένδοτέραν σχέσιν πρδς τήν έν υπνφ κατά- 
σ.τασιν τοΰ έγκεφάλου, άποδεικνύεται έκ τοΰ δτι, έάν καί 
έγρηγορότες κλείσωμεν τά βλέφαρα ήμών έπί μίαν ή και 
πλείονας ώρας, γίνεται επίσης άνερευθής δ έπεπεφυκώς, τών. 
οφθαλμών ήμών.

Ό Δούρχαμ άπτεται έν τή συγγραφή αύτοΰ καί ετέρου, 
ούχ ήττον σπουδ’ίου φυσιολογικού ζητήματος', τοΰ άκο- 
λούθου· — Διά τίνα λόγον ή έν τφ έγκεφάλφ ζωηρότης τή; 
κυκλοφορίας καί ή διανοητική τοϋ έγκεφάλου ένέργίια έχουσι 
τοσοϋτον στενήν πρδς άλληλα σχέσιν ;

Κατά τδν Δούρχαμ, ή εκ τής έν τφ έγκεφάλφ μεταβο
λής τοΰ φλεβικού αίματος είς άρτηριακόν προερχόμενη οξεί- 
δώσις τής έγκεφαλικής ουσίας, έπάγεται τήν διανοητικήν 
δράσνν, ήτις, έπομένως, είναι τό άπεκκριμα, οΰτω; ε’ιπεϊν, 
τοΰ έγκεφάλου, δπως ή χολή-είναι τδ λειτουργικόν προϊόν 
τοΰ ηπατος, τά ούρα τών νεφρών, κ. τ. λ.

Άλλ’ύπέρ τής δοξασίας ταύτης, ούδένα δ Δούρχαμ 
έπάγει νεώτερον αποδεικτικόν λόγον. Κ. . .
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ΠΕΡΙ 1ΈΝΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Δύο τυγχάνουσι τά κυριώτατα αίτια, δι’ ά δ άνθρωπος 
θεωρείται ώς τδ κυριαρχούν έπί τής γής δν, πρώτον οτι ύπε- 
ρέχει πάντων τών ζφων κατά τδ λογικόν, δεύτερον δέ οτι 
κέκτηται γλωσσικήν δύναμιν. Ή γλωσσική αΰτη δύναμις τοΰ 
ανθρώπου, τοΰ έκφράζειν διά φωνής πάντα τά αισθήματα 
καί συναισθήματα ύφ ’ ών κατέχεται, πάσας τάς σκέψεις καί 
τά διανοήματα καί έν γένει πάσαν διανοητικήν αύτοΰ ένέρ- 
γειαν, εινε τοσοϋτον πολύτιμον κτήμα αύτοΰ, ώστε άνευ τής 
γλώσσης, ήν ολως άδύνατος τφ άνθρώπφ ή πρόοδος καί ά- 
νάπτυξις, είς ήν άνήλθε καί είς ήν καθ’ εκάστήν τείνει.

Άλλά γεννάται αίφνης ή έξης έρώτησις Άρα οΐ πρώτοι 
άνθρωποι έγεννήθησαν φεροντες μεθ’ εαυτών ώς κτήμα τήν 
γλώσσαν ή ήσαν άγλωσσοι ; καί άνήσαν άγλωσσοι, {δημιούρ
γησαν γλώσσαν άνωτέρφ δυνάμει ή άφ’ εαυτών ; Εις τοΰτο 
ακριβώς θά παράσχωμεν τήν πιθανήν έξήγησεν καί ειτα θά 
παρακολουθήσωμεν κατά τδ δυνατόν τήν έξέλιξιν τής γενέ- 
σεως τής γλώσσης.

Βεβαίως ήν ποτέ χρόνος, καθ’ δν οί άνθρωποι μικρόν 
τών λοεπών ζφων διαφέροντες, διετέλουν άγλωσσοι ώ; καί 
τά άλλα ζφα. Ώμίλησαν δέ ούτε ώς έκ θαύματος, λαβόντες 
τήν γλωσσικήν δύναμιν, ούτε εκ προηγούμενης συνεννοήσεως 
καί χειρονομικής συνδιασκέψεως πρός άλλήλους. Καί τοΰ μέν 
πρώτου ή .άλήθεια καθίσταται φανερά έκ τούτου, οτι δεν ε
πιτρέπεται ήμϊν ούτε νά άναιρώμεν τά θαύματα,ούτε νά τά 
άποδεικνύωμεν, άλλ’ όφείλομεν νά μή έρειδώμεθα έπ’ αύ
τών, έρμηνεύοντες ταΰτα μόνον κατά τό δυνατόν. Άλλά 
καί έκ συνεννοήσεως δέν,ητο δυνατόν οί άγλωσσοι άνθρωποι 
νά πλάσωσι γλώσσαν, διότι δ άνθρωπος πριν διά τής πείρας 
μάθφ, οτι.δύναται νά πράξη καί-νά έπιτύχη τινός, δέν 
δύναται ούδέ νά τδ έπιθυμίση· πριν άρα δυνηθη νά 
δμιλήση, ήγνόει, oTt ήδύνατο νά άνακοινώση τι διά τών 
φθόγγων καί δή νά πλάση γλώσσαν. Βεβαίως ό άνθρωπος 
μέχρι τοϋδε πλεϊστα ίπενόησε καί ίφεϋρε, άλλ’ άρά γε δ 
προγλωσσικδς άνθρωπος έκέκτητο τοσαύτην ικανότητα ώστε 
νά πλάση γλώσσαν ; Ύποθετέον λοιπόν, δτι οί άνθρωποι 
ούτε ώς έκ θαύματος ώμίλησαν, ούτε έκ προηγουμένης συνεν
νοήσεως πρδς άλλήλους ε”πλασαν γλώσσαν. Άλλ’ αρά γε 
δ προγλωσσικδς άνθρωπος είχε σωματικά; δυνάμεις τοιαύτας 
ώστε ολίγον καί κατά μικρόν νά άγάγωσιν αύτόν είς τδν 
σχηματισμόν τής γλώσσης; Βεβαίως είχε*  ούχί δέ εύπρόσδε- 
κτος ή δοξασία τών’ισχυριζομένων; δτι οί προγλωσσικοί άν
θρωποι έκέκτηντο σωματικά; καί ψυχικά; δυνάμεις κατώτε
ρα; τών νΰν, άλλά τούναντίον τήν ισότητα καί. χρησιμό
τητα αύτών ώς βάσεως πρδς σχηματισμόν γλώσσης.

Γνωστόν, δτι ό άνθρωπο; μόνος τών‘σπονδυλωτών ζφων 
όρθοστατεϊ· τούτου ένεκα έχει έλεύθευρον τδ στήθος καί τάς 
χειρας, αίτινες διά την κατασκευήν αύτών έκτέλοΰσι πλεί- 
στα έργα, άπαλάττουσαι ουτω τό στόμα πολλών οχληρών 
έργων, άτινα τά λοιπά ζφα έξ άνάγκης διά τοΰ στόματος 
έκτελοΰσιν. Ούτως έλευθέρου δντος τοϋ στήθους καί τοϋ 
στόματος λεροτοτέρου καθισταμένου, δύναται δ άνθρωπος νά 
παράγη φθόγγους πλείους τών άλλων ζών καί τόνους τής 
φωνής τοιούτους, βίους μόλις πτηνά τινα δύνανται νά πα
ράχωσε. Πλήν δέ τούτου, γνωστόν επίσης, πρώτον μέν δτι δ 
άνθρωπος είναι παμφάγος, δθεν καί ή ποικιλία τής πνευμα
τικής αύτοΰ άναπτύξεω;· δεύτερον δέ δτι όργ? ούχί ώς τά 
λοιπά ζφα έν ώρισμένη ώρφτοΰ έτους, άλλά διαρκώς, δπερ, 
περιοριστικόν ον τής άγριότητος αύτοΰ καί συγκρατοΰν αύ- 
τον, είς διαρκή συμβίωσιν μετ'’άλλων δμοίων του, τά μέγι
στα συνετέλεσεν είς τήν γένεσιν τής γλώσσης, είς χρόνον μά
λιστα, καθ ’ δν οί άνθρωποι σποραδικώς ζώντες μικρόν τών 
άγριων θηρίων διέφερον.

| Έρρέθη δτι καί αί ψυχικαί δυνάμεις, άς ίκέκτητο εύθύς 
έζ άρχή? δ άνθρωπος, ούκ ολίγον συνέτειναν είς γένεσιν τής 

