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ΝΕΑ! ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ : Ή  γενική  ’Ιστορία τών λαών είς 20 αυτοτελείς τόμους 
Εκαστος τόμος τιμάτα ι δρ. 30 διά τούς έγγραφβιιένους δραχ. 25. Έξεδόβη 
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Δ Η Λ Ω Σ I Σ
Ζητοδμεν συγγνώμην άπο τούς άναγνώστας τής «ΑΙΑΛΕΒΕΩΣ» διότι 

ενεκα καβυστερησεως των καινουργών στοιχείων τα  όποια  παρηγγείλαμεν 
είδικως δια  τη ν  έκτυπωσιν τής «Α ΙΑ Λ Ε 3Ε »Σ», δέν ηδυνήθημεν νά  έτοι- 
μ α σ ω μ ενxh φύλλο ν μέχρι τής 15ης Μ αΐου καί δηλοϋμεν δτι τοΰ λοιποϋ 
οα καταραλωμεν καβε δυνα τήν προσπάθειαν οπαις φανώμεν συνεπείς είς 
τη ν  οποσχεσιν τη ν  οποίαν έδώσαμεν τή ν  διεύβυνσιν τοδ περιοδικού διά 
τη ν  έγκαιρον παραδοσιν τοδ φύλλο».
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ΠΡΟΦΥΑΑΗΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ ΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ  ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΔΟΥ, Διευθυντοΰ τοϋ Π αθολογικοί Τμήματος 

τοΰ Διαγνα>στικοΰ Ινστιτούτου ’Αθηνών είς τήν ’Αρχαιολογικήν Ε τ α ι
ρίαν 22 Φεβρουάριου. 1928

Σκοπός τής παρούσης πραγματείας 
είναι ή όπό Ίατροκοινωνικήν άποψιν λε
πτομερής καί εκτενής περιγραφή τής φυ- 
ματιώσεως κατά τά δεδομένα τής^σημε- 
ρινής προόδου τήςΈπι- 
στήμης καί τής Κοι
νωνίας. Άναμφιβόλως 
ή φυματίωσις είναι ή 
κ ατασ τρεπτικω τάτη  
τών νόσων έξ όσων σή
μερον μαστίζεται ή άν- 
Ορω πότης. Γνωρίζουσι 
δέ πάντες τήν φυματί- 
ωσιν, αλλ’ ελάχιστο; ε- 
χουσι ευκρινή και σα
φή γνώσιν αΰτής. Ε ν 
τεύθεν εΰεξήγητον τυγ
χάνει πόσον αδικαιο
λόγητος είναι ύ φόβος 
έ επικρατών παρά τφ 
Ααφ, ώς έκ τής εσφαλ
μένης άντιλήψεως καί 
γνώσεως τής λαϊκής 
ταύτης νόσου. ’Ανάγκη 
λοιπόν δπως έκαστος 
διδαχθή καί διαφωτισθή τά περί φυμα- 
τιώσεως, ί'να δυνηθή νά άποβή στρατι
ώτης ανδρείας; εις τόν απελευθερωτικόν 
κατά τής φυματιώσεως αγώνα τής άν

θρωπότητος. Ή  δύναμις, ή ίκανότης πρός 
εργασίαν τοΰ άτόμου τό μόνον πολύτιμον 
αγαθόν έξαρτάται άπό τήν δγείαν. Είναι 
γνωστόν, δτι οί πλεΐστοι τών ανθρώπων 

βλάπτουσι τήν υγείαν 
καί άσθενοϋσιν ενεκα 
άμα θείας καί άγνοιας. 
Είναι λοιπόν καθήκον 
ιερόν τοΰ ίατροΰ νά δια
φώτιση καί νά διδάξη 
τήν Κοινωνίαν περί τής 
δγιεινής τοΰ σώματος 
καί τής ψυχής. Έάν 
διά τοΰ παρόντος καί 
επ’ έλάχιστον ήθελον 
συντελέσει είς τόν σκο
πόν τοΰτον θά έθεώ- 
ρουν μεγίστην ήθικήν 
μου ίκανοποίησιν καί 
έμαυτόν ευτυχή.
'Ιστορία τή; 

Φυματιώσεω;.

Ή  φυματίωσις ε ί ' 
ναι γνωστή άπό τών 

άρχαιοτά.των χρόνων. Ή δη 400 Ιτη πρό 
X. ό πατήρ τής .ιατρικής ό Ιπποκράτης 
έγνώριζε τήν φυματίωσιν καί. περιέγραψεν 
αυτήν, ώς καί δ μέγιστος τών σοφών τής
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Άρχαιότητος ’Αριστοτέλης. Έθεράπευον 
ούτοι τούς φυματιώντας άποστέλλοντες 
αυτούς είς θερμά καί ορεινά μέρη.

Κατά τόν μεσαίωνα δμως ή δεισιδαι
μονία καί αί προλήψεις έκάλυπτον με 
τον πέπλον της άμαθείας τήν επιστήμην 
καί τήν Κοινωνίαν. Μόλις περί τά μέσα 
τοΰ παρελθόντος αίώνος, ήρχισεν αγών 
συστηματικός κατά τής φυματιώσεως καί 
ίδρύθη το πρώτον έν Γερμανία υπό τοΰ 
ίατροΰ Μπρέμμερ τό πρώτον 1'ανατόριον 
διά τού; φυματιώντας καί έτέθησαν αί βά
σεις τής σημερινής ύγιεινο-οιαιτητικής θε
ραπείας. Τέλος ή άνακάλυψις τοΰ βακίλ- 
λου τής φυματιώσεως τώ 1882 υπό τοϋ 
Κώχ οιήνοιξε νέους ορίζοντας καί οιεχά- 
ραξε τήν οδόν πρός προφύλαξιν καί θερα
πείαν τής φυματιώσεως.
Ό  β ά κ ιλ λ ο ς  της φυματιώσεως καί 

αί ιδιότητες  αΰτοΰ.
Οΰτος είναι ό ισχυρότερος δύναται 

τις νά εϊπη τών μικροβίων είναι πολύ 
μικρό: είναι εν χιλιοστόν τοΰ χιλιοστομέ
τρου καί ορατός μόνον διά τοϋ μικροσκοπίου. 
Τό κύριον χαρακτηριστικόν του εΐναι δτι 
περιβάλλεται άπό ενα περίβλημα λιπώδες 
οπερ καί τό προφυλλάσει άπό τάς έςω- 
τερικάς βλαβερά; επιδράσεις· έκτος 'τοΰ 
σώματος τοΰ ανθρώπου άνθίσταται καί 
εις τήν ξηρασίαν καί είς τό ψϋχος είς 
θερμοκρασίαν ύπό τό 0. Ή  σπουδαιότα
τη αύτοΰ ϊδιότης συνίστα cai ζκ  το δτι 
εκκρίνει τοξικάς ούσίας, αί όποΐαι άπορ- 
ροφόμεναι έκ τοΰ τόπου τής έγκαταστά- 
σεως τοΰ μικροβίου δηλητηριάζουν δλον 
τόν οργανισμόν τοϋ ανθρώπου. Λιά νά δι- 
ατηρηθή έν τή ζωή καί νά πολλαπλα- 
σιασθή εχει άνάγκην τής θερμοκρασία; 
τοΰ ζωϊκοΰ δργανισμοϋ. Άλλά παρετη- 
ρήθη, δτι καί έκτος τοΰ άνθρωπίνου σώ
ματος δύναται νά ζήση έπί μακρόν χρό
νον ήτοι μέχρι έξ μηνών. Ό  άσπονοό- 
τερος εχθρός τοϋ βακίλλου της φυμα-.ι- 
ώσεω; ώς καί δλων τών μικροβίων είναι 
το ηλιακόν φώς, οπερ φονεύει αύτά έν
τός ολίγων ωρών. Εντεύθεν ο εύεργετι- 
κώτατο; ήλιος είναι τό αριστον καί εύ-

θυνότατον φάρμακον δλων τών άσθενειών 
επίσης ο βρασμός δύναται νά καταστρε- 
ψη τόν βάκιλλον τοΰτον έντός 15' τής 
ώρας. Οΰτω γνωρίζοντες τόν έχθρόν μας, 
τάς κινήσεις καί τάς διευθύνσεις αύτοϋ, 
δυνάμεθα νά διδαχθώμεν περί τοϋ τρό
που τής μεταδόσεως τής φυματιώσεως 
τής προφυλάξεως, καί τής καταπολεμή- 
σεως αύτής, καί νά άκολουθήσωμεν τήν 
οδόν "να δυνηθώμεν νά έξέλθωμεν νικη- 
ταί είς τον κατά τή; φυματιώσεως άγώ- 
να. "Οπως εύκολώτερον κατανοηθή τό θέ
μα μας θέλω διαιρέσει αύτό είς τρία μέρη. 
Είς το πρώτον μέρος είς τόν τρόπον τής 
μεταδόσεως, εί; τό δεύτερον τής προφυ
λάξεως καί είς το τρίτον τής καταπολε- 
μήσεως.

Μ ετάδοσις  τής φυματιώσεως
—Τ ρ ό π ο ι κ α ί  ο δ ο ί  τ ή ς  μ ο λ ύ ν
α ε ω ς Είναι ήδη άνεγνωρισμένον δτι ή φυ
ματίωσής είναι νόσος μεταδοτική καί 
δχι κληρονομική, άλλ’ οί πλεΐστοι νο- 
μίζουσιν οτι οι βάκιλλοι τής φυματιώ
σεως εύρίσκονται πανταχοΰ, ο δέ φυμα- 
τικός εμπνέει είς αυτούς φόβον καί τρό
μον καί άποφεύγουσιν αυτόν, το τοιοΰ- 
τον δμως είναι άνάγωγον, σκληρόν καί 
βάρβαρον, άλλο; τούναντίον άψηφοΰσι 
πάντα κίνδυνον τής μολύνσεως καί ού- 
δεμίαν προφύλαξιν λαμβάνουστ/· άλλά 
καί τό τοιοΰτον είναι παράλογον καί 
άσύγγνωστον. Ή  πηγή πάσης μολύνσεως 
είναι έ φυματιών άσθενής, καί ιδίως ό 
έχων ανοικτήν πνευμονικήν φυματίωσιν, 
καί δστις αποτελεί τήν έπικινδυνωδεστά- 
την καί κυριωτάτην πηγήν της μετα
δόσεως διά τών πτυέλων. Τό μέγιστον 
ποσόν τών βακίλλων εξέρχεται διά τών 
πτυέλων ό Φλοΰκιε ύπελόγισεν δτι εί; 
έν χιλιοστόν τοΰ γραμμαρίου αυτών έμ- 
περιέχονται 50 χιλιά ες βάκιλ/ οι. Ε
καστον δέ σταγονίδιον έκπεμπόμενον διά 
τοϋ βηχός έμπεριέχει 2 ^ 8  έκατομμύ- 
ρια. ’Ανάλογος τοΰ βαθμοϋ τοΰ βηχός 
καί τοΰ ποσοΰ τών πτυέλων, είναι καί 
ή μορφή τής φυματιώσεως επικίνδυνος. 
Υπάρχουν ασθενείς οί όποιοι μόνον τό
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πρωί βήχουν καί έχουν ολίγα πτύελα, 
καί οί όποιοι δι’ ολίγων προφυλακτι- 
κών μέτρων εύχερώς καθίστανται ακίν
δυνοι είς τούς περί αύτών. Έ ξ άλλου 
ομως υπάρχουν ασθενείς μέ βαρεΐαν π ά 
θη σι ν, έχοντες σφοδρόν βήχα και άφ
θονα πτύελα, καί επομένως εκατομμύ
ρια βακίλλων έκπέμποντες μο ,ύνουσι τά 
ενδύματα των τάς χείρας των, καί τά 
αντικείμενα μέ τά όποια έρχονται εις 
επαφήν, ώς καί το οαπεδον, Αια τοΰτο 
πρώτη φροντίς ήμών είναι νά καθιστώ- 
μεν τά πτύελα' αύτών άβλαβή κατορ- 
θοϋται δέ τοΰτο έάν ό άσθενής πτύει εις 
πτυελοδοχεΐον κατάλληλον πρός χρησιν 
καί άποστείρωσιν, δηλαδή νά εχη λαοήν 
καί σκέπασμα' νά εμπεριεχη οέ ολίγον 
ύδωρ ή ό λ ί γ η ν  αντισηπτικήν ούσίαν (λι- 
ζοφύρμ Γ>ο)ο ή άλκαλιζόλ οο)ο. Έάν ό 
άσθενής ο δχι κλινήρης άλλα ο περιπα
τητικό; πρέπει νά πτυη εις πτυελοοο- 
χεΐον τής τσέπης, ή είς τό μανδήλιον 
ώς πρός τό σημεΐον αύτό αί γνώμαι δι- 
ΐστανται. Αιότι ο ασθενής δεν χρησιμο
ποιεί πάντοτε τό πτυελοδοχεΐον διά ν' 
άποφύγη νά άναγνωρισθή υπό τώ/ ά/.- 
λων δτι' πάσχει άπό μεταδοτικήν^ άαθέ- 
νειαν. Λιά τοϋτο άλλοι συνπτοΰν νά πτύη 
τι; εί; τό μανδήλιον τό όποιον ομως 
πρέπει νά άλλάζη, καθ’ έκάστ/jv ημέ
ράν. Άλλά τοϋτο δέν δύνανται νά̂  τό 
πράςουν οί πτωχοί άφ ενος, άφ ετέρου 
τό μανδήλιον λησμονεϊται εύκόλως είς 
τό κάθισμα ή είς τόν καναπέ, πιάνεται 
άπό τά μικρά παιδιά καθαρίζουν τό στό
μα, τήν μύτην, τά μάτια των και τ% 
χέρια των, τούθ όπερ είναι λιαν  ̂ επι
κίνδυνον καί οιοτι τα πτύελα αποξηραι- 
νόμενα μεταβάλλονται είς κόνιν ή'τις εύ
κόλως είσπνέεται καί φθάνει μέχρι τών 
πνευμόνων. Λιά τοΰτο δέον να προιίμη- 
θη τό πτυελοδοχεΐον τής τσέπης, τό  ̂ό
ποιον εύκόλως καθαρίζεται καί άπολυ- 
μαίνεται, τό δέ περιεχόμενον  ̂αύτοΰ νά 
εκκενώνεται είς τό άποχωρητήριον εάν 
δμως ή κατοικία δέν έχει υπόνομον νά 
σκάπτεται λάκκος εις τόν όποιον νά χύ- 
νωνται τά πτύελα. "Οσον άφορά τά έν-

δύματα τών φυματικών καί τά καλύμ
ματα τής κλίνης δέον νά άλλα^ωνται 
συχνά, νά τοποθετούνται εις ιδιαίτερον 
σάκκον καί είτα νά βράζωνται. Ο συν- 
ειθέστατος καί κυριώτατος τρόπος τής 
μολύνσεως είναι 0 οιά τής αναπνοής 
τών βακίλλων. Ό  πάσχων έξ ^άνοικτής 
πνευμονικής φυματιώσεως έκπέμπει διά 
τοϋ βηχός σταγονίδια άτινα είναι μικρο- 
σκοπικά καί άόρατα διά γυμνοΰ όφθαλ- 
μοϋ. Ώ ζ  έκ τής σμικρότητός των δύναν- 
ται νά αϊωρώνται είς τόν άέρα καί άνα- 
πνεόμενα νά είσέρχωνται μέχρι τών 
πνευμόνων, έκπέμπονται δέ ταϋτα κατά 
τον βήχα είς άπόστασιν ενός μέτρου, 
άρκεΐ καί είς βάκιλλος είσπνεόμενος νά 
έπιφέρη τήν μόλυνσιν. I ά μεγάλα στα7 
γονίδια εμπεριέχουν περισσοτέρους μέν 
βακίλλους, άλλά δυσκόλως εισέρχονται 
μέχρι τών πνευμόνων, καί αιωρούμενα 
ολίγα μόνον λεπτά, ταχέως πίπτουσιν 
έπί τοΰ δαπέδου, ένώ τά μικρά σταγο
νίδια έμπεριέχουν μέν ολίγους βακιλ- 
λους, άλλά εισέρχονται διά τής άνα- 
πνοής μέχρι τών κυψελίδων των πνευ
μόνων καί έπί περισσότερα λεπτά αίω- 
ρούμενα είς τόν άέρα μέχρι 30' τής ώ
ρα; πίπτουσιν βραδέως έπι τοΰ εοαφους. 
Επομένως ό βήχων φυματικός έάν δέν 
έχει βρογχικόν κατάρρουν δέν έκπέμπει 
πολλά σταγονίδια καί επομένως δέν εί
ναι καί τόσον έπικίνδυνος, ένώ ό φυμα
τικός δστις έχει βρογχικόν κατάρρουν 
βήχει πολύ, έχει άφθονα πτύελα, εκ
πέμπει καί άφθονα σταγονίδια, άτινα 
φθάνουν είς άπόστασιν ένός μέτρου. Ό  
τοιοΰτος άσθενής είναι λίαν έπικίνδυνος 
καί εύκόλως μολύνει τα άλλα μελη τής 
οΐκογενείας.

Λεύτερος τρόπος μολύνσεως είναι ο 
διά τή; κόνεως. Τά πτύελα ξηραινόμενα 
μεταβάλλονται είς κόνιν έμπεριέχουσαν 
βακίλλους, έπίσης τά σταγονίδια κατα- 
πίπτοντα έπί τοΰ έδάφους μεταβάλλονται 
εί; κόνιν. Πειράματα άπέδειξαν δτι είναι 
δυνατόν νά έπέλθϊ} μόλυνσις διά τής κό- 
νεως είς ήν μεταβάλλονται τά πτύελα 
είς σταγονίδια. Τόν κίνδυνον τοΰτον τής
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μολύνσεως δυνάμεθα ν' άποφύγωμεν εάν 
παραμείνωμεν είς υγρά καί ανήλια ζω- 
μάτια, καί έάν καθαρίσωμεν τό δάπεδον 
εγκαίρως μέ υγρόν πανί. ΙΙρός άποφυ- 
γήν δέ τοΰ σχηματισμού της κόνεως δέ
ον 6 ασθενής κατά τόν βήχα νά θέση 
τήν χεΐραν του έπί τοΰ στόματος, νά μή 
δπάρχουν είς το δωμάτιον παραπετάσμα
τα, τάπητες καί δτι περιττόν έπιπλον, νά 
αερίζεται συχνά τό δωμάτιον καί νά φω
τίζεται έπαρκώς διά τοΰ ήλιακοΰ φωτός. 
Λιά τοΰτο το δωμάτιον τοΰ φυματικοΰ νά 
είναι εΰήλιον, τά δέ ενδύματα του, τά 
σκεπάσματα τής κλίνης νά τά έκθέτω- 
μεν συχνά είς τον ήλιον.

Τρίτος τρόπος μολύνσεως είναι ο διά 
τής επαφής. Έγγίζοντες διάφορα μολυ- 
σμένα αντικείμενα καί φέροντες αυτά ή 
τούς δακτύλους είς τό στόμα δυνάμεθα 
νά μολυνθώμεν, διά τοΰτο πρέπει νά έμ- 
ποδίζωμεν νά παίζουν τά μικρά παιδία 
έπί τοΰ δαπέδου των δωματίων, είς τά 
όποια κατοικοΰσιν φυματιόντες, διότι ή 
διά τής επαφής μόλυνσις είναι συχνο- 
τάτη είς τά μικρά παιδία, τά όποια φέ- 
ρουσι τάς χεΐρας των είς τό στόμα, τήν 
ρίνα, τόν οφθαλμόν καί οΰτω δύνανται 
νά μολυνθωσιν, διότι παρετηρήθη δτι 
κοράσιον τό όποιον ήθέλησε νά θερα- 
πεύση τήν έπιπεφυκίτιδα μιάς φίλης της 
διά τοΰ σιέλου καί τής γλώσσης της, ή- 
σθένησεν έκ φυματιώσεως καί άπέθανεν 
έπίσης υπηρέτρια ένφ έκαθάριζεν τό 
πτυελοδοχεΐον φυματικοΰ, άνεπήδησεν 
πτύελον είς τό μάτι της καί έπαθε έπι- 
φυκίτιδα, είτα γενικήν φυματίωσιν καί 
άπέθανεν. Έπίσης τά επιτραπέζια σκεύη 
καί έν γένει τά πρός χρήσιν τοΰ φαγη- 
τοΰ δέον νά μή χρησιμοποιηθούν δπό 
των δγιών πριν τής άπολυμάνσεως διά 
βρασμοΰ, διότι είς τό στόμα τών βαρέως 
ασθενών εμπεριέχονται πάντοτε βάκιλλοι 
τής φυματιώσεως. Μία πηγή μολύνσεωίς 
είς τήν όποιαν δέν δίδεται καμμία προ
σοχή είναι καί τό φίλημα καί' ή χειρα
ψία. Εύνόητον πόσον εύκολος είναι ή 
μόλυνσις διά τοΰ φιλήματος μεταξύ συ
ζύγων ή συγγενών. Μεγάλη προσοχή

πρέπει νά δίδεται είς τά άτομα εκείνα 
τά όποια άσχολοΰνται μέ τήν πώλησιν 
τών τροφίμων, ώς είναι οί λαχα-νοπώ- 
λαι, οί αρτοποιοί καί οί γαλακτοπωλαι. 
Έπίσης ή μόλυνσις διά τοϋ γάλακτος 
τών φυματικών είναι συχνή εις τά μι
κρά παιδία, δταν το γάλα δέν βρά
ζεται καλώς. ’Άλλος τρόπος μεταδόσεως 
είναι ό διά τών έντόμων, τών μυιών πχ. 
τά όποια έπικαθήμενα είς πτύελα μετα
φέρουν τά μικρόβια είς τά τρόφιμα.

Ό  έκ τών βιβλίων κίνδυνος τής μο
λύνσεως δέν είναι καί -τόσον σοβαρός 
καθ’ οτι οί βαρέως πάσχοντες όέν δύ- 
νανται νά αναγιγνώσκουν συχνά, οί δέ 
ελαφρώς τοιοΰτοι δέν έχουν μικρόβια είς 
το στόμα διά νά μολύνουν τό βιβλίον 
δταν στρέφουν διά τών δακτύλων τά φύλ
λα, αΰτοΰ. ΙΙρός αποφυγήν τής έκ τής 
έπαφής μολύνσεως δέον νά απομακρύ- 
νωμεν τά πτύελα, ό ασθενής νά εχη ιδι
αίτερα αντικείμενα χρήσεως ώς τοϋ φα
γητού, τοΰ ποτοΰ, πετσέτες, μανδήλια 
ο.οϋρτσα τών όδόντων σινδόνια κ.λ.π. Βε
βαίως δέν ύπάρχει κίνδυνος μολύνσεως 
έάν μεταχειρισθή τις άντικείμενα χρησι- 
μοποιηθέντα μέν ύπό φυματικοΰ, άλλά 
καθαρισθέντα καί βρασθέντα (ώς π.χ. πο
τήρια, κουτάλια πιρούνια κ.λ.π.) νά κα
θαρίζεται συχνά τό δάπεο^ν μέ δγρό πα
νί, ώς καί τά πόμολα, πόρτες, τά καθί
σματα έν συντόμφ, όφείλομεν νά' τηρή- 
σωμεν μεγάλην καθαριότητα δπου δια
μένει φυματικός.

Έ κ  τών ανωτέρω λεχθέντων επεται 
οτι οί βάκιλλοι τής φυματιώσεως εόρί- 
σκονται παντοΰ είς δλα τά δωμάτια, καί 
δλας τάς γωνίας τής κατοικίας τοΰ φυ- 
ματικοΰ. Ή  επικίνδυνος ζώνη είναι μό
νον έν, μέτρον είς άπόστασιν άπό 
τοΰ άσθενοΰς, καί επομένως δταν παρα- 
μένη ούτος είς ιδιαίτερον δωμάτιον, ου
δόλως είναι επικίνδυνος διά τήν οικογέ
νεια αρκεί νά ληφθοΰν τά κατωτέρω προ- 
φυλακτικά μέτρα. Ό  βήχων πρέπει νά 
είναι είς άπόστασιν ενός μέτρου άπό τόν 
άλλον, νά στρέφη τήν κεφαλήν του α
ριστερά ή δεξιά · καί νά φερη τήν ράχιν
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τής άριστεράς του χειρός πρός τό στόμα 
/.ατά τόν βήχα ή καί τό μανδήλιον. 
Αέν πρέπει, ποτέ νά φιλήση, δέν πρέπει 
ποτέ νά πτύ^ είς τό μανδήλιον, ν’ άλ- 
λάσ{] συχνά τά ένδύματα καί τά αντι
κείμενα τής χρήσεως, καί έν γένει νά 
διατηρή απόλυτον καθαριότητα τοΰ σώ
ματός του. Τό δάπεδον τής οικίας του 
νά καθαρίζεται συχνά μέ όγρο πανί, 
το κρεββάτι του νά εδρίσκεται είς εΰή- 
λιον δωμάτιον άπό το όποΐδν πρέπει ν’ 
άφαιρέσωμεν πάντα τά αντικείμενα τά 
όποια κατακρατούν σ/.όνιν. Νά έχη ιδι
αίτερα έπιτραπέζια άντικείμενα, (ποτήρι, 
κουτάλι, πιροΰνι, πετσέτα) καί ιδιαιτέραν 
κλίνην. Πάντα τ’ άνωτέρω δύναται τις 
ευκόλως νά τά έκτελ^, ή παραμέλησίς 
των δεικνύει κακήν θέλησιν ή άγνοιαν.

Π ο ιο ι  μ ο λ ΰ ν ο ν τ α ι

Ή πρώτη μόλυνσις γινομένη είς τήν 
βρεφικήν ηλικίαν . έπιφέρει σχεδόν πάν
τοτε τήν ασθένειαν καί τόν θάνατον.* 
Έ φ ’ δσον προχωροΰμεν είς μεγαλυτέραν 
ηλικίαν, έπί τοσοΰτον καί ό κίνδυνος 
καθίσταται μικρότερος, οΰτω έπί 40 βρε
φών ηλικίας ένός έτους τά 35 ήτοι 8δ°/0 
καί έπί 46 βρεφών μολυνθέντων ηλικίας 
2 έτών άπέθανον τά 27 ήτοι 58 Τό 
αΰτό παρατηρεΐται καί είς άτομα μεγα- 
λειτέρας ηλικίας τά οποία διά πρώτην 
φοράν μολύνονται, είς ταΰτα ή μορφή 
τής φυματιώσεως είναι βαρεία καί θα
νατηφόρος. Τό τοιοϋτον παρετηρήθη 
κατά τόν τελευταΐον παγκόσμιον πόλε
μον, καθ’ δν στρατιώται υγιέστατοι τό 
πρώτον μολυνθέντες άθρόως προσεβάλλον- 
το όπό οξείας φυματιώσεως καί άπέθνη- 
σκον. Ή  έόπάθεια αΰτή παρατηρεΐται 
καί εις λαούς είς ούς δέν είναι διαοιδ:- 
μένη ή φυματίωσις. Ό  Μνιτμικώφ πα- 
ρετήρησεν οτι είς τούς Καλμούχους οί 
όποιοι τό πρώτον έμολύνοντο ή μορφή 
τής φυματιώσεως ήτο οξεία καί κακοή
θης, δταν δμως καί μεταξύ αΰτών διε- 
δόθη ή νόσος καί κατέστη ενδημική 
έλάμβανεν χρονιάν καί καλοήθη μορφήν. 
Έπίσης είς τούς Εβραίους καί 2ενεγα-

λέζους ή φυματίωσις, είναι οξεία καί 
κακοήθης, δταν δμως καί μεταξύ -αυτών 
όιεόόθη ή νόσος καί κατέστη ένδημική 
έλάμβανεν χρονιάν καί καλοήθη μορφήν. 
’Επίσης είς τούς Εβραίους καί Σενεγα- 
λέζους ή φυματίωσις, είναι όξεΐα καί κα
κοήθης πάντοτε καί συνήθως θανατηφό
ρος. "ΰστε ή πρώτη μόλυνσις, είναι λίαν 
έπικίνδυνος διά τά βρέφη, όλιγώτερον 
διά τά παιδία, καί πολύ όλιγώτερον διά 
τούς ενήλικας, ποία λοιπόν είνε ή αιτία ; 
βεβαίως άφ’ ένός μέν ή άθρόα μόλυνσις 
άφ5 ετέρου ή προδιάθεσις ήν έχει έκάστη 
ηλικία.Ώς συμπέρασμα έξάγεται τό έξής, 
δτι είς πάσαν ηλικίαν τής ζωής, μία καί 
μόνη μόλυνσις κατά πρώτον γινόμενη 
δύναται νά έπιφέρη θανατηφόρον άσθέ- 
νειαν αί συνέπειαι τής πρώτης μολύν
σεως είναι τοσοΰτον οαρύτεραι δσον άθρόα 
καί μεγάλη είναι ή μόλυνσις. Έκτος δέ 
τούτου μεγάλην σημασίαν έχει καί ή ή- 
λικία τοΰ μολυνομένου.

Νεώτεραι έρευναι καί παρατηρήσεις 
(Ρέμερ) άπέδειξαν δτι ή έκβασις τής 
φυματιώδους μολύνσεως έξαρτάται κατά 
πολύ έκ τής άθρόας καί έπανειλημμέ- 
νης μολύνσεως- τό τοιοϋτον ένέχει σπου- 
δαιοτάτην πρακτικήν σημασίαν, καθότι 
όφείλομεν παιδιά ζώντα είς φυματιώδες 
περιβάλλον καί μολυνθέντα ήδη νά νά 
άπομονώσωμεν καί νά τά προφυλάξωμεν 
από τήν περαιτέρω μόλυνσιν.

Ό  Κέφφερ καί ό Μπράουνικ παρη- 
κολο ώθησαν έπί πολλά έτη τήν τύχην 
παιδιών άτινα εζησαν είς φυματιώδη οι
κογένειαν, καί παρατήρησαν δτι είς τό 
περιβάλλον τών ασθενών έκείνων, οί ό
ποιοι έβηχον ολίγον κζί έτήρουν τόν 
κανόνα τής καθαριότητας καί τής προ- 
φυλάξεως, δλιγωτέρας εκδηλώσεις τής 
φυματιώσεως ώς καί δλιγωτέρας περι
πτώσεις θανάτων δπήρχον παρά είς τά 
παιδία τών άσθενών οί όποιοι είχον ά
φθονα πτύελα καί δέν έτήρουν τούς 
στοιχειώδεις κανόνας όγιεινής καί προ- 
φυλάξεως. Αί έργασίαι τοΰ Ρέντικερ, 
άπέδειξαν εσχάτως δτι, φυματιώδεις ε
στία' μετά νεαν μόλυνσιν όφίστανται ά-
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ναζωπύ ρωσιν. Αί παρατηρήσεις αδται 
άποδεικνύουσιν άκριβώς τόν μέγα κίνδυ
νον της ίσχυρας, άθρόας καί επανειλημ
μένης μολύνσεως ητις έν τή παιδική η
λικία γινόμενη επιφέρει τήν μετέπειτα 
φθίσιν. Εντεύθεν επιβάλλεται η άπομό- 
νωσις των βαρέως πασχόντων φυματι- 
κών οΐτινες διά τών πτυέλων οιάσκορπί- 
ζωσι άφθονους βακίλλους, αποτελεί δέ 
αυτή έξ δλων τών προφυλακτικών μέ
τρων το σπουδαιότατο'/.
Ή  ά ν τ ί σ τ α σ ι ς  τ ο ΰ  ά ν δ ρ ώ π β υ  π ρ ό ς  

τ ή ν  φ υ μ α τ ί ω σ ι ν  
—Ή  π ρ ο δ ιά θ εσ ίξ

Ή  φυματίωσις παράγεται μόνον υπό 
τοϋ ρακίλλου τοϋ Κώχ. καί μεταδίδεται 
δι5 αυτού, "ι,ίστε πρώτος κανών ανευ 
τού βακίλλου της φυματιώσεως οϋδεμία 
φυματίωσις καί όεΰτερος κανών ή φυμα- 
τίωσις είναι μεταδοτική. Εις άτομα άπο- 
θανόντα εις γεροντικήν ηλικίαν έξ άλ- 
ληξ νόσου, κατά τήν νεκροψίαν άνευ- 
ρέθησαν εις τούς πνεύμονας των έστίαι 
φυματικαί, σκληραί, άσβετοποιηθείσαι 
καί π;ριοαλλόμεναι υπό ούλώδους ιστού, 
Τά άτομα αύτά κατά τήν παιδικήν των 
ήλικίαν είχον μολυνθή καί προαβληθη 
υπό της φυματιώσεως 'ητις έν άγνοια 
τοϋ πασχοντος ίάθη αυτομάτως μή προ- 
ξενήσασα κανέν σύμπτωμα της νόσου, 
ώστε τρίτος κανών ή φυματίωσις είναι 
ίατή.— Αλλ’ οφείλω νά τονίσω οτι η 
μόλυνσις μόνον δέν άρκεΐ διά νά έπέλ- 
θη ή ασθένεια. Πάντες σχεδόν μολυνό- 
μεθα άλλ’ ολίγοι άσθενούσΓ ή μόλυνσις 
δέν συνεπάγεται πάντοτε καί τήν άσθέ- 
νειαν, άπαιτείται ή υπαρξις καί άλλων 
συνθηκών, άλλων αιτίων εσωτερικών, έξ 
ών έςαρτάται ή άσθένεια, ή πορεία καί 
ή έκβασις αυτής. Τά εσωτερικά ταΰτα 
αίτια καλοΰμεν κράσιν τοϋ οργανισμού 
ητις είναι ή κληρονομική φυσική άντί- 
στασις, τοϋ οργανισμού. Καί άν μέν ή 
τάσις ή προδιάθεσις τοϋ άτόμου είναι 
ικανή νά παράγη άμυντικάς ουσίας πε- 
ρισσοτέρας, λέγομε ν δτι τό άτομον τοΰτο 
έχει ίσχυράν κράσιν, έάν δμως ή δύνα-

μις τοΰ άτόμου καί ή ΐκανότης αύτοΰ 
είναι μικρά διά νά παράγη τά ειδικά 
άμυντικά σώματα, τότε λέγομεν οτι ή 
κράσις είναι άσθενής. Ή  εσωτερική αυ
τή δύναμις τοΰ οργανισμού κληρονομείται 
διά τών γονέων, ένώ ή ευπάθεια πρός 
τήν φυματίωσιν υπάρχει είς έκαστον 
άνθρωπον, εις άσθενή οργανισμόν, ή φυ- 
ματίωσις ευρίσκει έδαφος κατάλληλον 
καί εύνοϊκόν προς άνάπτυξιν. Ό  στενός 
καί πεπλατυσμένος θώραξ, ή έλαττωμα- 
τική άνάπτυξις τών μυών, ή πρόωρος 
άνάπτυξις τοϋ σώματος άποτελοΰν ιδιαί
τερον τύπον, δστις είναι συνέπεια ύπαρ- 
χούσης ήδη φυματιώσεως καί ούχί ση
μεία προδιαθέσεως πρός τήν νόσον, ώς 
νομίζεται. Τούς παράγοντας τούς ανω
τέρω ήτοι τήν φυσικήν άντίστασιν ή 
κράσιν τοϋ άτόμου δύναται νά μεταβάλ- 
λωσιν έξωτερικά αίτια' τοιαύτα είναι τά 
παιδικά νοσήματα ώς π. χ. ή ιλαρά, 
οστρακιά, κοκκύτης, καί άλλα ώς ή ά- 

ι.ναιμία, ό διαβήτης ή γρίππη, καί ή εγ
κυμοσύνη. ΙΙάντα ταϋτα εξασθενοΰσι τόν 
οργανισμόν καί προδιαθέτουσι πρός τήν 
φυματίωσιν καί ξεσκαλίζαυσιν λαθραίαν 
τοιαύτην. Επίσης σπουδαίον ρόλον πρός 
άνάπτυξιν τής φυματιώσεως παίζει καί 
ή βλάβη τών άνωτέρω αναπνευστικών 
οδών, ή έπερχομένη διά της άναπνοης 
ερεθιστικών ούσιών, ώς είναι ή κόνις, 
ητις είσερχομένη είς τήν τραχεΐαν καί 
είς τούς βρόγχους τραυματίζει αύτά καί 
οΰτω παράγονται είσοδοι πρός διείσδυ- 
σιν τών βακίλλων εις το σώμα. Επίσης 
άλλα αίτια προδιαθέτοντα πρός τήν φυ- 
ματίωσιν είναι καί ή ελλιπής θρέψις 
ητις δχι μόνον τό ποσόν άλλά καί τήν 
ποιότητα τών άμυντικών δυνάμεων τοΰ 
οργανισμού δύναται νά μεταβάλη, φαίνε
ται δέ δτι αί βιταμιναι έν τώ σημείω 
τούτω παίζουσι σπουδαιότερο'/ ρόλον, 
διότι άπεδείχθη δτι τροφαί στερούμεναι 
βιταμίνης εξασθενοΰσι τόν οργανισμόν, 
καί ή μορφή της φυματιώσεως καθίστα
ται κακοήθης, άλλο αίτιον είναι ή ανθυ
γιεινή κατοικία. Ή συνύπαρξις πολλών 
άτόμων εις μικράν καί ανθυγιεινήν κα
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τοικίαν έπιφέρει εύκόλως τήν μεταξύ 
αύτών μόλυνσιν έξ’ ού καί ή μεγάλη 
θνησιμότης έν ταΐς πυκνώς κατωκημέ- 
ναις συνοικίαις.

