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Ο επιφανέστερου θύμα 
τής σπαρακτικής κατα
στροφής τοΰ Τιταηποΰ 

'ύπήρξεν εις άγγλος δη- 
Τ μοσιογράφος καί πνευμα- 

τιστής, είς τόν όποιον 
πολλά μέν όφείλει ή επι
στήμη τοΰ καλάμου, πε
ρισσότερα δμως ή τών 

Iff ψυχικών φαινομένων.
Λέγεται δτι ό Γλάδ- 

στων ύπήρξεν ό Άγιος 
τών πολιτικών. Περί του Ούίλλιαμ Στηδ δυνα- 
μεθα νά είπωμεν, δτι ύπήρξεν ό "Αγιος τών 
δημοσιογράφων. Άλλ’ είς τήν σημερινήν έπο
χήν ούδέν είνε τόσον επικίνδυνον διά μίαν 
έπιστήμην, δι’ £ν έ- 
πάγγελμα, οσον τό 
νά εϊνε τις "Αγιος έν 
αύτφ, διότι ό τίτλος 
ουτος ίσοδυναμεϊσχε
δόν πρδς τδν τοΰ φαν
τασιοκόπου.’Εν γένει 
τδ γραφεϊον «Zulia» 
καί αί πνευματιστικαί 
δημοσιεύσεις τοΰΣτήδ 
κατά τά τελευταία 
ταϋτα έτη, συνέτει- 
νον τά μέγιστα είς 
τήν έξύψωσιν τοΰ γο
ήτρου τών ψυχικών 
θεωριών καί τήν επι
βολήν τής γοητείας 
τοΰ. πνευματισμού έπί 
τοΰ κοινού, χάρις είς 
τήν μεγίστην έκτί- 
μησιν πρδς τήν ύπέ- 
Εον ψυχήν τοΰ άν-

ς·
Ό παραδώσας τδ 

πνεύμα του είς τάς 
άγκάλας τοΰ ’Ατλαν
τικοί, μέγας πνευμα- 
τιστής δημοσιογράφος ήτο ηλικίας 63 έτών, 
έγεννήθη τώ 1849 είς τδ Άμπλετον.Λεκατε- 
τραέτης έγκατέλειψε τδ σχολεϊον, άποσπα- 
σθείς είς παραγγελιοδοχικόν γραφεϊον τοΰ

Νιουκάστλ—ον—Τάϊν, διελθών ούτως έν 
έμίπορίφ τήν πρώτην νεότητά του. ’Εραστής 
δμως τής δημοσιογραφίας, άπέστελλε πρδς 
τήν εφημερίδα τοΰ τόπου του άρθρα, οτε έν 
ηλικία 29 έτών προσελήφθη ώς άρχισυντά- 
ήτης-αύτής. Τώ 1880 ό Τζών Μόρλεϋ. (ό ήδη 
Λόρδος τοΰ Μπλάκμπορν) συνεταιρίσθη 'μετά 
τοΰ Στήδ και τον παρέλαβεν ώς υποδιευθυν
τήν τής Πέλ—Μέλ—Γκάζετ, ής τέλος τόν 
άφήκε διευθυντήν, δταν έκλήθη είς τδ ‘Υπουρ
γείου.

Άν και ή νέαθέσις του έν τή δημοσιογρα
φία τδν έφερεν άντιμέτωπον πρός τόν είλικοινή 
χαρακτήρα του, δμως προετίμησε νά διατηρήσγ 
τά άγνά αισθήματα του καί δέν επαυσεν έρ- 
γαζόμενος ύπέρ τής ειρηνοφίλου προπαγάνδας

* Υ 's '

Τό ΰΰμα τοΰ «Τιτανικού»
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΝΕΤΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΗΔ

τφ

»ί 
ής ήτο μέλος έξέχον, 
κτυπήσας οσον ήδύ- 
νατο την άγγλικήν 
κυβέρνησιν έν τώ ζη- 
τήματι τοΰ πολέμου 
κατά τών Μπόερς, 
καίτοι γνωρίζων δτι 
θά έχανε την ίσχυράν 
οικονομικήν ύποστή- 
ριξιν τοΰ φίλου του 
Σέσιλ—Ρόδς.

Όλίγον χρόνον με
τά την άποχωρησίν 
του έκ τής Πέλ——Μέλ 
— Γκάζετ, ό Στήδ 
ίδρυσε την « Έπιθε- 
ώ^ησιν τών ’Επιθεω
ρήσεων» ήτις έσχε 
μοναδικήν επιτυχίαν. 
Επίσης έξέδωκε τήν 
JBordeland, πνευμα- 
τιστικήν έπιθεώρη- 
σιν ίδρυθεΐσαν ύπό τής 
ΔεσποινίδοςΟοοίΓΪοΗ 
Freer, τής γνωστό
τατης ψυχολόγου και 
πνευματιστρίας.

ταύτης ό Στήδ ήτο γνω-Μέχρι τΐίς έποχής 
στός, μάλλον ώς ερευνητής τών ψυχικών φαι
νομένων, παρά ώς καθ’εαυτό πνευματιστής. 
Άλλά τφ 1909 ϊδρυσεν έν τν} κατοικίο: του
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(Mowbray House) τό περιώνυμον «Bureau 
Zlllia» όνομασθέν ουτω έκ του πνεύματος τής 
Zulia A. Dines, φίλης τοΰ Στήδ, καί άπϋ- 
θανούσης πρότερον Τάς συλλεγείσας δέ άνα- 
κοινώσεις της έξέδωκεν είς ίνα τόμον ΐ’Επι- 
στολαϊ τής ’Ιουλίας». Έχτοτε ή Zulia διευ
θύνει τάς μεταξύ τών ζώντων καί νεκρών συ- 
νενοήσεις, διά μεγάλου άριθμοΰ μεσαζόντων, 
πολλοί τών όποιων έδειξαν, εις τινας περι
στάσεις, άξιολόγους ύπερφυσικάς ιδιότητας. 
Διά τό Γραφεΐον τοΰτο ό Στήδ διέθετεν έτη- 
σίως 1000 λίρας, τά δέ λοιπά μέλη δέν έπλή- 
ρωναν μέν ούδέν, άλλ’ένεγράφοντο είς την ψυ
χικήν Δανειστικήν Βιβλιοθήκην. Δυστυχώς 
δμως αί εφημερίδες χαι τό κοινόν έπετέθη- 
σαν κατά τοΰ Γραφείου τούτου έπ’ ευκαιρία 
τών άνακοινώσεων τοΰ πνεύματος τοΰ Γλά 
δστωνος.

Ό Σίρ Ούΐλιαμ Στήδ, τελευταίως έπε- 
βιβάσθη τοΰ άτυχοΰς Τιτανικού, μεταβαίνων 
διά νά όμιληση είς τό παγκόσμιον συνέδρων 
τής Είρηνης, δπου έπρόκειτο καί αυτός ό 
Πρόεδρος Τάφτ νά λάβη τόν λόγον. Άπέθανε 
λοιπόν έν τ<ί έκτελέσει τοΰ καθήκοντος ύπέρ 
τής Θρησκείας καί τής Ειρήνης.

westiiM ι
Η ΦΤ2Χ2 BATXOTOTPTOTSA
[Άφοΰ δέν ήδυνήδημεν νά παραστώμεν καϊ 

νά παρακολουδήσωμεν προοωπικώς κατά τήν 
νέαν ήμών Εν Θεσσαλία μετάβασιν τό τόσον 
έπιτυχώς διεξαχδέν Βον κατά τής φυματιώσεως 
Εν Βόλφ Συνέδρων, Εκ τοΰ οποίου πολλά τά 
καλά και ώφέλιμα διά τήν πάσχουσαν Εκ τής 
Επαράτου νόσον κοινωνίαν δά προκόψουν δε · 
τικώς, συναντήσαντες καί πάλιν Απηοχολημένον 
ώς πάντοτε, είς τό’ Ιατρεΐον του τόν έγκριτον 
και Αγαπητότατου τής Θεσσαλίας χειρουργόν 
και ήμέτερον φίλον κύριον Μωραιτην, τόν πα- 
ρεκαλέσαμεν καϊ Ελάβομεν τήν επί τον Συνε
δρίου γενομένην παρ' αύτοΰ άνακοίνωσιν, ώς 
καϊ τήν Ατομικήν του κρίσιν Επί τοΰ όλου έρ
γου καί τοΰ πρακτικού ώφελήματος Εκτου Συ
νεδρίου. Καταχωροΰντες οδεν ταΰτα, προοφέ- 
ρομεν, νομίζομεν,. Εκτακτον Εγκυκλοπαιδικήν 
ύλην είς τούς άναγνώστας τοΰ περιοδικού μας 
εν φ Εν ταύτφ συγχαίρομεν δερμώς τόν Ακά
ματου καϊ φίλτατον κ. Μωραιτην, δι' δ.τι 
διηνεκώς Επετέλεσε καί Επιτελεΐ, ώ; Αληδής τών 
πασχόντων Ιατρός και σωτήρ.]

»
Παρήλδε μήν ήδη, Αφ' δτου τάς δδούς 

τής πόλεώς μας δίν στολίζουσι πλέον al Εκ 
τής πρωτευούσης καί τής πόσης "Ελληνικής 
Γής, τόσαι γνωστοί καί Αγνωστοι φυσιογνωμίάι 

οΐ Επί τή εύκαιρία τής Εν τή πόλεί μας σνγ- 
κλήσεως τοΰ Βου κατά τής φυματιώσεωζ Πα
νελληνίου Συνεδρίου, τόσοι φιλότιμοι και Αξιό
τεροι συνάδελφοί μας, οί τόσον προδΰμως οπεύ- 
σαντες είς τόν κοινόν καϊ μέγαν Αγώνα, λΐδον 
Εκαστος εκ τής Ιδίας του πατρίδος Ενταΰδα κο- 
μίσας, tv’ Από κοινοΰ μεδ' ήμών βάλη αύτόν 
κατά κεφαλής τής είδεχδοΰς τοΰ οιωνός μας 
νόσου, τής Αληδοΰς νεωτέρας Μέγαιρας, ήτις 
άπό ήμέρας είς ήμέραν καταπληκτικώς αύξάνει 
και τήν τελείαν και παντελήτών Ατόμων καί τής 
δλης μας φυλής τήν ύπαρξιν Απειλεί.

Αί διαρρενσασαι πανηγυρικοί διά τήν πόλιν 
μας, τοΰ δευτέρου δεκαημέρου τοΰ Μαΐου ήμέ- 
ραι,' πάρήλδον Ανεπιστρεπτεί· δ,τι δε μικρόν ή 
μέγα Εξ εκείνων κέρδος, ώς εν σύνολον ή τε 
πάσχονσα και ή ύγειής κοινωνία μας δά καρ- 
πωδή, δ διαρρέω? χρόνος, ώς Αψευδής τής 
Ιστορίας μάρτυς, ώς λυδία λίδος, δά Ελδη δατ- 
τον ή βράδιον δεικνΰων.

Ή μέχρι τής σήμερον κτηδεΐσα πείρα μας, 
πλέον ή απαξ, Εναργώς μας Εδειξεν δτι δά νι- 
κώμεν Αν εργαζώμεδα μετ’ ελπίδος και Αν 
Αποτυγχάνοντες, τής ελπίδος στερρώς Εχόμεδα, 
μηδαμώς Απελπιξόμενοι ή διαφόρως Αλλως Απο
γοητευόμενοι.

01 συμμεδέξαντες τοΰ Συνεδρίου συνάδελ
φοι, εΤτε ώς είσηγηταί, είτε ώς Ανακοινωταί, 
Απαντες Εβροντοφώνησαν καί διεκήρυξαν μέ 
τόν Εμφαντικώτερον τρόπον, δτι ή Αγρια τών 
δρεινών μας δασών φύσις, βοηδοΰσης τής ήσυ
χίας και τής καδαράς τροφής, δεραπεύουν τάς 
φυματιώσεις τών πνευμόνων, Ενφ ή ήρεμος 
ο-παράδιν άλόςκ τοιαύτη, παρέχει Αλα τά Εφό
δια κατά τών ποικίλων τοΰ λοιπού σώματός 
μας ή τών περιφερικών ή χειρουργικών λεγο
μένων φυματιώσεων.

’Εν μια λοιπόν λέξει τό Συνέδριου παρεδέ- 
χδη, δτι ή φύσις μετά τής ήσυχίας, δεραπεύει 
τούς φυματικούς, ενφ Ενταυτφ Ενίσχύουσα τούς 
υγιείς, οί,ονεί Εκτακτον Αμυντικόν Εγείρουσα 
προπύργιου, προφυλάσσει αύτονς Από τής νόσον.

Έγκολποδώμεν δδεν τά δεϊα τής Αδανάτου 
φύσεως δώρα· οί πάσχοντες Επί χρόνον μακρό- 
τατον Ας προτιμώοι νά διαιτώνται καί νά Εφη- 
συχάζωσιν επι τών μαγευτικών δρεινών μας 
χωρίων ή τών ώραίων παραδαλασσίων μας 
Ακτών, Ελπίζοντες δτι ουτω δά άνατείλωσι και 
δι αύτονς ήμέραι εύτυχίας, δτι μίαν ήμέραν, 
ήτις. ίσως δέν δά είναι μακράν, δά επανακτή- 
σωσι τήν προσφιλή των υγείαν. Οί δέ ύγιεΐς 
ας Εναλλάσωμεν Εκάστοτε τόν καδ’ ήμέραν μας 
βίον, τήν φδοροποιόν τών πόλεων πάλ,ην και 
τήν Εκνευριστικήν τής κοινωνίας τύρβην με 
τήν ήρεμον τών παραδαλασσίων Ακτών μας 
φύσιν, ή τήν Εκπάγλως μαγευτικήν τών δροσο- 
λούστων δρεινών μας χωρίων τοιαύτην.

