
Μ ΦΑΛΑΙΝΑ

ΦΑΛΑΙΝΑ έχει τό σώμα 
παχύ και λίαν πλατύ, τδ 
ρύγχος περιωρισμένον καί 
κυρτόν, τάς σιαγόνας μα
κρύς, τήν κοιλίαν ομαλήν 
καί <5έν φέρει ποσώς ρα
χιαία πτερύγια.

Τον γένους τούτου δια- 
κρίνονται δύο είδη, έξ <δν 
τδ Sv εϊνε τδ διακρινόμενον 
ύπο τδ όνομα φάλαινα, καί 
αΰτη εϊνε ή φάλαινα τοΰ 
βορρά ή ή άνδρεία φάλαινα, 
τδ δέ άλλο γένος εϊνε ή νο- 
τία λεγομένη φάλαινα.

Ή νοτία φάλαινα, μι- 
κροτέρα τής έτέρας συγγε

νούς της, τοΰ βορρά, άρέσκεται καί ευδοκι
μεί εις τάς συγκερασμένας θαλάσσας τής με
σημβρίας, άλλ' άπελαύνεται βαθμηδόν πρδς τά 
μάλλον άπρόσιτα σημεία τών βορείων πολικών
χωρών ΰπδ τοΰ Ανθρώπου, οστις Ανέκαθεν 
μανιωδώς τήν καταδιώκει.

Ή άνδρεία φάλαινα καλουμένη καί φάλαινα 
τής Γροηλανδίας φθάνει μέχρι τών 20—25 
μέτρων' σπανίως όμως συναντώνται τοΰ μεγέ
θους τούτου. Ό δέ Scoresby, όστις παρέστη είς 
τήν σύλληψιν 35 φαλαινών, ουδεμίαν, λέγει, 
είδεν ύπερβοίνουσαν τά 18 μέτρα' ή δε περι
φέρεια ταύτης είς τδ μέρος τών στηθικών πτε
ρυγίων της εϊνε 10—12 μέτρων. 'Έχει δέ βά
ρος ώς έγγιστα 150 χιλ. χιλιογράμμων, Ισο- 
δυναμοΰν πρδς τδ βάρος 30 έλεφαντων, 40 
ρινοκερώτων ή 200 ταύρων.

Ζή έν τφ άρκτικφ ώκεανφ, εΰρίσκεται πρδς 
τδν πόλον, πρδς τδ μέρος Ιδίως, ένθα ή θά
λασσα εϊνε έλευθέρα πάγων και περιστρέφεται 
μεταξύ τών Αρκτικών Ακτών τής Ευρώπης, 
'Ασίας κάϊ τής 'Αμερικής, ένίοτε δέ εισέρχεται 
είς τήν θάλασσαν τής Καμτσιάτκας διά τοΰ βε- 
ριγγείου πορθμού.

Μία φάλαινα, ή μόνη . Αληθής, ήτις μετά 
βεβαιότητος άνεγνωρίσθη έν τή μεσογείφ θα
λάσση,. ίφάνη ίν τφ κόλπο) τών Ταραντων την 
9 Φεβρουάριου 1877 καΐήτις φονευθεϊσα έξή- 
χθη είς τήν ξηράν. Περί αΰτής θεωρηθεισης
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ώς έπτόχτου περιπτώσεως, έδημοσιεύθησαν 
τότε δύο ειδικά συγγράμματα.

Ό φυσιολόγος Gene περιγράφει ώς ίξής την 
Θήραν της φαλαίνης:

«Πρδ τριών αΙώνων και πλέον οί Βάσκοι, 
Ατρόμητοι ναυτικοί, Αψηφήσαντες τούς κινδύ
νους του πα/ωμένον ώκεανού, καί θέσαντες 
είς ενέργειαν άπασαν την πείραν λαόν δραστή
ριου καί γενναίου, ώπλησαν δλόκληρον στόλον 
έκ -ίΟ έως 60 σκαφών, και έπεγείρηοαν την 
Αλιείαν ταύτην, πάντοτε μεστήν κόπων καί Ου
σιών. 'Απομιμούμενοι είτα τούτους οί "Αγγλοι, 
'Ολλανδοί, Αανοί, οί Άμβούργιοι καίΠρώοσοι 
καί Γάλλοι έπεχείρηοαν και ούτοι ν' Απομιμη- 
θώσι τούς πρώτους τούτους τολμητίας, Απο- 
στείλαντες κα: αυτοί πάμπολλα σκάφη πρδς τάς 
Ακτάς τής Σπιτοβέργης και Γροηλανάίας, ώς 
καί είς τό στενόν τοΰ Ντάβις.

Έπί τινα χρόνον δεν ΰπΰρξεν Ανάγκη πρδς 
εΰρεοιν πολλών Αγελών φαλαινών, αί’τινες κατέ- 
φευγον μέχρι τών παγετωδών χωρών, ασκούμε
νοι να διευθύνωνται πρδς τδ μέρος τής Σπι- 
τσβέργης και τάς Άλλας πρδς βορραν νήσους· 
άλλα δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί τά κή- 
τοι ταϋτα έξηγριώθησαν τόσον, ώστε ήτο Αδύ
νατον πλέον νά τά πλησιάση τις τόσον εύκόλως, 
πολύ δλ μάλλον νά τά δελεάζωσιν.

Έγκαταλείψαντα ουτω τήν ήσυχου μέχρι 
τότε πατρίδα των, τήν τόσον Αγρίως προσβη- 
θείσαν νπδ τοΰ Ανθρώπου, έγκατέλειφαν διά 
παντός έκτότε τάς Λκτάς καί τούς όρμους αυ
τούς καί κατέφυγον πρδς τά έσωτερικά μέρη 
τών παγετώνων, δπου καί πάλιν εϊδον τδν έχ- 
θρον αύτών πλησιάζοντα. Αί φάλαιναι κουρα- 
σθεΐσαι πλέον έκ τής επιμόνου ταύτης καί μά
κρος πάλης, διεσκορπίσθησαν έκ νέου καί κατέ
φυγον ύπδ τούς Ακινήτους όγκους τών πάγων. 
'Αλλά καί ένταΰ^α ό άνθρωπος εύρε τό μέσον 
νά είσχωρήση, Αψηφήσας όλους τούς κινδύνους 
καί κατορθώσας, ώστε νά καταβάλη παν έμπό- 
διον· Τούτέστι παραφυλάττων καί καραδοκών 
είς τά μέρη, ένθα αί φάλαιναι Αναγκαστικώς 
Ανέρχονται, όπως Αναπνεύσωσιν, Ατμοσφαιρικόν 
Αέρα, κατώρθωσεν ουτω καί ενταύθα νά επι
βουλεύεται καί φονεύη αύτάς-

ϊ*ά χρησιμεύοντα πλοιάρια διά τήν Αλιείαν 
τών φαλαινών έχουσι συνήθως 70—120 Λ0- 
Αας μήκος·. ‘Αποτελούνται έκ ξύλου δρυός,. 
δπως Αντέχωσι περισσότερον είς τήν άπωσιν 
τών πάγων καί είσίν ώπλισμένα έκαστον Από 
6—9 λόγχας ώς καλ Από λέμβους, μήκους 24 
ποδών καί πλάτους 6. ‘Εκαστη λέμβος φέρει 
2 καμακευτάς έπιτηδείους νά έξακοντίζωσι τήν 
άρπάγην και νά γνωρίζωσι νά περισυλλέγωσιν 
είτα τό κήτος, δπου ήθελε καταφύγει, ώς καί 
νά διευθύνωσι τδ· σκαφίδιον αύτών διά μέσου 
παντός κινδύνου είς παν Απρόσιτον μέρος· δέον 
δέ οΐ’τοι νά γνωρίζωσι και τάς στιγμάς, καθ’

ας τδ Ατυχές ζώον Ανυψοΰται ύπέρ τήν έπιφά- 
νειαν τής θαλάσσης, ινα άναπνεύση, οτε πλήτ- 
τουσιν αύτό διά νέας Αρπαγής· Ή Αρπάγη ή 
κάμαξ συνίσταται έξ Ακοντίου σιδηρού τριγω- 
νοειδοΰςκαί βαρέος, μήκους τριών ποδών συνή
θως, δπερ εϊνε προσκεκολημένον έπι λαβίδας 
7—8 ποδών μήκους, ήτις έπίσης εϊνε προσ- 
δεδεμένη έπί σχοινιού μακροϋ καί Ισχυρού.

Έκάστη λέμβος φέρει επίσης και λόγχας σι
δηράς καί μακράς, τάς όποιας καρφώνουσιν 
έπί τού κήτους, όπόταν πλησιάσωσιν αύτό.

Μόλις ή λέμβος πλησιάση τό ζώον μέχρι 30 
ποδών Απόστασιν, δίδεται τότε τό σύνθημα καί 
Αμέσως οί Αρμόδιοι έξακοντίζαυσιν ίπ' αΰτον 
τήν Αρπαγήν, προσέχοντες ώστε νά σκοπεύω- 
σιν αΰτδ έπιτυχώς εις το μάλλον εθαίσθητον 
αύτον μέρος, διότι Αλλως τδ ζώον καθίσταται 
έπικίνδυνον. Όπόταν τδ ζώον πληγωθή, φεύ
γει τοσοΰτον ταχέως, ώστε, έάν τό προσδεδε- 
μένον έπί τής Αρπάγης σχοινίον δέν έπαρκεϊ καί 
συντρίβει, τότε τδ Ακάτιον Αναστρέφεται καί οί 
έν αύτώ έπιβαίνοντες εύρίσκονται διά μιας εν 
tfj Φαλάοδ}}.

Αιά τούτο προσέχουσι πολύ, ινα μή τοιαΰτα 
συμβαίνωσιν.Όπόταν καιρίως τδ ζώον πληγωθή 
καί φύγη μετά ταχύτητας, Αφίνουσιν έπαρκές 
σχοινίον, παρακολουθοΰσι τότε αυτό καί μα- 
ζεύοντες τδ σχοινίον, Ανευρίσκουσι τδ ζώον, τδ 
βποτελειοΰσι και τδ μεταφέρουσι πλησίον τού 
πλοίου. Πολλάκις όμως τό ζώον καταφεύγει 
&ιδ τούς πάγους, οπού Αποθνήσκει ή παρα- 
μένει έκεϊπληγωμένου έπί πολύ. οτε αι αλιεΐς 
Απελπιζόμενοι, κόπτουσι τδ σχοινίον καί Απο- 
ϋύρονται έκέϊθεν Ατελεσφόρως. Συνήθως μετά 
τδν θάνατον καί τήν περισυλλογήν τοΰ κήτους οί 
Αλιεΐς κατακόπτουσιν αυτό διά μοχαιρών, λαμ- 
βάνουοιν δ,τι ώφέλιμον έχει, καί είτα έγκατα- 
λείπουσιν τόν σκελετόν έπί τών πάγων, οτε 
έπιπίπτουσι παραχρήμα τά ένυδρα πτηνά καί 
αί θαλάσσιοι άρκτοι, αΐτινες εύρίσκουσιν ουτω 
λαμπρόν συμποσίου.

Τό πολντιμώτερον πράγμα, δπερ δποσύ- 
ρουσ ι έκ τών ζώων τούτων εινε τό λίπος, τδ 
δπο'ον τέμνουσιν είς τεμάχια και ΐοποθετοϋσιν 
Αμέσως έντός βυτίων καί κιβωτίων. Τδ λίπος 
τούτο συνήθως διαλύουσιν είτε έντός τού πλοίου 
ή καί έντός κλιβάνων έπί τής ξηράς πρδς κα- 
λειτέραν συντήρησιν αυτού: ‘Αλλά δέν είνε μό
νον χρήσιμον είς τδν άνθρωπον τδ παχύ έλαιον, 

. οπερ έξάγεται έκ .τών φαλαινών, διότι τό έμ- 
πόριον χρησιμοποιεί καί τούς δδόντας αύτών 
τά δέ -^τ,όσθια' χρησιμεύουσιν εϊς τινας χώ
ρας πρδς κατασκευήν ύέλων τ&ν παραθύρων. 
‘βσαυτως δέ καί οί τένονες χρησιμεύουσιν πρδς 
κατασκευήν χορδών δικτύων ώς καί αί πλευ- 
ραί καί αϊ σιαγόνες είς τούς βορείους λαούς είς 
τήν κατασκευήν τών καλυβών των Αλλά 

τό κρέας αύτών ώφελέϊ εις τινας βορείους λα
ούς ώς τροφή πολλάκις.

Κατά γενομένους Απολογισμούς δύναταί τις 
νά κερδίση ίκ μιας φαλαίνης εως 10,000 φρ· 
καί τούτο εξηγεί διατί λαοί τινες έκτίθενται είς 
τόσους κινδύνους προς Αναζήτησιν κ<χ! Αλιείαν 
τοΰ ζώου τούτου.

’Αλλά καί ή έπιστήμη Αφ’ έτέρου ώφελήθη 
πολύ έκ τής καταδιώξεω? τών φαλαινών καθό
σον άλλως τε καί al Αναζητήσεις τών εξερευνη
τών θά εύρισκον δυσκολίαν είς τήν Ακτοπλοΐαν 
τών μερών τούτων.

Φ. ΠΡΙΝΤΒΖΗΕ

ΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΖ

Χάρις τ$ί γεωδζιτιζ,^ διτθνγ! Έταιρείο: ή φυ- 
σχκτα έξερευνησις τϋς σφκίρκς μχς ποιείται 
καθ’ έχάττην αίσθνιτάς προο'δους και έν ού με- 
μακρυσμένω μελλοντι οί φυσιοδϊφαι θά §υσα- 
νασχετώσι μη γνωρίζοντες ποδ πλέον νά διευ- 
θυνωσι τά καταμετρικά αύτ&ν έργαλεΐα.

,Άπϋ τοΰ 1906 καί έντεΰθεν ‘ίρξαντο τ$5ς 
καταμετρησεως τοΟ δψους καί βάθους άπό τής 
επιφάνειας τής θαλάσσης έν ολη τή σφαίρα 
μας και αί έργασίαι αυται έπέφερον θαυμάσια 
άποτελεσματα.

Γνωστόν τοΐς π&σι τυγχάνει, οτι εις πίίσαν 
γεωδαιτικην καταμέτρησίν ώς βάσις λαμθάνε- 
ται ή επιφάνεια τής θαλάσσης, άλλά δυνάμει 
τής ελζεως τών Ηπειρωτικών μαζών ή Ιπυρά- 
νεια αδτη ποικίλλει κατά τάς τεθεωρημένας 
άκτάς. "Εδει δθεν νά ληφθή συμπεφωνημένη 
τις έπιφάνεια ώς βάσις τών έργασιών τούτων, 
ή δέ γεωδαιτικη εταιρεία άπεφάσισε νά λάβιρ 
ώς μέσον ύψος τής καταμετρησεως τήν επιφά
νειαν τής θαλάσσης τοΰ λιμένος Κάλβος, τής 
Μασσαλίας.

’Ενώ άλλοτε άπεδέχοντο διαφοράν 1 μ, και 
62 μεταξύ τής επιφάνειας τοΰ ’Ωκεανού έν 
Βρέστ καί τοΰ τής Μεσογείου έν Μασσαλία, 
Ηδη γνωρίζομεν, οτι α( δύο άκταί δέν διαφέ- 
ρουσιν άλληλων η 17 εκατοστόμετρα. Τό αύτο 
συμβαίνει σχεδόν καί μεταξύ τών παραλιών 
τής Βορείου θαλάσσης καί τής Άδριατικής.

Αί Ήπειροι έχουσι μέσον ύψος 700 μέτρων 
άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης, τοΰ ύψηλο- 
τέρου σημείου τής σφαίρας δντος ούχί του 
Gaurisankar, ώς άρέσκονται τινές νά διδά- 
σκωσιν έτι έν τοΐς σχολείοις, άλλά τό όρος 
Έβερέοτ, έν τοΐς Ίμαλαίοις, έχον ύψος 8,840 
μ. τοΰ Gaurisankar έξικνουμένου μόλις εις 
τά 7,143 μ.