Α ί  μ ο ρ φ α 'ι  τ ή ς  φ υ μ α τ ι ώ σ ε ω ς

Ή  φυματίωσις είναι νόσος μεταδοτική 
καί παράγεται μόνον, διά τοΰ βακίλλου 
τοΰ Κώχ. Μορφή της νόσου ταύτης εί
ναι διάφορος άναλόγως της ήλικίας τοΰ 
άνθρώπου· ή βρεφική ηλικία είναι λίαν 
εύπρόσβλητος υπό της φυματιώσεως, το 
νεογνον γεννάται χωρίς νά φέρη μεθ’ .έ- 
αυτού τήν μόλυνσιν, διότι ή φυματίωσις 
δέν κληρονομείται δπως ή σύφιλις άλλ5 
ή έπ’ έλάχιστον χρόνον συνύπαρξις τοΰ 
βρέφους μετά φυματικών ανθρώπων άρ- 
κεϊ δπως επιφέρει τήν μόλυνσιν αύτοΰ. 
Οί βάκιλλοι της φυματιώσεως διά της 
άναπνοης ή καί τοΰ στόματος ή καί 
τών οφθαλμών φθάνουσιν είς τάς άμυ- 
γδαλάς καί είς τούς λεμφικούς άδένας 
τού τράχηλου, οί’τινες καί διωγκοΰνται. 
Επίσης δΰνανται νά φθάσωσιν μέχρι 
τών πνευμόνων καί νά παράγωσιν έκεί 
μικράν φυματιώδη εστίαν έξ ής ή νόσος 
δύναται νά έξαπλωθή είς δλον τόν πνεύ
μονα ήτοι είς δλον τόν δογανισμόν.

Επίσης οί βάκιλλοι φθάνουσι διά κα- 
ταπόσεως μεμολυσμένων τροφών είς τόν 
έντερικόν σωλήνα καί δι’ αύτοΰ είς τούς 
κοιλιακούς αδένας. Έ ξ ' δλων τούτων τών 
λεμφικών άδένων ορμώμενοι οί βάκιλλοι, 
διά της κυκλοφορίας της λέμφου καί 
τοΰ αίματος φθάνουσιν είς τά διάφορα 
δργανα καί προσβάλλουσιν αύτά οΰτω 
έχομεν τήν φυματίωσιν τών πνευμόνων, 
τών μηνίγγων, τών έντερων, τών Οστών 
καί τοΰ δέρματος, ή είς δλον τό σώμα 
συγχρόνως οπότε έχομεν τήν όξεϊαν γε
νικήν φυματίωσιν, ή Οποία είναι τόσον 
συχνή είς τά βρέφη. Έ άν ή μόλυνσις 
συμβή ουχί εις βρεφικήν ήλικίαν, άλλ’ 
είς τήν μικράν παιδικήν ηλικίαν, τότε ή 
αοριρή της φυματιώσεως είναι διάφορος. 
Τ> ίδιος τρόπος τής μολύνσεως έπιφέρει 
τήν διόγκωσιν τών λεμφικών άδένων, οι- 
τινες ομως είναι ικανοί νά άναχαιτίσωσι

τήν περαιτέρω μετάδοσή τών βακίλλων 
καί νά συγκρατώσιν αυτούς. "Οσον με- 
γαλυτέρα είναι ή ηλικία τοΰ παιδιοΰ, τό
σον μεγαλύτερα είναι καί ή ΐκανότης αΰ- 
τη δηλ. ή άντίστασις κατά τής μολύν
σεως, επομένως κατά τής νόσου. Εννο
είται δτι ή συχνή καί μεγάλη μόλυνσις 
ώς έκ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών μικρο
βίων ελαττώνει καί έκμηδενίζει τήν άν- 
τίστασιν ταύτην, οπότε οί βάκιλλοι διεισ
δύουν διά τών αδένων είς τήν κυκλοφο
ρίαν ή επεκτείνουν τήν καταστροφήν τοΰ 
δλου οργάνου, όπότε έχομεν τήν κεραυ- 
νοβόλον φυματίωσιν. ’Αλλά συνήθως έπί 
ετη καί έπί- δεκάδας έτών συνάπτεται α
γών μεταξύ τοΰ βακίλλου τής φυματιώ
σεως καί τοΰ σώματος τοϋ άνθρώπου. 
Καί ή νίκη είναι πάντοτε μέ τό μέρος 
τοϋ ίσχυροτέρου. Συμβαίνει πολλάκις έκ 
μιας φυματιώδους εστίας ή λεμφικού ά- 
δένος, ό βάκιλλος τής φυματιώσεως νά 
μεταβή είς δστοΰν ή άοθρωσίν τινα όπότε 
έχομεν συνήθη μορφήν τ ις  φυματιώσε
ως τής παιδικής ήλικίας. Έ άν αί έστίαι 
αύται διαρρηγνύηνται προς το δέρμα πα- 
ράγουσι τά χρόνια σηρίγγια άτινα έπί 
έτη πυορροούν. Ενίοτε εξωτερική βλάβη 
τοΰ οστού ή τής άρθρώσεως δίδει αφορ
μήν πρός έγκατάστασιν τών βακίλλων 
Ή μορφή αυτη τής φυματιώσεως τών ο
στών ώς έπί τό πλεΐστον καταλαμβάνει 
τό γόνυ, τήν κατ’ ίσχύον άρθρωσιν καί 
τήν σπονδυλικήν στήλην, έπιφέρει- δέ 
καί μετά τήν ίασιν τόν περιορισμόν τών 
κινήσεων ή τήν· εντελή άγκύλωσιν τών 
αρθρώσεων, καί ώς έκ τούτου τήν χω- 
λότητα καί τήν κύφωσιν. Εις τινας περι
πτώσεις οί βάκιλλοι διά τής κυκλοφορί
ας μεταφέρονται είς τά δργανα τής ορά- 
σεως καί τής ακοής καί έπιφέρουσιν τήν 
φυματίωσιν τών οφθαλμών καί τών ώτων. 
Έάν ή πρώτη μόλυνσις έπέλθη κατά τήν 
μεγάλην παιδικήν ήλικίαν καί δή κατά 
τήν εφηβικήν ή τά παιδία ύπόκεινται είς 
διαρκείς μολύνσεις πού συμβαίνει είς οι
κογένειαν τής οποίας ό πατήρ, ή μήτηρ 
βήχει, τότε επέρχεται ή φυματίωσις τών 
πνευμόνων ή άλλου τίνος οργάνου. Είς
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τά παιδία των πτωχών οικογενειών, δπου 
υπάρχει ανθυγιεινή κατοικία καί ελατ
τωματική θρέφις καί έλλειψις καθαριό- 
τητος τοΰ σώματος, παρατηροΰμεν τήν 
Εδιάζουσαν μορφήν τής φυματιώσεως 
ή'τις καλείται χοιράδωσις. Τά παιδία 
ταΰτα παρουσιάζουν τήν εξής εικόνα- τό 
πρόσωπον ωχρόν καί έξογκωμένον, διόγ- 
κωσιν τών λεμφικών αδένων τοΰ τρα
χήλου τών παρίσθμιων τών αμυγδαλών, 
καί φλεγμονάς τοΰ δέρματος καί τών 
δφθαλμών.

Τέλος είς τούς ενήλικας επανειλημμέ
νοι δποτροπαί μικράς παθήσεως ενεκα 
συχνής μολύνσεως καί άλλων αιτίων ώς 
δπερκοπώσεως καί ύποσιτισμοΰ παράγε- 
ται ή συνήθης μορφή της νόσου ή φυ- 
ματίωσις τών πνευμόνων, ή κοινώς λε- 
γομένη φθίσις. Έ κ τής φλεγμονής τήν 
οποίαν προκαλοΰν οί βάκιλλοι σχηματί
ζονται μικραί διογκώσεις ήτοι φυμάτια 
(έξ οδ καί ή λέξις φυματίωσις) άτινα βα
θμηδόν αύξάνονται καί καταστρέφουν δ- 
λοέν τόν υγια πνευμονικρν ιστόν. Κατά 
τό στάδιον τοΰτο παρατηρούνται τά έξής 
αρχικά συμπτώματα τής νόσου, ό ασθε
νής εχει ανορεξίαν ελαττώνεται τό βά
ρος τοΰ σώματός του κουράζεται ευκό
λως, έ'χει έλαφρόν απογευματινόν πυ
ρετόν καί άπισχναίνει. Έ άν κατά τό στά
διον τοΰτο δέν γίνη ή δέουσα θεραπεία, 
τότε τά φυμάτια πολλαπλασιάζοντας ε- 
νοΰνται πρός άλληλα μεγεθύνονται τέλος 
μαλακύνονται καί διαρρηγνύονται πρός 
τούς βρόγχους οπότε ·εχομεν τήν άπό- 
χρεμψιν μέ. πυώδη πτύελα, άτινα, εμπε
ριέχουν άφθονους βακίλλους. Είς τήν πε- 
ρίπτωσιν αύτήν εχομεν τήν λεγομένην 
ανοικτήν φυματίωσιν. Έ άν δμως τά φυ
μάτια δέν ρήτνύονται καί δέν συγκοινω
νούν ποός τούς βρόγχους, τότε ελλείπει 
ή άπό-/οεμψ:ς, βπότε εχομεν τήν λεγο
μένην κλειστήν φυματίωσιν. Έ άν κατά 
τήν καταστροφήν τών πνευμόνον διαβι- 
βοώσκεται άγγεΐον τοΰ αίματος, εχομεν 
τ-/ς αιμοπτύσεις. Έ άν δμως ή νόσος προ
χωρεί άδιακόπως καί βαθμηδόν, τότε ή 
πυώδης τήξις τοΰ πνευμονικ’οΰ ίστοΰ πα

ράγει κοιλότητας τάς όποιας ώνομάζο- 
μεν σπήλαια, συνήθως άπό τής άρχής 
τής νόσου μέχρι τής καταστάσεως αύ- 
τής διαρρέουσιν ετη καί δεκάδες ετών, 
ΐτότε εχομεν τήν χρονιάν φυματίωσιν, 
έάν δμως ή πορεία- τής παθήσεως είναι 
ταχεία, τότε εχομεν τήν καλπάζουσαν 
φυματίωσιν. Έάν διά τής διαρρήξεως 
μιάς φυματιώδους εστίας εισέρχονται 
άφθονοι βάκιλλοι είς τήν κυκλοφορίαν, 
τότε παράγεται ή λεγομένη οξεία και- 
χροειδής φυματίωσις ήτις είναι θανατη
φόρος.

Ή  φυματίωσις τών πνευμόνων άποτε- 
λεϊ τά 9)10 ενώ δλων τών άλλων ορ
γάνων ήτοι τοΰ λάρυγγος, τών εντέρων 
τών νεφρών, τών βατών κ.λ.π. αποτελεί 
τύ 1)10 μόνον τής νόσου.

Σήμερον γνωρίζομεν δτι οί πλεΐστοι 
τών άνθρώπιον κατά τήν ζωήν των οδχί 
άπαξ άλλά πλειστάκις μολύνονται καί 
δτι ή φθίσις εΐναι τό τελευταίων στάδιον 
πολυετούς μολύνσεως, ένεκά τούτου όφεί
λομεν νά άναζητήσωμεν τήν πρωτοπαθή 
εστίαν καί πώς αΰτη παράγεται. Τά πει
ράματα διάσημων ερευνητών ώς τοΰ Μπέ- 

1 ριγκ, Καλμέτ, άπέδειξαν δτι διά τής 
άναπνοής τά βακτηρίδια τής φυματιώ
σεως φθάνουν είς τούς πνεύμονας καί εγκα
θίστανται είς τόν πνευμονικόν ιστόν διτις 
είναι λίαν ευπαθής καί έκεΐ διατηροΰσι 
τήν ζωτικότητά των, ευκόλως άναπτύσ- 
σονται καί παράγουν τήν πρωτοπαθή 
εστίαν καί είς μέν τά βρέφη ή πάθησις 
προχωρεί άκατάσχετος μή ούσης άντι- 
στάσεως τοΰ οργανισμού, ενώ είς τά με
γάλα παιδία ενεκα τής φυσικής άντιστά- 
σεως τών ιστών παράγοντάι δυνάμεις ά- 
νισοποιητικαί, αίτινες σταματούν τήν πε
ραιτέρω έξέλιξιν τής παθήσεως. Έκτος 
τούτου ό οργανισμός αποκτά είδικάς ου
σίας ώστε είς νέαν μόλυνσιν τά μικρόβια 
τής φυματιώσεως νά μή δύνανται νά πα- 
ράγωσιν πρωτοπαθή εστίαν. ’Άλλως δμως 
έχουσι τά ποάγματα δταν ή μόλυνσις 
συμβή δι5 άλλου τινός βλενογόνου ώς τοΰ 
στόματος τής ρινός, τοΰ δφθαλμοΰ ή καί 
τοΰ δέρματος. Οί ιστοί οδτοι εχουσι με-
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γάλην φυσικήν άντίατασιν, ή’τις είν&ι 
διάφορος είς τά διάφορα άτομα ενεκα 
τούτου οί βάκιλλοι τής φυματιώσεως κατά 
τήν είσοδόν των διά τών βλενογόνων τού
των φονεύονται έπί τόπου χωρίς νά δύ- 
νανταί νά σχηματίζωσιν εστίαν πρωτο
παθή έ'νεκα τούτου ή μόλυνσις διά τής 
ρινός, τοΰ φάρυγγος καί τών εντέρων 
δέν έπιτυγχάνεται ευκόλως. Άλλά καί 
έάν οί βάκιλλοι άτίέφυγον τόν θάνατον 
καί είσήλθον εις τόν οργανισμόν έγκατα- 
σταθέντες είς τούς άδένας, διατηοοΰσιν 
μικράν ζωτικότητα. Οί τοιοΰτοι έξησθε- 
νημένοι βάκιλλοι έπιφέρουσι τάς φυμα
τιώσεις τών άδέ.νων καί τοΰ δέρματος 
Ά λλά πλήν τής μεταδόσεως τής φυμα
τιώσεως διά τής άναπνοής εΐναι δυνατόν 
νά έπέλθη μόλυνσις καί διά τοΰ έντε- 
ρικοΰ σωλήνος. Ό  τρόπος οδτος τής με
ταδόσεως συνήθως λαμβάνει χώραν διά 
τοΰ γάλακτος τών φυματικών αγελάδων 
ιδίως είς τήν βρεφικήν καί παιδικήν 
ήλικίαν. Έ ξ  δλων τών κατοικίδιων ζώων 
ή άγελάς συνήθως προσβάλλεται δπο 
τής φυματιώσεως, άπεδείχθη δέ δτι οι 
βάκιλλοι ττ.ζ φυματιώσεως τών άγελάδων 
δύνανται νά παοάγωσιν τήν φυματίωσιν 
τοϋ άνθρώπου. Ή  φυματίωσις τών άγε
λάδων έδράζει ιδίως είς τήν κοιλίαν, έξ’ 
fi~ μεταδίδεται εις τούς μαστούς, οπότε 
είς τό γάλα τών ζώων τούτων εδρίσκον- 
ται άφθονοι βάκιλλοι οί οποίοι δύνανται 
εύκόλως νά μολύνωσι τόν άνθρωπον, ι
δίως τά βρέφη, δταν δέν βράζεται καλώς 
τό γάλα. Έντεΰθεν είς τάς πολιτισμένα; 
•/ώρας διά νομοθεσίας επιβάλλεται ή 
έπιτήρησις τής δγείας τών άγελάδων 
καί '-ή έξέτασις τοΰ γάλακτος, οΰτως 
ώστε σήμερον είναι άσφαλής ή προφύ- 
λαξις τοΰ άνθρώπου άπό τής φυματιώ
σεως τών άγελάδων. Ύπό τής φυματιώ
σεως δύνανται νά προσβληθώσιν καί ό 
κύων, ό ίππος, τό πρόβατον καί 6 χοί
ρος άλλά σπανίως. Άφοΰ ή φυματίωσις 
τών ένηλ'κων κατά τόν Μπέριγκ είναι 
αποτέλεσμα τής κατά τήν παιδικήν ήλι
κίαν μολύνσεως, δέν είναι άπίθανον πλεΐ- 
στχι περιπτώσεις τής μεταδόσεως νά

δφείλωνται είς τό γάλα τών φυματικών 
άγελάδων. Είναι δέ άποδεδειγμένον δτι 
ή παιδική ηλικία εΐναι έξαιρετικώς λίαν 
ευαίσθητος είς τήν μόλυνσιν παρά οί 
ενήλικες. Έντεΰθεν δλαι αι προσπάθεια' 
μας, δλα τά μέτρα είς τόν κατά τής 
φυματιώσεως άγώνα, δέον νά συγκεν
τρώνονται διά τήν προστασίαν τών μι
κρών παιδιών, ιδίως τών βρεφών, ί'να 
δσον τό δυνατόν άπομακρύνωμεν τήν άνα- 
πόφευκτον μόλυνσιν ήτις θέλει έπισυμβή 
θάττον ή βράδιον. Το σημεΐον τοΰτο 
δέον νά άποτελέση τήν βάσιν τής δια- 
φωτίσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τοΰ 
λαοΰ είς τόν άντιφυματικόν άγώνα, διά 
τής προφυλάξεως τής βρεφικής καί παι- 

■ δικής ηλικίας περί ής έκτενώς θέλω 
ομιλήσει κατωτέρω.

Δ ι α ί ρ ε σ ι ς  τ ή ς  φ υ μ α τ ι ώ σ ε ω ς  κ α ι  
α ν ο σ ί α .

Τί έννοοΰμεν λέγοντες α) α', β' καί 
γ ' στάδιον τής φυματιώσεως. Αί νεώτε- 
ραι έρευνα: διά τήν φυματίωσιν, αί γε- 
νόμεναι έσχάτως υπό τοΰ Ράγνκε άπέ- 
δειξαν δτι ή μετάδοσις τής φυματιώσεως 
κατά το πλεΐστον λαμβάνει χώραν διά 
τών πνευμόνων. Οί άναπνεόμενοι βάκιλ- 
λοι τοΰ Κώχ έγκαθίστανται είς τόν πνευ
μονικόν ίστόν, παράγουσι τήν πρωτο
παθή εστίαν καί διά τών λεμφικών αγ
γείων μεταβαίνουσι είς τούς άδένας. OS- 
τω εχομεν τό πρωτοπαθές στάδιον τής 
φυματιώσεως, ώς έπί τό πλεΐστον. Ή  
πρωτοπαθής εστία θεραπεύεται αδτομά- 
τως καί ταχέως, παραμένει δμως ή μο
λύνεις είς τούς άδένας, έξ ών δύναται 
νά μεταδοθή είς παρακειμένους άλλους 
άδένας, ήτοι είς τήν κυκλοφορίαν τοΰ 
αίματος. Ή  πρώτη μετάδοσις τής φυ
ματιώσεως γίνεται είς τήν παιδικήν ήλι
κίαν, καί άναλόγως τοΰ βαθμοΰ τής μο
λύνσεως καί έξ άλλου τών άμυντικών 

-δυνάμεων τοΰ σώματος, ή ή μόλυνσις 
υπερνικαται, όπότε τό άτομον παραμένει 
υγιές, ή ή φυματιώδης -εστία είς τοδς 
άδένας παραμένει χωρίς νά θεραπευθή 
είς δλην τήν ζωήν. Ή  φυματιώδης αΰτη
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εστία εις τους αδένας δνομάζετat δευτε
ροπαθής έστία, εκδηλώνεται δέ διά τής 
διογκώσεως των έξιοτερικών άδένων ήτο; 
τών τραχηλικών μασχαλιαίων, καί τής 
διογκώσεως τών Ισωτερικών τοιούτων, 
ήτοι τών κοιλιακών ενδοθωρακικών καί 
τραχεοβρογχικών. Έ κ  τής δευτεροπα
θούς ταύτης εστίας οί βάκιλλοι φυμα
τιώσεως καί αί τοξΐναι αυτών φθάνουσιν 
είς τήν κυκλοφορίαν του αίματος καί 
παράγουσι τά φαινόμενα τής δηλητη- 
ριάσεως τοΰ οργανισμού, όπότε έχομεν 
το δευτεροπαθές στάδιον τής φυματιώ
σεως, τοΰ όποιου εκδήλωσις είναι τά 
εξής συμπτώματα : κόπωσις, έξάντλησις, 
αναιμία, χαλάρωσις κ.λ.π., ενίοτε πάλιν 
αί τοξΐναι αΰται τής φυματιώσεως είναι 
τόσον ισχυρά5, ώστε προκαλοΰσιν φλε- 
γμονάς διαφόρων οργάνων καί διαταρα- 
χάς τής εσωτερικής έκκρίσεως. Οΰτω 
εχομεν τόν ρινικόν κατάρρουν (κοινώς 
συνάχι) τόν βρογχικόν κατάρρουν άτινα 
θεωρούνται ώς άπλά κρυολογήματα.Επί
σης διαταραχαί τοΰ στομάχου (νευρικό 
στομάχι κοινώς) άρθρωπάθειαι εκλαμβά
νονται ώς ρευματοειδείς παθήσεις' επί
σης επέρχονται διαταραχαί καί άλλων 
οργάνων ώς νεφρών, ήπατος, κόστεως 
καί τής εμμήνου ροής. Αί διαταραχαί 
αΰται επί πολλά’ ετη καί δεκάδάς ετών 
διατηρούμενα1., προκαλοΰσιν δευτεροπα
θείς παθήσεις, ώς βρογχεκτασίαν, έμ- 
φύσημον άσθμα, ψυχώσεις καί νευρώ
σεις. Τάς περιπτώσεις ταύτας δυνάμεθα 
νά διαγιγνώσκωμεν διά τής φυματίνης 
πολλάκις καί δ’-’αύτής έπιτυχώς νά τάς 
θεραπεύσψμεν.

Συνέπεια τοϋ δευτεροπαθούς σταδίου 
εΐναι τό τριτοπαθές στάδιον τής φυματιώ
σεως· δταν δηλαδή οί βάκιλλοι διά τοΰ 
στόματος, φθάνουσιν εις διάφορα όργανα 
καί έκεΐ εγκαθιστάμενοι προκαλοϋσι τήν 
άσθένειαν αύτών, οΰτιυ έχομεν τήν φυ- 
ματίωσιν τών πνευμόνων τών οστών κλπ. 
ώστε λέγοντες σήμερον φυματίωσιν δέν 
έννοοΰμεν πλέον τήν φυματίωσιν τών 
πνευμόνων, δηλαδή τήν φθίσιν, άλλ' δτι 
διά τής οιαγνώσεως καί θεραπείας τοΰ

δευτεροπαθοϋς σταδίου, δυνάμεθα νά προ- 
λαμβάνωμεν τήν φυματίωσιν τών ορ
γάνων.

Τ ε χ ν η τ ή  ά ν ο σ ο π ο ί η σ ι ς  "Π ς
φ υ μ α τ ι ώ σ ε ω ς .

βεβαίως ολοι γνωρίζομεν τον εμβο
λιασμόν κατά τής ευλογίας, διά τοΰ 
όποιου ύφιστάμεθα άνοσίαν καί δέν προσ- 
βαλλόμεθα 6πό τής νόσου. "Οπως ό 
Γέννερ παρετήρησεν οτι οί διερχόμενοι εις 
συγχρωτισμόν μετά αγελάδων προσβε
βλημένων υπό τής ευλογίας προσεβάλ- 
λοντο 6πο τής νόσου ελαφρώς ή καί 
ουδόλως, οΰτω παρατηρεΐται ότι άτομα 
μολυνόμενα υπό τών βακίλλων τής φυ
ματιώσεως έχουσιν έλαφράν τινα άνο
σίαν, ητις δμως είναι ανεπαρκής δπως 
μετά άθρόαν μόλυνσιν μάς προφυλάςη 
άπο τήν ασθένειαν. Έ νεκα τούτου 6 
φυσικός οΰτος εμβολιασμός δέν λαμβά- 
νεται ύπ’ δψει δσον αφορά τούς ενήλι
κας, προκειμένου ομως περί βρεφών ενέ
χει μεγάλην σημασίαν, έάν δυνάμεθα νά 
έμβολιάσωμεν τά βρέφη, τά όποια ώς έκ 
τής ελάχιστης άντιστάσεως τοΰ όργανι- 
σμοϋ εύκόλως προσβάλλονται καί συνή
θως ύποκύπτουσιν εις τόν θάνατον κα
τόπιν εστω καί μιας μολύνσεως. Τον 
εμβολιασμόν τούτον δυνάμεθα νά κάμω- 
μεν μέ βακίλλους τής φυματιώσεως, άλ
λα είς τοιοϋτον βαθμόν έξησθενημένους 
ή καί φονευμένους, ώστε νά μή προ- 
καλέσωσιν άσθένειαν ή νά μή βλάψω- 
σιν τόν οργανισμόν. Έργαοίαι τοϋ Κώχ 
τοϋ Μπέριγκ, τοΰ Λάγγι έπί τοϋ ση
μείου τούτου δέν έδωσαν τά προσοοκώ- 
μενα αποτελέσματα. Εσχάτως ομως ό 
Καλμέτ διά τής καλλιεργείας έπί πολλά 
έτη έντός σχολής κατώρθωσε νά έπι τύ
χη βακίλλους άπολέσαντας τελείως τήν 
τοξικότητά των, καί νά έμβολιάση τού- 
τους, είς τά ζώα καί είς τούς ανθρώ
πους. Επέτυχε δι’ επανειλημμένων έμ-, 
βολιασμών νά διατηρήση αγελάδας ύγιεΐς 
έπί πέντε έτη, αί όποΐαι συνέζων μετ' 
άλλων φυματικών. Ό  Καλμέτ έπεξέτει- 
νε τά πειράματα του καί έπί τών βρε
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φών· χορηγεί κατά τάς πρώτας ημέρας 
μετά τόν τοκετόν είς τά βρέφη έκεΐ να 
τά οποία έγεννήθησαν έκ φυματικών 
γονέων ή είς φυματικόν περιβάλλον, διά 
τοϋ στόματος μέ ολίγον γάλα καλλιέρ
γειαν ρακίλων. Ό  έμβολιασμός οΰτος γί
νεται σ ήμερο; είς μεγάλην κλίμακα έν 
Γαλλία καί είς άλλας χώρας τής Εύ- 
ρώπης. Έμβολιάσθησαν περί τάς τριά
κοντα χιλιάδας βρέφη είς τά οποία πα- 
ρετηρήθη θνησιμότης Ο,δ ·/. (ήμισυ τοΐς 
έκατόν) ένώ πρό τοϋ εμβολιασμού ή θνη
σιμότης άνήρχετο είς 25 */„. Αι εργα
σία; αύται τοϋ Καλμέτ διανοίγουν νέους 
ορίζοντας καί δίδουσι πολλάς έλπίδας 
οιασώσεως τής άνθρωπότητος άπό τήν 
ολεθριωτατην ταύτην νόσον, ’Ήδη καί 
έν Έλλάδι είσήχθη ό έμβολιασμός τών 
βρεφών διά τοϋ εμβολίου τοΰ Καλμέτ, 
τό όποιον παρασκευάζεται είς τό ένταΰ- 
θα Ελληνικόν Ίνστιτούτον ΙΙαστέρ, καί 
δπερ χορηγείται δωρεάν. Γίνεται δέ ό 
εμβολιασμός άπλούσταται ώς εξής : .Μό
λις γεννηθή τό παιδί, τήν τρίτην ήμέ- 
ραν άπό τοϋ τοκετού, χορηγείται μία 
όοοις (1 αμπούλα) έντός κοχλιαρίου μετί: 
γάλακτος, τήν πέμπτων ημέραν χορη
γείται η δεύτερα οοσις καί τήν Ιοδόμην 
ήμερα·/ η τρίτη οόσις. Πάντως δέν πρέ
πει νά παρέλθη περισσότερος χρόνος 
τών 14 ημερών άπό τής γεννήσεως, 
διότι τόαχι ήμέραι άρκοΰσι διά νά μο- 
λυνθή τό βρέφος ΰπό τών βακίλλων τής 
φυματιώσεως. Έάν δμως μετά παρέλευ- 
σ;ν εστω καί Ιδδομάδων καί μηνών, ή 
άντίδρασις Ιΐίρκετ είναι αρνητική, δυνά
μεθα νά εφαρμίσωμεν καί πάλιν τό εμ- 
δόλιον Καλμέτ.

"Η προφυλαξις  τοΰ βρέφους.

Είναι αποδεδειγμένο·/ δτι τά νεογέν
νητα βρέφη είναι άμόλυντα μόνον Ιπϊ 
14 ημέρας ο»ς ανωτέρω άνεφέραμεν, 
είτα ομως μολύνονται ύπό τών φυματι
κών γονέων, ένώ τά τέκνα μή φυματι
κής οΐκογενείας. μολύνονται μετά τό 
τρίτον ή Ιδοομον έτος τής ήλικίας των. 
Είς τήν μόλυνσιν ταύτην δέον ν’άποδο-

θή ή μεγάλη θνησιμότης τών βρεφών. 
’Απόδειξις δέ τό εξής παράδειγμα: Ά νά 
εν έκ τριών διδύμων γεννηθέντων έκ 
μητρός φυματικής, άπεμακρύνθησαν έκ 
τής οΐκογενείας είς τήν εξοχήν καί έκεΐ 
άνετράφησαν ύπό τής τροφού, καί πα- 
ρέμειναν ύγιά' ένώ τά άλλα τρία, τά · 
παραμείναντα παρά τή φυματική οίκο- 
γενεία, καίτοι δέν τά έθήλασεν ή μήτηρ 
άλλά τροφός, άπέθανον. Γνωρίζομεν δτι 
η άριστη τροφή οιά τό βρέφος είναι τό 
μητρικόν γάλα, καί οΰτω διερωταται τις 
πρέπει ή φυματική μήτηρ νά θηλάση 
το τέκνον της, μόνον ό θεράπων ιατρός 
μετ’ έπισταμένην έξέτασιν δύναται ν’ 
άπαντηση. Πλήν τού μεγάλου κινδύνου 
τής έκ τής αμέσου έπαφής τοϋ νεογνοΰ 
πρός τήν μητέρα μολύνσεως, άνευρέθη- 
σαν είς τό γάλα φυματικής μητρός καί 
βάκιλλοι, οιά τοΰτο είς σπανιωτάτας μό
νον περιπτώσεις δέον νά οοθή, ύπό τοΰ 
ιατρού ή άδεια τού θηλασμού ύπό τής 
ιδίας ασθενούς μητρός. Βεβαίως τό νεο- 
γνόν δέν μολύνεται μόνον ύπό τής μη
τρός, άλλά καί ύπό τής τροφού, τών 
συγγενών, τών αδελφών καί τών άλλων, 
οι όποιοι αγνοοϋντες οτι είναι φυματι- 
κοι καί περιποιούμενοι τά βρέφη, άκου- 
σίως καί άσυνειδήτως μολύνουσιν αύτά. 
Ιιά  τούτο πάς όστις αναλαμβάνει τήν 
περιποίησιν καί ανατροφήν τοΰ βρέφους 
πρέπει κατά κανόνα νά ύποβληθή είς ι
ατρικήν έζετασιν. Τό αύτό πρέπει νά γί
νη καί οιά το προσωπικόν τών Βρεφο
κομείων καί Νηπιαγωγείων καί παρομοί
ων ιδρυμάτων, εις τά όποια συνεχώς νά 
επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος. Ή  καθα- 
ριοτης άποτελεί τήν βάσιν τής υγιεινής 
των βρεφών. < )ι γονείς ή οί συγγενείς 
καί έν γένει τά άτομα τά ασχολούμενα 
με τήν περιποίησιν καί άνατροφήν τών 
βρεφών, οφείλωσιν ούόέποτε μέ το μαν
οήλιον των νά ‘/.αθαρίζωσι τάς χείρας ή 
τό πρόσωπο·/ τοΰ παιδιοΰ, ή νά φέρωσι 
τόν ελαστικόν άπομυζητήρα τοΰ δοχείου 
τού γαλακτος είς τό ίδιον αύτών στόμα 
καί νά καθαρίζω® αύτό μέ τάς χείρας 
των. Έάν τό νεογνόν πρέπει νά τραφή
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ή μή μέ μητρικόν γάλα, τοΰτο οφείλει 
ν’άποφασίση δ ιατρός και νά δώση τάς 
άπαιτουμένας οδηγίας, έχων πάντοτε ύπ 
δψιν δτι οί μαστοί είναι πολλοί καλύτε
ροι άπδ τό δοχεΐον τοΰ γάλακτος. 'Επι
σκέψεις εστω καί επ’ ολίγα λεπτά φυ
ματικών συγγενών πρός τά βρέφη δέον 
ν’ άπαγορεύωνται. ’Ολίγα λεπτά της ώ
ρας · άρκοΰσιν ττρος μόλυνσιν, άν είναι α
δύνατον δ φυματικός ν’ άπομακρυνθή άπδ 
της οίκογενείας,είς ήν δέν είναι δυνατόν 
ώς έκ τοΰ χώρου της κατοικίας νά λαμ- 
βάνονται τά προφυλαχτικά μέτρα, τότε 
μόνον δύναται νά διαφυλαχθή.τό νεογνόν 
άπό τήν μόλυνσιν εάν εύθύς αμέσως ά- 
ποχωρισθή άπό. τής οίκογενείας, καί ά- 
νατραφή είς άλλο υγιές περιβάλλον. Βε
βαίως τοΰτο είναι σκληρόν μέτρο ν, άλλά 
τί είναι άνθρωπινότερον νά δωρήση τις 
νέαν ζωήν, τήν όγείαν, ή νά παραϊώση 
τις είς αύτήν τον μαρασμόν καί τήν κα
ταστροφήν; Τοιαΰτα βρέφ.η άπειλουμενα 
ύπό της μολύνσεως πρέπει νά μεταφε- 
ρωνται είς υγιείς συγγενείς δσον το δυνατόν 
είς τήν εξοχήν ή καί τά βρεφοκομεία.