Μορφώσωμεν λοιπόν, δίδάξωμεν τό κοινόν 

οτι ή φυματίωσις εϊνε νόσος Ιατή, δτι οί φυμα- 
τικοί δεραπεύονται διά τής φύσεως, διά τοΰ 
καδαροΰ αύτής Αέρος διά τής ήσυχίας αύτών 
καϊ τής ύγιεινής των τροφής καϊ δταν δά φδά- 
σωμεν είς τό εύκτόν τούτο τής μορφώσεως ση
μείου, τότε ή νόσος δά ύποχωρή ήμέραν παρ’ 
ήμέραν τής φιλτάτης μας πατρίδος, μή Αρι- 
δμοΰσα πλέον τοσαΰτα, δσα σήμερον Ατυχώς 
δύματα. Σενατόρια τότε, διά τούς Απόρους, 
κοινή βοή καϊ Επιβολή, οί Αήμοι καϊ αί Κοι
νότητες δά Εχωοι πλέον Ανεγείρει, οί δεραπευ- 
δέντες πολυτάλαντοι συμπολΐται μας, μεγάλοι 
τής Ανδρωπότητος εύεργέται δεικνυόμενοι, μό
νοι αύτοϊ καϊ διά τοΰ Ιδιου των χρυσίου καϊ 
νά ίδρύσωσι και νά συντηρώσι δά φιλοτιμηδώ- 
σιν. Ένφ διά τους δνναμένους πως νά Εξο- 
δεόσουν, Αν Ακόμη ή Εγχώριος Επιχειρηματι- 
κότης δά δειλιφ νά Επιτέλεση δ,τι εΐς αύτήν ήδη 
Ανήκει, ξένη τις τοιαύτη δά Αποκαταστα&ή 
παρ’ ήμΐν, εγείρουσα Αναπαυτικώτατα σενατό
ρια είς μαγευτικώτατα τοΰ Πηλίου μας τοπεΐα;

. Πλήν ώς παρήγορον λίαν δέον νά σημειωδή 
καί Εξαρδή, τό βαρύ Εκείνο Εγχείρημα, δπερ 
Απετόλμησεν δ βιοπαλαιστής Αξιότιμος συνά
δελφος κ. Καραμάνης, οστις Επί Εκτάκτου το- 
ποδεσίάς παρά τήν Ζαγοράν, μικρόν άλλά κα
τάλληλον Σενατόριον Ανήγειρε καϊ διατηρεί εκτά
κτως επίτυχώς Επϊ Αγαδφ μιας εικοσάδος Ασδε- 
νών, Από τριετίας ήδη Εκεί.

Ν. I. ΜΩΡΑΊ THS

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ
ΑΙ στήλαιτής 'Φύσεως» κοσμούνται, σήμερον διά 

τής πολυτίμου συνεργασίας καί είκόνος διακεκρι
μένου λογογράφου χιά γνωστού Ιστοριοδίφου, τοί 

κ. Λεωνίδα X- Ζώη, Διευΰυντοΰ τοΰ περιοδικού τής 
ΖακΰνΦου ΛΓοίΜαι». Τό όνομα τοΰ κ. Ζώη γνω
στόν άνά τδ Πανελλήνιον διά τάς έμβριΟεϊς Ιστο
ρικός χαί μεσαιωνικός συγγραφής χαί πραγμα
τείας του, χοσμεϊ τάς σελίδας τών έγχριτοτέρων 
περιοδικών τής Ελλάδος, ’Ιταλίας, Τουρκίας χαί 
Αίγυπτου, κλειστοί δ’ Έλληνες καί ξένοι σοφοί 
ευμενέστατα εκφράζονται διά τήν τόσφ πολύτιμον 
έργασίαν του, ή οποία συγκεντρουμένη πολλούς 
τόμους δύναται ν’ άποτελέση. Διευθυντής τοΰ ’Αρ
χειοφυλακείου Ζακύνθου, τό όποιον μετά πολλών 
κόπων έταξινόμησεν έκ τής ύπαρχούσης Ανωμα
λίας καί δπερ έπαξίως διευθύνει, άφ’ ής νέα τάξις 
πραγμάτων έπέφερε τήν διόρθωσιν τών κακώς κει
μένων, μέλος τής ’Επιτροπής τής Λαϊκής Σχολής 
Ζακύνθου, δπου άπό 1 ετίας τακτικώτατα παραδί- 
δει μαθήματα ιστορίας καί Αναπτύσσει θέματα κοι - 
νωνικά, είνεδεύγενής καί εις πάντας περιποιητικός 
φίλος, δ φιλόξενος ζακύτθιος, ό προστάτης τοΰ κα
λού καί τών γραμμάτων· Θά κατελαμβάνομεν πολ- 
λάς σελίδας, έάν διελαμβάνομεν τήν δλην επωφελή 
δρδσιν τοΰ κ. Ζώη είς τά γράμματα, τήν ιστορίαν 
καί τήν κοινωνίαν, άλλ* εΐς τοΰτο ασχολούνται α.ι 
πολλαί βιογραφίαι, at δποίαι έχουσι γραφή δι’ αύ
τόν καί πολλά έγκυκλοπαιδικά λεξικά, τά όποια 
διά τόν συμπαθή ιστοριογράφον πραγματεύονται.

ΕΚ TOT BIOT ΤΟΓ θεοδωροτ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Μακρά, ώς γνωστόν, έγένετο τοΰ Θεόδω
ρου Κολοκοτρώνη ή διαριονη έν Ζακυνθω, την 
οποίαν, ώ; άλλην πατρίδα του ήγάπησε καί 
ύπό τά φιλόξενα τής όποιας χώματα εύρον 
άνάπαυσιν τά όστδ* προσφιλών του υπάρξεων.

Έκ τών διαφόρων ανεκδότων οσα κοσαοΟσι 
τόν βίον τοΰ μ.εγαλεπηβόλου στρατηγού καί 
πολεμάρχου, άγνωστοι τυγχάνουσι καί αί κα
τωτέρω ίστορικαί πληροφορίαι, τάς όποιας, 
χάσιν τών περί τον βίον τοΰ Κυλοκοτρώνη κα- 
ταγινομένων, παρέχομεν είς την δημοσιότητα.

"Ερις εϊχεν έγερθή, κατά τήν έν Ζακύνθφ 
διαμονήν ,τ'ου Κολοκοτρώνη,, μεταξύ αύτου καί 
τοΟ ίατροΰ Παναγιώτου Γιατράκου, τοΰ» μέν 
πρώτου ΐσχυριζομένου, οτι είχε να λαβ·ρ παρα 
τοΰ Γιατράκου πίστωμά τι έκ ταλληρων 86 
καί έξοδα συντηρήσεως αύτοΰ έπί δυο διαφό
ρους έποχάς, του δέ δευτέρου, δτι είχε κά
μει ίατρικάς επισκέψεις είς τήν οικίαν τοΰ Κο- 
λοκοτρωνη διά νά τόν έκμάθοι τήν ιατρικήν 
έπί διετίαν, καθ’ ό διάστημα ουδόλως είχεν 
άποζημιωθή διά τήν συντήρησιν αύτοΰ.

Πρός λυσιν τής διαφοράς των ταύτης, διά 
συμβολαιογραφικής πράξεως, συνταχθείσης τή 
3 ’Ιουλίου 1816 παρά τφ συμβολαιογράφφ 
Ζακύνθου Γρ. Τημάρη, έν ή καί ή υπογραφή 
τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη, συνεφώνησαν καί έξέλε- 
ξαν ώς πραγματογνώμονας, τούς Πέτρον 11α- 
παγεωργόπουλον καί Ίωάννην ζΛεονταρίτην,
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έν διαφωνία δέ αύτών τδν Ίωάννην ‘Έλληνα 
ως τά κατωτέρω δύο έγγραφα.

.11816· ’Ιουλίου 3 εις Ζάκυνθον.
«Οί Κύριοι Θεόδωρος Κολοκοτρόνης καί Πα- 

»ναγιώτης Γιατράκος συμφώνως έκλέγουν διά 
«κριτάς Αρμπιτρους τούς Κ. Κους Πέτρο [Ια- 
«παγεωργόπουλοκαί Ίωάννην Λεονταρίτην, διά 
»να Ερευνήσουν και Αποφασίσουν τές διαφορές 
«όποΰ τδ κάθε μέρος έχει έναντίον τοΰ ετέρου 
«καί όποΰ εϊνε εκείνες του Κολοκοτρονη τήν 
«άτζιδν (2) ενός κρέδιτου (J) όποϋ εχει έναν- 
«τίον τοΟ Γιατράκου Από Καπιτάλε (4) Τάλ- 
»λαρα Κολονάτα εκατό, τδ όποιον εϊνε μόνον 
«Ταλλ. Κολ. όγδοήντα ίξη και έξοδα μαντε- 
«νιμέντου (5) διά δύο διαφόρους καιρούς, και 
»όμοίως ιό πρετέζες (6) τοΰ Γιατράκου εϊνε με
τρικές γιοΟοες, (’) γεναμένες εις τδ σπίτι τοϋ 
«ίδιου Κολοκοτρονη, ό όποιος τοΰ έδωσε και 
«τόν Ανηψιόν του διά νά τδν μάθη τήν ίατρι- 
»κήν, τδν οποίον τδν έπήρε καί τδν είχε είς 
«χεΐράς του χρόνους δύο, και Απάνου εις τδ 
»αύτδ δ άστημα τοΰ τδν έπήρε καί δέν τοϋ 
«έδωκε καμμίας λογής μαντενιμέντο· λοιπόν 
«οί άνωθεν Κριταί θέλει άγροικήσουν τά δί- 
«καια όποΰ τδ κάθε μέρος τούς φανερώνει άπά~ 
«νου είς τά ζητήματά του· και ομοίως τές 
«έναντιΐσεις (8) όποϋ θέλει τούς προβάλει και 
«φανερώσει ό ένάντιος είς κάθε ζήτημα οί 
«όποιοι Κριταί θέλει Ερευνήσουν καί Αποφασί- 
«σουν έν συνειδήσει τδ εΓτι ίδοϋν δίκαιον και 
«εύλογον, τών οποίων τά μέρη δίνουν την 
«άδειαν καί έξουσίαν νά έκλέγουν τδν τρίτον 
«διά τό αίτιον τής άσυμφωνίας, και άφοϋ 
«,άγροικίσουν καί Αποφασίσουν, υπόσχονται 
«άμφότερα τά μέρη νά Εκπληρώνουν την Από- 
«φασίν τους ίναπελαμπιλμέντε (9) καί δίχως 
«ρικόρσο (10) κασατζιδς (* **)  και έπιβεβαιοϋν 
«ύπό χειρός τους.—Θοδοράκης Κολοκοτρόνις 
«βεβεόνο, Παναγιωτάκης Ίατράκος βεβαιόν.ω»

Σημειώσεις, (')πραγματογνώμονες. — Ρ) ενέργεια,, 
(3)πιστώματος. — (4,κεφάλαιον. — (5) συντηρήσεως. 
—(’) αξιώσεις.— (') δίκαιοι.— (») αντιρρήσεις.—(’) 
άμετακλήτως. — (,0) καταφυγής. — (>') εις άκύ- 

ρωσιν. — (1S) πραγματογνώμονες.— (,3) έγγραφον.—
(**) αμοιβαία. — (ι5) αμοιβαία.— (’*) θεραπείας.— 
ί1’) ασκεί. -('«) σχετικόν. — (19)άνέρχεται. — (,0) 
αμοιβήν. — (S1) του δημοσίου λειτουργού·.

Του Ίωάννου ‘Έλληνα άδυνατοϋντος νά δε- 
χθ$ ώς τρίτος πραγματογνώμων, διωρίσθη 
τοιοϋτος ό Πολυζώης Κρενδηρόπουλος, συνετά- 
γη δέ παρ’ αυτών τδ κάτωθι έγγραφον.

«1816 ’Ιουλίου 8/jo είς Ζάκυνθον 
«’Εκλεγμένοι οι Εύγ. Κυρ. Πέτρος Παπα- 

«γεωργόπουλος και Ιωάννης Λεονταρίτης διά 
«κριταί άρμπιτροι (12) Α^δ τούς Κ. Κ. θεό- 
«δωρο Κολοκοτρώνη καί Παναγιώτη Γιατράκο 
«μέ έξουσία νά έκλέξουν ένα τρίτον διά νά 
«Αποφασίσουν τές διαφορές τών μερών περι- 
«γραμένες είς τδ άτο (13) τής Εκλογής τους, 
«ούτως οί αυτοί Κριταί άρμπιτροι ώνόμασαν 
«διά τρίτον τδν μ. Πολυζώη Κρεντιρόπουλο, 
«οί οποίοι ένώθησαν τήν προχθές καίέπαρου- 
«σιάστηκαν έμπροσθεν τους Αμφότερα τά 
«μέρη, τά_ όποία τούς έφανέρωσε καί κάθε 
«εις τά δικαιολογήματά του Απάνου είς τό 
«τό. κάθε ζήτημα τους καί τήν Ανταπόκρισιν 

»τοΰ εναντίου, καί Αφοϋ άγρίκισαν τά προσφε- 
«ρόμενα και έκαμαν οί ίδιοι κριταί κάθε χρεία - 
«ζόμενην έρώτησιν έν συνειδησει Αποφασίζουν 
«καί Αποδιώχνουν τά ρεσπετίβα (,4) ζητήμα- 
»τα διά τά έξοδα μαντενιμέντου διά δύο δια- 
«φόρους καιρούς όποΰ έκαμε ό Κολοκοτρόνης 
«καί ομοίως διά τό μαντενιμέντο καί μάθησιν 
«ιατρικές, όποϋ ό Γιατράκος έζήτα διά τόν 
«Ανεψιόν τοΰ Κολοκοτρόνη, όμογνώμως καί 
«τες Αποδιώχνουν τόσον τοΰ ένός, ωσάν τού 
«ετέρου διά νά μην έχουν τόν τόπον τους, 
«στοχαζόμενοι, ότι και ό Ενας καί ό άλλος 
«έκαμαν οετζίπροκα (,5) έξοδα. Καί όσο μέν 
«διά τδ ζήτημα του. Γιατράκου διά κοΰρες 
»(16) όπου έκαμε είς τό σπίτι τοϋ Κολοκο- 
«τρόνη καί ομοίως διά τδ ζήτημα τοΟ κρέδι- 
«του, όποϋ έζερτζιτάρει ό Κολοκοτοόνης Από 
«καπιτάλε τάλλ. όγδοήντα έξη μέ τδ ρελα- 
«τίβο (18) τους διάφορο, όποΰ έως τήν σήμερον 
«ίμπορτάρι (,9) κεφάλι καί διάφορο τάλλ. 
«εκατόν τρία, οί ρηθέντες εύγ. Κριταί Αλμπι- 
«τροι έν συνειδησει Αποφασίζουν καί ύποχρεό» 
«νουν τδν Γιατράκο νά δώση διά τελείαν πλη* 
«ρώμην τοϋ αύτοΰ κρέδιτου μόνον τάλλ. Κο- 
«λονάτα πενίίντα, καί τδ επίλοιπο νά άγρι- 
«κδται διά τελείαν πληρωμήν τοϋ Γιατράκου 
«είς τές κοϋρες του, μέ τά όποια τάλλ. Κολ. 
«πενήντα όποϋ θέλει λάβει ό Κολοκοτρόνης, 
«θέλει έχει χρέος νά έπιστρέφη τοϋ Γιατρά- 
«κου τδ αύτό κρέδιτο, καί ούτως έν συνειδή- 
«σει Αποφασίζουν και ύπογράφονται.
«Καί διά ρικονιτζιόν ί20) τοϋ Μινίστρου (2Ι) 
διορίζομεν νά δώση ό κάθε είς τάλλαρο ενα. 
«Πέτρος Παπαγεωργόπουλος Κς. Άς.
« Ιωάννης Στασηνοΰ Λεονταρίτης Κριτής άλ- 
«μπιτρος.ΙΙολυζώης Κρεντηρόπουλος κριτής άλ- 
«μπιτρος».

