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ΤΙ ΕΙΝΕ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΜΙΝΟΣ;

ΤΑΝ άνεχαλύφθη ή ήλε* 
κτρική κάμινος ήλπιζον,δτι 
ταχέως θά ύπεσκέλιζε χαί 
θά έξεδίωκε έκ τής χρή- 
σεως τάς διά κδκ ή ανθρα
κίτου καμίνους' ή ελπίς 
αΰτη δέν έξεπληρώθη,διότι 
δ ήλεκτρισμός είνε πολύ 
ακριβός καί αί τιμαί είς άς 
παρέχεται τδ ήλεχτρικδν 
ρεύμα τών μεγαλουπόλεων 
είναι 20άκις ή3θάκις ΰπέρ' 
τεραι τών τοΰ κόκ καί άν- 
θρακίτου.Έκ τούτων δμως 
δέν επεται, δτι ή χρήσις 

καί ή έ’ξάπλωσίς των έν τη τεχνική καί τή βιο- 
μηχανίφ υστέρησε κατά πολύ.

"Ας είσέλθωμεν είς τδ έργαστήριον ένδς κατα- 
σκευάστοΰ τεχνητών δδόντων. Έπί μιάς τραπέζης 
ΐσταται έκεΐ μεταζϋ άλλων συσκευών έν τετράγωνον 
κιβώτιον, είς τδ όποιον εισέρχεται, έκ τίνος έπί τοΰ 
τοίχου ευρισκομένου Ρευματολήπτου, σύρμα ήλε- 
κτρικόν άπομεμονωμένον. Άλλ’ ιδού είσέρχεται δ 
τεχνήτης, Ανοίγει μίαν παχεΐαν θυρίδα τού κιβω
τίου τούτου καί αυ
τομάτως πρός στιγ
μήν κλείουσιν ένεκα 
έκθαμβωτικής λάμ- 
ηιεως οί οφθαλμοί ή
μών. Τά έσωτερικά 
τοιχώματα τοΰ κιβω
τίου τούτου άκτινο* 
βολοΰσιν έκθαμβω- 
τικδν ομοιόμορφον 
λευκόν φώς. Ό τε
χνίτης λαμβάνει μέ 
μίαν λαβίδα ένα δ· 
δόνταμέ χρυσήν πλά
κα,τδν τοποθετεί έπι 
τίνος στηρίγματοςέν- 
τδςτού κιβωτίου εύ- 
ρισκομένουκαΐ κλείει 

τήνθύραν.

Καί νΰν τδ βλέμμα πίπτει έπί μιάς πλακός πλη
σίον τού χιβωτ ίου εύρισκομένης καί φερούσης αριθ
μούς, βλεπομεν δέ ένα δείκτην νά ΐσταται έπί τού 
Αριθμού 50ό. Ό τεχνήτης κινεί μίαν χειρολαβήν, 
δι’ ής κανονίζει τδ ρεύμα καί έν διαστήματι δλί- 
γων λεπτών βλέπομεν τόν δείκτην νά ΐσταται έπί 
τοΰ αριθμού 450 μ. Διά τής χειρολαβής ταύτης με- 
τακινουμένης κανονίζει ό τεχνήτης την εντασιν τού 
ρεύματος καί μετ’ αύτής τήν θερμοκρασίαν έν τφ 
ήλεκτρικφ κλιβάνφ. Δύναται δέ νά καταβιβάση τήν 
θερμοκρασίαν νά γίνη ή συνήθης 15 - 20ο βαθμών 
καί πάλιν νά αύζήση ταύτην, μέχρι τής θερμοκρασίας 
εκείνης καθ’ ήν τήκεται τό σμάλτον, ό χρυσός καί ό 
άργυρος.

Νύν δ τεχνήτης φέρει τόν μοχλόν καί τόν δεί
κτην είς τόν άριθμόν 0. Μετά μίαν ώραν Ανοίγει 
τήν θύραν καί σκοτεινόν παρίσταται τότε τό έσω- 
τερικόν τής καμίνου. Εισάγει πάλιν τήν λαβίδα 
έντδς καί έξάγει τδν δδόντα, κεκαλυμμένον δμως νύν 
πανταχόθεν μέ εν καθαρόν, κομψόν, λάμπον, λε
πτόν μεταλλικόν έπικάλυμμα χρυσού. Μία εργασία, 
ήτις διά τής φλογδς τοΰ φυσητήρος τών χρυσοχόων 
δυσκόλως καί άτελώς θά έξετελείτο, έπετελέσθη νύν 
ταχέως έν θαυμαστή τελειότητι καί κομψίτητι.

'Ομοίως καί άλ- 
λαι έργασίαι τού τε
χνίτου δδοντοϊατρού 
ευκόλως διά τής ήλε- 
κτρικής καμίνου έκ- 
τελούνται.

Έλθωμεν νΰν εις 
τινα έκ τών πολλών 
ύδατίνων καταρρα
κτών τοΰ 'Ρήνου 
παρά τό Gcliaffliau- 
εβητής Β Ελβετίας. 
Μεγάλα έργοστάσια 
έζαγωγής τού γνω
στού πλέον μετάλλου 
Αργιλίου (Αλουμινί
ου) έχουσιν ΐδρυθή 
έκεΐ. Έν αύτοϊς με- 
γάλαι ήλεκτρικαίκά·*
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μινοι λειτουργοΰσιν. Ή Αργιλος χαί Αλλα μειαλ- 
λεύματα περιέχονεα Αργίλιον ^ίπτονιαι έν αύταΐς 
καί εΐς τήν έψηλήν έκείνην θερμοκρασίαν άπομο- 
νοΰται έξ αύτών τό μέταλλον αργίλιον. Αί κάμινοι 
crfrai Λμοιάζουσι πρός μεγάλους όγκους βράχων έν 
σχήματι κύβων περίπου, και ούδείς βλέπων αύτάς 
έξωθεν ύποθέτει όποία ένέργεια καί έργασία έν αύ- 
ταϊς τελείται. Κατά χρονικά διαστήματα ανοίγεται 
μία οπή είς τά πλάγια μιάς καμίνου εύρισκομένη 
καί Ακτινοβολούν έκχύνέται δι’ αύτής τδ τετηκδς 
μέταλλον είς βαρείς χυτοσιδήρους τύπους.

Είς άλλην θέσιν έτΟιμάξεται πρδς λειτουργίαν 
μία άλλη κάμινος. Είς γέρανος άνασηκώνει τδ άνω 
κάλυμμα τής καμίνου καί τδ εσωτερικόν αύτής έτοι- 
μάζεται διά νά πληρωθή μέ νέον μετάλλευμα. 'Ρί- 
πτομεν εν βλέμμα έντδς καί παρατηροΰμεν δύο με
γάλος καί χονδροτάτας ράβδους έκ συμπαγούς δν- 
θρακος, αΐτινες έκ δύο Απέναντι μερών εισέρχονται 
είς τό έσωτερικδν τής καμίνου, συγκοινωνοΰσι δέ 
έξω αύτής κατά τδ άκρον ίων μέ μεγάλα χάλκινα 
καλώδιά, ατινα εχουσι πάχος Ισον πρδς τδ πάχος 
μι&ς μεγάλης έλάτης Καί νύν Νίπτεται έντδς τδ 
μετάλλευμα δπερ συνισταται έκ Κρυολίθου, 
ορυκτού περιέχοντος Αργίλιον καί έξ ’Αργίλου, 
άλλου δρυκτου, περιέχοντος έτι μείζονα ποσότητα 
έκ τούτου’ δ γέρανος έπαναφέρει τδ κάλυμμα είς 
τήν θέσιν του, ή κάμινος κλείεται καί είναι έτοι
μος.

Μία μεγάλη χειρολαβή κινείται, καί αί ήλεκρο- 
μηχαναί αί παράγουσαι τδ ρεύμα τίθενται είς κίνη- 
σιν. Μία δέ ένέργεια 5(*0 ίππων δυνάμεως ένεργεϊ 
έν τη καμίνφ, ήτις έξωτερικώς ούδέν σημεΐον ένερ
γείας δεικνύει, πλήν τοΰ δτι έκ μιας μικρας καπνο
δόχου ύποκύανος Ατμός έξέρχεται. Τό Ισχυρόν ήλε- 
κτρικδν ρεύμα ,παράγον έντδς τής κλιβάνου ύψηλήν 
θερμοκρασίαν τήκει κατ' Αρχής τδ μετάλλευμα καί 
είτα χωρίζει έξ αύτοΰ τδ μέταλλον, δπερ τετηκδς 
συσσωρεύεται περί τήν μίαν ράβδον τοδ άνθρακος, 
ήτις είναι δ εΐς πόλος τοΰ γεύματος.

Θορυβοΰντα καί βροντώντα κατακρημνίζονται 
έξωθεν τοΰ έργοστασίου έπί τών μεγάλων πτερυ
γίων τών κινητηρίων τροχών τάύδατα τοΰ 'Ρήνου, 
οί κινητήριοι τροχοί στρέφονται καί κινοΰσι τάς 
ήλεκτρομηχανάς, αίτινεςπαράγόυσι τόρευμα. ’Αδιά
λειπτος συναθροίζεται έν τή καμίνφ κατά σταγό
νας τδ τετηκδς μέταλλον καί μετά τινας ώρας άκό- 
πως σχεδόν απολαμβάνει ό άνθρωπος τδ έξαχθέν 
μέταλλον. ’Ιδού ή άλλη Αφέλεια τής ήλεκτρικής 
καμίνου.

Μεταβώμεν νύν πρδς βορράν ε’ις τήν Νορβηγίαν, 
οπού Αφθονούσι τά μεταλλεύματα τοΰ σιδήρου, 
έλλείπει δμως πρός έκμετάλλευσιν τούτων ή θερ
μαντική καί καύσιμος ύλη, δ άνθραξ. Τδ δαιμόνιον 
τοΰ άνθρώπου πνεΰμα προσφεύγει νΰν ε’ις τδν έν πε
ρισσή δαψιλείφ ευρισκόμενον έκεΐ λευκόν άν
θρακα, είς τδ ύδωρ. ’Εγκαθιστώ καί έδώ είς 
τούς καταρράκτας κινητήριους μηχανάς, παράγει 
ήλεκτρικδν ρεΰμα, οδ τό χιλιόβαττον μιας ώρας 
(ώριαϊον χιλιόβαττον) τιμάται ούχί έν μάρκον, 
ώς είς πολλάς πόλεις τής Γερμανίας, Αλλά μόλις 
ήμισυ λεπτόν (πφένιχ), καί πάλιν ήλεκτρικαί κάμι
νοι άλλου είδους λειτουργοΰσι πρδς έξαγωγήν τοΰ 
σιδήρου. Γεμίζονται αύται καί μόλις μετά μίαν ώραν 
άπδ τής γεμίσεως είναι έτοιμος καθαρός χάλυψ, δ 
ήλεκτροχάλυψ έπονομασθείς·

Βεβαίως, όσον κατ’ άρχάς'ύπετίθετο, αί ήλεκ- 
τρικαί κάμινοι δέν έξεπλήρωσαν τάς προφητείας 
τών έπιστημόνων, δ χρόνος δμως καί τά Ιπερχόμενα 
έτη τίς οίδε όποιας έφευρέσεις καί όποιας'εκπλήξεις 
μάς πφρουσιάζουσν.

Γ- Κ- ΓΕΟΡΓΑΛΑΧ

ΜΕΛΕΤΑ! ΕΚ ΤΗΣ ΦϊΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
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(Σννίχηα)

Τδ φαινόμενον επομένως είναι έκ των φυσι- 
κωτέρων. Άφοΰ ή διηνεκώς παραγομένη Θερμό- 
της δέν άποσβέννυται. άλλ’ αποθηκεύεται είς 
τδ αίμα, φανερόν δτι συν τή παρόδω τοΰ χρό
νου, τής παραγωγής σταθερδς οδσης, τό είς 
δοθεΐσαν τινα στιγμήν ποσδν αυτής Οά είναι 
ύπέρογκον.,Ό δέ ίδρώς δστις έπιφαίνεται μετά 
ταΰτα είναι συνέπεια έντονου λειτουργίας τοΰ 
ειδικού κέντρου. Διανοίγονται πρδς τοΰτο τά 
ερμητικώς κεκλεισμένα άγγεϊα τοΰ δέρματος, 
τδ αίμα |έει άφθονου είς αύτά καί οί ιδρωτο
ποιοί άδενες άρχονται μετά ζήλου τής λει
τουργίας των.

Πρόκειται ήδη περί τών ετέρων συμπτωμά
των, άτινα παρομαρτοΰσι τώ πυρετώ. Καί 
πρώτον τά άπδ τοΰ πεπτικού φαινόμενα δύ
νανται νά συνοψισθώσιν εις έν κεφαλαιώδες 
καί προεζάρχον : τήν αύξησιυ τοδ είδικοΰ βά
ρους τών πεπτικών υγρών. ‘Η αυξησις λοιπόν 
αυτή είναι έπακόλουθος τής καβολικής ξηρα
σίας τοΰ οργανισμού. Διότι τδ ύδωρ αύτοΰ 
έξητμίσθη κατά τό ύψος τοΰ πνεύμονος, όπως 
περιστείλν) έν μέρει τήν πυρπολούσαν θερμό
τητα, διά τοΰτο καί τά υγρά ταΰτα έπυκνώ- 
Θησαν, έν δέ τή καταστάσει ταύτη πάντες 
άντιλαμβανομεθα βεβαίως, οτι δέν δύνανται νά 

• ένεργήσωσιν άποτελεσματικώς. ’Αντί τούτου 
δμως τί συμβαίνει, ώς εΓδομεν ; Αυξάνεται ή 
Ισχύς τών φυραμάτων καί διά τοΰτο ■ ή μέν 
πτυελίνη εργάζεται εύδοκίμως έν τή μετα
τροπή τοΰ άμυλου είς σάκχαρον, ή δέ πεψίνη 
έν τή διαλύσει τοΰ λευκώματος.