γλώσσης. Ό άγλωσσος άνθρωπος φύσει διετέλει έν άναστρο- 
φη συντρόφου καί τέκνων, αισθανόμενος ούτως έαυτδν ώς μέ
λος δλου τινδς, τής οικογένειας, ην άντέτασσε πρός άλλα; 
οικογένειας. 'Ενεκα δέ ποικίλων λόγων καταγωγής ή άλ
λη; τινδς άνάγκης,αί οίκογένειαι κατά μικρόν συνεσπειροϋν- 
το είς φυλάς, αί δέ φυλαι είς έθνη. Έν τή οΐκογενείφϊπε- 
κράτει υποταγή τών μελών τφ άρχοντι πατρί, ίν δέ τη 
φυλή καί τφ ε'θνει ίσότης. Άλλ’ ή συμβίωσις αύτη άδύνά- 
τον ην νά παρήρχετο σιωπηλή καί ήρεμο;· τούναντίον 
φυσικόν ην έν τή συμβιώσει νά άναπτύσσωνται πάθη μετα
ξύ τών άτόμων, ήτοι φθόνος, -πλεονεξία,1 αρπαγή τοΰ γείτο- 
νος, κακόνοια καί τά τοιαΰτα,. πάντα χρήζοντα γλώσσης 
προς διάλυσιν. Πλήν τούτων οι προγλωσσικοί' άνθρωποι εμ- 
φύτως έφέροντο εί; τδ παίζειν καί διασκεδάζειν, ώ,ν άναγκαι- 
ότατον ην νά μετέχη καί τδ στόμα. "Επειτα γνωστόν εστιν 
δτι δ άνθρωπο; τυγχάνει ζφον μιμητικώτατον, δπερ τά μέ
γιστα συντελεστικδν ,άπέβη είς γένεσιν τής γλώσσης, καθ’ 
δτι οί προγλωσσικοί άνθρωποι ζώντες μεταξύ τής ζώσής, 
τή; ηχηρά; καί κινούμενη; φύσεως, τή; αύτοφώνου 'τρόπον 
τινά καί άκούοντες διαφόρου; ψόφους καί ήχου; παραγαγο- 
μένους ύπ ’ αύτής τής περιβαλλούσης φύσεως, δέν ήδύναντο 
νά μεινωσιν απέναντι αύτών άπαθεϊ; ώς Στωϊκοί ή Ρωμαίοι 
βουλευταί, άλλ ’ επειρώντο παντί τρόπφ νά μιμώνται αυτούς 
διά φωνών, δντες ώς οί παϊδες ζωηροί καί πλήρεις χειρονο
μιών και φωνών, αίτινες καθίσταντο καταληπταί τοϊς περί 
αύτούς, ώς εκ τοϊς κοινής άντιλήψεως.Αί πρώτα; άρα λέξεις 
τοΰ άνθρώπου καί αύται δμως άτελέσταται έπλάσθήσαν, ώ; 
λέγομε? σήμερον, δι ’ ονοματοποιίας, ήτοι αί πρώται λέξεις 
έσχηματίσθησαν ύπό τών άνθρώπων, προσπαθούντων νά μι- 
μηθώσι διά τής φωνής τούς διαφόρους ήχους τής φύσεως.

Καίτοι δέ δ άνθρωπος ην ικανέ; ίνα διά τών χειρονομιών, 
τών διαφόρων κινήσεων τής κεφαλή; καί τοΰ σώματος καί 
τών μορφασμών νά άνακοινή τάς άντιλήψεις καί τά αισθή
ματα αύτοΰ,.ούχ ήττον δμως φύσει άναγκαία κατέστη αύτφ 
ή χρήσις τής φωνής, καθ’ δτι πρώτον μέν ούδέν έλκύειτήν 
προσοχήν τοΰ άνθρώπου τοσοϋτον οσον ή αιφνίδιο;'προσβολή 
τοΰ άκουστικοΰ οργάνου ύπό φθόγγου δεύτερον δέ δ άνθρωπος 
βλέπει μέν άδιαλείπτως, δέν άκούει δέ· καί {ν τφ σκότει 
δέν βλέπει μέν, άκούει δ’ δμως. Πλήν δέ τής έπιδράσεως 
τή; εξωτερικής φύσεως έπί τή; γενέσεως τής γλώσσης καί 
τά πάθη τών άνθρώπων, ώς τά τε καλά καί τά κακά ούκ 
ολίγον συνετέλεσαν προ; τδν αύτόν σκοπόν.Ήδη άς άκολόυ· 
θήσωμεν κατά το δυνατόν καί τδν τρόπον,καθ’ον ή γλώσσα 
ίσχηματίσθη. (Επεται τδτέλος.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ
Πάντες σχεδόν τήν σήμερον έχομεν βαρόμετρα, άτινα 

καθ ’ έκάστην ' συμβόυλευόμίθα. ’Ιδού δέ τί εσχάτως μηχα
νικός τις, > παρατηρητής, έπί τούτφ έδημοσίευσεν.,

«Αί ένδςίξεις τοϋ βαρομέτρου, κατά τήν ανατολήν τοϋ 
ήλίου, εΐσιν άλάνθαστος δδηγό; εις τήν πρόγνωσιν τοϋ πι
θανού καιροΰ τή; ημέρας.

Έθίσας νά έγείρωμαι ενωρίς, έξετάζω τδ βαρόμετρδν μού 
καθ' έκάστην μίαν ή δύο ώρας προ τή; ανατολής τθϋ ήλιου. 
’Ακολούθως παρατηρών αύτό πάλιν, κατά τήν τακτοποίη- 
σιν τών εργατών μου έν ώρφ τή; έργασία; των, λαμβάνω 
τάς ακριβέστερα; ενδείξεις, ήτοι :

Έάν τδ βαρόμετρον ήναι ύψωμένον κατά τήν δευ τέραν 
ταύτην παρατήρησιν, έστω καί ούχί τόσον άξιοσημειώτως, 
δύναται τις νά ύπολογίση άπολύτως έπί ώραιοτάτου καιροΰ 
καθ’δλην τήν ήμέραν. Έάν δέ τούναντίον εύρίσκεται τετα- 
πεινωμένον, υπάρχει πιθανότης βροχής, θυέλλη; ή ανέμου, 
κατά τάς περιστάσεις. Πλήν μόνον πιθανότης ύπάρχει, ένφ 
διά τόν καλόν καιρόν ύπάρχει βεβαιότης σχεδόν άπόλυτος; 
έστω καί άν άπειλητικαί καιρικάί ένδείξεις προδιαθέτουν 
κακοκαιρίαν έν ώριρ τή; άνατολής.»

Ή πάρατήρησις αυτή είναι λίαν ένδιαφέρουσα διά τους 
γεωργού; καί ναυτικούς καί συνιστώμεν αύτήν ώςάσφαλή.

' ί

ί
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Ο ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

τυφοειδής πυρετός ή κοιλιακός καλούυ.ενος 
τύφος «’ναι νόσος ί) κατ'εξοχήν μαστίζουσα 
την ήμετέραν πάλιν κατά τάς 'κανονικάς 
οιύτής έποχάς, ^α,τά ’ τ®ς ,δποίας συνήθως 
έμφανίζ^ται καθ ’ έκαστον ετός. Δι ’ o’ δέν 

•ήθίλε' θίωρηθη άσκοπον,· νά ειπωμεν ολίγα 
“ τινά περί ;τής νόσου ταύτης, πραγμα- 

0ΤΜΒΕΡΤΟ2· τευόμενοι ’ιδίως το περί τής. μεταδοτι
κότητος καί το περί τήςπροφυλάξεως κεφάλαιον, ζήτημα δ
περ ένδιαφέρει, δέν άμφιβά-λλομεν,, πάνταςέν γένει, -

Ή ΐατρικ,ή έπιστήμη’παραδε^ται.την σήμερον, οτι έκά
στη νόσος καί .ίδί<£ μιασματικη-ή μολυσματική, οφείλει 
τήν γένεσιν;αύτής ε|ς τήν 'έπίδρασιν ειδικού τίνος, παθολο
γικού λεγομένου μικροβίου, .τό 'όποιον, έΐσερχόμενο-ν διά δια- 
φόρων. ήδών. \ΐς τ&ν .οργανισμόν, έπιφέρε·. τάς πολλαπλός 
καί ΐοιαζούσας «ΐς έκάστην.τών νόσων αλλοιώσεις, έκτων 
οποίων οί Ιατροί καθορίζόυσι 'τήν φύσιν τοϋ μικροβίου καί 
πολλάκις καί τοϋ νοσήματος., Ώς έπί το πλεΐστον δέ, αί 
τοιούτου είδους μικροβιολογικά! νόβοιείναι καί μεταδοτικαί. 
Ό τυφοειδής πυρετός είναι έκ τών . κατ ’. έξοχήν μικροβιολο
γικών νόσων, όφειλόμενος εΐς ειδικόν μικρόβιον, γνωστόν είς 
τήν έπιστήμην ύπό τό όνομα βάκιΛΛος τοϋ Eberth, τδ ό
ποιον έγκατασκηνοΐ ώς έπι τδ πλιΐστον κανονικώς έντός τοϋ 
έντερικοϋ σωλήνος, έντός τοϋ όποιου ύπδ καταλλήλους συν
θήκας ευρισκόμενον, βλαστάνον καί πολλαπλασιάζόμενον, 
παράγει τήν νόσον τοϋ. τυφοειδούς πυρετού.