Προφΰλαςις τής μικράς παιδικής 
ήλικίας.
ΓΙλήν τών γενικών προφυλακτικών μέ

τρων άτινα πρέπει νά έφαρμόσωμεν οέον 
νά λάβωμεν καί τά έξης προς προφύλα- 
ξιν μέτρα κατά τήν ηλικίαν ταύτην ήτοι 
άπό τοΰ 2ου μέχρι τοΰ 6ου έτους' τό 
παιδίον δέν πρέπει νά παίζη ή νά έρ- 
πη έπί τοΰ δαπέδου τών δωματίων καί 
τών διαδρόμων τής κατοικίας δπου υπάρ
χει κόνις τήν όποιαν δύναται νά άνα- 
πνεύση καί νά φέρη διά τών δακτύλων 
του είς τό στόμα. Ώ ς γνωστόν ή κόνις 
τής κατοικίας είναι μεμολυσμένη έν άν- 
τιθέσει πρός τήν τοΰ δρόμου, ήτις δέν 
εμπεριέχει μικρόβια ώς έκ τής έπιορά- 
σεως τοΰ ήλιακοΰ φωτός. Μικρά παιδία 
φυματικής οίκογενείας πρεπει νά προ- 
φυλάσσωνται αύστηρώς άπό τήν ιλαράν 
καί τόν κοκκύτην είς τήν μικράν δέ α
διαθεσίαν ή ασθένειαν νά προσκληθή δ 
ίατρδς τής οίκογενείας. Πάσα φυματίω-

σις τοΰ μικροΰ παιδιοΰ διαγιγνωσκόμενη 
δι’ έπιμελοΰς ιατρικής έξετάσεως δέον 
αμέσως νά ϋεραπευθή καταλλήλως· πρέ
πει ή άντίστασις τοΰ παιδικοΰ δργανι- 
σμοΰ νά ένισχυθη διά τοΰ δρθοΰ καί ύ- 
γιεινοΰ τρόπου τής ζωής δστις επιτυγχά
νεται διά τών εξής· Πρέπει άπό τής μι- 
κρας παιδικής ήλικίας, τό παιδίον νά εκ- 
μάθη τήν καθαριότητα νά πλύνη πρωί 
καί βράδυ τάς χεΐρας, τό πρόσωπον, το 
λαιμόν, τό στήθος, νά καθαρίζη τούς ό- 
δόντας καί τούς όνυχας, νά λαμβάνη 
λουτρόν, άπαξ καί δίς τής έβδομάδος νά 
παραμένη δσον τό δυνατόν είς τόν κα
θαρόν άέρα ήτοι είς τό ύπαιθρον, νά κοι
μάται μέ ανοικτόν παράθυρον, νά λαμ- 
βάνη άερόλουτρα καί ήλιόλουτρα μέ έκτε- 
θειμένον γυμνόν τό σώμα είς τόν άέρα 
καί είς τάς ήλιακάς ακτίνας, ύπό τήν 
οδηγίαν καί τάς συμβουλάς έμπειρου καί 
είδικοΰ ιατρού' ό άήρ καί δ ήλιος καί 
τό ύδωρ άποτελοΰν το καλύτερον φάρ- 
μακον. κατά τής παιδικής φυματιώ
σεως.

Το μικρόν παιδίον πρέπει νά συνειθί- 
ση τάς καιρικάς μεταβολάς καί έπιδρά- 
σεις, νά μή παίζη μέ άλλα ακαθαρτα 
καί άσθενικά παιδία, νά μή λαμβάν.η τά 
παιγνίδια των καί νά μή χρησιμοποιή 
τό μανδήλιον ή τό ποτήριον τών άλλων. 
Είς τήν σκληραγώγησιν τοΰ ύδατος, άέ- 
ρος καί ήλίου συντελοΰσιν πολύ καί τά 
ενδύματα τά οποία πρέπει νά είναι ολί
γα, λεπτά, καί ελεύθερα καί κατάλληλα 
πάντοτε διά τάς καιρικάς μεταβολάς τής 
ατμόσφαιρας. Έπίσης ή τροφή πρέπει 
νά είναι μετρία, θρεπτική, εύπεπτος καί 
ούχί ερεθιστική, δύσπεπτος ώς π. χ. ό 
καφφές τά οινοπνεύματα τά όποια είναι 
δηλητήρια διά τόν παιδικόν δργανισμόν. 
Πρέπει νά συνειθίζη νά άναπνέη διά 
τής ρινός ή’τις είναι φυσικόν όιϋλιστήριον 
διά τήν κόνιν καί τά μικρόβια.

Έ άν τό παιδίον άναπνέει μόνον διά 
τοΰ στόματος, τοΰτο άποδεικνύει δτι -εχει 
πάθησίν.τινα είς τήν μύτην καί πρέπει 
νά υποβληθή είς ιατρικήν έξέτασιν διά 
ν’ άποφανθή ό ιατρός έάν χρειάζεται έγ-
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χείρησις ή δχι ήτις είναι λίαν εύκολος 
καί αβλαβής.
Ή προφύλαςις τής σχολικής παι

δικής ήλικίας.
Τά παιδία τής ήλικίας ταηης έκτεί- 

θενται έίς τόν κίνδυνον τής μολύνσεως 
α) Διά τών συμμαθητών, οί όποιοι πά
σχουν έκ λοιμωδών νόσων, β) Διά τών 
μαθητών ή διδασκάλων πασχόντων έξ 
άνοικτής πνευμονικής φυματιώσεως γ) 
διά τοΰ κονιορτοΰ τών δωματίων τοΰ 
σχολείου, 4) Διά τής κακής στάσεως τοΰ 
δώματος έπί τοΰ θρανίου, διά τοΰτο 
επιβάλλεται ή έπίβλεψις ύπό τών σχο
λικών ιατρών τής ύγείας τών μαθητών 
καί τών διδασκάλων καί ή Υγιεινή τών 
σχολείων. Είς τήν παιδικήν σχολικήν 
ήλικίαν ήτοι άπό τοΰ 6ου Ιτους, ή άν- 
τίστασις τοΰ όργανισμοΰ είναι μεγάλη, 
καί τοΰτο διότι οί μαθηταί τής ήλικίας 
ταύτης άρχίζουν νά εφαρμόζουν τήν κα
θαριότητα τοΰ σώματός των, τάς συμ-' 
βουλάς τών γονέων καί τών διδασκάλων, 
γυμνάζονται καί ζοΰν είς τό ύπαιθρον, 
κατά δέ τάς ώρας τής σχολικής αργίας 
έκτελοΰν έκδρομάς καί περιπάτους καί 
παραμένουν κατά τάς θερινάς διακοπάς 
είς τήν έξοχήν. Πρέπει νά γνωρίζωμεν 
δ τ ι  ή φ υ μ α τ ί ω σ ι ς  τ ώ ν  ή λ ι κ ι ω
μ έ ν α) ν ε ί ν α ι  ή ε π ω δ ό ς  το ΰ  ά
σ μ α τ ο ς  τό  δ π ο ΐ ο ν  ή ρ χ ι σ ε ν  νά 
τ ρ ά γ ο υ  δ ή τό παιδί άπ’τήν κούνια του.

Είναι ήφυματίωσις πρό παντός παιδική 
ασθένεια ή οποία κατά τήν παιδικήν 
ήλικίαν πρέπει νά διαγιγνώσκεται, νά 
θεραπεύεται, καί νά ίάται. Κατά τήν 
έφηβικήν ήλικίαν ή φυματίωσις τών πνευ
μόνων είναι λίαν συχνή, είς τοΰτο συν- 
τελοΰσιν δύο κυρίως λόγοι 1) Πρώτον 
μέν ή έσωτερική έκκρισις τών γεννητι- 
κών άδένων, καί δεύτερον αί καταχρή
σεις τής ζωής κατά τήν ήλικίαν ταύτην 
καί τό έπάγγελμα τό βιοποριστικόν. 
Προφΰλαςις εν τή κατοικία τοΰ

φυματικοΰ.
Τά προφυλακτικά μέτρα κατά τής 

φυματιώσεως ήτοι ή άπομάκρυνσις τών

πτυέλων, ή διδασκαλία τοΰ τρόπου τοΰ 
βηχός, το ύγρόν καθάρισμα τής κατοι
κίας, ή χρήσις ιδιαιτέρων αντικειμένων 
καί ή καΰαριότης τού σώματος έξαρτών- 
ται έκ τή.ς καλής θελήσεως, τής γνώ- 
σεως, ευσυνειδησίας έκάστου άτόμου. Τό 
δυσκολώτερον δμως είναι πάντως ή πα
ραμονή τοΰ ασθενούς μακράν τών ύγειών, 
πάντοτε τούλάχιστον δύο μέτρα. Διά τον 
σκοπόν τούτον, δ φυματικός δέον νά εχη 
πάντοτε ιδιαιτέραν κλίνην, ή ιδιαίτερον 
δωμάτιον. Έ άν τοΰτο δέν είναι δυνατόν, 
τότε αί κλίναι νά άπέχουν τούλάχιστον 
δύο μέτρα, ν’ απαγορεύεται δέ ή είσο
δος τών μικρών παιδίων είς τό δωμάτιον 
τοΰ άσθενοΰς. Έάν δμως υπάρχει δωμά
τιον κοινόν δι’ δλα τά μέλη τής οίκογε
νείας, τότε τά μικρά παιδία δέν πρέπει, 
νά έγείρωνται τής κλίνης συγχρόνως καί 
νά πλύνωνται καί νά ντύνωνται. Έάν 
ταΰτα είναι τής σχολικής ήλικίας, τότε 
ή αποφυγή τής μολύνσεως είναι εύκολος, 
διότι τόν περισσότερον χρόνον θά διάγουν 
είς τό σχολεΐον. καί το ύπαιθρον, είς τά 
παιδιάς, έν δέ τή οικία θά έχουν ιδιαι
τέραν θέσιν πρός μελέτην καί φαγητόν. 
Έ άν δμως τά παιδιά είναι πολύ μικρά, 
οπότε έρπουν καί παίζουν έπί τοΰ δα
πέδου, τότε ή προφύλαςις είναι πολύ δύ
σκολος. Δέν πρέπει νά ένδύωνται είς τό 
ίδιον δωμάτιον. τοΰ άσθενοΰς ή τοΰτο 
τούλάχιστον νά μή συμβή κατά τον αύ- 
τόν χρόνον καθ’δν ό άσθενής έγείρεται 
τής κλίνης καί ένδύεται. Καθ’ δλην τήν 
ήμέραν νά εύρίσκωνται είς τό ύπαιθρον, 
είς τόν κήπον, κατά δέ τήν ώραν τού 
φαγητοΰ '/απαγορεύεται είς τόν άσθενή 
νά'δώση τροφήν είς το μικρόν παιδί. 
Δέν είναι άνάγκη ν’ άπομακρυνθή πάντο
τε δταν δέν είναι δυνατόν τοΰτο τό βρέ
φος καί νά στερηθή τήν μητρικήν αγ
κάλην καί τό μητρικόν γάλα, άρκεΐ νά 
ληφθοΰν πάντα τ’άνωτέρω περιγραφέντα 
προφυλακτικά μέτρα, ών τήν πιστήν ε
φαρμογήν δέον. νά έπιβλέψη ή έπισκέ- 
πτρια νοσοκόμος τών άντιφυματικών ια
τρείων τής πόλεως.

Έάν ό πατήρ ή άλλον μέλος τής οί-
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κογενείας είναι φυματικός, ή προφύλαξις 
δέν είναι δυσχερής διότι τάς περισσοτέ- 
ρας ώρας διάγει εκτός τής κατοικίας. 
Έ χν δμως ή μήτηρ πάσχει, τότε τήν 
περιποίησιν των τέκνων δέον ν’ άναλάοη 
άλλο μέλος τής οικογένειας. Καί α; μέν 
ή φυματίωσις τοΰ πάσχοντος είνε κ λει
στή καί επομένως δέν είνε μεταδοτική, 
δέν εινε ανάγκη νά ληφθοϋν αυστηρά 
προφυλακτικά μέτρα, έπί ανοικτής ομως 
φυματιώσεως καί μάλιστα μετά κατάρ- 
ρου/, ό κίνδυνος είναι μέγας καί έπομέ- 
νως ή λήψις αυστηρών προφυλαχτικών 
μέτρων επιβάλλεται. Μεγάλη προσοχή 
πρέπει νά δοθή εις τήν μορφήν τής φυ
ματιώσεως εκείνης, έξ ής πάσχουσι γέ
ροντες. Αυτη είναι χρονιοτάτη πάθησις 
τήν οποίαν οί οικείοι εκλαμβάνουν ώς 
άπλήν βρογχίτιδα. Εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν πρέπει νά έξετάζω/ται μικροβιο- 
λογικώς τά πτύελα τώ; ηλικιωμένων 
τούτων άτόμων (παππούς καί γιαγιά) 
καί έν ανάγκη έάν υπάρχουν μικρά παι
διά έν τή οικογένεια, πάση θυσία επι
βάλλεται ή άπομόνωσις τοΰ άσθενοΰς. 
Ιίπουδαϊον ρόλον εις τήν έκτέλεσιν καί 
έφαομογήν τών προφυλαχτικών μέτρων 
παίζει ή κατοικία τοΰ άσθενοΰς, δι’ δ 
καί δικαίως' ή φυματίωσις ώνομάσθη νό
σος τής κατοικίας. Βεβαίως είς μικράν 
καί άσήμα,ντον κατοικίαν, δταν δέν 
υπάρχει βάκιλλος φυματιώσεως δέν ανα
πτύσσεται ή φυματίωσις, άλλά ευνοεί
ται αδτη καί ύποθάλπεται άπό τήν αν
θυγιεινήν τοιαύτην, ή'τις έξασθενεί το 
σώμα, καθιστά τούς ενοίκους ώχρούς 
καί αναιμικούς, καί ώς εκ τούτου λίαν 
ευπαθείς ύπό τής νόσου. Ή  δέ ύγιειτνή 
καί ή μεγαλοπρεπής κατοικία δέν προ
στατεύεται άπο τήν φυματίωσιν, δταν 
μεταφέρωνται έν αύτή οί βάκιλλοι τοΰ 
Κώχ.

ΙΙόσαι δμως πολυμελείς οικογέ
νεια; έκ πέντε καί δέκα άτόμων, δέν 
κατοικοΰσι είς εν καί μόνον δωμάτιον, 
καί πώς νά μή θεωρήσωμεν ώς αιτίαν 
τής καταπληκτικής διαοόσεως τής φυ
ματιώσεως τήν κατοικίαν !

Ή  προφ ύλαξις έκ τος της κ α το ικ ία ς

Έ κ  τής άνοικτής πνευμονικής φυμα
τιώσεως μόνον 20“, 0 λαμβάνει χώραν 
ή μόλυνσις έντός τής οΐκογενείας· τά 
80“, „ έκ τών φυματικών έχουν τήν πη
γήν τής μολύνσεως έκτος τής' κατοι
κίας. Έ νεκα τούτου είναι ανάγκη νά 
έπιστήσωμεν τήν προσοχήν μας έπί τών 
οδών τούτων τής μολύνσεως. Έ  έξωοι- 
κογενε ιακή αύτη μόλυνσις είναι σπα- 
νίως άθρόα καί έπα/ειλημμένη, έν τού- 
τοις οί μολυνόμενοι εύκόλως προσβάλ
λονται, ώς έκ τής άσθενοΰς άντιστάσεως 
τοΰ οργανισμού των καί έπειοή δέν εί
ναι οίκογενειακώς έπιβεβαρυμένα ύπό 
τής νόσου. Έ ν τούτοις καί έκτος τής 
οΐκογενείας δίδονται πολλαί εύκαιρίαι δι’ 
άθρόαν μόλυνσιν. 'ϋ ς  έκ τούτου μεγά
λην σημασίαν διά τήν προφύλαξιν ταύ
την άπό τής έξωοικογενειακής μολύν
σεως ένέχει ή διδασκαλία καί ή δια- 
παιδαγώγησις τοΰ λαοΰ, ή'τις δέον νά 
'fiv'Q διά τών έξής : λά άναρτώνται πι
νακίδες μέ υγιεινά παραγγέλματα είς τά 
Λημόσια Γραφεία καί τάς αΐθούσας ανα
μονής, εις τούς σιδηροδρόμους, εις τά 
Γράμ, όπως άπαγορευθή τό πτύειν κατά 
γής καί τό βήχειν κατά πρόσωπον τοΰ 
άλλου. Εις τό Ταβός τής Ελβετίας καί 
είς άλλα μέρη τής Εύρώπης απαγορεύε
ται διά Νόμου τοΰ προστίμου τό πτύειν 
κατά γής. Πολλοί ύποστηρίζουσιν οτι ή 
κόνις τών οδών δέν είναι επικίνδυνος, 
διότι διά τοΰ ήλιακοΰ φωτός φονεύονται 
τά μικρόβια' καί είναι μέν αληθές τοΰτο 
είναι δμως καί βέβαιον οτι τά μικρά 
παιδία τά όποια παίζουν έπί τών πεζο
δρομίων καί τών πλατειών, είναι δυνα
τόν νά μολυνθώσιν διά τών χειρών των.

Έ ξ άλλου λόγοι εύπρεπείας καί αι
σθητικής επιβάλλουν νά άπομακρύνωμεν 
τά πτύελα καταλλήλως, όπως τά ούρα 
καί τά κόπρανα.

Ά λλ ' ή μεγαλυτέρα μόλυνσις έκτος 
τής οΐκογενείας λαμβάνει χώραν διά τοΰ 
επαγγέλματος. Έ π ί τοΰ σημείου τούτου 
τό Κράτος, τά Σωματεία, οέον νά λαμ
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βάνουν προφυλακτικά μέτρα άτινα καί 
ωφέλιμα διά τόν άσθενή είναι καί σω
τήρια διά τήν κοινωνίαν. Οί εργαζόμε
νοι φυματικοί κατά τήν σημερινήν επο
χήν καθ’ ήν τήν κοινωνίαν μαστίζει ή 
αεργία πρέπει ν’ αντικαθίστανται υπό 
τών υγιών άέργων καί νά παρέχεται είς 
αυτούς ή ύλική βοήθεια. Ούτω άφ5 ενός 
μέν οι φυματικοί έργάται θά έχουν τον 
καιρόν καί τά μέσα νά θεραπεύωνται, 
οί δέ υγιείς θά ευοουν εργασίαν. Τό αύ
τό δέον νά γίνη διά τούς διδασκάλους 
καί τούς ύπαλλήλους. ’Ιδιαιτέρα ποοσο- 
χή δέον νά δοθή είς τούς διδασκάλους 
καί μαθητάς τούς πάσ/οντας έκ φυμα
τιώσεως, δέον εις αύτούς ν’ άπαγοοευθή 
νά μεταβαίνουν εις τό σχολεΐον, είς δέ 
τούς ύποπτους φυματικούς καί τούς βή- 
χοντας νά γίνη ή δέουσα ιατρική έξέτα- 
σις καί μικροβιολογική τοιαύτη τών πτυ
έλων, ή ύπό τών σχολικών ιατρών, ή 
ύπό τών άντιφυματικών ’Ιατρείων. Ή  
τοιαύιη έξέτασις είναι απαραίτητος, καθ’ 
δτι πολλάκις γονείς, στηρίζόμενοι εις 
πιστοποιητικά πρακτικών ιατρών άρνοΰν- 
ται νά ύποβάλωσιν τά τέκνα των εις έξέ- 
τασιν, δικαιολογούμενοι οτι ταΰτα είναι 
ύγιά. Επειδή δέ ή διάγνωσις τής πνευ
μονικής φυματιώσεως τών διδασκάλων 
καί τών μαθητών καί έν γένει τοΰ προ- 
σωπικοΰ τών σχολείων δέν γίνεται τα
χέως, αί υποδείξεις καί ή εφαρμογή τών 
προφυλακτικών μέτρων είναι απαραίτη
τος. Είς έκάστην γωνίαν τών αιθουσών 
νά ύπάρχη πτυελοδοχεΐον έμπεριέχον 
διάλυσιν άλκαλιζόλ 5° ,,, έπί τρίποδος 
καί εις υψος ενός μέτρου άπό τοΰ δα
πέδου.

Νά έπιβάλλεται δέ καί νά έπιβλέπεται 
πάντοτε ό υγρός καθαρισμός τών δωμα
τίων. ’Άλλα επικίνδυνα έπαγγέλματα διά 
τήν μετάδοσιν τής φυματιώσεως είναι : 
τών νοσοκόμων, τών μαιών, τών παιδα
γωγών, τών τροφών, καί τών ύπηρετριών. 
ΙΙόσαι πεοίπτώσεις φυματιώσεως καί θα
νάτου παιδιών υγιούς- οικογένειας οφεί
λονται είς μολύνσεις έκ φυματιώσεως 
τών άνω προσώπων ! Λίαν Ιπιίκνδυνον

είναι τό Ιπάγγελμα τών ασχολούμενων 
μέ τρόφιμα (δπωροπώλαι, λαχανοπώλαι, 
αρτοποιοί, κρεοπώλαι). Τούς τοιούτους 
δέον νά προσέχουσιν οί άστύατροι περισ
σότερον παρά τά σάπια μήλα καί τυριά. 
Είς ολας τάς άνω περιπτώσεις τοΰ κιν
δύνου τής δημοσίας υγείας έκ τών φυμα
τικών έπαγγελματιών ή ενέργεια τοΰ ία- 
τροΰ δέον νά είναι λελογισμένη καί έπω- 
φελής· δφείλει νά πεισθή δτι πάσχει έκ 
μεταδοτικού νοσήματος καί διά νά σωθή 
αύτός καί ή οικογένεια του Οφείλει νά 
ύποβληθή είς θεραπείαν ή νά άλλάξη 
επάγγελμα. Ό  δέ ιατρός ουδόλως πα- 
ραβαίνη τόν δρκον τοΰ νά φυλάξη τό 
μυστικόν έάν άποκαλύψη τήν πάθησιν 
έκεΐ δπου πρέπει πρός σωτηρίαν τών 
άλλων. Άλλος κίνδυνος μολύνσεως τής 
φυματιώσεως αποτελούν τά Νοσοκομεία. 
Πολλάκις παρατηρούνται άσθενείς μέ 
ανοικτήν φυματίωσιν είς παθολογικά καί 
χειρουργικά τμήματα, χωρίς νά λαμβά- 
νηται ούδέν προφυλακτικόν μέτρον, έν 
άγνοια τών ιατρών καί τών νοσοκόμων 
οϊτινες γίνονται θύματά τής καταστά- 
σεως αύτή;, ένώ τουναντίον είς Σανα
τόρια καί Φθισιατρεία δπου λαμβάνονται 
προφυλακτικά μέτρα ούοεμία περίπτω- 
σις προσβολής έκ φυματιώσεως παρετη- 
ρήθη εις το Νοσοκομειακόν προσωπικόν 
καί είς τούς ιατρούς ή καί έάν συνέβη 
εις πολύ μικράν κλίμακα. ’Άλλη άφορ- 
μή μεταδόσεως καί διαδόσεως τής φυ
ματιώσεως αποτελεί ή έν τφ στρατω 
ζωή. Λιά τοΰτο πρέπει νά διδάσκεται 
υγιεινή εί; τούς στρατιώτας καί νά έξα- 
σκείται αυστηρός έλεγχος καί έπίβλεψις, 
ώστε οί πάσχοντε; καί ύποπτοι φυματι- 
κοί ν’ απομακρυνθούν έκ τοΰ στρατού.

Η κ α τα π ο λ έμ η σ ις  της φ υματιώ 
σεως.
Λεν πρέπει σήμερον μέ έσταυρωμένας 

τάς χεΐρα; νά πεοιμένωμεν τήν άνακά- 
λυψιν του .φαρμάκου, τό σαλβαρσάν τή; 
φυματιώσεως, άλλ’ όφείλομεν νά κατα- 
πολεμήσωμεν τήν φυματίωσιν μέ δλα τά 
μέσα τά επιστημονικά καί κοινωνικά,
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"να άπαλλαγώμεν άπό τήν μάστιγα της 
άνθρωπότητος, Επιτυγχάνεται δέ τοϋτο 
σήμερον δια της διαπαιδαγωγήσεως τοΰ 
λαοΰ, δια τής ίδρύσεως άντιφυματικών 
ιατρείων έν ταΐς πόλεσιν καί διά των 
Σανατορίων. 1).

Άντιφυματικά ’Ιατρεία (Διαγνω
στικά ’Ινστιτούτα).
Ή  διαφώτισις, ή διαπαιδαγώγησή τοϋ 

λαοΰ σήμερον περί τοΰ άντιφυματικοϋ 
άγώνος, γίνεται κυρίως διά τών άντιφυ- 
ματικών ιατρείων τών πόλεων, άτινα εν 
Έλλάδι καλούνται Διαγνωστικά Ινστι
τούτα. Εις τά Ιατρεία ταΰτα προσερχό- 
μενοι οί άσθενεϊς εξετάζονται έπιμελώς 
υπό τών ιατρών, οί’τινες καθορίζουν τήν 
διάγνωσιν καί τήν μορφήν τής^ νόσου, 
δίδουν οδηγίας καί συμβουλάς δια τήν 
εφαρμογήν τών προφυλακτικών μέτρων, 
ατομικών καί οικογενειακών, υποδει
κνύουν τήν άνάγκην τής εισαγωγής των 
άναλόγως τής παθήσεως εις θεραπευτή
ρια ή φθισιατρεία. Οΐ ασθενείς πολλά- 
κις διά πρώτην φοράν λαμβάνουν γνώ- 
σιν περί τής σοβαρότητος τής παθήσεως 
των. Τά άντιφυματικά -ταΰτα ’Ιατρεία 
διαθέτουν έξησκημένας άδελφάς νοσοκό
μας, τάς λεγομένας έπισκεπτρίας, αί 
όποΐαι άποτελοΰν τόν κυριώτερον παρά
γοντα τοΰ άντιφυματικοΰ άγώνος: ή
δρασις των δέν περιορίζεται μόνον  ̂έν τφ 
ίατρείφ άλλά μεταβαίνουν είς τάς οι
κίας τών φυματικών καί έπιβλεπουν είς 
τήν έκτέλεσιν τών προφυλακτικών μέ
τρων, παρακολουθούν τ®ύς άσθενεϊς^ και 
άποτελοΰν τόν σύνδεσμον μεταξύ αυτών 
καί τοΰ ιατρού. Ή  έπισκέπτρια νοσοκό
μος εκτελεΐ τάς αναγκαίας ένεργείας 
πρός τοποθέτησιν τών ασθενών εις το 
κατάλληλον θεοαπευτήριον, τό ύποδει- 
χθέν ύπό τοϋ ίατοοΰ άναλόγως τής 
μορφής καί τοΰ σταδίου τής νόσου. Πα
ρέχει βοηθήματα είς είδος, τά παρεχό
μενα ύπό διάφορων οργανωτεων και σω
ματείων. _

Τοιαΰτα άντιφυματικά ιατρεία ύπαρ
χουν εν Γερμανία περί τά; 3.000, εν

Γαλλία περί τάς 2.500 χιλιάδας καί έν 
'Ιταλία περί τά 1.800. Ή  πείρα δέ 
άπέδείξεν δτι τόσον ωφέλημα καί τόσον 
αποτελεσματικά άπέβησαν ταϋτα, ώστε 
διά τής δράσεως αύτών κατωρθώθη, μέ
λη καί μικρά παιδιά ζώντα εις φυματι-^ 
κήν οικογένειαν νά προφυλαχθοΰν άπό 
τήν φυματίωσιν. Ή  δι αυτών τών Ιατρείων 
γινομένη διδασκαλία και διαφωτησις <.ή- 
οίκογενείας περί τής λήψεως τών προ
φυλακτικών μέτρων ούδόλως ελαττώνει 
τήν άγάπγ^ν τών συγγενών προς _τούς 
ασθενείς· τούναντίον κατανοεΐται ύπ’ άμ- 
φοτέρων ή ώφελιμότης καί ή μεγάλη 
σημασία δια τήν υγείαν των, τής τοιαύ- 
της διαπαιδαγωγήσεως, ώστε ανελλιπώς 
καί πιστώς εφαρμόζονται παντα τα ^υπο
δεικνυόμενα καί επιοαλλομενα μέτρα. 
Χάρις είς τόν άγώνα τόν άντιφυματικά ν, 
τόν δϊεξαγόμενον ύπό τών ιατρείων τού
των καί είς τήν βελτιωσιν τών υγιεινών 
σ »νθηκών τής κατοικίας καί τής θρέψεως 
ή θνησιμότης τής φυματιώσεως εν Αγ
γλία καί Γαλλία εντός εικοσαετίας κα- 
τήλθεν κατά τό '1 , καί π λέονΚ α ί τοΰτο 
αποτελεί τρανωτάτην άπόδειξιν δτι και 
μόνον διά τής καταπολεμήσεως τής φυ
ματιώσεως δύναται αυτη νά περιορ^ισθή 
καί νά έξαφανισθή δπως καί πολλά άλλα 
λοιμώδη νοσήματα κατά πολύ καταστρε- 
πτικώτερα καί τρομερότερα ώς ή πανώ- 
λη;, ή χολέρα, άτινα έξηφανίσθησαν εν
τελώς εί; τάς πεπολιτισμένας χώρας. 
Έ ν Έλλάδι πρό διετίας ίδρύθη ή Ελλη
νική Άντιφθισική Εταιρία ύπό τού ία- 
τροΰ II. Παμπούκη ήτις σκοπόν και 
προορισμόν αύτής εθεσεν την επί επι
στημονικές καί κοινωνικής δράσεως κα- 
ταπολέμησιν έν μεγάλη κλίμακι τής̂  φυ- 
υ,ατιώσεως ήτις κατέστη άληθής μασι-ΐς 
τής Ελληνικής φυλής. Καί πρώτον ϊδρυ- 
σεν εν Άθήναις τό πρώτον Διαγνωστικόν 
Τνστιτοΰτον, είς τό όποιον προσέρχονται 
άθρόως οι άσθενεϊς φυματικοί καί υπο
βάλλονται εις λεπτομερή κλινικήν, ακτι
νολογικήν καί μικροβιολογικήν εξέτασιν 
δωρεάν ύπό ειδικών ιατρών. Έπισκέπτρια 
νοσοκόμος τού Τατρεί9υ τούτου
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•πτεται κατ’ οίκον τούς ασθενείς καί επι
βλέπει ή υποδεικνύει τήν εφαρμογήν καί 
τήν έκτέλεσιν τών προφυλακτικών μέ
τρων πρός πρόληψιν τής μολύνσεως τής 
φυματιώσεως. Χάρις είς τάς ένεργείας 
τής Ά  ντιφθισικής Εταιρίας άποστέλλον- 
ται οί μαθηταί καί αί μαΗήτριαι δλων 
τών σχολείων καί διδασκαλείων τών Α 
θηνών, δπως ύποοληθ οΰν είς ιατρικήν 
έξέτασιν, ΐνα διά ταύτης προληφθή είς 
το μέλλον ή προσβολή αύτών ύπό τής 
φυματιώσεως, 'Ο άντιφυματικός αγών τής. 
Ελληνικής Άντιφθισικής Εταιρίας δέν 
περιορίζεται μόνον έν τώ Διαγνωστικω 
Ίνστιτούτφ, άλλ’ ίδρυσε τμήματα περί 
τά οκτακόσια καί άντιπροσωπείας είς δ- 
λας τάς πόλεις καί κωμοπόλεις τής Ε λ 
λάδος. Εκδίδει έντυπα καί παραγγέλ
ματα άτινα διανέμονται κατά χιλιάδας 
είς Σωματεία είς τάς Κοινότητας, καί είς 
τά σχολεία. Διά διαλέξεων, διά βιβλίων, 
καί κινηματογραφικών προβολών διενερ
γεί σιωπηλώς καί άθορύβως τήν διαφιί:- 
τισιν καί όιαπαιόαγώγησιν τοΰ λαοΰ, είς 
δτι αφορά τήν προφύλαξιν καί καταπο- 
λέμησιν τής φυματιώσεως. ’Έχει ιδρύσει 
ήδη καί εν Πειραιεί καί έν ’Αμαρουσίφ 
διαγνωστικόν Τνστιτοΰτον, πρόκειται δέ 
νά ίδρυθοΰν τοιαΰτα προσεχώς καί είς 
τάς μεγαλυτέρας πόλε:ς τής Ελλάδος. 
Τό έν Άθήναις Διαγνωστικόν Ίνστιτοΰ- 
τον μετ’ έπιτυχίας μορφώνει καί ειδικεύ
ει τούς φοιτητάς καί ιατρούς έκ τών ό
ποιων πολλοί προσέρχονται καί έκ τών 
Επαρχιών. Ή  Ελληνική Άντιφθισική 
Εταιρία ώς δεύτερον σκοπόν τοϋ άντι- 
φυματικοΰ αύτής άγώνος έθεσε τήν ίδρυ- 
σιν έν Έλλάδι Σανατορίων, ών ύπάρ/ει 
παντελής έλλειψις. Τά Σανατόρια πρέπει 
νά ίδρύωνται εις υψηλά, ορεινά,'δασώδη, 
καί ύπήνεμα μέρη είς ύψος 50Π -1200 
μέτρων.

Είς ταϋτα δέον ν’ άποστέλλωνται οί 
άσθενεϊς οί έπιδεχόμενοι βελτιωσιν ή ία- 
σιν τής παθήσεώς των. Οί δέ πάσχοντες 
έκ βαρείας παθήσεως καί ανιάτου έπι- 
βάλλεται ή παραμονή αύτών είς τά φθι
σιατρεία. Αί έπιτυχίαι τής διεξαγωγής

τοΰ άντιφθισικοΰ άγώνος έςαρτώνται κα
τά τό πλεΐστον έκ τής μορϊώσεως τών 
ήθών καί τών εθίμων έκάστου λαοΰ άφ’ 
έτέρου καί έκ τών ιατρών οί όποιον δέν 
πρέπει νά ύποτιμώσι τήν σημασίαν τής 
προφυλάξεως καί τής μεταδόσεως τής 
καταστρεπτικωτάτης ταύτης νόσου.

Ή κοινωνική σημασία τής κατα
πολεμήσεως τής φυματιώσεως

Πλήν τών άλλων αιτίων άτινα προ- 
διαθέτουσι ή ύποδαυλίζουσι τήν φυμα- 
τίωσίν ύπό Ιποψιν κοινωνικήν σοβαρό- 
τάτον ζήτημα αποτελεί καί ό γάμος 
τών φυματικών. Εναπόκειται είς τήν 
ορθήν κρίσιν τού ειδικού ίατροΰ ν’ άπο- 
φανθή υπέρ καί κατά. Δύναται νά έπι- 
τραπή ό γάμος δύο έως τρία έτη μετά 
τήν κλινικήν θεραπείαν ή τουλάχιστον 
δύο ετη μετά τήν έξαφάνισιν τών βα- 
κίλλων τοϋ Ινώχ έν τοΐς πτυέλοις, εύ- 
κολώτερον δέ κατόπιν θεραπείας διά 
τεχνικού πνευμοθώρακος. Δύο σπουδαιό
τατοι λόγοι δύνανται νά συνηγορήσουν 
ύπέρ τοϋ γάμου 1) ή οικονομική κατά- 
στασις δταν είναι δυνατόν διά ταύτης νά 
βελτιωθή ή όλική θέσις άμφοτέρων, καί 
δεύτερον αισθηματικοί λόγοι δταν δύ- 
ναται νά έπέλθη σωματική καί ψυχική 
βελτίωσις άφ’ έτέρου διά τής πραγμα- 
τοποιήσεως αισθηματικού έρωτος ή συμ- 
παθείας. Είναι δμως περισσότερον επι
κίνδυνος ό γάμος διά τήν γυναίκα, διότι 
αί έπανειλημμέναι έγκυμοσύναι, τοκετοί 
καί ό θηλασμός έξασθενοΰσιν καί έξαν- 
τλούσι τάς δυνάμεις αύτής ή ξεσκαλί- 
ζουσι μίαν λανθάνουσαν φυματίωσιν ή 
έπιαέρουσι ύποτροπήν τής Θεραπευθεί- 
σης καί ίαθείσης φυματιώσεως. Τουναν
τίον διά τόν άνδρα δύναται ό γάμος νά 
παρουσίαση πλεονεκτήματα, διότι άφ’ 
ένός μεν θά τύχη τής συζυγικής περι- 
ποιήσεως άφ’ έτέρου θά απαλλαγή τών 
κινδύ/ων ούς συνεπάγεται ό άγαμος 
βίος. Έπίσης ό σύζυγος δέν ύπόκειται 
ώς έκ τής εργασίας του είς μεγάλην 
μόλυνσιν ενώ τουναντίον ή σύζυγος πα- 
ραμένουσα έν τφ οίκφ μολύνεται συχνό-
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τερον ώς έρχομένη etc μεγαλυτέρ αν 
επαφήν μέ τά μολυσμένα αντικείμενα. 
’Εντεύθεν είναι παρατηρημένοι δτι αι 
μέν σύζυγοι έπ'ι άσθενείας των άνδρών, 
προσβάλλονται κατά 45°/0, Ινώ οί σύ
ζυγοι μόνον κατά - 20°/,,. Εις τάς βα- 
ρέως πάσχούσας γυναίκας ή εγκυμοσύνη 
επιδεινώνει σοβαρώς τήν καταστασιν εις 
τινας δέ περιπτώσεις έκρήγνυται ή φυμα- 
τίωσις κατά τον χρόνον τής εγκυμοσύ
νης καί λαμβάνει κακήν μορφήν και 
-θανα τηφόρον Ικβασιν. Πολλάκις δμως 
έπί λανθανούσης φυματιώσεως ή καί 
κατά τό πρώτον καί δεύτερον στάδιον ή 
εγκυμοσύνη ούδεμίαν χειροτέρευσιν επι
φέρει, καί ώς έκ τούτου αύστηρώς άπα- 
γορεύεται ή Ικτρωσις ή ό πρόωρος το
κετός, ενίοτε δμως ένδείκνυται ίατρικώς 
ή διακοπή τής εγκυμοσύνης έπί βαρείας 
παθήσεως τών πνευμόνων ή τοΰ λά
ρυγγας.