Μετά ταΰτα παρετηρήσαμεν πολύπνοιαν 
ίσχυράν προκειμένου περί τών άπδ τοΰ άνα- 
πνευστικοΰ συμπτωμάτων. ”Αν σημειώσωμεν 
ένταΰθα τά διδάγματα τής φυσιολογίας έν 
σχέσει πρδς τήν λειτουργίαν τοΰ πνεύμονος, 
ευκόλως θά κατανοήσωμεν τό αίτιον τής ύπε- 

■•ρενεργείας του. Άποδεικνύει λοιπόν ή φυσιο- 
■ λογία, οτι ό άριθμός τών άναπνευστικών κινή

σεων έν τή μονάδι τοΰ χρόνου, είναι άνάλογος 
πρδς τδ έν τφ σώματι παραγόμενον CO2. 
Πκρατηρεϊται αύξησις αύτου αί άναπνευστι- 
και κινήσεις έπιταχύνονται. Τούναντίου έλάτ- 
τωσις αύτοΰ σημειοΰται; αί άναπνευστικαί 
κινήσεις καθίστανται όλιγώτεραι. Γνωρίζομεν 
όμως ημείς οτι ή παραγωγή CO2 έν τω οργα
νισμέ είναι άνάλογος πρδς τάς καύσεις τών 
ιστών, δηλαδή πρδς τήν παραγωγήν τής θερ- 

... μό.τητος καί.εί'δομεν .ήδη .όποια κολοσιαία θερ- 
τότης παράγε’αι κατά τδν πυρετόν. Γεννάται, 
λοιπόν τό CO2 άφθόνως <ν τω οργανισμέ και 

διά τής κυκλοφορίας μεταφερόμενον είς όλα 
αύτοΰ τά σημεία φθάνει καί είς τδν προμήκη 
ένθα τδ άναπνευστικδν κέντρον. Διά τδ έν λόγω 
κέντρον ειδικόν έρέθισμα σπουδαιότατου είναι 
τδ έν λόγφ άέριον, μόλις δέ ήθελεν έλθει είς 
επαφήν πρός τήν ομάδα τών νευρικών κυττά
ρων τοΰ κέντρου, άμέσως ό πνεύμων τίθεται 
είς κίνησιν, ή οποία είναι τόσφ μάλλον έντο
νος, οσφ πλεϊον είναι τό κυκλοφορούμενου CO2. 
*Η έπιτάχυνσις τών άναπνευστικών κινήσεων 
προσφέρει σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν τ<5 πυ- 
ρεσσοντι όργανισμώ, έπειδή επιτυγχάνεται δι’ 
αύτής σχετική ψύζις τοΰ σώματος. Καί είναι 
επόμενον τοΰτο, άφοΰ συνεχώς καί κατ’ έπα- 
νάληψιν ψυχρός άήο είσάγεται είς τούς πνεύ
μονας.

Τήν πολύπνοιαν εόδομεν νά συνδέη καί έν
τονος ταχυκαρδία. Άλλά πώς συμβαίνει νά 
έξικνήται ό σφυγμός είς τά μεγάλα έκεΐνα 
ύψη τών 120—130 είς τδ 1" είς περίπτωσιν 
κατά τήν οποίαν λογω τής παρουσίας πλήθους 
CO2 έδει νά είναι βραδύτατος; Διότι καθ’ & 
διδάσκει ή φυσιολογία, οσάκις τδ άέριον τοΰτο 
άφθόνως ύφίσταται έν τζ> σώματι, ώς έπί 
άσφυκτικής καταστάσεως, τότε ή καρδία έπί 
σκοπώ άποτροπής τοΰ έπικειμένου κινδύνου 
μετριάζει τούς παλμούς, έλζττοΰσα ούτω τάς 
καύσεις. Δέον κατ’ ακολουθίαν νά παραδεχθώ- 
μεν, οτι έτερος παράγων μεσολαβεί ένταΰθα. 
Καί είναι δντως τό θερμογόνον κέντρον τφ έν 
τφ προμήκει. Έργον τού παρόντος κέντρου, 
ώς μ.έλλομεν ίδει κατωτέρω, είναι ή διαρρύθ
μισή τής θερμοκρασίας τοΟ σώματος, ώστε νά 
ίι άνάλογος ποός τάς άνάγκας τοΰ σώματος. 
Έντεΰθεν παρατηροΰμεν, δτι ότέ μέν τείνει 
νά άναβιβάση, ότέ δέ νά καταβιβάσγ αύτήν. 
Έν τί) περιπτώσει, ή οποία μ£ς άπασχολεϊ, 
τδ κέντρον τείνει νά ταπεινώσω αύτην.’Απο- 
τελεσματικώτατος τρόπος π^ός τοΰτο είναι ή 
ταχεία καί συνεχής άποστολη αίματος είς τούς 
πνεύμονας. Καί κατορθεΐ πράγματι νά δημιουρ
γήσω άρκετήν ψύξιν έν συνεργασία μετά τών 
πνευμόνων καί ιδού πώς επιτυγχάνεται τοΰτο. 
Τό αίμα φθάνον είς τούς πνεύμονας εύρίσκει 
άέρα ψυχρόν, έκ δέ τής πρδς αύτόν έπαφής βε
βαίως ψύχεται, συγχρόνως όμως άποβάλλει 
άφθονίαν ύδρατμών και είναι επόμενον έκ τής 
τοιαύτη; έξατμίσεως νά έπέλθγ έπιπρόσθετος 
ψυξις/Οσφ συχνότερου επομένως διέρχεται τό 
αίμα διά τών πνευμόνων καί δσφ ταχύτερου 
ό άήρ τούτων άνανεοΰται, έν τί! μονάδι τοΰ 
χρόνου, τόσω ή ψΰξις αύτοΰ θά 5) μείζων. Καί 
βεβαίως ό σκοπός τής άποψύξεως είναι προφανής. 
Φανερόν, δτι ό Οργανισμός σκοπεί νά έπιφερη 
μέσφ αύτής Αντιπερισπασμόν εΐς την άενάως 
παραγομένην θερμότητα, ή οποία αύξανομένη 
υπερβαλλόντως, μέλλομεν Γδει κατωτέρω όποια 
ψλέθρια άποτελέσματα δύνηται νά έχγ έπί τοΰ 

οργανισμού. Τίθεται όμως τδ έρώτημα πώς 
έξεγείρεται τδ θερμογόνου κέντρον. Καί ή 
άπάντησις έπί τοΰ προκειμένου είναι εύχερής. 
Βεβαίως ύπ’ αύτοΰ τοΰ ζέοντος αίματος, ώς τδ 
τοιοΰτον παρατηρεΐται έπί άτόμου τρέχοντος.

Υπολείπεται ήδη νά έρευνήσωμεν τήν αι
τίαν είς τήν οποίαν οφείλεται ή έλάττωσις τοΰ 
βάρους. Καί θά άνεύρωμεν ταύτην είς τήν έπεί- 
γουσαν άνάγκην άφθονου θερμότητος, τήν ο
ποίαν αισθάνεται ο Οργανισμός. Τήν θερμό
τητα λοιπόν ταύτην δέν δύναται νά πορισθή 
άλλοθεν είμή έξ έκυτοΰ, έκ τής ίδίας σαρκός 
του, ή οποία είναι πράγματι άληθής θεμογο- 
νος πηγή. Ή σάρξ δηλονότι τοΰ ήμετέρου σώ
ματος, τδ λίπος, οί ύδατάνθρκκες καί τά λευ
κώματα κέκτηνται ίσχυράν χημικήν συγγέ
νειαν πρδς τό άέριον όξυγόνον, οσάκις δέ ήθε
λαν έλθει είς επαφήν' μετ’ αύτοΰ, σχηματί- 
ζουσι χημικάς ενώσεις, αίτινες καθ’ ά ή χη
μεία διδάσκει είνε έξώθερμοι, ήτοι έχουσιν 
ώς άποτέλεσμα τήν ίσχυράν έκλυσιν θερμότα
τος. Έκ τής φυσιολογίας γνωρίζομεν πάντες 
πώς τδ όξύγονον. προσάγεται είς τούς ίστούς 
καϊ ποια είναι τά προϊόντα τών χημικών του 
έκχύσεων. Άποδεικνύεται δμως έπίσης, δτι έκ 
τών σπουδαιότερων στοιχείων τοθ όργανισμοΰ 
λιπαρών ουσιών, υδατανθράκων και λευκωμά
των,τήν μείζονα χημικήν συγγένειαν πρδς τδ 
οξυγόνου έχουσι τά πρώτα, άκολουθοΰσιν όί υ
δατάνθρακες καί κατά τρίτον λόγον έρχονται 
τά λευκώματα. Κατ’ άκολουθίαν είς πάσαν 
περίπτωσιν, καθ’ήν δ δργανισμδς θέλει νάδη
μιουργήσω) ίσχυράν θερμότητα, θά καύση τά 
λίπη τού, άν δέ ταΰτα φανώσιν άνεπαρκή θά 
προστρέξγ εΐς τούς ύδατάν θρακας. Τά δέ λευ
κώματα, ή εύγενήςαυτη ούσίά, έξ ής συνέστη
σαν τά διάφορα ήμών όργανα, θά παραμείνη 
άδιάφθορος. Τότε δέ μόνον θά ύποβληθώσι και 
ταΰτα είς καΰσιν, όταν τά λίπη και οί υδα
τάνθρακες,ή καύσιμος δηλαδή ύλη τής άνθρω- 
πίνης άτμομηχανής δέν έξαρκέσωσι πρδς πα
ραγωγήν τής άπαιτουμένης θερμοκρασίας. Λοι-. 
πδν έπί πυρετοΰ τδ ήμέτερον σώμα έχει άνα- 
πόδραστον άνάγκην υψηλής θερμότητος. Καίει 
επομένως δσα λίπη καί οσους υδατάνθρακας 
έχει καί έπειδή ταΰτα δέν έξαρκοΰσι, θέτει 
χεϊρα καί έπ’ αύτοΰ τοΰ λευκώματος. Κατα
στρέφει άρα αύτά ταΰτα τά όργανα., Έκ τών 
άνωτέρω λοιπόν έννοεϊται πάνυ ευκόλως διατί 
έλαττοΰται τδ βάρος έπί πυρέζεως. Συμβαίνει, 
δηλαδή ένταΰθα έκεϊνο τδ όποιον παρατηροΰ
μεν είς άτρόπλοιον, ουτινος έξηντλήθη ό άν
θραξ' πάντες βεβαίως γνωρίζομεν, ότι είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην θέτουσιν ύπδ τόν λέβητα 
καί αύτά τά έπιπλα τοΰ πλοίου· Έπί τήν έλάτ- 
τωσιν όμως τοΰ βάρους συμβάλλεται τά μέγι
στα καί ή έξάτμισις τοΰ έν τφ σώματι ύδα- 
τος, ώς έπίσης καί το άδύνατρν εισαγωγής
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νέων ύλών, £<ς Αντικατάστασιν τδν Απωλε- 
σθεισών. 4 * .♦

Και νΰν περαταόσζντες τά εΐς τό κλινικόν 
μέρος τοΰ πυρετού Αφορώντα, είσερχόμεθα εΐς 
τό τρίτον μέρος τής πζροόσης μελέτης, δπερ 
άφορ^ εις τον μηχανισμόν τοΟ πυρετού και εΐς 
τήν σημασίαν του.

Πολλοί και διάσημοι υπήρξαν οι έπιστήμο- 
νες οί άσχοληθέντες έπί τού προκειμένου ζητή
ματος, πολλαί δέ καί ποικίλαι αί γνώμαι τάς 
όποιας έξήνεγκον έπ’ αύτοΰ. Δυστυχώς δέν 
δυνάμεθα νά Απαριθμήσωμεν ένταΰθα τάς θεω
ρίας, αίτινες κατά καιρούς έχρησίμευσαν πρός 
έξήγησιν τών διαφόρων τού πυρετού φαινομέ
νων. Ό χώρος άφ’ ενός καί -η έπιθυμία έξ 
άλλου, δπως Ασχοληθώμεν μόνον έπι τών ώς 
Ασφαλών καί βεβαίων θεωρούμενων, μάς τό 
άπαγοοεύουσιν. Και μόνον σημειοΰμεν, δτι αί 
πλεΐσται τών θεωριών τούτων Απέβλεπον εΐς 
μονομερή ερμηνείαν τών διαφόρων τοΰ πυρε
τού συμπτωμάτων, χωρίς νά όμιλώσι περί τού 

' πράγματος, οπερ τά προκαλεΐ καί άπό τού 
οποίου ταύτα έξαρτώνται.

Σήμερον τά πράγματα ήλαξαν δψιν. Διά 
τών έργασιών τών Μ. Bouchard κχί Ch. 
Richet, οϊτινες παρεδέχθησαν τήν μεσολάβη- 
σιν ειδικού κέντρου έν τω πυοετφ, εί'μεθα ’είς 
θέσιν νά γνωρίζωμεν, οτι ουτος δέν είναι άλλο 
τι είμή εν έκ τών συνήθων Αντανακλαστικών 
φαινομένων, διά τών οποίων ό οργανισμός έκ- 
τελεΐ διαφόρους αυτού λειτουργίας. Ά.ναλυτι- 
κωτερον ό πυρετός είναι λειτουργία, ήτις προ- · 
τίθεται νά προασπίσγ ήμής άπό παντός το- 
ξικοΰ παράγοντος, δυναμένου νά έπιφέργι άλ- 
λοίωσιν εις τόν χαρακτήρα τών χυμών μας.

‘Οποίοι τινες είσίν οί παράγοντες ουτοι ; 
Ούσίαι δηλητηριώδεις πολλαί καί ποικίλαι, 
αίτινες είναι δυνατόν νά είσέλθωσιν έν τφ όρ- 
γανισμφ καί κυκλοφορήσωσι^ έν αύτφ. Μεταξύ 
τούτων τήν πρώτην θέσιν κατέχουσιν Ασφα
λώς αί τοξϊναι τών μικροβίων, καί είτα βπον- 
ται κατά σειράν τά φυτικά και ορυκτά δηλη
τήρια, ώς ή στρυχνίνη, νικοτίνη, σαντονίνη 
υδράργυρος, Αρσενικόν κ.λ.π. τά ζωικά δηλη
τήρια έπίσης (ιός οφεων καί ορρός αίματος 
ζώων έτέρου είδους) ώς καί δηλητήρια παρα- 
γόμενα έν αύτφ τφ όργανισμφ (ούρια, ού- 
ρικόν όξύ καί άλλα). Κατά πάντων τούτων ό 
οργανισμός δρ£ όμοιομόρφως, είς τρόπον ώστε 
περιγράφοντες τόν τρόπον άντιδράσεως εναν
τίον ένός έξ αύτών είναι τό αύτό ώς νά έπρό- 
κειτο περί ίλών. Θζ όμιλησωμεν οθεν περί τού 
πυρετού, οστις έπιγίγνεται έπί τής συχνωτέ- 
ρας δηλητηριάσεως, τής διά τοξινών.

