
ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ANA ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΪΤΩΝ

(Συνέχεια χα! τέίος):
Mera τινα έτη δμως ο Διευθυντής των Γερ

μανικών Ταχυδρομείων κ. Stephan ανακινήσας 

τδ ζήτημα κατέληξεν el$· Συνδιάσκεφιν κατά 
Σεπτέμβριον τοΰ 1874 έν Βέρνη της 'Ελβετίας, 

όπως θέσωσι τάς πρώτας βάσεις προς ίδρυσιν 

Ταχυδρομικής Ενώσεως.Απόρροιαδέ τής συ- 

ζητήοεως ύπήρξεν ή Σύμβασις τής 9ης 'Οκτω

βρίου 1874, δι' ής ίδρύθη ή Γενική Ταχυδρο

μική "Ενωσις, μετωνομασθείσα διά τής άπό 1ης 

’Ιουνίου 1878 Συμβάσεως τοΰ Ταχυδρομικοΰ 

Συνεδρίου των Παρισίων είς Π a γ.κ ό σ μ ι ο ν 

Ταχυδρομικήν "Ε ν ω σ t ν και :δι ’ ής 

τα μετάσχοντα Κράτη Αίγυπτος, Αύστρο-Ούγ- 

γαρία, Βέλγιον, Γαλλία, Γερμανία. Δανία, 

'Ελβετία, 'Ελλάς, 'Ηνωμένοι Πολιτείαι, 'Ισπα

νία, ’Ιταλία, Λουξεμβούργου, Μ. Βρετταυία, 

Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλλία, Ρουμανία, 

Ρωσσία, Σερβία, Σουηδία και Τουρκία άπετέ- 

λεσαν ένιαϊονταχυδρομικδν έδα

φος ως π ρ ο ς τ η ν άμοιβαίαν με

ταξύ των Ταχυδρομείων αυ

τών ανταλλαγήν τών ά ν τ α π ο- 

κρίσεων.

Πρόσθετος σχετική πράξις ύπεγράφη έν Λισ- 

σαβώνι τή 21η Μαρτίου 1885, πολυάριθμοι 

δέ προσχωρήσεις εϊς τάς Συμβάσεις ταύτας 

έγένοντο πανταχόθεν' τοιουτοτρόπως δε τφ 

1890 τδ έδαφος τής Παγκοσμίου Ταχυδρομι

κής Ενωσεως περιελάμβανεν Κράτη έχοντα 

πληθυσμόν 915 εκατομμύρια.

Τρεις αργαί θεμελιώδεις άποτελοΰσι τήν βά- 

σιν των Συμβάσεων Βέρνης καί Παρισίων, ή 

έλάττωσις τής διατιμήσεως τών τελών, ή απλό- 

ποίησις τοΰ υπολογισμού αυτών μεταξύ των 

ταχυδρομικών γραφείων των διαφόρων Κρατών 

τής Ένώσεως καί ή 'Ελευθερία τής διαμετα- 

κομίσεως.

Τοιουτοτρόπως επετεύχθη τδ ομοιόμορφον 

εξωτερικόν τέλος και ενιαίου σύστημα υπολο

γισμού τού βάρους, ήτοι τδ χιλιόγραμμου μετά 

τών υποδιαιρέσεων αυτού.

Τά τής διαθεσεως τών τελών διερρυθμίσθη- 

σαν κατά τρόπον άπλούστατον. "Εκαστον Κρά

τος, κρατεί εξ ολοκλήρου πάντα τά ΰπ' αυτού 

είσπραττόμενα, τεκμαιρουμενού, οτι κατά μέσον 

όρον έκ τίνος Κράτους έξερχονται τόσα αντικεί

μενα αλληλογραφίας οσα και είσερχονται.

Μετά τα συνέδρια ταΰτα έπηκολούθησαν άλλα 
κατά τετραετίαν συνερχόμενα κατά σειράν εις 

τήν πρωτεύουσαν ένδς τών κυριωτέρων Κρατών 

Ευρώπης καί 'Αμερικής, ατινα συζητούν και 

αποφασίζουν περί κοινών συμφερόντων.