Ζάκυνθος 1912 ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ
άρχαιοφύίαξ

0 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΪΝΗ
Γ.

(Συνέχεια bt τοΰ προηγουμένου)

«Βούλομαι ούν... (γράφει ό θείος ΙΙαΰλος) 
τάς γυναίκας εν καταστολή κοσμιω μετά αίδοΰς 
καί σωφροσύνης κοσμεϊν έαυτάς, μή έν πλέγ- 
μασιν, ή χρυσώ, ή μαργαρίταις, ή ίματισμφ 
πολυτελεί, άλλ’ (δ πρέπει γυναιξιν έπαγγελ- 
λομένας θεοσέβειαν), δι’ έργων Αγαθών. Γυνή, 
έν ησυχία μανθαν.έτο έν πάση ύποταγή, γυ- 
ναικί δε διδάσκειν ούκ έπιτοέπω, ουδέ αύθεν- 
τεΐν άνδρός, άλλ’ είναι έν ήσυχί?» (Έπιστ. 
πρδς Τιμόθ. ΑΖ. 2, 8). Τίς δέν βλέπει εν
ταύθα, ότι αί έπιταγαί αυται καί νουθεσίαι 
προς τάς γυναίκας τοΰ ένδόξου ’Αποστόλου 
είνε κατά πάντα λογικαί καί ωφέλιμοι καί τά 
μάλιστα συντελοΟσας είς την οικογενειακήν 
ευημερίαν καί ευτυχίαν ; Τίς λογικός καί συν
ετός άνήρ δέν κατανοεί, ότι αί συμβουλαί αύ- 
ται καί προτροπαί εφαρμοζόμενα! καί πραγ
ματοποιούμενα!, θά καταστήσωσι τδν οικογε
νειακόν βίον τερπνδν καί ειρηνικόν, καί θά 
προλαμβάνωσι τάς άναφυομένας έκάστοτε έρι
δας και διαμάχας μεταξύ τών συζύγων, ώς έκ 
τών πολυτελών άμφιέσεων καί τών Απαραι
τήτων Αναγκών καί χρηματικών δαπανών; 
’Εάν ή σύζυγος, κατά τήν παραγγελίαν τοΰ 
’Αποστόλου, Αγαπα τήν έν τφ οικφ ειρήνην 
καί ήσυχίαν, καί φέρεται πρδς τδν σύζυγον εύ- 
προσηγόρως καί εύπειθώς, δέν θά καταστή 
αύτη συμβία προσφιλέστατη καί πολύτιμος 
συναρωγδς τφ άνδρί ;

Ποια ποτέ σπάταλος καί ματαιόδοξος γυνή, 
Ασχολούμενη είς άλλότρια τοϋ οικου αυτής 
έργα καί περιφερόμενη συνεχώς είς τάς οδούς 
και τάς διασκεδάσεις προς έπίδειξιν τών πο
λυτελών αύτής έσθήτων καί βαρυτίμων κο
σμημάτων, μηδόλως φροντίζουσα περί τοϋ 
οίκου αυτής καί τών τέκνων, άλλ’ έπανιστα- 
μένη καί άπειθοΰσα είς τδν έαυτής σύζυγον 
δεά παραμικράς καί Ασήμαντους αιτίας, ποια 
τοιαύτη γυνή ηύδοκίμησέ ποτέ καί δεήλθε τδν 
συζυγικόν βίον έν ειρήνη και άρμονίφ , Ούδε- 
μία ούδέποτε. Διά ταϋτα καί βλέπομεν συνε
χώς τά φριχτά Αποτελέσματα τής τών τοιού
των γυναικών Απείθειας καί έξεγέρσεως κατά 
τών ιδίων άνδρών, είς άς παρακολουθοϋσι συνή
θως άπαυστοι διχογνωμίαι καί διαπληκτισμοί, 
καί πλεϊστα άλλα θλιβερά συμβεβηκότα και 
σκανδαλώδεις σκηναί. Ταϋτα πάντα θέλων νά 
προλάβη ό έξοχος παιδαγωγός ΠαΟλος συνιστφ 
είς τήν γυναίκα κοσμιότητα καί σωφροσύνην, 
εύπείθειαν καί ήσυχίαν. Δέν θέλει τάς γυναί
κας έξημμένας καί Αλαζόνας, όποιας Αναδει- 
κνύει ό σοσιαλισμός, διημερευούσα ώς τά πολλά 
έξω τοϋ έαυτών οίκου και έπϊτελούσας έργα 

άλλότρια τοϋ προορισμού αύτών. Αί τοιαϋται 
χειραφετηθεΐσαι γυναίκες κατά μίμησιν τών 
Άγγλίδων σωφραζεττών, είνε μεσται ιδεών 
φαντασιοπλήκτων καί Ανατρεπτικών. Ώς τοι- 
αϋται άποβαίνουσι λύμη τής κοινωνίας καί 
πάσης όρθής Ανατροφής καί οικογενειακής ει
ρήνης καί ευημερίας άνατροπείς, ώς άποφαί- 
νονται περί τών τοιούτων πλεΐστοι σπουδαίοι 
κοινωνιολόγοι καί παιδαγωγοί.

Λέγων δέ ό Παύλος «γυναικι διδάσκειν ούκ 
έπιτρεπω» έννοεί τήν έν τή έκκληαίς: διδασκα
λίαν, ήν άνέθηκεν είς μόνους τούς είς τοϋτο 
τεταγμένους έπισκόπους, ιερείς, ιεροκήρυκας 
καί διδασκάλους. ’Αρκεί είς τήν γυναίκα νά 
διδάσκη τούς εν τφ οίκω αύτής καί ιδίως τά 
ίδια τέκνα, διά τά όποία συνιστφ είς τούς 
γονείς ο θείος Απόστολος ν’ άνατρέφωσι ταϋτα 
«έν παιδίγ καί νουθεσία Κυρίου». Έάν ό Παύ
λος προύτίθετο νά ύποβιβάση τήν γυναίκα καί 
καταστήση υποχείριον τοϋ άνδρός, ώς οί άντι- 
φρονοϋντες άναποδείκτως ισχυρίζονται, ούδέ
ποτε θά συνίστα καί θά έπέβαλλεν έπιτακτι- 
κώς είς τδν Ανδρα νά τιμ$ καί άγαπφ αύτήν 
μέ Αγάπην τόσον θερμήν, μεθ’ όσης ό Χριστός 
τήν ’Εκκλησίαν, ύπέρ ής καί έθυσίασεν εαυ
τόν. «Τίΐ γυναικι ό άνήρ τήν όφειλομένην εύ
νοιαν άποδιδότω’ ομοίως δέ καί ή γυνή τφ 
άνδρί.—Οί άνδρες Αγαπάτε τάς γυναίκας έαυ
τών, καθώς καί ό Χριστός ήγάπησε τήν ’Εκ
κλησίαν, καί εαυτόν παρέδωκεν ύπέρ αύτής, 
ίνα αυτήν άγιάση... Ούτως όφείλουσιν οί άν
δρες άγαπ^ν τάς εαυτών γυναίκας, ώς τά έαυ
τών σώματα· άγαπών τήν έαυτών γυναίκα 
έκυτόν άγαπ^» (Κορινθ. Α'. 7, 3. Έφέσ. 5, 
25 καί 28).

Μετά τοιαύτην σαφή ή ώρισμένην περί γυ- 
ναικδς διδασκαλίαν τοϋ μεγάλου’Αποστόλου ποΰ 
σταθήσονται πλέον αί άκριτομυθίαι τοΰκ.Χατζο- 
πούλου Έάνό άντιφρονών είχεν Ακριβή γνώ- 
otv τοΰ χριστιανισμού καί τών δογμάτων αυ
τού, ούδέποτε θά έγραφε τδ Ασύστατον έκεϊνο 
ψεύδος· «’Εκείνος ποΰ κατεδίωξε μέ τυφλήν 
λύσσαν τήν γυναίκα είνε ό χριστιανισμός». 
’Απεναντίας άντί τής ψευδολογίας ταυτης θά 
έλεγε καί στεντορείως θκ έκήρυττε τήν Αλή
θειαν ταύτην. «Εκείνος, οστις ένεκολπώθη 
μέ θερμήν Αγάπην, έτίμησεν έξόχω τιμή καί 
άνύψωσεν είς περίβλεπτον θέσιν τήν γυναίκα, 
εΐνε άναντιρρήτως ό χριστιανισμός, και μό
νος ό χριστιανισμός». Αύτή είνε ή Αλή
θεια καί πάς συνετός άνήρ καί γνώστης τής 
χριστιανικής διδασκαλίας ομολογεί καί κηρύτ
τει.. ,

Ό Κερκύρας Σεβασηανδς
’Απορίας άξιον εϊνε πώς τήν έσφαλμένην

ταύτην δοξασίαν καί αύτόχρημα διαβολήν ού
δέν έκ τών παρ’ ήμϊν έκδιδομένων Αξιόλογων
θρησκευτικών περιοδικών ήλεγξε καί άνΐίρη-
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σεν. Όφείλουσι, φρονώ, οί έλλόγιμοι τούτων 
διευθυνταί καί συντάκται πρδς τγί λοιπΐ! έπί- 
κοδόμητική αύτών άρθρογραφία νά μή άφίνου- 
σιν ανεξέλεγκτους καί τάς τοιαυτας πλημμε
λείς κρίσεις και διαβολάς, προσβαλλούσα; τδν 
χριστιανισμόν καί σκάνδαλον προξενούσα; τοϊς 
άπλουστέροις, .οϊτινες άναγινώσκοντες τάς τοι- 
αύτας ψευδείς ιδέας, καί μή βλέποντες ούδα- 
μοΰ άναίρεσιν αύτών καί άνατροπήν, ύπολαμ- 
βάνουσιν αύτάς όρθώς έχούσα; καί την Αλήθειαν 
έκφραζούσας. Ευτυχώς μετά χαράς άνέγνωμεν 
έλεγχον τή; ψευδοδοξίας τοΰ κ. Χατζοπούλου 
έν τί) άξιολόγφ «Άναπλάσει» (τή; 19η; ’Α
πριλίου) γενόμενον παρά τοΰ Σεβ. κ. Σεβα
στιανού, Ιεράρχου ζηλωτοΰ τή; πίστεω; καί 
ύπερασπιστοΰ τή; Αλήθειας, γράψαντο; άρθρον 
τι ύπδ την έπιγραφήν ταύτην. «Έρεσχελίαι 
Δ. Χατζοπούλου, ύπδ τή; Έλλ. Έπιθ. υίο- 
θετηθεΐσαι» ένθα λίαν όρθώς καί δικαίως επι
τίθεται κατα τών διευθυνουσών τδ άνω περιο- 
δικδν κυριών, έλέγχων αύτάς έπί Αγνωμοσύνη 
και τόλμη Απρεπεΐ. Άξιοι άναγνώσεως εϊνε 
καί οί λόγοι τού σεβαστού ιεράρχου, δι’ ών τα
λανίζει τούς τοιαΰτα ψευδολογήματα διασπεί- 
ροντας έν χριστιανική κοινωνία έπί βλάβη καί 
σενταράξει τή; τών πολλών συνειδήσεως. «Ώ 
δυστυχία ! (Αναφωνεί μετά πόνου ψυχής καί 
δικαίας Αγανακτήσεως), τούτο μόνον έλειπε" 
ν’ άκούωμεν καί τάς γυναίκας, διά τών αύτο- 
κλητων άστείο>ν συνηγόρων τή; έλευθερίας δή
θεν αύτών, πολεμούσα; τδν χριστιανισμόν, καί 
ίσχυριζομένας, δτι «ούτος κατεδίωξε μέ τυ
φλήν λύσσαν τήν γυναίκα». Βαβάί τή; ώγνω- 
μοσύνης ! Βαβαί τής τόσης τόλμης !...

«Ό δέ χριστιανισμός, οστις κατηγορείται 
ύπδ θηλικών περιοδικών, ομοιάζει τδν Χρι
στόν ύπδ τών Αχάριστων Εβραίων σταυρούμε- 
νον. Tot; έδωκεν ούτο; τδ ουράνιον μάννα, καί 
έκεΐνοι τήν χολήν. *0 χριστιανισμός έδωκε 
ταΐς θήλεσι τήν Γσην τοΐ; άνδράσι τιμήν, καί 
τώρα τδ θήλυ έντείνει τά βέλη κατά του έξο
χου καί μόνον ευεργέτου. Βαβαί τής ήλιΟίου 
άχαριστίας !» Και τφ δντι μεγαλειτέρα άχα- 
ριστία έκ μέρους τής γυναικδς πρδς τδν μ.όνον 
εύεργέτην αυτής καί έλευθερωτήν Χριστόν, τδν 
άπαλλάξαντα αύτήν μακραίωνος δουλεία; καί 
ζυγοί! Αφορήτου, τοΰ άνδρικοΰ, διά τής φιλάν
θρωπου διδασκαλίας του, δέν ήδύνατο νά 
ύπάρξη.

Καί εϊνε τή αληθείς θλιβερόν φαινόμενον 
και σημείον ηθική; πωρώσεως τής γυναικδς ή 
τοσαυτη Αναισθησία καί διαστροφή τή; διά
νοιας αυτής, έξεγειρομένη; αύθαδώ; κατά τοΰ 
μόνου εύεργέτου αύτής καί ύπερασπιστοΰ, καί 
τολμώση; νά διαβάλλη τδν χριστιανισμόν, τδν 
σώσαντα αρτήν όμολογουμένως καιάνυψώσαντα 
είς ύψος έπίζηλον, είς δ ούδέποτε πρότερον 
προσήγγισε κάν. Τοΰτο προσεμαρτυρεΐ ή παγ

κόσμιοςιστορία, βεβαιοϋσα, οτι ή γυνή ανέ
καθεν έν πάση άλλη θρησκεία πλήν τής χρι
στιανικής, ήτις έτίμησε και ύπερήσπισεν αύ
τήν, παρεγνωρίσθη καί παρηγκωνίσθη δεινώς, 
ώ; συμβαίνει καί σήμερον έτι δυστυχώ; εκεί, 
ένθα τά φιλάνθρωπα τοΰ Ευαγγελίου διδάγ
ματα δέν έφήπλωσαν τάς εύεργετικάς καί ζεί
δωρους αύτών Ακτίνας. "Όπου δ’ αυται έπέ- 
λαμψαν, άγλαούς παρήγαγον καρπούς. Τήν 
άλήθειαν ταύτην έπιβεβαιοΐ καί λόγιος τις 
Ίάπων, (γενόμενος χριστιανός), άναμολογών 
καί έκθειάζων τήν διά τοΰ χριστιανισμοΰ έπελ- 
θοΰσαν μεταβολήν έπί τάκρείττω είς τήν χώ
ραν αύτών, τοΰθ’ βπερ άγνοοΰσιν οί παρ’ ήμΐν 
κατήγοροι τοΰ χριστιανισμού, οι όπαδοί τουτέ- 
στι τού πολυπλάγκτου σοσιαλισμού καί αί 
όμοφρονοΰσαι τούτου; γυναικεΐαι φρένες. «Τδ 
πρώτον, οπερ έχομεν διδαχθή παρά τοϋ χρι
στιανισμού (λέγει ό προρρηθεί; Ίάπων) εϊνε 
ή άςία τοΰ καθ’ έκαστον άνθρώπου. ’Εν Ια
πωνία πρότερον έξετίμων μόνον τδ ολον καί 
ούχί τά άτομα· διά τοΰτο περιεφρονεΐτο _καί 
ή γυνή, ήν νϋν τιμώμεν έξ ίσου πρό; τδν άν- 
δρα... Τρίτον έχομεν μάθει νά εύρύνωμεν τόν 
κύκλον τή; Αγάπης καί εύποιία; ημών. Πρότε
ρον έφροντίζομεν διά τόν εαυτόν μας, τήν οί- 
κογενειάν μας και τήν φυλήν μας, τώρα ήρχί- 
σαμεν νά ίδρύωμεν φιλανθρωπικά Ιδρύματα, 
διότι θεωροΰμεν όλου; τούς άνθρώπου; ώς 
Αδελφούς μ.ας, καί επομένως ώς καθήκον μα; 
νά φροντίζωμεν δι’αύτού;». ("Ορ. Ίερ. Συν- 
δέσμ. άριθ. 170 σελ. 14).