Δεχθώμεν πρός τούτο, 5τι εΐς τι σημεΐον 
τού ήμετέρου οργανισμού θύρα τις πρός είσοδον 
τών μικροβίων ήνοίχθη. ’Αρκεί διά τοθτφ μι

κρά Αμυχή τής έπιδερμίδος. ’Αμέσως τά κατά 
τό ύψος τούτο Αγγεία θά διευρυνθώσιν, όρρός 
δέ καί λευκοκύτταρα θά έξέλθωσιν έξ αυτών 
τό σημεΐον έντός ολίγου θά διογκωθή καί έν 
γένει τό π<Χν θά προσλάβη τήν εικόνα φλεγ
μονής. Καθά ήδη γνωρίζομεν, ή φλεγμονή ού
δέν άλλο είναι πλήν ή έξωτερική έκδήλωσις 
τής μεταςύ τών μικροβίων καί τών φαγοκυτ
τάρων πάλης. "Αν έκ ταύτης έξέλθωσι νικη
φόρα τά λευκοκύτταρα, τό πάν θά λυθή κατ’ 
εύχήν καί τά πράγματα θά έπανέλθωσιν είς 
τό κατά φύσιν. "Αν όμως συμβή τό Αντίθετον, 
οί μικροοργανισμοί θά είσέλθωσιν είς τόν Ορ
γανισμόν καί αί τοξΐναι, τάς όποιας θά έκχύ- 
σωσι, θά κυκλοφορήσωσιν έν αύτώ. Εύθύς ώς 
τό τοιούτον ήθελε πραγματοποιηθή, Αμέσως 
βλέπομεν έκδηλούμενα τά τού πυρετού φαινό
μενα.

Τί έλαβε χώραν ·
Μή κατωρθώσας ό Οργανισμός νά καταστρέ- 

ψ'»5 τούς Αντιπάλους διά τών έλαφροτέρων αυ
τού δυνάμεων, ορρού καί λευκοκυττάρων, θέτει 
εΐς κίνησιν τάς έν εφεδρεία δυνάμεις, έπειδή 
ποιείται λελογισμένην χρήσιν αυτών, ούδέ
ποτε κινητοποιών έπισημωτέραν δύναμιν, άν 
μή ή άνάγκη τό καλέσγ. Και λοιπόν αί δυνά
μεις αύται εκπροσωπούνται ύπό τοΰ αίματος. . 
"Οντως τό αίμα ύπό θερμοκρασίαν Ανωτέραν 
τής φυσιολογικής άποκτ^ μικροβιοκτόνον ίσχύν. 
‘Η θερμοκρασία αύτη είναι ή τών 40°—42°. 
Παρετηρήθη, δηλαδη, δτι τά πλειστα τών μι
κροβίων, τά σπουδαιότερα ίσως, ώς ό τυφικός 
βάκιλλος, ό γονόκοκος, τό μικρόβιου τής φυμα- 
τιώσεως κ.λ.π. υποβαλλόμενα είς θερμοκρα
σίαν 40°—42} αύτά μέν πιθανόν νά μή κα- 
ταστραφώσιν, ο' πολλαπλασιασμός όμως αύτών 
Ασφαλώς αίρεται, διαφθειρομένης τής άναπα - 
ραγωγικής των δυνάμεως. ’Επίσης τά έκκρί- 
ματα αυτών αί τοςΐνχι Απόλλυσι τήν δηλη
τηριώδη αύτών δύναμιν. ’Αλλά πώς ανυψοΰ- 
τπι άποτόμως ή θερμοκρασία; ’έδού τί μ<2ς 
ένόιαφερει νά μάθωμεν. Λοιπόν τούτο επιτυγ
χάνεται διά τού θερμογόνου κέντρου, τό όποιον 
πολύ πιθανόν εύρίσκεται κατα τόν προμήκη 
καί περί τού οποίου ώμιλήσαμεν ανωτέρω.

Τό κέντρον τούτο έξεγειρο'μενον ύπό τών 
τοζινών, αίτινες φθάνουσι μέχρις έκεϊ διά τής 
κυκλοφορίας, θέτει είς κίνησιν όλα τά μέσα 
διά τών οποίων είναι δυνατόν νά Ανύψωση τήν 
θερμοκρασίαν τοϋ αίματος. Καί πρώτον μέν 
κζθιστα έντονωτέρας τάς καύσεις δΓ έπιδρά
σεως έπί τών. κέντρων τής θρέψεως είτα δέ 
προκαλεΐ σύσπασιν τών δερμικών αγγείων, τή 
μεσολαβήσει τοΰ Αγγειοκινητικού κέντρου. Τό 
ποθούμενον λίαν εύκόλως έπιτυγχάυεται διά 
τού τρο'που τουτου, ώς πάντες έννοούσιν. Συγ- 
κλεισθεντων τών Αγγείων τοΰ δέρματος, τό αί
μα συσσωρεύεται άπζν εΐς τάς κεντρικάς άρ- 

τηρίας, ουτω δέ αίρεται ή Απώλεια -ΐής 
θερμοκρασίας αύτου δι’ Ακτινοβολίας Από τού 
δέρματος. Έκ τού Αρχικού τούτου φαινομένου 
δηλαδή τής συγκεντρώσεως τοΰ αίματος έν 
τοΐς σπλάγχνοις εξηγούνται τά βτερα συμπτώ
ματα περίτών οποίων ικανά είπομεν .Ανωτέρω.

Τοιοΰτος λοιπόν ό πυρετός, ό μηχανισμός 
καί ή σημασία του. "Αν κατωρθώσή και φο- 
νεύση τά μικρόβια καί τάς τοξΐνας των. είς τήν 
θερμοκρασίαν τών 40ο^—42ο θα διαλυθή κατ’ 
εύχήν, Αποβκίνων σωτήριος τω όργανισμφ.Άν 
όμως ή Αντοχή τών παθογόνων μικροοργανι
σμών είναι ισχυρά, τότε θά έξακολουθήση έμ- 
μένων, καί ού μόνον τοϋτο, αλλά έπιτεινομε- 
νος, δύναται δέ είς τάς τοιαύτας περιπτώσεις 
νά· Ανέλθη καί είς 42 1[2—43ο, οπότε όμως 
Από εύεργετικού θά Αποβήδλέθριος, διότι πάν
τες βεβαίως γνωρίζομεν, δτι είς την θερμοκρα
σίαν ταύτην ό Οργανισμός υποκύπτει. Το ·δε 
μοιραίον έπέρχεται διά πήξεως τού λευκώμα
τος, έξ ού συνέστηκεν ή καρδία.

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ

ΟΡΓΗ—ΜΕΘΗ

Ή ’Οργή καί ή Μέθη, δύο έκ τών μεγίστων 
κακών, τά αύτά σχεδόν έχουσιν Αμφότεραι 
Αποτελέσματα καί είς τό αύτό σχεδόν Αμφό- 
τεραι φέρουσι τό θύμα αύτών σημεΐον, τό βά- 
ραθρον καί τήν Απώλειαν.

ΙΙερί τής ’Οργής οί Αρχαίοι ήμών πρόγονοι 
έλεγον : β'Η όργή καί ή Ασυνεσία δύο μεγί- 
στω κακώ πολλούς Απώλεσαν, τόν όργιζό- 
μενον νόμιζε τώ μαινομένφ χρόνω διαφέρειν®. 
Διά τούτο καί πρός θεραπείαν καί πρόληψιν 
ταύτης καθιέρωσαν τά σοφώτατα καί εύεργε- 
τικώτατα σχετικά ταύτα : «Θυμού κράτει, 
Μηδέν άγαν, Σπεύδε βραδέως, ή γλώσσα σου 
μή προστρεχέτω τού νοΰ» κ.λ.π. Τό δέ ιερόν 
ήμ.ών Εύαγγέλιον σχετικώς πρός ταϋτα λε- 
γει : Άν σε ρκπίσγ τις είς τήν μίαν σιαγόνα, 
στρέψον αυτφ καί τήν άλλην. Άν σε Αγγα-- 
ρεύση τις έν μίλιον, ύπαγε μετ’ αύτοΰ δύο. 
Τφ θέλοντι λαβεΐν τόν χιτώνα σου, άφες αύτφ 
καί τό ίμάτιον. Τφ αΐτοϋντί σε δίδου. Μή 
άνθίστασθε τφ πονηρφ. Δίδετε τύπο/ τή όργή. 
Καί ώς έβδομηκοντάκις επτά Αν άμαρτήσγ είς 
σάς ό Αδελφός σας, άφετε αύτω. Καθώς θέ
λετε, 'ίνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, ουτω και 
ύκεΐς ποιείτε αύτοϊς ομοίως κλπ. κλπ. Αι 
κατά τής όργής θρησκευτικαι συμβουλαι αυται 
καί ύποθήκαι δέον παντι σθενει νά επιδιώκον-· 
ται ύφ’ήμών καί αύστηρώς νά τηρώνται. 
Διότι ή όργή ού μόνον τά έαυτής θύματα φέ
ρει, ώς είρηται, είς τήν καταστροφήν καί Απώ
λειαν, Αλλά μετ’ αύτής συνεπάγεται καί 

πλεΐσθ’ βσα Αθφα άτομα καί ολοκλήρους ύπάρ- 
ξεις. Αυτή φέρει τον άμεσον φόνον παντός 
τοΰ προστυχόντος φίλου ή έχθρού, φέρει τήν 
διαβολήν καί τήν συκοφαντίαν, ύφ’ ών κατά 
τόν Λουκιανόν καί οίκοι ήδη Ανάστατοι γεγό- 
νασι και πόλεις άρδην Απολώλασι, πατέρες τε 
κατά παίδων έξεμάνησαν καί αδελφοί κατά 
τών ομογενών καί πάΐδες κατά τών γιναμέ- 
νων, πολλαί δέ καί φιλίαι συνεκόπησαν κοί 
οίκοι συνεχύθησαν. Αυτή εξερεθίζει τόν βροτο- 
λοιγόν, μιαιφόνον καί τείχεσι πλήτην Άρην 
είς τό καταστρεπτικότατου καί άχαρι αύτοΰ 
έργον, τόν πόλεμον, έν ώ καθ’ ‘Ηρόδοτον,- 
Ανατρεπόμενοι ούτως είπεΐν τής φύσεως οί 
δροι, Αντί ώς έν ειρήνη οί παΐδες νά Οάπτωσι 
τούς πατέρας, τούναντίον οί πάτερες θάπτουσι 
τούς παΐδας ! Καί τί έτι κατά τόν ’Απόστο
λον λέγω ; Έπιλείψει γάρ με διηγούμενον ό 
χρόνος—περί τής Όργής τού Μεγάλου, ’Αλε
ξάνδρου, Μεγάλου Κωνσταντίνου, Εύρυβιάδου

• καί Θεμιστοκλέους, Άγαμέμνονός τε καί Ά- 
χιλλέως. Ταϋτα περί τής Όργής έν συντόμω. 
Περί δέ τής Μέθης, δτι αύτη είνε κακόν καί 
κακά είνε τ’ άποτελέσματά της, Αρκεί ή μαρ
τυρία τής Γραφής οτι, έν τώ οΓνφ έστίν ή 
Ασωτεία : «Μή μεθύσκεσθε οίνφ έν ω έστίν 
Ασωτείφ». Ή Ασωτεία βεβαίως είνε λέξις πε
ριεκτική παντός κακού· πορνείας, μοιχείας, 
αύτοκτονίας, αίμομυξίας, κλοπής, λγστείας, 
προδοσίας, φόνου καί λοιπών. Ή Παλαιά 
Διαθήκη βρίθει τοιούτων παραδειγμάτων, προ
ερχόμενων έκ τής μέθης. Ό.Νώε, ό Λωτ, ο 
γαμβρός τοΰ βασιλέως τών ’Ασσυριών Όλο- 
φέρης καί’οι περί αύτούς ύπήρζαν θύματα μέ
θης. Πολλοί φρουροί καί φύλακες, πολλοί 
στρατηγοί, ώς οί επτά έπί Θήβαις, ό Καρπ
βίας τών ‘Ιερολοχιτών .τοΰ J82J, ό Κυκλωψ 
τής Όδυσσείας καί άλλοι,υπήρξαν έπίσης μέ
θης θύματα, προδόντες καί εαυτούς, τούς φί
λους καί τήν πατρίδα. Ιδού είς ποιας πράξεις 
τά δύο ταϋτα κακά Όργή καί Μέθη είμποροΰν 
Αμφότερα τούς οπαδούς αύτών καί θιασώτας 
νά οδηγήσουν καί ρίψόυν.

ΠΟΛΥΒΙΟΣ Δ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΟΣΑΚΙΣ!

Ποβάκις μ' «ιδε κλαίουσαν ή αργυρά σελήνη 
δταν δΓ έσε έρέρβαζον φίλη μου ερατεινή, 
ποσάκις μάγος ρεμβασμός τάς σκέψεις πρός σε τείνει 
ώ 1 πόσον τάς κρατείνει, ή νυξ ή σκοτεινή !

Όπόσα μαύρα δάκρυα έπί τή άναμνήσει 
ότι μακράν 'εϋρίσκεσαι, τά μά«α μου πληρούν ! 
ποσακις κλαίω, φίλη μου I διατί νά μας χωρίση 
ή Μοίρα ; καί διατί φθονεί καρδιές ποΰ αγαπούν ;

Ποσάκις ζέφυρος τερπνός τό μέτωπόν δροσίζει ; 
ποσακις σ’ όνειροπωλώ, νομίζω, πώς μιλ.εΐς 
αλλ’ αίφνης, ή καρδία μου στενάζει καί δακρύζει 
ίσως, εσυ μ’ εξέχασες; ϊσως μέ λησμονείς I

.ύ ΚΛΕΑΝ®Η·.ΡΟΖΤΑΝΟΥ
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Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Tor ανθρππινοϊ γενογς 

Ώ τής τριτογβνοΰς περιόδου άνθρωπος «αί 
τά ήωλιθικά αύτοΰ δργανα

Εκ των πολλαχοΰ γενομένων Ανακαλύψεων 
έβίβαιώθη, οτι κατά τας Αρχάς της τετραγε- 
νοΰς περιόδου, δηλ. κατά τό διλούβιον, έζη δ 
Ανθρωπος έν Εύρώπη ύπδ τδν νεανδερτάλιον 
τύπον, έχων ώς κατοικίαν τδ σπήλαια και ζών 
έκ της Θήρας καϊ της Αλιείας.