Ή καταμέτρησές τοΰ βάθους τών θαλασσών 

κατά τά τελευταία ταθτα έτη παρέσχενήμΐν 
άρκετάς πληροφορίας περί τών βαθύτερων μ$- 
ρών τής ύδρογεΐου· είχε δέ άποδειχθή κατ’ 
εσφαλμένους ύπολογισμούς, οτι τά μεγαλεί- 
τερα βάθη εύρίσκονται 15—16 χιλιόμετρα κά
τωθι τής έπιφανείας τής θαλάσση;. Ήδη δμως 
γενομένης άκριδεστέρας έξετάσεως,η βολίς δέν 
κατήλθε χαμηλότερο* τών 9,636 μέτρων και 
νομίζομεν τό βάθος τούτο άρκετά μεγάλον.

’Ιδού δέ και τό μεγαλείτερον γνωστόν αυ
θεντικόν βάθος. Εύρίσκεται πλησίον τής νήσου 
Guam, μιίς τών Μαριαννών νήσων, έν τφ 
Είρηνικώ Ώκεανφ.

Ούτως έχομεν μεταξύ τοΟ ύψηλοτέρου ση
μείου τής γής κα1. τοΟ χαμηλότερου βάθους 
τής θαλάσσης σύνολον 18,476 μέτρων, ήτοι 
18 ι/3 χιλιόμ. έν στρογγύλφ αριθμώ. Και έν 
τούτοις αί άποστάσεις αυται φαίνονται ασή
μαντοι, σχετιχώς τφ μεγέθει τής γηΐνης δια
μέτρου.

Παριστώντες ήδη τάς αποστάσεις ταύτας 
εΐς κλίμακα έπί σφαίρας διαμέτρου ενός μέ
τρου, τούτέστιν έν άληθεΐ άναλογίρ:, το όρος 
"Εβερεστ Οά έσχημάτιζεν έπ’αύτοΰ προεξοχήν 
7 δέκατων τοΟ χιλιοστομέτρου μόνον, και τό 
βάθος τών Μαριαννών νήσων θά άντεπροσώ-
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πευε κοιλότητα 7 1/ί δεκάτων τοΰ χιλιοστο
μέτρου. 'Ώστε αί άνωμαλίαι τής γής δέν πα
ραβάλλονται σχετικώς Ούτε προς τάς τοΰ πορ
τοκαλιού.

* *
Καί επειδή έποιησάμεθα λόγον περί ωκεα

νογραφίας, θά προσθέσωμεν καί σχετικά τινα 
περί τών προσφάπως γινομένων καταμετρή
σεων υπό τοΰ Hellaild-Hansen σχετικώς τό5 
διεισδύσει τοΰ φωτός έν τοΐς ώκεανικοΐς βά- 
θεσιν.
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Μέχρις εσχάτων 
άπεδέχοντο, δτι τό 
φώς δέν ύπερέδαινε 
τά άπό 400 — 500 
μέτρων άπό τής επι
φάνειας τής θαλάσ
σης στρώματα. Άλλ ’ 
έπειδή τδ ηλιακόν 
φώς, ώς γνωστόν, 
άποτελεΐται άπό ποι
κίλων χρωμάτων ά- 
κτίνας, έδει νά έζετα- 

• σθή επιμελέστερου τό 
πράγμα.

Είς τοΰτο προέδη 
έσχάτως ή νορδηγι- 
ακή Κυβέρνησις δι’ 
ειδικό ΰ παλεμικοΟ 
σκάφους πρός νότον 
καί δυσμάς τών Άζό - 
ρων νήσων, έπιχει- 
ρήσασα δι’ ειδημόνων 
τάς δεούσας καταμε
τρήσεις, έξ ών άπήλαυσε τ’ ακόλουθα άποτε- 
λέσματα.

Αί φωτειναί ήλιακαί άκτϊνες είσδύουσι μέ
χρι βάθους 100 μέτρων καί ήδη έν τή άπο- 
στάσει ταύτη αί έρυθραϊ άκτϊνες είσί μάλ
λον έζησθενημέναι ή αί ιώδεις άκτϊνες. Είς 
άπόστασιν 500 μ. τό υγρόν περιβάλλον άπορ- 
ρο’φ^ άπάσας τάς έρυθράς ακτίνας καί κατ’ 
άκολουθίαν δέον ν’ άποδεχθώμεν, οτι οί ίχθεϊς 

τούτων δέν «βλέπουσι ή 
> Φωτογραφική δέ τις·πλάξ 
’ άποτυπωθή. Είς 1000 μ. 

καί τό υπέρ-ιώδες είσίν 
1,700.μέτρα ούδέν ίχνος

τών διαμερισμάτων 
τό ζυάνοΰν χρώμα.» 
εύχρινώς δύναται ν’ 
άπόστασιν τό ιώδες 
εΐσέτι αισθητά. Είς , .
φωτός γίνεται αισθητόν.

*

"Αλλοτε, δτε ο κόσμος έζη έν ζαιρφ τών 
. επικρατουσών παλαιών θεωριών του Λαμάρκ 

κάι του Δαρδίνου, οί σοφοί, οίτινες δέν ηγνόουν 
την άπουσίαν τοϋ φωτός εντός τών μεγάλων 
βαθυτήτων, έσαέπταντο ώς εξής : «Τό περιέ- 
χον σχηματίζει τήν ένέργειαν καί ή ενέργεια 
άποτελεϊ τό ό'ργανον. ’Όπου δέν υπάρχει τό 
φως, ούδαμώς ή άνάγζη νά βλέπρ τις καΟα- 
ρώς. “Αρα οί ίχθεϊς δέν έχουσιν οφθαλμούς.»

Πραγμπτικώς υποκείμενά τινα, ώς ό Γα- 
στρονόμος τοΟ Baird, δέν φέρουσιν οπτικά 
όργανα, άλλα κατά μήκος τοΟ σώματός των 
ύπάρχουσι φωσφορώδεις πλάκες διατεταγμέναι 
δίκην λυχνίσκων. Άφοθ δέν έχουσιν οφθαλ
μούς, διατί νά φωτίζεται ούτως ή πορεία 
των ; Μυστήριον.

Άλλ’ιδού έτερον ύποκείμενον ό Φωτοστο- 
μίας, οστις ίσως μέλλει νά μάς διαφωτίσν).

Αΐχμαλωτισθείς ού- 
τος είς 1,138 μ. βά
θος έφεοεν οφθαλμούς, 
και έπειδή διαμένει 
εις σκοτεινά διαμε
ρίσματα, φωτίζει τήν 
πορείαν του διά τών 
φωτεινών αύτοΟ Ορ
γάνων, διατεθειμέ
νων ύπό τούς οφθαλ
μούς καί . είς άπαντα 
τά μέρη τοΟ σώμα
τος.

“ ’Αρκετός οθεν άριθ- 
μός ΐ-χθύων έστί φω- 
σφορωδης."Ετεροι έτι 
καλείτερον φέρουσιν 
έπί τής κεφαλής των 
άληθεϊς αυτοκίνητους 
φάρους κατά βούλησιν 
λάμποντας. Έτεροι 
δέ πεπροικισμένοι δι’ 
άγκύστρου προσδεδε-

μένου έπί κινητοδ νήματος, άνάπτουσι τό λυ- 
χνιδιόν των καί ούτω πορεύονται είς αλιείαν. 

"Αλλοτε διαδιοΰσιν αντιπρόσωποι τελειότε
ροι τοΟ παραδοζου τούτου οαύνου. Είς τούς 
όφθαλμούς των, μηκυνωμένους κατά βούλησιν, 
ώς τά ήμέτερα ναυτικά τηλεσκόπια, υπάρχου- ' 
σιν οπτικοί ύελοι, ών ή κυρτότης ποικίλλει 
κατα το πρεσβλεπόμενον μέρος, ένώ πίνακες 
διαφορως ««χρωματισμένοι διαγράφονται έν τή 
φωτεινή δέσμη, ήν έκπέμπουσι μακράν.

Καί άπας ούτος ό κόσμος, θν άλλως ένομί- 
ζομεν σκοτεινόν, ζή έν μαγικώ φωτισμφ, ον 
ό Γόιος παράγει, ελλείψει ήλιακών άκτίνων.

’Ενίοτε οι κάτοικοι τών άβύσσων τούτων 
λαμπουσι διά τών λαμπροτέρων χρωμάτων. 
Και οί πολυτιμώτεροι λίθοι συνηνωμένοι καί 
φωτιζόμενοι διά τών άκτίνων τών ούρανίων 
αστέρων δεν θά ήδύναντο νά μάς δωσωσιν 
ιδέαν του μαγικού όντως θεάματος, οπερ μάς 
παρεχουσιν εν τοϊς άβύσσοις τών ωκεανών τά 
ζωύφια ταυτα.

Φ. ΠΡΙΝΤΞΖΗΣ
, it—

ΠΩΣ Μ’ ΕΡΡΙΞΕ

Όπως το κύμα Αδιάκοπα 
κτυπάει μέσ’ τ’ Ακρογιάλι 

«αί φύκια ρίχνη στή στεριά 
* «αί βόλια Αγάλι. αγάλι.

"Ετσι «αί μένα μ’ ερριξε 
σά φύκι, στήν καρδιά σου 

έκειό τό χϋμα που έφυγε
Απ’ τή γλυκεία ματιά σου.

Ζάκυνθος ΑΓΓΒΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΛΕΓΜΟΝΗ
ό παθολογικόν τοΰτο φαι- ’ 
νόμε»ον, οπερ έν τοϊς κα
θεξής πρόκειται νά σπου- 
δάσωμεν άπετέλεσεν και 
Αποτελεί τό αντικείμενο/ 
μακρών έρευνών.

Άπό τοΰ Ίπποκράτους 
και τοΰ Γαληνού μέχρι των 
καθ’ ήμά; χρόνων γενεα'ι 
δλόκληροι επιστημόνων 
ενησχολήθησαν είς τήν με
λέτην αύτοΰ. Προσεπάθη- 
σαν οί έρευνηταί οότοι νά 
έξακριβώσωσι τά αίτια τής 
φλεγμονής, τόν τρόπον τής 

παραγωγής της, τάς άνατομοπαθολογικάς Αλλοιώ
σεις τών ίστών κατά τό ύψος τών όποιων παρήχθη, 
συνελόντι είπείν αί μελέται αύτών έτεινον είς τήν 
ύπό πάσαν εποψίν μελέτην τοΰ νοσηρού φαινομένου. 
Δυστυχώς όμως τά Αποτελέσματα δέν έφάνησαν αν
τάξια τοΰ καταβληθέντος ζήλου, είς τρόπον ώστε 
έπιθυμών τις σήμερον νά θέση γενικόν τινα δρι- 
σμόν περί φλεγμονής δυσκολεύεται ή μάλλον αδυ
νατεί νά τό πράξη.

Ούχ’ ήτταν, έπειδή ένταΰθα στενότερου πως θά 
έπιληφθώμεν τοΰ θέματος, έλπίζομεν νά δώσωμεν 
είς τούς άναγνώστας τής «Φύσεως» σαφή Ιδέαν τοϋ 
πράγματος.

ΙΙρΰς εύχερεστέραν Ανάλυσιν τών διαφόρων τής 
Φλεγμονής φαινόμενου θά άκολουθήσωμεν τήν κά
τωθι σειράν. ®ά δμιλήσωμεν πρώτον περί τής κλινι
κής είκόνος τής φλεγμονής, θά Αναλόσωμεν είτα τά 
διάφορα αυτής συμπτώματα καί τέλος θά έκθέσω- 
μεν τά «ατά τόν μηχανισμόν καί τήν σκοπιμότητα 
αύτής.

• Rubor, tumor cum calore et dolore» ελεγεν 
δ πολύς Κέλσος τής παλαιοτέρας έποχής, ότι είναι 
ή φλεγμονή, συμφόρησις δηλαδή καί έξοίδησις μετά 
θερμότητοςκαί άλγους. Τόν δρισμόν τοΰτονκαίήμεΐς 
θά παραδέχθώμεν, καθόσον βεβαίως πρόκειται περί 
τοΰ κλινικού μέρους τής έν λόγφ νοσηρός επεξερ
γασίας.

Πάντες βεβαίως έχετε παρατηρήσει φλεγμαίνοντα 
πόδα, εϊτε καί .χεϊρα καί έχετε τηρήσει πιστήν ει
κόνα τοΰ πράγματος έν τφ νφ υμών, ούτως ώστε 
νομίζομεν περιττόν νά περιγράψωμεν τήν μορφήν τής 
συμφορήσεως, έξοιδήσεως κ.λ.π. Τό-τοιοΰτον θά 
ήτο πλήρης ματαιοπονία.

Παραλίποντες δθεν τήν τοιαύτην φροντίδα, θά 
άσχοληθώμεν μέ τήν έρμηνείαν τών συμπτωμάτων 
τούτων.

Καί πρώτον πώς τελείται ή συμφόρησις; Προ
καταβολικός δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι αΰτη είναι 
άπλόΰν κατ! άνάκλασιν φαινόμενου, κατωτέρω δέ 
θά έξηγήσωμεν τί έννοοΰμεν διά τοΰ όρου τούτου. 
Ταύτης διακρίνουσι δύο στάδια’ τό τής Αγγειοδια
στολής «αί τό τής στάσεως τοΰ αίματος- Κατά τό 
πρώτον στάδιον παρατηροΰμεν τά Αγγεία νά διευ
ρύνονται ισχυρός καί νά πληρώνται αίματος,«οπερ 
κατά τήν στιγμήν ταύτην §έει. μετά μεγάλης ορμής 
λόγφ έλαττώσεως τής πιέσεως. Άφοΰ δέ φθάσωσι 
ταΰτα, τό maximum της διατάσεώς, ΑΚινητοΰσιν 
Αποτόμως καί τότε τό ανα παύεται κυλινδούμενον. 
Άπό τής στιγμής ταύτης είσερχόμεθα είς τό δεύ

τερον στάδιον τής Υπεραιμίας: τήν στάσιν τοΰ 
αίματος.

*Η στάσις τοΰ αίματος καθίσταται εύεξήγητος, 
άν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι κύριος παράγων τής κινή- 
σεως αύτοΰ κατά τά τριχοειδή είναι ή έλαστικότης 
τών προκειμένων Αγγείων. Ταύτης άρθείσης, ή κί- 
νησις τοΰ αίματος παύεται.