X. Κ. ΜΑΚΡΗ2 
Δρ. β. καί ’Ιατρικής

ΜΑΤΑΙΑ ΟΝΕΙΡΑ
Χίλιων λογι&νε όνειρα, χέλιαιν δνε/ρων πόθοι Περνούνε μέο’ άπό τον νοΰ τά βύθη, ώίμένα, Μα 'κεϊ που δμως ή ψυχή όληθινά τά νοιώθει Πεθαίνουνε στο διάβα τους και μένουνε θαμμένα
Και τότε πειά ένας καιίμός γεννιέται μέσ' ατά στήθια Και τής πικράδας ό καϋμός α άπελπισιά με φέρει, Μά όταν δμτος έρχεται μία ελπίς βοήθεια Ό νοΰς μου πάλι ξεπετή σε Παραδείσου μέρη.

Χ· Δ ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ

ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ
θωρ& δνό μάτια γαλανά Σε κάποια τον ήλιου άχτΐδα, Σάν δνό άατέρια φωτεινά Στοΰ ουρανού τή γαλανή χλαμύδα.

>—<
Καί στον καθρέφτη τό γυαλί Πάλι θωρώ τά ίδια μάτια, Πού χύνουνε φεγγοβολή Λ>έσ' στής ψυχής τά πλάτια.

X. Δ. ΚΟϊΤΗΦΑΡΗΣ

Είς τι Φαληρικόν τέλμα, εις τά μαΰρα νερά 
τοΰ οποίου κατέρχεται άντικατοπτριζόμενος 
όλος ό ουρανός με τούς ήλιους καί αστέρας, 
έκτακτον γεγονός συνέβη κατ’ αύτά; είς την 
έκει ένδιαιτωμένην καί δρώσαν καί άποθνη- 
σκουσαν και τά πάτρια ακολουθούσαν φυλήν 
τών βατράχων...... Έκεϊ προ πολλοΰ ένόιη-
τάτο μία ιστορική και ένδοξος φυλή, κοάζουσα 
δικαίως τά έθνικά της δίκαια, βουτωμένη καί 
άναδυομένη είς τόν βόρβορον, εύθύς ώς ήκουε 
κρότον Ανθρώπινον κτλ.

Εϊς έκ τών νεαρωτέρων μάλλον προοδευτι
κών καί Ανήσυχων βατράχων, έξήλθε ποτέ 
ολίγον πέραν τοΰ πατρώου έδάφους, περιεπλα- 
νήθη έντός τών βούρλων, τών δίκην όρθών τρι
χών πελωρίων, καί έπροχώρησεν έξω άρκετα 
θέλων νά έπισκεφθή καί ένωτισθή τήν πρόο
δον.τοΰ κόσμου.

Καταγόμενος δέ άπό μουσολάτρου φυλή; και 
έξερχόμενο; είς τδν κόσμον δέν ήδύνατο παρά 
τάς μουσικά; προόδους νά παρακολούθηση, ώ; 
οί "Ελληνες τήν ευρωπαϊκήν μόδαν ! Έπήγε 
πρώτον είς τήν ταραντέλαν, οπού μία βραχνω- 
δη; άοιδός έμελπεν ώραϊον άσμα.

Ό βάτραχος, ώς πας νέος άναχωρών τή; 
πατρώας διά σπουδάς, θαυμάζει πάν τδ ξέ
νον, καί άπεχθάνεται πάν τό ίδικόν του, άφοΰ 
εύρήκε τήν άδουσαν καλλιτεραν άπό όλες τή; 
βατραχίνε; τής τελματικής περιφέρειας του, 
έπροχώρησε διά νά πλουτίση τά; σπουδάς 
του... Έπήδησίν είς ένα κήπον οπού έτριζεν 
έν μαγκανοπήγαδον. Αυτή θά εϊνε πένθιμος, 
είπε, μουσική, καί έστη νά ένωτισθί! καί 
ταύτης.

—Τί προόδους, έσκέφθη, όπου κάμνουν τά 
άλλα ζώα!* Διότι τό ζώον όλους ζώα μάς 
θεωρεί.

Καί άφοΰ,έπρόσεξεν είς τάς έναλλαγά; τών 
στριγγλισμάτων του ύδραντλοΰντος μαγγανίου, 
έστράφη, διότι ήκουσε κρότους μεγάλου; καί 
παταγώδεις, ώς τύμπανα χαλκά τήν έφοδον 
κροτουντα. ΤΗτο πελώριον κάορο, τό όποιον 
έπερνοΰσε τρανταζόμενον είς τήν κατωφέρειαν 
τοΰ δρόμου, καί βροντοκτυποΰν τά σιδερικά 
του έπί τοΰ έδάφους.

— Αύτή θα εϊνε, είπε, μουσική εμβατηρίου. 
Κάποιο μεγάλο δργανον βεβαίως μουσικόν, 
ήχοΰν καί παρελαΰνον.

Καί ήκροάτο μέ στόμα άνοικτόν.
— Τί πρόοδος καλέ στον άλλο κόσμο έπεΐ- 

πεν.

Άφοΰ τέλος έπεδόθη έπ’ άρκετόν μελετών 
τήν μουσικήν τοΟ κόσμου, έπέστρεψεν είς τό 
τέλμα του, πλήρης νέων ιδεών, υγιεινών, βα- 
τραχοσωτηρίων...

Ό νεροδίαιτος λαός τδν ύπεδέχθη μετά χα
ρά; καί έκόαζς χαιρετών τήν έπιτροφήν του. 
Ή δέ βατ^αχίνες καταπράσι^ε; άπό αιδώ, τόν 
έρραινον με άνθη υδροχαρή γλυστρίδων, καρ
δάμων κλπ. στέφανος δέ τώ προσεφέρθη έκ 
νεροσελίνων καί μουσκλιών.

Ή φήμη είχε προτρέξει πολύ αύτοΰ καί είχε 
τούς πάντα; προδιαθέσει.... Τόν παρετήρουν 
ώ; κάτι θαυμαστόν, καί σοφόν, ώς τι μέγα 
καί άφθιτον.—Έσπούδασεν είς τδν κόσμον, 
έλεγον.

Αύτδ; άμέσως έκαμε διάλεξιν. Άνελθών 
έπί υψώματος προσεπάθησε νά άποδώση ολην 
τήν σοφίαν, ήν άπό τόν κόσμον καί τού; Αν
θρώπους άπεκόμισε. Καί ήρχισε νά μπακα- 
κίζη τήν νέαν μουσικήν, ή οποία προώριστο 
έναρμονιζομένη εις τών ομοφύλων - του τού; 
λαιμούς, νά σώση καί δοξάση τδ γένος τών 
βατράχων...

Τό κόασμά του όμως ποσώς δέν διέφερεν άπό 
τό παλαιόν καί μάτην προσεπάθη νά πρόσ
θεση μερικούς ήχου; νέους, τούς οποίους άρπα- 
ξεν Από τήν βραχνήν Αοιδόν τής ταραντέλλας, 
άπό τδ τρίξιμον τοΰ μαγγανοπήγαδου, τού; 
κρότους τών τροχών τοΰ κάρρου καί τό φτέρ- 
νισμα ενός συναχωμένου γέροντος κτλ.

Βάτραχός τις προσεκτικό; παρετήρησεν, οτι 
ή νέα μουσική δέν ήτο παρά όλίγοι τόνοι Αη
δείς τής προπατορικής μελφδίας, άπαξάπαντος 
τοΰ κόσμου τών μπακάκων, μέ τούς οποίους 
ένανουρίσθησαν βατράχων γενεαί, «ονειροπόλη
σαν οί προπάτορες, ήγάπησαν, ένοστάλγησαν, 
έπόθησαν και άπέθανον εκατομμύρια σεβαστών 
προγόνων των.

Άλλ’ούδεί; έννοοΰσε καί έτόλμα νά είπ·/5 
τίποτε.

Τό παιδί είχε σπουδάσει είς τόν κόσμον— 
είς τάς Εύρώπας, όπως λέγομεν ημείς, καί 
οποίος σπουδάζει στάς Εύρώπας, είνε τόσον 
σοφός καί σεβαστός, ώστε γίνεται κάϊ ύπουρ- 
γδς καί τμηματάρχης καί ότι άλλο θέλει.

Άδιάφορον άν ήκουσεν Αοιδούς ,κάί μαγγα
νοπήγαδα καί έχάλασε καί τήν φωνήν του αύ
τήν.

Αύτά συμβαίνουν είς κάθε έλος, πνευματι
κόν, είτε 'Ελλά; λέγεται ή τέλμα.

X. Σ.
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ΕΤΑΞΥ τών μυρμηκοφάγων 
μαστοφόρων συγκαταλέγεται 
ό μάνις, ζώον μαστοφόρο», 
Strep Ιδίως διακρίνεται δια τό 
περίεργον περικάλυμμα otrep 
φέρει έπϊ τοΰ σώματός τον. 
Τούτο άποτελεΐται έκ λεπίων 
Ισχυρών διατεθειμένων τών 
μέν έπι τών δέ, δπως οί κέρα
μοι τών στεγών,εϊσϊ δέ ταΰτα 
κατασκευασμένα, έκ στερεάς 
ουσίας κερατίνης καϊ φέρουσι 
διάφορα σχέδια, έπϊ της 
ανωτέρας επιφάνειας αυτών, 

•ίκην συγκεκολλημενων κερατοειδών Ινών.Τά λέ
πια ταΰτα καλύπτουσιν άπαυ τό σώμα αύτών 
καϊ την Ουράν, έκτος της κοιλίας καϊ τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ μέρους των ποδών.

Ό Μάνις μϊ μακράν ονράν.

‘Ο μάνις ζή βίον νυκτερινόν, τρέχει δβ 
κατά παράδοξον τροπον, στηριζόμενος μόνον 
έπϊ τών οπισθίων ποδών καϊ έπϊ της ουράς καϊ 
ταλαντεύεται άδιαλείπτως το σώμα αύτοΰ. 
Άναρριχάται δέ κάλλιστα έπϊ των δένδρων 
και αναζητεί την τροφήν του καθ' Sv τρόπον 
καϊ τά άλλα μυρμηκοφάγα ζώα. Τ<1 ζώα ταΰ
τα ένδιαιτώνται «Ις τήν Αφρικήν και τάς 
άνατολικάς ’Ινδίας. *Ε< τούτων δέ ύπάρχουσι 
δυο giSij, δ μάνις μέ μακράν ουράν καϊ © μάνις 
μέ βραχΰαν ουράν. Ό εχων μακράν τήν ου
ράν εχει μήκος ολικόν 90 έκατοστομέτρων ή καϊ 
ολίγον περισσότερον, ή δέ ουρά καταλαμβάνει 
60 εκατοστά. Τό γενικόν αύτοΰ χρώμα εϊνε 

ύπομέλαν, κλίνον πρδς τδ έρυθρούν, τδ δέ τρί
χωμα εϊνε μέλαν.

Ό Desmarchats περιγράφει τό ζώον τούτο 
ώς έξης: «Έν τοΐς δάσεσι τής Γουινέας ύπάρ- 
χειτετράπουν, δπερ οι μαύροι καλέβσι Κουόγ- 
γελον, τδ όποιον φέρει απδ τοΰ λαιμού μέχρι 
ταυ άκρου τής ουράς λέπια, τά μέν έπϊ των δέ 
κατ’ έξακόλούθησιν, ως εϊνε διατεθειμένα τά 
φύλλα τής αγκινάρας, άλλ’ ολίγον όμως δξυ· 
τενή. Είσΐ δέ ισχυρά, ώστε ύπερασπίζουσιν 
αυτό αϊτό των δδόντων και των ονύχων των 
άλλων σαρκοφάγων ζώων, άτινα καταδιώκου- 
σιν. ‘Ιδίως αι λεοπαρδάλεις τδ κυνηγοΰσιν 
αδιακόπως καϊ δέν άποκάμνουσι νά τδ συλ- 
λάβωσι, καθ όσον εϊνε μάλλον ευκίνητοι αύτοΰ, 
αλλά δέν δύνανται δμως νά τδ καταστρέφωσι, 
διότι τούτο γνωρίζον τήν δύναμίν του, υπερα
σπίζεται έαυτδ διά τών προφυλαχτικών μέσων 
του, συσπειρούμενον διά τής ούράς του, ήν δια ■ 
περά ύπδ τήν κοιλίαν καϊ τών λεπίων του, 
άτινα έν ωρα κινδύνου προκλητικώς προεξέ- 
χουσι. Τά μεγάλα ζώα προφυλακτικώς τδ κυ· 
λινδούσι τήδε κακεΐσε, άλλ* απομακρύνονται 
μόλις θελήσωσι νά τδ περισφίξωσιν, αναγκα
ζόμενα τέλος νά τδ άφίσωσιν ήσυχον. Οί μαύ
ροι τδ φονευουσι διά ραβδιομών, τδ έκδέρουσι, 
πωλοΰσι τό δέρμα καϊ τρώγουσι τδ κρέας τό 
οποίον, ως'λέγουσιν, «Τνβ λςυκόν καί τρυφερόν 
και δέν εχω δυσκολίαν νά τό πιστεύσω, διότι 
ζή αποκλειστικώς έκ μυρμήκων, οίτινες βεβαί
ως εϊσϊ τροφή τρυφερά καϊ ευάρεστος. ’Εντός 
του ήύγχους του, δπερ προσομοιάζει πρδς τδ 
ράμφος νήσσης, υπάρχει γλώσσα μακροτάτη 
καϊ δυσειδής, ήτις θηρεύει έν τοΐςσωροΐς τούς 
μύρμηκας ή καϊ εκτείνει αύτήν έν τή διαβάσει 
των. Οί δέ μύρμηκες δελεαζόμενοι έκ τής οσμής

Mint βραχύονρος.

βΕΡΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΡΨΕΙΣ

τρέχουσι καϊ συλλαμβάνονται, προσκολλωμενοι 
έπ’ αύτής. "Οταν δέ ό μάνις έννοήσρ, οτι ή 
γλώσσα του είναι πεπληρωμένη μυρμήκων, 
τήν έλκει εντός τοΰ στόματός του και γεύεται 
τότε τής εκλεκτής τροφής του. Τό ζώον τούτο 
δέν εϊνε μοχθηρόν, δέν προσβάλλει ούδένα, θέ
λει μόνον νά ζή ήσυχον καϊ θεωρείται εύτυχες, 
δτι ευρίσκει τοιαύτην αρκετήν τροφήν έκ μυρ
μήκων διά νά ζή ευχαριστημένου.τ>

Ό μάνις μέ βραχεΐαν ούράν, ό άσίβΤίχός 
λεγόμενος, οΰτινος τδ ολικόν μήκος φθάνει καϊ 
πλέον τοΰ μέτρου φέρει λέπια μεγαλείτερα τού 
προηγουμένου ή δέ ουρά του έξικνεϊται «ς τό 
ήμισυ τοΰ μήκους του δέ τά λέπια με
γαλείτερα τοΰ άλλου. Ό δέ lennent ώς εξής 
περιγράφει τούτον·’

«Μέτα^υ τών άναριθμήτων ζώων, ατινα εν- 
διαιτώνται έίς τήν Κεϋλάνην, είναι καϊ ο τε-

καλούμενος Κα- 
ώς έκ τήν (διά
να συσττειρώται 
έπϊ τοΰ στήθους 
τον λαιμόν καϊ

τοιαυτα

θωρακισμένος μυρμηκοφάγος, 
βαλάγιας ΰπδ τών Ιθαγενών, 
τητος ήν εχει τό ζώον τούτο 
έν έαυτφ, θέτον τήν κεφαλήν 
καϊ περιβάλλον διά τής ούράς 
τήν κεφαλήν, έξασφαλίζον ουτω τήν ζωήν του 
κατά παντός έχθρού. Εύρίσκονται δέ τά ζώα 
ταΰτα έπϊ ξηρού εδάφους, βάθους δύο περίπου 
μέτρων καϊ ζοΰν κατά ζεύγη, γεννώντα δυο εως 
τρία μικρά κατ’ έτος. Είχον ποτέ δύο 
ζώα παρ’ έμοί, άτινα έδείκνυντο εύμενή, ώστε 
άνερριχώντο έπϊ τών γονάτων μου καϊ έκάθην- 
το έπ αύτών ως γάλαΐη.

Έν τή μεσημβρινή ’λφρική υπάρχει έν «ΐ- 
δος τοιούτου ζώου βΐς © οί φυσικοί έδωκαν τδ 
όνομα ΠαγαλΖνος ζοϋ Τεμμίγγ, δπερ έχει μή
κος εις τήν ουράν ολίγον μικρότερο» τοΰ σώ
ματος, τδ δέ χρώμα εϊνε γενικώς ωχροκίτρινου·
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ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΒΟΛΩ,
ΤΙΤΟ

Ν- ΜΩΡΑ 1TOY

(Άνακοίνωσις γενομένη εις to έν Βόλφ Β'. Ιΐανελλήνιον Συνέδρ. κατα τής Φυματιώσιως).

Κύριοι συνάδελφοι καί λοιπή δμήγυρις.

Έχων ύπ’ δψει μου, τδ τοδ Ησιόδου. »καδ’ 
δύναμιν δ’ έρδειν» πειρώμαι τό επ’ έμοί νά εισφέρω 
Ισως «ατά τι, είς τδν μέγαν καί εθνοσωτήριου αλη
θώς σκοπόν, πρδς τδν όποιον τδ προκείμενόν μας 
Συνέδριο» προσατενίζει-

Άναλαβών άνακοίνωσιν έπί τοδ θέματος της 
Χειρουργικής Φυματιώσεως παρ’ ήμΐν, θά διεξέλθω 
διά βραχέων παρατηρήσεις μου, δσον άφορμ τάς 
φυματιώδεις αρθρίτιδας καί σπονδυλίτιδας, δ,τι ή 
έκ τής ένασκήσεως τοδ έπαγγέλματός μου πείρα ώς 
αληθής τών πραγμάτων εϊκών, ώς ζώσα φωνή μοί 
εδίδαξεν.

Ό φυματιώδης άρθριτισμδς καί αί ποικϊλλαι 
φυματιώδεις σπονδυλίτιδες, ή δρθοπεδική αύτή 
δυάς, έν ζηλευτή άμίλλη εναλλάσσονται, πλέον ή 
συχνά έν τή καθ’ ήμέραν ένταδθα έργασίφ μου, 
κατέχουσαι τήν πρώτην βαθμίδα, ώς πρδς τήν συγ · 
χνότητα έν σχέσει μέ τάς διαφόρους άλλος φυμα
τιώσεις, Ας είτε Απλώς έξήτασα, είτε καί Ανέλαβον 
μέχρι τής σήμερον δπδ τήν θεραπείαν μου ένταΰθα.

Καί έν § ούτω εϊς μέγας άριθμδς τοιούτων 
ασθενών μοί προσήλθεν ένταδθα . πρδς έξέτασιν, 
δμως ούχί δλίγοι τούτων, Αψηφοΰντες τάς συστά
σεις μου, ή τάς δδηγίας μου νά άκολουθήσωσι Αδυ- 
νατοΰντες, πρδς τδ μοιραίον αύτοθεραπευόμενοι 
έπαφίενται, ή μαγγανίας γραϊδίων ή ποιμένων άκο- 
λουθοδσιν.

Ουτω, Αν άναλογισθήτε δτι καί τόσοι άλλοι τοι- 
οδτοι ασθενείς καί άλλων συναδέλφων τάς συστά
σεις Αδυνατούν νά ακολουθήσουν, ή μή προστρέ- 
χοντες πρδς ήμάς μόνοι των είκή καί ώς έτυχεν 
αύτοθεραπεύονται, θά έννοήσητε πληρέστατα δποϊος 
μέγας άριθμδς τοιούτων φυματιόντων άνευ ούδεμιάς 
επιστημονικής θεραπείας, μεταξύ ήμών άτυχώς δια- 
βιοϊ έλευθέρωτ, έν τφ καθ’ ήμέραν των βίφ, 
πανταχοΰ Αναστρεφόμενος καί ποικίλλως μεθ’ ήμών 
συμφυρόμενος.

Οί φυματιώδη τινα αρθρίτιδα ή σπονδυλίτιδα 
πάσχοντες, &ν μή ΰπδ άνάλογον θεραπευτικήν αγω
γήν τεθοδν, θδττον ή βράδιον, ή πάθησίς των 
έπιδεινοΰται, φέρει τάς τοπικάς διαπυήσεις καί τά 
άκολουθοδντα πυορροοδντα συρίγγια Καί ούτω άτυ
χώς δημιουργοδνται αί τών προκειμένων τόπων 
ανοικτοί φυματιώσεις, δς έγώ, ώς έν σύνολον, ώς 
τήν είδεχθεστέραν καί πλέον καταστρεπτικήν τής 
κοινωνίας μας μάστιγα (εν σχέσει πρδς τήν πνευ- 
μονικήν φυματίωσιν) θεωρώ : Καί τοϋτο διότι μό
νον τδν βήχα, μόνον τούς βήχοντας, τδ κοινόν 
φοβείται καί αποτροπιάζεται καί παν-οίως νά 
Αποφεύγη έπιζητεϊ, έν § τούς προκειμένους δέν 
τούς γνωρίζει ώς φυματιώντας καί δέν τούς Απο
φεύγει. Θεωρούν αύτούς ώς μή θεραπευθέντας κα
λώς μετά έλαφρόν των τραυματισμόν καί ήδη πλέον 
χωλούς ή κηφούς παραμείναντας* έν φ δυστυχώς 
οδτοτ είναι οί κατά μείζονα λόγον κύριοι καί άμε

σοι φορείς καί δωρηταί τών Κωχείων βακτηριών 
είς τούς τόσους μέχρι πρό τίνος ,ύγιείς καί τήν 
σήμερον πλέον φυματικούς

Κατά τδ τετραετές διάστημα τής ένταΰθα έργα- 
σίας μου είδα περί τούς 4,000 ασθενείς, έξ ών 380 
έφερον παντοίας φυματιώσεις, 114 φυματιώδεις 
άρθρίτιδας, έξ ών μόνον οί 82 ύπεβλήθησαν ύπδ τήν 
θεραπείαν μου καί 68 φυματιώδη σπονδυλίτιδα έξ 
ών μόνον 32 έδέχθησαν παρ’ έμοΰ τήν άνάλογον 
βοήθειαν. Καίέκ τούτων οί ήμίσεις περίπου έφερον 
πεπαλαιωμένος καί μετά συριγγίων πλέον ή βαρείας 
παθήσεις, δέκα τέσσαρες δέ έξ αύτών έφερον χει
ρουργικά συρίγγια, έκτελεσθέντα είτε παρ’ εμπειρι
κών ή καί παρ’ επιστημόνων, τέσσαρες δέ μετά 
ύπολειφθέντα διέκπρηνσιν μολυνθεΐσαν τραυματικά 
συρίγγια.

Τόσον λοιπόν ή συχνότης τών προκειμένων πα
θήσεων, όσον τδ κατ’ έμέ καί ή μείζων έκ τούτων 
μόλυνσις τών ύγιών έν σχέσει μέ τάς λοιπάς φυμα
τιώσεις, μέ έφερον πρδ υμών, ίνα καί έγώ εισφέρω 
τδ έπ’ έμοί, βοήθημά τι έπικουρικδν ίσως έστω, 
είς τδ διά τοϋ προκειμένου μας Συνεδρίου Ανεγει- 
ρόμενον βοηθητικώτατον, άν μή τήν σωτηρίαν, πα- 
σχόντων καί ύγειών, προκείμενον έπιστημονικόν 
μας οικοδόμημα.

’Ιδού δθεν ήμείς έπί τδ θέμα μας, τί πρδς θερα
πείαν τών προκειμένων μας Ασθενών, ώς συντελε- 
στικώτατον έγνωρίσαμεν, πώς τούς ύγνεΐς Από τής 
μολύνσεως προσφορώτερον θά προφυλάξωμεν, δς 
έλθωμεν άνακοινοϋντες.

Αί έπαλείψεις διά βάμματος Ιωδίου, αί σίικταί 
καυτηριάσεις, τδ Βιενναϊον φύραμα, πρέπει νά άνή- 
κουσι πλέον, ώς έρμα είς τήν ιατρικήν βιβλιο
γραφίαν.

Τό κατ’ έμέ ή θεραπεία τής σήμερον τόσον τών 
φυματιωδών Αρθριτίδων, δσον καί τών σπονδυλι
τιδών, πρέπει νά είναι καθαρώς δρθοπεδική καί δή 
άναιμος, περιοριζομένη είς τήν ήσυχίαν τής πα- 
σχούσης άρθρώσεως ή τής σπονδυλικής στήλης καί 
εις τήν γενικήν τοΰ όλου σώματος θρέψιν καί τόνω· 
σιν, βοηθούντων πρδς τοϋτο τοΰ καθαρού θαλασ
σίου άέρος καί τής έλαφρδς καί θρεπτικής τροφής.

Ή θεραπευτική μέθοδος τών φυματιωδών Αρ
θριτίδων καί σπονδυλιτιδών διά τής ήσυχίας, διά 
τών μονίμων τών στερεών μετά γύψου έπιδέσμων, 
έκτακτα έπιτυγχάνει Αποτελέσματα καί δέον νά 
προτιμδται πάσης άλλης μεθόδου, ώς ή άρίστη πα
σών, ώς ή Αποδίδουσα Ασφαλώς είς τούς τοιούτους 
Ασθενείς τδ ταχύτερον μίαν πολύ καλήν ύγείαν, έπι- 
τρέπουσαν είς αύτούς άκινδύνως, μετά χρόνον ούχί 
μακρδν (άπό έξ μηνών μέχρι δύο έτών) νά έπιδο- 
θώσι πως είς τάο προτέρας των έργασίας.

"Ωστε διατυπώ ώς Αξίωμα διά τής απολύτου 
ήσυχίας, τήν Ασφαλή θεραπείαν, τών φυματιώδη 
τινά Αρθρίτιδα, ή σπονδυλίτιδα, πασχόντων, οϊτι
νες ούτω Ιν έκτακτον καί παντάπασιν οδυνηρόν 
Ιαμα έχουσιν εύτυχώς έπιτύχει.

Καί όμως δν καί έκ τής πρώτης δψεως, ή προ
κειμένη θεραπευτική Αγωγή, τόσον εύκολος φαίνε
ται, καί τόσα ικανοποιητικά φαίνεται νά έχη Απο
τελέσματα, πλέον ή ουχνά ούχί ή Αναμενομένη θε
ραπεία Ακολουθεί-

Καί διά τοϋτο, οί Ατυχείς πάσχοντες. ή Απελπί
ζονται καί διακόπτοντες πάσαν έπιστημονικήν θε
ραπείαν πρός τδ μοιραίον προσατενίζουν, ή τδ καί 
συγχνότερόν, πρδς έτερον ίσως συνάδελφον κατα
φεύγουν καί έκείνου τάς θεραπευτικός οδηγίας έξαι- 
τοϋνται. Καί τότε δν καί πάλιν ακούσουν ταύτά 
περίπου, δτι πρός θεραπείαν των είνε Απαραίτητος 
ή Απόλυτος ησυχία τής παθήσεώς των, διά τών έκ 
γύψου έπιδέσμων, ή άκόμη ύπομένουν, έξακολου- 
θούντες θεραπείαν, ή πάσης έπιστημονικής θερα
πείας παραιτούνται, πιστεύοντες δτι τήν νόσον των 
Αδυνατεί ή έπιστήμη νά θεραπεύση.

Ή Αποτυχία δθεν τής θεραπευτικής μεθόδου, διά 
τή% ήσυχίας, διά τών έκ γύψου στερεών έπιδέσμων, 
ούχί είς αύτήν τήν μέθοδον, άλλ’ Αλλαχού δέον νά 
ζητηθή καί Αποδοθή.