Το φαινόμενον τοΰτο προϋποθέτει ήδη κατ' 
Ανάγκην έν Εύρώπη έξάπλωσιν τοΰ Ανθρωπί
νου γένους καϊ έν προγενεστέρα τοΰ δίλουβίου 
γεωλογική έποχή καί ϊσως ύπδ τύπον Ακόμη 
Ατελέστερου, ώς τοΰ Pithecantropus erectus 
τοΰ Dubois.

Οθεν έγείρεται έπιστημονικόν ζήτημα σοβα
ρότατου, άν έν Ευρώπη κατφκησαν Ανθρωποι 
κατά τήν τριτογενή περίοδον, τήν προηγηθεϊ- 
σαν τής δίλουβίου, οϊτινες διαπλασθέντες έν 
Αλλαις ήπείροις, τή Άσίφ, ϊσως δέ καϊ τή 
’Αφρική, διεσπάρησαν έϊτα καί είς Ευρώπην.

Σημειωτέου δ' δτι κατά τήν τριτογενή πε
ρίοδον ή Μεσόγειος θάλλασα δέν ύπήρχεν, 
Αλλά δύο μεγάλοι λίμναι, διότι ή ’Ισπανία ήνοΰτο 
μέ τδ Μαρόκου, ή ’Ιταλία δια τής Σικελίας 
μετά τής Τριπολίτιδος καϊ ή Ελλάς μετά τής 
Μικρός Ασίας, τής Κρήτης και τής Κύπρου. 
Επομένως ύπήρχε γέφυρα στερεάςγήςσυνδέουσα 
τήν Εύρώπην μετά τής Ασίας καϊ , 'Αφρικής.

Ζήτημα λοιπδν σπουδαιότατου εϊνε ή βεβαί- 
ωσις τής ύπάρξεως τριτογενοΰς Ανθρώπου. ζή- 
σαντος έν Εύρώπη κατά τήν τριτογενή περίο
δον καϊ διατελέσαντος έν κατώτερα Ακόμη δι
ανοητική καταστάσει τοΰ κατά τδ διλούβιον 
ύπάρξαντος νεανδερταλίου τύπου.

Καϊ πρέπει νά βεβαιωθή τοΰτο διά τής εύ- 
ρέσεως τουλάχιστον δργάνων καϊ δπλων έκ 
σκληροΰ λίθου (σέλικος) καί Ατελέστατα κα
τεργασμένων και εύρισκομένων έντδς πλειο· 
καινικών καί μειοκαινικών στρωμάτων. Εϊνε δέ 
βέβαιον, δτι Ανθρώπινα δοτά έν τοϊς στρώμαοι 
τούτοις δέν εύρέθησαν άκόμη.

Τοιαΰτα δέ έκ σέλικος δργανα Ατελέστατα κα
τεργασμένα εύρέθησαν έν Saint-PrestnagArfv 
Chartres (έν Γαλλίρ) μετά Αστών καϊ δδόντων 
τοΰ έλάφαντος του μεσημβρινού (Elephas me- 
ridionalis), δστις χαρακτηρίζει τήν τελευτώ- 
σαν πλειόκαινου.

Τφ 1877 δ γεωλόγος J. Kames έξήγαγε 
τοιαΰτα Ακατέργαστα δπλα έκ Puy — Courny, 
Ατινα, .έξετασθέντα ύπδ τών Mortillet καί Qu- 
atr^fage, έβεβαιώθη, δτι εϊνε έργα Ανθρώπινα.

Τφ 1902 δ καθηγητής Η. Klaatsch δι' 
Ανασκαφών έπϊ τών κλιτύων τοΰ λόφου Puy— 

Courny καϊ πλησίον τής Aurillac Ανευρε τοι- 
αΰτα δργανα έκ σέλικος έντός νεωτέρων μειό- 
καινικών στρωμάτων, δηλ Ισοχρόνων πρδς τά 
τοΰ Πικερμίου καϊ Κύμης στρώματα.

Καίτοι δέ εϊνε δεδιχασμέναι αί γνώμαι περί 
τής Ανθρώπινης τούτων επεξεργασίας, δέν δυ
νάμεθα ν’ Αρνηθώμεν τήν ΰπαρξιν Ανθρωπίνων 
δντων έν Εύρώπη κατά τήν μειόκάινον καϊ 
πλειόκαινου έποχήν, δδηγούμενοι έξ Αλλων 
όμοιων εύρημάτων,Ανακαλυφθέντων έν Πορτο
γαλία, Ίταλίφ, ΑΙγύπτφ, Ίνδίαις. Συνεπώς 
δέν Αποκλείεται καϊ διά τήν ’Ελλάδα ή ΰπαρξις 
τριτογενών Ανθρώπων.

’Αλλά και τδ ζήτημα τοΰτο ϊσως λύση ή νε- 
ωστϊ γενομένη Ανακάλυψις Ανθρωπίνου κρανίου 
έντδς τεταρτογενών στρωμάτων τής Quina τον 
γαλλικόν νομού τής Ghanente μετά λίθινων 
οργάνων δλως πρωτογενών καϊ Ακατεργάστων. 
Ώς δέ Ανεκοινώθη είς τήν Γαλλικήν Ακαδη
μίαν ύπδ τον Henri Mantin υπάρχει πλησίον 
καϊ δ σκελετός,δστις είσέτι δένέξήγθη, ούδ' έκα- 
θαρίσθη ύπδ τών χωμάτων. Κατά τήν Ανακοί- 
νωοιν δέ ύπερτερέϊ τδ κρανίου τοΰτο τά Αχρι 
τονδε εύρεθέντα ώς τδ γνωστόν τής Νεανδερ- 
τάλης, τό τής Έϊδελβέρνης καϊ τό τής Chapel- 
le-aux—Saints, τά νεώτατα κρανία (βλ. ΚόΙ- 
nische Zeitung. 2 Nov. 1911}·
Πόθεν ήλθε τό Αρχαιότατου Ανθρώπινου 

γένος είς τήν Ελλάδα

Ή ’Ελληνική χώρα, ή κατ' εξοχήν χώρα 
τοΰ πολιτισμού, ώς μάλλον πρδς τήν Ασίαν 
σννορεύονσα, πρέπει νά καιφκήθη εις χρόνους 
Αρχαιότατους τριτογενεϊς κατά τήν διασποράν 
τον Ανθρώπινον γένους, αν μάλιστα δεχθώμεν, 
δτι κοιτϊς τον Ανθρωπίνου γένους ύπήρξεν ή 
ύπό τών γεωλόγων θεωρουμένη ώς καταβυθι- 
σθέΐσα ήπειρος Λεμουρία, ήτις έκέιτο μεταξύ 
Ασίας και ’Αφρικής, δπου νΰν έξαπλοΰται δ 
’Ινδικός Ωκεανός.

Καϊ πρέπει νά κατφκήθη ή ’Ελλάς ύπό Αν
θρώπων κατά τήν τριτογενή περίοδον, τήν 
μειόκάινον καϊ πλειόκαινου, Αν λάβωμεν ύπ' 
δψιν τήν τότε γεωλογικήν κατασκευήν τής χώ
ρας. ώς βέβαιοί ή γεωλογία.

Κατά τήν τριτογενή περίοδον, καϊ Ιδίως 
κατά τήν μειόκάινον έποχήν, οΰτεΑίγαϊον, ούτε 
Ίόνιον, ούτε Άδριατικδν πέλαγος ύπήρχον, 
ά2Αά χώρα Αναπεπταμένη, εύήλιος καϊ λιμνώ- 
δης, ύπδ μεγάλων διαρρεομένη ποταμών καϊ 
κατοικουμένη ύπό πελωρίων θηλαστικών ζφων, 
ώς έλεφάντων, ρινοκερώτων, Ιπποπόταμων, έτι 
δέ καϊ ύπό πιθήκων, Αντιλοπών καϊ ίππων 
(Απολιθώματα Πικερμίου, Μεγαλοπόλεως) ■ Ή 
χώρα αΰτη, ή συνδέουσα τότε τήν ’Ελληνικήν 
Χερσόνησον μετά τής Μικρός 'Ασίας, «Έλλη· 
νοασιατική ’Ήπειρος·» κληθεΐσα, έξικνεϊτο νοτι
ότερου τής Κρήτης, καϊ, περιλαμβάνουσα τήν

H ΦΥΣίΣ

Κύπρον, κατέληγεν εις τήν Συρίαν. Ή Ελλάς 
έχωρίζετο τής Αίγυπτου διά τίνος βαθείας λί
μνης·

Ή χώρα . δ' αΰτη, κατακερματισθεϊσα καϊ 
κατά τδ πλεϊστον βυθισθεϊσα κατά τάς Αρχές 
τοΰ δίλουβίου, έγκατέλιπε τμήματα ύπέρ τήν 
θάλασσαν, Αποτελέσαντα τάς Κυκλάδας και λοι
πός νήσους τοΰ Αιγαίου καϊ τοΰ Ίονίου πελά- 
γανς.

Άν λοιπόν έν τή κεντρική Εύρώπη έμφανί- 
ζεται δ Ανθρωπος κατά πάσαν πιθανότητα κατά 
τήν μειόκάινον έποχήν, διατι νά μή δεχθώμεν, 
δτι καϊ-ή 'Ελλάςέκτοτεκατφκήθη, Αφοΰ ύπήρ
χεν ώς γέφυρα ή Έλληνοασιατική ήπειρος :

'Ορθότατα λοιπόν λέγει δ NeOmayr, περι- 
γράφων τήν καταστροφήν τής Έλληνοασιατι- 
κής ήπείρου (Erdgeschicte I. σελ. 329), δτι 
ύπήρχεν ήδη τό Ανθρώπινον γένος κατά τήν 
καταστροφήν ταύτην καϊ δτι δ τήν προϊστορι
κήν τών Ανθρώπων έποχήν έρευνών ύπό σο
βαρόν θα λάβη έποψιν τό ζήτημα, αν οΐ πρώ
τοι τής 'Ελλάδος πανάρχαιοι κάτοικοι δέν ήλ- 

. θον Από τής Μικράς ’Ασίας ένταΰθα διά τής 
έξαφαυισθείσης και καταστραφείσης γεφύρας 
ταύτης.

. Λίαν δέ τολμηρόν φαίνεται μοι ν' Αρνηθή τις 
τήν γνώμην ταύτην τοΰ Neumayr, μή έχων 
πρδς τοΰτο καϊ λόγους σοβαρούς, Αφοΰ μάλι
στα έν Γαλλία, Βελγίφ καϊ 'Ιταλία εύρέθησαν 
ήωλιθικά δργανα τριτογενή.

Άν δ’ Αχρι τοΰδε έν Έλλάδι δέν Ανεκαλύ- 
φθησαν ήωλιθικά δργανα, αιτία τούτου εϊνε, 
διότι ούδεϊς ένδιαφέρεται πρδς Ανεύρεσιν τοιού
των Αντικειμένων, ούδέ είδικοϊ έπιστήμονες 
-πρδς τοΰτο ύπάρχουσιν, ώς δ Mortillet καϊ 
Quatrefage, ϊνα τά μελετήσωσι ■ καϊ έξετάσω- 
σιν. Έν καϊ μόνον εϊνέ μοι γνωστόν, ή έν 
Έλληοπόντφ εύρεθέϊσα, κατά τδν Neumayr, 
λιθίνη μάχαιρα.

"Οτι δμως έν Έλλάδι εύρέθησαν νεολιθικά 
δργανα έκ λίθου σκληρόν κατεργασμένου, 
τοΰτο' εϊνε πλέον ή βέβαιον, διότι ύπάρχουν 
ταΰτα παρ’ έμοΰ κατατεταγμένα πρδ πολλοΰ 
έν τή παλαιοντολογική συλλογή τοΰ ΙΙανεπι- 
στημίον, και τήν Ιστορίαν τούτων θά Αφηγηθώ 
At' όλίγων.

Κατά τό 1870, άν δέν μ' Απατβ ή μνήμη, 
τό ύπουργέϊον τής Παιδείας ήγόρασεν Αντϊ 10 ■ 
000 δραχμών παρά τίνος συμβολαιογράφου 

' Μπονρνια, όργανα ίκ λίθου σκληρού κατεργα
σμένου, Ατινα δμως ένέκλεισε φύρδην μίγδην 
έντός μεγάλου, κοφφίνου καϊ έδώρησεν είς τό 
φυσιογραφικδν μουσε'ον τοΰ Πανεπιστημίου, 
ούτινος έφορος έτύγχανεν δ έκ τοΰ μηδενδς δη- 
μιουργήσας αύτό Αείμνηστος Ηρακλής Μηστό- 
πουλος, δ σεβαστός μοι διδάσκαλος και θείος.

Ταΰτα δέ έλλείψει χώρου και ίρμορίου έμει
ναν έν τινι στενφ δωματίφ τοΰ Παπαδοπου-

3ot

λείου κτιρίου μετ' Αλλων κιβωτίων και έ/.έϊ 
έλησμονήθησαν. Κατά τδ 1880 μοϊ Ανετέθη 
ύπό τοΰ διδασκάλου μου ή Ανεύρεσις τοϋ έρ- 
ριμμένου κοφφίνου καϊ ή έξαγωγή έξ αύτοΰ 
τών Αντικειμένων καϊ τοποθέτησις αύτών έν έρ- 
μαρίφ. Τήν ίργασίαν ταύτην Ανέλαβον εύχαρί- 
στως, έχων ώς δδηγοΰς δύο περισπούδαστα 
συγγράμματα, τδ τοΰ Gharles Lyell, τήν γερ
μανικήν τοΰ L. Buchner μετάφρασιν Geolo
gical evidences of the Antiquity of Man. καϊ 
τότοΰΗ. Le Hon L'homme fossile en Europe.