Άμφότερα τά φαινόμενα ταΰτα, τόσον τό πρώ
τον, όσον καί τό δεύ,ιερόν είναι έπακόλουθα τής 
παραλύσεως τών τριχοειδών κατά τό ύψος τής φλεγ
μονής. Καί είπομεν ήδη, δτι ή τοιαύτη παράλυσις 
(Αποτέλεσμα τής δποίας είναι ή συμφόρησις) Αποτε
λεί άπλοΰν κατ’ άνάκλ-^σιν φαινόμενον.’ Φερόμεθα 
κατ’ Ακολουθίαν είς τήν Ανάγκην νά έξηγήσωμεν τί 
έστί φαινόμενον Αντανακλαστικόν. Καί ή όπάντη- 
σις έπί τοΰ προκειμένου δύναται νά συνοψισθή ού
τως. Είναι δ τρόπο:, καθ’ δν ένεργεΐ τό νευρικόν 
ήαών σύστημα. Τρόπος δ όποιος Απαιτεί τήν μεσο- 
λάβησιν τριών παραγόντων’ ήτοι: μιας κεντρομό- 
λου=αίσθητικής ίνός, ενός νευρικού κέντρου καί 
μιας κεντροφύγου=κινητικής Τάς ίνας ταύτας εύ- 
ρίσκομεν πορευομένας έν παντ'ι νεύρφ τοΰ σώμα
τος, τό δέ κέντρον εϊτε είς οημείον τι τής φαιάς 
ούσίας τοΰ έγκεφαλονωτιαίου άξονος, είτε εις περι
φερικόν τι νευρικόν γάγγλιον.’Αθροίζοντες τά τρία 
Ανωτέρω στοιχεία λαμβάνομεν τόν περίφυμον νευ
ρώνα τών φυσιολόγων ή τό άλλως καλούμενου Αν
τανακλαστικόν τόξον. ’Ιδού δέ καί πώς λειτουργεί 
ούτος. Ή αισθητική δέχεται έντυπώσεις' έκ τής 
περιφερείας καί μεταβιβάζει αύτάς είς τό κέντρον, 
είς δ τελευτφ. Τό κέντρον τούτο διεγειρόμενον θέ
τει είς κίνησιν τήν έξ αύτών πηγάζουσαν κινητήν 
ϊνα, ή δποία Απολήγει κατά σειράν είτε είς γραμ
μωτήν τινα ϊνα σκελετικού μυός εϊτε είς λεϊον μΰν, 
τών σπλάγχνων. Τό Αποτέλεσμα τής ένεργείας, τοΰ 
κέντρου είναι άλλοτ’ άλλο, έξαρτώμενον έκάστοτε 
έκ τής φύσεως αύτοΰ, άν δηλαδή είναι κινητικόν 
ή άν είναι ανασταλτικόν τών κινήσεων. Καί είς τάς 
περισσοτέρας μέν περιπτώσεις έπέρχεται σύσπασις 
τοΰ Αντιστοίχου μυός, ύπάρχουσιν όμως καί περι
πτώσεις,καθ’ ας Αντί συσπάσεως έπέρχεται χάλασις, 
ώς έπί τοΰ προκειμένου. Τά πράγματα ταΰτα συμ · 
βαίνουσιν άπαραλλάκτως καί εις τό τηλεφώνου, δθ«ν 
ένεπνεύσθησαν καί τήν παρομοίωσιν οί φυσιο
λόγοι.

Ή στάσις τοΰ αίματος είς τά τριχοειδή έχει ώς 
άμεσον Αποτέλεσμα τήν διαπίδησιν, τήν έξοδον δη
λαδή έκ τών Αγγείων έμμόρφων καί άμόρφων στοι
χείων τοϋ αίματος- Καί τά μέν έμμορφα στοιχεία 
έκπροσωποΰσι λευκά αιμοσφαίρια, τά δέ άμορφα 
πλάσμα τοΰ αίματος· Άμφότερα, άμα τή έξόδφ 
των έκ τών αγγείων, πληροΰσιν είτε όρρογόνον 
τινα κοιλότητα τοΰ σώματος, ή τά μεταξύ τών 
βροχίδων τοϋ συνδετικού ίστοϋ μεσολαβοϋντα μι
κρά χωρία, άναλόγως τοΰ τόπου, καθ’ δν εδράζεται 
ή φλεγμονή 'Οποία τις ήδη ή μορφολογική σύ- 
στασις τοΰ έξιδρώματος : Τά άμορφα στοιχεία αύ 
τοΰ εΐσίν άλλοτ’ άλλα τό ποιόν, έξαρτώμενα, ώς 
θά εϊδωμεν παρακατιόντες, έκ τής έντάσεως τοΰ 
φλογιστικού φαινομένου. Καί λοιπόν δτέ μέν έξαγ- 
γειοΰται μόνον δρρός, δτέ δέ βλέννη. δτε δέ χυλός, 
δτέ δέ τό έξίδρωμα δύναται νά Αποτελεϊται Από 
λεπτότατα ίνάδια καί τότε καλείται ίνιδώδες Είς 
άλλας πάλιν περιπτώσεις τό έξίδρωμα είναι μικτόν 
καί τότε θά είναι ή όρροΐνιδώδες ή όρροβλεννώδες 
κ.λ.π. Πρός ταΰτα ύπάρχει καί τό πυώδες εξίδρωμα. 
Ή ποικιλία’αύτη τών έξιδρωμάτων οφείλεται τό 

•μέν είς τό είδος τοΰ φλεγμαίνοντος ιστού, τό δέ 
εις τήν τοξικήν δύναμιν τοΰ προσβάλλοντος μι
κροβίου. '

Τά δέ έμμορφα στοιχεία τοΰ έξιδρώματος είαί
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ποικίλα λευκοκύτταρα, Ατινα, Αναλόγως τής λει- 
λουργίας των κατατάσσομεν είς δύο κατηγορίας, 
τήν τών μικρΟφάγων «αί τήν τών μακροφάγων. 
Είς τήν πρώιην κατηγορίαν υπάγονται ίσα φαγο
κύτταρα λόγφ τής ομικρότητος αυτών δέν δύνανται 
βΐμή μικρά μικρόβια καί ξένα στερεά σώματα νάκα- 
ταστρέψωσιν, εις δέ τήν δευτέραν όσα φαγοκύτταρα 
έχουσιν άναλάβει τήν καταστροφήν τών μειζόνων 
μικροβίων καί άλλων ξένων στερεών ούσιών.

;*Εκ τών μέχρι τοΰδε τεθένίων έπαρκώς νομίζομεν 
εξηγούνται τά τής φλεγμονής συμπτώματα. Καί δή 
ή μεν συμφορησις όφείλεται είς τήν συμφόρησιν 
τών αγγείων, λόγφ βαραλύσεως. ή έξοίδωσις είς 
τήν Αφθονίαν τοΰ συρρεύσαντος αίματος, ή θερ- 
μότης είς τδ αύτό αίτιον, τό δέ άλγος είς τήν μη
χανικήν πίεσιν τήν όποίαν έξασκεϊ τό εξίδρωμα έπί 
τών παρακειμένων, νευρικών κλώνων κω κλωνίων, 
Καί ήδη δς έξετάςωμεν τά κατά τόν μηχανισμόν 
καί τήν σκοπιμότητα τής φλεγμονής.

Εϊπομεν άνωτέρω, προκειμένου περί τής κλινικής 
είκόνος τοΰ φλογιστικού φαινομένου, δτι ,ή φλεγ
μονή είναι συμφόρησις, έξοίδωσις κ.λ.π. Έύέσαμεν 
δηλαδή τόν ορισμόν αύτής ύπό κλινικήν εποψιν. 
'Ηδη πρόκειται νά έξετάσωμεν τήν φλεγμονήν ύπό 
τήν εποψιν τής φυσιολογικής παθολογίας, ό δέ δρι- 
σμός τόν όποιον θά θέσωμεν ύπό τήν έννοιαν ταύ- 
την έχει ώς ακολούθως: Ή φλεγμονή είναι σύνηθες 
Αντανακλαστικόν φαινόμενου Αποσιωπούν τήν άμυ
ναν τοϋ οργανισμού κατά παντός μηχανικού ή τε
λικού παράγοντος, τείνοντος νά έπιφέρη διατα,α- 
χάς έν τή ίσοροπίφ αύτοΰ.

Γνωστόν βεβαίως τυγχάνει, δτι αί διάφοροι κοι
λότητες τοΰ ήμετέρου δργανισμοΰ ξενίζουσι ποι
κιλίαν μικροβίων. Μέ θύραν είσόδου τό στόμα καί 
τάς χοάνας τής ρινός καί μέ φορείς τά θρεπτικά 
στόιχεΐα : ύδωρ, τροφός, ατμοσφαιρικόν αέρα, κα- 
τώρθωσαν οί μικροοργανισμοί οδτοι νά είσέλθωσιν 
είς τήν κοιλότητα τοΰ στομάχου καί τών έντέρων, 
τοΰ λάρυγγος καί τών βρόγχων καί νά προσκολη- 
θώσιν επί τών επιθηλίων αύτών. Επίσης πάντες 
γνωρίζομιν, δτι έτερα μικρόβια Ιφησυχάζουσιν είς 
τά μεταξύ τών βροχίδων τοΰ συνδετικού ίστοΰ. 
ύποδορείου ή ύποβλέννογονίου σμικρότατα χωρία, 
ώς επίσης ούύέια λανθάνει, δτι δυνάμεθα νά άνεύ- 
ρωμεν μικρόβια καί έντός αύτών τών όρρογόνων 
θυλάκων.

Καί τά μέν καί τά δέ εύκαιρίαν έπιζητοΰσιν δπως 
προσβάλλωσι τά κύτταρα τοΰ έπιθηλίου. Όταν δέ 
αΰτη ήθελε παρουσιασθή, δταν δηλαδή ή ύγρομε- 
τριπή κατάστασνς τής Ατμόσφαιρας αΰςηθεϊσα ήθελε, 
κρατύνει τήν ίσχύν των, τότε έκκρίνουσι τάς τοξί- 
νας δι’ ών βάλλουσι κατά τών κυττάρων τοΰ έπι
θηλίου. ’Αμέσως τότε παρατηροΰμεν τήν έπιφά- 
νειαν αύτοΰ διαβρεχομένην ύπό όρρώδους ύγροΰ’ 
είναι τό δρρώδες έξίδρωμα. Τί συνέβη ; Μεταξύ 
τών έπιθηλιακών κυττάρων κείνται οί άκρεμώνες 
τών αισθητικών νεύρων. Τά νεΰρα ταϋτα διεγερ- 
θένΐα ύπό τών τοξινών μεταβιβάζουσιν άκαριαίως 
τήν έντύπωσιν είς τό περιφερικόν κέντρον τών άγ- 
γειοδιασταλτικών νεύρων τού οργάνου, είδοποιοϋσαι 
αύ ιό περί τοΰ κινδύνου. Έκ τής φυσιολογίας γι- 
νώσκομεν είδη, δτι τό προκείμενον κέντρον δρφ 
άνατολικώς έπί τοΰ άγγειοσυσταλτικοΰ, παραλϋον 
τήν ένέργειαν αύτοΰ. Τοϋτο έγένετο καί έν τή προ
κειμένη περιπτώσει. ΙΙαραλΰσαντος τοΰ συστοίχου 
άγγειοσυσταλτικοΰ γαγγλιακοΰ κέντρου, αίρεται δ 
τόνος τών μικρών Αγγείων καί ταϋτα διευρυνόμενα 
παθητικώς πληρούνται αίματος. Έάν διά τοδ μι
κροσκοπίου ήδη παρατηρήσώμεν είς τό έσωτερικόν 
διέυρισμένου τίνος τριχοειδούς, θά έίδώμεν, δτι τά 
μέν έρνθρά αιμοσφαίρια κείνται είς τό κέντρον, τά 

δέ λευκά είς τήν περιφέρειαν προσκεκολημένα έπί 
τών τοιχωμάτων. Έ τοιαύτη θέσις άμφοτέρων 
όφείλεται εις τό ειδικόν βάρος έκάστου.

Άλλ’ όμως ή δράσις τών τοξινών δέν περιορί
ζεται μέχρις τής Αγγειοδιαστολής, Έξασκοΰσιν αύ- 
ταΐ έπίδρασιν καί έπί τών πλακωδών κυττάρων τοΰ 
επιθηλίου, συστέλλουσαι τό πρωτόπλασμα αύτών.

Τό Αποτέλεσμά τής συστολής ταύτης είναι εύνό- 
ητον. Κατά τάς γωνίας επαφής τών κυττάρων τού
των θά δημιουργηθώσιν δπαί, τά γνωστά στόματα 
τών τριχοειδών διά τών όποιων θά έκκρέη πρός 
τά έξω τό πλάσμα τοδ αίματος. Και ιδού 
πώς ερμηνεύεται ή διαβροχή τοΰ έπιθηλίου ύπό 
όρρώδους έκκρίματος. Διά τών αύτών στομάτων θά 
έξέλθωσι κατόπιν καί τά λευκοκύτταρα. Έπί τήν 
έξοδον τών τελευταίων επενεργεί ίδίφ ό θετικός λε
γόμενός χημοτρόπισμός, χημική, .δηλαδή, συγγέ
νεια τών μικροβίων πρός τα λευκοκύτταρα, ώς έκ 
τής όποιας έλκόμενα ταϋτα σύρονται πρός τά έξω 
τών αγγείων δια τών στομάτων. Παρατηροΰμεν 
επομένως, δτι τό αύτό όπλου διά τοΰ όποιου οί 
μικροοργανισμοί προσέβαλον τά κύτταρα έχρησί- 
μευσε πρός καταστροφήν των. Διότι ό έκχυμωθείς 
ορρός καί τά έξελθόντα λευκοκύτταρα ε'ινφι οί 
άγρυπνοι φρουροί τοΰ οργανισμού, αίτινες θά πα- 
λαίσωσιν έπιμόνως κατα τών μικροβίων I

Τί μέσα θά διαθέσωσι πρός τοϋτο; Διδάσκει 
ήμάς ή φυσιολογία, δτι ό δρρός τού αίματος χάρις 
είς ούσίαν τινα τήν όποιαν εγκλείει, και τήν ό.ιοκιν 
άλεξίνην καλοΰμεν, έπιδρρ τοξικώς έπί τών μικρο
βίων διαλύων αύτά. Επίσης, δτι τά φαγοκύτταρα 
είναι πεπροικισμένα ύπό μικροβιολογικών δυνά
μεων. Ταϋτα δηλαδή δύνανται νά συλλάβωσι τά 
μικρόβια διά προσεκβολών τοδ πρωτοπλάσματος, 
νά τά σύρωσιν πρός έαυτά καί νά τά δια/.ύσωσιν. 
Συγχρόνως δι’ ουσίας τίνος τήν όποιον έκκρίνουσι, 
τής άντιτοξίνης, νά έξουδετερώσωσι τάς τοξίνας 
τών μικροβίων.

Παρατηρείται δέ, δτι είς περίπτωσιν, καθ’ ήν 
μόνος δ όρρός είναι Ικανός νά φονεύση τά μικρό
βια διά τής άλεξίνης, λευκοκύτταρα έκ τών Αγγείων 
δέν εξέρχονται. Καί τοιαύτη είναι ή περίπτωσις 
τής καταρροϊκής όφθαλμίας, τού Ρινικού καί έντε- 
ρικοΰ κατάρρου κ λ.π. φλεγμοναί αδται τής Απλου- 
στέρας μορφής. Τά λευκοκύτταρα έν τίρ μεταξύ 
παραμένουσιν έν έφεόρείφ. Ταϋτα θά κατέλθωσιν 
είς τόν Αγώνα, δταν ή μικροβιολυτική ένέργεια τοΰ 
όρροΰ άποδειχθή ατελέσφορος. Εντεύθεν έξάγομεν, 
δτι ό όργανισμός ποιείτυι χρήσιν τών δυνάμεων 
αύτοΰ κατά λόγον Ισχύος τοδ προσβάλλοντος αντι
πάλου. Καί είς μέν τάς πλείστας τών περιπτώσεων 
αί ηνωμένοι δυνάμεις τοΰ ορρού καί τών λευκο
κυττάρων : άλεξίνη καί Αντιτοξίνη κατωρθοΰσι νά 
έξουδετερώσι τόν έχθρόν. Ενίοτε δμως συμβαίνει 
τό εναντίον, καί τότε παριστάμεθα είς τήν Αδιάκο
που, Απώλειαν τών ήμετέρων τοΰ ένός πίπτοντος 
κατόπιν τού άλλου- Είς τήν περίστασιν ταύτην ό 
Οργανισμός σπεύδει νά έπανορθώση τάς Απώλειας, 
Αποστέλλων νέου, μαχητάς είς τό θέατρον τοΰ πο
λέμου. Αν δέ καί οδτοι ύποστώσιν τήν αύτήν τύ
χην, τότε σπεύδει είς έτερον μέσον άμύνης, Αρ
κούντως Αποτελεσματικόν, είς τήν έντόπισιν δη
λαδή τοΰ πεδίου τής μάχης. Κατασκευάζει όθεν έκ 
τών ένόντων Αφοριστικήν μεμβράνην είς σχήμα 
κύστεως έντός τής όποιας εγκλείει τόν έχθρόν, Απα
γορεύει ούτω τήν πρόοδον πρός τούς ύμεϊς ιστούς. 
‘U κύστις αύτη, ή όποία επενδύεται καί ύπενδύεται 
ύπό πλειόνων στοίχων λευκοκυττάρων είναι ή συνή
θης κύστις τών Αποστημάτων. Έντός ταύτης θά 
Ανεύρωμεν τά λείψανα τού πολέμου νεκρά καί 
ζώντα, λευκοκύτταρα.μβτά μικροβίων, έτι δέ πλήθος 

τοξινών καί Αντιτοξίνης, ών τό άθροισμα μέ μίαν 
λέξιν λέγεται πύον καί πας τις βεβαίως έννοεϊ ήδη 
τήν δηλητηριώδη αύτοΰ ένέργειαν- ‘Η μορφή τής 
φλεγμονής, ή όποία έχει ώς κύριον χαρακτήρα τήν 
έμπύησιν καλείται πυώδης. ’Επειδή δμως δ λόγος 
περί πύου, Ακουσίως φερόμεθα είς τήν Ανάγκην νά 
είπωμεν καί πώς ή φλεγμονή τερματίζεται.