Ή εις τόν οργανισμόν είσοδος τοϋ μικροβίου τούτου, γί
νεται κατά, διαφόρους τρόπους, οΐτινες καί αποτελούσε τά 
μέσα τής μεταδοτικότατος τής νόσου ταύτης. Περί τούτων 
δέ άκριβώς θελομεν πραγματευθή

Καί ώς τδ κυρεωδέστερον μέσον μεταδοτικότατος καί έκ 
τών μάλλον διαδεδομένων φέρεται τδ υ δ ω ρ, τδ πόσιμον έν- 
νοειται ιδίως, ώς δ κάλλιστος καί μάλλον κατάλληλος ά- 
γωγος διά τήν μετάδοσιν τής νόσου, καθόσον τδ μικρόβιον 
τού τυφοειδούς πυρετού stvat ικανόν νά ζήση έπί 5 1 )2 μή
νας εις βάθος 50 ύφεκατομέτρων έντός ύγροϋ έδάφους, δυ- 
νάμενον ουτω νά μολΰνη οίονδήποτε πόσιμον ύδωρ, έξ ού 
πολλάκις αναφαίνονται έπιοημίαιτύφου έν μιό καί τή αύτή 
συνοικίφ, έν τή όποια γίνεται χρήσις υδατος μεμολυσμένου 
εκ τών υποχωρημάτών τών πασχόντων τήν νόσον. Διά τού 
δδατος είναι δυνατόν νά ένσκήψη έπιδημία τύφου, ώς εΐς ο
λόκληρον πόλιν, τής όποιας τό ύδωρ έμολύνθη είτε έν τή 
■ταγή, πλησίον τής όποιας έπλύθησαν ένδύματα μεμολυσμέ- 
να τυφιώντος, είτε έν τή αύτή τής πόλεως δεξαμενή, έν 
τή όποιοι τδ ύδωρ μεμολυσμένον ήδη συνεσσωρεύθη, ώς πλεϊ- 
στα τούτων έχομεν παραδείγματα.

Το γάλα θεωρείται επίσης ώς στοιχεΐον μεταδόσεως τοϋ 
τυφοειδούς πυρετού, είτε διότι, όταν τούτο ηναι νενοθευμέ— 
νσν εύρίσκεται μετ ’ αύτοϋ άναμεμιγμένον ύδωρ, εν τφ δ- 
πο,ιφ περιέχεται το μικρόβιον τής νόσου, είτε διότι τό μι
κρόβιου περιλαμβάνεται έν τφ γάλακτι έκ τών χειρών, διά 
όποιων άμέλγεται τδ ζφον. Τής κατ ’ αύτόν τδν τρόπον με— 
ταδοτικότητος πλεϊστα παραδείγματα άναφέρονται καί μά
λιστα τών διανομέων τοΰ γάλακτος, οΐτινες καί μόνοε 
είναι κομισταί τοϋ ειδικού τής νόσου βακίΛΛον έκ τής εξο
χής τήν πόλιν καί ίδιγ εΐς τάς οικίας εΐς τάς όποιας δια- 
νέμουσι. τδ γάλα.

Ο αηρ ουναται ώσαύτως νά θεωρηθή ώς.μέσον μετα- 
οόσεως τού τυφοειδούς πυρετού, όταν ούτος περιεχη αιωρού- 
μενα έν αύτφ στοιχεία μολυσματικά, προερχόμενα έκ τών 
κονιο.πεποιημένων ή άπεξηραμένων ήδη ύποχωρημάτων τών 
τυφικών, άτινα εισέρχονται έντος τοϋ άνθρωπίνου οργανι
σμού. ' '

Πλην κατά δύο τότε τρόπους δυνατόν νά γίνη ή μόλυν— 

σις : Είτε τδ μικρόβιον εισέρχεται διά τής αναπνοής έντός 
τών πνευμόνων καί έκεΐθεν διά τής κυκλοφορίας έγκαθίστα- 
ται έντός τοϋ έντερικοϋ σωλήνος, έπιφέρον ούτω τήν νόσον 
διά τών άλλοιώσεων, τάς όποιας έκεΐ παράγει, είτε τδ έν 
τφ άέρΐ'οήφρρύμίενον^μικρόβιον_ϊπικάθήται ΐπί τών χειλέων, 
εΐσέρχε-ί&ι.δια τοϋ -στόματός <|ντδ,ς. - τοϋ πεπτικού σωλήνος 
καί καταλήγει' εΐς-τά ε'ντερα, ίένθα έκδηλοϋται ή νόσος. Έκ 
γών δύο τούγων τρόπών, -δ δεύτερος φαίνεται δ μάλλον πα
ραδεκτός -καί· δ μάλλον βεβμιος, .’Αλλά, πρδς τήν διά τοϋ 
άέρος μεταδοτικότητα, τ.ινες παραδέχονται, δτι ανάγκη ί» 
άήρ νά είναι κεκορεσμένος ύδατμών, έπειδή τό μικρόβιον, λέ— 
γόυσιν, Αποβάλλει ταχέως τήν-.ζφτίκότητα αυτού έν ξηρφ 
αέρι· διά τούτο .δε πάρμΐηρεϊται, ώς, έπί το πλεΐστον καί 
ή έξάπλωσις . τού βήματος μάλλον, κατά τάς ύγράς τοΰ ί- 
τους έποχάς. ·

Τά ένδύματα, τά άσπρόρρουχα, αί στρωμναί καί τά 
διάφορα έν τφ θαλάμφ .τοϋ ασθενούς έπιπλα θεωρούνται ώς 
μέσα μεταδοτικότητος τού τυφοειδούς πυρετού. Έπί τής 
πάντοτε μετ ’ έπιστασίας έπί τών αντικειμένων τούτων γι
νόμενης έρεύνης, άνευρέθη τό μικρόβιον τής νόσου, παραμένον 
μάλιστα μετ ’ αυτών πολλάς μετά ταύτα ήμέρας μετά τδν 
συνήθως γενόμενον Αερισμόν αύτών. Έκ τούτου έξηγεϊται 
ευκόλως το τής μεταδόσεως τού νοσήματος είς τάς πλυντρί- 
ας, αϊτινες πλύνουσαι τά ύπδ.τών τυφών μεμολυσμένα έν
δύματα, -φέρουσιν άπροσέκτως τάςχιιρας αύτών είς τδ στό
μα, πριν η καθαρίσωσιν αύτάς. Ό διά τών αντικειμένων 
τούτων τροπος τής μεταδόσεως είναι δυνατόν νά άναπτύξη 
τήν νόσον καί εΐς μέρη ε’νθα αυτή ύπήρχε τδ πρότερον, άλλ ’ 
ίνθα άνεφάνη μετά τήν μεταφοράν τών αντικειμένων τούτων, 
είτε άμέσως, είτε πολλάς μετά ταΰτα ήμέρας.

Εν γένει οέ την σήμερον παραδέχονται οτι πάν αντικεί
μενου ή ούσία οίαοήποτε μολυνθεισα άμέσως ή έμμέσως ύπδ 
τών σπερμάτων τού τυφοειδούς πυρετού, δύναται ν’άπο— 
βή πηγη μεταδόσεως τής νόσου, έρχομένη εις άμεσον έπα- 
φήν μετά τής βλενομεμβράνης τού πεπτικού σωλήνος ιδία 
καί τού αναπνευστικού συστήματος. Πρό παντός όμως τό 
ύδωρ θεωρείται παρά πάντων τών επιστημόνων, ώς ϋ Αόρι
στος άγωγος, προκειμένου περί μεταδοτικότητος τού τυφοει
δούς πυρετού.