'Αλλά φεΰ ! ύπό τίνα κατάστασιν ; Τά πλεϊ- 
στα τούτων δέν έφερον σημειώσεις τοΰ τόπου, 
έν φ εύρέθησαν, ήσαν δέ τινα έκ Πελοπονή- 
σου, ούδεμίαν δέ έξήγησιν περί τών γεωλογι
κών στρωμάτων καϊ πώς εύρέθησαν δηλ. έπϊ 
τής έπιφανείας τής γής ή δι' Ανασκαφών ;

Εύρέθη δέ καϊ σωρεία θραυσμάτων έξ δφι- 
διανον, τής σκληράς έκείνης ήφαιστειογενοΰς 
μελαίνης πέτρας, ήτις Αφθόνως Απαντφ έν 
Μήλφ, ούδεμία δέ σημείωσις άν ταΰτα εύρέθη
σαν έν Μήλφ ή Αλλαχού τής Ελλάδος.

f Κ. ΜΗΤ20Π0ΥΛ0Σ

Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Στόν κήπο μέσα τάν πλατύ 
πούνε ή γή σπαρμένη, 
Στήν έμμορφιά τή λατρευτή 
τήν ανθοστολισμένη.

Καμαρωτή μιά πασχαλιά 
τά φύλλα της Απλώνει, 
Στή δροσερή της αγκαλιά 
γλυκολαλεϊ τ’ άηδόνι.

X. Δ. ΚΟΤΤΗΦΑΡΗΣ

Κα'ι γέρνει κάτω γελαστή 
τά άνθια της σκορπίζει. 
Μά εϊνε τόσο εύωδιαστή 
τήν άνοιξη π’ ανθίζει!.

ΑΠΟ ΤΟΪ ΕβΠΣΤΟΓ
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ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΗ TQH ΑΝΕΜΟΝ

Είς τήν Ζεπούρ, υπάρχει ένα περίεργον οικο
δόμημα, είδος τι άνατολιχής άρχιτεχτονικής, κα- 
τεσχευασμένον έξ ύλών ροδοχρόων, μαργαρωδών 
χαί πέτρινης μαρμαροκονίας, καλούμενου Ανά
κτορο ν τών ά ν έ μ ω ν. Ή ποικιλία τών 
σχεδιασμάτων καί ή λεπτότης τών στολισμάτων 
τών απειραρίθμων παραθύρων του δίδει είς τδ 
οικοδόμημα δψιν πολύ παράδοξον, ως έκ τής . 
χαταχρήσεως τών παραθύρων, άλλά καί Αραιό
τητα σπανίαν.

’Εννέα δροφοι μετ’ έξωστών σχηματίζουν εί
δος τι πυραμίδος, μέ μυριάδας άνοίκτών δπών, 
δι’ ών έλευθέρως είσβάλλοντες συρίζουν οί ’Ιν
δικοί άνεμοι, καί οί έπί τοΰ άνακτόρου τούτου 
εύρισκόμενοι, πρδς στιγμήν φαντάζονται, ότι άφί- 
πτανται πρδς φαντασιώδη τινα χώραν.

Ή Ινδική αδτη πόλις Ζεπούρ είναι εντελώς 
νεωτάτη, δμοία μέ κανονικήν Αμερικανικήν τοι- 
αύτην, μέ δδούς εύθείας καί οικοδομάς εύπρο- 
σώπους, είς τρόπον ώστε διαφέρει τά μέγιστα 
άπδ τάς παλαιός ίνδικάς πόλεις, τάς δμοιαζού- 
σας πρδς φωλεάς κοράκων.
f-s· Έντδς τοΰ Ιδιορρύθμου αύτοΰ· παλατιού δ 
Τζαίϋ-Σίγκ, μαχαραγιάς τής Ζεπούρ έκλεισε διά 
τής βίας δλους τούς αύλιχούς, όσοι είχον έπανα- 
στατήση, δταν έδόθη ή διαταγή νά έγκαταλεί- 
ψουν τήν παλαιόν καθέδραν Άμβέρ, διά νάκα- 
τοικήσωσι τήν νέαν πόλιν Ζεπούρ.

w ιπο HjEPXEm wmoK
Ο ΜΙΝΑΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΪΤΑΜΠΑΣ

Ό ύψηλότερος χαί περιεργότερος έν τφ κόσμφ 
μιναρές, είναι ό ύψούμενος είς άπόστασιν 17 χιλιομ. 
άπό τήν Δελχί, έν τή Κουτάμπφ. Τδ μνημεϊον τοΰτο 
είναι Ιστορικόν χειμήλιον νικηφόρου έκστρατείας. 
Τά θεμέλιά του έθεσεν δ Σάχης Κουτάμπ-ουδ-Ντίν, 
μετά τήν άλωσιν τής Δελχί, περί τά τέλη τοδ 12ου 
αίώνος χαί έπερατώθη τδν επόμενον αιώνα. Έχει 
ύψος 72 μέτρων, χαί άπότελεϊται έχ πέντε άλλε αλ- 
λήλων πύργων. Μεγίστης άξίας είναι αί διακοσμήσεις 
του καί γλυφαί. Αποσπάσματα δέ τοΰ κορανίου πε- 
ριελίσσουσι τούς στήλους, κατά διαστήματα 6 μέ·* 
τρων.

Χιλιόμετρά τινα μακράν τοΰ παραδόξου αύτοΰ 
Ιδρύματος υπάρχουν τά θεμέλια ένδς άλλου πύργου, 
τδν όποιον έσχόπουν ν’ άνεγείρωσι κατά πολύ μεγα- 
λείτερον ύψος, τδ μέγιστον τών έν τφ κόσμφ.

Άλλ’ δ νέος οδτος πύργος Βαβέλ έμεινεν άτελής 
χαί μόνα τά έρείπια τών θεμελίων του κάτάκεινται, 
διά νά γίνεται άνά τούς αιώνας άπλώς λόγος περί 
αύτοΰ.
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Πόΰονς Γαιάνθρακας δχει ή Γϊϊ.

Οί γαιάνθρακες θά τελειώσουν μίχν ήμέρκν, 
και τότε τί θά γείνγ; Πρόβλημα, το οποίον 
ήρχισε ν’ άπασχολή τδν κόσμον. Άπησχό- 
λνισε δέ τούς Φυσιοδίφας εις το Συνέδριο·», τδ 
οποίον συνήλθίν έσχάτως είς Καρλσρούην.

Όταν ό ©εόφρπστος έγραφε περί γαιαν
θράκων, ουδέποτε βεβαίως έφαντάζέτο τί ση
μασίαν θά έλάμβανεν είς τόν κόσμον τδ ορυ
κτόν, τδ οποίον σήμερον οί Άγγλοι, πρακτι
κότατοι καί είς τάς έκφράσέις των, ονομάζουν: 
δ Μέλας Άδάμας.

Ό γαιώνθραξ, ώς άλλος ΙΙρωτεύς, έλαβε 
πράγματι ολας τάς μορφάς, ώς άδάμας, ώς 
γραφίτη?, ώς καπνός, ώς άέριον κτλ. χρησι
μοποιείται δε σήμερον εις ολας τάς βιομηχα
νίας,προμηθεύει είς τδν χημικόν ωραίους χρω
ματισμούς, είς τήν φαρμακευτικήν πλήθος φαρ
μάκων, παράγει, συνενουμενος μέ τδ θειον και 
τήν πυρίτιδα, τάς ίσχυροτέρας έκρηκτικάς δλας 
καί έν γένει θεωρείται είς τών σπουδαιοτέρων 
παραγόντων τοΟ σημερινοδ πολιτισμού καί ού- 
δεις υπάρχει ό μή έχων άνάγκην αύτοδ.

Άλλά τά όρυκτά εξαντλούνται όλίγον κκτ’ 
όλίγον όμοδ μέ τήν γήν,^τις όλονέν γηράσκει. 
Εις τά έγκατα αύτής ή παραγωγή τοδ μέλανος 
Αδάμαντος έπαυσεν. Ί’πάρχει δέ μόνον μία 
άποθήκη γαιανθράκων, τής οποίας τά κενά ού- 
δείς δύναται νά συμπλήρωσή.

Ή άποθήκη δέν είνε άνεξάντλητος έπ’ ά
πειρον καί τότε τίθεται τό φοβερόν πρόβλημα'. 
Τί θ’ άπογείνν)

Είς τδ Συνέδριον τής Κπρλσρούης έξητάσθη 
τδ ζήτημα: πόση είνε ή ύπάρχουσα είς τήν 
γήν ποσότης γαιανθράκων κΛ'έπι πόσον χρό
νον ό άνθρωπός θά δύναται νά προμηθεύεται 
άπδ τήν άπόθήκήν της· ·■

Τφ 1869 ή 'έτησία παραγωγή τών γαιαν- . 
θράκων άνήρχετοέίς 150 εκατομμύρια τόννων. 
Άλλ ’ άπδ’ τεσσαράκοντα έτών και έντεδθεν ό 
άνθρωπός έξεμεταλλεύθη:τά άνθ^ακωρυχεϊα εις 
βλα τά μέρη, τοδ κόσμου καί σήμερον ή έτη
σία εξαγωγή τών, γαιανθράκων ,άνερχεται είς 
εν δισεκατομμυρίου καί διακόσια εκατομμύρια 
τόννων.

Είς τάς άρχάς τοδ 1911 είς τήν Ευρώπην 
ύπελογίσθη,'δτι υπάρχουν άκόμη είς τήν γη'ί- 
νην άποθήκην επτακόσια'' περίπου εκατομμύ
ρια. ’τόννων, έξ αυτών δέ τά 416 έκατομμύ- 
ρικ είς τήν Γερμανίαν, τά 183- είς τάν Αγ
γλίαν, τά 40 είς τή.ν Ρωσσίαν καί τά 19 εις 
τήν Γαλλίαν.

Είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας τδ άπόθεμα 
τών γαιανθράκων ύπδ τήν γήν ύπολογίζεται 
είς 780 δισεκατομμύρια καί τής γής Ολοκλή

ρου είς τρεις χιλιάδας δισεκατομμύρια τόννους 
περίπου.

Άρκοδν βέβαια διά νά θερμανθώμεν άρκε- 
τούς χειμώνας. Θά έχουν επίσης γαιάνθρακας 
καί τά δισέγγονά μας έν άφθονία. Διότι υπο
λογίζουν, οτι έπί έξ άκόμη αιώνας θά έχωμεν 
γαιάνθρακας. ’

Αύτδ βέβαια είνε κάτι, όπως γράφει ό Άβ- 
βάς Μορώ, ό διευθυντής τοδ ’Αστεροσκοπείου 
τοδ Bourges, άλλά θά αυξηθώ πρώτον ή 
τιμή τών γαιανθράκων βαθμηδόν και έπειτα... 
όταν έξκντληθνί ή άποθήκη, τί θά κάμν) ό άν
θρωπος; Δέν θά έχη 'τότε παρά εν μέσον: νά 
κατακτήσγ τήν ήλιακήν θερμότητα καί νά τήν 
κλεί-γ είς φιάλας ! Δ·

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Δονήσεις κον<1ταΧ?.ίνου ποπιιρίον

Λάβετε λεπτόν κρυστάλλινου ποτήρίον, έξ έκεί
νων τά όποια ήχοϋσι καθαρώε, πληρώσατέ το 
ύδατος' καί έπί τών χειλέων . του τοποθετήσατε, 
άφού καλώς πρότερον’ τό καθαρίσετε, σταυρόν έκ 
χαρτιού,, μέ τούς βραχίονας πάντας δμοίους, καί 
μέ τάς δκρας γωνιωειδώς διπλωμένας, διά νά μή 
μετακινείται.

Άν ήδη θελήσετε νάάντηχήση τό ποτήριόν σας, 
τρίβοντες τόν βρεγμένον δάκτυλόν σας έπϊ τών 
πλευρών του, ούδέν τούτου εύκολ&τερον·. Άλλ’ 
Ιδού'τί παράδοξον φαινόμενον θά συμβρ- Άν τρί
ψετε διά τοδ δακτύλου σας τήν ύαλον κάτωθι ένός 
τών βραχιόνων τού σταυρού, ούτος ούδόλως θά 
μετακινηθή- Άλλ’ αν τρίψετε τό μεταξύ δυο βρα
χιόνων διάστημα, τότε ό σταυρός θά μετακινηθώ 
βραδέως καί μέχρις δτου είς τών βραχιόνων του 
φθάση ΰπερθεν τού τριβέντος μέρους.