Λοιπόν, όσάκις τά μικρόβια είναι ασθενή και 
έλάχιστα τά φονευθέντα ύπό τοΰ όρροΰ, άπορροφδ- 
ται τό τελευταίον καί ή φλεγμονή άποσβένυται 
Ούτως περατοΰνται αί έλαφραί όρρώσεις φλεγμο
ναί τών Αρθρώσεων καί τών σπλαγχνικών κοιλοτή
των. Ότεδέ ταϋτα είσίν άφθονα, καί τό έξίδρωμα 
πλείστον, τότε συνήθως ή φλεγμονή απολήγει είς 
διαπύησιν. Επειδή δέ τό πΰον είναι δηλητηριώδες, 
ώς είπομεν, ή φύσις δημιουργεί τήν Ασφαλιστικήν 
κύστιν έν τη δποίρ, εγκλείει αύτό. Σχάζοντες είτα 
ήμείς τήν κύστιν πρός τά έξω, θέτομεν πέρας είς 
τήν φλεγμονήν. Τοιαύτη είναι περίπου ή κερίπτω- 
σις τής πυώδους πλευρίτιδος. Αν δμως διά τόν 
ένα ή τόν άλλον λόγον τό Απόστημα σχασθή πρός 
τά έσω, τότε αί τοξίναι θά κύκλοφορήσωσιν έν ιφ 
όργανισμφ προκαλούσαι τοιουτοτρόπως καθολικήν 
μόλυνσιν. Έν τή κρισίμφ ταύτρ στιγμή ύ δργανι- 
σμός προσφεύγει είς τό τελευταίον αύτοΰ καταφ"- 
γιον. τήν τελευταίαν δύναμιν, ήτις τώ Απομένει’ 
τόν πυρετόν. ’Αν διά τής ύψηλής θερμοκρασίας, 
τήν όποιαν θά άναπτύξη, κατορθώση νά φονεύση 
τά μικρόβια καί διαλύση τάς τοξϊνας των, τότε θά 
έξέλθη νικητής έκ τής πάλης, άλλως θά ύποκύψη.

Έπισκοποΰντες ήδη τά μέχρι τοΰδε λεγχθέντα, 
έξάγομεν, δτι κύριος σκοπός”’τής φλεγμονή; είναι 
ή άμυνά τοΰ δργανισμοΰ κατά παντός νοσηρού πα
ράγοντος. Λαμβάνοντες ώς βέβαιον τό έξαγόμενον 
τούτο,εύκόλως έρμηνεύομεν, διατί λιμνάζει τό αίμα 
έπί φλεγμονής καί διατί προστρέχουσιν τά λευκο
κύτταρα,έπίσης διατ» γειτονικά λεμφογάγγλια εύρί- 
σκονται έν όργανισμφ. Φανερόν, δτι ή μέν Ακινη
σία τοΰ αίματος Αποβλέπει, δπως μή μεταδοθή τό 
μόλυσμα, ή δέ θερμότης, δπως ένισχύση τό έργον 
τόιν άντιτοξινών, έξαοθενοΰσα διά της καύσεως τήν 
ίσχύν τών τοξινών. Τέλος έντονος λειτουργία τών 
λειιφικών γαγγλίων ούδέν έτερον μαρτυρεί, , είμή 
συνετήν πρόνοιαν τής φύσεως, δπωτ δημιουργήση 
πολλούς μαχητάς. Έν ενί λόγφ πάντα τά έπί τής 
φλεγμονής παρατηρούμενα είς ένα καί τόν αύτόν 
σκοπόν τείνουσιν, δηλ πώςνά περισώσωσι τήν ζωήν 
τοΰ οργανισμού.

ΚΩΝ. Μ. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ

ΤΙ ΣΟΥ ΣΤΕΡΝΩ,

Μέ τό κύμα σοϋ στέρνω 
τούς Αμέτρητου; πόνους 

ποΰ γιά σένα αίσθανότουν 
ή καρδιά μου άπό χρόνους

ΚΓ άν τό βλέμμα σου ρίξης 
στο κατάλευκο άφρό του

τοΰ πιστού εραστή σου 
θέ νά βρή; τό παλμό του

ποΰ σέ σένα θά στέρνη 
ή καρδιά μου ή θλιμμένη 

είς τόν κόσμο δσο ζήση 
ώΐ ! ψυχή λαιρεμμένη II.

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛ0ΤΤ2ΗΣ

0 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΤΝΗ

τον

Α'.

Πρό τινων ημερών, εύρισκόμενος έν τινι φι- 
λικώοι'κφ, εΐίον έπί τοΰ γραφείου τοΰ φίλου 
περιοδικόν τι έπιγρκφόαενον «Έλλ. Έπτθεώ- 
ρησις» του (Ληνός Φεβρουάριου. Ένφ παρετη- 
ρουν τό περιεχόμ.ενον τούτου, (ιοί έπεστησε 
τήν προσοχήν ό φίλος είς τά έν σελ. 103 λε- 
γο'(/.ενα ύπό τοϋ κ. Χατζοπούλου. Ήπόρησα 
άναγνοϋς ταϋτα, πώς άνήρ λογιος, ο?ος ό κ. 

, Χατζόπουλος, έκφέρει κρίσεις περί χριστιανι
σμού τελείως πεπλανημένας καί άνακριβεΐς. 
Ό κ· Χατζόπουλος φαίνεται άνήρ πολυμαθής 

■καί πολυγραφότατος, άσχολούμενος ομω; περί 
τδν σοσιαλισμόν, και προσπαθων νά συμβιβάσγ) 
τάς τούτου πολυσχιδείς καί άνεφαρμο'στους 
άρχάς και θεωρίας, δέν έσχε δυστυχώς; τδν 
κατάλληλον χρόνον ν ’ άσχοληθ^
χριστιανισμό’?, τόν οποίον γινώσκει, ζσον και 
τόν βουδισμόν. . - -

‘Εσφαλμένη καί άδικος αρίσις
Ακούσατε λοιπόν τί φρονεί καί διδάσκει 

περί χριστιανισμοί έν ,σχεσει ^ρος την γυ
ναίκα. Μεταζΰ όέλλωγ εικοτολογιών καί άπραγ- 
ματοποιήτων θεωριών, συνήθων είς τού; όπα- 
δούς του άεροβκτουντος .σοσιαλισμού, τοϋ πο- 
λεμοϋντος ύπούλως τόν χριστιανισμόν, ώς καί 
π«ξσαν έν γένει θρησκείαν (διο'τι το’ ψεΰδος 
άείποτε πολεμεϊ κκί διαστρέφει τήν άλή- 
θειχν), λέγει έν τ·7ί συνεντεύξει του τά εξής 
άναληθέστατα: «Εκείνος ποό κατεδίωξε μέ 
τυφλήν λύσσαν τήν γυναίκα, εΐνε ό χριστιανι
σμός». (Έλλ. Έπιθ. σελ. 103). ’Ω ρ.ο0σαι 
καί λόγοι κκί Άθήναι, οΐου; σοφούς καί πο- 
λυίδμ.ονας άϊδρας έν τοϊς κόλποις υμών έν 
άφθονίφ τρέφετε! Ό χριστιανισμός πολέμιος 
καί περιφρόνησής τής γυναικός! Ό χριστια
νισμός, ή θρησκεία τ^ς άγάπης καί τής ίσό- 
τητος, τής φιλανθρωπίας και άδελφότητος, 
τής άλληλεγύης καί φιλαλληλίας, εχθρός καί 
διώκτης τής γυναικείας φύσεως ! ! Άναγνούς 
τήν ψευδή ταύτην καί άβάσιμον ολως κρίσιν, 
ήρώτησα τόν ύποδείξαντά μοι φίλον, ήμείς τί 
φρονείτε περί τούτου j ’Αληθεύει ό κ. Χατζό- 
πουλος, γράφων ταϋτα ή πλανάτα. ό φίλος, 
φιλολόγος ών και καθηγητής, άπήντησε. λίαν 
>όρθώς ώς εξής : ”Οτι ό Χριστός ύψωσε τήν 
γυναίκα, είς ήν σήμερον εύρίσκεται θέσιν, εΐνε 
γνωστόν καί είς αύτά τά παιδία. ’Αμφι
βάλλω δέ, άν δέν όμολογοϋσι τοϋτο καί αυτοί 
οίάπιστοι οί πολεμήσαντες τδνχριστιανισμόν.

Καί έν τούτοις, άπήντησα είς τον φίλον
.μου, δέν αίσχύνονται οί παρ’ ήμίν πολέμιοι
τοΰ χριστιανισμοΰ νά διασπείρωσι τοιαύτας
ψευδείς καί άνυποστάτους ίδεάς παρά τφ λαώ,



Η Φγϋί
a

καί μάλιστα νά υίοθετώνται αυται και νά δη- 
, μοσιεύωνται εις περιοδικόν, έκδιδόμενον παρά 

! λόγιας και διαπρεποΰς γυναικός, ιήτις ύμνους 
μόνον και άδιάκοπον ευγνωμοσύνην έπρεπε νά 
έκδηλοί καί δημοσιεύγι έν τω σπουδαίω - άλ
λως περιοδική της είς τόν Σωτήρα Χρίστον, 
τον πολυύμνητον ιδρυτήν και άρχηγόν τοΰ 
χριστιανισμοί», οστις μυριοτρόπως διά τής φι
λάνθρωπου διδασκαλίας του εύηργέτησε κατ’ 
εξοχήν τήν παρά πάντων τών άρχαίων εθνών 
περιφρονηθεΐσαν και έξευτελισθεΐσαν γυναίκα, 
ώς ή ιστορία πασιφανώς μαρτυρεί. ’Ανύψωσε 
δ’ αύτήν είς τήν έμπρέπουσαν αύτή Θέσω, . 
καταστήσας ισότιμον τφ άνδρί, ύπδ τήν άγέ- 
ρωχον πτέρναν τοΰ όποιου έσφάδαζεν έπί μά
κρους αιώνας καί σφαδάζει έτι δυστυχώς παρά 
τοίς Ιθνεσι, τοίς μή είδόσι τόν Χριστόν, και 
μή φωτισθεΐσιν υπό τοΰ εύαγγελικοΰ φωτός, 
δπερ καταυγάζει τά χριστιανικά και πεπολι- 
τισμένα έθνη.

δογμάτων καί τοΰ

«Πάντες ύμεΐς αδελφοί έστε»

“Ίνα έλέγξωμεν τό σαθρόν καί άνυπόστατον 
τής χατζοπουλείου ταύτης δοξασίας και αύτό- 
χρημα διαβολής, άρκεΐ νά μάθωμεν τί διδά
σκει τό Εύαγγέλιον περί γυναικός, και πώς 
περί αυτής άποφαίνονται οί θείοι ’Απόστολοι, 
οί κήρυκες καί διαδόται τοΰ. σωσικόσμου χρι
στιανισμοί. Μαρτυρεί τή άληθείι»; παχυλήν 

νοιαν τών χριστιανικών 
ευαγγελικού πνεύματος, ό ισχυρισμός τών λε- 
γο’ντων, δτι ό χριστιανισμός κατεδίωξε τήν 
γυναίκα, καί μάλιστα «με τυφλήν λύσσαν» 
κατά τούς τυφλώττοντας άληθώς καί λυσσω- 
δώς τόν χριστιανισμόν πολεμοΰντας σοσιαλι
στής καί λοιπούς ύλόφρονας καί άθρήσκους. 
Δέν ήτο ποτέ δυνατόν, ούτε συνφδον πρός τάς 
φιλάνθρωπους άρχάς του νά κάταδιώξγι καί 
περιφρόνηση τήν γυναίκα ό χριστιανισμός, τοΰ 
οποίου ό θείος ίδρυτής καί νομοθέτης συνέστη- 
σεν ώς κύριον γνώρισμα τών όπαδών του τήν 
πρός πάνταςτούς άνθρώπους άγάπην, καί πρός 
αύτσύς έτι τούς έχθρούς ήμών, καί έκήρυξε 
πάντας τούς είς αυτόν πιστεύοντας φίλους 
καί άδελφούς, ύπέρ ών έθυσίασε καί αυτήν 
τήνζωήν του. «Μείζονα ταύτης άγάπην, ίλε- 
γεν ό Σωτήο, ούδείς έχει, ίνα τις τήν ψυχήν 
αύτοΰ θή ύπέρ τών φίλων αυτού' ήμείς φίλοι 
μου άστε, έάν ποιήτε οσα έγώ έντέλλομαι 
ήμΐν». Συνεχώς δέ έκήρυττε καί έπέβαλλεό 
είς πά/τας τήν άγάπην. «’Αγαπάτε άλλη· 
λους—καθώς ήγάπησα ήμάς, ίνα καί ημείς 
άγαπάτέ άλλήλους.—ΓΙάντες ημείς άδελφοί 
έστε» (’Ιωάν. 15, 13. και Ματθ. 23, 8).

Ό συνιστών λοιπόν είς πάντας άμοιβαίαν 
άγάπην καί αδελφικήν σύμπνοιαν, ό θεωρών 
την γυναίκα ώς καί τόν άνδρα πλάσματα καί 
τέκνα του αύτοΰ ουρανίου Πατρός ήδύνατο νά 

μισήση καί δίωξη τήν γυναίκα, τήν άποτελοΰ- 
σαν τήν προσφιλή καί άχώριστον τοΰ άνδρός 
σύντροφον J «*Ο ποιήσας άπ’ άρχής, (διδά
σκει ό φιλάνθρωπος λυτρωτής), άρσεν καί θήλυ 
έποίησεν αυτούς... “Ό ούν ό Θεός συνέζευξεν, 
άνθρωπος μή χωριζέτω». Ό χριστιανισμός 
άρα, ό στηριζόμενος έπί τών θείων ρημάτων 
τοΰ ΊησοΟ καί άκολουθών άπαρεγκλίτως τά 
σωτηριώδη αύτοΰ παραγγέλματα κατ’ ούδένα 
τρόπον ήδύνατο νά φανή διώκτης καί περιφρό
νησής τής γυναικός, ώς οι άγνοουντες τόν χρι
στιανισμόν διαληροΰσιν. 'Ο του κόσμου Σω- 
τήρ καί ευεργέτης, ώς έχων άνεξάντλητον τήν 
πρδς πάντας άγάπην καί συμπάθειαν, ίνα δι- 
δάξγί καί ήμάς, οτι όφείλομεν’ν’ άγαπώμεν 
πάντα άνθρωπον και συγχωρώμεν τοΐς πταί- 
ουσιν ήμΐν, έδέχετο συμπαθώς καί αύτάς έτι 
τάς αμαρτωλάς γυναίκας, τάς ύπό τών ’Ιου
δαίων περιφρονουμένας, καί άπεκάλει θυγατέ
ρας· «θάρσει θύγατερ, ή πίστις σου,σέσωκέ 
σε· πορεύου είς ειρήνην.—Πορεύου καί μηκέτι 
άμάρτανε», εΐπεν είς τήν περιδεή γυναίκα, ήν 
έμελλον νά λιθοβολήσωσιν οί ·’Ιουδαίοι, ώς 
μοιχαλίδα. Ύπερήσπισε ταύτην ό φιλάνθρω
πος, καί άφώπλισε τούς κατηγόρους αυτής διά 
τής φιλάνθρωπου κ%ί θαυμασίας άπαντήσεώς 
του' «Ό άναμάρτητος υμών πρώτος τόν λίθον 
έπ’ αύτ$ βαλέτω» (’Ιωάν.).