Πρός παρακώλυσιν τής συλλήψεως διά 
τόν κίνδυνον έκ της εγκυμοσύνης εκτός 
τών πολλών αβέβαιων προφυλαχτικών 
μέτρων συνίσταται διαρκής στείρώσις, ή 
παροδική στείρώσις ή Ικτρωσις καί ό 
τεχνητός πρόωρος τοκετός. Έ φ ’δσον ού- 
δείς Νόμος φυσικός ή γραπτός δύναται 
ν’ άπαγορεύση τόν γάμον πρέπει νά 
έφαρμοσθή ώς ασφαλές μέσον η διαρ
κής στείρώσις, πάντως δμως μετά τό 
2δον έτος τής ήλικίας. Ά λλά πρός Ικτέ- 
λεσιν χύτης απαιτείται ή γνώμη διά 
συμβολαίου δύο ιατρών ένας παθολόγου 
καί ένός γυναικολόγου, ινα μή γίνη κα- 
τάχρησ.ις τής μεθόδου ταύτης υπό γυ
ναικών αί όποΐαι άνευ ανάγκης έπιχει- 
ροϋσι τήν στείρωσή. Τουναντίον αί άλ- 
λαι δύο μέθοδοι ήτοι ή Ικτρωσις καί 6 
πρόωρος τοκετός δύνανται νά βλάψωσι 
τήν γυναίκα καί νά έπιδεινώσωσι τήν 
κατάστασίν της· έξ άλλου αποτελούν καί 
έγκλημα διότι στεροΰσι τήν ζωήν μελ- 
λουσών δπάρξεων. "Οσον άφορα τά βρέ
φη φυματικών μητέρων καλλίτερον προ- 
■φυλακτικόν μέτρον είναι ή άπομάκρυν- 
σις αυτών καί ή εισαγωγή των είς ιδι
αίτερα Βρεφοκομεία' τό μέτρον τοΰτο

καίτοι σκληρόν άλλά σωτήριον καί ευερ
γετικόν εφαρμόζεται έπιτυχώς εν Σουη
δία καί Γερμανία καί ιδίως είς τάς με- 
γάλας καί βιομηχχνικάς πόλεις.

Καίτοι σήμερον θερμώς συνίσταται ό 
θηλασμός τοϋ τέκνου τοΰ γεννηθέντος εκ 
φυματικής μητρός. Ή  δέ γχλούχησις δέ
ον νά γίνη διά φυσικού γάλακτος ή υπό 
τής τροφού ής ή πρόσληψις δέον νά γί
νη μετά προσοχής καί ούχί εΐκή καί ώς 
Ιτυχε, νά ύποβληθη αυτη εις Ιπισταμέ- 
νην ιατρικήν έξέτασιν καί νά βεοαιιοθη 
διά χημικών καί μικροβιολογικών εξετά
σεων δτι δέν πάσχει υπό συφιλίδος η φυ
ματιώσεως. Δυστυχώς δπό πολλών πα- 
ραβλέπονται τά μέτρα ταϋτα κατά την 
πρόσληψιν τής τρογοϋ. Οΰτω βλέπομεν 
δτι ή έπιτυχία τοΰ άντιφυματικοϋ άγώνος 
μόνον δύναται νά έξασφαλισθη διά τής 
συνεργασίας τής οΐκογενείας, τής κοινω
νίας, τοΰ σχολείου, καί τής Πολιτείας. 
Έ ξ  δλων τώ/ άνωτέρω άναφερθέντων 
προφυλακτικών μέτρων . μεγίστην σημα
σίαν Ινέχει ή υποχρεωτική δήλωσις τής 
φυματιώσεως έπί βαρείας παθήσεως. Διά 
ταύτης ό μεν άσθενής υποβάλλεται εγ
καίρως είς τήν δέουσαν θεραπείαν, τά δέ 
λοιπά μέλη τής οΐκογενείας δύνανται νά 
σωθώσιν έ/. τοΰ κινδύνου τής περαιτέρω 
μολύνσεως. Οΰτω σήμερον διά νόμου έθε- 
σπίσθη εις πολλάς χώρας τής Ευρώπης 
καί έν Βουλγαρία Ισχάτως, ή υποχρεω
τική δήλωσις τής φυματιώσεως· εννοείται 
δέον νά εξαιρούνται τής δηλώσεως ταύ
της Ιλαφραί μορφαί τής φυματιώσεως καί 
πάσαι αί έξωτερικαί ή χειρουργικά! τοι- 
αΰτάι. Μόνον ή βαρεία πνευμονική φυ- 
μχτίωσις καί ή βαρεία φυματίωσις τοΰ 
λάρυγγος οφείλουν υποχρεωτικώ; νά δη
λωθούν, Ιδίως δέ κατά τόν θάνατον ά
κόμη δέ κατά τήν αλλαγήν τής κατοι
κίας. Ε πειδή  δέ ή κυριωτάτη πηγή τής 
φυματιώσεως τοϋ άνθρώπου είναι δ άσθε
νής φυματικός Ιπρεπε διά νόμου νά επι
βάλλεται ή άπομόνωσις τοΰ βαρέως πά
σχοντος. Τοΰτο δμως εις πολλάς χώρας έ- 
θεωρήθη άνεφάρμοστον άφ5 ένός μέν διά 
τήν μακράν διάρκειαν τής νόσου, άφ’ έ-
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τέοου δέ διά τό σκληρόν καί απχνθρω- 
-τ-ον τοΰ μέτρου. Ά λλ' ούτε δμως και εί
ναι δυνατόν δλοι οί φθισικοί νά εισαχ- 
θοΰν είς Νοσοκομεία πρός απομονωσιν 
ξ·ιά λόγους ήθικούς, ψυχολογικούς και ο.-
•κονοαικούς. Αποτελεσματικότερα ^εθεω-
οήθη ή έν τώ ίδίω οικω, άπομονωαις 
τοϋ άσθενοΰς κατά σύστασή του θ=.ρχ 
ποντος ΐατροΰ, δστις δέν πρεπει να πχ- 
ο α μ ε λ ή σ η  νά δποδείξη ε ί ς  τούς οικείους 
τόν κίνδυνον τής μολύνσεως εκ των πτυ
έλων, τής κοινής χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η σ ε ω ς  των 
ε ν δ υ μ ά τ ω ν  καί τών άλλων χρειωδων αν
τικειμένων ιδιαιτέρως δ έ  ν ά  συστηθη κοι
τών είς τόν άσΟενή ου ή άπολυμανσις

«**. * * »  · ~
-χα τής μακράς διαρκείας τής νοσου δεν
-τηοοΰνται πολλάκις ή δέν εκτελουνται 
Λ  κανονικώς. Ή  άδιαφορια αυτη η 
■χαί ή άγνοια γίνεται σ ή μ ε ρ ο ν ^ αίτια τη, 
διαδόσεως καί επεκτάσεις της λαικης 
•ταύτης έπιδημίας έάν ό νομος δεν^επι
βάλλει τήν τήρησιν των προφυλακτ.κων 
ηέτοων κατά τής φυματιωσεως, εξ ων 
.κυρίως ή άπολύμανσις της 
δέον νά επιβάλλεται δποχρεωτικω;. Αλλ 
ευνόητον τυγχάνει πόσον δυσκατορθωτον 
είναι τοΰτο, έφ’ δσον δέν ισχύει ο νομος 
περί δποχοεωτικής δηλώσεως της φυμα- 
τώ σεω :. Φαντάζεσθε τόν κίνδυνον της 
μολύνσεως δταν δγιής οίκογενειχ με
τοικεί είς κατοικίαν, ήν εγκχτελειψε α
σθενής βαρέως πασχών και  ̂ οστι^ 
οδδενός προφυλακτικοΰ και υγιεινού μ;  
τρου, εζη έπί Ιτη καί άνευ προσοχή 
Ιπτυε παντού. Έ π ί πειραμάτων επι 
ζώων άπεδείχθη δτι ή κόνις ιης κατοι
κ ία ; έπί πολλούς μήνας παραμενει με- 
αολυσαένη και ικανή νά μεταΟωση την 
νόσον.' Εντεύθεν έπί αλλαγής τη; κα
τοικία; δέον νά είναι υποχρεωτική η 
δήλωσις τής φυματιώσεως, ινα γινη απο- 
λύμανσις αυτής. Η σχεσις ι^ς κ α τ ο . * 
πρός τήν φυματίωσιν είναι λίαν στε η 
καί σχετική. Εσχάτως έπι του ^η-η- 
αατος τούτου έγιναν Ιρευναι και παρα-
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δγιές άτομον διά τής Ανθυγιεινής κατοι
κίας νά γίνη φυματικον. Βεο^ως αν.υ 
βακίλλου τής φυματιωσεως ουοεμια φυ- 
ματίωσις δύναται να γεννηθη. Αλλ - ν .  
γνωστόν δτι έκαστος πεπολιτισμενος άν
θρωπο; μετά τό Ιδον ετοςτής ηλικίας 
του μολύνεται διά τοϋ βακίλλου της 
φυματιώσεως καί δτι Ικ τών τριών αν- 
θοώπων οί δύο είνε φυματικοί. Εντεύ
θεν εδνόητον είναι δτι μία ανθυγιεινή 
κατοικία ελαττώνει τήν άντίστασιν του 
σώματος καί ή μόλυνσις επιφέρει την 
άσθένειαν, ητις δέν θά έπηρχετο αναμ- 
φιβόλως, έάν ή κατοικία ητο υγιεινή.

Ή  ιατρική παρατήρησις διδάσκει οτι 
οί κατοικοΰντες είς άνθυγιεινάς κατοικίας
υψίστανται διαφόρους 
των, κυριώτερον δέ ρόλον παι,ει ή υγρα
σία ητις τά μέγιστα προόιαθετει εις 
κρυολογήματα καί είς άλλα εκ ψύξεως 
νοσήματα. Ό  δέ άνεπαρκή; φωτισμός 
τής "κατοικίας, επιφέρει τάς άναιμικας 
καταστάσεις. Οΰτω κόνις, κακός αερι
σμός, καί φωτισμός, τής ^θυγιεινης 
κατοικίας συντελοΰσιν, ωστε οι =.ν αυτχ 
οΐκοΰντες νά αΐσθάνωνται εαυτους ασθε
νείς ή καί νά Ιχωσιν δλιγην δρεξιν. 
Είς τοΰτο, συντελεί πολύ, ή ψυχική κ* 
κοδιάθεσις ήν έπιφέρει ή δ ιαμονή  εις 
εύτελή και μικράν οικίαν. Η επιΟρασ.ς 
τη; κατοικία; έπί τής δγειας κατενοηθη 
δεόντως έν Αγγλία, δπου τχ μέγιστα 
ή έσχάτως πάρατηρηθεΐσχ καταπληκτι
κή έλάττωσις τής φυματιώσεως, δφειλετχι ( 
είς τάς δγιεινάς καί ευθυνά; κατοικίας 
τών λαϊκών τάξεων. Έ ;  άλλου παοετη- 
οήθη δτι ή πορεία τής φυματιωσεως εις 
τούς κχτοικοΰντας εις ανθυγιεινήν κατοι
κίαν, λχμβίνει πάντοτε κακήν εκοασιν, 
έν ώ ή υγιεινή κατοικία έπωφελώς και 
θεράπευτικώς έπιδρα έπί τής παθήσεως. 
Όποιαν κοινωνικήν σημασίαν εχει η^φυ- 
αατίωσις, καί οποίον κίνδυνον διατρεχο- 
μεν ώς Κράτος ώς φυλή, κατανοειται εκ 
τών ζημιών είς χρήμα και εις ανθρώ
πους. Έ ν Έλλάδι 6-άρχουσι περι τους 
350.000 φυματικοί, έξ ών άποθνησκουσι 
κατ’ Ιτος 35—40 χιλιάδες, έάν οπολογι-
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σωμεν είς δέκα ασθενείς αντιστοιχεί 
καί εις θάνατος. Αί υλικά! δέ ζημίαι, 
άς προξενεί δ τρομερός ουτος έχθρός 
μας ανέρχονται έτησίως είς 8 δισεκα
τομμύρια, έάν όπολογίσωμεν τήν οικονο
μικήν άξίαν τοϋ ατόμου εις 150 χιλιά
δας δραχμάς (40.000X 150.000=6.000. 
000,000) καί άν παραδεχθώμεν δτι 
1-00.000 έκ τών φυματικών ασθενών 
είναι ανίκανοι ττρος εργασίαν, έχωμεν 
-ζημίαν τοΰ έθνικοΰ πλούτου άλλα 2.000.
000.000 (100.000X20.000) έτησίως ήτοι 
έν ολω 8.000.000.000. Άλλά δέν είναι 
μόνον αι ζημίαι αΰται αί κοινωνικά* καί 
έθνικαί άπό τήν απώλειαν τών ανθρω
πίνων υπάρξεων· Ή  φυματίωσις είναι 6 
έχθρός δλης τής άνθρωπότητος, έπιφέρει 
την δυστυχίαν καί τήν πενίαν εις τάς 
οίκογενείας, δέν φείδεται ούδενός, δέν 
κάμει καμμίαν διάκρισιν, οΰτε φύλου 
ουτε ήλικίας, οΰτε έπαγγέλματος, οΰτε 
καμμιάς κοινωνικής τάξεως, δέν γνωρί
ζει οΰτε πλούσιον οΰτε πτωχόν, οΰτε 
βασιλείς, οΰτε έργάτας. Νέοι πλήρους 
ζωτικότητος καί δράσεως, εγκαταλεί
πουν τόν άγώνα τής ζωής, επάγγελμα, 
τέχνην καί έπιστήμην, είς ήν αφιέρωσαν 
δλην τήν ικμάδα, δλην τήν δράσιν τής 
ζωής καί δλας τάς ελπίδας των.

’Άλλοτε έπιστεύετο ή κληρονομικότης 
τής φυματιώσεως καί ή καταστροφή καί 
ή έκρίζωσις γενεών ολοκλήρων έπήρχε- 
το άνευ έξετάσεως καί άνευ καταπολε
μήσεως τοΰ κακοΰ. Μετά τήν άνακάλυ- 
ψιν δμως τοΰ βακίλλου Κώχ, ώς τό αί
τιον τής μεταδόσεως καί διαδοσεως τής 
νόσου άπεδείχθη δτι αΰτη είναι νόσος 
οικογενειακή κατ' έςοχήν, διότι τά μελη 
ευκόλως μολύνονται άπό τόν ασθενή, ό
ταν δέν ληφθή καμμία προφύλαςις. Ύ- 
πάρχουν λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα 
ιδίως τής παιδικής ήλικίας ώς ιλαρά, ο
στρακιά, δι φθερΐτις, άτινα ενδιαφέρουν 
κυρίως τήν οικογένειαν, ή δέ πολιτεία 
έπεμβαίνει δπως έμποδίση τήν μετάδοσίν 
του. Ή  φυματίωσις ομως ώς λαϊκή επι
δημία μόνον υφ’ ολου τοΰ λαοΰ δύναται 
νά καταπολεμηθή. Ή  πολιτεία δφείλει

νά αναζήτησή τήν μολυσματικήν έστίαν 
είς έκάστην οικογένειαν, ν’ άπολυμάνη 
τήν κατοικίαν, νά προφυλάττη τά άλλα- 
μέλη, άπό τήν μόλυνσιν καί προσβολήν 
νά ένισχύστ; τήν υγείαν τών πολιτών μέ 
υγιεινάς κατοικίας, ΰγιεινά σχολεία, μέ 
καλήν καί εύθυνήν τροφήν, μέ τήν προ
στασίαν τής παιδικής ήλικίας καί με 
τήν άπομόνωσιν τών βαρέως πασχόν- 
των. Χά ίδρυήοΰν λαϊκά σανατόρια, άν- 
τιφθισικά νοσοκομεία, αναρρωτήρια κα ί 
έν γένει νά θεσπιστούν νόμοι αυστηροί 
προστασίας καί προφυλάξεως άπό τόν 
τρομερόν κίνδυνον τής φυματιώσεως κα
τά τής οποίας δραστήριος καί συστημα
τικός άγων μόνον θέλει φέρει τά προσδο- 
κώμενα άποτελέσματα. Καί δέν πρέπει 
νά μάς κατέχτ, ή φθισιοφοβία έφ’ δσον 
γνωρίζομεν δτι ή φυματίωσις είναι μέν 
μεταδοτική, είναι δμως δυνα,τόν νά προ- 
φυλαχθώμεν καί νά θεραπευθώμεν άπ' 
αΰτήν. ’Οφείλει έκαστος νά συμβάλη καί. 
νά συνδράμω είς τόν άντιφυματικόν ά
γώνα δι5 ένισχύσεως τών σωματικών καί 
ψυχικών δυνάμεων τοΰ έθνους, αΐτινες 
επιτυγχάνονται δι’ υγιεινής κατοικίας 
έπαρκοΰς τροφής, δι’ άσκήσεων εις τ&’ 
ύπαιθρον, οι’ έκδρομών, οι ιππασίας, οιά 
ρυμοτομίας τών πόλεων, οιά χαράξεως 

.καί σ/ήματισμοΰ πλατειών καί δασών, 
περί τας πόλεις καί έντός τών πόλεων, 
οΓ όργανώσεως είς τό ΰπαιθρον έορτών 
καί ίδρύσεως όπαιθρίων σχολείων. Ά λ λ ' 
ή πολιτεία όφειλει νά στρέψη τά δπλα 
της πρός καταπολέμησιν τής φυματιώ
σεως είς το σχολεΐον. Άπεδέίχθη δτι. 
πάντες οί μαθηταί, είναι μολυσμένοι διά 
τοΰ μικροβίου τής φυματιώσεως. Δέον 
οί διδάσκαλοι καί οί μαθηταί οί πάσχον- 
τες έξ άνοικτής φυματιώσεως νά άπο- 
μακρυνθοΰν άμέσως έκ τοΰ Σχολείου. 
Βεβαίως τό τοιοϋτον μέτρον θά φανή 
σκληρόν, μόνον είς εκείνους οί όποιοι 
ΰποτιμοΰν τόν κίνδυνον τής μολύνσεως, 
καί δέν αναγνωρίζουν οτι ή φυματίω- 
σις εγκαίρως γνωστή γινόμενη, εγκαίρως 
καί καταλλήλως θεραπευόμενη είναι νό
σος ίατή. Ά λλά καί τό σχολεΐον δύνα-
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-ται νά συμβάλη τά μέγιστα είς τήν κα- 
ταπολέμησιν τής φυματιώσεως έάν εί- 
<5α/θή έν άΰτφ ή διδασκαλία τοΰ άντι- 
φυματικοΰ άγώνος, ή καί το μάθημα 
-τής φυματιώσεως. Ή  ΙΙολιτεία οφείλει 
Ιπίσης νά έπιβλέπη χάρις τής άποτελε- 
σματικότητος τοΰ άντιφυματικοϋ άγώνος 
-τά οικοτροφεία, τά βρεφοκομεία, τά 
’Ορφανοτροφεία τά Δημόσια καί Φιλαν
θρωπικά καταστήματα καί νά έπιβάλη 
είς αύτά τήν ιατρικήν έξέτασιν υπό τών 
κατά τόπους Διαγνωστικών ’Ινστιτούτων.

Έ κ  τών άνωτέρω συνάγεται πόσον 
δυσχερής είναι ό άγων έάν δέν προέλθη 
επίκουρος πάς οικονομικός καί ηθικός 
-τής χώρας παράγων. Έ ν Εΰρώπη πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον, μεγάλα', έταιρεΐαι 
αναλαμβάνουν τήν ΐδρυσιν Σανατορίων, 
τών όποιων ή σημασία είναι μεγίστη 
όπό προφυλακτικήν καί θεραπευτικήν 
Ιποψιν. Οΰτω ό κοινός άγων κοινωνίας 
■καί Πολιτείας άπό εικοσαετίας έπέφερε 
λίαν καρποφόρα άποτελέσματα διότι κα- 
-τορθώθη καί ή νοσηρότης τής φυμα
τιώσεως νά έλαττωθή τά μέγιστα, καί 
-ή θν η σιμό της άπό e3/oe νά κατέλθή είς 
®/00. Έ ν Γερμανία υπάρχουν υτέρ τχ 
400 άντιφυματικά θεραπεύτηκα, εις τά 
όποια νοσηλεύεται κατ’ έτος τό 1 τών 
φυματικών, οί'τινες έν τή χώκα ταύτη 
ανέρχονται σχεδόν είς 1.500 000.

Ά ς  μή λοιπόν έξαρτώμεν δλας τάς 
έλπίδας μας άπ’ τήν άνακάλυψιν τοΰ 
φαρμάκου τής φυματιώσεως. Μήπως δέν 
υπάρχει ή κινίνη κατά τών έλωδών πυ
ρετών καί ό υδράργυρος καί τό 606 
κατά τϊιζ συφιλίδος; καί δμως ή Κοι
νωνία σήμερον μαστίζεται όπό τών εχ
θρών τούτων είς έκείνας τάς χώρας είς 
τάς οποίας οΰδεμία προφύλαξις καί ού- 
δεμία καταπολέμησις τών νόσων τούτων 
γίνεται. Αέον λοιπόν νά έκτιμηθή πρε- 
πόντως τό μέγεθος τών Κοινωνικών, Ε 
θνικών καί άτομικών ζημιών, άς συνε
πάγεται ή κ χταστρεπΏκωτάτη αΰτη νό
σος, καί νά διεξαχθή άγων δραστήριος 
καί συστηματικός υφ’ δλων τών Κοινω
νικών τάξεων κατά τής φοβεράς ταύτης 
μάστιγος τής άνθρωπότητος όπό τήν αι
γίδα τής επιστήμης καί τής Πολιτείας.

Δέν πρέπει ν’ άγνοή τις δτι το άρι- 
στον φάρμακον τής φυματιώσεως, της 
σήμερον τούλάχιστον, είναι ή προφύλα- 
ξις καί ή έγκαιρος διάγνωσις καί ή κα
τάλληλος θεραπεία αΰτής. “Οταν έκα
στος διδαχΒή καί διαφωτισθή περί τής 
άληθεία; ταύτης, τότε άναντιρρήτως δ 
σάρχγξ’ τής ανθρώπινης ζωής θέλει έξα- 
φανισθ q καί ή άνθρωπότης σύμπασα 
καϊ ή Ελληνική φυλή θέλει έπανεύρη 
τήν προτέραν αΰτής αλκήν καί ρώμην, 
σοαατικήν καί ψυχικήν.
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ΟΙ ΘΕΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Ο Α ΡΧΗ ΓΟ Σ  ΑΥΤΩΝ 
ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΣ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Λ I Α Λ Ε Ξ I Σ 

ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΤΤΟΥΛΟΥ, Δημοσιογράφου Συγγραφεως, 
«Παρνασσού», 7 ’Απριλίου 1928. __

Km άλλοτε δ υποφαινόμενος,^ ήσχο- 
λήθη μέ θέματα, έκ πρώτης^ έντυπώ- 
σεως, παρέχοντα τήν Ιδέαν, οτι έκφεύ- 
γουν τής καθαυτό ειδικότητάς του.^ 

Ά λλά, και τότε έλέγομεν '/α ι  σήμε
ρον έπαναλαμβάνομεν, ο τ ι:

Ζητήματα κα'ι θέμα
τα δημιουργούντα ατ
μόσφαιραν, γεγονότα 
άποσκοποϋντα νά δια
σαλεύσουν και νά κλο
νίσουν γενικάς άρχάς, 
και ώρισμένας ύψίστας 
ιδεολογίας, δέν νομί- 
ζομεν, ο*ι πρέπει νά 
άφήνωνται νά παρέρ
χονται απαρατήρητα.

Ό  καλλιτέχνης, δ 
ποιητής κα'ι ο λογοτέ
χνης έν γένει, δέν νο- 
μίζομεν, δτι πρέπει νά 
παραμένη έξω, εις το 
περιθώριον τής συγ
χρόνου του ζωής.Αμέ
τοχος, άπο μεμακρυ σ μέ
νος και ασυγκίνητος.

Ή  ζωή διά τον ποιη
τήν (τον ποιητήν μέ τήν ^εύρυτεραν 
σημασίαν τής λέξεως) και δ ποιητης 
διά τήν ζαιήν....

5JC .
Ό  άνθρωπος αναλλοίωτος. 'Ο αύτος 

και δ ϊδιος πάντοτε διά μέσου των 
αιώνων, είς τήν καθόλου ιστορίαν. Α
ναζητεί πάντοτε, έν τή επιθυμία της 
μαθήσεως, χαρακτηριστικόν τοΰ άν
θρώπου, ό όποιος κατά τον Αριστο- 
τέλην «φύσει τοϋ είδέναι δρεγεται».. 
Α ναζητεί, έρευνα καί εξετάζει και έκεΐ 
άκόμη, δπου ή έρευνα δέν έχει πλέον

είς τήν αίθουσαν τοϋ

καμμίαν θέσιν, καί περί αυτού κυρίως
πρόκειται.

Γ] j ε£έτασις των φ νσ ικ ίο ν  φ α ιν ο μ ε -
νων είνε λογική καί επιβεβλημένη.
Άλλά, προκειμένου νά έρευνα τις, καί 
νά θέλη ν’ απόκτηση τήν γνώσιν το υ  

ύπερβατοΰ, τών πέραν 
τοΰ αισθητού κόσμου, 
εινε κατά τήν γνώμην 
μας, ώς νά θέλη νά 
άντλή ύδωρ δια τοΰ 
καλαθιού....

Τά ύπό τοΰ λογικοΰ 
εξεταζόμενα ε·ίνε {.ορι
σμένα. Μέχρις ώρισμε- 
νου σημείου δύναται 
νά φθάση ή σκέψις, ο 
άνθρώ πινος συ λλογ ι- 
σμός. Πέραν εκείνου, 
τον λόγον έχει πλέον 
ή πίστις. Εκείνη τότε- 
μιάς ικανοποιεί. Καί ο 
στερούμενος ταΰτης, 
επιμένει νά ερευνά., έν- 
τινι προδήλφ ανησυ
χία, έν τή ανησυχία ε
κείνη, ήτις καταλαμβά

νει τον άνθρωπον, τον ευρισκόμενον με
ταξύ παντοίων ιδεών καί σκέψεων, μ η  
δυναμένων νά τοΰ ικανοποιήσουν την 
λογικήν. Τόν ευρισκόμενον μεταξύ ι
δεών άλληλοσυγκρουομένων ενίοτε, τόν 
φερόμενον μεταξύ γνώσεως καί άγνοι
ας, μεταξύ βεβαιότητος καί άβεβαιό- 
τητος, μεταξύ ακόμη πίστεως καί απι
στίας.  ̂ = ,

Καί αναζητεί τήν αλήθειαν έν μεσφ 
τών πολυδαιδάλων κύκλων τής αινιγ
ματώδους πλέον δι3 αυτόν μεταφυσι
κής.. Χ ω ρ ί ς  νά δύναται νά έννοήση.
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οτι τά πάντα δέν είνε δυνατόν να άχ- 
θοΰν εις έπιστημονικότητα, διότι τά 
πάντα δέν εΐνε λογική.

Δι= αύτό, άκριβώς, καί κατά καιρούς 
διάφοροι μορφοΰνται ιδέαι, ποικιλαι 
γνώμαι καί παντοΐαι ΰεωρίαι επικρα
τούν, διά νά καταρριφθοΰν καί παλιν 
αογότεοον, καί αλλαι αντίθετοι πολλα- 
κις εκείνων ν’ άναφανοΰν καί επικρατή
σουν, ΐνα και αυται, μετ ολίγον, εκ- 
λείψουν.

Ή  αίτία τής πάσης δημιουργίας,τής 
αρχικής αιτίας τών οντων, ή παραδοχή 
η μή αρχικού αιτίου, ή ϋπαρξις δημι
ουργού, άπετέλεσαν δι” αυτούς, άποτε
λοΰν καί θ ’ άποτελοΰν πάντοτε ζητή
ματα διηνεκών θεωριών καί ποικίλων 
δοξασιών, έφ’ δσον έπαναλαμβάνοο,στε
ρούνται τής πίστειος, μ η  θέλοντες δε 
νά εννοήσουν, δτι ή γνώσις ή επιστη
μονική, δέν δύναται τά πάντα νά πε- 
βίλάβη, καί ήτις τά μέγιστα διαφέρει 
τής έξ υποκειμένου γνίόμης, τής ε’ικα- 
οίας, ήτις κατ’ άνάγκην εΐνε ή ανομο
λόγητος άφετηρία, τό στήριγμα καί η 
βάσις τών διαφόρων αύτών ιδεών καί 
θεωριών.

Διά τής γνώσεως νοοΰμεν γνώσιν 
τινά. λέγει δ Κάντιος, άναντίρρητον, 
εις τήν οποίαν εΐμεθα υποχρεωμένοι 
νά υποκύπτω μέν, ώς αληθή. Ή  ε
ρευνά της φυσεως στηρίζεται επι της 
επιστημονικής γνιοσεοίς και της αντι- 
καταστάσεακ το^ν πιθανοτήτων επι
στημονικών αληθειών. Πέραν ομο^ς 
τών ορίων τής φΰοεως, τό υπερπέραν, 
τό υπερούσιον καί ύπερφυες, ουδεις 
φυσιοδίφης εινε δικαιολογημένος επι- 
στημονικώς ν’ άμφισβητή. Διότι πέ- 
£βν τών αισθήσεων υπάρχει κόσμος 
τόν όποιον αίσθανόμεθα, η περιοχή 
τοΰ ύπερβατοΰ, τόν οποίον ή επιστη- 
μη δέν δύναται νά έξελεγξη, οΰτε 
πολύ περισσότερον νά έχη μετ' αύτοΰ 
σχέσιν, έφ’ δσον, ή φυσική έπιστημη 
τάς γνώμας της στηρίζει καί βασίζει 
μόνον έπί tojv  αισθήσεων εκ των εμ
πειριών καί έξ αύτών παράγει αύτάς.

Μόνον διά τής μεθόδου τοΰ πεποι- 
ημένου συλλογισμού φερομεθα εις - τας 
άνωτάτας έννοιας τής ύπάρξεως καί αρ
χικής αιτίας τών δντων.

“Οσοι νομίζουν, δτι. τά πάντα είνε 
δυνατόν νά γίνουν γνωσις π?,ανωνται.
Τό αξίωμα τών όρθολογιστών, εΐνε 
σφαλερόν καί πεπλανημένον. Ό  άν
θρωπος νοεί καί διαφορετικώτέρα.ΝοεΙ 
μέτό αίσθημα, μέ τήν έμπνευση’. 'Ο 
δηγείται δι’ αύτών, πιστεύει καί πα
ραδέχεται. Καί ή έπιστημη δεν εΐνε 
δυνατόν νά έχη εδίο ίΐεσιν. Τά παντα 
δέν εινε κριτική. Ό  καθηγητής της 
φιλοσοφίας έν τώ Πανεπιστημίφ τής 
Λειψίας κ. Χάνς Ντρίς, ερωτοομενος, 
αν παραδέχεται άλλην ζωήν, απηντησε 
μέ τόν κατηγορηματικώτερον τρόπον : 
Πιστεύω. Διά νά πρόσθεση άμεσως. 
Αύτό δέν σημαίνει μ' δλα ταϋτα, οτι 
εχω παραμικράν άπόδειξιν τής υπάρ- 
ξεώς της, ’Άλλο πιστεύω και άλλο ε
πιστήμη.

’Επιστήμονες τινες, ε’ιθισμένοι δι« 
τής σκέψεως καί διά τής εμπειρίας 
ν’ άποδεικνύουν τάς θεωρίας των,  ̂ δεν 
τολμούν καί εκείνοι νά διακηρύξουν, 
δτι έκ συνειδότος παραδέχονται, οτι εξ 
αισθήματος πιστεύουν.

Πέραν δμ<Βς τών ορίων τής γνιο- 
σεως, εΐπομεν, δτι εινε ή πίστις.^ Ε 
κείνη μάς ικανοποιεί. Άλλά καί ή πί- 
στιε ημών δέν εΐνε άφηρημένη καί 
άόριστος. Δι’ ημάς τούλάχιστον, δτι 
δέν μάς εδωκε, δτι δέν ήτο δυνατόν 
νά μάς δώση ή γνώσις, μάς τό εδωκεν 
ή αποκαλυπτική διδασκαλία τοΰ Χρι
στού. / „ ,

«Άπεκαλύφθη το μυστήριον το α- 
ποκεκρνμμένον άπό τιον αιωνων καί 
άπό τών γενεών». Μάς τό έδωσεν η 
θεία αύτοΰ διδασκαλία, η διαπιστχο- 
θεΐσα ύπό τιον έργων το!’, και έπι- 
σφραγισθεΐσα διά τοΰ μαρτυρικού το̂ ι> 
θανάτου. Καί επι τής διδασκαλίας ε
κείνου εδραιώθη ή πίστις ημών, και 
εΐ; ταύτην εΰρε ασφαλές ερεισμα και 
πλήρη ίκανοποίησιν.
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Και ή αλήθεια τών λόγων εκείνου 
διηνεκώς ύπό τών απιστών ελεγχόμενη, 
περισσότερον έξυψοϋται και υπό το 
πρίσμα τής κριτικής διατελουσα πάν
τοτε, ουδέποτε καταπίπτει, άλλά κρα- 
ταιοΰται και έντείνεται, άναδεικνυο- 
μένη πάντοτε, άφθαστος και μεγαλει
ώδης.

Άλλά πλήν τών άπιστούντων και 
τών στερουμένων παντελώς υψηλής, ά- 
νωτέρας περι τοΰ υπερτάτου όντος^ ι
δεολογίας — οι τελευταίοι ευτυχώς εινε 
πολύ ελάχιστοι—εχομεν και τονς δια
στροφείς και στρεβλωτάς τής χριστια
νικής αλήθειας. Θύτω, κατά καιρούς 
δημιουργοϋνται αιρέσεις και δογματι
σμοί αναφαίνονται—-προσωπικά! πάν
τοτε, αντιλήψεις κα'ι πεποιθήσεις τών 
διαφόρων μεταρρυθμιστών— συ νεπεια 
πεπλανημένων και εσφαλμένων ερμη
νειών τών γραφών.

Άλλά κα! οι άρνηται τής καθόλου 
χριστιανικής πίστεως και τη: αλήθειας 
τής διδασκαλίας τοϋ Χρίστου εν γένει, 
εκ συστήματος και εκ προγράμματος 
παρερμηνεύουν κα! διαστρέφουν τήν 
χόιστιανικήν αλήθειαν, διά σοφιστικών 
μεθόδων, έπινοοϋντες ιδίαν κλείδα ερ
μηνείας προς καταπολεμησιν τής χρι
στιανό) συνης και έπικράτησιν τών ΐδίιον 
πεποιθήσεων, περιβαλλόμενων συνή
θως, κα! εμφανιζόμενων, υπό μορφήν 
φιλοσοφικού συστή ματος.