Άλλ ’ όμως νεώταται έπιστημονικαί ε’ρευναι τείνουσι νά 
καταδείξωσι τήν πανταχού σχεδόν τοΰ οργανισμού παρουσί
αν τοϋ βακίλου τοϋ Eberth, ώς έν άρχή είπομεν καί τήν 
συνήθη αύτοϋ υπαρξιν έντός τοϋ πεπτικού σωλήνος, έντε
λώς ύγιώνάτόμων, έν καταστάσεί νάρκης άβλαβούς. Ώστε, 
κατά τήν νεωτάτην ταύτην θεωρίαν, δέν απαιτείται πλέον 
μεταφορά καί εισαγωγή τοϋ ειδικού τούτου νοσηρού σπέρμα
τος τοϋ τυφοειδούς πυρετού πρδς άνάπτυξιν τής νόσου, άλλ ’ 
απαιτείται μόνον νά συντρέξωσι διάφοροι ευνοΐκαί συνθήκαι 
πρδς άφύπνισιν τής μιασματικότητος τών μέχρι τοϋδε έν 
καταστάσεί νάρκης· διαβιούντών έν τω ήμετέρφ δργανισμώ 
νοσηρών σπερμάτων.

Περί τής θεωρίας όμως ταύτης άναμένομεν καλλιτερας 
καί θετικωτέρας έπιστημονικάς έρεύνας, τάς δποίας τδ μέλ
λον βεβαίως διαφυλάττει είς ήμάς.

Η άκριβής γνώσις λοιπόν τών τής μεταδοτικότητος του 
τυφοειδούς πυρετού είναι ή βάσις τής ασφαλούς προφυλάξε- 
ως τής νόσου.

Κ. . .

■ί.
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Η ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙ Δ ΙΟΎ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΏΝ ΕΙΣ ΦΙΑΙΠΠΟΤΠΟΑΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

(Συνέχεια" ίοε προηγ ψύλλον.)

Ενταύθα τερψιθΰμως ακούει τις το ύδωρ τοΰ ποταμού ρέον 
έπικλινώς καί κοχλόζο·» άνευ άτμοΰ ϊιά μέσου τών χοχλάκων, 
ένώ εκατέρωθεν ό ψίθυρος τής ύπό τοΰ υδατος σχηματιζομένης 
γλυκείας αδρας καί ό έκατέρωθεν συριγμός τών κινούμενων ψύλ
λων τών δένδρων αποναρκώνει τάς αισθήσεις. Έμείναμεν εν
ταύθα έπ’ ολίγον θαυμάζοντες τήν καλλονήν τής ώραίας αύτής 
φύσεως, έως 8του προσήλθεν ό κάλλιστος νέος κ. Τσηρίδης, 
πρός δν είχομεν συστάσεις, μετά τοΰ κ. Κ. Κρανιώτου διευ- 
θυνιοΰ τής, σχολής Βοδ&νών, οΐτινες καί άνέλαθον νά μάς φίλο- 
ξενήσωσικαί όδηγήσωσιν εΐς έπίσκέψιν τής πόλεως.

Διήλθομεν πάντες τήν ξυλίνην γέφυραν, ήτις ένόνει τάς 
δύο πόλεις καί μετέθημεν είς τήν απέναντι κωμόπολιν Άμπε- 
λώνιον,ώο είπομεν καλουμένην,ήτις δντως είναι μάλλον εΰρύωψ 
καί εκτενής μέ οικοδομάς νεωτέρας καί όδούς εΰρυτέρας 
Άψοΰ δε διετρέξαμεν διάφορα μέρη είσήλθομεν είς μέγαν πα
ραποτάμιοι κήπσν,οπου καθίσαντες έδεχθημεν τάς φιλοφρονήσεις 
τών κ.κ. Τσηρίδον καί Κρανιώτου έξ έπανειλημένων σειρών 
μαστιχών, αΐτινες δέν είχον όρια.

— Ό κύριος Τσηρίδης, είπον τότε, δέν έχει βλέπω τέλος 
εΐς τήν μαστιχοποσίαν και έννοεΐ ίσως, νά μας κράτηση έδώ 
απόψε:

-τ Παρατηρώ, δτι σας αρέσει τό μέρος καί ή μαστίχη μας 
κ. Πρίντεζη καί άναλαμθάνω tv ώραΐον γεΰμα, άν θ’ άπο- 
φασίσητε νά μείνητε έδώ, προσέθηκεν ούτος.

— Είναι αδύνατον, άπήντησα καί ήγέρθην όπως άπίλθωμεν.
— Τότε ακόμη μίαν μαστίχαν, ειπεν δ κύριος Κρανιώτης, 

διότι τίς οιδε άν και ποΰ θά έπανιδοθώμεν.,
— Έστω ακόμη μίαν, είπον καί εξέκινήσαμεν πρός τό βορ- 

ρειον μέρος τής κωμοπόλεως.’ότε ό κύριος Τσηρίδης έπρότεινε 
νά διέλθωμεν τόν ποταμόν πεζή δια μέσου τοΰ υδατος καί τών 
έπ’ αύτοϋ προσωρινώς υπαρχόντων έπί τούτφ λίθων, διότι καί 
ένταΰθα ϋπήρχεν έτέρα λιθόκτιστος· γέφυρα, παρασυρθεΐσα ύπό 
τής έσχάτης έπελθούσης πλημμύρας'και ήτις ανακαινίζεται ήδη 
έκ βάθρων.

Έδέχθημεν τήν πρότασιν, μολονότι ήρχιζε νά νυκτόνη καί 
άνεγείραντες ολίγον τά παντελόνια μας, διήλθομεν κοπιωδώς 
καί μή τό έκ διακοσίων ώς έγγιστα ποδών πλάτος εκείνο του 
ποταμού, έπί λίθων βαδίζοντες. άλλά καί ουχΐ τόσον ευκόλως, 
προσέχοντες, όπως μή πέσωμεν έντός τοΰ υδατος. Έπανελθόν- 
τες δέ μετά ήμίσειαν ώραν μετά τοΰτο εΐς τό καψενεΐον τής 
Στενημάχου, έπίομεν έτι καί δλλας προσφερθείσας μαστίχας, 
τό μόνον δυστυχώς προϊόν, οπερ έγεύθην κατά τήν ίξάωρον έν 
Στενιμάχφ διαμονήν μου, καί ανελθόντες έπι τής άναμενούσης 
ήμας άμάξης μας έξεκινήσαμεν διά τήν Φιλιππούπολιν, τοΰ 
κυρίου Τσηρίδου θελήσαντος νά μας συνοδεύση μέχρι τινός.

Καθ’ οδόν όμως ουτος μετά τοΰ κ. Χλοίδου συνεσκέφθησαν 
και άπεφάσισαν νά μεταόώσιν είς χωρίον Κουπλαίνι,δπερ έκειτο 
έν τ$ μέσφ ώς έγγιστα τής όδοΰκαί ν’ άνέλθωσιν έκεΐθινπεζη 
εΐς τήν μονήν τών Άγ · Αναργύρων επί τής κορυφής τής 
'Ροδόπης κειμένην,ένθα πολλαί οίκογένειαι κατα τό θέρος συν- 
ειθίζουσι 'νά μετα,θάίνωσιν έκ »Φιλιππουπόλεως καί οπού ήδη 
διέμενεν ή σύζυγος τοΰ κ. Χλοίδη.

Ό κύριος Τσηρίδης έπεθόμει νά μεταβή έκεΐ, ί’να ένοικιάση 
καί αυτός δωμάτιον διά τήν οικογένειαν του. Άπεψασίσαμεν οθεν 
νά χωρισθώμεν έπί τ$ σκοπώ τούτφ καθ’ όδόν> 6τε άμψότεροι 
έπιμόνως μέ παρεκίνησαν νά τούς ακολουθήσω' ήτο δέ ήδη 
8 η ώρα τής έσπέρας.

— Πότε θά φθάσωμέν είς Κουπλαίνην,ποία ή άπόστασις έκεΐ- 
θεν μέχρι τής Μονής, ήρώτησα καί πότε θά επιστρέψωμεν;.

— Εΐς τάς 9 θά είμεθα είς τό χωρίον, ένθα θά προμηθευ- 
θώμεν μερικά τρόφιμα καί είς τάς 10 εις τό μοναστήρι,άπήν*  
τησεν ό κ.. Χλοιδης μετά πεποιθήσεως.Λίαν πρωίδέ θά κινή- 
σωμεν έκεΤθεν καί κατά τήν επιστροφήν θά εϋρωμεν έδώ άμα
ξαν, ήτις νά μας μεταφέρη είς Φιλιππούπολιν.