"Υψωσε καί έτίμησε τήν γυναίκα

Τίς άλλος τώ δντι έξ όλων τών νομοθετών 
καί θρησκευτικών άρχηγών, τών κατά και
ρούς άναφανέντων, τίς άλλος πλειότερον τοΰ 
φιλάνθρωπου Σωτήρος προύνόησε πρός βελτίω- 
σιν καί άνύψωσιν τής γυναικός, καί τίς άλλος 
ήγάπησεν, έτίμησε καί έξηυγένισε τήν μέχρι 
τότε καταπεφρονημένην καί δούλην τοΰ άν
δρός θεωρουμένην γυναίκα; ’Εκείνος μόνον 
συνεπάβησεν αυτή καί εύηργέτησε πολυτρό- 
πως, οστις παρεϊχεν διαψιλώς τάς ευεργεσίας 
αύτοΰ είς πάντα ίι γίνει άδύνατον καί πά- 
σχοντα, καί είς αυτούς έτι τούς μικρούς καί 
τεταπεινωμενους, ούς οί πολλοί περιεφρόνουν 
καί έξηυτέλιζον διά τήν πενίαν καί άμάθειάν 
των. Εκείνος, ού ή συμπάθεια καί ή φιλαν
θρωπία ήτο άνεξάντλητος καί διαρκής, έκάλει 
αδελφούς του τούς τοιούτους καί περιέθαλπεν 
ώς φίλους καί οικείους. «Όράτε, έλεγε, μή 
καταφρονήσητε ενός τών μικρών τούτων.... 
Ούκ έστι θέλημα έμπροσθεν τοΰ Πατρός υμών 
τοΟ έν ούρανοίς, ίνα άπόλλυται είς τών μικρών 
τούτων» Ματθ. 18, 10), Εκείνος λοιπόν, 
οστις καί αυτούς τούς άπερριμένους καί ευτε
λείς φαινομένους ενώπιον τών άνθρώπων έκά- 
λει τέκνα θεοΰ, άπολαύοντα τής εύνοιας καί 
προστασίας αύτοΰ, ήτο ποτέ δυνατόν νά περι
φρόνησή τήν γυναίκα, τήν όποιαν έθεράπευε 
πάσχουσάν, έπαρηγόρει Ολιβομένην, συνεπάθει 

καί συνεχώρει άμαρτάνουσαν, έδίδασκε και 
ένουθέτει πταίουσαν, καί τέλος πολυειδώς καί 
πολλαχώς ύπεστήριζεν αύτήν καί εύηργετει, 
άμείβων καί βραβεύων τήν είς αυτόν πίστιν 
αύτής καί άφοσίωσιν

Ή πρδς τδν Σωτήρα άφοσίωσις των 
γυναικών

«Καί γυναΐκές τινες, λέγει ό Εύαγγελιστής 
Λουκάς, αί ήσαν τεθεραπευμέναι άπό πνευμά
των πονηρών καί άσθενειών, καί ’Ιωάννα 
γυνή Χουζά, έπιτρόπου Ήρώδου, καί Σου- 
σάννα, καί ετεραι πολλαί, αΐτινες διηκόνουν 
αύτφ άπό τών υπαρχόντων αύταΐς» (Λουκ. 
8, 3). «Ήσαν δέ καί γυναίκες άπό μακρόθεν 
θεωροϋσαι, έν αίς ήν καί Μαρία ή Μαγδα- 
ληνή, καί Μαρία ή του ’Ιακώβου τοΰ μικροΰ 
καί Ίωσή μήτηρ, καί Σαλώμη, αί καί οτε ήν 
έν τή Γαλιλαία ήκολούθουν αύτφ, καί διηκό
νουν αύτώ, καί άλλαι πολλαί αί συναναβάσαι 
αύτώ είς ’Ιεροσόλυμα» (Μάρκ. 15, 40). Τοι- 
αύτην λοιπόν άγάπην καί άφοσίωσιν πρός τόν 
ευεργέτην Χριστόν, ήν έδείκνυον αί άκολουθοΟ- 
σαι γυναίκες, ακτίνες ύπηρέτουν αύτόν πιστώς, 
συνώδευον προθύμως, έδαπάνων έξ ιδίων δι’ 
αύτόν καί τούς μαθητάς του, έθρήνουν καί 
έκλαιον διά τόν εκούσιον θάνατόν του, ήτοί- 
μαζον άρώματα καί μΰρα διά τόν ένταφια- 
σμόν του, ήτο δυνατόν νά παρίδρ ό εύσυμπά- 
θητος Ίησοΰς, καί κηρυχθώ πολέμιος τών λα-

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ
5Ιδού ηώς περιέγραψεν τδν άντικατοπτρι- 

ομδν τούτον ό Φλαμμαριών.
«Ό καιρός ζτο διαυγής και δ ήίιος λαμ

περός. Αίφνης δε παρατηρή'&η, δτι δ πύργος 
τοΰ "Εϊφελ ^το διπλούς, ύπερκειμενος δ είς 
τον άλλου κατακορύφως και άντιοτρόφως.’Ο 
δεύτερος δηλαδή, δ φανταοτικός, διηυ&ύνετο 
επί τον αύτοΰ. ίξονος, τούτέοτιν ή δεύτερα 
εικίύν ολυ>ς φυοικα δνεοτραμμένη, ώς παρί- 
οτηοιν ή έναντι είκών, ήτο καύλαροτάτη και 
ευδιάκριτος, ουτιος ώστε διεκρίνοντο άπαντα 
τα οημεια.’Η κορυφή επίοης μετά τον δόλου 
καδαροτάτη. Τδ δεύτερον διαμέρισμα διε- 
κ.ρίνετο έπίοης άρκετα καλώς, τδ δέ τρίτον 
δλιγώτερον τον δευτέρου, τής βάοεως δπολ- 
λυμένης έντδς άχλύος.

’Ολίγον δηιο'δεν τοΰ πραγματικόν πύργον 
άνω&ι τον Πεδίου τον "Αρεως διεκρίνετο, 
Ιδίως δεξιόδεν, νέφος χαμηλόν, εδρεΰον είς 
τδ ύψος τον μέσον ύψους τοΰ πύργου, λαμ
περόν ώς δ άργυρος. Ό άντικατοπτρισμδς 
οΐ>τος διήρκεοεν δλίγον καί φνσικώς έφ’ δσον 
ή δμίχλη και τδ νέφος εύρίσκοντο. είς τήν 
ϋέσιν ταύτην, παρέχοντες Ιπίπεδον κατοπτρι- 
ομοΰ.

τρευουσών αύτόν γυναικών, αίτινες άντεπρο- 
σώπευον κατά τινα τρόπον ολόκληρον τό.γυ- 
ναικεϊον φύλον ;

Καί τίνα άλλην έναργεστέραν άπόδειξιν καί 
βεβαίωσιν τής πρός τήν γυναίκα αγάπης καί 
συμπάθειας τοΰ άναμ.αρτήτου Ίησοΰ θέλομεν 
άπό τόμέγα γεγονός τής έμφανίσεώς του μετά 
τήν Άνάστασιν κατά πρώτον είς τάς γυναί
κας, τάς περί τόν τάφον θρηνούσας ; Βαβαί 
τής τιμής ! έπιφωνεϊ έκθαμβος ό τοΰ χριστι- 
ανισμοΰ περιφανής διδάσκαλος ’Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος' «Βαβαί τής τιμής, ής τό γυναι- 
κεΐον γ-ένος ήξίωται / Τούτο γάρ πρώτον καί 
προ τών ’Αποστόλων αυτών τής θέας τοΰ Ά· 
ναστάντος άπήλαυσε», Δέν εΐνε τοΰτο άρκοΰσα 
άπόδειξις τής ίδιαζούσης εύνοιας' καί τιμής 
τοΰ Σωτήρος πρός τήν τέως άσημΟν καί τε- 
ταπεινωμενην γυναίκα παρά πάσαις ταϊς άλ- 
λαις θρησκείαις, καί παρ’ άπασι τοίς λοιποίς 
έθνεσι, καί έν αύτφ έτι τφ φιλοσοφο,ϋντι Έλ- 
ληνικφ έθνει, οπερ έθεώρει αύτήν ύποδεεστέ- 
ραν καί δούλην τοΰ άνδρός, καθώς καί σήμε
ρον τοιαύτη θεωρείται . παρά πάντων τών μή 
χριστιανικών έθνών, τών μή καταυγασθέντων 
ύπό τοΰ εύκγγελικοΰ φωτός, καί συνεπώς στε
ρούμενων τοΰ χριστιανικού πολιτισμοΰ J Τί 
πρός ταΰτα θ’ άντιτάξγ ό έλλόγιμος κ. Χα-ζ 
τζόπουλος, ό έλαφρα τή διανοία έκστομίσας 
τήν κατά τοΰ σωσικόσμου χριστιανισμοί άδι
κον ύβριν καί διαβολήν ) (’Ακολουθεί)

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΤΡΓΟΥ ΤΟΥ ΒΤΦΕΛ
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ΠΟΣΗΝ σπουδαιότητα 
έχει ό πνευματισμός διά 

! τά σπουδαία τής άνθρω- 
πότητος καί τής ύπάρ
ξεως καθόλου προβλήμα
τα, καθίσταται δήλον έξ 

. αύτών των Ανακοινώ
σεων των πνευμάτων. 
«Όστιςήθελε, λέγουσι, 
νομίσει, οτιό γήϊνοςμα- 

t γνητισμός έγκειται μό
νον εις τό παίγνιον τής 
έν φιάλη, περιεχούση 

ύδωρ, κινήσεως μικροσκοπικών μαγνητικών βε
λονών,ούτος μετά δυσκολίας θά ήδύνατο νά έν- 
νοήσή,δτι τό άθυρμα τούτο έμπεριέχει τό μυ
στήριον τού μηχανισμού τής οικουμένης όλης και 
τής κινήσεως τού κόσμου. Τό αυτό δύναται νά 
λεχθή καί περί έκείνου,ό οποίος έκ τού πνευμα
τισμού γνωρίζει μόνον την κίνησιν τών τραπε- 

"ζίων. Έν τφ φαινομένω τούτφ βλέπει Απλήν 
παιδιάν καί εύχάριστον ένασχόλησιν, χωρίς νά 
έννοή, ότι τό Απλοΰν τούτο φαινόμενον, τό 
οποίον ήτο γνωστόν έν τή Αρχαιότητι, δύναται 
νά συνδέηται πρός τά σοβαρότατα κοινωνικά 
ζητήμκτχ. Όντως δέ, διά τόν έ.πιπόλαιον 
ζα^ατηρνιτήν, το χινουμχνον τρκπί^ον · τινα 
σχεσιν δύναται νά εχη πρός τήν ήθικήν, τάς 
ψυχάς καί τό μέλλον του άνθρωπου Όστις 
όμως δύναται έμβριθώς νά κρίνρ, θ’ αποδεχθώ 
οτι έκ τής χύτρας, τής οποίας τό κάλυμμα 
κατά τόν βρασμόν ύπεγείρεται, έδημιουργήθη 
ό ισχυρός παραγωγός τής κινήσεως, ήτοι ό ατ
μός δι’ ού άνθρωπος ύπερνικφ τάς Αποστάσεις 
και έκμηδενίζει τά διαστήματα. Όσοι λοιπόν 
δέν πιστεύουσιν είς όύδέν έκτος τού κύκλου τού 
ύλικού κόσμου, ήδη δς διδαχθώσιν, οτι έκ τών 
κινόυμένων τραπεζίων, τών προκαλούντων είς 
αύτούς τής περιφρονήσεως τό μειδίαμα, προ- 
ήλθεν ολόκληρος έπιστήμη καί έπετεύχθη ή 
λύσεις προβλημάτων, τά οποία ούδεμία φιλοσο
φία ήδυνήθη’ νά λύση,... ΙΙρεπει νά έχη τις 
λίαν ψευδή έννοιαν καί κακήν άντίληψιν περί 
τού πνευματισμού, διά νά ίσ.χυρισθή, δτι τήν 
δύναμιν αύτοΰ ούτος Αντλεί έκ ποταπών υλι
κών φαινομένων.... Άς μάθωσιν, δτι ή δύνα- 
μις αύτοΰ περιλαμβάνεται έν τή φιλοσοφία αύ
τού, ήτις Αποτείνεται πρός τόν' νούν καί τό ’ 
λογικόν.

Έν τή Αρχαιότητι ό πνευματισμός ήτο 
Αντικείμενου μυστηριωδών ' ένασχολήσεων, 
μετ’ έπιμελείας Από τού μικρού κοινού άπο-

κρυπτομένων· τήν σήμερον όμως ουτος δι’ού- 
δένα εϊνε πλέον μυστήριον, καθόσον όμιλεϊ σα
φώς καί Απεριφράστως· τουναντίον εϊνε νοη
τός είς πάντας, διότι επέστη, ώς φαίνεται ό 
καιρός ν’ άποκαλυφθή ή Αλήθεια τοϊς άνθρώ- 
ποις... Ό πνευματισμός δέν εϊνε έργον χειρών 
Ανθρώπων, ούδείς δέ δύναται νά αύτοκληθή 
εφευρέτης αύτοΰ, διότι εϊνε Αλήθεια τόσον Αρ
χαία, δσον αρχαία εινε ή δημιουργία τοΰ κό
σμου.Πάντα τά φαινόμενα τού πνευματισμού 
είσίν Αποτελέσματα γενικών νόμ.ων καί απο- 
καλύπτουσιν μίαν άκατανόητόν μέχρι τοΰδε 
ήμΐν δύναμιν άγνωστον, ούδέν όμως υπερφυ
σικόν ένέχουσαν. *0 πνευματισμός όλιγώτε- 
ρον ή ή θρησκεία βασίζεται έπί τού μυστηρι
ώδους καί τοΰ υπερφυσικού, δσοι δέ μέμφονται 
αύτόν, δέν τόν γνωρίζουσιν».'

Ό θεός εϊνε ό ύπατος Νους · καί ή αιτία 
πάντων τών οντων· εϊνε αιώνιος, Αμετάβλη
τος, άϋλός, εϊς, παντοδύναμος, Αγαθός, ιδιαί
τατα δέ πάνσοφος καί δίκαιος. Συνεπώς άπεί- 
ρως τέλειος ών, δέν δύναται νά γνωσθή ύπό 
τού περιωρισμένας έγοντος τάς νοητικάς δυνά- 
fxstS ανθρώπου, οστις συναται να γνωρισ^ αυ· 
τόν μερικώς μόνον καί βαθμιαίως, έφ’ δσον και 
κατ’ όλίγον έλευθεροΰται άπό τών δεσμών τής 
ύλης. Έν τούτοις ό Θεός εν τή καλοκαγαθία 
του, οσάκις θεωρεί ωφέλιμον, Αποκαλύπτει είς 
αύτόν δ,τι ούδεμία διάνοια καί έπιστήμη δύ
ναται νά γνωρίση, Έκ τούτων δέ τών αποκα
λύψεων Αντλεί ό άνθρωπος τήν γνώσιν τοΰ πα
ρελθόντος αυτού καί τοΰ μέλλοντος.