Τό μυστηριώδες καί περίεργον «ντό πείραμα είνε 
άπλούστατον φαινόμενον τής άκουβτνκής·

ΔΙΗΓΗΜΑ

ΑΝ ή ίλπις εϊνέτό στή
ριγμα της ζωής, ίπϊ τοΰ 
όποιου στηρίζει δ νέος 
τα όνειρά τον, διά τον 
γέροντα ή άνάμνησις εϊνε 
ή γλυκυτέρα άπόάαυσις, 
διότι δι’ αύτής Αναζή, 
και έν αύτή βλέπει ώς 
ενκατόπτρφ διαβαίνοντα 
πρό αυτόν έν πρός έν 
τά ποθητά τής νεότητος 

έτη. Ό νέος περιχαρής κρατεί ίπιοτολήν τινα, 
ήν Απλήστως Αναγινώσκει. Ω πόσος ίλπίδας τφ 
δίδει ή ίπισιολή αΰτη! ’Ο Γέρων Ανοίγει συγκε- 
κινημένος κίτρινου τινα επιστολήν. "Ωπάσας 
Αναμνήσεις τφ φέρει ή ίπιστολή αντη 1 Οί χα
ρακτήρες μόλις διακρίνονται.'Ο χρόνος, δ σκλη
ρός καί Αμείλικτος τούς έχει Αλλοιώσει, δπως 
ίσως ίνέκρωσε την χεϊρα, ήτις τονς ίχάραξε. 
Άλλ’ ό γέρων δέν έχει Ανάγκην νά τούς άνα- 
γνώση. Έμαθε νά τούς Αποστηθίζη ■ Βλέπει 
τρνφερώς τάν κατακίτρινον αύτόν χάρτην, τδ 
έρείπιον παρελθούσης νεότητος, τδν βλέπει Ατε
νώς καϊ ίν τούτοις δέν εϊνε έκεΐ· Ή Ανάμνησις 
τον έχει μεταφέρη μακράν εϊς-άλλους χρόνους, 
χρόνους ευτυχείς, γλνκυτάτους, οϊτινες, φεΰ! 
τόσον ταχέως έχάθησαν. Τυλλίσσει προσεκτικως 
τήν ίπιστολήν, ένφ ή άνάμνησις,.ήτις έπί τινα 
λεπτά ήδέως τόν έλίκνησε, τόν επανέφερεν είς 
τήν πραγματικότητα, και 0 γέρων αισθάνεται 
εν δάκρυ νά ρέη έκ των θολών δφθαλμών τον. 
’Εξαπλώνεται καλλντερον έπι της κλίνης του 
και Ανοίγει τδ βιβλίον τον, ϊνα ίν τή Αναγνώσει 
λησμονήση τήν τρομερόν δυστυχίαν, ήτις καλεί
ται γήρας. Ή τρέμουσα χείρ τον στρέφει μη
χανικώς τάς σελίδας. ”Ω! τό βιβλίον αυτό. Το 
δνέγνωσε τοσάκις ! Τό έχει πλέον βαρυνθή. Έν 
τούτοις έπϊ τόσα έτη υπήρξε σύντροφός τον. 
Πάσας ήμέρας δυστυχίας διήλθον μαζύ, και 
πάλιν πάσας εύτυχεΐς ήμέρας έδοκίμασαν ! ’Ο 
γέρων τό βλέπει τρυφερώτερον. Αισθάνεται 
στοργήν τινα διά τόν σιωπηλόν αύτόν σύντρο
φόν τον, δστις έπι τόσα έτη ούδεμίαν Αφορμήν 
δυσαρέσκειας τφ έδωσεν. ’Ενθυμείται κάποτε.■■ 
*Α ! αυτό βέβαια δέν έπρεπε νά τό κόμη' έν τού ■ 
τοις μίαν ήμέραν εύρέθη άνευ ίργασίας. Τά 
όλίγα χρήματά τον έξηντλήθησαν. Εϊχε δύο 
ήμέρας νά φάγη. Έσκέφθη έπ'ι πολύ καϊ επί 
τέλους έθεσεν ενέχνρον τό βιβλίον του αύτό. 
Έπϊ τή Λναμνήσει ταύτη τό μέτωπον τοΰ γέ- 

ροντος συνωφρυοϋται. Δέν τό έχασεν δμως. 
’Ανέλπιστος κληρονομιά τόν κατέστησεν Αρκετά 
πλούσιον. Ή πρώτη του φροντϊς ήτο νδ λάβη 
πάλιν τό βιβλίον. "Εκτοτε δέν έχωρίσθησαν 
ποτέ! ποτέ! ό γέρων δακρύει και ή χείρ του 
θωπεύει τόν πιστόν του σύντροφον. Ή ήμέρα 
προχωρεί καϊ δ γέρων εύρίσκεται είς άλλας 
παρελθούσας. Τέλος συνέρχεται. Πλησίον του 
έπί τίνος τραπέζης εύρίσκεται ένα κιβώτιον. 'Ο 
γέρων έκτείνει τήν χεϊρα του και θέτει τδ βι- 
βλίον έντός τον κιβωτίου. Άέΐα τώρα; Νά 
μήν Αναγνώση τίποτε; Ή ώρα βραδύνει, δταν 
εϊνε τις γέρων. Άλλ’ Ιδού ! εϊς τό βάθος τοΰ 
κιβωτίου φαίνονται αϊ Ακράι ένός τετραδίου. Τί 
νά εϊνε αύτό ; Τό τραβα προσεκτικά. Νομίζει, 
δτι τό ενθυμείται. Έν τούτοις δέν εϊνε βέβαιος. 
Εϊνε τόσα χρόνια! ψιθυρίζει. Τό Ανοίγει τόσον 
ταχύτερον δσον τφ έπιτρέπει ή γεροντική Αρ- 
θρΐτις του.

Πώς ; ό γέρων μειδιά; Διαβάζει Απλείστως 
και ή μορφή του νεάζει πρός στιγμήν. Τί λοι
πόν περιέχουν τά φύλλα ταΰτα ; Εϊνε απλού.· 
στατα τραγουδάκια. Δίστυχα ώράΐα καϊ περι
παθή τά δποΐα Αλλοτε έτραγούδιοε συνοδευόμε- 
νος και Από κάποιους φίλους τον. «Τί καιρός! 
Ακούει Ακόμη τούς γλυκείς τής κιθάρας φθόγ
γους, ή δποία τόν συνώδευεν. Τούς Ακούει 
άλλ’ Αμυδρώς, διότι εϊνε βυθισμένοι είς τά 
ίρείπια τοΰ παρελθόντος. Τί Αρμονία καϊ τί 
βραδεία ! "Α, ναί! ή βραδειά εκείνη! Τό φεγ
γάρι ύψηλά έσχιζε τόν μαϋρον πέπλον τής νυ- 
κτός μέ τό Αργυροΰν φώς του. Ή βαρκούλα 
τους ώλίσθενε επάνω εϊς τά μυστηριώδη κύ
ματα, δπου έλαμπαν καί αύτά σ3ν Ασημένια. 
Τί βραδειά ! Τί Αλησμόνητη βραδειά !κ Και δ 
γέρων στηρίζει τήν κεφαλήν έπϊ τοΰ προσκεφα- 
λαίου τον, ίνα παραδοθή καλλίτερον εϊς τήν 
Ανάμνησίν του.

Παρήλθεν ήδη τόση ώρα. Ό ήλιος πλησιάζει 
πρός τήν δύσιν του. Ό γέρων Ακόμη δνειροπω- 
λεΐ. Άλλά τό τετράδων δλισθαϊνον ολίγον κατ ’ 
ολίγον, Ιξέφυγεν αϊφνηδίως εκ τών χ,ειρών 
του. Ό μικρός αύτός θόρυβος ίξύπνησε τόν 
γέροντα, δστις ίφάνη δυοαρεστηθείς. Πράγματι 
ήτο τόσον ευτυχής, τώρα ίξύπνησε διά νά εν- 
θυμηθή πάλιν, δτι ολα ήσαν'ένα ώραΐον δνει- 
ρον. 'Οποία βάσανος! Άλλά πάραυτα κατα- 
πραύνεται. Μέ ποιον νά θυμώση; Μέ τό τε
τράδων; Αύτό εϊνε δι' αύτόν Ανεκτίμητος θη
σαυρός. Πόσον καλά τό αισθάνεται, ίνφ γυρίζει
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προσεκτικά τάς μόλις κρατουμένας σελίδας 
του·· Πλήν Ιδού, ίδώ, είς θύτην την σελίδα! 
Εϊνε μία δνθοδέσμη. Ό γέρων την λαμβάνει 
είς τάς χέϊρας του. Είνε Ανθη μαραμμένα, 
φύλλα, πέταλλα καί κλώνοι έχουν γίνη μία 
μάζα. "Ολα σχεδόν έχουν φαγωθή Από φθορο
ποιόν σκώληκα και Ιν τούτοις δ γέρων τα θαυ
μάζει' είς τούς οφθαλμούς τον παρίστανται <3ν- 
θηρά καί ευωδέστατα, ώς όταν τφ ίδόθησαν. 
"Ω! τάΑνθη αύτά πόσας Αναμνήσεις τφφέρουσιν.

Ητο ή πρώτη την δποίαν τώ είχε προσφέ 
ρέί 0 Ιζίμων του, δ υιός τον, δταν ήτο Ακόμη 
μικρός, τήν ημέραν της έορτής τον. Πόσα έτη 
παρήλθον έκτοτε ! Ό Κίμων έμεγάλωσεν, 
έγένετο Ανήρ, Αλλάδ πατήρ είνε ήδη φορτίον 
διά τόν Κίμωνα. Πόσον πολύ τό αίσθάνεται δ 
γέρων !Πικρόν παράπονου πληγώνει τ^ν πα
τρικήν καρδίαν του και έκ των δφθαλμών του 
{{έρχονται δύο χονδρά δάκρυα. Έν τούτοις η 
Ανθοδέσμη αΰτη τφ φέρει πάντοτε γλυκυτάτην 
δνάμνησιν καϊ δ γέρων την φέρει ουγκεκινημέ- 
τος είς τά χείλη του. Ώσφραίνεται ,Απλείστως 
τό προ πολλοΰ άποπταν άρωμά της, Ινώ τά 
μαραμμένα χείλη του μειδιώσιν ήδέως και 
Αφίνουσι γλυκυν Ασπασμόν ΙπΙ τών ξηρών πε
τάλων της.

Ό ήλιος δύει μεγαλοπρεπής, πέμπων συμ
παθή Αποχαιρετισμόν μέ τάς χρυσας του Ακτί
νας, άύτινες είσδύουσαι δια τοΰ παραθύρου στέ
φανοι τήν λευκότριχα κεφαλήν, ήτις λικνι- 
σθεΐοα ήδέως έν ταΐς Αγκάλαις τών Αναμνή
σεων, κοιμάται ήδη τόν αίώνιον ύπνον !

ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΣΤΑΝΟΥ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κηλίδες από χαχάο άφαιρβδνται τδ χαλήτερον ;χέ 

ψυχρόν ύδωρ. Μέ θερμόν τουναντίον εξαφανίζονται δυ- 
σχολώτατα.

Διά να χαβαρίσωμεν μαϋρον μεταξωτόν ύφασμα, θά 
το τρίψωμεν πρώτον χαλά μέ ενα χαθαρόν μαλακόν 
πάνί, κατόπιν σουρώνομεν ζεστόν χαφέν από λινόν 
ύφασμα, άπλώνομεν τό μεταξωτόν επάνω είς τό τρα
πέζι χαί τό πλόνομεν με μιχρό σφουγγάρι. Άφοΰ 
στεγνώση κάπως, τό σιδερώνομεν από την άνάποδην 
μέ σίδηρον, όχι πολύ ζεστόν.

Ή αμμωνία είνε μία ουσία, ήτις δεν ϊπρεπε νά 
λείπη από χανενα σπήτι, διότι χρησιμεύει είς πλεί- 
στας περιπτώσεις. ’Εάν προσθέσωμεν όλίγην αμμω
νίαν είς τό νέρόν, μέ τόν δποΓον μουσκεύουν τά ρούχα 
τής πλύσης, θά καθαρίσουν αυτά πολύ χαλή.τερον χαί 
εύχολώτερον. Τά μάλλινα είδη, κάλτσες, φανέλλες, 
μεσοφόρια χ. λ. πλύνονται επίσης πολύ καλώς μέ νε- 
ρόν χαί αμμωνίαν. Ώσαύτας συνισταται διά τους τά
πητας ή πλΰσις μέ αμμωνίαν. Άφοΰ τίναχθή χαλώς 
δ τάπης, τόν άπλώνουν καί έχουν δύο δοχεία μέ χλι
αρόν νερόν, εις τό ϊν ρίπτουν 1)2 κύπελλον αμμωνίας. 
Τρίβουν τό χαλί πρώτον καλώς μέ την αμμωνίαν καί 
έπειτα τό ξεπλύνουν μέ τό καθαρόν ύδωρ και τέλος 
τό τρίβουν μέ στεγνά πανιά. Οί τάπητες κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον γίνονται ώς χαινοργεΓς.

Κάποτε εις μίαν πόλιν νπήρχον πέντε Αχώ
ριστοι σύντροφοι. Υπήρξαν συμμαθηται και 
ήδη ήσαν καί οί πέντΐ. παντοπώλαι. "Εκαστος 
είχε τό κατάστημά του είς ώρισμένην Απόστασιν 
μακράν τοΰ Αλλου, ϊνα μή βλάπτη τά συμφέ
ροντα τοΰ φίλου του.

Kai οί πέντε μεθ' δλας τάς προτροπας τών 
συγγενών καί φίλων, δέν ήθέλησαν να νυμφευ 
θώοι, διότι {φοβούντο μήπως ή Αγάπη τής 
οικογένειας μειώση την τής φιλίας των. Έν 
τοντοις, όταν τό ίσπέρας συνεζήτουν έπί τών 
κερδών τής ήμέρας, δ είς εξ αυτών ίφιθύριζε 
περίλυπος: «.Πάλιν έχασα!» Ήχαρά τών Αλ
λων τεσσάρων έσταθμίζετο πάραυτα, διότι ήγα- 
πώντο ειλικρινώς. Καθ' εσπέραν τό αυτό έπα- 
νελαμβάνετο. Καίτοι δέ διεσκέδαζον και έγέλων 
οι τέσσαρες φίλοι ήρχισαν να Ανησυχούν δια τόν 
πέμπτον, δστις διαρκώς έχανεν.

Μίανήμέραν οίτέοάαρες ουτοι συνδιεσκέφθη- 
σαν μεταξύ των. —Βεβαίως, παρετήρησεν δ εις, 
ή έργασία του ΘΑ ζημιώνεται. Έν τούτοις δεν 
μας λέγει τός ζημίας του. Ξεύρετε; εντρέπεται, 
ώς-φαίνεται.

— Καθήκον μας, είπεν είς Αλλος, εϊνε νά τόν 
βοηθήσωμεν.

— Σταθήτε, είπεν δ τρίτος. Νά κλείσωμεν 
τα καταστήματά μας ίπι τρεις ήμέρας. "Ολοι 
τότε θά Αγοράσωσιν Απ’ αυτόν τά χρειώδη, καί 
αύτό μου φαίνεται εϊνε μία μεγάλη βοήθεια.

■— Καλά λές, είπεν δ τέταρτος. Κατά τό 
διάστημα δέ αυτό νά μή τον συναντήσωμεν.

Πράγματι Επί τρεις ήμέρας κατά σειράν οί 
καλοί αυτοί φίλοι εϊχον κλείση τά καταστήματά 
των καί δ κόσμος έπλημμήρισε τό παντοπω
λείου τοΰ πέμπτου.