Τδ κατ’ έμέ, πρωτίστως, ή πλημμελής έφαρμογή 
τής προκειμένης μεθόδου, ή κακή δήλον δτι έφαρ
μογή τοϋ στερεού έπιδέσμου, μή καταλύοντος τάς 
κινήσεις τής πασχούσης έστίας, καί είτα κατά δεύ
τερόν λόγον ή πτωχή διατροφή καί ή ανθυγιεινή 
διαμονή τοϋ πάσχοντοε, είνε περίπου έκεΐνα ατινα 
παρακωλύουν τά Αναμενόμενα Αγαθά καί αληθώς 
σωτήρια τής προκειμένης θεραπευτικής Αγωγής Απο
τελέσματα.

Πλέον ή άπαξ, έγώ αύτός εϊδον Ασθενείς μέ φυ
ματιώδη Αρθρίτιδα, φέροντας έπιδέσμους τοιούτους. 
οϊτινες, παν άλλο ή ήσυχίαν παρεϊχον είς τήν πά- 
σχουσαν άρθρωσιν.

Ή ήσυχία φυματιώδους τίνος άρθρίτιδος, θέν 
έπιτυγχάνεται διά περιβολής ταινιών μετά γύψου 
περί τήν έκτασιν τής πασχούσης άρθρώσεως ή είς 
μικρόν καί άνωθεν ή κάτωθεν αύιής τμήμα.

Τήν Απόλυτον ήσυχίαν καί τελείαν Ακινησίαν 
αύτής έπιτυγχάνομεν θετικώς, μόνον δταν, τοϋτο 
μέν έφαρμόζομεν καλώς καί ίλαφρώς περί τήν πά- 
σχουσαν άρθρωσιν πιεστικώς, τόν έπίδεσμόν μας, 
έν φ έπεκτείνομεν τήν έφαρμογήν τοϋ διά γύψου 
έπιδέσμου καί στερεοϋμεν αύτόν, άνωθεν καί κάτω
θεν τής πασχούσης άρθρώσεως, αρκετά μακράν, μέ
χρι τών έκεϊ σαφώς διαφαινομένων Ακινήτων 
προεξοχών, τών διαφόρων έπιφύσεων τών κάτω ή 
άνω άκρων.

Ούτω π. χ. διά τήν φυματίωσιν τοΰ γόνατος, 
δέον νά έφαρμόζωμεν έπίδεσμόν, Από τής ίσχυακής 
έντομής καί τοϋ τριχαντήρος μέχρι τών σφυρών, ή 
καί αύτήν τήν ποδοκνημικήν άρθρωσιν καί τόν 
άκρον πόδα, είς τδν πρώτον έπίδεσμόν μας, δν 
ούχί πλέον τών τριών μηνών έγκαταλείπωμεν, λίαν 
συντελεστικόν θά εϊνε νά συμπεριλαμβάνωμεν.

Διά τήν ίσχυαρθρωκάκην, δέον νά έφαρμοσθή δ 
έπίδεσμός μας άπό τοϋ μέσου τοΰ κορμού, έφαρ- 
μόζων καλώς έπί τών λαγονίων άκρολοφιών, ούχί 
μέχρι τοΰ άντιστίχου γόνατος, Αλλά μέχρι τών σφυ
ρών ή καί αύτόν τδν άκρον πόδα είς τόν Α’ έπί
δεσμόν μας συμπεριλαμβάνομεν.

Διά τήν φυματίωσιν τής ποδοκνημικής άρθρώ
σεως δέον νά έφαρμόζηται δ έπίδεσμός μας, άπό 
τοΰ μεταταρσίου μέχρι τοΰ άνω άκρου ή τών κυρτω
μάτων ή κονδύλων τής ομωνύμου κνήμης.

’Επίσης θά έργασθώμεν καί διά τούς έπιδέσμους 
τών φυματιωδών αρθριτίδων τών άνω άκρων.

Διά δέ τάς σπονδυλίτιδας, τόσον τής θωρα'ϊκής 
όσον καί τής οσφυϊκής μοίρας θά έφαρμόσωμεν 
στερεόν έπίδεσμόν, άπό τών Ισχύων μέχρι τών 
μασχαλών, ένφ διά τάς σπονδυλίτιδας τής αύχενι- 

κής μοίρας διά τοθ έπιδέσμου μας θά καταλάβω- 
μεν καί τήν κεφαλήν, Αφίνοντες τδ πρόσωπόν μό
νον έλεύθερον-

Πλήν πρό τής έφαρμογής τών τοιούτων στερεών 
μας έπιδέσμων, θά έκτείνωμεν καί θά έκθέιάσωμεν 
τδ πρώτον, καταλλήλως τάς πασχούσας καί πλέον 
ή έλασσον κεκαμένας καί παραμορφωμένος φυμα
τιώδεις αρθρώσεις ή τήν κηφήν καί παραμορφωμέ
νη·» σπονδυλικήν στήλην, τάς μέν πρώτος ότέ μέν 
βαθμιαίως καί ήρέμα, διά βαρών καθ’ ήμέραν αύ· 
ξανομένων, δτέ δέ Αμέσως είς μίαν συνεδρίασιν, 
ύπδ τήν διά τοϋ χλωροφορμίου Αναισθησίαν τοϋ 
πΑσχοντος, τήν δέ κηφήν σπονδυλικήν στήλην τών 
ποτνίων Ασθενών, είτε μικρόν κατά μικρόν διά 
βαρών, εϊτε Αμέσως διά καταλλήλου Απδ τής κεφα
λής άναρτήσεως Απδ τοΰ είδικοΰ δρθοπεδικοΰ Αναρ- 
τήρος ή καί οϊουδήποτε παρομοίου, καί εϊτα λοι
πόν μετά τήν έκτασιν θά έφαρμόσωμεν τδν έπίδε
σμόν μας.

Τήν Απόλυτον ήσυχίαν, πρδς θεραπείαν τών φυ
ματιωδών Αρθριτίδων καί σπονδυλιτιδών διΑ τών 
στερεών γυψίνων έπιδέσμων, θά έφαρμόσωμεν μετά 
τής αύτήςέκάστοτε έπιτυχίας, οίαδήποτε καί δν εϊνε 
ή μορφή ή έντασις ή ή διαδρομή τής νόσου, εϊτε 
όξεΐα, εϊτε χρονιά εϊνε αύτη, είτε ελαφρά, εϊτε βα
ρεία, εϊτε καί Αν ψυχρά έτι Αποστήματα έχουσιν 
ήδη άναφανή, άφοΰ ταϋτα.μετά πόσης τής Αντιση
πτικής προφυλάξεως διά παρακεντήσεως τοΰ πύου 
έκκενώσωμεν καί ένεσ,ν ίωδοφορμονχοι έλαίου άπε- 
στειρωμένου έν αύτοϊς έκτελέσωμεν.

(Έπεται τδ τέλος)

—Sag-Sea^

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΠΣΕΙ2 
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

Τδ λεμόνιον εϊνε άξιοθαύμαστον διά τά θαυμά
σια αύτοΰ αποτελέσματα.

— Γαργάρα μέ πυκνήν διάλυσιν ζωμοΰ λεμονίου 
καί ύδατος θεραπεύει τόν πονοκέφελον καί τδ κρυο
λόγημα

—"Ημισυ λεμόνιον στραγγιζόμενον έντδς κυ
πέλλου καφέ, χωρίς ζάχαριν θεραπεύει τδν πονο
κέφαλον σχεδόν πάντοτε.

— Μία δυνατή λεμονάδα χωρίς ζάχαριν, δταν πίη 
τις πρδ τοΰ φαγητού, εϊνε θαυμάσιου προληπτικόν 
καί θεραπευτικόν τών νοσημάτων τής χολής.

— Ό ζωμός τοΰ λεμονίου έπιφέρει πήξιν τοΰ 
γάλακτος· Καί δν τδ γάλα, πηγμένον ως γκαούρτη, 
θέσωμεν δι’ έμπλάστρων έπί έξογκωμένων έκ ρευ
ματισμών μερών τοΰ σώματος, έπέρχεται μεγάλη 
άνακούφισις τοΰ πάσχοντος.

—Καραμέλες Απδ φυσικόν ζωμόν λεμονιού ή 
-Ακόμη καλλίτερον-σάκχαρις διαλελυμένη εϊς ζωμόν 
λεμονίου εϊνε τδ καλλίτερον φάρμακον διά τδν 
βήχα.

—Μία ζεστή λεμονάδα προτοΰ κατακληθή τις τδ 
βράδυ θεραπεύει καί τδ δυνατώτερον κρυολόγημα.

—Ένα τεμάχιον υφάσματος βρεγμένου έντδς 
ζωμοΰ λεμονίου καί τοποθετούμενου έπί αίμορ- 
ραγοΰσης πληγής, παύει τήν αιμορραγίαν.

—Τέλος δλίγαις σταγόνες ζωμοΰ λεμονίου έντδς 
ύδατος φονεύουσιν δλα τά μικρόβια τοΰ τύφου. 
Καί δι’ αύτό οϊ ιατροί τδ συνιστοΰν τδ λεμόνι έν
τδς τοΰ ύδατος ώς τδ καλλίτερον προφυλακτικόν 
κατά τοΰ τύφου.

Αύτά εϊνε τά θαύματα τοΰ λεμονίου έπί τής 
ύγιεινής-
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Έπιχαιροτατα προ; τήν καταστροφήν τοΰ 

«Τιτανικού», ’Αμερικανικόν τι περιοδικόν, μέ 
έντονα χρώματα περιγράφει τό έπικινδυνωδέ- 
στερον καί σκληρότερου διά τούς ναυτιλλόμέ- 
νους μέρος τοΰ Βορείου ’Ατλαντικοί! Ωκεανού, 
όποιον εϊνε τό Cape Race. Άποσπώμεν τά 
χαρακτηριστικότερα σημεία :

Έκάστη μεγάλη εμπορική θζλασσία οδός 
ένει είς ώρισμένας έποχάς τοΰ έτους τούς κίν
δυνους της.

Διά τά πλοία τά ταξειδεύοντα τόν Βόρειον 
’Ατλαντικόν Ωκεανόν, ό κίνδυνος ουτος εϊνε 
τό Άκρωτήριον τοΰ Cape Race. Εις τό ση- 
μεϊον τοΰτο οί κίνδυνοι εϊνε πολλοί καί ποι
κίλοι. Όμίχλαι, όγκόπαγοι, ύφαλοι, ρεύματα, 
άκταί Απόκρημνοι, άνεμα ρεύματα ισχυρά συν
τελούν τελείως, όπως καταστήσουν τάς πι
θανότητας ενός ναυαγίου όσον τό δυνατόν με- 
γαλειτέρας.Τδ πολικόν ρεύμα άφ’ έτερου, οπερ 
τρέχει ώς ποταμός πέραν τοΰ φαιοΰ Απόκρη
μνου άκρωτηρίου, εϊνε τόσον εύμετάβολον είς 
τήν κατεύθυνσίν του, ώστε δύναται τό μέν 
νά τρέχρ νοτιοδυτικώς καί άλλοτε βορειοανα
τολικές. Κατά τό έαρ καί τό φθινόπωρου 
επέρχονται καί ογκόπαγοι, σωρευόμενοι έν 
μέσω τών σκοπέλων τής παραλίας Αόρατοι είς 
τον ναυτικόν ώς έκ τής έπικρατούσης όμίχλης. 
Ή δε ομίχλη αυτή, ήν γεννφ ή συνάντησις 
τοΰ πολικοΰ ρεύματος μετά τοΰ θερμού ρεύ
ματος τοΰ Gulf Stream εϊνε έν άπο τά κυ- 
ριώτερα γνωρίσματα τοΰ άπαισίου αύτοΰ Ακρω
τηρίου, άπό αΐωνων καί έντεΰθεν.

*0 ήλιος σπανιότατα φωτίζει τό θαλάσσιον 
αύτό νεκροταφείου, καί λεγεται μάλιστα, ότι 
όταν ποτέ έμφανισθή,οί κΰνες τόν γαυγίζουν ώς 
παρείσακτον. Αί όλίγαι μικραί κατοικίαι τοΰ 
μικροΰ συνοικισμού,σκαρφαλωμένου εις τήν κο
ρυφήν τοΰ άγριωτέρου βράχου,διηγοΰνται κάλ- 
λιον παντός άλλου τήν ιστορίαν τοΰ άκρωτη
ρίου αύτοΰ. Αί οίκίαι εϊνε κατεσκευασμέναι 
άπό συντρίμματα ναυαγίων καί άρχίζων τις έκ 
τδν παραθύρων, τά όποια είναι φεγγΐται άπό 
καταστρώματα πλοίων, δύναται νά έδη θύρας 
μέ Αριθμούς καμπινών έπάνω. Αί τράπεζας 
οί καναπέδες, τά τραπεζομάνδυλα τδν κατοί
κων τοΰ Cape Race προέρχονται έκ ναυα
γίων. Εις τό γεΰμα των επίσης βλέπει τις 
έμφανιζόμενα σερβίτσια πλοίων πρό ήμίσεως 
αΐώνος ναυαγησάντων. Εϊνε τά οικογενειακά 
κειμήλια. Αί θερμάστρα! των έπίσης προέρ
χονται Από πλοϊα, όπως έκ ναυαγισμένων Ατ
μόπλοιων προέρχονται οί γαιάνθρακες, μέ τούς 
οποίους θερμαίνονται τόν χειμώνα οί τραχείς 
ναυτικοί τοΰ Gap© Race. Διά φωτισμόν χρη- 
σιμοποιοΰνται αί λυχναί τδν πλοίων. Καί δν 

φιάλη τις ofvw έξαχθ$ Από κανέν έρμάριον 
προέρχεται από τι ναυάγιον, Από άλλην τινα 
θαλασσίαν τραγωδίαν.

Τά ταχυδρομικά ύπερωκεάνεια ταξειδεύουν 
συνήθως πολύ Ανοικτά εις άπόστασιν εκατόν 
καί πλέον μιλλίων άπό τής άκτής.

Τά βραδυκίνητα όμως εμπορικά Ατμόπλοια 
διά ν’ άποφύγουν μιάς ήμέρας πλοΰν, Ακολου
θούν τήν συντομωτέραν οδόν, πλήσιάζοντα εις 
το άκρωτήριον τόσον, ώστε νά βλέπουν τά 
σήματα τοΰ όπτικοΰ τηλεγράφου, έπί τοΰ ναυ
τικού σταθμοΰ τοΰ άκρωτηρίου. ’Εκτός τών 
άτμοπλοίων τούτων πάμπολλα ιστιοφόρα καί 
αλιευτικά έρχονται έξωθι τοΰ Cape Race είς 
μικράν άπόστασιν, ούτω δέ το σύνολον τών 
σκαφδν,τών διερχομένων πλησίον τοΰ τρομεροΰ 
άκρωτηρίου Ανέρχεται κατ’ έτος είς χιλιάδας.