Τ ά ’Ινδικά θρησκεύματα σχετιζομενα 
απολύτως μέ τόν σκοπόν της σημερι
ν ο ί μας διαλέξεως είνε ανάγκη δ ι' 6- 

' λίγων νά εκθεσωμβν κα ι τη ν ε^ελιςιν 
αύτών, άπ’ άρχαιοτάτών χρόνων, acp 
ής ενεφανίσθησαν μέχρι σήμερον νά
παρακολουθήσω μεν.

« ^
* * , - 

Είς τήν χώραν τοΰ μυστήριου, του
περιέργου και μυστικοπαθούς λαού. εις
τάς ’Ινδίας, ή θρησκεία ήρχισε ως και
έν Έλλάδι μέ φυσιολατρείαν. Ή  λε-
γομένη θρησκεία Βεδικη. Εδημιουρ-
γησαν μυθολογίαν, ή οποία έχει αρτ

κετά τά κοινά με τήν ελλήνικην μν 
θολογίαν. t

’Ακολούθως, άνεπτύχθη ή θρησκεία 
τοΰ Βραχμανισμού, είδος πανθεϊσμού, 
εν τφ όποίω τό σύμπαν είνε έξέλιςίς 
ένό;' αρχικού θεοϋ, καλουμένου ό 
Βράχμα, προσιοπικού Θεοϋ, δστις πά
λιν προέρχεται εκ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ ά- 
προσώπου τρόπον τινά, καλούμενοι» 
ουδετέρου γένους τό Βράχμαν. ^

Τής θρησκείας ταύτης εν τών ου
σιωδών στοιχείων εινε ή μετεμψύχω
σή, ή άκριβέστερον, η μετενσάρκωσις.

"Οτι δ η λ α δ ή , έκαστον ον. μετά θά
νατον άν.ιγεννάϊαι, κα! άκόμη, ύπο συν- 
θήκας καλλιτέρας ή χειροτέρας, _ «ν«" 
λόγως τής ζωής τήν οποίαν  ̂ 'έ;ησε. 
'Υπό τύ π ο ν  δηλ. αμοιβής διά τάς κα
λά; πράξεις κα! τιμωρίας διά τά αδι
κήματα. Κάθε κατάστασις νέας ξωής 
εΐνε άμεσος συ νεπεια τής προηγούμε
νης. „

Ά λλο στοιχειον τής θρησκείας του' 
Βραχμανισμού, εϊνε ή περιΟδικοτης εν 
τώ κόσμφ. .Έκαστη περίοδος είνε μα
κρά σειρά έκατομυρίων ετών.

Δέχεται, δηλονότι η -θρησκεία αυτη, 
δτι ή έ’Ξέλιίις τοϋ κόσμου αποτελειται 
έκ διαφόρων περιόδιον, έκάστη των ο
ποίων περιλαμβάνει εκατομμύρια έτων.

Μία πάλιν σειρά περιόδων, αποτε
λεί μίαν ημέραν τοϋ Βράχμα(τθϋ προ
σωπικού, δηλονότι Θεοϋ). μετά τήν 
πάοοδον τής οποίας, καταστρέφεται ο 
κόσμος κα! άναγεννάται έκ τοϋ Βράχμα.

Ά φ οϋ δέ παρελθουν εκατό ετη τοι- 
ούτων ημερών, άπορροφάται και δ 
ποοσιοπικός Θεός εις τόν άπροσωπον 
και άναγενναται νεος τοιοΰτος, νεος 
Βοάχμα, κα! έπαναρχίζουν αί περίοδοι.

Άλλά κα! μεταξύ τών όντων τα ό
ποια έΞήλθον έκ τοΰ προσιοπικού Θεού, 
εΐνε απειρία κατωτέρων Θειον, ̂  των 
οποίων πολλοί, είνε έςέλιςι; παλαιών 
Βεδικών Θεών. _ ,

2 ύ ν  τώ χοόνω δυο εκ των κατο>τε- 
οων θεών, ό Βισνού κα! ο Σίβα, 
ψώθησαν τόσον είς τήν λατρείαν, ώστε
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<τυνηνώθησαν πλέον εις τό πνεύμα τών 
πιστών μετά τοϋ Βράχμα.

Και, ό μέν Βράχμα θεωρείται ώς 
;δημιουογός, ό Βισνου ως συντηρητης, 
*α ί δ Σίβα ώς καταστροφεύς.

Ή  μορφή αυτη τού Βραχμανισμού 
καλείται ενίοτε ’Ινδουισμός.

Οί θεοί ούτοι δέν στερούνται έριό- 
-των, γαμων, dycovcov xctt jtctvtoicov 
Άλλων θρύλων. Περί αύτών ομιλούν 
θαυμάσιος δυο μεγάλοι εποποιιαι, η 
Μαχαβαράτα καί Ραμαγιάνα.

’Αλλά, οί δύο αύτο! θεοί : Ό  Βι-
■σνού και ό Σϋία έξυψώθησαν τόσον, 
■ώστε, σχεδόν έξετόπισαν τόν Βρά/μΊ.

Καί μέχρι σήμερον άκόμη, οί Ίνδοι 
-κατανέμονται εις δύο -θρησκευτικας αΐ- 
οέσεις, εις δυο. μεγαλας κατηγορία^. 
πού; λάτοει; τοϋ Βισνοϋ και τους λα- 
-τρεις τοϋ Σίβα.  ̂ ^

'0  Βισνού, -θεός αγαθός και φιλαν- 
θριοπος, κατά τήν πίστιν των, επανει
λημμένος ένεσαρκώθη, είτε ύπό μορ- 
<ρήν ζώο», είτε ύπό μορφήν ανθρώ
που, χάριν διαφόρων φιλανθρωπικών, 
^πάντοτε σκοπών. _ _

Τελευταία έμφάνισις τοϋ Βισνοϋ ήτο 
•εις τό πρόσωπον τοϋ Κρίσνα (πρόσω- 
πον και τοϋτο, εννοείται, μυθολογικόν). 
Πεοι τών μεταμορφώσεων τού Βισ- 
νοϋ όμιλεϊ τό λαμπρότατον άπό άπο- 
ψεω; ποιήσεως σύνθεμα : «Μπαγαβατι 
— Γκιτά» μεταφρασθέν διά τήν ποιη
τικήν του αξίαν εις πλείστας τών ευ
ρωπαϊκών γλωσσών.

Αύτή εινε έν δλίγοις ή θρησκεία
τού Βοαχιιανισμοϋ.*

.Κατά τό\' 6ον αιιονα π. X. αναφαί
νεται νέα φιλοσοφική θεωρία, Νεα 
■θρησκεία. Ε ίς υιός ήγεμόνος^ ο Σακια- 
Μουνί, βλέπων τήν έν τώ κόσμιο οδύ
νην, παρητήθη τών αγαθών τής κοι
νωνικής του θέσεως, έπεδοθη εις την 
-μελέτην, κα! ίδρυσε ιδίαν διδασκαλίαν, 
τήν διδασκαλίαν τοϋ Βουδισμού :

Κατ’ αυτήν, ή ύπαρςις τοϋ κοσμου 
Οφείλεται είς έπιθυμίαν.

Αρχική τις έπιθυμία, επιθυμία ύ- 
πάρξεως, ητις γεννά τήν αύταπάτην 
«τήν Μάγιαν» συνεπεία τής οποίας νο- 
μίζομεν, δτι πράγματι υπάρχει κόσμος 
εξωτερικός, κόσμος αντικειμενικός.

Ή  οδύνη κατ’ αυτόν εΐνε συμφυής 
πρός τήν έπιθυμίαν. Έ ά ν  δέ ό άνθρω
πος θέλει ν’ απαλλαγή τής οδύνης και 
τών άτελειώτων μετενσαρκώσειον, πρέ
πει νά συντρίψη τήν ρίζαν τοϋ κακού, 
τήν έπιθυμίαν αυτήν ταύτην.

Τοΰτο δέ, μόνον διά μακρών αγώ
νων κα! έπι πολλάς ζωάς (άναγεννή- 
σεως κα! μετενσαρκώσεως)κα! συνεχούς 
προόδου κατορθοϋται, δτε ό άνθρω- 
πος καθίσταται Βούδας, λέξις, ή ο
ποία σημαίνει ό ειδώς, ό γνωρίσας.

'0  άνθρωπος καθίσταται τελειότα
τος. Εισέρχεται ε’ις κατάσταση- απολύ
του άπαθείας, ητις καλείται Νιρβάνα.

Είς τόν βαθμόν αυτόν τής τελειό- 
και τής απολύτου άπαθείας, τής Νιρ
βάνας δηλονότι, εφθασε λοιπόν πρώτος 
έκ τών θνητών ό ήγεμονόπαις αύτός, 
ό Σακιά Μουν!, απέκτησε τήν Βούδην, 
τήν γνώσιν, όπότε κα! κατέστη ό ειδώς, 
ο γνωρίσας, ήτοι Βούδας.

"Εως δ του δμως γίνη κανείς Βού
δας ή μπορεί κα! βαθμούς κατωτέρων 
κα! άνωτέρων θεών νά διέλθη.

Ό  Σακιά Μουν! λοιπόν, εφθασε τόν 
ύπέρτατον βαθμόν τοϋ Βούδα, οστις 
σημειωτέον, αποκτάται έν τή I ή.

Ακολούθως, έδημιουργήθη πλήθος 
Βουδών. Άργότερον δέ ένεννήθη ή 
Ιδέα, δτι πολλοί τούτων (άναμορφω- 
ται τρόπον τινά) προέρχονται εκ τινων 
αύθυπάρκτων αρχικών Βουδών, Έ νός 
τούτων ένσάρκωσις, ή άκριβέστερον εν- 
σάοκωσις ενος κατωτέρου αναπληρο)- 
τοϋ αυτού και μάλιστα διηνεκής έν- 
σάρκωσις, εΐνε ό άρχηγός τών Βουδι
στών τού Θιβέτ, ο μέγα; Ααμας, 
Νταλαϊλάμα. (Αάμα) σημαίνει ίερεύς.

Μόλις δέ άποθάνει ό Νταλαϊλαμα, 
οί περι αυτόν ιερείς, οί λάμαι, σπεύ
δουν και αναζητούν μεταξύ τών κατά 
τήν ημέραν έκείνην γεννηθέντων παι-
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δίων νά ά νεύρο υν εκείνο, εις τό όποιον 
κατά· τήν γνώμην τους, ενεσαρκωθη ο 
αναπληρωτής ενός αρχικοί αΰθυπάρ- 
κτου Βούδα, ϊνα άνακηρϋξουν αυτόν 
Νταλώϊλάμα. Και ή άναγνώρισις τοϋ 
παιδιού γίνεται εκ τινων ώρισμενων 
δι’ αυτούς σημιείων.

Αυται εινε εν συντομίςι αί κυριωτε- 
ραι ινδικά ι θρησκεΐαι. Ό  Βουδισμός^, 
δ Βραχμανισμός, δ Ίνδουίσμος και δ 
Βουδισμός.

** *
Κατά τόν παρελθόντα αιώνα έγέ- 

νετο κίνησις εκ μεροτ»ς Ινδών. εχόν- 
τω ν ευρωπαϊκήν μόρφωσιν. πρός ϊδρυ- 
σιν παγκοσμίου τινός λατρείας στη- 
ριζομιένης πάντως, επί τών ινδικών τοι- 
ούτων. Κατ’ αυτούς όλαι αί θρησκεία ι 
τοΰ κόσμου περιέχουν αλήθειαν τινα, 
άποιελοΰσαι έκφάνσϊ ις άρχι*ών τινων 
εννοιών, προσηρμοσμένων εις ιό πνεύ
μα διαφόρων λαών.

Ή  θρησκεία αΰτη έκλήθη Βραμιοί- 
σμός, εκ τής λέξεως Βράμα, ήτις ση
μαίνει τό θειον.

Κατά τήν αΰτήν διεΰθυνσιν εκινη- 
θησαν καί οί οπαδοί τής λεγομένης 
Θεοσοφίας, συστήματος τίνος φιλο
σοφικού καί θρησκευτικοί’, στηριγμέ
νου κυρίως επί τών ΐνδ'κών θρησκευ
μάτων καί φιλοσοφιών, δεχόμενου παν
θεϊσμόν, κατά τόν δποΐον δ κόσμος 
εινε έξέλιξις Θεοϋ, καί μετενσάρκη'σιν.

Κυρίως, άφ’ δτου ή Ρωσσίς Έ λενα 
Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, γνωστή προ- 
παγανδίστρια, σοσιαλιστρια, οργανον 
μετέπειτα Ρώσσων αναρχικών, διαμιει- 
νασα επί μακρόν εις τας Ινδίας, ισχυ- 
ρίσθη, Οτι έπεκοινώνησεν εκεί μετά τι- 
νων σοφών, οΐτινες ζώντες εν αποκεν- 
τρφ  καί μυστηριοόδει τοπίο, διευθύνουσι 
τά τοΰ κόσμου δια τιον απεσταλμιενων 
τ 0 3ν καί τής διδασκαλίας των εν γενει. 
Ο υτοι εΐνε οί Μαχατμά (δηλ. αί μεγά- 
λαι ψυχαί, τά μεγάλα πνεύματα).

Ή  Μπλαβάτσκυ εθεσε τάς βάσεις 
τής Θεοσοφίας εις τήν Νέαν Υόρκην,

μετά τοΰ συντανματαρχου Ολκίοττ„ 
πρό πεντήκοντα περίπου ετών.

Κατά τήν Θεοσοφίαν, δλαι αί θρη
σκεία ι εΐνε διάφοροι μορφαί μιάς αρ
χικής διδασκαλίας, ή οποία άλλοΰ μεν 
διεφθάρη, άλλοΰ δέ παρουσιάσθη υπό 
διαφόρους μορφάς καί υπό διαφόρων 
Ιδρυτών (διαφόρων θρησκειών) τών 
όποάον καθαρωτέρα μορφή μιετεδίδετσ 
διά τών μυστηρίων (τών Ελευσινιων, 
τής ’Ίσιδος, τών Καβηρων κλπ.)

Οί Θεόσοφοι, λοιπόν, ισχυρίζονται, 
οτι διαδίδουν τήν καθαρωτεραν και 
τελειοτέραν μορφήν τής διδασκαλίας 
αΰτής. “Οτι, επειδή απευθύνεται είς 
μορφωμένην, είς μάλλον προηγμενην 
ανθρωπότητα, θά μάς δωση μορφήν 
τής άρχικής αΰτής διδασκαλίας μάλλον 
προσηρμοσμένης είς τόν σημερινόν πο
λιτισμόν.

Τήν Μπλαβάτσκυ διεδέχθη η Ay— 
γλίς κυρία ’Αννα Μπεζαντ, η οποία 
καί άνέπτνίε τήν διδασκαλίαν τη-, 
Μπλαβάτσκυ. Εκ τής διδασκαλίας ταυ- 
της εγεννήθη ή λεγομενη «Θεοσοφικη 
Εταιρεία» διαδεδομένη Ιδία εν 'Αγ
γλία καί ’Αμερική.

Έ κ  παραλλήλου πρός τήν κ. Μπε
ζαντ τάς άρχάς τής Θεοσοφίας ήσπα- 
σθη καί ή Κατερίνα Τίνλεϋ, ίδρύσασα 
Ιδίαν φιλοσοφικήν σχολήν είς τήν Κσ- 
λιφορνίαν τής ’Αμερικής, ύψισταμένην 
καί λειτουργούσαν μέχρι, σήμερον,- και 
αριθμούσαν αρκετού; Οπαδούς, ολως: 
άσχετον πρός τήν Θεοσοφικην εται- 
οείαν. II Τινλεϋ και οι οπαδοί της 
φυσικό, διΐστανται εντελώς πρός την κ. 
Μπεζαντ καί τούς δμοφρονοΰντας πρός 
αΰτήν, δ ιαφοινο ΰντες είς πολλά οη μεΐα 
τής διδασκαλίας τής κ. Μπεζαντ, χν- 
ρίως δέ, ώς πρός τό πρόσωπον του- 
Μεσσίου Κρισναμοΰρτι περί τοΰ οποίου 
θά  ομιλήσω μεν.  ̂  ̂ ^

Ή  Τίνλεϋ κατέχεται ακόμη καί ύπό? 
άλλης ιδεολογίας, νά συστήση μίαν πο
λιτείαν κατά τό σύστημα τοΰ Πλά
τωνος.

Ή  Θεοσοφία, λοιπόν, εφοσον πα-

.
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ραδέχεταί δτι δλαι αί θρησκεΐαι εΐνε 
μορφαί μιάς διδασκαλίας, παραλαμβά- 
νει θεωρίας καί δοξασίας άπό τήν μίαν, 
εκλέγει άπό τήν άλλην, τοΰτο άπορρί- 
πτει και εκείνο αποδέχεται, άναλόγως 
τών αντιλήψεων καί τών προσωπικων 
πεποιθήσεων τών ηγητόρων της. Θέ
λουν νά συγχωνεΰσουν τάς θρησκείας 
μέ βάσιν πάντοτε τά ινδικά θρησκεύ
ματα. Οΰτω, συγχωνεύουν τόν Βρα
χμανισμόν με τον Βουδισμόν.

Ά π ό  τόν Βραχμανισμόν παραλαμι- 
βάνουν τόν πανθεϊσμόν, κατά τόν ο
ποίον, καθώς εΐπομεν, ο κοσμος είνε 
έξέλιξις Θεού, ώς και τήν μετενσάρκω- 
σιν. "Οτι δηλ. έκαστον άτομον άναγεν- 
νάται, ύπό συνθήοας καλλιτέρας ή̂ χει- 
ροτέοας, άναλόγως τής ζωής τήν οποίαν 
εζησε, καί δτι πρόκειται περί αμοιβής 
τρόπον τινά διά τάς καλάς πράξεις, και 
τιμοιρίας διά τάς κακάς. Τοΰτο οί θεό- 
σοφοι άποκαλούν «Κάρμα» ή δ νόμος 
τοΰ αίτιατού.

Σύμφωνα μέ τήν δοξασίαν τής με- 
τενσαρκώσεως δ Θεός Βισνου, τής θρη
σκείας τοΰ Βραχμανισμού, ένσαρκίοθείς 
κατ’ έπανάληψιν ύπό μορφήν άνθρώ- 
που καί ζο>ου άκομιη, ενεσαρκωθη 
τελευταΐον είς τήν μορφήν τοΰ Κρί
σνα. 'Ο Κρίσνα, λοιπόν, είνε κατα τον 
Βραχμανισμόν, ή τελευταία ενσάρκωσις 
τοΰ θεού Βισνοΰ. (Σημειωτέον, δτι 
ποόκειται περί μυθολογικοΰ προσώπου).

Οί θεόσοφοι παραδέχονται τήν Ιξα- 
κολούθησιν τών μετενσαρκωσεων τού 
θεοϋ αΰτοΰ, δεχόμενοι, ότι ο Βούδας 
ήτο νέα εμφάνισις τοΰ θεοΰ Βισνοΰ. 
Καί οΰτω επιτυγχάνεται ή συγχωνευσις 
τών δύο θρησκειών τοΰ Βραχμανισμού 
και τοΰ Βουδισμού.

Καί έως εδώ τό πράγμα, δι’ ημάς 
τούλάχιστον, εΐνε άνευ σημασίας, κα
θείς ή μπορεί νά σκέπτεται οπως νο- 
μίζη. Άλλά εξακολουθούν, καί θέ/ονν 
τόν θεόν Βισνοΰ τόν άνεμφανισθέντα εις 
τόν Κρίσνα καί τόν Βούδαν, εμφανι- 
Εόμενον, οΰτε ολίγον ουτε πολυ, και 
εν τώ προσώπω αΰτοΰ τοΰ Ίησοΰ.

Συνχώνευσις, λοιπόν, και τοΰ· Χρι
στιανισμού. Οί άνθρωποι μέ πάσαν 
ευκολίαν καί άνεσιν δογματίζουν, συγ
χωνεύουν καί τά πάντα συγχέουν.

Ά λλά καί ή διδασκαλία τόϋ Χριστού 
φαίνεται, δτι δέν ικανοποιεί τους θει·- 
σόφους. ’Ισχυρίζονται δτι αΰτη δέν είνε 
τελεία.

Καί ή κ. ’Ά ννα Μπεζαντ, αφού διήλθε 
πολλά συστήματα, χρηματίσασα ε.τα- 
ναστάτις, σοσιαλιστρια, ριζοσπάστρια, 
μεταρρυθμίστρια έν Αγγλία, άνεκάλυψε 
Ιν τέλει, δτι ή διδασκαλία τοΰ Χριστού 
δέν εΐνε τελεία, καί δτι πρέπει νά συμ
πληρωθώ- Μή δυναμένη δέ,- άτυχως, 
νά διακήρυξή έαυτήν ώς έξέλιξιν- τοϋ 
Χριστού, άλλά καί μή τολμώσα νά με- 
ταμορφωθή είς άρρενα, παρεχονσα 
ίσως ευκαιρίαν εις νέον συγγραφέα να 
μάς δ(ίιση τήν δευτέραν πάπισσαν Το:- 
άνναν, άπεφάσισε, διά τό άσφαλεστε- 
ρον, νά άνευρη νέον τινά, τόν δποΐον' 
νά παρουσιάση είς τούς οπαδούς της" 
ώς νέαν εμφανισιν τού Χριστού. Ιο  
πράγμα, εννοείται, δέν ήτο καί πολύ 
δύσκολον. Είπε καί έγενετο. Ινατά- 
Μπέζαντ, δ θεός ύποχρεούται καί πάλιν' 
νά ενσαρκωθή. Εκστρατεύει, λοιπόν, 
εις τάς ’Ινδίας, καί άπό τι χωρίον παρά 
τήν πόλιν Ά ντιαρ , παραλαμβάνει βρέ
φος τι, μέ τόν σκοπόν νά τό παρου— 
σιάση ώς νέαν έξέλιξιν θεοΰ. Τό Βράμα 
τό θεΐον, έν τφ προσώπφ τοϋ παιδιού 
αΰτοΰ, πλέον δμο3ς προηγμένον καί 
πλέον εξειλιγμένον. Έπανενσάρκωσις: 
τοΰ θεοΰ Βισνοΰ, δστις εΐχεν ήδη εν- 
σαρκωθή κατά τήν Θεοσοφίαν ως Κρί
σνα, ώς Βούδας, ώς Ιησούς. Τό αυτό· 
πνεΰμα δι’ δλων αΰτών. Άλλά, διατι 
τάχα δχι καί ώς Μ ω άμεθ; Αια νά 
κάμη δέ περισσότερον πιστευτόν είς" 
τούς οπαδούς της ή κ. Μπέζαντ, ότι 
τό παιδίον αυτό είνε δ ερχόμενος, ο 
μέγας Αναμορφωτής καί εκπαιδευτής:, 
τής άνθρωπότητος, περί τήν άνευρεσίν 
του συνεδύασε διάφορα φαινόμενα, 
παρόμοια εκείνων, άτινα ένεφανίσθη- 
σαν καί κατά τήν γέννησιν τοϋ Χ ρι-
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,στοΰ. Ούτω, ίσχυρίσθη, δτι είδε είς τό 
•στερέωμα λαμπρόν' αστέρα άνιοθεν ά- 
-κριβώς τής οικίας τοϋ βρέφους. Διά 
νά δυνηθή δέ χάνεις νά ΐδή τον αστέ
ρα εκείνον, κατά τήν κ. Μ πέζαντ, έ
δρεπε νά έ'χη εντελή αγνείαν, αγνό
τητα παρθένου. Πλήν, ή κυρία Μπέ- 
%αντ, καίπερ λαβόΰσα μέχρι τότε τρεις 
νομίμους συζύγους, δέν ήμποδίσθη εν 
τούτοις, νά ιδή εκείνη τόν αστέρα...

Κα! τό βρέφος παραληφθέν ένεδυνα- 
}ΐ')ΰτο κα! έκραταιοΰτο έν πνεύματι κα! 
Λοεσ/.εία Ά νν ί Μπέζαντ. Παιδιόθεν 
«διδάχθη οτι εϊνε μέγας άνθρωπος. Και 
ΐ ί ς  τόν νέον αυτόν έδόθη τό όνομα 
Κρισναμοΰρτι, τό όποιον σημαίνει 
ή μορφή τοΰ Κρίσνα. Ό  Κρίσνα, κα
θώς εΐπομεν, κατά τήν θρησκείαν τοΰ 
Βραχμανισμοί1 εϊνε ή τελείταία ενσάρ- 
κωσις τοΰ θεού Βισνοϋ. Και, επειδή ό 
Ινρίσνα εϊνε μυθολογικόν πρόσα»πον, 
■αξιόλογα ήμποροϋμε νά συνταυτίσω- 
1.1 η τόν Κρίσνα κα! τόν Βισνοϋ εις 
μίαν και τήν αυτήν θεότητα. Αυτό τό 
θειον, τό οποίον ένεφανίοΟη εις τόν 
Βούδαν, είς τόν Ίησοΰν κα! τώρα εμ
φανίζεται εις τόν νέον αυτόν, τόν Κρι
ό ναμοΰρτι, τόν έχοντα δηλονότι μορ
φήν τοΰ Κρίσνα, θεόμορφον άκριβέ-
<στερον, δυνάμεθα νά εΐπωμεν.

*
“Οπως κατά τήν άνεΰρεσιν τοΰ βρέ- 

<ρους συνεδυάσθη ό άστήρ τής γεννή- 
■σεως τοΰ Χριστοΰ, οΰτω, οΐ περ! τό 
.-παιδίον, έσκέφθησαν, ό'τι ώφειλον νά 
«νεύρουν κα! άλλο γεγονός ένθυμίζον 
-τήν έμφάνισιν τοΰ Τησοΰ.

Ό  Ίησοΰς δωδεκαετής εν τφ ναώ 
διδάσκων. Κα! ό Κρισναμοΰρτι ενα 
;ετος άργότερον, δχι προηγμένος, άλλά 
-κάπως καθυστερημένος, εις ήλικίαν 13 
-£τών, συγγράφει βιβλίο ν ήθικοφιλοσο- 
φικόν, έπιγραφόμενον «Στά πόδια τοΰ 

'Διδασκάλου». Ουδεμία αμφιβολία, δτι 
-τό βιβλίο ν έγράφη ύπό τών περ! αυ
τόν. Προλογίζει ή κ. Μπέζαντ, λέγουσα, 
ο τ ι : είς εμέ, ώς πρεσβυτέραν αδελφήν 
3ίλαχε τό προνόμιον νά γράψω δι5 ολί

γων είσαγίϋγήν είς τό μικρόν αυτό βι- 
βλίον, πρώτον έργον ένός νεωτέρου ά- 
δελφοΰ, νέου τφ δντι κατά τό σώμα, 
ό'χι δμως τήν ψυχήν...».

Είς τό βιβλίον αυτό αναπτύσσονται 
ίδέαι ούδεμίαν σχεδόν εχουσαι πρεοτο- 
τυπίαν, κα’ι δστις τών οπαδών δέν συμ
φωνεί πρός ταΰτας, λέγει ό συγνραφεύς, 
σημαίνει, δτι ή σκέψις του δέν είνε 
ορθή. Λιότι ή σκέψις τοΰ) διδασκάλου, 
τοϋ θεοϋ δηλονότι, κα! κατά συνέπειαν 
τοϋ γράφοντας Κρισναμοΰρτι, είνε τε
λεία. Ά φ οΰ  οΰτος γνωρίζει τό παν.

Και, ένώ δέν παραδέχονται τήν δι
δασκαλίαν τοϋ Χριστοΰ ώς τελείαν, 
διότι τό πνεΰμα τ^  θειον δέν ειχεν 
άκόμη κα! αυτό εξελιχθή.., είς τό βιβλίον 
αύτό γράφουν: « Ή  σπουδαιοτέρα πα
σών τών αρετών είνε ή αγάπη». Μάς 
ύπεχρέωσαν... Τό βασικόν, τό θεμελιώ
δες κήρυγμα τοΰ χριστιανισμοί’ παρα- 
λαμβάνουν ώς ουσιώδη αρχήν τής Θεο
σοφίας. Τό δελέασμα. Τήν μεγάλην, 
τήν εξυψωτικήν, τήν άσΰγκριτον και 
απρόσβλητον διδασκαλίαν τοΰ θεανθρώ
που, παραλαμβάνουν καί εκείνοι, διά νά 
μάς κάμουν νά αναγνωρίσω μεν τό 
πνεΰμα τό θειον, δπερ εξακολουθεί, το 
ίδιον, νά εμφανίζεται είς τόν νέον αΰτόν.

* ϊΚ
Έ ν  αρχή ή Θεοσοφία ήρχισε μέ τό 

πρόσχημα τής καθαρώς φιλοσοφίας^ 
πλήν δέν έβράδυνε νά άποκαλυφθή ή  
θρησκευτική κατεύθυνσις. Έξεδηλώθη 
εις {θρήσκευμα. Δι’ δ κα! ό Κρισνα- 
μοΰρτι διορίζεται άπό τήν κ. Μπέζαντ 
«Μεσαίας», ό δέ Κάρολος Αετμπήτερ 
χρίεται είς άρχιερέα κα! ή κ. Μπέζαντ 
ύπεράνω δλων, αύτή, ή θεία έπίνευσις, 
κανονίζουσα κα! διέπουσα τά πάντα 
τής Θεοσοφικής εταιρείας. Είς ουδέ να 
έχει νά δώση τόν λόγον. "Οταν δέ κά
ποτε έχρειάσθη χρήματα, κα! μάλιστα 
μιέγα ποσόν, άπηύθυνε εγκύκλιον πρός 
πάντας τούς πιστούς ζητοϋσα τήν προ
σφοράν των, μέ τήν αύστηράν παρατή
ρηση1 : «"Οστις ήθελέ ποτε ζητήση τόν 
λόγον τής διαθέσεως τών χρημάτων,
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παρακαλεΐται νά μήν άποστείλη».
Ό  νέος θεός, βλέπετε, έχει πολλάς 

δαπάνας : Ταξείδια κα! περιοδεϊαι. Α ε
ροπλάνα και λιμουζίναι. Διαμοναι, τέρ
ψεις κα! απολαύσεις, λαμπρα! περιβο- 
λαί, μεταξωτοί χιτώνες και έν γένει 
καλλωπισμοί. Ύπηρεσίαι, δοϋλοι καί 
παραδοϋλοι, γραμματείς καί επιτελεία. 
Κα! ό Κρισναμοΰρτι, άπολαύων τών 
πάντων αγαθών κα! μή αισθανόμενος, 
ούδ’ επ’ έλάχιστον τήν ελλειψιν χρη- 
μάτοιν, διακηρύσσει είς τά διδάγματα 
του, δτι ό πλούτος δέν χρειάζεται... 
Βεβαίο'ς, εφόσον υπάρχει, δέν χρειά
ζεται...

Ά φ ’ής δμως ή Θεοσοφική εταιρεία 
έλαβε χαρακτήρα θρησκευτικόν, επόμε
νον ήτο νά γεννηθούν καί αντιρρή
σεις,- κα! πολλά τών μελών νά διαφω
νήσουν ώς πρός τά πρεσβευόμενα. Καί 
ήδη, υπάρχουν θεόσοφοι 5ιαφωνοϋντες 
ώς πρός τό πρόσωπον τοΰ νέου θεοϋ. 
Φιλοδοξοΰντες ϊσως, καί άναμένοντες, ή 
εύνοια τοΰ θείου νά έπισκιάση μέλος 
τής ιδίας οΐκογενείας έκάστου...

** *
Είς τήν Ελλάδα, ύπό τόν ανεκτικόν 

αύτής ουρανόν, δπου κάθε ιδέα ευρί
σκει οπαδούς, εύρε καί ή θεοσοφία 
τούς ίδικούς της. Έ ν  Κέρκυρα τό πρώ
τον κατά τό 1876, ίδρύθη στοά θεο
σοφική ύπό τό δνομα «Τονική». Πλήν, 
τοσαύτη ήτό ή πίστις τών οπαδών, 
ώστε ευθύς άμα τώ θανάτω τών δύο 
ιδρυτών τής στοάς Σοκόλη καί Πα- 
σχάλη, ή θεσοφική αυτη στοά εύθύς 
εςέλιπε.

Έ ν  ’Αθήναις ή θεοσοφική κίνησις 
ήρχισε προ 17 περίπου ετών.

Πρώτη απόστολος, ήλθεν είς ’Αθή
νας ή Έλβετίς, κυρία Ζουβέ, ητις εδί- 
δαξεν είς μικτόν κύκλον, εις άνδρας 
καί γυναίκας, και, άφοΰ έμύησε είς τα 
τής καθόλου θεοσοφίας γνωστόν επι
στήμονα, άνεχώρησε, άναθέσααα εις αυ

τόν τήν περαιτέρω διδασκαλίαν, είς τήν 
συσταθεϊσαν τότε τό πρώτον στοάν ό 
«Ερμής». Πλήν, πρόεδρος καί διδά
σκαλος τής στοάς, κατανοήσας τήν πλά
ν η  ν του, άπεχώρησεν ολίγον βραδύτε- 
ρον, διαλυθείσης ευθύς καί της στοάς. 
Μετά πάροδον ολίγων ετών ευγενης. 
κυρία έφερε ’Αμερικανίδα, κάτοχον της' 
θεοσοφίας, εις τήν όποιαν παρείχε πά
σαν ευμάρειαν, μόνον καί μόνον διά- 
•νά διδάξη τήν θεοσοφίαν είς κύκλον 
άποκλειοτικώς κυριών. ’Αλλά, κακός: 
δαίμων, ό τότε οξύς πολιτικός διχα
σμός, διέλυσε καί τήν ομάδα εκείνην.

Α ί άρχαί τής θεοσοφίας δέν ήνθεξαν 
νά συγκρατήσουν τάς θεοσόφους κυ
ρίας τοΰ κομματικού πάθους καί είς' 
τινα συνεδρίασιν, τήν και τελευταίαν,. 
ε&ρράγη θύελλα παθών καί αντεγκλη. 
σεων.

Εις μάτην ή Άμερικανίς θεόσοφοί 
έκήρυσσε τό δόγμα τής « Αδελφότητος» 
καί ποό τής επιμόνου καί ζωηράς δια
μάχης τών οπαδών, κινδυνεύουσα καί 
ή ιδία νά έμπλακή, παρασυρομένη ύπό 
τοϋ γενικού σάλου, σωφρόνως πρατ- 
τουσα, ώχετο άπιοΰσα.

Καί οΰτω., έληξε ν άδόξως και ή πε
ρίοδος αυτη.

Βραδύτερον, νέαι προσπάθειαι κατα
βάλλονται ύπό τινων θεοσόφων πρός 
σύμπηξη’ νέας όμάδος, και ούτω, συνι- 
στάται ή στοά τοΰ «Απόλλωνος». Πρόε
δρος αύτής ανιότερος υπάλληλος τ ο ΰ  

'Υπουργείου τής Συγκοινωνίας. Άλλά, 
καί ό πρόεδρος οΰτος, ώς ομολογεί ό 
ίδιος, άντιληφθείς τό πεπλανημένον 
καί σφαλερόν τών ίδεων της Θεοσο
φίας. άπεχώρησε τής εταιρείας, δια- 
λυθείσης καί πάλιν τής στοάς εκείνης.

Νέοι μΰσται καί νέοι. οπαδοί της 
θεοσοφίας ιδρύουν άργότερον νέας 
στοάς, αϊτινες λειτουργούν μέχρι σή
μερον τήν στοάν τού «Πλάτωνός» της 
«Μπλαβάτσκυ — ’Όλκώττ», τοϋ «’Οο- 
φέως», τής «Άθηνάς», τής οποίας τά 
μέλη εΐνε άποκλειστικώς γνναίκες, και
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- τοΰ «Πυθαγόρα» είς τον Πειραιά.
• Λεν δυνάμκθα νά προΐδωμεν το μέλ
λον τών στοών τούτων, άλλά, αν λα- 
βωμεν ύπ οψει μας την τύχην τών 
ποοηγου μενών, δέν νομίζομεν,^ ότι και 
διαφορετική τύχη θέλει αναμείνη, τά, 
7|δη λειτουργούσας.