Τό εσπέρας τής τρίτης ήμέρας οί φίλοι συ- 
νηντήθησαν είς τό ώρισμενον μέρος. Ό πέμ
πτος προσχώρησε προς αύτους μειδιών. Προ
φανώς ίφαίνετο, οτι είχε πολύ Ανησυχήση δ’ά 
τήν Απουσίαν των.

— Τί γίνεσαι; τοΰ εϊπον, τί νέα ; πώς τά πας ;
Ό φίλος έχασε πάραυτα τό μειδίαμά του, 

έκίνησε περίλυπος τήν κεφαλήν και ίπανέλαβεν 
όπως πάντοτε « Πάλιν έχασα 1

Οί Αλλοι έκθαμβοι παρετήρησαν Αλλήλους.
— Μά τί διάβολον χάνεις λοιπόν έσυ καθη- 

μέραν ! έφώναξεν Ανυπομονών δ είς.
— Τάς ήμέρας μου ! Άπήντησε θλιβερώς 

δ {ρωτηθείς, έκαστη τών οποίων μέ προσεγγίζει 
πρός τόν θάνατον !

ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΣΤΑΝΟΥ

* * * *

IQ. Ν· ΤΣΑΛΙΚΗΣ

:ί Τουρκίας ανκζητοΟντας τόχτίν είς τύ έξω-

’Εσχάτως έξεμέτρησε τό ζήν άνήρ έκτα
κτου φιλεργείας, δστις ύπήρξεν έν τφ πολυ- 
δαιδάλφ βίφ του τύπος άρετής καί εύκοσμίας, 
φιλεργείας καί προόδου, τιμιότητος καί άντο- 
χής, ό Ίω. Ν. Τσαλίκης 7Οετής και πλέον, 

' άλλ’ έτι ζωηρός καί ακμαίος, μεγαλέμπορος 
και μεγαλοβιομήχανος έκ σμικρών άναδειχθείς 
καί έκ σμικρών προοδέυσα;, γενόμενος ούτως 
υπόδειγμα άπομιμήσεως είς τούς έξ Ελλάδος 
καί 
τερικόν.

Έγεννήθη έν Λέ- 
ρφ τώ 1836 έξ απ
λών άλλ’ έναρέτων 
γονέων, οπού έσπού- 
δασεν είς τά έκεϊ 
σχολεία τής έποχής 
εκείνης. ’Επειδή ό
μως ε^χεν νοδν εύ- 
ρύν καί βλέψεις με- 
γάλας,παιδιόθεν κα- 
τανοήσας τόν στενόν 
ορίζοντα έν ω θά ήτο 
υποχρεωμένος νά ζή
ση καί έπιθυμών βίον 
εΰρύτερον καί άνε- 
ξάρτητον, κατέφυ- 
γε δεκαετραετής έτι 
είς Κωνσταντινού
πολή καί εΐτα είς 
Προύσαν, όπου υπη
ρέτησε τό πρώτον 
ώς μικροϋπάλληλος.

Τφ 1868 έπιθυ
μών καλείτερον στά- 
διον, κατέφυγεν είς 
Αίγυπτον έν ηλικία 
32 ετών, εγκατα
σταθείς είς Κάϊρον, 
οπού τό πρώτον κα- 
τήρτισε μικρόν παντοπωλεϊον, άλλα μετά πεν
ταετίαν διέλυσεν αυτό καί έπανήλθεν είς Λε
ρόν, ϊνα έπισκεφθή μετά πάροδον τόσων ετών 
τήν γεννέτειραν. Μετά τούτο άπήλθεν είς τάς 
Αθήνας ένθα έπι τριετίαν κατέγινεν είς ετερα 
μάλλον προσοδοφόρα επαγγέλματα, αλλ η 
τύχη του τόν έζήτει είς Αίγυπτον, όπου εκ 
νέου κατήλθε κατά τφ 1880—81 εγκαταστα
θείς όριστικώς είς ’Αλεξάνδρειαν. Ένταΰθκ 
μετά ζήλου έπεδόθη είς τό έμπόριον τής ει
σαγωγής έν γένει κατειργασμένων δερμάτων 
κάί άλλων ειδών τής υποδηματοποιίας, οπού 
καί επιτυχών διέπςεψε.

Τω 1900 ίδρυσε βυρσοδεψείου έν ’Αλεξάν
δρειά, όπερ διά τής άοκνου έργασίας καί επι
μελούς δραστηριότητός του έφερεν είς Επίζη

ροντος άσχολιας.

λον σημεΐον καί ήδη είναι έν έκ τών πρώτων 
καί καλειτέρων', άμιλλόμενον πρός τά εύρωπα- 
Χκά τοιαϋτα· άνακαινισθέν δέ εσχάτως διά 
νέων άτμήρων μηχανημάτων, τ$ί δραστηρίφ 
καί έπιμεμελημένγ ένεργεί^ι το3 ρέκτου καί 
άνταξίου αΰτοΟ υίοΟ κ. Νικήτα Τσαλίκη, 5σ- 
τις διά τών ευχών τού αγαπητού αυτού πα- 
τρός έπαξίως συνέχισε τάς έργασίας, π.ροω- 
δευσε τούτο ετι περισσότερον καί έξίκετο. είς 
Επίζηλον σημεϊον προόδου καί άναπτύξεως.

Ό αοίδιμος Ίω. Τσαλίκης έκτος τών άτο- 
μικών καί οικογενειακών αυτού άσχολιών κα- 
τεγίνετο καί είς έτέρκς γενικωτέρου ένδιαφε-
__ _ .

Τφ 1873 ϊδρυσεν 
έν Καίρφ τό κάλλι- 
στον ύφ’ δλας τάς 
Επόψεις σωματεϊον 
τής ’Αδελφότητος 
τών Αερίων μετ’άλ
λων συμπατριωτών 
ταυ, όπερ εξακολου
θεί έτι υφιστάμενον 
και δρών έπαξίως.

Προ τινων ετών 
έπίσης ίδρυσε τήν 
Λεριακήν άτμοπλοϊ- 
κήν Εταιρείαν, με 
όλίγους μετόχους, 
ήτις όμως άτυχώς 

, διελύθη, ώς δυστυ
χώς γίνεται είςολας 
σχεδόν τάς Έλλην. 
Εταιρείας, διατη- 
ρηθεΐσα έπί πενταε
τίαν μόνον.. Τούτο 
όμως συνετέλεσεν, 
ίνα κατόπιν ίδρυθγί 
τακτική άτμοπλοίκή 
συγκοινωνία μεταξύ 
Λέρου καί ’Αλεξάν
δρειάς, καθ’ οσον ύ- 
πάρχουσι π ο λ λ ο ι

Αέριοι εγκατεστημένοι χαί έργαζο'μενοι είς τήν 
Αίγυπτον.

Έν γένει ό μεταστάς ύπήρζε τύπος έργα- 
σίας καί προοδου, δραστηριότητος καί τψ.ιο- 
τητος, άγαθότητος καί φιλανθρωπίας. Ητο 
δέ είς ακρον αυστηρών ηθών και άκραιφνης 
πατριώτης, λόγφ καί Ιργοις, οικογενειάρχης 
δέ μοναδικός, αφήσας τόν μονογενή και άντα- 
ξιον αύτοΰ υίόν Νικήταν κληρονόμον άπαντων 
τών εξαίρετων αύτοΰ προσόντων και χαρισμα- 
δων, ώς καί δυο θυγατέρας πάνυ καλώς άπο- 
κατεστημένας.

π.
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Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
Μικρά παιδΑκι, όρφανό, ώς τήν καρδιά Ολιμμένον 

Σέ ράκη μέσα τά πτωχό, 
τδ βήμα φέρει μοναχό, 
ώχρδ καί δακρυσμένο.

Τρέμει, τδ δέρνει Ασπλαγχνα πόνος εις κάθε βήμα. 
Τδ χέρ* Απλώνει μέ καϋμό, 
ψωμί ζητφ μέ δισταγμό, 
ψωμί ή μαύρο μνήμα.

Ναί, ήτο άλλοτε κι’ αύτδ κρυφό μάνας καμάρι. 
Σέ στρώμα μέσα Απαλό, 
’κοιμοΰταν ήσυχα κι’ αύτό, 
σ’ άφράτο μαξιλάρι.

Τώρα I τδ παν περί αύτδ σκότος καί έρημία. 
"Ω 1 λυπηθείτε το πονεϊ, 
έλεημοσύνη Χριστιανοί, 
σέ μιά πτωχή καρδία.

Τοδ χρόνου τ’ άρμ’ αστραπηδόν τήν γήν μας δια- 
Φεΰ I δέν προσμένει ή ζωή, (νύει- 
ό βίος ρέει έν σιγή, 
κ’ έρείπια δεικνύει.

Όποιος στήν χήρα, στ’ όρφανό, δίδει έλεημοσύνη, 
είς τήν ψυχήν του κατοικεί, 
χρυσοδ ακένωτος πηγή 
χαράς, χαράς γαλήνη.

Ή έλεημοσύνη ειν* πνοή τοδ Πλάστου ζωογόνος. 
Είναι τδ ρήμα τής ζωής, 
«Χριστός άνέστη» τής ψυχής, 
κ’εύδαιμονίας στόνος.

ΕΙν’ ή έλεημοσύνη τοδ Χριστού λέξι; Αγνή, Αγία- 
Ναί, τούς θνητούς Θεοποιεί, 
τίς έξ ήμών τήν Αγνοεί ; 
δέν πάλλει ή καρδία...

Δέν σάς ζητφ τδ όρφανό πλούτη καί εύτυχίαν. 
Άπλώς ή τλήμων του ψυχή, 
ψυχία μόνον σάς ζητεί, 
κι’ δχι ευδαιμονίαν.

Ειν’ ή έλεημοσύνη προσευχή· ’Αγγέλων Αρμονία, 
ήν θίγουσα τδ άπειρον έγχύνει ή καρδία.
"Ω ! έλεείτε- συνεχής Αγών είναι δ βίος, 
δέν έχτι δ ώκεανδς γαλήνην αιωνίως.

Έν Καίρφ τή ?1-6 1911.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Μηχανικός

α
NIKOS 

MAPTIMIANAKHS

Λεώτατορ, πριν Α
κόμη Απόλαυση τό κάλ

λος τ&ν είκοσι Μαϊαιν 
του, νπίκυφεν είς το 

μοιραϊον. Σφρίγος, νεό- 
της, ίλπίδες καί όνειρα 
ϊσβυσαν Ιξαίφνης, δια 
πανιός.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥΣ ΝΙΚΟΥ
Κύττα τδ veto πώς κείτεται στό χώμα
Χλωμός, κλειστά τά μάτια του, κλειστό τδ στόμα

Κύττα τδ veto πώς εσβυσε, 
ώς ή λαμπάδα σβύνει

Πικρά καί μαύρα δάκρυα 
στη μάνα του άφίνει!

Πίκραις και μαύρους στεναγμούς 
στής δόλιες αδελφές του,

Άπέθανε καί εσβυσαν 
ελπίδες στής ματιές του.

Άπέθανε καί ξιρυγε 
μακρυά καί δεν γυρίζει

Και με Μαιους είκοσι 
τήν πλάκα του στολίζει.

ΣΟΦΙΑ Κ. 01Κ0Ν0ΜΙΔ0Τ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Κατά το παρελθόν £τος 1911 παρήχθησαν 

αί Εξής ποσότητες σιδήρου καί χάλνβος.
Τόννοι

"Ηνωμένοι Τίολιτεΐαι 27,700,000
Γερμανία 14,800,000
Μεγάλη Βρεττανία 10,200,000
Γαλλία 4,000,000
Ρωσσία 3,000,000
Αυστροουγγαρία 2,000,000
Βέλγιον 1,800,000

52,900,000

Διά νά καταδειχθή ή πρόοδος της παραγω
γής τοϋ σιδήρου, άναφέρομεν, δτι τω 1860 
§το 7 Εκατομμύρια τόννων ή παγκόσμιος πα
ραγωγή· Τφ 1870 δέ 12 Εκατομμύρια τόννων.

Ένφ πρό τον 1890 ή Αγγλία κατείχε τήν 
πρώτην θέσιν, ήδη κατέλαβον ταύτην αί Ήνω~ 
μέναι ΙΤολιτεϊαι καί ή Γερμανία,

Ο ΠΥΡΣΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(Άλλους μέν, φατίίζων καί ούζων άλλους δέ, έν 

σκολιότησι διαπορευομένους- ύποκαίων ή καί ύπεκ- καΐων κα! διαπρίων).
Μετά τδ παγκόσμιον ρεκόρ έπί τής θεραπείας τής 

φθίσεως, δια τής θεραπευτικής ήμών μεθόδου, χάρις 
τή ρηξικελεύθω διαταγή του νΰν ρέκτου Υπουργού 
και τδν θρίαμβον τής επιτυχίας ταύτης καί έκεΓ — 
έν τφ Φθισιατρεία, ή ο Σωτηρία», δπου, ώς είς τήν 
Λυδίαν λίθον, πϊσα πλάνη, έν ταΐς Κλινικαΐς δηλο
νότι τών Νεσοκομείων, εξελέγχεται καί διαλύεται, ή 
δέ αλήθεια άναλάμπει θριαμβεύουσα.

Μετά το μοναδικόν ρεκόρ τοΰτο, κ θ’ δ καί δι’ ου, 
αί παρ’ άλλων καταρτιζόμεναι στατιστικά! θανάτων 
καταργοΰντα: καί εκμηδενίζονται, καθότι τους τοΰ ά 
καί β' βαθμού πάσχοντας σώζει— έκατδ τοΐς έκατδν 
— άνωδύνως, όλιδαπάνως καί έν βραχεί- τους δέ τοϋ 
γ' (τελευταίου σταδίου έλεεΐ, ή καί σώζει,· έν ανα
λογία 65 — 70 τοΐς έκατόν.

Έπαφίεται τδ λογικόν συμπέρασμα περί τοΰ πρα- 
κτέου, είς τούς δυστυχείς εκείνους, οί όποιοι δι’ απι
στίαν των είς τήν θεραπείαν, έν τή ξένη μεταβαίνον- 
τες πρδς άνάκτησιν τής υγείας των συνηδέστατα μαζή 
μέ τάς χιλιάδας των είς έξοδα ανωφελή, άφίνουσιν έκεϊ 
καί τά κώλά των, κηδευόμενοι μάλιστα καί άπδ ετε
ροδόξους Ιερείς.