Μετά πολλούς ενδοιασμούς, παρακλήσεις και παρακινήσεις 
έδέχθη*  τέλος, μολονότι έσολλογιζόμήν πολύ τήν νυκτερινήν 
πεζοπορίαν ταύτην έπί τής Τοδόπης καί άμφέόαλλον μάλιστα 
άν θά έφθάνομεν έκεΐ πρό τοΰ μεσονυκτίου, δπερ δυστυχώς συ
νέβη μετά πολλάς.περιπέτειας, παρά τάς αισιοδοξίας τών κα
λών μου συνοδοιπόρων. ·

Περί τήν 9ην άφίχθημεν είς Κουπλαίνην, ώραΐον χωρίον καί 
έκτεταμένον, κατοικούμενον ύπό 2300 ψυχών, έξ ήμισείας 'Ελ
λήνων καί ήμισείας ’Οθωμανών, ζώντων έν άκρα όμονοίφΐ καί 
αγάπη.

ί
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Ερχόμενοι. ένταΰθα, οί άγαπητοί συνοδοιπόροι μου μοί διη
γούντο «ολλά καί διάφορα περί τών διερχομένων μερών, καί 
8ή 8« αί κοινότητες Στενημάχου καί τοΰ Καβακλίου, ένεκα 
τον πΟλλοΰ έλληνικοϋ πληθυσμοΰ αυτών έχουσι τδ προνόμιον 
νά έκλέγωσιν Έλληνας βουλευτάς, έξ ώνδ *.  Δημήτριος 
Άργυριάδης έκ τών προυχόντων είναι βουλευτής Καδαχλίου. 
"Οτι εις τδ χωρίου τοΰτο τήςΚουπλαίνης κατασκευάζονται ώραι*  
όταται ψάθαι παρά των Έλληνίδων κορασίδων, τινά εργοστά
σια τών όποιων καί μοί έπέδειξαν καί δτι είναι πλουσιότατου 
•χωρών δτι είς μίαν παρακειμένην θ/σιν Καρααγάτς, παρά την 
Στενήμαχον, συνέβη ή τελευταία μεταξύ. Ρώσσων και Τούρκων 
μάχη και δτι την Μονήν τοΰ Άγ.Γεωργίου, χειμένην έχεϊ που 
πλησίον, καί βιαίως εσχάτως καταληφβεϊσαν, άπεφάσίσαν οΐ 
Βούλγαροι ν’ αποδώσουν, εις τους Έλληνας.

Εισερχόμενοι εις τδ χωρίον της Κουπλαίνης,διετάχβη δ αμα
ξηλάτης νά μας δδηγηση είς τδ καφφενεϊον τοΰ κυρ Διονύσι, 
οπερ ευρίσκεται εις ώραιοτάτην καί μαγευτικωτάτην θέσιν άνωθι 

' μικράς γέφυρας ποταμού, ρεοντος έν μέσφ καταφύτων μερών 
καί περί τδ άκρον σχεδόν τοΰ χωρίου κείμενον.

Πλησιάζοντες ήκούσαμεν νά παιανίζη δργανον «αί δτε έστα- 
ματησαμεν,εδρομεν τδ καφενείου κατάφωτον καί δωδεκάδα νέων 
άμφοτερων τών φύλων νά χορευώσιν εύΟυμοΰντες, Ευρωπαϊκούς 
χορούς. Ή σαν αί οΐκογένειαι τοΰ κ. Νικολαΐδου έδοντοϊατροΰ 
Φιλιππουπδλεως καί Ράμου, διερμηνέως, οιτινες διεσκέδαζον. 
ΣυνεάτηΟημεν καί παρεκλήθημεν νά λάβωμεν μέρος άφοΰ μάς 
προσηνεγκον άπδ μίαν μαστίχαν καί μετ’· ολίγον έτέραν.

. ,’Ητο δεκάτη η ώρα της νυκτβς, δ κ. Χλοίδης είχε μεταβή νά 
αγοράση τι διά τδ γεΰμα,δπερ.έμελλε νά μας παράθεση εις την 
έπίτης·Ροδόπης Μονήν τώνΆγ. ’Αναργύρων,(κύριος οιδε κατά 
ποιαν ώραν ήθέλομβν φβάσει) καί δ στόμαχός μου έξηκολοΰΟει νά 
πληρώται έν τοιαύτη έξοχη,ΰπδ δέν είξεύρω τίνος προελεύσεως 
μαστίχης.

Ό κ. Νικολαίδης μοί άπέτεινε διαφόρους ερωτήσεις, μοί 
συνίστα τους άξιολόγους, υίούς του καί θυγατέρας, μέ προσε- 
κάλει άν θέλω νά χορεύσω, ένφ έγώ διελλογιζόμην την μέλ- 
λουσάν πορείαν μας. Προσηλθέ μετ’ ολίγον καί δ κ. Χλοιδης 
φέρων τυρόν, φά, γιαούρτι, ραφανίδας, άρτον καί σαλατικά. 
Έσκέφθημεν επ’ ολίγον ,αν πρέπη νά φάγωμεν ολίγον έδώ, 
οτε παρατηρησαντες 8τι ητο 10η καί ημίσεια, άπεφασίσαμεν 

νά εκχινησωμεν διά την Μονήν.
Ή νύξ ητο σκοτεινοτάτη'ή δδός,ατραπός άνωφεριχη,σκολιώδης 

χαί'δυσχερέστατη καί ένφ ό κυρ Διονύσης μάς είχε προτείνει 
νά μας δώση φανόν,ημείς έξ ύπερβολικής ευγενείας ηρνηθημεν 
καί η οδοιπορία μας οΰτω κατέστη αινιγματώδης. Έβαδίζομεν 
έπί ήμίσειαν ώραν καί πλέον,δηλαδή ήτο 11η καί τέταρτον καί 
δέν έδλέπομεν που ευρισκόμενα. Παρετηροΰμεν μόνον έπί τοΰ 
έδάφους 8πως μή χάσωμεν τά ίχνη της ατραποΰ, ήν πολλάκις 
διηρχόμέθα προσκόπτοντες έπί λίθων καί ρυάκων, δτε ό μό· 
νος γνώστης της δδοΰ ταύτης κ, Χλοιδης,δστις έν τοότοις άπαξ 
είχε διέλθει έκεΤθεν, μάς λέγει έν απελπισία,δτι νομίζει δτι έ
χασε τον δρομον. Φαντασθεϊτε δέ τήν αδημονίαν μου και τήν 
στενοχώριαν μου, μετά τάς λέξεις ταότας. Έσταμάτησα, άπω» 
λέσας πλέον τήν ύπομονην μου, καί προσεκάλεσα τους συνο
δοιπόρους μου νά σκεφθώμεν καλείτερον, ποΰ έβαδίζομεν.

— Μοί φαίνεΐαί, δτι αΰτή εκείνη απέναντι είναι ή.οδός.Καί 
μάς έδείκνυε έν ταύτώ λευκόν τε σημείου, δπερ έν τφ σπότει 
δέν διεκρίνετο καλώς τί ήτο.

— Θά μεταβώ νά ϊδω δ ϊδως, μας λέγει δ κ.Χλοιδης
Μόλις δμως προχωρεί δέκα βήματα, πίπτει έντδς χάνδακος. 

Προχωρώ τότε έγώ, ί’να τόν ανεγείρω, διότι σημειωτέου δ κ. 
Χλοίδης είναι μονόφθαλμος καί πατώ καί έγώ έντδς ρυακίου 
πλήρους δδατος και λάσπης.

Τί είναι αυτά ποΰ τραβώμεν, ανέκραξα τότε πρδς τούς 
συντρόφους μου, μόνον οί έχοντες τ ά μ « ανέρχονται τοιαΰτα 
απρόσιτα μέρη καί μάλιστα είς τοιαύτην ώραν, νήστεις καί 
απηυδημένοι. '

— Καλα πηγαίνομεν, καλά πηγαίνομεν, άπαντά δ κύριος 
Χλοιδης καί'· έπιστρέφοντες έπαναλαμβάνομεν τήν κοπιώδη 
πορείαν μάς . Άφοΰ δέ ανήλθομεν καί έτερον λόφον καί κατό
πιν άλλον, 'κατερχόμεθα ομαλήν κατωφέρειαν καί είσδύομεν 
έντδς βορβορώδους επιφάνειας, οπού οί πόδες μας πλέουν έντδς 
τοΰ δδατος. '

— Αϊ, τώραέχάσαμεν εντελώς πανΙχνος τής άτραποΰ, επι
λέγει έν απελπισία δ κ.Τσηρίδης·

— Άλλα, άφοΰ «γνωρίζατε τά μέρηταΰτα, κ. Χλοίδη, είπα 
έγώ τότε, διατί νά μάς φέρετε ένταΰθα, ποϊον γόητβον καί ποιαν 
διασκέδασιν εύρίσκετε έδώ;

— Άπ’ έδώ, απ’ έδώ ελάτε καί θά εΰρομεν τον δρόμον, 
ήρκέσθη νά μάς άπαντήση.