Τών πνευμάτων αί ανακοινώσεις μεταδίδον
ται τοϊς άνθρώποις ή δι’ έμπνεύσεως ή διά 
προφορικού λόγου, διά μέσου τών μεσαζόντων, 
ή δι’ έμφανίσεως αυτών καθ’ ύπνους ή καί έν 
έγρηγόρσει. Άνακοινούνται δ’ αί αποκαλύψιις 
αυται διά τών μεσαζόντων, άλλα δέν δπεται 
οτι πάντες ούτοι δύνανται νά χρησιμεύσωσιν 
ώς όργανα τοΰ Θεού, καθόσον οί κύριοι τοΰ 
Θεού έντελοδοχοι εϊνε τά Ανώτερα καθαρά 
πνεύματα, έπειδή ύπάρχουσι τοιαΰτα απα
τηλά, καθ’ ά ό Άτόστολος λέγει: «μή παντί 
πνεύματι πιστεύετε, Αλλά δοκιμάζετε τά 
πνεύματα ει έκ τού Θεού έστι» (Λ’ Ίω. δΖ, 
1). Ή Αποδοχή τών πνευματιστικών Αποκα
λύψεων δέν εϊνε παθητική, δηλονότι δέν είμεθα 
Υποχρεωμένοι νά τάς δεχώμεθα τυφλώς.καί 
Ακρίτώς, αλλά τουναντίον έλευθεραν ολως 
έχοντες τήν βούλησιν, δυνάμεθα νά μελετή- 
σωμεν, σχολιάσωμεν, άντιπαραβάλωμεν καί 
έξαγάγωμεν τή προσήκοντα πορίσματα.

Ό κόσμ.ος μετά τών εμψύχων καί Αψύχων 
βντων έδημιουργήθη ύπό τοΰ θεού, μόνον δ’ 
ουτος γινώσκει, Αν ή υλη εϊνε αίωνία ή έχει 
Απ’ αύτού τήν Αρχήν έν χρόνφ. «Τό λογικόν 
όμως μάς λέγει, δτι ό Θεός, τό ιδεώδες τής 
Αγάπης καί τοΰ έλέου, ούδέποτε παοέμεινεν 
άπρακτος και Αδρανής. Όσονδήποτε χρονικώς 
απομεμακρυσμενην καί άν φαντασθώμεν τήν 
άρχήν τής ένεργείας αύτοΰ, έπ’ ούδεμίαν στι
γμήν θά δυνηθώμεν νά φαντασθώμεν αύτόν 
όιατελοΰντα έν άδρανεία.»

Τήν οικουμένην συναποτελοΰσι δύο στοιχεία, 
ή υλη καί τό πνεΰμα, Αγνοείται όμως, δν 
έχωσι κοινήν τήν πηγήν καί δν ό νοΰς εϊνε 
αυθύπαρκτος ή εϊνε Απλή ίδιότης ή Απόρροια 
τής θεότητος· έν δέ μόνον πιστοποιείται αύ- 
τοφανώς, οτι ή υλη στερείται λόγου καί οτι 
Ανεξαρτήτως Απ’αυτής Υπάρχει ό νοΰς. Άμ- 
φότερκ όμως τά στοιχεία ταΰτα δίίκνούνται 
δια πάντων τών οντων. Και ή μέν ύλη άποτε-τ 
λεΐ τα δεσμά, τό όργανον καί τό έδαφος τής 
ένεργείας τού πνεύματος, τό δέ πνεύμα εϊνε ή 
λογική αρχή ή στοιχείον τής οικουμένης, ό λό
γος.

Η υλη Αποτελείται έξ ενός πρωταρχικού 
στοιχείου, αί δέ ιδιότητες αυτής,(βάρος, οσμή, 
χρώμα κτλ.) προέρχονται έκ τών μεταβολών 
τών Ατόμων τής πρωταρχικής ύλης, αϊτινες 
εϊνε ύποκειμενικώς μόνον είς τάς αισθήσεις 
αντιληπται καί ούχί Αντιζειμενικώς ύποστα- 
ται, διό καί οί μαγνητισταί κατά βούλησιν 
προσδίδουσι τοιαύτας ιδιότητας είς τήν ύλην. 
Τής ύλης αί καταστάσεις εϊνε άπειροι, καίάλ- 
λαι μεν εϊνε είς ήμίξς αίσθηταί, περί άλλων 
δ’ ούδεμίαν έχομεν έμπειρικήν γνώσιν. *Η έκ- 
τασις τής οικουμένης εϊνε άπειρος, διότι ό νοΰς 
πέραν και τών άπωτάτων φανταστικών ο
ρίων εννοεί έκτεινομένην έτι παραιτέρω έκτα- 
σιν, καί ούτως έπ’ άπειρον· τό δέ άπειρον 
πληροί ή υλη έν ρευστή καταστάσει. Αί κύριαι 
τής ύλης ιδιότητες εϊνε ή δύμαμις και ή κίνη- 
σις, παντα δε ταλοιπάεϊνε τούτων παράγωγα.

*0 νοΰς εϊνε ή ούσιώδης ίδιότης τοΰ πνεύ
ματος, άμφότερα δμως συναποτελοΰσι τόν λό
γον. Ό κύριος, πρωταρχικός, αιώνιος καί προ- 
ΰπαρχων τού ορατού ύλικού κόσμ.ου κόσμος εϊνε 
ό πνευματικός, ό δέ ύλικός κόσμος εϊνε δευτε- 
ρευων. Ώς έκ τής φύσεως αύτών οί δύο ουτοι 
κόσμοι δέν δύνανται νά έλθωσιν είς σχεσιν 
καί έπικοινωνίαν έξ Αμέσου έπαφής καί άλ- 
ληλεπιόράσεως, διότι τό παχυλώς ύλώδες δέν 
δύναται νά συνδυασθή πρός τό Απόλυτον 
πνεύμα· έπειδή όμως Ανάγκη νά έπέλθγ τοι- 
αυτη σχεσις, ίνα καί ό ύλικός κόσμος καταστή 
λογικός, αυτή έπιτυγχάνεται διά τοΰ παχκσ- 
ομίον ρεύματος, μεσάζοντος μεταξύ ύλης καί 
πνεύματος. Τί δέ εϊνε τούτο τό παγκόσμιον 
ρεΰμα; Ώςέξής εξηγείται ύπό τού Άλλάν

Καρδέκ : «Καίτοι το ρεϋμα τούτο Από τίνος 
έπόψεως δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς υλικόν 
στοιχείου, δμως διακρίνεται Από τής ύλης δι’ 
ειδικών ιδιοτήτων, Έάν ήτο πραγματικώς 
ύλικόν, δεν θά υπήρχε λόγος νά μή ήτο καί τό 
πνεύμα τοιοΰτο. Κείται μεταξύ τού πνεύματος 
και τής ύλης, εϊνε ρεύμα δυνάμενον ύπό τήν 
έπίδρκσιν τού πνεύματος νά συνδέηται κατά 
διαφόρους συνδυασμούς μετά τής ύλης καί νά 
παράγη έξ αύτών Απειρίαν διαφόρων πραγμά-' 
των. Άνευ τού ρεύματος τούτου ή ύλη θά 
εύρίσκετο πάντοτε έν κατχστάσει διαρκούς δι- 
αλύσεω; καί ουδέποτε θά ήδύνατο νά ύπαχθή 
ύπό κκτκμέτρησιν, Τό ήλεκτρικόν καί τό μα- 
γνητικόν ρεύμα εϊνε Απλαί παραλλαγαί τοΰ 
παγκοσμίου τούτου ρεύματος, τό οποίον,-κυ
ρίως είπείν, εϊνε τελειοτέρα καί λεπτότερα 
ύλη, ήν δύναται τις νά μελετ^ καί ολως Ανε
ξαρτήτως τής παχυτέρας ύλης». Ώς ή ύλη 
παρουσιάζεται ύπο διαφόρους τροπολογίας έν 
τφ ύλικφ κόσμω, ούτω και τό πνεύμα έν ·τφ 
κόσμφ τών πνευμάτων, οστις εϊνε μέν καί αυ
τός δημιούργημα τού Θεού, Αλλά διαφέρει άπ’ 
αύτου ώς ή ύπό τοΰ Ανθρώπου έφευρεθεΐσα 
μηχανή Από τοΰ εφευρέτου αυτής. Ό κόσμος 
δέ ουτος των πνευμάτων δέν έδημιουργήθη 
άπαξ ύπό τοΰ Θεού, άλλ’ ώς Αποτελέσματα 
τής αιώνιας καί διαρκούς αύτοΰ ένεργείας, Απο
τελείται έκ διαρκοΰς αύτών παραγωγής· μυ
στήριον δμως εϊνε ό τρόπος καί ό χρόνος τής 
δήμιου,γίας έκαστου πνεύματος ιδιαιτέρως. 
Τίς δέ εϊνε τών πνευμάτων ή φύσις ; Τά πνεύ
ματα εϊνε άσαρκα, βχοντα λεπτότατόν τι αί- 
θεριον περίβλημα μή αισθητόν είς τάς αισθή
σεις τοΰ παχυλού ύλικού σώματος. Τό περί
βλημα τοΰτο λαμβάνουσιν έκ του παγκοσμίου 
ρεύματος έκάστου κόσμου, ονομάζεται δέ πε- 
ρίπνευμα. καί μεταβάλλεται άναλόγως τής υφής 
τοΰ κόσμοο, έν φ εκάστοτε ένδιαιτώνται τά 
πνεύματα. Διότι τά πνεύματα εύρίσκρνται 
πανταχοΰ, πληροΰντα τάς απείρους έκτάσεις. 
Εύρίσκονται άοα καί πέριξ ημών, μ2ς βλέ- 
πουσι καί έπιδρώσιν έφ’ ήμών έν άγνοια μας, 
έκπληροΰντα θείας έντολάς καί Αποστολάς. 
Άλλ’ ώς έκαστον εϊδος Sv των δύναται νά ζή 
έν ώρισμένφ περιβάλλοντι, ούτω καί τά πνεύ
ματα δέν ζώσιν ολα άδιαφόρως οπουδήποτε, 
Αλλα δι’ εκάστην αύτών τάξιν υπάρχει καί 
ώρισμένον μέρος άνάλογον πρός τάς ιδιότητας 
καί τά προσόντα των. Δημιουργηθέντα άνευ 
ούδεμιάς γνώσεως, ελαβον παρά τοΰ Θεού τήν 
ικανότητα νά γνωρίσωσι τήν Αλήθειαν, νά τε- 
λειοποιήθώσι καί νά πλησιάζωσι πρύς αυτόν, 
έν τή τελειοποιήσει δ’ αύτών έγκειται ή μα
καριστής των. Άποκτώσι δέ τάς γνώσεις διά 
τών ύπό τοΰ θεού όρισθεισών αύτοϊς δοκιμα
σιών1 καί δσα μέν έν προθόμιρ ύπακοή Αποδέ
χονται ταύτας καί υποβάλλονται είς αύτάς,

Λ
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έπιτυγχάνουσι τοΟ σκοποθ- δσα δέ δι’ αύτάς 
μεμψιμοιροθσιν, άπέχουσιν άπ’ αύτοΟ ί έπι- 
βραδύνουσι τήν άμοιβήν των.

Έκ τούτου εξάγεται, δτι δέν εΐνε πάντα 
τά πνεύματα τά αύτά και ισάξια, άλλ'· ώς 
έκ τίΐς κατά βουλησιν δημιουργουμένης μεταξύ 
αυτών διαφοράς άπαρτίζουσιν ιεραρχίαν, έκ 
διαφόρων βαθμών άποτελουμένην.

("Επεται τό τέλος)

ι t«K»m 11'

Η ΑΘΩΑ
— Είσαι τρελλός, είπε πρός τόν κ. Ριβουάν 

την εσπέραν εκείνην, διηγείτο ό Δεστρέλ, διότι 
ή γυναίκα σου έπϊ τέλους θά τό μάθρ.

Ή. προειδοποίησή αΰτη, την όποιαν ε’δικαι· 
ολόγει ή παρ’ αύτόν παρουσία el? τό πεζοδρο
μίου ένός καφενείου τον βουλεβάρτου νεαράς 
γυναικός φερούσης «ίς τόν πίλον λαμπρά πτερά, 
δέν ήτο έστερημένη, έκ μέρους μου, ποιας τίνος 
ειλικρίνειας καί τιμιότητες, διότι ή έλπις μιας 
έκδικήσεως, την οποίαν χρείας τυχούσης θά ή- 
ζίου νά λάβη ή κυρία Ρεβουάν, μέ εϊλκυεν άρ· 
κετά. Όφείλφ νά ομολογήσω, έν τούτοις, οτι 
έγνώριζα έκ τών προτέραν τό τελείως μάταιον 
αύτής. Καί πράγματι, ό Ρι/3ουάν ΰφωσε τού? 
ώμους.

—Αύτή 1 8>εύρεις πολύ καλά, τί αθώα που 
είνε I Δεν θά έβαζε κακόν μέ τόν νουν της!

Δέν ημην αυτής τής γνώμης.
Είχα τούναντίον ισχυρούς λόγους νά πιστεύω, 

άτι ή νεαρά γυνή είχεν ύποφίας. Και ακριβώς 
αμέσως, έπεισθην περί τούτου, διότι μόλις «τε
λείωσαν οί λόγοι αύτοί, ή κυρία Ριβουάν εύ
ρέθη ενώπιον μας.

Μόλις έρριφεν έν βλέμμα έπι τοΰ συμπλέ- 
ματος, τό οποίον άπετελοΰμεν καϊ έπί τής άν- 
τιζήλου της, τό βλέμμα τό οποίον φαντάζεσθε, 
κα'ι άπεμακρύνθη, έχάθη ανάμεσα είς τό πλήθος.

— Έμπορεΐς νά κυττάξρς φυλά, έπέρασε ! 
είπα προ? τόν Ριβουάν, ό οποίος έρρόφα άπε · 
γνωσμένως δι* άχυρου τόν πυθμένα τοΰ κενού 
ποτηριού του.

— Νομίζεις, Οτι μέ είδε; ήρώτησε.
-—Πολύ φοβούμαι.
—Μπάί θά είπώ, ότι ή κυρία ήτο μαζύ σου !
—Είσαι πολύ καλός! είπα εύχαριστών. Άλλ’ 

αμφιβάλλω, αν θά πιάση ή φεύτιά σου.
— "Ακούσε! Πρό παντός, πρέπει νά μάθω· 

μεν τί σκέπτεται! ’Άν προσπαθούσες νά τήν 
καταφθάσρς, δήθεν τυχαίως, νά τήν κάμης νά 
όμιλήση.... "Αναλόγως τοΰ τί θά εϊπή, αύτή, 
θά ήξεύρω καί έγώ τί θά είπώ!

’Ηγέρθην, καί μετ' ού πολύ, είτε διότι ή νε
αρά γυνή εβάδιζε βραδέως επίτηδες, είτε διότι 

ό συνωστισμός τοΰ-πεζοδρομίου τήν ημπόδιζενά 
προχωρήσρ ταχέως, εύρέθην αρκετά πλησίον της.

. Ήτοιμαζόμην νά τήν πλησιάσω, όταν έστρά- 
φη άφ' έαυτής πρός με

— Σάς έπερίμενα, είπεν.
-’Εμέ; ■
— Αναμφιβόλως! Το ήζευρα πολύ' καλά, 

οτι θέν θά ήρχετο νά έκτεθή ό ίδιος εις μίαν 
σκηνήν, έτσι δημοσία !

Και χωρίς νά μοΰ'δώσρ καιρόν νά είπω έστω 
και μίαν λέζιν'.

— “Αλλως τε, ύπέλαβε, δέν θέλω νά γίνρ 
σκηνή, εκείνο τό οποίον θέλω, εινε μία έκδίκη- 
σις. Θέλετε νά μέ βοηθήσετε; Hai, δέν είν' 
έτσι; θά έπανεύρετε λοιπόν χόυ σύζυγόν μου. 
Θά τοΰ ειπήτε, δτι δέν ήθέλησα ν' ακούσω τί
ποτε, δτι είμαι εζω φρένων και δτι ώρκίσθην νά 
τοΰ ανταποδώσω τά ίσα. "Επειτα, κάμετε ώστε 
νά σάς προκαλέση αΰριον διά τό πρόγευμα, Θά 
είνε εύκολου. Ή παρουσία ένός τρίτου, ή ίδική 
σας παρουσία ιδίως, θά τοΰ φανή ευχάριστος 
περισπασμός. Ά/ Ιδίως φροντίσατε νά μή τόν 
άφήσετε καθόλου άπόφε.