Καθώς καί εις τους άλλους δυστυχείς έδώ τους 
ομοιοπαθείς, οί όποιοι άφοΰ έξοδεύσωσι τάμαλλοκέ- 
φαλά των, κατά τδ δή λεγόμενον, ή καταναλώσωσι 
καί αύτά τά κοντβδάνειά των πολλάκις, χάριν τής 
υγείας των, άλλ’ ε’ις μάτιν έπίσης απέρχονται τοΰ 
κόσμου τούτου, κληροδοτοΰντες ουτω, πρδς τή λοιπή 
δυστυχία κα! άθλιότητι, κα! τήν αμείλικτου πενίαν, 
εΐς τούς επιζήσαντας οικείους των.

Ώ συνάδελφοι, έν ίατροΐς ! Παύσατε τδ δίζυγον 
διασταυρωτικδν πΰρ του ολέθρου, (εν·συνδυασμω και 

ΐ μετά τινων άλλων συναδέλφων μου, ένφαρμακοποιοΐς)
·''Wsi ·πρδς την ανθρωποσώτειραν αλήθειαν ταύτην, ήτις τδν 
togmi τόπον τούτον, τόπον προσκυνήσεως μέλλει νά κατα- 
«0^3» στήση άπδ μέρους τών πασχόντων τής Οικουμένης 

όλης.
Παύσατε, πρδς ©εοΰ, διότι δέν εχετε νά ζημιωθήτε 

ποσώς έξ αύτής, ώς αδίκως φαντάζεσθε, στενώς πάν
τοτε κα! περιορσμένως καί άνθελληνικώς σκαπτόμε
νοι, άλλ’ άπ' εναντίας μάλιστα μεγίστας τάς ώφε- 
λείας θέλετε εχει- καθόσον θά χιλιοπλασιασθώσιν δι’ 
αυτής, τότε βαθμηδόν, κατά τόπους καί έπαρχίας, 
τά καλούμενα Σανατόρια, άντΐ του μοναδικού νΰν υφι
σταμένου ένταΰθα, καί ή έκ τούτων ωφέλεια ιλιγγιω- 
δώς καί μεγάλη καί ποικίλη εσται τή Χώρα.

Καί ΐνα μή έπεκτείνωμαι, δηλώ,' διά μυριοστήν 
φοράν, ότι προκαλώ είς συγκριτικήν άξίαν πάσαν άλλην 
μέθοθον θεραπευτικήν, ημεδαπήν ή Αλλοδαπήν κα! εν 
οίφδήποτε έπιστιμονικω πεδίω, άναφωνών στερεοτύ- 
πως πρδς τούς δπωσδήποτε τσαμπουνοΰντας εΐς υφαρπαγήν τής κοινής γνώμης και Αποπλάνησιγ αύτής συχαμε- ρονς συκοφάντας, ή χαχανίζοντας και άπιστοΰντας εις 
τήν άλήθειαν ταύτην: Ούκ ήλθον έξευτελΐσαι έπΐ- 
στήμας, ή καταισχΰναι Πατρίδα f άλλ’άναδε'ξαι άμα 
καί άνυψώσαι κα! ταύτας καί έκείνην, όση μοι δύνα- 
μις ©είφ συνάρσει ! ώς τοΰτο, ε’ις τήν όσονούπφ εκρα- 
γησομένην ’Ιατρικήν έπανάστασιν, τήν ειρηνικήν, απο- 
δειχθήσεται !

Ό έξ Ηπείρου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

Ιατρός, χημικός φαρμακοποιός καί 
* ειδικός έπί τής φθίσεως ιατρός 

'Οδός Νίκης καί Άγ. Νικοδήμου 5, -

Αί μεγαλεΐτεραι εύφυΐαι κα! αί μεγαλείτεραι άνο- 
ησίαι τών ποιητών οφείλονται είς τήν δμοιοκαταλη- 
ξίαν.

Θέλεις νά ένθουσιάσης τδν σύγχρονον Έλληνα ; 
Άμα τδν συνάντησης, έξομολογήσου είς αυτόν πόθεν 
ερχεσαι καί ποΰ πηγαίνεις.

Θά ελθη έπο/ή καθ’ ήν αί τραγωδία:,όπως αί θηρίο - 
μαχίαι θά έμποδισθοΰν ύπδ τής ’Αστυνομίας.

Μία ηραία μοΰ ελεγεν: «Άμα γεννηθή δ άνθρωπος, 
έκκινεΐ άπδ τήν φωλεας του ό σκώληξ, δστις θα φάγη 
μίαν ήμέραν τδ κορμί του».

Τί φοβερόν πράγμα ώς τόσο καί αύτή ή αθανασία 
τής ψνηής I Νά φαντάζεται κανείς on καί μετά θά
νατον θα αντιλαμβάνεται καί θά παρακολουθή τήν 
έκτύλιξιν γεγονότων καί τήν δράσιν προσώπων, ών 
ηυχετο νά κλείση τά μάτια του διά νά παύση νά τά 
βλέπη.

Κάθε γνώσις εΐνε έφόδιον, ένω κάθε πεποίθησις εινε 
πρόσκομμα διά τήν πρόοδον,

Πολλάκις τά ελαττώματα άναδεικνύουν τδν άνθρω
πον, δπως ή σκιά τήν εικόνα.

"Υστερα άπδ τδ οδρλιασμα τοΰ εργοστασίου Ακούε
ται δ κώδων τής εκκλησίας,. ώς νά λέγη εις τδν 
εργάτην,. ότι μόνον είς τδν θάνατον θα εύρη την ησυ
χίαν του.

Ό παρακολουθών τήν έξέλιξιν τοΰ ένδς καί του 
άλλου δέν εύρίσκει καιρόν νά έξελιχθή ό Ιδιος.

Ό ερως δέν εινε πράγμα σύγχρονον, άλλως δέν θα 
τδν έζωγράφιζαν μέ τόξον.

Πολλών άνθρώπων άγαπμ κανείς τήν ψυχήν, άλλά 
οχι και τήν γλώσσαν.

Ή αποκλειστική άφοσιωσις είς ενα πρόσωπον έινε 
προτέρημα κυνός.

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Κύριός τις τεράστιος τδ ύψος καί τδ πάχος περιέρ
χεται τας όδούς. "Εν χαμίνιον στέκει έμπρός του καί 
τδν κυττάζει μέ πολλην περιέργειαν.

—Τί κυττάζεις έτσι, βρέ χάχα ; τδν έρωτά πει· 
ραγμένος δ κύριος. Δέν είδες ποτέ άλλον άνθρωπον 
σάν έμέ

—Σάν εσάς τώ απαντά τδ χαμινιον, είδα- αλλά ποτέ 
χάρισμα.

Ό πρώην έπ! τών Ναυτικών υπουργός τής Γαλ
λίας Πελλετάν δεν φημίζεται διά 'τήν άκραν αύτοΰ 
καθαριότητα. Ήμέραν τινα είς τήν βουλήν βουλευ
τής γνώριμός του συνομιλών μετ’ αύτοΰ παρετήρησεν 
είς τδ γένειοντ.ΰ ύπουργοΰ ίχνη κρόκου αυγοΰ.

—Στοιχηματίζω, κύριε υπουργέ, λέγει μειδιών,
ότι ήμπορώ νά μαντεύσω τί έπρογευματίσατε σήμερα.

—Γιά νά ακούσω.
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—Στοιχηματίζω ότι έφάγετε αΰγά μελάτα.
—Δέν τό έπιτύχατε, άπήντησεν δ υπουργός. Έχω 

τρεις ήμέρας να φαγω αυγά !...

θεατρικός κριτικός, διάσημος Sta τήν αυστηρότητα 
τόυ δέχεται τήν επίσκεψιν νεαρού ήθοποιοϋ. φλέγό
μενου εκ τής έπιβυμίας ν’ άναδειχβή εις την τύχην 
του.

—Σας παρακαλώ να μέ υποστηρίξετε, λέγει αύτώ, 
π»1 σας υπόσχομαι, ότι δεν βά φινώ αχάριστος’ 9α 
σας ανταμείψω όπως πρέπει.

Τήν έπομένην εβδομάδα 0 κριτικός εγραφε εις την 
θεατρικήν του έπιθεώρησιν.

« Ό νεαρός ηθοποιός *** εχει αρκετά καλά προ
σόντα κα'ι υπόσχεται πολλά. Περιμένομεν νά ίδωμεν, 
8π θά tat ύποαχίοιίΐ τον.

Προσευχή ιταλική.
■ Θεέ μου, κάμε νά νυμφευθώ ποτέ.
«’Εάν νυμφευθώ, κάμε να μή μέ άπατήση ή σύ

ζυγός μου.
«Έάν με άπατήση, κάμε νά μή τό μάθω.
« Έάν τό μάθω, κάμε νά μή μέ μέλη.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

Έξεδόβη δ τόμος τοΰ τελειοτέρον τών ΆθηναΓκών 
'Ημερολογίων. Εις τάς σελίδας του παρελαύνει ύλη 
ποικίλη καί βαυμασία καί εικόνες καλλιτεχνικώταται. 
Ή εκδοσις αυτή είνε εργον του κ. I. Άρσένη.

ΦΥΣίΟΓΗΩΒΙΚΗ—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ

Ini tfl βάαιι τ<5ν χα^οκτ^ρισπκώ»’ τοΰ προσώπου 
καί tfjt χΐίβ^:·

Έπέ βάσει πολυετούς πείρας, έπιστημονικών 
μελετών καί τής προόδου τού πνευματισμού δυνά- 
μβθα ν’άναπαλύψωμεν, Ιον τδν χαρακτήρα άτόμου 
τινός. 2ον Τά έλαττώματα καί προτερήματα αΰτού, 
3ον τάς βλέψεις κα' έπιθυμίας του. 4 ον Τά κυρι- 
ώτερα τού παρελθόντος βίου του. δον Πού ήδη 
βαδίζει καί δν άπειλήται ΰπδ συμφοράς ή εύνοείται 
υπό τής τύχης. 6ον Πιθανά γεγονότα τοΰ μέλλοντος 
βίου του.

Αποκαλύψεις σχετικοί πολυάριθμοι, έπιτυχία 
πλήρης έπέ 40 άτόμων έν τή αιθούση τού Ξενοδο
χείου «Ηράκλειον’ έν ΑΙδηψφ, έτέρα έπέ 30 Ατό
μων έν τή αιθούση τού Ξενοδοχείου τής Μ. Βρε- 
ταννίας έν Κ«ν)πόλει, έτέρα έσχάτως έν τψ ρωσ- 
σικφ άτμοπλοίφ «Βασίλισσα. "Ολγα» έν πλφ καν 
έτεραι άλλαι έν συναναστροφαίς μάς πείθουσι περί 
τής έπιτυχίας τών τοιούτων Αποκαλύψεων, κατό
πιν προσωπικής ή φωτογραφικής έξετάσεως.

Είς τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως». ή έκδού- 
λευσίς μας αΰτη παρέχεται δωρεάν. Εις πάντα μή 
τοιοΰτον άντΐ φρ. 5. Η έξέτασις γίνεται είτε προ- 
σώπικώς είτε διά φωτογραφίας τού ένδιαφερομένου 
προσώπου, ήτις νά μή είνε παλαιοτέρα τών δύο 
έτών κα'ι νά σημειώται όπισθεν Ιδίοχείρως ή ήλιτ 
κια του, τδ όνομα, ή πατρίς κα'ι ή διαμονή του.

'Ομοίως καί διά τής έξετάσεως τής γραφής απο
καλύπτεται δ χαρακτήρ και τδ ποιόν τοΰ άτόμου.

Πάσα σχετική αίτησες άπευθύνετα: πρός τδν 
κύριον φ. ΠΡΙΝΤ8ΖΗΝ &ί ‘Α&ρα;

Η ΚΛΕΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

Μέ κύτταζε*δ Γιατρός.... 
και στή καρδιά μου 

ένα μεγάλο εδρικε κακό 
καί μοΰπε δακρυσμένος 

πώς δέν έχει
ή έπιστήμη γιά μένα γιατρικό.!··

Κι' όταν, έλπίδα
τού είπα μήν ύπάρχει.·. 

Έγύρισε κα'ι μούπε μυστικά 
πώς γρήγορα θά φύγω 
άπδ τδ κόσμο 
γιατί παλμούς δέν βρίσκει 
στη καρδιά. ·.

— *Αν είναι αύτό γιατρέ μου... 
πού μου βρίσκεις— 
μή σέ φοβίζει 
καί πές το φανερά 
μοΰ ’κλεψε απ’ τά στήθη 
τή καρδιά μου 
έκείνη π’ αγαπούσα 
μίά φορά ! !...

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΤΤΣΗΣ

ΦΩΤΟ-ΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός εί
δους ζιγκογραφίαι (κλισέ) καί 
παντός μεγέθους ε’ις μέτριας 
τιμάς και αυθημερόν.

Κατασκευάζονται δμοίως 
κλισέ διά δελτάρια, επικεφα
λίδας επιστολών, λογαριασμών, 

φακέλλων κτλ.
Ενοικιάζονται και πωλουνται κλισέ μεταχειρι

σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. εις συμφερούσας τιμάς.

Ή Διεύθυνσις αναλαμβάνει την προμήθειαν κα! 
αποστολήν εΐς τάς ·’Επαρχίας καί τό ’Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπί μικρά προμήθεια, άρκε~ νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον καί τό τέλος.

Έγγράφονται συνδρομηταί εις οίανδήποτε Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.
' Δίδονται δωρεάν πληροφορία! έπί παντός ζητή- 

ματον.
Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί Κατα

στημάτων.

ΓΝΗΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοννται οί καθυότεροΰντες δτι ΰυν- 

δρομάς τής «Φύόεως» όπως εύαρεστούμενοι, 
άποάτείλωΰιν Λμΐν ταύτας όυντόμως,καθόάον 
θέλομεν διακόψει έν έναντίμ περιπτώΰει τήν 
περαιτέρω άποότολήν τών τευχών, Έλπίζο- 
μεν, ότι ούτοι άναλογιζόμενοι τδ δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Λμών θέλουύι άπεύΰει, χωρίς νά 
άναμείνωόι Kfti ιδιαιτέραν είδοποίηΰίν μας,