Καί εϊνε τόσον μεγάλη ή καταστρεπτική 
δύναμις τοΰ τρομεροΰ αύτοΰ μέρους, ώστε είς 
έν έτος έν ύπερωκεάνειον άτμόπλοιον πλήρες 
έπιβατών. καί τέσσαρα έμπύρικά έξώκειλαν 
εκεί, είς Απόστασιν είκοσι μιλίων τό έν Από 
τοΰ άλλου.

Μέ μίαν δυνατήν θάλασσαν δέν χρειάζον
ται περισσότερα! τών τριών ώρων διά νά χα- 
τακερματισθή έν σκάφος είς τούς σκοπέλους 
καί τούς βράχους τοΰ Cape Race.

Ή θάλασσα ήμπορεΐ εκεί νά καταπίγ έν 
πλοϊον, όπως μία φάλαινα καταπίνει μίαν 
ρέγκαν, λέγουν οί κάτοικοι.

Ούτοι Ανέρχονται είς . δισχιλίους περίπου, 
είνε ’Ιρλανδικής καταγωγής, καί όταν δέν 
έχουν πρόχειρα ναυάγια, τά όποια νά έκμετα- 
λευθοΰν—πράγμα τό όποιον γίνεται σπανιω- 
τατα—άλιεύουν. Τό ναυάγιον έκεΐ θεωρείται 
δώρον, τό όποιον δίδει ό θεός εις τούς έρη- 
μίτας τοΰ Απόκρημνου βράχου.

Τοΰτο όμως δέν σημαίνει, ότι οί άνθρωποι 
αυτοί δέν εϊνε καλά παλληκάρια. Αί περιστά
σεις,κατά τάς οποίας ριψοκινδυνεύουν τήν ζωήν 
των διάνά σώσουν ναυαγούς εϊνε τόσον συχναί, 
όσον καί τά ναυάγια.

Σκελετοί πλείστων πλοίων καταλαμβάνουν 
κάθε άκραν τοΰ Cape Race, τό όποιον με
ταξύ τών τελευταίων ναυαγίων του Αριθμεί καί 
τά κατωτέρω :

Τό ναυάγιον τοΰ άτμοπλοίου «Lady Sher- 
broke» πρό έτών, δτε έχάθησαν πεντακόσιοι 

• τριάκοντα Ανθρωποι. Τό ναυάγιον τοΰ μετα
γωγικού «Harpoon», βτε έπνίγησαν διακό
σιοι πεντήκοντα.

"Οτε έξώκειλε τό άτμόπλοιον «Anglo- 
Saxon» έπνίγησαν εκατόν πεντήκοντα. Αύ
τανδρα έχάθησαν τά ταχυδρομικά «New 
ΥθΓΚ» καί «Washington». Αύτανδρον έπί
σης έβυθίσθη τό πετρελαιοφόρου Ατμόπλοιου 
«Helgoland».

Εϊς κυβερνητικός . έπιθεωρητής τών ναυα- 

γιων διαμείνας είς τό Cape Race έπί δεκα
ετίαν, εϊδεν εκατόν δεκαπέντε ναυάγια. "Εν
δεκα έξ αύτών συνέβησαν έντός ενός έτους καί 
επτά έντός μιάς έβδομάδος.

Τοιοΰτον εϊνε κατά το «Harber’S» τό 
ακρωτήριου Cape-Race τής Νέας Γής, είς 
μικράν Απόστασιν άπό τοΰ οποίου έχάθη μέ 
1635 Ανθρώπους καί ό «Τιτανικός».

Ε—

Είς Γερμανικήν Έπιθε&ρησιν ό φυσιολό
γος Χούμπερ έγραφε τά έξης διά τούς γέλωτας 
και τά δάκρυα :

Αέν εϊνε Ανάγκη νά σπουδάση τις Ανατομίαν 
διά νά γνωρίζη, οτι έκατέρωθεν τοϋ λαιμόν 
έχομεν μίαν Αρτηρίαν καλούμένην καρωτίδα. 
Είς τά ύφος τον λάρυγγος ή μία καρωτίς διαι
ρείται είς δύο διακλαδώσεις' ή μία, ή καρωτίς 
ή έσωτερική, ή’πς φέρει τά άϊμα εις τον Εγκέ
φαλον, ή Αλλη, ή εξωτερική, τά διανέμει είς 
τά διάφορα μέρη τον προσώπου.

Τά δύο αύτά συστήματα της κυκλοφορίας δέν 
εϊνε Ανεξάρτητα τά έν Από τοϋ άλλου' έχουσιν 
ού μόνον κοινήν τήν Αρχήν, Αλλ’ Ανταποκρί- 
νεται συγχρόνως μέ τά Απτικά όργανα, διά μέ
σου τής άφθαλμικής Αρτηρίας. ‘Εκ τής στενής 
ταύτης συγκοινωνίας μετά τής Οφθαλμικής Αρ
τηρίας προέρχεται ή στενή σχέσις ή ύπάρχουσα 
μεταξύ τοϋ εγκεφάλου και τών δακρύων, με
ταξύ τοϋ γέλωτος καί τής λύπης, ατινα έξ αι
σθημάτων Ανόμοιοτάτων γεννώσιν έν καί τά 
αύτό, τά δάκρυα.

♦ *•
’ Από τής φυσιολογικής Απόφεως δ γέλως δεν 

εϊνε είμή βίαια προσπάθεια. Τά ν’ Αναοηκώση 
τις έν δγκώδες βάρος ή νά γελάση δυνατά, εϊνε 
το ίδιον προκαλεΐ δηλονότι τήν αύτήν μυϊκήν 
ενέργειαν.

Καί εις τάς δύο περιπτώσεις συσφίγγομεν 
τούς μϋς. ’Αλλά διατι ό μεγάλος γέλως προκα- 
λεϊ δάκρυα ; Αιότι, δν δ γέλως εϊνε πολύ δυ
νατός, προκαλειται συσπασμάς δλων τών μυών. 
Τά σώμα ταράσσεται δλον καί φαίνεται προσ- 
βληθέν ύπό σπασμών. Τήν τακτικήν Αναπνοήν 
διαδέχονται σύντομοι Αναπνοαι διακεκομμένοι, 
Ανεπαρκείς νά έλευθερώσωσι τούς πνεύμονας 
Απά τήν ήμιασφυξίαν, είς ήν εύρίσκόνται ένεκα 
τής συστολής τών μυών τοϋ λαιμού.

Παρατηρήσατε τόν γέλωτα ένάς Ανθρώπου, 
δστις ξεκαρδίζεται θορυβωδώς και σπασμωδι- 
κώς είς γέλωτας θ' Αντιληφθήτε δτι ό έγκέ- 
φαλός του ξπαθε συμφόρησιν' διατρέχει μάλι
στα τάν κίνδυνον νά τφ έπέλθη Αποπληξία. 
“Οταν άρχίζη ή συστολή τών θωρακικών μυών 

και τοϋ λαιμού, ή έξωτερική καρωτίς συμπιέ
ζεται καί δέν ήμπορεΐ νά φέρη πλέον είς τήν 
κεφαλήν τό αίμα τής καρδίας. Συνεπώς τά αϊμα 
αύτά ρέει διά τής εσωτερικής καρωτίδος' άλλ’ 
έπειδή αϋτη εϊνε ήδη γεμάτη ένεκα τών Ανα
πνευστικών ένοχλήσεων, δέν θά ήδύνατο νά 
ύποστή τήν μεγάλην πίεσιν, έάν ή άφθαλμική 
Αρτηρία δέν παρεΐχεν έξοδον εις τήν πράς στι
γμήν ταραχθεϊσαν κυκλοφορίαν. Λαμβάνον τήν 
διεύθυνσιν αύτήν τά αϊμα, φυσικά συσσωρεύεται 
είς τούς Αδένας τούς δακρυρρόους' εντεύθεν τά 
δάκρυα εϊς τάν ξεκαρδιστικόν γέλωτα.

Ή Ανάλυσις έβεβαίωσεν, δτι ή σύνθεσις τών 
δακρύων εϊνε ή αύτή μέ τόν δρρόν τοϋ αίμα
τος' δθεν συμπεραίνομεν, δτι τά δάκρυα εϊνε 
ίσα μέ μίαν Απώλειαν αΤματος.

Είς τήν λύπην, καίτοι αϋτη εϊνε τόσον διά
φορος τοϋ γέλωτος, τά Αποτελέσματα εϊι-ε τά 
αύτά φυσιολογικώς. °Οταν κατέχεταί τις ύπό 
τής λύπης, 0 έγκέφαλος, Αντί νά έχη πληθώ
ραν αϊματος, ώς είς τόν γέλωτα, εύρίσκεται είς 
έλλειφιν αίματος. “Οταν τις κλαίη, τά δάκρυα 
παριστάνουσι τήν Απώλειαν αίματος λευκού, 
ήτοι αύξάνουσι περισσότερον τήν ύπάρχουσαν 
Αναιμίαν, ήτις δημιουργεί εϊδός τι Απαθείας έγ· 
κεφαλικής, φυσικής Αδιαφορίας, Αφαιρούσης 
Από τοϋ οργανισμού τήν συνήθη αύτού ευαισθη
σίαν. Ό λυπημένος κλαίων Ανθρωπος πιέζεται 
όλιγώτερον ύπό τών έξωτερικών έντυπώσεων. 
Τά δάκρυα κάμνουοιν ένταϋθα ένέργειαν Ανά- 
λογον πρός τά Αναισθητικά έπί τών νεύρων' 
άποκομίζουσι τά ήθικά παθήματα καί ή εκφρα- 
σις «πνίγω τούς πόνους είς τά δάκρυαι> εϊνε 
Ακριβεστάτη.

Αί διάφοροι κινήσεις τοϋ προσώπου και τής 
κεφαλής τοΰ κλαίοντος έξηγοϋνται έκ τής Ανάγ
κης, ήν έχουσιν οί Αδένες οί δακρυρρόοι διά 
νά διευκολυνθή ή έκροή τών δακρύων. ’Εν
τεύθεν κινήσεις τών μυών τών βλεφάρων, τών 
παρειών κλπ.

Ιδού λοιπόν δτι δ γέλως καί τά δάκρυα, 
προερχόμενα Από αισθημάτων Αντιθέτων, φέ- 
ρουσι τό αύτό Αποτέλεσμα, τήν αύτήν φυσιολο
γικήν διευκόλυνσιν. Τφόντι «τά δκρα γνωριμό- 
τερα άλλήλοις !τ>

ΦΙΛΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ
«ΚΥΒΕΛΗΣ » Μία άπό τάς καλλίτερα; 

επιτυχίας εφέτος τοΰ Θεάτρου Κυβέλης, εϊνε 
άναμφιβόλω; ή α’Επίθεσις» (L’aSSaut) τοΰ 
Bernstein. Είς τό δρίμα τοΰτο μας έδωκεν ό 
κ. Ευτύχιος Βονασέρας μίαν αίφνηδίαν ανα
λαμπήν τής παλαιΧ; άλησμονήτου τέχνης 
του, τό δέ έργον λεπτόν, πρωτότυπον και μέ 
ωραίας ί^έπς ύπεραρέσαν έπαίχθη πολλάκις. 
Ή κυρία Κυβέλη δέν είχε πολλήν δρΕσιν έν 
αύτφ, άλλά διά τοΰ έπαναληφθέντος περυσι- 
νοΰ θριάμβου της έν τ·?5 «Άγνώστφ» διά τής 
εμπνευσμένης διδασκαλίας της έν τγ «Κυρίφ 
μέ τάς Καμελίας» δπου άνέδειξε την ίδιά- 
ζουσαν τεχνοτροπίαν της, έν τή «Σαπφφ» τοΰ 
Δοδέ, τη ((Ευτυχισμένη» τάς τρεις κωμφδίας 
τοΰκ. Ροδοκπνάκη καί τάς ξένα; έλαφράς κω
μφδίας, έδείχθη ώς πάντοτε υπέροχος.

“Ηδη μέ μεγάλην άνυπομονησίαν άναμέ- 
νονται ή α’Ιφιγένεια» τοΰ Μωρεάς, ή«Φρύνη» 
τοΰ Πολέμη καί ή «'Ελένη τίς Σπάρτης» τοΰ 
Βερχέρεν.

>»<
ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ Τό δαιμόνιου τά

λαντου τίς συμπαθοΰς καλλιτέχνιδος άνεδεί- 
χθη έν ολω τφ μεγαλείω του είς την έρμή- 
νευσιν της Μαργαρίτας Γκωτιέ, οπού ή καλ- 
λιτέχνις ένεφύσησε μίαν ίδικήν της αισθητικήν 
άντίληψιν. 'Υπέροχος έπίσης ύπήρξε καί είς 
τήν «Ήλέκτραν» τοΰ "Οφμανσταλ, είς τό 
δρίμα δέ τίς Αύρας Θεοδωροπουλου «Σπίθες 
ποΰ Σβύνουν» έπαιξε μέ δροσερότητα καί'έξαι- 
ρετικήν χάριν τό μέρος χωριατοπόύλας τοΰ 
Ταΰγετου, καθώς και ή συμπαθής άδελφή της 
Χρυσούλα Μυράτ καί ή κ. Σαπφώ ’Αλκαίου, 
τελείως έρμηνεύσασα τόν ρόλον χωρικής μητρός.

Είς τάς πολύπλοκους γαλλικάς κωμφδίας 
πολλαί εινε αί έπιτυχίαι τοΰ θιάσου Μαρίκας 
Κοτοπούλη. Πρό πάντων δπερήρεσεν είς τήν 
φάρσαν «Βρε τόν τυχερό» οπού ό Γονίδης ήτο 
είς τό στοιχείου του, αΣώπα καρδιά μου» μέ 
τόν λεπτότατον Παλμύραν κ.τ.λ.,

'Ως μία ξεχωριστή επιτυχία πρέπει νά θεω
ρηθεί ή άναβίβασις τοΰ τεχνικωτάτου έργου τοΰ 
Ίταλοΰ Τραβέρσι «*Η Κοκέττα».

>-<
«ΑΘΗΝΑΙΟΝ» Μέ πολύν ένθουσιασμόν ύπε- 

δέχθησαν τόν άλησμόνητον κωμωδόν μας οί 
παλαιοί λάτραι τοΰ 'Ελληνικού θεάτρου. Τά 
άθάνατα κωμειδύλια τοΰ Κορόμηλα καί τά 
δράματα τοΰ Περεσιάδου προσελκύουν άκόμη 
κόσμον ένθουσιώντα καί συγκινούμενον. Άλλ’ 
ό κ. Ευάγγελος Παντόπουλος συν τ$ έφετειν·^ 
έκπλήξει τής έγκαταστάσεώς του έν Άθή- 
ναις, μίς παρουσίασε καί άλλην σπουδαιοτέ- 
ραν, τήν έμφάνισιν ενός έζόχου καί άπροσδο- 
κήτου ταλάντου, τής βως χθές μικρίς παιδί

σκης άγνωστου, Ούγατρός τού Ναυσικίς Παν- 
τοπούλου. Μέ άφελή καί φυσικωτάτην ύπό- 
κρισιν τέρπει καί συγκινεϊ, προκαλοΰσα άμέ- 
ριστον τήν συμπάθειαν καί τόν ενθουσιασμόν τοΰ 
κοινοΰ.Είς τάς δραματικά; ιδία σκηνάςτώνέργων 
τοΰ Περεσιάδου είναι τελεία ή έπιτυχία της.