— 'Αλλά, έίπον, βλέπων διαφευδομένην τήν 
ελπίδα, ή όποία έν αρχή μ' έπλήρωσε χαράς, 
ώμϊλούσατε περί έκδικήσεως;

— 'Ακριβώς. Τήν προετοιμάζω!
Αύτό μόνον.
"Οχαν έπανήλθον πρός τον' Ριβουάν, είχε 

τήν οφιν πρέσβεως, ό όποιος άπέτυχεν εις τήν 
αποστολήν του, διότι έσκεπτόμην μετά πεί
σματος ποία αλλόκοτος ιδέα νά είχεν έπελθει 
εις τόν αφελή εγκέφαλον τής νεαράς γυναικός. 
'Οπωσδήποτε έν τούτοις συνεμορφώβην πρός 
τάς οδηγίας της και δέν έβράδυνα νά προτείνω.

^Μπά! "Όλα θά διορθωθούν... Μάλιστα, 
θέλεις νά έλθω αΰριον νά προγευματίσω; Ή 
παρουσία μου θά διευκόλύνη τήν έξήγησιν.

— ’Ακριβώς έσκεπτόμην νά σέ παρακαλέσω 
νά έλθης, είπεν ό Ριβουάν. .

Τήν επαύριον, δταν έφθασα είς τήν οικίαν 
του, ό ρόλος μου μ' ένέβαλε κάπως εις αμη
χανίαν.

Δέν διεκρινα καμμίαν ελπίδα κέρδους έκ τής 
συμφωνίας μου μετά τής νεαράς γύναικός. Ταυ 
τοχρόνως δέ, ενώ άφ' ενός ημην κάπως δύση- 
ρεστημένος κατ' αύτής, άφ' ετέρου έφοβούμην 
εκ μέρους της καμμίαν γκάφαν, ή όποία θά 
άπεκάλνπτε τήν συνενοχήν μου.

Άπό τήν ανησυχίαν μου αύτήν, ή είσοδος 
τοΰ Ριβουάν εις τήν αίθουσαν, είς τήν οποίαν 
έπερίμενα, μέ ερριφεν εις χειροτέραν.

Ουτος παίζων ύπεκρίνετο τόν δήθεν θυμωμέ
νου, κινών τήν κεφαλήν και σταυρώνων τούς 
βραχίονας. ■

— Καλέ, σύ είσαι ένας τρομερός άνθρωπος.., 
Πώς, χθές, (νφ έπίναμε μπύρα μαζί, ηύρες τόν 

τροπο να είσαι ταύτοχρόνως εις τό δωμάτιόν 
σου καϊ νά δεχθής τήν γυναίκα μου.

—Αστειεύεσαι; ήρώτησα.
—"Α, αγαπητέ μου, είπεν ο Ριβουάν. Τέ

τοια είναι ή γυναίκα μου. Σοΰ είχε μίαν άφέ· 
λεία.... Φαντάσου, δτι τό πρωί μοΰ δηλώνει 
ήσύχως ότι δέν είναι πλέον θυμωμένη μαζύ μου, 
δτι μέ ήπάτησε καϊ αύτή, οτι κατ’ ακολουθίαν 
εζωφλήσαμεν. Ναί, έτσι, άπλούστατα.,.. Τήν 
ερωτώ. Με ποίον; Ζεύρεις τί μου άπαντά — 
μέ σένα.—Πότε ;—χθες τό βράδυ . .

— Μήπως είναι όλίγον τρελλή ; ήρώτησα 
δεικνύων ένδιαφέρον.
ί —“Οχι. Κουτή μόνον όλίγον. Εννοεί?, είς τό 

πεζοδρόμιου δέν σέ είχεν ιδή. "Ερριφεν έτσι τυ
χαίως τουομάσου, άν πιάση.... Νά μέ άπα- 
τήση, φαντάζεσαι ποτέ τέτοιο πράγμα ; Είναι 
μάλιστα παραπολύ ώραΐον, δτι ήμπόρεσε καϊ 
μόνον νά τό φαντασθήί Ήμπορείς νά φαντα- 
σθής τί γέλοια έκαμα- Ένδομύχως, διότι προ- 
σεποιήθην, οτι τήν έπίστευσα. Τήν έπίεσα μέ 
ερωτήσεις. Δέν ήξευρε καν τήν διεύθυνσίν σου.·.
Οσφ διά νά περιγραφή τήν κατοικίαν σου, 

οΰτε ιδέα. Έπί τέλους τήν έλυπήθηκα καϊ τής 
είπα, δτι είχαμε περάσει μαζί τήν βραδυά, δτι 
δέν σέ άφησα ή εμπρός στήν είσοδο τοΰ σπη 
τιοΰ σου, είς τάς δύο μετά τά μεσάυ.υκτα.

‘Εννοούσα όλοέν όλιγώτερον.
—Άλλ* έπϊ τέλους, ανέκραζα, διατί εγώ 

μάλλον καϊ οχι άλλος ;
—ΤΩ, είπεν ό Ριβουάν, ήζευρε πολύ «αλά 

τί εκαμνε. Και αί άθωότεραι εχονν τάς πονη
ριάς των, αί οποίαι είναι διαφανέσταται. “Η- 
ξευρεν, δτι έξερχόμεθα ενίοτε όμοΰ. Έσκέφθη, 
οτι σύ ό άγαμος μέ παρασύρεις εις αύτοΰ τοΰ 
είδους τής τρέλαις. Λοιπόν, είναι πολύ άπλοΰν, 
ήθέλησε νά μάς κάμη νά μαλώσωμεν.

’Εάσθανόμην πολύ καλά, δτι όΡιβουάν έπλα· 
νάτο, άλλά δέν ήννόουν περισσότερον περί τίνος 
ακριβώς έπρόκειτο’ διότι, έπι τέλους, πρός τί 
δλον αύτό τό ψεΰδος ;

— Τό ήζεύρει, δτι προγευματίζω έδώ ;
— ’Ακριβώς, είπεν ό Ριβουάν. Έταράχθη 

πολύ, όταν τό έμαθε- Μέ ήνάγκασε νά όρκισθώ, 
δτι δέν θά σοΰ είπώ τίποτε διά τό φεΰδος της. 
Μάλιστα μόνον χάρις εις αύτήν τήν ύπόσχεσιν 
έπέτυχα τήν συγγνώμην της. Δι’ αύτό μή τυχόν 
καϊ μέ προδόσεις, δεικνύων τήν έλαχίστην δυ
σαρέσκειαν. ’Ελπίζω, οτι τήν επεισα νά σοΰ εί
ναι ευμενής. Μ’ έβεβα’ιωσε ρητώς, δτι θά σοΰ 
είναι πολύ φιλόφρων. Έσο και σύ πολύ φιλό- 
φρων πρός αύτήν.

Η προοεγγισις τής ώρας του προγεύματος, 
έν τούτοις, έκάλει el? τό εϊσόγειον τόν οικοδε
σπότην.

"Εμεινα μόνος και σχεδόν πάραυτα ειδον εμ· 
φανιζομένην τήν κυρίαν Ριβουάν.

33

Έμειδία, καϊ κάπως σκωπτική, Ιδειζε καϊ 
απορίαν.

— Γί εχετε; Φαίνεσθε κατάπληκτος.
— Μά πώς νά μήν είμαι, άπήντησα. Τί 

είναι ολ αύτά ; Και τί παράδοξος έκδίκησις, . 
Οταν συλλογίζωμαι, οτι έγώ·... σείς.... ήμείς 

οι ουο τέλος....
Άν τουλάχιστον ήτο αλήθεια....
— Ω... είπε μετά μέμφεως. Νά έλθω έτσι 

στο σπήτι σου, έπάνω στον θυμό μου, καθώς 
εις τοΰ πρώτου τυχόντος....

— θά ήρκούμην εις αύτό μέ τό παραπάνω, 
ειπον κάπως θυμωμένος.

— Είμαι, είπεν αΰτη, δυσκολωτέρα, καϊ άξί- 
ζετε σείς καλλίτερα άπό αύτόν τόν ρόλον τού 
απλού οργάνου.

— Αν είναι αίνιγμα, ομολογώ άτι είμαι άνί- 
κανος νά τό λύσω...

—- Πώς... είπε. Χωρίς καν καϊ νά προσπα ■ 
θήσετε;

Από τούς γέλωτός της, μο'ι έφάνη, άτι ήν
νόουν τέλος.

— Τί θέλετε νά εϊπήτε, ήρώτησα τότε κάπως 
τεταραγμένος.

— Ο,τι εννοείτε! άπήντησεν.
— Τώρα έτσι ποτέ δέν θά έλθη είς τόν σύ

ζυγον μου ή Ιδέα νά σάς ύποπτευθή.
Καί δίδουσά μοι τά χείλη της, είπε :
— Σπήτι σου κατά τής τέσσαρες !

ΖΑΝ ΡΑΊΉΡΑΧ

ΑΛΗΘΕΙΑΙ [
1

Τά δυσκολώτεβον πράγμα αολλάκις είναι εύκολώ- 
τατον.

Ή καλή Φέλησις είναι τό κυριώτερον καί ώφε- 
λιμώτερον ηροοόν είς τόν άνθρωπον, δστις Οιέλει 
νά άποκτφ καλούς φίλους.

Ή παραμικροτερα οικονομία είναι δ θεμέλιος 
λίθος τού καταρτισμού μεγάλης περιουσίας.

Πλούσιος καί πένης είσί δύο άκρα αντίθετα, δύο 
αποστάσεις μακραί, ώς πυρά καί ΰδωρ, ώς κορυφή 
καί βάθος κτλ· Έν τούτοις είναι δυνατόν νά συν- 
ενωθώσι καί συνδυασθώσιν άμφότεροι, αν έφευρεθή 
δ φυσικός νόμος. ,

Ή πρώτη ζήτησις είναι άπδπειρα, ή δεύτερα 
παράκλησις, ή τρίτη άπαίτησις.
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ΚΪΒΕΛΗ βΕΟΔΟΡΙΔΟΪ

Ή κυρία Κυβέλη άπό τάς πρωτας 
(μπανίσεις της είς τήν θεατρικήν 
σκηνήν πρό δωδεκαετίας άπέσπασε 
τήν έκτίμησιν, τόν θαυμασμόν και τό 
ένδιαφέρον ού μόνον τών θεατρωνών 
καί διενθνντών, ?νεκα τής ίδιορρύ- 

. θμου καί ίδιαζοΰσης αριστοτεχνικής 
ιδιοφυίας της, αλλά και ολοκλήρου 
τον φιλοτεχνικοΰ κοινού τής πρωτευ· 

• ούσης διά τών έπιδεικνυομένων όση- 
μέραι πολλαπλών αύτής χαρισμάτων 
καί τού εκτάκτου πρός τήν καλλιτε
χνίαν ζήλου καί άφοσιώσεώς της.

Τήν έμφάνισίν της έπί τής Σκη
νής έποιήσατο εκτοτε άπό τής πρώ
της ίδρύσεως τής «Νέας Σκηνής», 
ής τάς θετικός καί λαμπρός βάσεις 
τοσοΰτον έπιτυχώς καί έμπεριστατω- 
μένως, έπιμόνως καί δι’ άτρντων θυ
σιών καί κόπων έθετο ό. αείμνηστος 
ρέκτης Κ. Χρηστομάνος.

Ή δίς Άδριανου τότε, ή μικρά, 
άσημος καί φιλότιμος δειλή κόρη δέν 
άπέστερξε μετά τόλμης καί θάρρους 
νά έμφανισθη άπό τής Σκηνής είς 

. τό κοινόν, νά παλαίση κατά των έπι- 
κρατονσών τότε απαιτήσεων τών δι
ευθυντών. θεατρωνών καί συμβούλων 
της, οίτινες ήθελον νά καθυποβάλω- 
σιν αύτήν είς τής τέχνης καί τής 
κριτικής τους αύστηροτάτους όρους 
καί ν ’ άναδειχθή τών ίδίων αύτής 
έκτάκτων φυσικών χαρισμάτων καί 
σπανίων προσόντων ή έφάμιλλος 
δράστης. Καί όντως έν όλίγοις κα
τόρθωσε μοναδικώς παλαίουσα πρω
ταγωνίστρια αμέσως ν’ άναδειχθή τό

πρώτον μεταξύ τών συναγωνιστριών της διαπρέπουσα είς όλους τούς έλαφρους ρόλους. 
Είτα. οέ έπισκεφθεΐσα καί τά καλείτερα θέατρα τών Παρισίων καί παρακολουθήσάσα έκ 
τού σύνεγγυς τών ξένων συναδέλφων τής καλλιτεχνών τήν δράσιν νά καταρτισθή τελεία 
καλλιτέχνις καί άριστοτέχνις, ίδρύσασα καί λαμπρόν όμώνυμον θέατρον, δι’ οί άπό 
τίνος διδάσκει ώς άπαράμιλλος πλέον κωμωδός κάλλιστα έργα, έπιτυγχάνουσα πολύ 
καί είς το δράμα.

.Ή πρώτη έμφάνισιςτής Κυβέλης έγένετο κατά τό 1900 δι’ άπλής απαγγελίας χρη- 
ματίσασα καί ώς μαθήτρια τοΰ κ. Μ. Σιγάλα, είς <5ν οφείλει σήμερον τόθέατρον.

Έπί τής «Νέας Σκηνής» είς τόν θίασον τοΰν.. Χρηστομάνου έποιήσατο τά πρώτα 
σκηνικά διαβήματά της ώς Αθοποιός κατά τό αύτό έτος, έθαυμάσθη δέ έκτοτε διά τήν 
χαριτώμένην έκφρασιν τών ποικίλων μορφών, δι’ ών άπεμιμεΐτο φυσικωτάτας κοινω
νικός σκηνάς καί τήν όλως άπέριττον στάσιν καί σωματικήν εύστροφίαν είς δλας τάς 
ποικίλας διαπλάσεις καί σχήματα. Έκτοτε ή Κυβέλη έδρεύεν άμέτρως δάφνας καί πλει- 
στάκις τό κοινόν τήν έπευφήμησεν άπεριορίστως.
' Ή Κυβέλη έθριάμβευσεν ίδίως τό πρώτον είς τήν "Αλκιστιν, ύποδυθεΐσα τήν κορν- 

φαίαν τοΰ χορού έν τω χέιμερινώ θεάτρω «Βαριετέ». Είτα είς τήν Άγριόπαπιαν τοΰ 
Ίφεν ώς Έδβίγη. Έν τω άημοτικώ κατόπιν, δπου έποιήσατο τήν τρίτην αύτής έμφά- 
νισιν είς τήν Λοκαντιέραν, ώς μία έκ τών δυο έν τφ έργω τούτω ήθοποιών ήρε πλήρη

έπιτυχίαν. Ταύτην δέ ήκολούθησεν άμέ- 
σως άλλη λαμπρά έπιτνχία είς τό «Κρά
τος» τού Ζόφου, όπου ή Κυβέλη ώς Ά- 

• νιούτκα άπεδείχθη ύπέροχος.
Κατά τό θέρος τοΰ 1901 έμφανίζεται 

άπό τής «Νέας Σκηνής» ώς πρωταγωνί
στρια, διακριθεΐσα είς τήν «Νύμφην μου» 
είς τό «’Αριστερό χέρι», είς τήν «Στρίγ
γλα πού έγεινεν αρνάκι» είς τήν «Κόρην 
τοΰ Ίεφθάε» είς τήν « 'Αρπαγήν τών Σαβ- 
βίνων» ώς καί είς πολλά έτερα έλαφρά 
έργα, οπού έθαυμάσθη καί διά τήν θαυμα- 
σίαν τέχνην της καί διά τήν ίδιάζουσαν 
χάριν της.