*
* *

Σκοπός μιας διαλέξεως δέν εΐνε βε
βαίους, ευρέως νά έξετάζη και νά διε- 
Εονυχίζη ζητήματα. Θά άπητείτο σειρά 
ομιλιών. Αι3 αύτό και δέν δυνάμεθα 
λεπτομερώς νά έξετάσωμεν κα'ι να πα
ρουσιάσουν τά ύπό των θεοσόφων 

-•/ηουσσόμενα. Α πλώ ς ολίγα τινα ια  
εϊπωμεν, διά νά λάβετε κάποιαν Ιδέαν 
-των διδαγμάτων τής θεοσοφίας. Κα'ι 
Ιον) Δέν πρέπει νά θεωρής, o u  μια 
Ιδέα εΐνε ακριβής, διότι πολλοί άλλοι 
τήν παραδέχονται, ούτε διότι επιστευθη 
έπ'ι αιώνας ώς ακριβής. (Τρόπος προ^ 
καταπολέμησιν τών θρησκειών). Τοιου
τοτρόπως, πάσα άλλη θρησκεία κατα- 
βαραθροΰται, αφανίζεται.^  ̂ Αλλά, (να 
ϊίχωμε και τό νοΰ μας) έάν η̂  σκεψις 
σου δέν είνε σύμφωνος μέ την τοΰ 
διδάσκαλοί) (τοΰ Κρισναμοϋρτι, βέβαια, 
ή Ακριβέστερο ν τής. κ. Μπεζαντ) ση
μαίνει, οτι ή σκεψις σου δέν είνε ορθη^. 
Πρέπει νά τήν μεταβολής- (Δεν σου 
έπιτοέπεται νά εχπς άλλην γνωμών). 
Διότι ή σκεψις του Διδασκάλου είνε 
τελεία.

2ον) Ή  αλήθεια τής διδασκαλίας τής 
θεοσοφίας εΐνε τόσον υψηλή και τόσον 
βαθεϊα, ώστε ή ανθρώπινη διάνοια να 
μή δύναται νά συλλάβη έξ ολοκλήρου.

“Οσοι τών οπαδών δέν εννοούν πολλά 
πράγματα, και ασφαλώς θά εινε η ο- 
λότης, εξαιρέσει ολίγων, οΐτινες διευί υ
νουν τά τής εταιρείας, πληροφορούν
ται νά μή ζητήσουν νά μάθουν περισ^ 
σότερα, διότι άπλούστατα, δέν έχουν να 
μάθουν....

* Π ρο ολίγων ετών ίδρύθη κ.αι έν Θεσ- 
. οαλονίκη ύπό τό δνομα «Μπεγέ—Μπεριί>.»

Ή  αληθής διδασκαλία εΐνε βαθεϊα
κα'ι άκατανόητος. /

"Αλλα διδάγματα τής θεοσοφίας 
έχουν ληφθή έκ τε τής άρχαίας σοφίας 
κα'ι τής Χριστιανικής διδασκαλίας.

Αίφνης : Νά σκέπτεσαι καλώς προτού 
όμιλήσης. Τό γνωστόν μη προτρεχέτω 
ή γλώσσα τής διανοίας. Πράγμα, δπερ 
ούδέποτε δμο)ς, εφαρμόζει δ αρχηγός 
και διδάσκαλος Κρισναμοϋρτι. ’Ίσως, 
μή ύπαρχούσης τής δευτέρας.

— Πρέπει νά πράττ^ς τό καλόν απο 
αγάπην πρός τό καλόν. ^

— Νά μή είσαι υπερήφανος.
—Νά μή οργίζεσαι.
— Αΐ σκέψεις σου νά συνοδευωνται 

πάντοτε ύπό πράξεων.
Πάντα ταΰτα γνωστά διδάγματα της 

Χοιστιανωσύνης. Κα'ι, ένώ ταΰτα διδά
σκοντες, ουδόλως αναφέρουν τον Χρι
στιανισμόν, προκειμένου νά στηρίξουν 
ιδέας των σαθράς κα'ι πεπαλαιωμενας, 
δχυροΰνται όπισθεν τής Π.^ Γραφής, 
μνημονευοντες ώρισμενας αυτής φρα-

Πλήν, αί φράσεις αυται, η λαμρα- 
νονται μεμονοφιένως, χωρίς τά προη
γούμενα και τά επόμενα, τά  ̂ δ π ο ια ε ν  
συνόλω παρέχουν ενότητα δια την εςη- 
γησιν, ή σ τρεβλοΰτα ι καί διαστρεφεται 
ή έννοια αύτών, πρός ιδίαν, κατα τον 
Απόστολον, απώλειαν.

Α ίφ νη ς: Ο ίθ εό σ ο φ ο ιέχουν και κρυ
φήν μυστικήν διδασκαλίαν. Σάς λέγουν, 
λοιπόν, δτι κα'ι ό Χοιστός είνε τοιαυ- 
την : Δέν εΐπε, ισχυρίζονται, «Μη δωτε 
τό άγιον τοϊ; κυσ'ι μηδέ βάλητε τους 
μαογαρίτας έμπροσθεν τών χοίρων;»

Έ ίήγησ ις κατά τό συμφέρον.^ &ις 
πάντας εΐνε γνωστόν (πλήν φαίνεται 
τών θεοσόφων), δτι δ Τησοϋς δια των 
λόγων του αυτών έλεγε : Μή ΐίο ο σ φ ε-
οετε τήν διδασκαλίαν είς τούς πεπορω- 
μένους, ινα μή βεβηλώσωσι, τροπον 
τινά, τήν διδασκαλίαν δια του εμ
παιγμοΰ. , ' .

Ό  Χριστός, δ οποίος διεκηρυξεν .
«ουδέ καίουσι λύχνον καί τιθεασι αυ-
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πόν ύπό τόν μόδιον, άλλα έπί την λυ
χνίαν καί λάμπει πάσιν» φέρεται ύπό 
τών θεοσόφων, ώς έχο)ν κρυφήν διδα
σκαλίαν. *

❖ *
Διά νά υποστηρίξουν τήν δοξασίαν 

τής μετεμψύχώσεως ή μετενσαρκώσεως 
■διατείνονται, δτι καί δ Χριστός παρε- 
ί>έχθη αύτήν.

Τδού : Όμιλών, σάς λέγουν, δ Χρι- 
οτος  περί Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ, 
Πνίγει, δτι ούτος ήτο δ Ή λίας μετεν
σαρκωμένος (τό μετενσαρκωμένος εν
νοείται, εΐνε έντελώς προσθήκη τών 
#εοσόφο3ν). ’Αλλά, λεπτολογίαι καί λε- 
πτομέρειαι άνευ σημασίας..,

“Ο Χριστός πράγματι λέγει: Ή λίας 
'ηδη ήλθε (έννοών' τόν Ίωάννην) καί 
<όύκ’ έπέγνωκαν αύτόν»,

Εΐπομεν, δτι λαμβάνουν τάς φράσεις 
ρεμονωμένας, χωρίς καμμίαν σύνδεσιν.

"Οπως υπάρχουν οί ίσχυριζόμενοι 
ex t ή Γραφή λέγει: «Ούκ° έστι Θεός», 
ϊν φ  πρόκειται περί άφρονος είπόντος 
■:<Ούκ’ έστι Θεός». Τοιουτοτρόπως καί 
<ο Ιω άννης εΐνε Ή λίας μετενσαρκο^ιτέ- 
-νος. Ή  φράσις τοϋ Χριστού «Ή λίας 
ήδη ήλθε» εΐνε έντελώς σύμφθ)νος πρός 

-χα  ύπό τοΰ ’Αγγέλου λεχθέντα πρός 
-τόν Ζαχαρίαν «“Οτι δ έκ τής Ε λισά
βετ γεννηθησόμενος έσεται άλλος Ή λίας, 
5ηότι έξει τήν δύναμιν καί τό πνεΰμα 
-καί τήν αποστολήν Ή λιοΰ. Καί αύτός 
προελεύσεται ενώπιον αύτοϋ έν πνεύ- 
ματι καί δυνάμει Ή λιοΰ» αναφέρει δ 
'Ευαγγελιστής.

Εΐνε άλλοι; τε γνωστόν, δτι ή Γρα- 
<ρή συνειθίζει ν' αποδίδη τά αυτα ονό
ματα είς ανδρας έχοντας τούς αυτούς 
χαρακτήρας καί τήν αύτήν αποστολήν.

Άλλά, δίδουν οΐαν έξήγησιν θέλουν, 
πρός παραπλάνησιν τών πολλοί ν. Έ άν 
πράγματι ό Χριστός πάρεδέχετο την 
«μετενσάρκωσιν, κατά τήν Κρίσιν, την 
οποίαν διεκήρυξε, ή ψυχή πώς θά κρι- 
θή ; Έ ν  τίνι σώ ματι; Έ ν  τώ προ5το) 
η έν τφ  δευτέρω, έν τφ  δεύτερο) ή έν 

-τώ ..τρίτο) ; Καί δ άφρων πλούσιος τοϋ

Ευαγγελίου,θά ήδιαφόρει καί εκείνος διά 
τόν αίφνίδιον θάνατον, έφ5 δσον, 
έπανενσαρκούμένος θά είχε καιρόν νά 
.διορθωθη καί έξαγνισθή έν τή τρίτυ 
ή τετάρτη ζωή, καί έάν παραδεχθώμεν, 
δτι κατά τήν δευτέραν θά τόν παρηκο- 
λούθη δ νόμος τοΰ αΐτιατοΰ (τό Κάρμα 
τών Θεοσόφων). Άλλά τό πράγμα εΐναι 
άστεΐον συζητήσεως. Διά νά ίδήτε δέ, 
γενικώτερον, οποία κακή χρήσις γίνεται 
μεμονωμένων φράσεθ)ν κατά τό σύστη
μα τής έκμεταλλεύσεως τών Γ ραφών, 
θά σάς άναφέρο) τό εξής :

Τελευταίως, Γάλλος τις ιατρός δ 
Πώλ Νουρί, είς έπιστημονικόν περιοδι
κόν «Διεθνής εικονογραφημένη ιατρική» 
διά νά υποστήριξή τάς ιδέας του,, λέ
γει, δτι καί δ Ή σαΐας συμβουλεύει : 
«Φάγωμεν καί πίωμεν, διότι αύριον 
άποθνήσκομεν». Πράγματι δ Ή σαΐας 
αναφέρει τοϋτο καί δχι συμβουλεύει, 
άλλά ιδού πως :

«Κ3 έκάλεσε κύριος Σαβαώθ έν τί| 
ημέρα εκείνη κλαθμόν καί κοπετόν. Αύ
τοί δέ έποιήσαντο εύφροσύνην καί 
άγαλλίαμ,α, σφάζοντες μόσχους καί θύον- 
τες πρόβατα, ώστε φαγεΐν κρέας καί 
πιεΐν οΐνον λέγοντες : φάγωμεν καί 
πίωμεν αύριο ν γάρ άποθνήσκομεν».

Τοιουτοτρόπως καί ή αξιόλογος κυ
ρία Μπεζαντ, ήτις αναφέρει τά προλε- 
χθέντα εις σχετικά της βιβλία, κατα
φεύγει εις βεβιασμένος ερμηνείας, κατά 
τήν έπιθυμίαν της, διά νά στηρίξω 
ιδίας δοξασίας καί άντιλήψεις.

Άτυχώς δέ, ύπάρχουν πάντοτε αν- 
θρωποι έτοιμοι νά παραδεχθούν καί νά 
πιστεύσουν οΐανδήποτε δογματικώς έξαγ- 
γελλομένην θεωρίαν. Καί δέν εΐναι φαί
νεται, καθόλου δύσκολον νά έπιτύχτ) 
τις τοΰ σκοποΰ του, αρκεί νά λέγβ σο- 
βαρώς, έστω καί ανοησίας, πολλαί τών 
δποίων ώς άναπόδεκτοι σάς απαλλάσ
σουν καί τοΰ κόπου νά τάς κατανοή
σετε καί τάς αποδείξετε.
. Ή  Θεοσοφία σύν τοΐς άλλοις, έχει με

γάλην σχέσιν μέ τήν Αλχημείαν καί 
τήν μαγείαν έν γένει. Δι’ δ καί διάση-
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μος Ά γγλος Ιατρός, εγραφεν είς ένα 
περιοδικόν, δχι ή Θεοσοφία είναι επι
κίνδυνος δι5 οσους έχουν αδύνατον τό 
νευρικόν σύστημα.

Τελευταίως, κα! αί Άθήν&ι έφιλοςέ-· 
νουν μίαν κυρίαν θεόσοφον, θεραπευ- 
τριαν, ητις διά διαφόρων μαγικών μέ
σων, άλλα κα'ι διά τής επιθέσεως τών 
χειρών ίσχυρίζετο, δτι έπετύγχανε τήν
ϊασιν τών ασθενών.

*& Ψ
Ή  κ. Μπέζαντ ήργάσθη- μέ σύ

στημα διά νά εμφάνιση τόν μέγαν εκ
παιδευτήν, τον προστατευόμενον ιης 
ως Μεσσίαν. Ό  ερχόμενος, άπεκα- 
λΰπτετο ολίγον κατ3 ολίγον. Διά τρό
ποι’ καταλλήλου και μεθοδικού, αφι- 
νετο νά ύπονοηθή, δτι, ό αναμενόμε
νος, ήλθε. Κα'ι οί περισσότεροι τών δ
υαδών τής θεοσοφίας, δέν έβράδυνον 
νά αναγνωρίσουν τον μέγαν αναμορ
φωτήν τής άνθρωπότητος, εις τό πρό
σωπον τοΰ Κρισναμοΰρτι.

Κατά τήν πρώτην τοϋ έτους 1925 
ό Κρισναμοΰρτι εχων λάβει πλέον τόν 
διορισμόν του ώς Μεσσίου, εςαπεστειλε 
τάς ευλογίας του άνά τόν κόσμον άπό 
τάς Ίνδίαε, δημοσιεύων σχετικόν άρ- 
θοον εί; Αγγλικόν προπαγανδιστικόν 
περιοδικόν, διά τοϋ οποίου, συγχρό 
va>c, ήξίου άπό τούς οπαδούς του κα! 
επέβαλε «νά τόν λατρεύουν». ’Ίσως δ
μως άπηνθύνετο μάλλον πρός τας κυ
ρίας. «Μάθε νά μέ λαιρεύης, ήτο ή 
παραγγελία του, ή καινή τοΰ Διδα
σκάλου εντολή. Κα! έςηκολουθει «Μό
νον έν τή όδώ τής λατρείας θά μέ 
συνάντησης».

«Λησμόνησε τόν Ιαυιόν σου κα'ι 
τότε θά ενρεθώ πλησίον σου». Έ ζή- 
τει τήν εντελή αΰταπάρνησιν. Θά λη- 
σμονήστις τόν εαυτόν σου, και προ 
παντός τάς άρχάς σου και πεποιθήσεις 
σου, διά νά γίνης οπαδό; του, κα'ι 
τότε, ασφαλώς, δέν ύ^άρ/ει οΰδεμία 
αμφιβολία, δτι ό Κρισναμοΰρτι θά εύ- 
ρεθή πλησίον σου, έν δλη τή αίγλη 
και μεγαλοπρεπείς αυτοΰ...

Και έτε/είωνε τό δημοσίευμα εκείνο: 
«Είμαι ενώπιον σας, αρκεί νά δυ- 

νασθε νά μέ ίδητε».
Νά έξυψωθήτε δηλ. τόσον, ώστε νά 

μέ αίσθάνεσθε, νά μέ βλέπετε...
Ό  ενσαρκωμένος όμως Θεός, διά 

παν ενδεχόμενον, φροντίζει νά τόν 
βλέπουν οί οπαδοί του κα'ι προσωπι- 
κώς, έπισκεπτόμενος αυτούς.

Τοιουτοτρόπως τόν είδαν μέχρι σή
μερον αρκετό! εις διαφόρους τόπους, 
υπάρχει V  έλπ'ις νά τόν ίδοϋν κα! οί 
έν Ά θήνα ις οπαδοί του κα'ι ιδίως αι 
οπαδοί τον, είς τας οποίας εν τώ με
ταξύ θά έχη άναπτυχθή σφοδρώ; κα! 
ή πρώτη αρετή τήν οποίαν άπήτη- 
σεν ό διδάσκαλος, ή «τής λατρείας», 
Ή  άξίωσίς του : «Μάθε νά μέ λα- 
τοεύης». *

* * c 
Τήν 25 Μαΐου 1925 δτε ό ψευδοα-

ναμορφωτής τής Άνθρωπότητος συν- 
επλήρωσε τό οΟον έτος τής ηλικίας toj’, 
έγένετο κα'ι επίσημος εορτασμός τών' 
γενεθλίων αυτοΰ, έφ’ δσον δ  ̂διδά
σκαλος άπό τοΰ έτους εκείνου θά άνε- 
λάμβανε έπισήμως τό έργον τής διδα
σκαλίας.

Ά π ό  τής ήλικίας 13 ετών, δτε συνέ
γραψε τό μικρόν εκείνο βιβλίον, μέ
χρι τής ήλικίας αυτής, πολύ ολίγον ω - 
μί/ιθυν οί θεόσοφοι οερ'ι αύτοΰ. Κατά- 
τό διάστημα εκείνο ή κ. Μπέζαντ έξε- 
πέδευε αυτόν, εν απομονώσει, έν Αγ
γλία κα! Αμερική.

Κατά τόν επίσημον λοιπόν, εορτα
σμόν τής συμπληρώσεως τοΰ 30οΰ· 
έτους του, έξεφωνήθη υπό θερμού δ - 
παδοΰ λόγος ένθουσιώδης, δημοσιευ- 
θείς είς τό έν Αγγλία εκδιδρμενον πε
ριοδικόν των : «Θεόσοφο;» εκ τον
οποίου παραλαμβάνομεν τά εξής :

«Μέ πόσην ανυπομονησίαν άνεμέ
να μεν τήν επιστροφήν του, μέ τ! ελ
πίδας κα'ι μέ τί φόβους.... Ημουν συ
χνά περίεργος νά μάθω (ΐσω; τοΰτο 
νά μή ήτο ορθόν έκ μέρους μου) έάν 
ή κ. Μπέζαντ ειχε τονς Ιδιους μέ ημάς
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φόβους καί ελπίδας, ή ήτο βεβαία καθ 
δλον τό διάστημα τής έκ.παιδεύσεως, 
δτι δλα θά έπήγαιναν καλά, εκείνη ή 
δποία έρριψε τά δίκτυά^ της είς τήν 
τύχην (ομολογούν καί οί ίδιοι πράξιν 
των) μέ πολλούς κινδύνους καί πολ
λάς ελπίδας.

Φαντάζομαι ποσον μεγάλη _ πρεπει 
νά υπήρξε ή χαρά της, δταν ό αγαπη- 
μένος τΐ]ς  η <χι ο τΓροοτοιτε'υοίΑΡνος tyjc , 
8φ(ίνϊ| αντάξιος tcdv  π ρ ο σ δ ο κ ιώ ν  χτ|ς> 
κα! άκόμη περισσότερον. Είχα τόν 
φόβον, λέγει, ό ομιλητής, μήπως ή 
προσωπικότης τοΰ Κρισναμοΰρτι άπορ- 
ροφηθή άπο την προσωπικότητα της 
κ. Μπέζαντ.

Κα! δμως σχεδόν, άπό τήν ημέραν 
τής επιστροφής του άπό τάς  ̂ Ινδίας 
έδείχθη αρχηγός. Έ ν  τούτοις, ή αρχη
γία του δέν άφαιρεΐ τίποτε από την 
λάμψιν τοΰ χρυσου στέμματος. ( Ε 
πρεπε βλέπετε νά κολακεΰση κα! τήν κ. 
Μπέζαντ). Τουναντίον, λέγει, ή κ. Μπέ
ζαντ φαίνεται νά γίνεται νεωτέρα καί 
δυνατωτέρα, δταν δ Κρισναμοΰρτι εΰ- 
ρίσκεται πλησίον της. Οταν, εις τόν 
εξώστην, δμιλή εκείνος πρός τον λαον, 
άκτινοβολών ευλογίαν.

Καί δ πανηγυρικός ετελειωνε λυρι- 
κώτατα. « Ά ς  μείνη μαζύ μας ας μει- 
νη διά νά εύλογή καί θεραπεύει τά 
έθνη και τους λαούς, τοΰ πασχοντος 
κόσμου, τόν όποιον τόσον αγαπά.»

Ό  ψευδομεσίας έκτοεε περιοδεύει 
κηρύττων. Και αφοΰ περιήλθε τ)|ν Α
νατολήν (ανευ δμως σπουδαίων απο
τελεσμάτων) ήρχισε νά περιοδεΰη τε
λευταίως τήν Δυτικήν Ευρώπην παρα- 
κολουθοΰμενος πάντοτε άπό τήν προσ- 
τάτιδά του και κηδεμόνα του κ. Ανναν 
Μπέζαντ.

Κα! ένώ δ διδάσκαλος δέν φαίνεται 
νά έννοή πολλά πράγματα, έξ δσων 
συμβαίνουν γύρω του, καί περί τό προ- 
σωπόν του, εννοεί ομως πολυ καλα, 
δτι δέν πρέπει ν’ άφίνη τήν ευκαιρίαν 
κα! νά μήν άπολαμβάνη τών εγκοσμίων 
αγαθών, τά δποΐα τόσον άφθόνως τοΰ

προσφέρονται ύπό τών πέριξ θαυμα
στών καί θαυμαστριών του. Καί οΰτω, 
ζή τόν βίον καθαυτό ηγεμονικόν. Εινε 
δέ καί εντελώς συγχρονισμένος εις την 
καθόλου περιβολήν του. Φέρει  ̂ παντε
λόνια τσάρλεστον, καί κατά το θέρος 
περιλαίμια άλα Μπάϋρον. Φαίνεται δέ, 
δτΓ εΐνε καί ωραίος μέ ηδυπαθείς, μέ- 
λανας δφθαλμούς, καί οΰτω άσκεΐ κά
ποιαν γοητείαν, ιδίως έπί τών γυναι
κών.

Οί έκ τοϋ πλησίον γνωρίσαντες αυ
τόν, μεταξύ τών όποιων καί Ελληνες 
συνάδελφοι, δχι βέβαια οπαδοί  ̂ του, 
βεβαιοϋν, δτι πρόκειται περί ένός εν
τελώς άνοήτου νέου, άκριβώς δέ διά 
τοΰτο, πιστεΰοντος καί αυτοΰ πλέον 
δτι εΐνε μέγας άνθρωπος.

Τώρα, έάν εΐνε ανόητος ό αρχηγός, 
τοϋτο δέν έχει καμμίαν σημασίαν^ διά 
τούς πιστούς, καί έάν άκόμη τό αντι
λαμβάνονται, έφ’ δσον δ θεός Βισνού, 
δέν έδίστασε, πολλάκις, καί ύπό μορ
φήν ζώου νά έμφανισθή, πρός έξυπη- 
οέτησιν των άγάθοεργών του πάντοτε 
σκοπών... ** *

Καί ό άνθρωπος, ό όποιος θά άνα- 
μορφώση τήν ανθρωπότητα, εστησε 
τελευταίως τό στρατηγεΐον του είς τήν 
’Ολλανδίαν. Είς μέγα πολυτελές άνάκτο- 
ρον,εΐς τήν πόλιν Ομμεν παρα το Eerde, 
δπου εδρεύει τό τάγμα τοΰ Άστέρος^ 
ειδικής δργανώσεως τοΰ Θεοσοφισμοϋ 
καί ητις αποβλέπει εις τήν άνάπτυξιν 
τοΰ ίδανικοΰ τοϋ ανθρωπισμού, καθώς 
λέγουν, καί τήν διάδοσιν τών αρχών τής 
Θεοσοφίας καί κυρίως, εις τα παιδια, 
τά δποΐα θεωρούν κατάλληλα διά τήν 
έξυπηρέτησιν τοΰ σκοποΰ των.

Ευτυχώς διά τόν Κρισναμοΰρτι και 
τούς περι αυτόν δέν έχάθησαν άκομη 
οί πλούσιοι κα! παράδοξοι Ικεΐνοι άν
θρωποι,οΐτινες δέν διστάζουν τα παντα 
νά προσφέρουν διά μίαν ιδιοτροπίαν, 
δι3 ένα των κέφι, άπολαμβάνοντες πε
ριέργων καί εξαιρετικών πραγμάτων.
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Οί άνθρωποι τών αναζητήσεων. 'Έ νας 
τοιοΰτος ό βαθύπλουτος βαρώνος V an 
P allan d t προσέφερε τό εν λόγο; άνά- 
κτορον είς τόν μέγαν ’Αρχηγόν. Καί ή 
παράδοσις εγένετο επισημότατα παρου
σία τής κ. ’Άννας Μπέζαντ και ολί
γων τυχηρών φίλων. Και καθώς περι
έγραφε τότε «δ κήρυξ τοϋ Άστέρος» 
Αγγλικόν Θεοσοφικόν περιοδικόν, ό 
πιστός δοΰλος τοΰ Κυρίου, έκαμε τήν 
επίσημον άφιέρωσιν τοΰ κτήματος του, 
ινα τοΰτο καθώς, εΐπ£, καταστή ενα 
ισχυρόν κέντρον, ακτινοβολούν οίκτον 
— δσο δIs αυτό δέν ειχε άδικον—κα'ι 
άδελφωσύνην.Καί ό άρθογράφος προσ
θέτει οτι δέν υπάρχει καμμία αμφι
βολία, οτι ό δωρητής θά^ δεχθή την 
άπέραντον ευλογίαν τοΰ Κυρίου, προς 
τόν όποιον τοιαύτην προσέφερε δω
ρεάν.

Και καταλήγει: 'Ό τι μίαν ημέραν τό 
’Ό μμεν—Έ ερντε θά καταστή τόπος 
προσκυνήματος τοΰ κόσμου, ύπεράνω 
τοΰ όρίζοντος τοΰ οποίου λάμπει ή 
αυγή ένός νέου αίώνος.

Ό  πόθος κα'ι ή επιθυμία τών άν
θρωπον. Οΰτε ολίγο οΰτε πολΰ ; 'Ολο
κλήρου τοΰ κόσμου προσκύνημα, ή ι
ερά πόλις τών πιστών, ή Μέκκα τών 
θεοσόφων.Κα! ή επιθυμία των ζωηρά 
ώς εινε, εκφράζεται άνευ ενδοιασμών 
κα! αμφιβολιών. Τώρα, αν πράγματι 
τό πιστεΰόυν κα! οί ίδιοι ή ό'χι, τοΰτο 
εινε άλλο ζήτημα.

* sK *
Κατά τόν Όκτώβριον τοΰ 1927 το 

«τάγμα τοΰ Άστέρος τής Ανατολής», 
περί τοΰ οποίου ώμιλήσαμεν, κατά λη- 
φθεΐσαν άπόφασιν είς συνέλευσιν τοΰ 
«Άγώνος», καθώς τήν ώνόμασαν, γε- 
νομένην είς τό Έ ερντε-’Όμμεν με- 
τωνομάσθη είς «Τάγμα τοΰ Άστέρος», 
κα! τό επίσημον δημοσιογραφικόν των 
δργανον «Ό  Κήρυξ τοΰ Άστέρος»», 
μετεβλήθη είς «Αστέρα» απλώς.

Κατά τήν συνέλευσιν αυτήν δ Κρισ- 
ναμούρτι. έδήλωσεν, οτι εφθασε εις τήν 
άπελευθέρωσιν έκυρίευσε τόν εαυτόν

του. Ή νω σε τήν αρχήν κα! τό τέλος, 
καί δτι ήνιοθη μετά τοΰ διδασκάλου του.

Ή  κ. Μπέζαντ είς ειδικόν άρθρο ν 
αναπτύσσει τά γεγονότα, έπιβεβαιωτικώς. 
«Έ ν σχέσει πρός τήν ύπερτάτην αλή
θειαν», ήτοι Ιον) δτι ό Διδάσκαλος τοΰ 
κόσμου (ό Θεός δηλονότι, όμιλεϊ διά 
τοΰ Κρισναμοΰρτι.

2ον) "Οτι οί βαθεΐς λόγοι του εινε τοΰ 
Διδασκάλου τοΰ κόσμου (τοΰ Θεοϋ), 
οπερ σημαίνει 3ον) "Οτι οί λόγοι αυτοί 
δέν εινε τοΰ Κρισναμοΰρτι.

Κα! τό περιοδικόν τοϋ Αονδίνοί1 «Μυ
στική έπιθεώρησις» σχολιάζον τό πράγ
μα γράφ ει:

Δέν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν, δυ
στυχώς, τήν αιτίαν δλων αύτών τών 
πραγμάτων, διότι είς τό σημεΐον τοΰτο 
ή λογική περιπλέκεται. ("Οπως ή ιδικη
μας)· '

Τό βέβαιον εινε πώς δ,τι γράφει η 
δ,τι λέγει ό Κρισναμοΰρτι ανήκει εις 
τήν συνήθη παραγωγήν κειμένων καί 
ομιλιών.

Ό  Κρισναμοΰρτι έδημοσίευσε καί 
λυρικόν ποίημα έπί τώ θανάτω τοϋ 
άδελφοΰ του, καί ή έπιθεώρησις σχο- 
λιάζουσα τοΰτο, παρατηρεί :

«Οί κατά εικασίαν εμπνευσμένοι λό
γοι του εινε ώς Ιπϊ τό πλεΐστον αβα- 
θεΐς.

Θά ήθέλαμεν νά χαιρετήσω μεν ενα 
ποιητήν καί θά ήθέλαμεν νά χρησιμο- 
ποιήσωμεν ενα διδάσκαλον, έάν μάς 
έχρειάζοντο... Άλλά διά τήν τύχην τοϋ 
«Άστέρος» ούδεμιάς τών ιδιοτήτων 
τούτων έχωμεν οπωσδήποτε ανάγκην.»

Τελευταίως ό Κρισναμοΰρτι έξέδωκε 
καί όλιγοσέλιδον βιβλίον ύπό τόν τίτ
λον « Ή  ατραπός», είς τό τέλος τοΰ 
οποίου άναγινώσκομεν : Ε ίμαι ό ερα
στής καί αύτή ή αγάπη. Ε ίμαι ό 
άγιος, ό λατρευτής, ό προσκυνητής καί 
ό οπαδός. Ε ίμαι Θεός.

♦
* *

Ά λλ’ έπί τέλους γεννάται τό έρώτη- 
μα, τί επιδιώκουν δ ι’ δλων αύτών, τί
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επιζητούν αυτοί οί άνθρωποι, καί πρός 
τί ή δλη αύτή εργασία.

Ες ιδεολογίας καί θρησκευτικής 
πλέον πεποιθησεως ή μήπως πρόκει
ται περί άλλου τινός, βαθυτέρου καί 
άνομολογήτου σκοποϋ ;

Τά πράγματα, έν προκειμένω, πρέ
πει κατα την γνώμην μας νά χωρι- 
σθοΰν. Είς τούς ήγέτας μετά τών ολί
γων, έντελώς μεμυημένων, καί εις τούς 
άλλους οπαδούς.

Ως πρός τούς προότους συμφωνού- 
μεν καί ημείς μέ τούς άλλοτε θεοσόφους, 
οΐτινες έννοήσαντες τήν πλάνην των 
καί ύπονοοϋντες τούς βαθυτέρους σκο
πούς τής θεοσοφικής εταιρείας, άπεχώ- 
ρησαν αύτής, καί οι όποιοι ύποστηρί- 
ζοι>ν, οτι πρόκειται περί προπαγάνδας 
εβραϊκής. Ό  αιώνιος δηλονότι πόλε
μος τοΰ Σιμιτισμοΰ κατά τοΰ Χριστια- 
νισμοϋ. Εφοσον μάλιστα υποστηρίζε
ται δτι οί ίδρυταί τής Θεοσοφίας : 
Μπλαβάτσκυ καί ’Όλκοττ εινε ή μέν 
πρώτη Ρωσσοεβραία, ό δέ δεύτερος 
Άμερικανοεβραΐος.

Ή  αρχηγός τής δλης Θεοσοφ. Ε τα ι
ρείας, ή κ. Μπέζαντ, Άγγλοεβραία, Ά γ- 
γλοεβραΐος επίσης καίό επίσκοπος αύτών, 
Κάρολος Λετμπήτερ. Ίνδοεβραϊκής δέ 
καταγωγής καί αύτός ό Κρισναμοΰρτι. 
Καί δι’ δλων αύτών τών μεθόδων καί 
τοΰ δλου συστήματος, εκμεταλλευόμενοι 
τό φιλοσοφικόν μέρος τής θεοσοφίας καί 
δια τοΰ φανατισμού των άσκοΰντες 
αίχμαλωτιστικήν τρόπον τινά επιρροήν 
έπί τής ψυχής τών οπαδών, επιδιώ
κουν, υποβιβαζοντες τόν Ίησούν διά 
τής εξισωσεως αύτοϋ πρός έ’να κοινόν 
άνθρωπον έχοντα νούν κατώτερον μά
λιστα τοΰ κοινού, μέ τόν Κρισναμοΰρτι, 
νά καταρρίψουν τήν θεότητα τού ’Ιη
σού, και να κάμουν νά πιστευθή γενι
κώς, δτι καί ό Χριστός δέν ήτο παρά 
απλοΰς άνθρωπος, απλούς διδάσκαλος, 
δπως καί άλλοι προ αύτοΰ, ό Βού
δας κλπ.
’  ̂Τ να  δε ενισχυθή έτι περισσότερον ή 
δέα αυτη έδημιούργησαν παραλληλι

σμούς μεταξύ τοΰ Κρισναμοΰρτι καί 
τοΰ Χριστοΰ, συνδυάζοντές ώρισμένα 
γεγονότα τού βίου καί τής δράσεως 
τοϋ Ιησού, πρός τόν βίον καί τήν δρα- 
σιν τοΰ  ̂ Κρισναμοΰρτι, περί τών ο
ποίων ήδη ώμιλήσαμεν.

Ό  άστήρ τής γεννήσεως, ή διδα
σκαλία εις ήλικίαν 13 έτών άντί 12 και 
ή επίσημος εμφάνισις αύτοϋ έν τφ 
κόσμω είς ήλικίαν 30 άκριβώς ετών. 
Τελευταίως δέ κατήρτισαν καί έπιτε- 
λεΐον άπό 11 πρόσωπα, κατά τό σύ
στημα τών μαθητών τοϋ Χριστού,— 
παραλείψαντες φαίνεται τόν δωδέκατον, 
διά τόν φόβον τής προδοσίας—καί οί 
όποιοι περιστοιχίζουν πάντοτε τόν 
Κρισναμοΰρτι καί παρακολουθούν αύ- 
τόν είς τάς διαφόρους περιοδείας του. 
Δύο δέ Άγγλίδες έτάχθησαν πρός δια
κονίαν τού διδασκάλου, διά νά ενθυ
μίζουν τάς άδελφάς τοΰ Λαζάρου Μάρ
θαν καί Μαρίαν.

Πλήν δμως τής θρησκευτικής σκο- 
πιμότητος αποβλέπουν κατά τήν γνώ
μην μας και εις αλλο, πρακτικώτερον 
καί ούσιαστικώτερον ό'φελος, καί μάλι
στα δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι τήν 
θρησκευτικήν άποψιν καί τό καθόλου 
φιλοσοφικόν σύστημα τής Θεοσοφ. Ε 
ταιρείας μεταχειρίζονται ώς μέσον πρός 
έξυπηρέτησιν άλλου κυριωτέρου καί 
πλέον ενδιαφέροντος δι’ αύτούς σκο
πού.