“ΟΛΥΜΠΙΑ» Και εφέτος τά ζεύγη Φύρστ 
καί Νίκα έν συνεργασία μετά τοΰ κ. Λεπε- / ι 1 ' , / Λ/ λ >νιωτη κατηρτισαν τον εντεχεστερον θίασον,δια 
κωμωδίας ιδία καί έπιθεωρήσεις. Άλλα καί είς 
τόν «Έξοχώτατον μπαμπίν» .τό δρίμα τοΰ 
Ροβέτα ή κ. Νίκα καί ό κ. Φύρστ έδημιούρ- 
γησα-ν ρόλους έξοχους. ’Εκτός δέ τών μεγά
λων έπιτυχιών τοΰ θιάσου ξλου είς τάς καλλί
τερα; έκ τών νεωτέρων ξένων κωμωδιών, ήδη 
μέ τά «Παναθήναια 1912» καί τάς καθημε
ρινώς έναλλασσομένας σκηνάς των,συγκεντρώ
νουν είς τό ώραιότερον τών αθηναϊκών θεά
τρων τήν μεγαλητέραν ευθυμίαν καί κίνησιν.

“Αλλως τε ό καταρτισμός τοΰ Θιάσου έγέ- 
νετο σχεδόν καθ’ εαυτό διά τήν άναβίβασιν τών 
αίίκναθηναίων», μέ τούς άπαραιτητους πλέον 
τύπους τών έπιθεωρήσεων κ. κ. Λεπενιώτην, 
Ίακωβίδην, Γαβαθιώτην τήν άπαράμιλλον κυ
ρίαν Νίκα καί Φύρστ και ολον τόν λοιπόν θίασον,

Τ· ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ τοΰ θεάτρου «’Ολύμπια»

(Φωτογρ. Μαρτιμιανάκη)

ΕΛΑ ΜΕ ΜΕΝΑ

“Ελα μαζύ μού 
’Αγάπη μου γλυκειά, 

στη μεγάλη 
τής αγάπης λίμνη...

θέ νά μάς λούζουν 
νεράιδες ζηλευτές 

θέ νά μάς νανουρίζουν 
οί αιθέριοι ύμνοι...

“Ελα με μένα.... 
σοϋ ’στησα θρονί, 

Αθάνατη παρθένα 
τής ψυχής μου,

Έγώ γιά σέ
θέ νΛμαι δ ποιητής 

καί σύ γιά μέ θέ νάσαι 
ή έμπνευσές μου.

Ζάκνν&ο;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ Κ· ΨΑΡΟΥΔΗΣ

Μετά μικράν νόσον δ δεκατριετή; “Αγγελος 
Σταύρος Ψαρούδης, δ έπιμελής μαθητής, δ ένθερ
μος άναγνώστης καί θαυμαστής τοΰΠεριοδικοδ μας, 
τδ χάρμα τής οίκογενείας του καί δ αγαπημένος 

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΊρό τινων ή|Αε·. 
ρών ή κυβέρνησή 
προέβη είς έπιθεώ-
ρήσιν τών κλινικών 
τής πρωτευούσης.

Ή έπιθεώρησις 
αυτή ήν τίτλος τι
μής διά τήν όφθαλ-

μολογικήν Κλινικήν 
τοΰ όφθαλμολόγου 
μας και τοΰ ΰφηγη-
τοϋ κ. Σπήλιου'Χα- 
ραμή δι’ ήν έγρά- 
φησαν τά εξής :

«Κκθαριότης καί
λειτουργία επιστη
μονική άμεπτος καί

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΥ ΜΑΣ κ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ, 

ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»

τελεία».

συμμαθητής καί σύντροφος τών συνομηλίκων του 
εξεμέτρησεν δλως αίφνηδίως καί άπροσδοκήτως τό 
ζήν, άφήσας λύπην άπαρηγόρητον καί μέγα κενόν 
είς τούς νυχθημερόν θρηνοΰντας λατρευτούς αύτοΟ 
γονείς. Ήτο άγγελος καθ’ όλα καί είς τήν χώραν 
τώνάγγέλων άπεπτη, ήτο πνεύμα έξοχον κα ή γή 
μας ίσως δέν θά τδν έχώρει. Άγε Αγαπητόν τέκνον 
είς τήν θείαν έντολήν, άφ’ οί δ Πανίσχυρος καί 
Πανάγαθος ούτως εύδοκή, άλλά μή λησμόνει συ. 
Χνά τήν παρηγοριάν καί γαλήνην είς τούς άπαρη- 
γορήτους γονείς σου νά μεταδίδης.

Φ. Π.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κ· ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ. Έκατονταπυλιανής τής 

Παρου καί θεοκτίστης τής Λεσβίας, τά Σωζόμενα.— 
Εκοοσις εξ 100 περίπου σελίδων, πολυτελής, πλου- 

σίως εικονογραφημένη, περιλαμβάνουσα τήν Ιστορίαν 
τής νήσου Πάρου, έλευβέραν μετάφρασιν τών περί 
του ’Ναού καί τής έν αύτώ άγιασάσης θεοκτίστης 
της Λεσ&ας, γραφεντων παρα Νικήτα τοΰ Μαγίστρου 
η Συμεωνος τοΰ Μεταφραστου, αντιγραφήν των όσων 
δ κ. Γ. Λαμπάκης ιστόρισε καί τούς Ορύλλους καί τά 
μυθεύματα .όσα μέχρ^ σήμερον εν Παρφ περιεσώίη- 
σαν καί τας επ' αυτών γνώμας διαφόρων λογιών και 
αρχαιοφιλων. 1

Τιμαται Δραχ. 1.20 καί άποστέλλεται ελεύθερα 
ταχ. τελών.

,, ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μηνι«ω, λογοτεχνικό περιοδικό. 
Αλεξάνδρειά, Τεϋχος 12 : Γενάρης 1912. Διεύβυνσι · 

firammau 13. ρ Alexandrie. Συνδρομή έτησία 
Γ. Δ. 40 φρ. 10. 1



$8 Η ΦΥΣΙΣ
'ATLANTIS’· Ρ'· 0. Station Ε. New Gori, 

U. 5/D’
Τό μεγαλείτερον 'Ελληνικόν περιοδικόν.
Συνδρομή έτησία προπληρωτέα Δολλ. 3.
’Εκλεκτή Χαί ενδιαφέρουσα ύλη. Πολλά! χαλλιτε- 

χνιχα’ι εικόνες.

«ΑΠΟΚΟΡΩΝΕΙΑ*· Προσεχώς IxSlSerat καλλι
τεχνικόν’ λεύκωμα ύπό του ίν Βάμω τής Κρητης 
Σκοπευτικού Συλλόγου, με ύλην εκλεκτήν και αρβρα 
διακεκριμμένων λογίων τής Κρήτης και τής έλευθέρας 
Ελλάδος, ίστο.ριχας μελετάς τής Κρητικής Ιστορίας 
και ίν γένεί παν ό,τι αφορά τδν Σύλλογον, πρός δια- 
δοσιν τοϋ Έθνοφελοϋς σκοπού τοϋ πατριωτικού τού
του σωματείου.

Ή δέ ελάχιστη τιμή του (Δρχ. 3 χαρτόδετον, κα! 
5 χρυσόδετου) έπι.-ρέπει εις πάντας τήν άπόκτησιν 
του καλλιτεχνικού τούτου λευκώματος πρδς ένίσχυσιν 
του έργου του Σκοπευτικού Συλλόγου.

Αιτήσεις δέον ν' άπευθύνηται πρός τον Σκοπευτι- 
| κόν Σύλλογον · Άποκόρωνας» Βάμον.

if J ΠΡΑΙΟΝ ΦΥΛΛΟΝ Μέ αυτόν τόν τίτλον έξε- 
ιλ,^δόθη άπό τήν 3 ’Ιουνίου έβδομαδιαΓον οικογενειακόν 
I περιοδικόν ουτινος διευθυντής είναι δ καλλιτέχνης κ. 

. J^-Σύολόπουλος. Τό «Όραΐον Φύλλον» περιοδικόν έργο- 
’ χείρων χαί συρμών μετά φιλολογικού παραρτήματος 

μέ έχλεκτήν καί ποικίλην ύλην, είναι χρησιμότατωνΛΑ ανάγνωσμα δι’οικογένειας.*
Ύπό τής Έλλ. ’Εκδοτικής 'Εταιρείας έξεδόθησαν 

τά «ΠρώταΣτοιχεία τή< Δημοσιάς Οικονομίας· κατα 
μετάφρασιν τοϋ έγχειριδίου τοΰ Luigi Cossa. ύπο 
τοΰ κ. Κ. Κ. Παπακωνσταντίνου, διδάκτορος τα νο
μικά και είσηγητοϋ παρά τφ Ύπουργείω τών Οικο
νομικών.

Τό βιβλίων τούτο ε’ναι χρησιμότατων έν Έλλάδι 
όπου ή Δημοσία Οικονομία εχει πλεϊστα κοινά ση
μεία μετά τής έν ’Ιταλία δημοσιονομικής επιστήμης 
πασίγνωστος δέ είναι ή φήμη τής συγγραφής ταυτης 
τοϋ Κόσσα, διορατικής ουσης, ακριβολόγου κα! μεθο
δικής, ή δέ μετάφρασες τοΰ χ. Παπ>κωνσταντίνου 
εύληπτος καί μέ περισσήν ευσυνειδησίαν γενομένη.

» * · %
Περιοδικόν «’Αλήθεια» εβδομαδιαίων Φιλολογικού 

κα! κοινωνιολογικόν, ίχδιδόμενον έν Κερκύρα. ’Ετήσια 
συνδρομή Δρχ.6 εσωτερικού, 10 εξωτερικού.

ΠΝΕΪΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4ον Αίνιγμα.

Γεννώμαι παρ’ έμψύχου 
Δέν έχω «λήν πνοήν’ 
Τήν κεφαλήν μου χόπτων

δον Αίνιγμα.

Τήν ούράν μου δταν έχω 
Μέγας είμαι καί πολύς 
Άνευ ταύτης είμαι κτήμα 
Σχεδόν πάσης κεφαλής·

6ος Γρίφος.

■ οϊμοι ζώμεν οίμοι Ν μας 
θ

7ον Φύρδην μύγδην.

Ποταυχαν—Ωρπαν

ΔΓΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΟΝΆΕΚΗΣΒΟΝ
2ου ΤΕΥΧΟΥΣ

Άρ. 1. Πήρα. Πόλις Μ. ’Ασίας και γυνή 
ύπήρξε Δευκαλίωνος, ήτις μετά τόν κατακλυσμόν 
έκλείσθη κατά διαταγήν, τής Πυθίας είς τήν λάρ
νακα, έλαβε δέ λίθους οΟς μέτέβαλλέν είς γυναίκας.

Άρ. 2. S ί—μ ε ϊ ο ν=Σ η μ ε ϊ ο ν.
Άρ. 3. X ι τ ώ ν—X ιών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΓ. 77. Πύργον. ’Επιστολή έλήφθη άπηντήσαμεν.— Κ. Ε Πίρφ. Επιστολή έλήφθη και εΰχαριστσύμεν 

διά συνδρομητάς άπηντήσαμεν. — Σ Μ. ‘Αΐιξάνδριιον, 
Σάς ένεγράψαμεν κα! άπηντήσαμεν, εΰχαριστοΰμεν 
άναμένομεν νεωτέραν. σας- — Α. Σ. Ζάκυνθον. Ίιλή- 
φθησαν και δημοσιεύονται. Ζ..-Α. ’Αμμόχωστον.— Σάς ένεγράψαμεν και άπεστείλαμεν φυλλάδια. Άνα
μένομεν συνδρομήν.— Τ'. Μ· Νέαν Ύόρχήν. Συνδρομήν 
έλήφθη, εΰχαριστοΰμεν, άπηντήσαμεν. —Λ. Τ. Δα- μανχούρ. ’Επιστολή έλήφθη εχει καλώς, άναμένομεν 
νεωτέραν σας.—Ε. X. ΡίΟυμνον. Άναμένομεν νεωτέ
ραν σας μετ’ εμβάσματος.— Κ. Λ. ‘Ιερουσαλήμ. Άνα
μένομεν συντομωσ όφειλόμενα. — Δ. Σ. Πάτρα;. Συν
δρομή έλήφθη εΰχαριστοΰμεν, ταχυδρομικώς έγραψα· 
μεν. — Κ Α. "Οδησσόν. Συνδρομή έλήφθη εύχαριστοΰ- 
μεν πολύ. — Δ. Μ. Τρίπολιν. Άμφότεραι σύνδρομα! 
έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.

ΔΗΜ- ΜΉΤΣΟΓΡΑ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ό γνωστός εΰμέθοδος χοροδιδάσκαλος κ. Δ. Μή- 
τσουρας, φέρει εις γνώσιν τών πολυπληθών πελατών 
καί μαθητών του, ότι διά τήν έφετεινην περίοδον 
ένοικίασεν ώς αίθουσαν διά τό χορευτικόν κέντρον του 
τήν μεγάλην τοιαύτην έπί τής διασταυρωσεω; τών 
οδών Διδώτου καί Χαρ. Τρικούπη.

ΦΩΊΌ-ΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕίΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός εί
δους ζιγκογραφίαι (κλισέ) χαί 
παντός μεγέθους είς μέτριας 
τιμάς καί αΰθημερόν.

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

φακέλλων κτλ.
’Ενοικιάζονται και πωλοΰνται κλισέ μεταχειρι· 

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

Ή Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί 
αποστολήν είς τάς ’Επαρχίας καί τό 'Εξωτερικόν 
παντός αντικείμενου επί μικρά προμήθεια, αρκεί να 
καταβάλλονται τό άντίτιμον και τό τέλος.

Έγγράφονται συνδοομηταί είς οίανδηποτε 'Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορίας έπί παντός ζητήματος. 
Δέχεται και αντιπροσωπείας Γραφείων καί Κατα- 

στηυάτων.

Παρακαλοϋνται &ερμως οί καϋυστεροϋν - 
τες σννδρομ&ς τής «Φύσεως» εύαρεστούμενοι 
να μάς άηοστείλωσι ζαύτ&ς συντόμως, &να- 
λογιζόμενοι τδς πολλας δαπάνας είς &ς ύηο· 
βαλλόμε&α.