Καί άχολουθοΰντες πάντοτε αύτδν, ανήλθομεν έκ νέου έτερον 
κοπιωδέστερου ύψωμα, έξ ού κατήλθομεν έκ τής αντιθέτου 
αύτοΰ πλευράς καί εΰρέθημεν ενώπιον παραδοξοτάτης καί ευρυ- 
τάτης φάραγγος, είς το βάθος τής οποίας υπήρξε ξύλινη τις 
πεπαλαιωμένη γέφυρα, καί πέραν ταύτης ύψωμα απότομον και 
λίαν άνωφερές, κατάφυτου δέ έκ πυκνοτάτου δάσους έξ αγρίων 
δένδρων.,

' — ’Ιδού, ιδού, μάς λέγει τότε μετά χαράς ό κ.Χλοιδης, 
θά διελθωμεν τήν γέφυραν ταύτην και είτα θ’ άνέλθώμεν δλον 
έκεϊνο τό άνωφερές ύψωμα διά μέσου τοΰ δάσους,'επί τοΰ όποι
ου κεϊται τδ μοναστήριον.

Σημειωτέου, δτι άπάιτοΰνται τουλάχιστον τρία τέταρτα τής 
ώρας, όπως διέλθη τις έν τοιαότη ώρφ τδ μέρος έκεϊνο.

— Τί λέγεις ; αδελφέ, τφ λέγφ τότε μετ’ έκπλήξεως, έδώ 
διέμενε καί άπ' έδώ ήρχετο Άννα ή Κομνηνή, διά νά διαμείνη 
είς τήν άπόκεντρον ταύτην καί άπάνθρωπον θέσιν ; Έδώ είναι 
κατάλληλος διαμονή μόνον διά λύκους καί άγριοχοίρους 1

Προχωροΰντες δέ πρδς τήν γέφυραν, έν μέσφ άπαισιωτάτου 
σκότους καί απολύτου σιωπής άπδ μέρους μας, ήκούομεν μόνον 
τον φλοίσβον τοΰ ύδατος, ρίοντος μετά πατάγόυ τρεμοειδοΰς έ- 
κεϊθεν καί τόν θροΰν τών σε<ωμένων φύλλων τών εκατέρωθεν 
δένδρων.

Ντούπ ! ήκούσθη αίφνης απέναντι ημών θόρυβος όμοιάζων πρδς 
πτώσιν ανθρώπου ή ζώου.

— Κάποιος ^ύκος ή αγριόχοιρος θά ήναι, τοϊς εϊπον καί έ- 
ξήγαγαν τδ ρεβόλβερ, πλήν δέν έφάνη τίποτε καί έπανελάβο- 
μεν τήν πορείαν μας. Μετ' ολίγα δέ βήματα ζωηρόν, τε φώς 
βφάνη ύψηλά ώστε άνωθι ήμών.

— Φώς 1 Φώς ! ανέκραξα’
— Είναι τδ μοναστήρι, άπήντήσε χαροπώς ό κ. Χλοίδης. 

Καί έξηκολουθοΰμεν πάντοτε άνερχόμενοι έπί άνωφερεστάιου 
δψώματος καί διά μέσου πυκνοτάτοιί δάσους, ένφ τοσοΰτον έπε- 
κράτει σκότος, ώστε οόδ’ ημάς αυτούς έβλέπομεν.

— Έστω καί τοΰτο πρδς έξιλέωσιν τών αμαρτιών μου ειπον 
καί μετά κόπου πολλοΰ βήμα πρδς βήμα μετά μεγάλης προσο
χής άνηρχόμην, άφοΰ δέν ήδυνάμην άλλως νά πράξω. Τέλος 
τά οδοιπορικά ήμών βάσανα έτελείωσαν καί τήν δωδεκάτην ά- 
κριβώς ώραν καί τέταρτον άφίχθημέν πρδ μικράς πλατείας, 
μεθ’ ήν έξετείνετό τείχος υψηλόν^ λιθόκτιστου καί πεπαλαιο- 
μένον,πρδ τοΰ οποίου παμμεγέθης τες σιδηρά πόλη κεκλεισμένη 
έρμητικώς έφαίνετο, καί πολύ ανω ταύτης δύο θυρίδες τής Μο
νής μετά φωτός. Ένόμιζον, βτι εύρισκόμην πρδ φρουρίου ττς 
Ένετοκρατείας. ’Ησυχία άπόλυτος έπεκράτει έχεϊ, τής Μονής 
οδσης είς τά ενδότερα τοΰ τείχους, καί έφαίνετο δτι πάντες 
έκοιμώντο.

— Αϊ, τώρα, τί θά καμωμεν; ερωτώ τδν κ. Χλοίδην.
— Θά κρούσωμεν νά μάς άνοίξουν, άπήντησε. Και αμέσως 

ήρχισε νά κρούη ίσχυρώς δια τής ράβδου του. 8τε μετ’ολίγον 
ήκοόσθη φωνή έσωθεν,τοΰ θυρωροΰ έρωτώντος <τίς είναι».

— 'Ημείς είμεθα, καλοί, άπαντά δ κ. Χλοιδης, δτε δ θυ-, 
ρωρδς πεισθείς περί τούτου φωνάζει μεγαλοφώνως.«Καλοί είναι 
καλοί είναι, δόσε μου τά κλειδιά, πάτερ ηγούμενε».

—Τί καλοί καί κακοί, τοΰ άπαντά ό ηγούμενος,δέν τ’άκούω 
έγώ αυτά, τέτοια ώρα.Ποιοι είναι καίπώς ονομάζονται; Καί ό 
θυρωρός μας έρωτφ έκ νέου «πώς δνομάζεσθε»;

—Κατσίνης μέ δυο φίλους που, άπανηί ό κύριος Χλοιδης.
—«Κατσίνης, μέ δύο φίλους του» ανέκραξε καί δ θυρωρός 

πρδς τδν ηγούμενον.
— Δέν είναι καλοί άνθρωποι, λέγει μετά θυμύΰ τότε δ άρ- 

χηγδς τής Μονής, δέν ανοίγω είς κανένα , καί άποσυρόμενος εις 
τδ ήγουμενεΐόν του μάς άφήκε ένεούς έξωθι τής θύρας.

— Αϊ, τώρα, τί θά γείνη ; ερωτώ τους συντρόφους μου ;
— Νά φάγωμεν καί νά κοιμηθώμεν έδώ, άπαντφ δ κύριος 

Τσηρίδης’καί τδ πρωί είσερχόμεθα.
— Είναι αδύνατον νά γείνη τοΰτο, τοϊς είπον. Άφοΰ ήλ- 

θομεν πρέπει νά είσέλθωμεν. Καί ήρχίσα κρούων διά λίθου 
ισχυρότατα τήν θύραν, δτε μετά ολίγα λεπτά, ήκούσθη πά
λιν ή φωνή τοΰ θυρωροΰ καί γυναικών τινων έλθουσών είς 
τήν θύραν έξ ών ή μία ανέκραζε φρενητιωδώς’
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— Είναι ό ανίράς μου, καλέ, ό άνδρας μου.
— Δέν είμαι δ άνίρας σου, τή άπήντησα, άλλά δημοσιο

γράφος έξ ■ Αθηνών καί εΐπίτε εις τδν Ηγούμενον νά ίλθη 
αμέσως έδώ νά συνενοηθώμεν.

— Είναι ή γυναϊκα μου, είναι ή γυναίκα μου, άνέκραξεν έν 
ταυτφ δ κύριος ΧλοϊΒης.

Τότε1 δ θυρωρός έσωθεν ήναγκάσθη νά λάβη ενεργότερου 
μέρος καί μεγαλοφώνως φωνάζει.

— Πάτερ 'Ηγούμενε, έδώ είναι καλοί άνθρωποι, αντρόγυνα 
καί δημοσιογράφοι καί σέ ζητοΰν έπιμόνως.