Έμφανίζοντες τήν θεοσοφίαν ώς 
σύστημα φιλοσοφικόν καί κοινωνικο- 
πλαστικόν καί τοϋ οποίου βασική αρ
χή, ώς διακηρύσσουν—τό δελέασμα 
καθώς εΐπωμεν—εΐνε ή άγάπη, ή ά- 
δελφωσύνη τών λαών αποβλέπουν, ινα 
τοιουτοτρόπως συνενοοσουν, διά τής 
ιδεολογίας τής Θεοσοφίας, τούς άν- 
θρά>πους, περιερχομένης κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον μίαν ήμέραν είς χείρας των 
τής δλης διοικήσεως τών λαών. Ό -  
νειρον, βεβαίως, εαρινόν, άλλ’ έπί τέ
λους, τό πρόγραμμά των καί ή έλπίς 
των.

Αί σκέψεις μας αύται ένισχύονται κα!
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διά τών τελευταίως γενομένων σχετικών 
παρ' αΰτών δημοσιευμάτων. Ουτω, ή 
κ. Μπεζαντ. ή ψυχή τής δλης Θεοσο- 
φικής εταιρείας, ή και επίτιμος αΰτής 
πρόεδρος, είς σειράν άρθρων της,^ δη- 
μοσιευθέντων εις ευρωπαϊκά φύλλα, 
εκφράζει τήν γνώμην : διά νά παυσουν, 
τάχα, εις τό μέλλον οΐ πολεμοι, οτι 
πρέπει νά ένωθή ή Ευρώπη εις μίαν 
ομοσπονδιακήν κυβέρνησιν. Νά γίνη 
κατ’ οΰσίαν ένα κράτος. Και, «τά καλά 
και συμφέροντα» ώς μόνον τροπον 
έπιτεΰξεως και συνενώσεως τών εθνών 
συνιστά νά θεσπισθή σύστημα διεθνούς 
μορφώσεως και διαπαιδαγωγήσεως τής 
νεολαίας, τό οποίον, φυσικά —τοΰτο δέν 
λέγεται, άλλ’ έξυπακούεται, θ ’ άναλάβη 
νά προσφέρη κα'ι έφαρμόση ή Θεοσο- 
φική εταιρεία κα'ι είδικώς διά τοΰ Τάγ
ματος τοΰ Άστέρος— διά νά^ προχιο- 
ρήσωμεν, καταλήγει ή κ. Μπέζαντ εις 
τήν ολοκληρωτικήν παγκόσμιον ένωσιν.

Αΰτά, ώς πρός τους άρχηγέτας καί 
τούς ολίγους εντελώς μεμυη μένους.

Ώ ς πρός τους οπαδούς, φρονοΰμεν, 
δτι επλανήθησαν, έπαγιδεύθησαν, η 
πλειονότης τούλάχιστον. Εΰγενεΐς έξ αι
σθήματος, ιδεολόγο ι εξ ιδιοσυγκρασίας, 
αίσθανόμενοι κενόν εις τήν ψυχήν των 
έζήτουν μίαν εσωτερικήν ϊκανοποίησιν, 
εζήτουν πνευματικόν οδηγόν. «Οι άν
θρωποι οι τοΰ είδέναι δρεγόμενοι». 
Ευρισκόμενοι μεταξύ βεβαιότητος και 
άβεβαιότητος, μεταξύ πίστεως κα'ι απι
στίας, ευρισκόμενοι εις μίαν ψυχολογι
κήν κατάστασιν κατάλληλον, ισως και λο- 
γφ  δοκιμασιών και πικριών τής ζωής, 
διά νά δεχθούν πάσαν θεωρίαν και δο
ξασίαν, ήτις ψυχικώς, οπωσδήποτε, θά 
τούς άνεκούφιζε. Έστράφησαν πρός 
ένα σύστημα περιβεβλημενον μέ το κά
λυμμά τής φιλοσοφίας, το οποίον τους 
έδιδε κάποιαν εξήγησιν τοΰ σκοπού 
τής ζωής κα'ι τής καθόλου υπαρξεως, 
πεπλανημένην βεβαίως και σφαλεραν, 
άλλ’ έπ'ι τέλους, διατελοΰντες μέχρι τότε 
έν άγνοια τών πάντων κα'ι αυτής τής 
έννοιας τής ζωής και έχοντες εις τον

νοΰν συγκεχυμένας γνώμας και θεωρίας 
άλληλοσυγκρουομένας, αστήρικτοι ώς 
ήσαν, είλκΰσθησαν ουτω ύπό τών κη
ρυγμάτων τής Θεοσοφικής εταιρείας, 
ταχθέντες ύπό τάς σημαίας αΰτής. 
Ψυχή, έστω κα'ι έπανενσαρκαιμένη, 
άγάπη, αδελφότης, τά μαγικά κηρύγ
ματα τής Θεοσοφίας, ήσαν αρκετά διά 
νά τούς έμπνεύσουν έμπιστοσύνην, νά 
τούς δελεάσουν κα'ι εισχωρήσουν είς 
τήν Θεοσοφικήν εταιρείαν. Καί κατό
πιν, ύπ3 αύτών τών ιδίων, φανατιζομέ- 
νων πλέον, καταβάλλεται προσπάθεια 
προσηλυτίσεως και άλλων. Διά μεθοδι
κού δέκαίάπατηλοΰ τρόπου,προκειμένου 
περί χριστιανών.

Πιστεύεις Χριστόν ; Παραδέχεσαι ψυ
χήν ; Δύνασαι νά έλθης, άκολούθει 
μας... Κατ’ αΰτόν τόν τρόπον, τελευ
ταίως εις "Αθήνας, έζήτει θεόσοφος 
νά παραπλανήση γνωστήν κυρίαν, καί 
ήτις, μή ύποπτευομένη, δτι εισχωρούσα - 
εις τόν θεοσοφισμόν θά ήλλαξοπίστει, 
ήτο έτοιμη νά δεχθή τό βάπτισμα τής 
θεοσόφου,

* *
Ή  μελέτη μας αύτη φέρει καί τον 

τίτλον: «Ψευδόχριστος».
Ή  λέξις είναι ειλημμένη έκ τής ευ

αγγελικής περικοπής: «Έγερθήσονται
γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται» 
καί άκόμη, έξ άλλης παρεμφερούς: 
«Βλέπετε, μή τις υμάς πλανήση. Πολ
λοί γάρ έλεύσονται έν τώ δνόματί μου 
λέγοντες έγώ εΐμί ό Χριστός καί πολ
λούς πλανήσουσι».

Καί ομως, δέν δυνάμεθα νά εΐπω- 
μεν, δτι οί λόγοι ουτοι τοΰ Χριστοΰ 
έχουν έδώ θέσιν.

Διστάζομεν ν’ άποκαλέσωμεν καί νά 
χαρακτηρίσω μεν πραγματικώς τόν Κρι- 
σναμοϋρτι ώς ένα τών ψευδοχρίστων, 
οΐτινες κατά τήν αψευδή εΰαγγελικήν 
διακήρυξιν μέλλουν νά έμφανισθοϋν.

Οί ψευδόχριστοι, ασφαλώς, θά  έχουν 
κάποιαν αξίαν, άρνητικήν βεβαίως, 
άλλ’ έπί τέλους θά πρόκειται περί άν- 
θρώπων ισχυρών, δαιμόνιων, σατανι-
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χών, «οΐτινες δ ο') σου σι σημεία μεγάλα 
καί τέρατα».

Είς τήν περίστασιν αΰτήν εχομεν άν- 
δρείκελον, κινούμενον καί φερόμενον 
ύπ ’ άλλων, διά τοϋ οποίου άλλοι ομι
λούν ή άκριβέστερον, γράφουν άντ’ 
αΰτοΰ, έκείνου μόνον ύπογράφοντος.

Καί δ εμφανιζόμενος ώς αναμορφω
τής καί έκπαιδευτής τής ανθρωπότητας 
εινε άπλοΰν ό'ργανον, χωρίς ιδίαν πρω
τοβουλίαν, άνευ προσωπικής, ατομικής 
άξίας. Έ ν  προκειμενφ επαληθεύουν 
μάλλον οΐ λόγοι τοϋ άποστόλαυ Πέτρου: 
«Έλεύσονται έπ’ έσχάταις τών ημερών 
έμπαΐκται κατά τής ιδίας αΰτών έπιθυ- 
μίας πορευόμενοι καί λέγοντες ποΰ έστι 
ή επαγγελία τής παρουσίας αυτού».

“Οπως καί διακηρύσσουν τήν έπαγ- 
γελίαν τής παρουσίας τοΰ ψευδομεσίου.

Είς βιβλίον τής Θεοσ. Εταιρείας έκ- 
δοθέν πρό έτών, ύπό τόν τίτλον «Ή  
έλευσις τοϋ μεγάλου Έκπαιδευτοΰ», 
σελίς 4 άναγινιοσκομεν:

«Τό αΰτό ον δπερ έλαβε τό σώμα 
τοϋ Ίησοΰ πρό 2 χιλιάδων ετών, θα 
έπανέλθη έντός ολίγου διά νά εΰλογήστ] 
τόν κόσμον καί παρέξη είς αΰτόν τήν 
βοήθειάν του ώς άλλοτε . . Ή  χρησι- 
μοποιουμένη διά τήν έμφάνισιν του μέ
θοδος εΐνε ή εξής: Θά λάβη κατοχήν 
έντός έκλεχθέντος ύπ’ αΰτοΰ σώματος 
παρασκευασμένου πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον, διά τοϋ οποίου θά εκπλήρωσή 
τό έργον του έν τώ κόσμφ...»

Έ πίσης είς τήν σελίδα 5 τοΰ αΰτοΰ 
βιβλίου: «“Οταν θά έλθη τό τάγμα
(τοΰ Άστέρος) πρέπει νά εινε τό πρώ
τον δπερ θά τόν ύποδεχθή καί έκα
στος έξ υμών πρέπει νά εΐναι εν κέν- 
τρον διά τοΰ οποίου θα δράση. Εις 
έκάστην χώραν δπου θά ύπάγη θά 
εύρεθώσιν ομάδες έτοιμοι νά τόν ύπο- 
δεχθοΰν, έτοιμοι νά τόν βοηθήσωσι. 
Φροντίσατε πρό παντός (τό σπουδαΐον 

* καί ενδιαφέρον) νά προετοιμάσετε τήν 
νεότητα...» Α τυχής νεότης πάντοτε, χρη
σιμοποιείσαι καί έκλέγεσαι ώς δργανον 
έξυπηρετήσεως παντοίων σκοπών...

Έ μπαΐκται, λοιπόν, τής Χριστιανω- 
σύνης, Καί ή κυρία Μπέζαντ μετά 
τών οπαδών της, προσβάλλοντες τήν 
θείαν διδασκαλίαν τυΰ Χριστοΰ, τήν 
έξαγγελθεΐσαν έπί τοΰ δρους τών Έ -  
λαιών (περί δευτέρας παρουσίας) καθ’ 
ήν αί φυλαί τής γής δψονται τόν υιόν 
τού ανθρώπου ερχόμενον έπί τών νε
φελών τοϋ οΰρανού μετά δυνάμεως καί 
δόξης πολλής, γράφουν είς. τό ίδιον βι- 
βλίον (σελίς 4) «Μή τόν άνάμένετε νά 
έλθη έπί τών νεφελών ώς κριτήν ζων- 
των καί νεκρών, άλλ’ ώς άνθρωπον». 
Καί βεβαίως, ώς άνθρωπον, έφ’ δσον 
ή κ. Μπέζαντ έφρόντισε νά δ ιορίση 
τόν Μεσσίαν της.

Ταϋτα λέγουν καί πρεσβευουν οι 
θεόσοφοι.

Καί έρωτώ ; Εΐνε έμπαΐκται τής 
Χριστιανωσύνης ή δχι ! Κατά τόν Α π ό 
στολον Πέτρον, πορευόμενοι, σύμφωνα 
πρός τούς σκοπούς των καί τάς έπιθυ- 
μίας των.

Καί οί μέν Α ρχηγοί τους ένσυνει- 
δήτως, έκ συστήματος καί προγράμμα
τος, οί δέ οπαδοί— ή πλειονότης τοΰ- 
λάχιστον— άσυνειδήτως «πλανώντες καί 
πλανόμενοι». *

Βεβαίως, έπρεπε καί πάλιν ό Θεός 
νά ένσαρκωθή διά νά τόν όδηγήσω- 
μεν επί τοΰ Γολγοθά, καθηλοΰντες αΰ
τόν έπί τοΰ Σταυρού.

Έ π ρεπ ε  καί πάλιν ή θεία του κε
φαλή νά φορέση τόν άκάνθινον στέ
φανον καί άλγοΰσα καί αίμάσσουσα, νά 
κλίνη, ϊνα ύπό τάς ίαχάς καί τούς έμ- 
παιγμούς τοΰ συρφετοΰ καί τοΰ οχλου 
παραδώση καί πάλιν τό "Αγιον Του 
Πνεύμα.

Δέν ήρκεσε τό μαρτύριον τοΰ Γολ
γοθά. «Τό έργον Του δέν τό έτελείωσε».

Ό  ’Ιησούς έπήρε τούς οφθαλμούς 
αΰτοΰ είς τόν οΰρανόν— κατά τήν φο- 
βεράν καί τραγικήν έκείνην νύκτα τής 
μυσαράς καί απαίσιας τών αίιονων προ
δοσίας—καί ε ίπ ε :

«Πάτερ, Πάτερ άγιε, Πάτερ δίκαιε,
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τό έργον ετελείωσα, ο δέδωκάς μοι νά 
ποιήσω. Έφανέρωσά σου τό ό'νομα 
τοΐς άνθρώποις».

Πλήν οι θεόσοφοι αγνοούν τούς λό
γους τούτους. Δι= αυτούς δέν έχουν ση
μασίαν. Λογικεύονται παραλογιζόμε
νοι. Και οΰτω διακηρύττουν, δτι θά 
λάβη και πάλιν τό πνεύμα του κατο
χήν έντός έκλεχθέντος ύπ’ αυτού σώμα
τος, διά τοϋ οποίου θά εκπλήρωσή τό 
εργον του εν τφ κόσμο;.

Έ ά ν  εις τάς θεωρίας των και δο
ξασίας των δέν άνεμιγνύετο δ Χριστια
νισμός, έπι τέλους, θά μάς ήτο «διά
φορον. Καθείς ας έχη τάς ιδέας του.

Ά λλ’ υπεισέρχονται και θέλουν νά 
καταρρίψουν τόν Χριστιανισμόν, πα- 
ρασύροντες καί παραπλανώντες πολλούς. 
Ό  έμπαιγμός εξακολουθεί και ή προ
δοσία, κυρίαι και κύριοι συνεχίζεται.

Έ ν  μέσφ τού αμφιβόλου φο:>τός τών

αιωνίων φανών, τών κακοδόξων θεω- 
ριών κα'ι διδασκαλιών, λάμπει και πάλιν 
εις τά βλέμματα τών άνθρώπθ)ν τής αΐω- 
νίας σπείρας, ή δίψα τοϋ έμπαιγμοϋ κα'ι 
ή επιθυμία τής καταστροφής καί έξαφα- 
νίσεως. Φιλήματι και πάλιν ζητείται νά 
παραδοθή δ Υιός τοϋ Α νθρώπου.

Διά τών κηρυγμάτων τής Θεοσοφι- 
κής εταιρείας ή διδασκαλία τοϋ Χρι
στού συκοφαντεΐται, παρωδείται, υβρί
ζεται, προδίδεται.

Άλλά, εις μάτην. Ούδεμία σκευωρία, 
ούδεμία ενέργεια, ούδεμία δύναμις έκ 
τε τών εγκοσμίων και τών καταχθονίων, 
θά δυνηθή ποτέ νά παρασαλεύση την 
άδιασάλευ coν αλήθειαν τών λόγων τοϋ 
Θεανθρώπου.
^  «Τό έργον ετελείωσε, καί πϋλαι 
Ά δο υ  ού κατισχύσουσι».

Π Α ΓΚ Ο Σ  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Τ Ο  ΦΙΛΙ  Σ Τ Η  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ο Ι Η Σ Η
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ

Φ Ω ΤΟ Υ  ΓΙΟΦ ΥΛΛΗ, Ποιητοϋ - Λογοτέχνου, είς την αίθουσαν του 
Λυκείου Έλληνίδων Ξύρου, είς τό ’Ωδε'ιον Βόλου κ.τ.λ.

Κ υ ρ ί ε ς  κ α ί  Κ ύ ρ ι ο ι
"Οσο καί αν φαίνεται γλυκό κ’ ευ* 

χάριστο τό θέμα μου, έχει κι’ αύτό τίς 
πικράδες του.

Ή  ζωή μας εδώ κάτου, στό γήινο 
κόσμο, είναι πλεγμένη τόσο τεχνικά 
άπό· τίς χαρές κι’ ά
πό τίς λύπες μας, τό
σο ανθισμένη μέ γέ- 
λοια δσο καί βρεμμέ- 
νη μέ δάκρυα, τόσο 
στολισμένη μέ ρόδα 
καί μέ βάγια δσο και 
μέ μαϋρα κυπαρίσια, 
ώστε καί τά φιλή- 
ματά μας έχουν αφορ
μές διαφορετικές, πο- 
λυποίκιλες κι’ αντίθε
τες άπό φορά σέ φο
ρά. Τό λαχταριστό 
γλυκό φιλάκι τοϋ έ
ρωτα, τό φιλί τής 
στοργής τοϋ γονιού 
στό παιδάκι του, τής 
Λαμπρής ακόμα τό 
φιλί τό χαρμόσυνο, 
πόσες φορές κοντε'ύ- 
ουν καί διασταυρώ
νονται μέ τό φίλημα to νεκρικό τό απο
χαιρετιστήριο, μέ το φίλημα τού οικτιρ- 
μοϋ καί μέ τοϋ ’Ιούδα τό φίλημα τό απαί
σιο !... "Οσο πολύχρωμη, πολύχορδη 
καί πολυποίκηλη είναι ή ζωή μας, τόσο 
καί τά φιλιά μας είναι πολυχρο)μα, πο
λύχορδα καί πολυποίκιλα. Κάθε α ι- . 
σθημά μας ζωγραφίζεται και ξεχειλίζει 
σ’ ενα φίλημα.

Ή  ωμή καί ψυχρή επιστήμη ας λέη 
δ,τι θέλει... ’Ά ς  νεκρωνη τα παντα με 
τό παγωμένο μαχαίρι τής επιστημονι
κής ερμηνείας ! Ά ς  έρχεται η φυσιο
λογία νά όρίση τό φιλί ως μίαν εξη

γημένη απλή νευρική λειτουργία, ως 
έναν ερεθισμό πού έχει «ιτία υλική καί 
αποτέλεσμα υλικό... Ας λεη οτι θελει 
Ε μ ε ίς  δμως αισθανόμαστε πώς πάντα 
τό φίλημα έχει μέσα ίου μίαν ανώτερη 
ψυχή, κάτι παραπάνω άπό τις λειτουρ

γίες τής ΰλης. Κάτι 
μάς δίνει ή κάτι μάς 
παίρνει εξαιρετικά ύ- 
περάϋλο. ’Έχει κά
ποιαν ανώτερη αιτία 
καί κάποιο ανάστερο 
αποτέλεσμα.

Μά καί ζωή δέν 
μπορεί να ύπάρξη 
χωρίς φιλί. Χωρίς άλ
λο ειπε λίγα, είπε λι- 
γο^τερο άπό τήν πραγ
ματικότητα δ Άχιλ- 
λεύς Παράσχος δταν 
εσύνθετε τό περίφη
μο εκείνο δίστιχο ;

Μ’ εν φίλημα γεννώμεθα 
μ’ εν φίλημα γεννώ μεν 
y.3 εν φίλημα λαμβανομεν 
όπόταν τελευτώ μ εν.

Τό νά παρουσιάζη 
κανείς τό φίλημα στίς μεγάλες στιγμές 
στήν αρχή καί στό τέλος καί στην ανα
νέωση τής ζωής μας είναι βέβαια^ κάτι 
πολύ αληθινό Μά τάχα μόνο αυτό εί
ναι τό φιλί ; /

"Ω ! πόσο είναι πολυποίκιλο, πολύ
τροπο, άνεκδιήγητο! Γ ι’ αύτό έχει προσ- 
φέρη τόσα στήν ποίηση κάθε καιρού 
καί κάθε τόπου αυτό τό θεϊκό γγίξιμο 
τών χειλιών, πού κάνει τήν ψυχή νά 
μιλή καί νά έκφράζη σωπαίνοντας , τά 
πιο βαθειά συναισθήματά της..,

Ή  ποίηση άρπαξε τό φιλί καί τό 
ύψωσε στόν ουρανό καί τό κατέβασε
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στά τάρταρα, τό μεταχειρίστηκε, τό 
έκμεταλλεύθηκε, τώκαμε όργανό της και 
σκλάβο της. Τά μεγάλα λυρικά κινή
ματα, οί ωραιότερες εικόνες τής ψυχής 
τό άνθισμα τών ειδυλλίων, οΐ ούρα- 
νοφτέρουγες λΰπες κα'ι οί αντίπαλοι 
σπαραγμοί, πόσες φορές καθρεφτίζον
ται καί ζωγραφίζονται σ’ ένα φιλί ! 
Αυτό τό ξέρει δ ποιητής πού τά δρ- 
γανα τής τέχνης του τοϋ είναι γνώριμα...

** *
Έ τσ ι κ3 ή Νεοελληνική ποίηση, μέσα 

στά εκατό χρόνια της ώς τώρα ζωής 
της, μπόρεσε νά μας παρουσιάστ] αρκετά 
και πολύτροπα συναισθήματα μέ λίγα 
φιλιά. Καί ψάχνοντας τά έργα καμμιας 
δεκαριάς άπό τούς πιο αξιόλογους Νεοέλ
ληνας ποιητάς, θά ξεχωρίσουμε κεΐ μέσα 
λογιών-λογιών άεροφτέρουγα φιλιά, πού 
πετοΰν μέσα στις λυρικές πνοές σάν 
πουλιά, πότε χαρούμενα σά χελιδόνια 
πότε λυπητερά σάνκατάμαυρα κοράκια..

Θά ξεχωρίσουμε κεΐ μέσα φιλιά ερω
τικά ολόθερμα, πότε λάγνα καί πότε 
αγνά, πότε κατακόκκινα φλογάτα και 
πότε λευκοφτέρουγα σάν περιστέρια. 
Θά ξεχωρίσουμε μητρικά και πατρικά 
φιλιά καί φι?αά παιδιών στοργικά πρός 
τούς γλυκούς των γεννήτορες. Θά ξε- 
χα»ρίσουμε τά λυπητερά και μαϋρα νε
κρικά φιλιά. Κι5 ακόμα τά βουβά φ ι
λιά τοϋ ζωντανού χωρισμοΰ. Μά καί 
τά φιλιά τής Λαμπρής τά γιορτερά. 
Καί θ’ άντικρύσουμε τό φιλί σέ κάθε 
είδος μεταφορικής σημασίας, σά σύμ
βολο ελευθερίας, σά σημείο αναγέννη
σης... Κι’ ακόμα, κι’ ακόμα θά ίδοϋ- 
μεν ν’ άναβλύζϊ] τό φιλ'ι μέ πλήθος άλ
λους τρόπους. ’Ακόμα και βρυκολά- 
κους θά ίδοΰμε νά βγαίνουνε άπό τά 
μνήματα και νά κυνηγάνε γιά νά φι
λήσουνε τούς δικούς τους, ή γιά νά τι
μωρήσουνε μέ τό φιλί τους εκείνους 
πού, ζοίντας, τούς αδικήσανε...

** *
“Οταν, Κυρίες και Κύριοι, ή πρώτη 

αυγή τής Νεοελληνικής μας ποίησης ε-

ροδοχάραζε και δταν δ νεαρός Ζακυν- 
θινός κόντες, δ Διονύσιος Σολωμός έρ- 
ριξε τίς πρώτες του γλύκες ματιές στή 
μικρούλα αγαπημένη του, στήν άγνή 
εκείνη κόρη, πού άναθρέφετο μέσα 
σ’ ένα μοναστήρι, καί δταν έτσι έρριξε 
τούς προηους Ελληνικούς στίχους του 
στό χαρτί, τό φιλι έσπαρτάρησε κάτω 
άπό τήν πέννα του, σάν τής έλεγε :
Κάμε νά φύγης, αν μπορής. Έ λ α  νά σέ φ ι

λήσω.
Μέ τό φιλάκι μοναχά τή φλόγα μου νά

σβύσω

Καί στ’ «’Όνειρό» του κατόπιν δ . 
Ζκκυνθινός ποιητής ονειρεύεται μιά 
πλημμύρα άπό φιλιά. Καί τδνειρό του 
αύτό ζητάει ν’ άληθέψη καί στήν πρα
γματικότητα :

... Καί παράμερα σέ πήρα 
εϊσέ μιά τριανταφυλλιά 
·/.’ έπεσά σου αγάλι—αγάλι 
στήν ολόλευκη αγκαλιά.
Κάθε φίλημα, ψυχή μου, 
οπού μοΰδινες γλυκά 
εξεφύτρωνε ένα ρόδο 
άπό τήν τριανταφυλλιά.
"Ολη νύχτα έξεφυτριόσαν 
ώς οπού 'λαμψε ή αύγή 
πού μας ηύρε καί τούς δυό μας 
μέ τήν όψη μας χλωμή.
Τοΰτο ειν’ τώνειρο, ψυχή μου.
Τώρα στέκεται σ’ εσέ 
νά τό κάμης ν’ άληθέψη 
καί νά Ουμηθής .γιά μέ.

Μά δέν ξέρει μονάχα τά έφωτικά 
φιλιά δ Σολωμός. Ξέρει και τά φιλιά 
πού ξαναγεννούν ή δίνουν τή χαρά ή 
χαρίζουν τήν ελευθερία. Παρουσιάζει 
τήν υγεία, «οπού δίνει ένα φιλί καί ξα
νάρχεται ή ζωή». Ψάλλει τοϋ πεθαμέ
νου μικρού αθώου παιδιοΰ τήν ψυ
χούλα, πού ανεβαίνει άνάμεσα στ’ αστέ
ρια κ’ έξαφνα ένα Άγγελάκι τής δίνει 
«τό φιλί αθάνατο στό μαγουλάκι, πού 
έξαφνα έλαμψε σάν τήν αύγή».

Κ’ έκεΐ πού υμνεί τήν Ελευθερία, 
παρουσιάζει, κατά τήν ήμέρα τών Χρι
στουγέννων, τή Θρησκεία μ’ ένα Σταυ
ρό στό χέρι, ενώ τό Μεσολόγγι πο-

Ή  Δ ιάλεξις 2 3 3

λιορκεΐται. Κ’ ή θρησκεία γιά νά εν- 
θαρρΰνη τήν Ελευθερία τήν φιλεΐ στό 
στόμα. Τί υπέροχη είκόνα !

Μά καί στά ελεγειακά ποιήματα τοϋ 
Σολωμοΰ συχναπαντάμε τό φιλί, τό 
στερνό νεκρικό φιλί. Στό ποίημα 
πού έγραψεν «Είς φίλον ψυχορραγοΰ- 
ντα», θέλει νά τού δώση τό νεκρικό 
φιλί. Μά δέν νοιώθει αρκετή τή δύ
ναμή του γιά νά καταβάλη τό σπαραγμό 
του καί νά κατορθώση νά δώστ] τό φί
λημα.

Ή λ θ ε  ή ώρα νά σ’ άφίσο).
Νά. Τό θάνατο θωρώ.
Ή θ ελ α  νά σέ φιλήσω.
Ή θ ε λ α  μά δέ μπορώ.
Ή λ θ ε  ή ώρα νά σ1 άφίσω.
Τοΰ θανάτου νά ή μορφή !
Δέ μπορώ νά σέ φιλήσω.
Νά, μοΰ κόβεται ή πνοή.

Καί γιά κάποιο παιδάκι, πού λένε 
οί παλαιότεροι πώς ήταν παιδί δικό 
του, έγραψε ;

Μόνον άν τό πάρη ή μοίρα 
καί στενέψη εμέ νά κλίνω, 
τότες έρχομαι καί δίνω 
ενα φίλημα ν ’ έγώ.

Μά κι’ δ άγγελος τοΰ θανάτου κά- 
ποτες ξέρει νά πέρντ) τή ζωή μ’ ένα 
φιλί. ’Έτσι, στά «Δύο αδέλφια», ή μι
κρούλα κόρη Αύγούλα παρουσιάζεται 
μέ τόσο ό'μορφη τήν δ'ψη, αν καί πε
θαμένη, πού δ ποιητής κάνει τήν ακό
λουθη σκέψη ;

Ό  "Αγγελος ίσιος 
πού πέρνει τό μίλημα, 
τής πήρε μέ φίλημα 
γλυκό τήν ψυχή.

Σάν ένα λυρικό στοιχείο πλουσιο
πάροχο σάν ένα έθιμο πού μπορούν 
γύρω του νά δημιουργηθοΰν κόσμοι 
δλόκληροι, έτσι δ Σολωμός έπήρε καί 
μεταχειρίστηκε τό φιλί τής Λαμπρής. 
Ή  παλαιότατη αύτή Χριστιανική συ
νήθεια, τό φιλί αύτό τής Χριστιανικής 
αγάπης είναι ένα ωραιότατο άνθος, πού 
δ Σολωμός ένοιωσε τήν εύιοδιά του 
καί τήν αξία του. Μέ τό φιλί αύτό

μάς παριστάνει τά αισθήματα τών σκλά
βων, τή λαχτάρα τών ’Αλυτρώτων Έ λ- 
λήνίον. “Οταν τήν Λαμπρή τοΰ 1921 
εκρέμασαν οί Τούρκοι τόν Πατριάρχη 
Γρήγορων Ε '. στήν πόρτα τών Π α
τριαρχείων, νά πώς εγιόρτασαν τό Πάσχα 
τους οΐ Ραγιάδες :

Έκρυφόσμιγαν οΐ φίλοι 
μέ το’ εχτρούς τους τή Λαμπρή 
καί τούς έτρεμαν τά χείλη 
δίνοντας τα στό φιλί.

’Έτρεμαν, μά δέν άρνιώνται τό φιλί 
πού τούς έδενε μέ τήν ατράνταχτη πί
στη τής Θρησκείας καί τής Πατρίδας.

Στό επικολυρικό ποίημα τοϋ Σολω
μοΰ «δ Λάμπρος» τά φιλιά τής Λαμ
πρής ξεσπάνε σάν Νέμεσις, δρμοϋν σάν 
Έριννύες καί στέκονται σάν ή κορυφή 
τής πιο φρικιαστικής τραγωδίας. Μπρο
στά στά φιλιά αύτά τής Σολωμικής 
έμπνευσης αχνίζεται καί σβύνει ή πιο 
φριχτή έμπνευση ενός Πόε, ή πιο πα
ράτολμη φρίκη ένός Μπωντελαίρ...

Ό  Σολωμός στό ποίημα αύτό, μάς 
φέρνει στήν ήμέρα τής Λαμπρής.
Χριστός άνέστη ! Νέοι, 'γέροι καί κόρες, 

ολοι, μικροί, μεγάλοι, έτοιμασθητε. 
Μέσα στες εκκλησίες τές δαφνοφόρες 
μέ τό φ ώ ς.τής χαράς συμμαζωχτήτε. 
’Ανοίξετε αγκαλιές είρηνοφόρες 
όμπροστά στούς 'Αγίους καί φιληθήτε. 
Φιληθήτε γλυκά χείλη μέ χείλη,

Πέστε «Χριστός άνέστη», εχθροί καί φίλοι.

Καί δμως, μέσα σ’ αύτό τό πανηγύρι 
τών φιλημάτων, υπάρχει ένας πού τό 
φιλί τής Λαμπρής τοΰ είναι «άπηγο- 
ρευμένος καρπός.»

Κανείς δέν τοΰ μιλει καί δέν τόν δίνει 
τό φιλί τό γλυκό πού φέρνει ειρήνη.

Ό  Τάνταλος αύτός είναι δ Λάμπρος, 
δ Λάμπρος πού γέλασε τή Μαρία καί 
απόκτησε μαζί της τρία αγόρια κ’ ένα 
κορίτσι. Τ ’ αγόρια τά πέταξε στό ορ
φανοτροφείο, δταν πεθάνανε. Έ π ε ιτ ’ 
άπό πολλές περιπέτειες, τό βράδυ τής 
Λαμπρής, ενώ ό Λάμπρος «Προσπαθεί 
νά πνίξη, καθώς ειχε κάμτ) πάντα, τή 
φωνή της συνείδησης καί νά φύγη άπό
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τήν Εκκλησία,— ιδού ή θεία Δίκη τοϋ 
στέλνει άπό τό μνήμα τά τρία αρσε
νικά παιδιά του, όπου τον κυνηγούν 
κα! δέν τόν άφίνουν νά φύγη άπό τό 
Ναό τοϋ Θεοϋ πρίν τοϋ φιλήσουν στα- 
νικώς τό στόμα».

Αυτή τή σκηνή τοϋ τρομεροϋ αύτοϋ 
φιλιοϋ τή διηγείται ό Σολωμος στό 
ποίημά του μέ τήν πιο υπέροχη τρα
γικότητα και σέ στίχους εξαιρετικής τέ
χνης.

« Ώ  κολασμένα, άφήτβ μου τά χέρια». 
Χείλη μέ χείλη τότε έκολληθήκαν.
"Οσα έδωσαν φιλιά, τόσα μαχαίρια 
στοΰ δυστυχή τά φυλλοκάρδια έμπηκαν. 
Ά φοΰ στόν κοσμο ελαμψανε τ αστέρια, 
τέτοιο τρόμου φιλία δέν εδοθήκαν. 
Φτυοϋνε τά χείλη σάν. από φαρμάκι' 
μέσα τοϋ έμπήκε τό νεκρικό βαμπάκι.

*

Και τώρα γιά νά γλυκάνουμε κάπως τη 
φρίκη μας ας πάρουμε μερικούς στίχους 
τοϋ άλλου συγχρόνου μέ τόν Σολίϋμό 
Ζακυνθινοϋ ποιητή, τοΰ ’Ανδρέα Κάλ- 
βου, πού ήτον δμως τόσον ανόμοιος μέ 
τό Σολωμό. Μέσα στούς αρχαιοπρεπείς 
και κλασσικόμορφουςστίχους τοϋ Κάλβου 
θ ’ άντικρύσωμε τα δροσερά και ολο- 
γλυκα φιλιά τών Ζέφυρων και τα φ ι
λιά τών κυμάτων... Τά λυρικά φιλιά 
τών πραγμάτων, που ο αρχαιολατρης 
λυρικός ποιητής τά εΰρισκε στ ολανθι- 
σμένο νησ'ι τής Ζακύνθου.

Τό κύμα Τόνιον πρώτον 
έφίλησε τό σώμα.
Π ρώτοι οί Ίόνιο ι Ζέφυροι 
έχάϊδευσαν τό στήθος

τής ΚυΟερείας.

Κ ι’ δταν τό έσπέριον άστρον 
6 ουρανός άνάπτει 
κα'ι πλέωσι γέμοντα έρωτος 
καί φωνών μουσικών

θαλάσσια ξύλα,

φιλεΐ τό ίδιον κϋμα,  ̂
οί αυτοί χαϊδεύουν Ζέφυροι 
τό σώμα καί τό στήθος 
τών λαμπρών Ζακυνθιων

άνθος Παρθένων.

Και δέν μάς φέρνει στούς στίχος του 
δ Κάλβος μόνον τούς άνεμους και τά κύ

ματα νά φιλάν. Φιλεΐ και η μέρα, τη 
στιγμή πού ξημεριΰνει. Για ιδήτε όμως 
καί τι κάνει τό φίλημά της.

Τά μυρισμένα χείλη 
τής ημέρας φιλοϋσι 
τό άναπαυμένον μέτωπον 
τής οικουμένης' φεύγουσιν

όνειρα, σκότος,

ύπνος, σιγή' καί πάλιν 
τά χωράφια, τήν θάλασσαν, 
τόν άέρα γεμίζουσι 
καί τάς πόλεις μέ κρότον^

ποίμνια καί λύρας.