Ήδη έπι κεφαλής ίδιου ομωνύμου Θεά
τρου, δπερ άνεσκεύασε τελείως ιιέ θίασον 
τής τελείας έκλογής καί άρεσκείας της, 
διδάσκει πάιυ έπιτυχώς, κατάγουσα έκά- 
οτοτε λαμπρούς θριάαβους, θαυμασίως 
ύποδυομένη όλους τούς ρόλους τών δια
φόρων δύσκολων καί ωραίων έργων, είτε 
δράματα είσί ταΰτα,εϊτε κωμωδίαι, ώςείνε 
τό «Τρελλοκόριτσο» ή «Άγκιλος» ό «Πει
ρασμός» κτλ·

Ή κυρία Κυβέλη, συνεπίκουρον έχουσα 
τόν ρέκτην καί φιλόμουσον σύζυγόν της κ. 

ί θεοδωρίδην, οστις πάσα θυσία έργάζε- 
ται διά τήν άνάδειξιν τελείου Έλλην. θε
άτρου καί άρίστης Έλλ· σκηνής, όμολο- 

; γουμένως θ’ άφήσωσιν έποχήν άνταξίαν 
ί τών αγώνων καί θυσιών των, ώς καί τής 

συνδρομής τοΰ φιλότιμου Έλλην. κοινού.

H ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ί Χριστιανισμός και ΙΙνενματιβμός

Ό προορισμός τοϋ &ν&ρώπον.Ή έπιστήμη 
Νέον φώς η.λ.π.

*Γπδ τδν άνωτέρω'τίτλον έξεδόθη έν Καΐ- 
ρφ ύπδ τοΰ 'JepoO πνευματιστικοίΐ Συνδέσμου 
τετρακοσιοσέλιδον περίπου σύγγραμμα Αρκετά 
ένδιαφέρον, περιέχον Ανακοινώσεις πνευμάτων 
περί διαφόρων ζωτικωτάτων Αντικειμένων, οϊον 
βιολογικών, φιλοσοφικών και επιστημονικών. 
’Αξιέπαινος τυγχάνει ή Αποτελούσα τετράς 
νέων τδν Σύνδεσμον τοΟτον τοΰ Κάιρου καί άξιοι 

t συγχαρητηρίων διά την Αφοσίωσιν αυτών και 
διάδοσιν τών πνευματιστικών αρχών είς τδ κοι
νόν· θέλομεν δέ προσεχώς έκτενώς γράψει περί 
αύτοΰ έν τ^ «Φύσει» καί Αναδημοσιεύσει περι- 
κοπάς τινας χάριν ιδίως πνευματιστικών συν
δρομητών μας, οϊτινες παρακολουθοΰσι τάς με
λετάς καί τά πειράματα ημών καί οίτινες καί 
εδώ θά συναντησωσι την περίεργον παρατηρου- 
μένην διαφωνίαν είς τά; Ανακοινώσεις καί αύ- 
τών τών Ανώτερων. πνευμάτων. Επειδή δέ

πολλάκις έδημοσιεύσαμεν έν τ$ί «Φύσει» 
ετερας όμοιας φύσεως Ανακοινώσεις Ανώτε
ρων έπίσης πνευμάτων περί μετενσαρκώσεως; 
κοσμογονίας, συστάσεως τής ύλης καί τουφω
τός, τίς ίδιότητός της ψυχής κτλ. καί ήδη αΐ 
νεαι Ανακοινώσεις Αντίκεινταΐ εις έκείνας η 
μάλλον θεωρούνται Αμφίβολοι, θέλομεν δημο
σιεύσει τά δέοντα.

Τδ νεον τοΰτο έργον συνώτώμεν είς τούς 
πνευματιστάς συνδρόμητάς μας, δυναμένους νά 
τδ Αποκτησωσιν Αντί φρ> ύτΛ τήν &\ν>- 
θυνσιν.

Union Spiriie Sacr^o Rue FagaUa 64 
Cairo—Egypte

ΕνΤΡΑΠΕΔA

Ό δικοότής. 'Ομολογείς λοιπόν, δτι έκλεψες 
τά τρία δέματα τοΰ σανοΰ; ’&λλά τί σέ παρακί
νησε νά πράξης τό τοιοδτον ;

Κατηγορούμενός. Τίποτε, ή συνήθεια, κύριε 
δικασιά, έσυνήόισα, βλέπετε.

>-<
Καί πάλιν ό ιατρός.
—Κύριε Ιατρέ, ευρίσκετε ανησυχητικήν τήν κα- 

τάστασιν τής κόρης μου, ή είναι περαστική ,
—Διόλου Ανησυχητική, μάλλον περαστική είναι. 
Ό πατόρ χαρούμενος· 'βς φαίνεται, κάποιος 

παροδικός πυρετός, στομαχικός ή καρδιακός πόνος, 
αί, ιατρέ μου ;

—Ναι, ναι, κάποιος παροδικός καρδιόπονος ή 
περαστικός νέος σπαθάτος τήνέπείραξε στή καρδιά, 
άλ/.ά θά περάση.

>—<
Είς τό όπουργείον τής Γεωργίας-
— Διατί Απούσιασες δλην τήν ήμερα* ;
— Παρακοιμήθηκα, κύριε ύπουργέ.
— Καλά τό πρωί, Αλλά τό απόγευμα ·,
— “Α, τό Απόγευμα; παρακοιμηθήκατε σείς κ. 

ύπουργέ, διότι σάς βεβαιώ ήμην έξυπνος έγώ.

Μεταξύ δύο ελαφρών.
— Ή ζωή είναι μία άπαταλή Απόλαυσις.
— Ή Απόλαυσις εΐνε τό Ανθος τής ζωής.

Δύο φίλαι συναντώμεναι-
— 3έρεις, καϋμένη, μας Απαγορεύουν τά καπάλλα 

είς τό θέατρον.
— Καί ημείς ν’άπαγορεύσωμεν τά θέατρα. Άνευ 

ήμών οί Ανδρες θά ζητήσουν τήν κατάργησιν τοΰ 
μέτρου αύτοΰ.

Δύο θαμώνες τοΰ θεάτρου.
— “Εφυγα άπό τήν θέσιν μου, είναι έμπροσθεν 

μου έν μεγάλο καπελλο.
— Τδ καλειτερον είναι νά πηγαίνομεν οί Ανδρες 

δεξιά καί αί γυναίκες Αριστερά καί ούτως κανείς 
δέν θά παραπονήται.

■ ...
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Ιον Αίνιγμα
Υπήρξα τό πάλαι πόλις τής Μικρός ’Ασίας 

πλήν συνάμα καί γυνή
Έκλέίσδην είς τήν λάρνακα τή συμβουλή τήβείφ 
Άφοΰ συνδιελέχθην μαζύ μέ τήν Πυθία 
Καί τ’ άψυχα εις έμψυχα μετέβαλα ή Θεία.

"Αν τδν πόδα μου Αφαίρεσης 
Καί τόν τόνον μεταβάλης 
Τότε φέρομαι εις μάχας 
Καί είς δνδρας πολεμάρχας.

2ον Αϊνιγμα

Τό έν μου εϊνε μουσική 
Τδ άλλο Αριθμητική 
Τ’ όλον γεωμετρία 
Παράδοξον μή σοΰ φανή 
Δύναται λύσις νά γενή 
Μ’ Απλώς σημεία τρία.

3ον Αίνιγμα
Μέ τήν ζώνην μου στή μέση 
Μέ φορείς καί σέ θερμαίνω 
"Αν τήν βγάλω καί μ’ έγγίσης 
Τότ’ Αμέσως σέ ψυχραίνω.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. Λ. ΚαΙάμα;. ΒραχεΓα έληφθη Σας άπηντήσαμεν. 
Έλπίζομεν συμφωνησητε πρότασίν μας.—θ. Φ.Άίι- ξάνδριιαν Άπηντήσαμεν ήδη,δτι έλήφβησαν. Γράφομεν 
πάλιν.—‘Ε. X. Ρίόϋμνον. Άπηντήσαμεν καί άναμέ- 
νομεν νεωτέραν μετά συνδρομής,—Γ. Μ. Near Ύόρ- χην. Συνδρομή έλήφβη. Εύχαριστοϋμεν. Γράφομεν.— Κ. Α. ΊιρουσαΙήμ. Έπί τέλους παρακαλοϋμεν νά λήξη 
αΰτη ή ύπδβεσις τών αναβολών.—Γ· Π. Στόλοι. Φυλ
λάδια σας έστάλησαν καί άπηντήσαμεν. Άναμένομεν 
συντόμως.—θ. ‘Α, Όίηααίν. Ζητούμενα φυλλάδια 
σας άπεστάλησαν. — I. Ζ. Τονρνο-Στββρϊνον. Φυλλά
δια άπεστάλησαν ήμΐν.—Ά. Τ. Ααμανχούρ. Ύπόσχε- 
σίς σας ακόμη δεν έξετελέσβη. — Κ· Λ. Βάρνα. Υ
ποσχέσεις σας δέν έτηρήβησαν καί λυπούμεθα πολύ. 
—Ί. Σ. ‘ΑΧβίάνδριιαν. Παράπονα έλήφβησαν καί 
λυπούμεβα, δτι λησμονείτε πνεϋμά πλησίον εΰρισκό- 
μενον ίοίφ έν χαραΐς. Φυλλάδια έστάλησαν. Γράψω· 
μεν.—Κ, Σ. Κάιρο?. Άπηντήσαμεν. Δέν λησμονου- 
μεν καλλίστας φιλοφρονήσεις.—Φ. Μ. ΚάΧρον. Ό 
οίστρος έσίγησεν ; Ή φιλία έλησμονήβη ; Περιμένο- 
μεν ειδήσεις σας.—Β. d. ΚάΙ'ρον. Άναμένομεν πνευ - 
ματιστίκάς, ανακοινώσεις. Άχιλλευς έπέστρεψεν ; Μή- 
τηρ καλά ; Τό βέρος που ;

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΣΑΣ;
Άποστέλλοντες τήν φωτογραφίαν σας ή 

καί, τδ Ανομόν σας προσωπικ&ς, μδ Ιδιόχει
ρον σημείωσιν τοϋ δνόματός σας, τής ήλι- 
κίας σας καί τοϋ έπαγγέλματός σας Ανετε

, , , . ', ’ , ■ ι » την ποοοοον του ζιυκειυυ των.
μετ ολίγον απαντησιν αποκαλυπτικήν τοΰ ----_1_——------------------------------- —
τε παρελθόντος τοϋ παρόντος καί σχετικως ΠΡΟΣ TQYS χ· YAPOAHSTAS THS HOAEflS AOHNfiN 
τοϋ μέλλοντός σας. ΔΑ τής έξετάσεως δηλό- 
νετε τής φυσιογνωμίας καί τών χάραφήρι-

Παρακαλοϋνται οι κ·. κ. ύδρολήπται οί μή κατα- 
βαλόντες τό Αντίτιμου τής ύδροληψίας παρελθόντος 

στίκ&ν οΑσδήποτε μορφής Αποδείκνυται. ή προσέλθωσι τό ταχύτερου καί καταβά-
, ~ λ, ι '» λ * _ ' ττβ λωίην αύίο εις τό Ταμβίον τοΰ Δήμου, άλλως ηπορεία τοϋ βίου παντδςΑνθρωπον- Πϋσα τήν άνάγ^ν

αϊτησις δέον να συνοδεύεται μδ μικραν παροχήν τοδ «δατος.
Αμοιβήν, ίστω καί 3 δρ. ήτις χρησιμεύει 
δι δγαθοεργδν σκοπόν.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Είς κομψόν τεΰχοςέκ 300 περίπου σελίδων έξε- 

δόθη ύπό τοΰ δικηγόρου και καθηγητοΰ τής Πολι
τικής Οικονομίας έν τφ διδασκαλείφ. ένδς δέ τών 
κρατίστων καί μελετικωτέρων παρ’ ήμΐν έπιστημό- 
νων κ.Ίω. Δ. Φαραντάτου. ή κλασική διά τήν σα
φήνειαν ή Απλότητα αύτής Πολιτική Οικονομία τοΰ 
διαπρεπούς γάλλου Albert Metin πλουτισθείσα συγ
χρόνως καί διά πλείστων διά τά έν Έλλάδι προσ- . 
θηκών. Ό τίτλος μετάφρασις είναι ύπερμέτρως μέ
τριος προκειμένου περί μακρδς καί έπιπόνου εργα
σίας, δι* ής δ κ. Φαραντάτος παρέδωκεν είς τήν 
χρήσιν τών σπουδαστών καί τών φίλων τής Οικο
νομικής Επιστήμης τό θαυμάσιον τοΰτο εργον τό 
όποιον είναι συγχρόνως καί τό πρώτον έν Έλλάδι 
έκδιδόμενον δπως διαδόση καί εκλαϊκεύσει τάς άρ- 
χάς τής πολιτικής Οικονομίας.' ’Εκείνο δμως τό 
οποίον κατέστησεν αύτό πολυτιμότερου έτι είναι 
αί διά τήν Ελλάδα γενόμεναι προσθήκαι, αί οποΐυ,ι 
δεικνύουσι έπιμελή καί βαθεΐαν έπιστημονικήν έρ- 
γασίαν τοΰ συντάκτου, δστις πάσαν'Αληθώς κατέ
βαλε προσπάθειαν, δπως παρουσίαση ήμΐν σύνοψιν 
σύντομον μέν άλλά καί φωτεινήν της σημερινής κα- 
ταστάσεως τής Πολιτικής Οικονομίας. Ιδιαιτέρως 
έπίσης δέον νά έξαρθή καί ή προσαρτωμένη έν πα- 
ραρτήματι εις τό τέλος τοΰ βιβλίου Ελληνική Βι- 
βλ’ογραφία έπί τής Πολιτικής Οικονομίας.

Εν γένει τό εργον είναι άξιον πολλής σημασίας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Προσεχώς έκδίδεται ύπό τοΰ έν Ζακύνθφ λογίου 
καί ήμετέρου συνεργάτου κ. Αγγέλου Σαλούτση 
Μεγάλη Σνλλογη τών ποιημάτων τού, ήτις έσε- 
ται μοναδική είς τό είδος της, καθόσον ό κ- Σα- 
λούτσης τυγχάνων συνεργάτης είς πλεΐστα φιλολο
γικά περιοδικά καί εφημερίδας έφιλοπόνησεν έργα- 
σίαν άρίστην πρός έκδοσιν τοιαύτης Συλλογής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΪΤΗΡΙΟΝ
ΔΙΟΝ- ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Γαλαζίω)

Προ τινων ρ.ηνών είχομεν γράψει κατά τής 
διαδοθείσεις ένταΰθπ φήμης περί προτάσεως 
τής Συγκλήτου περί μή άναγνωρίσεως του 
Γυμνασίου τούτου και έπεστήσαμεν δεόντως 
τήν προσοχήν τών αρμοδίων.

Σήμερον τουναντίον εΓμεθα είς τήν εύχάρι- 
; στον Οέσιν νάγράψωμεν, οτι διά τοϋ άπό 27 
μ. ’Απριλίου Β. Διατάγματος άνεγνωρίσθη 
ΰπδ τής Έλλην. Κυβερνήσεως τό Έλλ. Γυ
μνάσιου τοϋ κ. Δ. ΠυλαρινοΟ έν Ρωμουνία ώς 
ισοβάθμιον πρδς τά Γυμνάσια τοΰ Κράτους.

Μετά .χκρώς βθεν άγγέλλοντες τοϊς ήμετε- 
ροις άναγνώσταις τήν άνωτερω ευχάριστου εί
δη σιν συγχαιρόμεθα άπδ κκρδίας τδν αξιόλο
γου διευθυντήν ώς καί τούς φιλότιμους άκα- 
μάτους καθηγητάς και διδασκάλους αύτοΰ διά 
τήν πρόοδον τοϋ Λυκείου των.

Έν Άθήναιςτή 22 Μαΐου 1912. 
(Έκ τοΰ Γραφείου»τοΰ,’ύδραυλικθΰ τμήματος).