Άλλ’δ Άγιος φαίνεται, ήθελε ν’ άποσυρθή εις τδν κοι
τώνα του, δ’έπροσηύχετο ϊσως υπέρ τών κεκοιμημένων, δτε έ- 
πανέλαβον ζωηρότερου τούς κτύπους μου έπί τής θύρας, αί δε 
γυναίκες ώδύροντο κατά τής επιμονής τοΰ δεσπότου. Έπί τέ
λους ηδδόκησεν καί πάλιν ό ηγούμενος νά άνοίξη τήν θύραν 
τοΰ ήγουμενείου του καί νά ερώτηση : « Τί θόρυβος -----
αυτός, άδελφέ,’τί χακδ είναι αυτό ;>

— Είναι δημοσιογράφοι άπδ τάς Αθήνας, τφ λέγει 
ρωρός.

— Δημοσιογράφοι άπρ τάς Αθήνας ; Τί γειρεύουν 
Καί έν ταύτώ.έπλησίασεν πρός τήν θύραν. Ή δέ κυρία Χλο- 
ίδου τφ λέγει.

— Είναι δ ίνδρας μου,"άπ’ έξω. .·
— . Ό άνδρας σου ; Μά αυτός μοΰ είπεν, ότι είναι δ κύρΙος 

Κατσίνης, ένφ δ κ Κατσίνηςίείναι^μέσα.
— Είμαι έγώ δ κύριος Χλοίδης, “Αγιε ηγούμενε, τφ ανέ- 

χραξεν ούτος, είπα δέ Κατσίνης, βστις είναι δ σύντροφός 
μεθ’ οδ κατοικοΰμεν, ^διά νά ένοήσητε καλείτερον, άλλά 
έπεριμένατε. νά έννοήσητε.

Έν ταύτφ δύο βροντώδεις στροφαί ήκούσθησαν έπί τής 
ρας, έτέρα μεγάλη σιδηρά ράβδος άνεσύρθη έκείθεν καί ή 
γάλη εκείνη πύλη ύπεχώρησε τέλος πρδ ήμών-

Φ.Π.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΛΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ό μηχανισμός τοΰ σώματος τοΰ ζώου είνε πολυπλοκώ- 

τιρος τοΰ φυτοΰ καί τόσον μδλλον, δσον τό ζώον έντελέ— 
στερον ίστί. Το ζώον είναι μεταβατικόν καί αΰτοκίνητον, 
τό δέ φυτόν είνε ακίνητον, διατηρούν τήν ακινησίαν του.

Το ζώον δέν έκμυζφ τάς τροφίμους υλας ίκ τών ορυκτών 
ύλών, διά τόν οργανισμόν του, ώς ποιεί τό φυτόν,άλλά εκλέ
γει ταύτας, αϊτινες δέον νά ώσιν όργανικαί ή ζωϊκαί, προ· 
ερχόμεναι έκ φυτών ή σαρκών ζώων, τάς οποίας επιζητεί καί 
διακρίνει έκ τών πρός τροφήν χρησίμων υλών.

Προς τήν λειτουργείαν ταύτην ύπάρχουσι καί έν τώ ζώφ 
όργανα ίδια, τά δποϊα είσί τετοποθετημένα έν ίδίφ τόπω έπί 
τοΰ σώματος και ένεργούν ανεξαρτήτως τής ζωικής δυνάμεως 

ΧΡή®ιν- τής τροφής.
Όθεν διακρίνονται καί κατά τούτο δύο είδη ενεργειών, 

xlrr/mc ΐύχ Ir&r και χίχησις tar retyur.
Ή αυτοκίνητος δύναμις τών ζώων έκπηγάζιι έκ τής ζωι

κής δυνάμεως, ήτις όδηγεΐ αυτά προς άπόλαυσιν τής τρο
φής. Ή δέ έκμύζησις τών φυτών γίνεται δι’ ίδιων οργάνων 
έν τή ρίζη κειμένων, δι ’ ών εισφέρονται αί υλαι τών τροφών 
έντδς τού διοργανισμβΰ, ένθα δι ’ 'ιδίας τίνος δυνάμεως κα
λούμενης έξομοιώσεως καί. εκπορευόμενης έκ τής ζωικής ζω- 
πυρούνται καί καθίστανται αρμόδια πρός έξομοίωσιν καί 
θρέψιν τοΰ φυτού κατά τά διάφορα μέρη αύτοΰ. Οΰτω. φέ
ρεται ή τροφή διά κυκλοφορίας έν ΰγρφ καταστάσει εις τά 
διάφορα μέρη, ένθα έλκεταΐ'διά τής ζωικής συνοχής καί συσ- 
σωματούται.

Ή τοιαυτη κίνησις τής ζωικής ύλης οιά τής ζωικής δυ- 
νάμεως επαυξάνει καί. έλαττοϋται^άναλόγως τής ένυπάρξεως 
έν τοϊς πάροις τοΰ φυτοΰ καί έπί τής έπιφανείας αύτοΰ πο
σού αβαρούς ^ΰλης θερμογόνου, ηλεκτρισμού, φωτός κλπ. 
'Οθενίέπειδή έν πάση μηχανή δσον ζωηρότερα είναι ή κινη
τική δύναμις αύτής, τόσον ζωηρότερου κινείται ηαί έκπλη- 
ροϊ τόν σκοπόν της, ουτω καί έπί τής τοΰ φυτού μηχανής,

J. , < V,
οσον ή αυτόματος κίνησις τών ατόμων είναι ζωηρότερα, 
διά τής ζωικής δυνάμεως, τόσον αύτό είναι ζωηρότερου.

Ουτω γίνεται καί είς τά ζώα. ’Επειδή δέ πάσα ένέργεια 
τής ζωικής δυνάμεως αποβλέπει τήν οιατήρησιν τής ύπάρ- 
ξεως, διά τής δυνάμεως ταύτης—δηλ. τής οιαγνώσεως τοΰ 
συντελεστικοϋ ύπερ τής ζωικής δυνάμεως—τό ζώον φέρεται 
καί κινείται διά τής θελήσεως'διότι ή άέλησις· είναι ή δύναμις 
πρός έπιζήτησιν καί 'διάγνωσιν τών πέραν τοΰ σώματος τοΰ 
ζώου χρησίμων πρός τήν ζωήν. Τούτου ενεκεν τό ζώον κι
νείται άπό θέσεως εί; θέσιν, πρός έπιζήτησιν καί άνεύρεσιν 
τού χρησίμου, δπερ διαγιγνώσκει δι’ένστικτου τίνος αισθή
ματος τερπνού, έν φ τό επιβλαβές αποφεύγει δι’ αντιθέτου 
αισθήματος. Ούτως γίνεται χρήσις τών προς λήψιν οργάνων 
και εισαγωγήν τής χρησίμου ύλης έν τφ στομάχφ, ένθα 
κατεργάζεται προηγουμένως δι ’ ιδίας δυνάμεως τής πεπτι
κής και έκεϊθεν μεταβαίνει είς τήν εξουσίαν τής ζω'ίκής δυ- 
νάμεως πρός θρέψιν καί άντικατάστασιν. ■

Όσον λοιπόν αί έκλεγόμεναι υλαι είσίν έξ έντελεστέρας 
ζωικής ύπάρξεως, τόσον εύκολώτερον γίνεται καί έν τώ 
στομάχφ κατεργασία πρός τροφήν. Όθεν, αί μέν όρυκταί 
υλαι, ώς στερού^,εναι ζωικής δυνάμεως, είνε ήττον χρήσιμοι 
τών φυτικών προς θρέψιν, αί δέ φυτικαί ήττον τών ζωϊκών.

Φοίβος.

*.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠκρΙ τών ωών.

Τά ώά συνίσταται έ« ούο διαφορετικών ύλών, έκ τοΰ 
λευκώματος καί έκ τοΰ κρόκου.

Τό λεύκωμα τρωγόμενον υγρόν ή στερεόν, είναι πολύ δύ
σπεπτου καί ολίγον θρεπτικόν. Ό κρόκος όμως, μάλιστα 
νεαρού ώοΰ, τρωγόμενος βρασμένος υπό μελώδη κατάστασιν, 
ώστε τό λεύκωμα νά ένώται μετά τούτου, είναι πολύ ευπε-.' 
πτος, θρεπτικός καί έν ένί’ λόγφ ή έξαιρετικωτερα τροφή, 
διότι τρέφει πολύ καί αφήνει ολίγα περιττώματα είνε ευκοί
λιος, ώφελεϊ τούς ’ικτερικούς καί έν γένει τούς πάσχοντας ύπό 
ήπατικών διαθέσεων.Τά δέ ύπόλοιπα μετά τήν βράσιν μέρη, 
ημιδιαφανή καί ηνωμένα μετά ιξώδους ύλης, είσίν άπορρι- 
πτέα, διότι είσιν επιβλαβή, ώς δύσπεπτα.