Μά και ή γνώση, ή μάθηση, ή̂  σο
φία μάς φιλοΰν. Ό  ποιητης λεγει: 
«Γλυκύ ή Σοφία τό φίλημα σάς χα- 
ρίζει». , , _

Πλάϊ στά μεταφορικα' φιλία των 
άψυχων καί τών φανταστικών ιδεών, ό 
Κάλβος μάς παραστάνει και τά στορ
γικά φιλιά, τά ανθρώπινα. Κα! κράζει 
στήν πεθαμένη μητέρα του :

Καί σΰ στόμα όπου έφίλησα 
τόσες φορές, μέ τόσην 
θερμοτάτην αγάπην, 
πόση άπειρος άβυσσος 

μάς ξεχωρίζει !

Μά τό πατρικό φίλημα τοϋ δίνει^ 
άφορμή νά ζωγραφίση μιά συγκινητι
κήν εικόνα τής άνθροΟπινης άνισότητος :

Πόσοι πατέρες δίδουσιν, 
δχι ψωμί, φιλήματα, 
στά πεινασμένα τέκνα τους, 
ένφ λάμπουν στά χείλη σας 

χρυσά ποτήρια !

Τί σάς λέει εκείνο τό : «όχι ψωμί,
φιλήματα» ; Ή  γλυκάδα ένός φιλιού 
ζητάει νά γεμίση τό κενόν πού δη
μιουργεί ή πείνα ! Μά τό φιλ! έχει τή 
δύναμη τάχα ένός τέτοιου γιατρικού ;..

Εΐναι άληθινά αξιοπαρατήρητο πώς 
δ ποιητής αυτός, πού έκαμε τόσο πλα- 
τειά κα! ποικίλη τήν εμφάνιση τών 
φιλιών, δέν μάς προσφέρει ποτε ™ 
φιλ! σάν παρακολούθημα τοϋ έρωτα. 
Είναι, φαίνεται, δ τρόπος τής ποιητι
κής του διάθεσης τέτοιος..; ’Ίσιος μά
λιστα δ Κάλβος νά μή θέλη οΰτε καν 
τόν έρωτα νά μάς παρουσιάση... Μόνο
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μιά φορά μάς ζωγραφίζει ένα ερω
τικό φιλ! κα! μαζί άλλο ένα ακόμα.... 
Μά έπειτ' άξαφνα μετανοιώνει κα! ρίχ
νει τά πλατειά φτερά τοΰ έρωτα γιά νά 
κρύψτ) τήν ερωτική γιορτή... Καί νά 
πώς : Ό  ποιητής φαντάζεται πώς βρί
σκεται στά Ψαρρά πρίν τά καταστρέψη 
ακόμα δ Τούρκος. “Ολες οί χαρές τής 
ζωής ξετυλίγονται έκεΐ. Κρασί, κιθάρα, 
τραγούδι, χορός...

— Φτάνει τοίρα τό κέρασμα, 
φθάνει ό χορός καί τ ’ ασμα' 
κάθε ηδονή τό μέτριον
έάν αγαπά, άς προσφύγωμεν 

είς χαράν άλλων.

Έ δώ  ύπό τόν πολύφυλλον 
καί δροσερόν κεδρώνα 
έλάτε, ας άναπαύσωμεν 
τό κορμί μας καί ας εχωμεν 

τ’ άνθη διά στρώμα.

"Ενα φιλί... κ’ έν αλλο...
"Ερωτα, τρέξε, έξάπλωσον 
αιώνια τά πτερά σου, 
σκέπασε τό μυστήριον 

τής εορτής σου...
ϋ

ϊ-ί

Τέλεια αντίθετος άπό τόν Κάλβο πα
ρουσιάζεται δ ’Αθανάσιος Χριστόπου- 
λος, δ γλυκός ποιητής τής Αυλής τής 
Μολδοβλαχίας. Ό  Κάλβος δέν μάς πα
ρουσιάζει καθόλου τό έριοτικό φιλί. Ό  
Χριστόπουλος τό σκορπίζει σπάταλα, 
τό άσωτεύει. Καί δέν ξέρει άλλο φιλί 
άπό τό ερωτικό. Παίζει καί γελάει καί 
σατυρίζει καί κλαίει, μιλόντας πάντα 
γιά φιλιά, γιά άφθονα φιλιά. Καί όλα 
αύτά τά φιλιά τοΰ Χριστοποΰλου είναι 
ερωτικά, μονάχα ερωτικά.. Μέ αυτά 
ζή καί υπάρχει. Καί τά φιλιά τοΰ Έ 
ρωτα περιγράφει ότι τόν έκαμαν ποιη
τή. Τό διηγείται μάλιστα τόσο όμορ
φα ! Στά σχολεία, μέ τή μελέτη τών 
ποιητών, δέν μπόρεσε νά γένη ποιη
τής. Ό  ’Έρως ομως τοϋ λέει ότι μπο
ρεί αμέσως νά τόν μάθη ποίηση. Καί 
τοΰ προσθέτει :

— Ζητώ ομως πρίν αρχίσω 
μισθόν νά σέ φιλήσω

γλυκά γλυκά στά χείλη 
γιά  νά γενοΰμε φίλοι

Ό  Χριστόπουλος δέν εχει καμμίαν 
άντΐρρηση ;

Ά ν , λέγω, αρκετός σου 
εϊν3 τοϋτος δ μισθός σου 
νά, δάσκαλε, τά χείλη 

καί δσο θέλεις φίλει.
Λοιπόν μέ πλησιάζει 
μέ σφίγγει μ’ αγκαλιάζει 
καί μ’ ένα μόν’ φιλί του 

μέ κάμνει. ποιητή του

Έ τσ ι δ Χριστόπουλος μ’ ένα φιλί 
έγινε ποιητής τοϋ ’Έρωτα. Καί θάλε- 
γε κανείς πώς άπό τότες δ ποιητής αύ
τός έπαιζε μανία φιλιών. Θάλεγε κανείς 
πώς έζησεν ολη του τή ζωή φιλώντας.. 

’Ακοΰστε τον πώς τραγουδάει :
Τ 3 αηδόνι κελαϊδοΰσε 
κι’ ό έρωτας κερνούσε 
φιλιά μέ τό ποτήρι.
Καί μεΐς αγκαλιασμένοι 

μέσ’ τ’ άνθη κυλισμένοι 
φιλιούμασταν στά χείλη 

φιλήματα πυκνά.

Εις άλλο του ποίημα ορκίζει τήν 
Σελήνη έτσι :

Ό ρκίζω σε. Σελήνη, 
στής νύχτας τή γαλήνη,
Ποτέ νά μή τολμήσης 
γιά  νά τά μαρτυρήσης 
αύτά τά νυχτικά μας 

γλυκά φιλήματα μας.
Ε μ ε ίς  δέν σ’ άδικοΰμε 
άνίσως φιληθούμε 
Ό  έρωτας τό θέλει.

Ε σένα  τί σέ μέλει ;

Καί φτάνει καί στό ζενίθ :
Νά μή φθάσω, νά μή ζήσω. 
άν μιά μέρα δέ φιλήσω.
Κι3 άν πεθάνω, νά πεθάνω 

στά φιλάκια σου άπάνω !
* ί5= %

’Έ , άρκετά πιά, μάς έγλύκαναν τά 
ερωτικά φιλιά τοΰ Χριστοποΰλου. Και
ρός νάρθουμε καί στόν ’Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη. Ό  Λευκαδίτης ποιητής θά 
σάς κάμη νά φρικιάσετε. Γιατί κι αύ
τός ξαναφέρνει στή ζωή τούς πεθαμέ
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νους. Και τούς φέρνει μάλιστα κι’ αυ
τός γεμάτος άπό δίψα φιλιοΰ... Ο 
Θανάσης Βάγιας, πού κατάστρεψε τό 
Γαρδίκι, δέν μπορεί νά ήσυχάση μέσα 
στό μνήμα του. «Τόνξερνάει τό χώμα». 
Και βρυκολακιάζει ό Βάγιας κα'ι πα
ρουσιάζεται τή νΰχτα στή γυναίκα του. 
Καί τής ζητάει τής δυστυχισμένης τά 
φιλιά πού τάχει στερηθή στόν κάτω 
κόσμο. Ή  γυναίκα του, γιομάτη φρί
κη, ζητάει, μάταια, νά τόν διιοξη :

— Θανάση, σ’ ακόυσα,Τραβήξου τώρα.
Μέσα στό μνήμα σου νά πάς είν’ ώρα.

— Μέσα στό μνήμα μου γιά  συντροφιά 
θέλω άπ’ τό στόμα σου τρία φιλιά

— "Οταν σοΰ ρίξανε λάδι καί χώμα. 
ήλθα σέ φίλησα κρυφά στό στόμα.

— Τώρα περάσανε χρόνοι πολλοί...
' Μοΰ πήρε ή κόλαση κειό τό φιλί.

— Φεύγα κα'ι σκιάζομαι τάγρια σου μάτια. 
Τό σάπιο κρέας σου πέφτει κομμάτια. 
Τραβήξου, κρύψετα κείνα τά χέρια
άπ’ τήν άχάμνια τους λές,κ’ειν’ μαχαίρια.

— Έ /ια  γυναίκα μου, δέν εΐμ’ έγώ^ 
κείνος ποϋ αγάπησες έναν καιρό ;
Μή μέ συχαίνεσαι, εΐμ’ δ Θανάσης.

-— Φεύγ’ άπ’ τά μάτια μου, θά  μέ κολάστ|ς. 
Ρ ίχνετ’ επάνω της καί τήνε πιάνει 
μέσα στό στόμα της τά χείλη βάνει...

Στά εργα τοϋ Βαλαωρίτη συχνά-πυ
κνά απαντάμε τις πιο φρικιαστικές ει
κόνες φιλιών. Στά νεανικά του «Στι
χουργήματα» παρουσιάζει τα πτώματα 
τών σφαγμένων άγκαλιασμένα σα νά 
δίνουνε φιλιά, κι’ εναν άρρωστο κατα- 
δικο πού τόν φιλεΐ στό στόμα ενας 
σκόρπιός ! ’Έ πειτα στό «Ψυχοσάββατο» 
έρχεται πάλι ένα φρικιαστικό φιλί, μά 
πιο πολύ ντυμένο μέ τής τέχνης τδ- 
μορφο φόρεμα. Ό  πατέρας φαντάζε
ται πώς φιλεΐ τήν πεθαμένη κόρη του, 
πώχει σηκωθή άπό τό μνήμά της.
«Μαρία μου ενα φιλί, ενα φιλάκι ακόμα... 
Μοσχοβολάει, ψυχούλα μου, τ’άθώο σου τό

[στόμα,..]
Καρτέρεσε, Μαρία μου, άφες με νά χορτάσω 

σέ λίγο θά  σέ χάσω.» 
Κ’έκει όποΰ τήν έσφιγγε, κ’έκεΐ πού τήν^εφιλει 
τήν έχασ’ άπ’ τό. κόρφο του, τοΰφυγε άπό τά

[χείλη....)

Είναι αληθινά σπαραχτικό ! Κ 5 έχει

τόσο δυνατή τήν αΐσθηστ] τοΰ σπαρα 
γμοϋ, γιατί ό ίδιος ό ποιητής ήτον 
και δ άτυχος ήρως τοΰ ποιήματος «έ
νας πατέρας πώχασεν όμορφη θυγατέ
ρα». Ό  πικραμένος δμως αύ^ός πατέ
ρας, δ Βαλαωρίτης, είναι σ’ άλλες στι
γμές ένας άρωστιάρης, πού τό  ̂φιλί 
τής αγάπης τοΰ ανοίγει νέους αισθη
ματικούς κόσμους.

’Ά ν  ήμουνα, γράφει, τοΰ φεγγαριού
μαλαματένια άχτίδα—

τότε κ’ έγώ στ’ άνέφελο 
θά  βγαίνω μέτωπό σου.
Θά σέ φιλώ... Θά λησμονώ 
τ’ αστέρια μου, τόν ούρανό.... 
θ ά  σβυοΰμε έκεΐ σιμά σου.

Σέ άλλο ποίημά του βρίσκει ο Βα
λαωρίτης πώς ή μονη αθανατη στιγμή 
τής ζωής είναι ή στιγμή τοΰ φιλιού. 
Τά φύλλα πέφτουν, τό νερό φεύγει, 
τά νέφη διαβαίνουν ή αύγινή δροσοΰ- 
λα περνάει...Αύτά συλλογίζεται η κο- 
ρασιά και ρωτάει μέ αγωνία μή φεύγει 
τό ίδιο κ’ ή άγάπη. Μά δ ποιητης δί
νει αμέσως τήν απάντηση. Κι’ δχι μέ 
λόγια...

Κ’ Έ γώ  σ’ αγκάλιασα σφιχτά 
καί σοϋφραξα, ψυχή μου, 
τά χείλη μ’ ενα φλογερό 
κι’ απέραντο φιλί μου...
Καί τότε πίστεψες καί σύ 
δτ’ έχει ή ζοιή μας 
μιά μόνη αθάνατη στιγμή 
κλεισμένη στό φιλί μας,
Μιάν ώρα ποϋφυγε κρυφά 
τοΰ Χάρου τό δρεπάνι 
κι’ όπ’ δσο κι’ άν πέτα γοργά 
ποτέ δέ θά  πεθάνη

Κι’ δμως ό ποιητής πού βρίσκει πως 
ή μόνη άθάνατη στιγμή τής ζωής εινε 
τό ερωτικό φιλί, δ ίδιος μάς παρου
σιάζει τό ίδιο ερωτικό φιλί σάν ^κάτι 
τι τρομερό και απαίσιο. Πρόκειται ομως 
γιά τό φιλί πού δίνεται διά τής βίας̂ , 
γιά τό ερωτικό φιλί πού δέν μπορεί 
νά τό άνεχθή εκείνη πού τό λαβαίνει. 
Πρόκειται γιά τό φιλ'ι τοΰ άνδρός, πού 
ή γυναίκα τόν μισεί. Ο Αλη-πασσάς, 
δ τρομερός τύραννος τών Τωαννίνων,
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ζητάει ν’ απόκτηση τήν Κυρά Φροσύνη 
τήν ερωμένη τοϋ γιοΰ του κα'ι θέλει
νά τής δώση ένα ερωτικό φιλί.
Κ’έκεΐ πού εκείνη ή δύστυχη άπάνω του

[άκουμποϋσε]
ακούει ιιές στά στήθη του τό αίμα του νά

[βράζΐΐΐ
καί τήν καρδιά του νά χτυπά σαν ν άθελε

[ν’ άνοιξη]
Τρομάζει, διαλογίζεται, θυμάται, ανατριχιάζει 
θέλει νά φύγη, δέν μπορεί, τά χείλη τοΰ

[Βεζύρη]
εγγίζανε τές τρίχες της, κολλούνε στα

[μαλλιά της.]
Ό  δράκοντας τήν άρπαξε, τήν έχει μες στό

[στόμα]
καί τήε βυζαίνει τήν ψυχή καί τήν ρουφάει

[μέ λύσσα].

Τέτοιες άγριες ερωτικές σκηνές,^ τέ
τοια φιλιά γιομάτα τρόμους καί αγω
νίες είναι σάν εξαίρεση πένθιμη κα'ι 
συνταραχτική μέσα στή γλυκάδα τής 
Επτανησιακής λυρική; ποιησεως. Ο 
’Ιούλιος Τυπάλδος, ό γλυκός και μυ
στικοπαθής Κεφαλωνίτης ποιητης, εινε 
ηρεμότατος άκόμα κα'ι στό ποίημα του 
« Ή  φυγή», δπου θάλεγε κανείς πώς 
δ τρόμος τής νυχτερινής άπαγωγής 
θέ νάχε μεταδοθή και στά ερωτικά 
φιλιά. Άλλά, δέν βαρυέστε !...^ Τά φ ι
λιά προχιοροΰν μέ ρυθμό, δπως μέ 
ρυθμό κα'ι τό κουπί σχίζει το ήρεμο 
κΰμα.

: «Λάμνε, γλυκέ μου, λάμνε 
νά φύγουμε μακριά 
δσο σιγάει τ’ άέρι 
στά ολόστρωτα νερά».
Καί κάθε πού στό κΰμα 
βουτήξη τό κουπί 
στό μέτωπο τοϋ δίνει 
ή κόρη ένα φιλί !

’Άλλος Έπτανήσιος ποιητής, πιο σύγ
χρονός μας, δ Λαυρέντιος Μαβίλης, 
πού έπεσε ήρωϊκά πολεμώντας στο 
Δρίσκο τήν 29 Νοεμβρίου 1912, μεσα 
στά πολυσύνθετα κα'ι πολλές φορές φι- 
λοσοφικώτατα ποιήματά του δέν γνω
ρίζει άλλο φιλί άπό τό ερωτικό. Στά 
πιό νεανικά του ποιήματα τα φιλιά εί
ναι συχνότερα. Μά όσο η ηλικία τοΰ 
ποιητοϋ προχωρεί, τόσο και τά φιλιά

άναφέρονται αραιότερα. "Οταν δμιος 
άναφέρονται, πάντα είναι ερωτικά.

Σέ ηλικία 24 χρονών δ Μαβίλης, ενφ 
έσπούδαζε φιλοσοφία στή Γερμανία, 
σ’ ένα σονέτο του διώχνει καί καταριέ
ται τήν επιστήμη καί ανακράζει :

Τήν έμιορφιά τήν κλασσική σπουδάζω· 
δταν γλυκά τή Μίννα μου αγκαλιάζω, 
δταν ή Μίννα ενα φιλί μοΰ δώση !

Τήν ϊδιαν εποχήν, υμνώντας τή Δη
μοτική -μας γλώσσα, τή φαντάζεται σά 
μιάν ό μ ο ρ φ η  σεμνή χωριατοπούλα. Καί, 
παρουσιάζοντας τήν καθαρεύουσα σά 
μιάν απαίσια γριά, λέει τέτοια φλογερά 
λόγια στήν αγαπημένη του Δημοτικη :

"Ολοι άντάμ’ ας φιλοΰν οί άλλοι μία 
γρηά φτιασιδωμένη, άσκημη, κρύα,
Πού κλαίει τά μαραμένα της τά νειάτα. 
Έ γ ώ  σέν’ άγαπώ, σέν’ άγκαλιάζω, ^  
αν τή φωνή σου άκούσω αναγαλλιάζω,- 
λυώνομαι στά φιλιά σου τα δροσάτα.

Ό  Ποιητής, πού καί ή Δημοτική· 
γλώσσα τοΰ δίνει ερωτικά φιλιά, την 
ίδια εποχή κάνει καί τήν ακόλουθη σύγ
κριση μεταξύ φιλιών : Αύτός, γράφει, 
πού θά γυρίσχι στήν πατρίδα του επειτ 
άπό μακρινά καί μεγάλα ταξείδια,
κ’ενα ολόθερμο φιλί λάβη άπό χείλη αγάπης, 
τόσης χαράς δέ θάνοιωθε γλήγορο καρδιο-

[χτύπι]
δσο είν’ αύτό πού νοιώθιο έγώ τό γράμμα σου

[φιλοόντας]..

Κατόπι στήν ηλικία τών 31 του χρό
νων δ ποιητής δείχνει πώς δέν έχει τη 
δύναμη νά ζωγραφήση τό φιλί, δπως_ 
θέλει. Κι’ άνακράζει :
Ά χ !  νά είμπόρεια στό τραγοΰδι μου νά βαλω 
τοΰ φιλιοΰ καί τοΰ κορμιοϋ σου τήν γλυκάδα !

Μά καί στά 38 χρόνια του ο ποιητής 
διακηρύττει ;
Δέ λαχταρώ κι’ αναστενάζω γι’ άλλη 
καλοτυχιά, παρά γ ιά  τά φιλιά σου...

Καί τήν ’ίδια εποχή παραλληλίζει τά. 
δυο αύτά πράγματα :

Πικρολάλημα αηδονιού 
στις νυχτιές τ’ Απρίλη 
καί φιλάκι όμορφονιοΰ 
σέ πανώριας χείλη.
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“Ενα χρόνο κατόπι, στό σονέτο πού 
επιγράφεται «Μούχρωμα», ό Μαβίλης 
αναφέρει μόνο τήν ανάμνηση τοΰ qpi- 
λιοΰ πού περνάει κατά τό δείλι μαζί 
μέ τις άλλες αναμνήσεις :

’Αγάπες, γαλανά βασιλεμένα 
μάτια όγρά καί φιλιά κ ι' ανατριχίλες 
καί δάκρυα : Πλάνα δώρα ζηλεμένα 
τής ζήσης π’άχνοσβυέται καί τελειώνει...

Αύτή είν’ ή τελευταία φορά πού δ 
ποιητής μας αναφέρει τό φιλί. Έ ζησεν 
ακόμα ό Μαβίλης 13 ολόκληρα χρόνια 
κ’ έγραψε κατόπι πολλά ποιήματα,— 
ίσως τά καλλίτερά του. Μά πουθενά 
πιά δέν αναφέρει τό φιλί... Έ ν φ  τόσο 
θερμά τό παρουσιάζει και τό υμνεί 
νέος, τό ξεχνάει τελείως έπειτα. ’Έ τσι 
περνάει δλων τών πραγμάτεον ή έποχή, 
δλων τών ανθών ή άνθηση... ’Έ τσι 
περνάει καί τοϋ φιλιοΰ ή δόξα καί δ 
θρίαμβος...

*'Μ %
Ά π = τήν Επτάνησο κόρα μ’ ενα · 

πήδημα ας πεταχθοΰμε στήν ’Αθήνα. 
Ά π ό  τήν Ίόνιον ποιητική σχολή, στήν 
Α θηναϊκή. Έ κεΐ θά συναντήσουμε έναν 
δλόγλυκο ποιητή, ποϋ έστάθηκε τρο
μερά δυστυχισμένος άνθριοπος. ΤόΓεά>ρ- 
γιο Βιζυηνό. Γεννήθηκε στή Θράκη, 
εσπούδασε στό εξωτερικό καί πέθανε 
στήν Α θήνα  τό 1896. Έ πέθανε δμως 
μέσα στό φρενοκομείο. Ειχε τρελλαθή 
άπό έναν άτυχον έρωτά του... Αγάπησε 
μιάν αιθέρια Α θηναϊκή καλλονή, κι’ ή 
αγάπη του αύτή Ισκότισε τοϋ λογικού 
του τήν διαύγεια. «Άλλαξεν εντός μου— 
δ ρυθμός τοϋ κόσμου», έγραφεν δ ίδιος 
δταν πιά ειχε τρελλαθή...

Ό  δυστυχισμένος αύτός ποιητής, 
σ= ενα λυρικό του ξεχείλισμα φαντάζε
ται τά πάντα, τόν κόσμου δλόκληρο νά 
φιλιέται, νά φιλιέται... Τό φεγγάρι φ ι
λιέται μέ τό κΰμα, τό κϋμα φιλιέται 
μέ τ’ ακρογιάλι, τ’ αγέρι πού ξεκινάει 
άπό τ’ ακρογιάλι φιλιέται μέ τά κλα
διά, τά φΰλλα στά κλαδιά φιλιούνται 
τόνα μέ τ’ άλλο, τά πουλιά στά κλαδιά 
φιλιούνται δυό-δυό,— καί τέλος ζητάει

κι" δ ποιητης ένα φιλί άπό τήν αγάπη 
του... Βλέπουμε δηλαδή τό φίλημα σαν 
μιά παγκόσμια εύλογία...

ί

Οί σημερινοί "Ελληνες ποιητές οί 
σύγχρονοί μας, υπάρχει ή γνώμη δτι 
ανοίγουν νέους δρόμους, δτι καλλιεργούν 
τήν λυρική ποίηση μέσα σέ παρθένα 
περιβόλια καί σέ απάτητα θερμοκήπια. 
Αύτό τά ζήτημα είναι μεγάλο καί ση
κώνει πολλή συζήτηση... Άλλά δσο 
κι’ αν· άνοιξαν νέοι ποιητικοί δρόμοι 
οί σημερινοί ποιητές μας, τό φιλί δμως 
καθόλου δέν τό έγκατέλειψαν. Εξακο
λουθούν νά τό λατρεύουν καί νά τό 
υμνούν. Ό  κ. Γεώργιος Δροσίνης μάς 
παρουσιάζεται μέ ύφος φιλοσόφου πολ
λές φορές. Αναπτύσσει ιδέες φιλοσοφι
κές καί κοσμοθεωρίες συνοφρυωμένες 
μέσα είς τά τελευταία ποιήματά του. 
Καί δμως αύτός, δ βαρύς καί σοφός, 
χωρατεύει μέ παιγνιδιάρικον άληθηνά 
τρόπο σχετικά μέ τό ερωτικό φιλάκι. 
Παίζει σάν παιδάκι καί καλαμπουρίζει 
εύθυμα, σάν άντικρύζει τό φιλάκι. Καί 
συνθέτει στίχους ελαφρούς καί παιγνι- 
διάρικους.
Τέτοιους :

Παπά, άν ερί)η μιά μελαχροινή 
νά τήν ξεμολογήσν|ς, 
κοντούλα, άφράτη, μέ γλυκειά φιονή, 
πρόσεξε μή τυχόν καί τήν άφίσης 
νά μεταλάβϊ]—ή αμαρτωλή 
δέ νήστεψε μιά μέρα τό φιλί.

Ά λλο  :
— Χρόνια πολλά !—Ευχαριστώ ! 

τί θές νά σέ τρατάρω ; 
πέρνεις μιά κουταλιά γλυκό, 
βανίλλια, λεμονάκια ;...

— "Α, όχι, όχι, προτιμώ 
καλλίτερα νά πάρω
άπ’ τό γλυκό τό στόμα σου 
μιά κουταλιά φιλάκια !

Ό  κ. Κωστής Παλαμάς, πού σχεδόν 
γενικά σήμερα θεωρείται δ μεγαλύτε
ρος άπό τούς συγχρόνους Έλληνες 
ποιητές, δ ποιητής καί δ πατέρας Π α
λαμάς στόν «Τάφον», στό ποιητικό έρ
γο πού έγραψε γιά τό θάνατο τοϋ
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πολυαγαπημένου του παιδιού, περιτρι
γυρίζεται συχνά άπό τ’ άεροφτέρουγα 
στοργικά φιλιά,

Ακούστε πώς μιλεΐ δ πικραμένος 
πατέρας :

'Ή μ ερ α  καί πρόσχαρα 
τά  χρόνια σου σκορπούσες,
■ολους τούς έγύρευες,
■ολους τούς αγαπούσες.

Σ ’όμορφα καί σ’άσχημα 
σέ ξένα καί δικά σου 
τά  φιλάκια άσώτευες, 
τά παιγνιδίσματά σου,

δσο πού τόν θάνατον 
απάντησες μιά μέρα 
καί τόν σφιχταγκάλιασες' 
τόν πήρες γιά πατέρα !

“Οπως είσαι ανάλαφρο 
μικρό, σά χελιδόνι 
κ ι’ άρματα παληκάριοΰ 
δέ σοϋ βροντούν στή ζώνη,

κοίταξε καί γέλασε 
τής νύχτας τό σουλτάνο, 
γλύστρησε σιγά κρυφά 
καί πέταξ’ εδώ πάνω

καί στό σπίτι τ’άραχνο 
γυρνώντας, ώ ακριβέ μας, 
γίνε άεροφύσημα 
καί γλυκοφίλη σέ μας !

Πέρα άπό τή ζωή, άπό τά βάθη τοΰ 
θανάτου παρακαλεΐ δ ποιητής νάρθη 
τό φιλί τοΰ παιδιοΰ του μέσα σ' ένα 
άεροφύσημα. Μά δ ίδιος ποιητής, δ 
Παλαμάς, σ’ άλλη στιγμή δέχεται τά 
φιλιά ποϋ τοϋ έρχονται καί τοϋ κελαϊ- 
δοϋν πέρα άπ’ τή ζωή, άλλά πρίν άπό 
τή ζωή. Δηλαδή σταλμένα πριν αύτός 
νά γεννηθή. . .

Τού πατέρα μου γράμματα 
ξερόφυλλα τριμμένα, 
ριγμένα απ’ τό χλωμόδενδρο 
τής ’Αγάπης, ώϊμένα !
Σά  φωλιάς ψιθυρίσματα 
μοΰ μιλάτε, στό στόμα 
κελαϊδεΐτε φιλήματα 
καί μοΰ δείχνετ’ ακόμα 
τόν ίδιο  έμενα, αγέννητο 
πού πολεμά αύτοΰ πέρα 
άπ’ τά σκότη τοΰ ανύπαρκτου 
γιά νά βγή στήν ημέρα !

"Ωστε τά φιλιά δέν πετούν μόνο μέσα 
στή ζωή, μά έρχονται σ’ εμάς ξεκινώλ'- 
τας άπό πρίν υπάρξουμε στή ζωή ή 
πετώντας άπό τά υπερπέραν τοΰ θανά
του. Μάς βρίσκουν τά φιλήματα πού 
έρχονται πρός τή ζωή άπό τά προ τής 
ζωής καί άπό τά κατόπιν της. Μή 
τάχα είναι τά φιλιά μας πιο δυνατά 
κι’ άπό τή ζθ3η κι’ άπό τό χάρο ; Πώς 
άλλοιώς θά μπορούσαν νά διαβοΰν τήν 
άνυπαρξία καθώς καί τήν Άχερουσία 
χωρίς νά πάθουν τίποτε ;

Μά τάχα τό φιλί ξέρει νά διευθύνη 
καί τόν ποιητή ;... Έ ν φ  κάθε ποιητής 
τό μεταχειρίζεται σάν δργανο τής τέ
χνης του καί σά σκλάβο του, μήν εΐνε 
τάχα κι’αύτός σκλάβος τοΰ φιλιοΰ ;

Α δ ιά φ ο ρ ο ! 'Ωστόσο κάθε ποιητής, 
"Ελληνας ή ξένος, αγωνίζεται πώς νά 
ζωγραφίση καί νά τό ύμνήση πιο ο- 
μορφα καί πιο δυνατά. Τό φιλί δένει 
τόν κάθε ποιητή μέ τίς άνθινες άλυσ- 
σιδίτσες του... Καθένας προσπαθεί νά 
τοΰ δώση τήν άθανασία... Μά καθένας 
δημιουργεί πάντα σύμφωνα μέ τή δύ
ναμη τοΰ ταλέντου του.

Σάς ευχαριστώ.
Φ Ω ΤΟ Σ Γ ΙΟ Φ ΥΛΛΗ Σ
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"Αγιος Νικόλαος 
(Κρήτης) 
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Ά ρ τα
’Αταλάντη
Βάμος
Βέρροια
βόλος
Γρεβενα

Θεσσαλονίκη Κ οζάνη1 1Μ . Ναύπακτο

Π(ρεΤον Καλλιθέας! Γυθειον -
Π(ρεϊον Παγκρατίου^Διδυμότειχον Καλάμαι

Αίγιον 
Ά λ ε ξ α ιν δ ρ ο ΰ π ο λ ις  

Α λ μ υ ρ ό ς ;

; Ά μαλιάς ..
! Ά μφ ισσα 
ί ’Λργοστόλιον.

Δήμητσάνα| 
Δράμα 
“Εδεσσα 
Έλασσών

Κομοτινή’- 
Κόρινθος ’
Κύθηρα 
Κύμη
Κυπαρισσία 
Λαμία 
Λάρισσα 
Λεβάδεια 

Καρπενήσιον Λεύκας 
Καστόρια’ Μεγαλόπολις Πύλος
Κατερίνη Μεσολόγγιον Πύργος

Θήβαι 
Θήρα 
’Ιθάκη 
’Ιωάννινα! 
Καβάλλα 
Καλάβρυτα

Καρδίτσα

Ναύπλιον
Νιγρίτα
Ξάνθη
Παξοί
Π άτραι
Π είρα ιεύς
Πόρος
Πράβιον
Πρέβεζα

Ζ άκυνθοςΓ^Κ έρκυρα Μεσσήνη Ρέθυμνος
Η ράκλειον Κιλκίς Μυτιλήνη Σάμος ·
ΠράκτορεΧον έν Νέα Ύ όρκη 7 W a ll S tree t

Σέραι 
Σητεΐα 

(Κρήτης) 
Σόροβιτς 
Σούφλιον 
Σπάρτη 
Σύρος 
Τρίκκαλα 
Φλώρινα 
Τρίπολις 
Χαλκΐς 
Χανία* 
Χίος |

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Τ Η Σ  ΤΡ Α ΤΤΕΖΗ Σ .

κοφορων Ιπϊ προθεσμία. Καταθέσεις Ταμιευτη-
ασμον. γ ά,Γ Λάνεία και ανοικτοί λογαριασμοί επι υποθηκη.
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εμπορευμάτων^ *οι w n w  νομι« ϊ  „ο ό ·« ο π < ..-Σ υ μ -

j σμ?ν του_ ΛημΟ0ίηυ'—ΕϊσποαΕκ δημοσίων προσόδων και πληρωμή δήμο
ι σμον του / εσ'α δανείω ν και Μετοχών διαφόρων Εταιρειών.
ί ?Α ν ο ο ά “ κ α !  πώλησις Ιξωτερικοϋ συναλλάγματος, χρυσών νομισμάτων και 
. Αγορά και πωΛησις ς, ν νη) πλυοωμτι πιστωτικων επιτα-ί ξένων τραπεζικών γραμματίων.— Εκδ_οσις και πληρωμ ι

γών, επιστολών και εντολών πληρωμης.

ίτα- s

j

Χ Α Ρ .  Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Σ
Δ ΙΚ Η ΓΟ Ρ Ο Σ ·  ΤΤΟ ΙΝΙΚΟ ΛΟΓΟ Σ 

Γραφεία: Ό δβ; Νοταρά 60 (οπισδεν Δ η μ . Θεάτρου) 

Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι

Ξ Ε Ν 0 Δ 0 Χ Ε Ι 0 Ν
( P E N S I O N )
Παρά το Δάσος

Π Τ Ε Ρ Η Σ
( Α Ι Γ Ι Ο Υ )

Ύ φ θ 5 1.100 μέτρα

Ηρχισεν ή λειτουργία του τακτικώς 
από τής 15ης Μαΐου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛ. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΝ -ΤΓ Τ Ε Ρ Η Ν

Το Ε μπορικόν Τμήμα του

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Ω Α Ε Ι 0 Υ
(Φειδίου 3)

Έπλουτίαδη μέ νέας napayyeX lxj

Π ΙΑ Ν Ω Ν
τών άρίατων Γ ίρμανιχώ ν

epycarocaiav
J. B L U TN E R , G R O TR M N , 

S TE IN W E G , N E U M E Y E R  SO PH, 
ZIM M ERM AN.

ΤιμαΙ ασυναγώνιστοι. 
Εΰκολίαι πληρωμής

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΚ9ΕΣ1Ν ΜΑΣ

— Υ Π Ο Μ Ν Η Σ Ι Σ  -
Ό σοι έλαβον τά μέχρι τοϋδε έκδοβέντα φύλλα μας και είχον  

τήν καλυσΰνην νά  τά κρατήσουν, παρακαλοΰνται νά  μας έμβκ- 
σβυν τάς συνδρομάς των.

Α ί σύνδρομα! άποστέλλονται: Προς την Διεύθυνσιν τοΰ Πε
ριοδικού «Ή Διάλεξις» - Στοά Φέξη 80. ’Αθήνας.

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Α Ν Τ Α Π 0 Κ Ρ Ι Τ Α !  Τ Η Σ  “ Α Ι Α Λ Ε Ξ Ε ί Ι Σ , ,
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Α -

m



■X A

mier

ΝΕΩΤΑΤΗ - ΤΕΛΕΙΟ ΤΑ ΤΗ
ΣΤΕΡΕΑ ■ ΑΘΟΡΥΒΟΣ ■ ΤΑΧΕΙΑ

’Αντιπροσωπεία - Παρακαταθήκη .

Σ Τ Ο Α  Τ Γ Ε Σ Μ Α Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ  1 9 - Α Θ Η Ν Α Ι

^ΦΟΙ "ΡΤ. & X. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ι