Ό Όριέάσιος λέγει, δτι διά νά μή πήξωσι τά ώά, πρέ
πει νά τά άνακινή τις βραζόμενα.

Κατά τόν Ίπποκράτην δέ, τά ώά τών ορνίθων τρέφουσι 
καί έξογκοΰσι τό σώμα.

Έάν δμώς^) κρόκος διά τής θερμότητος ήνε στερεός,.τότε 
άποκαθίσταται δύσπετος καί επιβλαβής. Όθεν τά σφιγκτά 
καί τηγανιστά ώά είσίν επιβλαβή. Τούτο καί δ Παύλος δ 
Αίγηνίτης λέγει*  «πάντων δέ μοχθηρότατα καί τηγανιστά».

Ό κρόκος μεμιγμένος μετά θερμού- δδατος, σακχάρου 
καί άνθονέρου, παράγει γαλάκτωμα, δπερ είνε εξαίρετου θρε
πτικόν καί καταπραϋντικόν διά τούς έρεθισμούς τού στή
θους· ονομάζεται δέ τούτο « “Ορνιϋος γάΛα,.τι

Ό κρόκος συνίσταται έξ υδατος, έκ λευκώματος, έξ 
έλαίου γλυκυτάτου, άχρώμου καί έξ ύλης τίνος χρωματι-, 
στικής. Ό κρόκος καί τό λεύκωμα έμπεριέχουσι θειον, έξ 
ού προέρχεται ή θειώδης οσμή τού ώού καί τό μελάνισμα 

■ τών αργυρών καί σιδηρών σκευών.

Τί» αγςον Μύρον.

Αί άναφερόμεναι έν τφ Ευχολογίω υλαι προς κατασκευήν, 
τού Αγίου Μύρου, είσίν αί εξής :

ΈΛαιο')', καθαρόν.
Κόροχ, υλη ευώδης καί δυσεύρετος. 
ZvJo&iiffapor, κλάδοι αρωματικοί.
Έχιχάΐφη, άγνωστον. <
Ilintfi, τό έν χρήσει πιπέρι· Τονικόν. Διεγερτικόν.
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Σμ,όρτα, άγνωστον.
Σζνραζ, αρωματικόν ρητινώδες. Άποφλεγματικόν καί 

έπουλωτικόν των πληγών φάρμακον.
Μαυροπέπιρι, είδος πεπέρεως.
Ξνλοκάσσια, ελαφρώς ευώδες.
ΦοΛ-Ια ΊιΆχά, «ύώδη ώς τό γαρούφαλον, δυσεύρετα. 
Καρποβ&Λσαν-ον, άγνωστον.
Kiiuippr, ρίζα αρωματική, οσμής άσθενεστέρας τού ζιγ- ’ 

γιβέρεως. Φάρμακον διεγερτικόν.
Λ/>?τ£δ*«>*α,  άγνωστον.
Ke.lziwr, άγνωστον.
Κασσία μί-Ιαιια, άγνωστον. 1
Καρνόρνάΐα, τδ κοινώς καρυοφύλλι
Ααγχγιεια, ρίζα ολίγον αρωματική, δυσεύρετος.
Κικάμμωμοκ, ή κοινώς κανέλλα.
“ Aaapor, ρίζα ευώδης και δυσεύρετος.
Μάκαρ, άγνωστον.
Tspi&rOlri], ρητινώδης ύλη ευώδης.Πιζίζοκ, άγνωστον.
Μνροβά.Ι&κος, βάλανος η μυρεψική, έξ ης τό πάλαι 

κατεσχευάζετο μύρον προς κοινήν χρήσιν.
Σάμψοχον, βότανον ευώδες, κοινώς μαντζουράνα. Διε

γερτικόν των νεύρων.
4<Waror, ρητινώδης ύλη αρωματική. Διεγερτικόν φάρ- 

μακον. ‘Ο χύδην λαός τό μεταχειρίζεται ώς αντισπασμω
δικόν φάρμακον.

Λίβανος, τό γνωστόν λιβάνι. Άποφλεγματικόν.
Σζάχον, &χΊ<ύΰχον.
ΖιγγΙβΒξκ, ή κοινώς πιπερόρριζα. καλούμενη. Δειγερτι- 

κόν καί τονικόν φάρμακον.
Ζυυτοιγιπα, άγνωστον.
'EMrwr, ρίζα δυσεύρετος εύοσμος. Χρήσιμον ώς άρωμα 

οινοπνευματωδών ποτών.
' Αρισιο.ΙοχΙα, φύλλα ευώδη. Άντιπυρετικόν φάρμ.ακον.
“Ιρις, εύοσμος ρίζα. Τονικον φάρμακον.
Κόχον, Άγνωστον.
BaJaapiJaior, άγνωστον.

Μόσχος, δ γνωστός έξαγόμενος έκ θύλακος ευρισκομένου 
πλησίον τών γεννητικών’όργάνων τοϋ μοσχορόρου μόσχου.

Λ,ύββες τ<5ν ·ν τώ ύπ ’ άροβ. 11 — 12 φύλλω 
πνβυματιχών άβχήΰβων.

Ί*β  Λίνσγρ.®
Βάζος — γάζος

“Ελυσαν αύτδ δ κ. Μ. Γιαναχάτος έκ Κέρκυρας, ή δεσποινίς Μα
ρία Φιλίππου έχ Πειραιώς, δ χ· Δημ· Παπόπουλος έκ'Κων)πόλεως, 
δ κ. Βασίλ. Άνθιμου ΐκ Πόρου, ό χ. Ν. Σαρόπουλος έξ ’Αλεξάν
δρειάς και δ κ. II. Βάλτος έξ Αθηνών.

27 ΑΓνογμα
Αράκωκ—όράχωΓ

Έλυσαν αυτό ό χ. Μ. Γιαναχάτος έχ Κέρκυρας, δ χ. Δημ. Πα
πόπουλος έχ Κων)χόλεως, δ κ. Πέτρος Βάλτος εξ Αθηνών, ή Κυ
ρία Μελπομένη Άθηνάδου έ< Ψαρρών καί ό χ· Β.Παπαδοπούλας έχ 
Τριπόλεως.

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

30 Αίνιγμα.
Τής αρχαίας τής. ’Ελλάδος 
“Ημην βις τών βασιλέων 
Έπεσα ύπερ πατρίδος 
Αμυνόμενος ώς λέων 
“Αν τδ δλον μου εις δυο 
Μέρη ίσα τδ χωρίσης, 
Έχ τών δύο μου το πρώτον 
Εις τά βρη να ζητήσης.

31 ,ΑΙηγμα.
Λεπτός ευθύς και ύψηλδς 
’Ανέμους διασχίζω.
Φέρω καί πτέρυγας λεύκάς 
καί ’σ τα νερά βαδίζω.

• ’Αμέσως μεταβάλλομαι, 
ώς μ’ άναγραμματίσης 
Ώς θρεπτιχδν τής γης καρπόν
Τόιε να μέ ζητήσης Ν. Σαχίνης.

ΠΛΣ ΑΣΤΕΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΙΝΑΙ

Ό μελανωπής έμελάνωσε διά τοϋ κυλίνδρου του 
τό χειρόγραφον., τοϋ συγγραφέως, επί τούτω καί" 
yάριν παιδιάς.

— Τώρα, ούτε εγώ δύναμαι νά άναγνώσω τό 
χειρόγραφόν μου, λέγει ούτος μετά λύπης, παρα- 
τηρών αυτό. ,

— Πλύνω τόν ' κύλινδρον μέ ε“λαιον καί τον 
περνώ πάλιν επί τοϋ χειρογράφου καί άφαιρώ την 
μελάνην, επιλέγει δ μελανωτής, έλπίζων νά ευ
χαρίστηση τόν 'συγγραφέα.

— Καί κατόπιν τό βίπτομεν είς τό οζος, προσθέ
τει δ ποιητής, είρωνικώς.' .

— ,Ούτω κατασκευάζει ή μαμμά την σαλάτα, 
προσθέτει δ μικρός παΐς, χαριέντως.

Καί δ παθών μειδιά μετά πικρίας, ενώ δ ένοχος 
απομακρύνεται μετά μορφασμού. . -

Πιστή απεικόνισες τής ήμετέρας εΐκόνος.
Καί ουτω δί Σΐναι αστειεύονται πολλάκις,άνευ 

επεισοδίων.
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