Μετά τά συνέδρια Βέρνης, Παρισίων και Λισ- - 

σαβώνος, έπηκολούθησαν το τής Βιέννης τώ 

1891, τδ τής Βασιγκτώνος τώ 1897 καί τδ τής 

Ρώμης τώ 1906, ΰφ’ ου διετυπώθη ή Σύμβα- 

σις τοΰ 1906.

Διά τής Συμβάσεως τής 26 Μαίου 1896 

έρρυθμίσθησαν τά τής Παγκοσμίου Ταχ. Ενώ

σεως κτλ. και ώρίσθησαν τά χρώματα τών εξής 

γραμματοσήμων. Τών 25 λ. βαθύ κυανοΰν, 

τών 10 λ. ερυθρόν και τών 5 λ. πράσινον. -

Ή προκειμένη Σύμβασις ούδαμώς περιορίζει 

τδ δικαίωμα όπως τά Κράτη διατηρώσι καί συ- 

νάπτωσι Ιδιαιτέρας Συμβάσεις καί τηλ. 'Ενώσεις 

μάλλον περιωρισμένας, επί σκοπφ έλαττώσεως 

τών τελών ή πάσης άλλης βελτιώσεως τών ταχ. 

σχέσεων.

Έν τελεί ώρίσθη, οτι ή Σύμβαφις αΰτη θέλει 

Ισχύει επ' αόριστον, πάσα όμως συμβεβλημένη 

χώρα εχει τδ δικαίωμα ν’ αποχώρηση· τής Ένώ

σεως, γνωστοποιούσα όμως τούτο προ έτους 

πρδς τήν Κυβέρνησιν τής Ελβετικής 'Ομο

σπονδίας. ,^·>·

Σήμερον ή ταχυδρομική "Ενωσις περιλαμβάνει
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53 Κράτη μετά τών αποικιών των, έκτάσεως 

έν ολψ 75,204,851 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 

•ίφ’ ών εύρισκονται εγκατεσπαρμένα 277,246, 
ταχυδρομικά γραφεία.

*
’Ιδού ήδη καϊ μερικοί, πληροφορίαν τής καθ' 

ημάς κινήσεως τής εσωτερικής αλληλογραφίας.

Κατά τό 1910 έκυκλοφόρησαν 9,583,504 

έπιστολαί, 1,140,822 δελτάρια απλά 51,395 

μετ’ άπαντήσεως.

Επίσης 10,000,385 έντυπα 144,113 δίκαιό' 

γραφα καί 125,583 δείγματα.

Άτελώς διεβιβάσθησαν 1,835,282 έπιστο- 

λα! και 190,113 έτερα αντικείμενα.
’Εκ των ανωτέρω αποστολών 621, 513 ήσαν 

συστημένα^ καϊ 4,878 κατεπείγουσαι.

Διεβιβάσθησαν δέ 210,088δέματα κοα 207, 

322 έπιταγαϊ έκπροσωποΰσαι ποσόν δρχ. 16, 

771,069.

Έκ τοΰ εξωτερικού έλήφθησαν κατά τό αυτό 

ίτος 3,231,140 έπιστολαϊ, 339,810 δελτάρια 

άπλα και 2,183 μετ' άπαντήσεως, 2,397,282 

έντυπα, 9,974 δικαιόγραφα καί 237, 523 

δείγματα.

Έκ τούτων συστημένα 198,247, δέματα 92, 

084, έπιταγαί 128,935 διά ποσόν φρ. 23, 

378.892.

Εντεύθεν έστάληοαν είς τό έξαηερικόν 4, 
032,580 έπιστολαί, 214.820 δελτάρια άπλα 

καϊ 11,871 μετ' άπαντήσεως" 3,300.,155 έν

τυπα, 13,205 δικαιόγραφά καί 91,683 δείγ

ματα.

Συστημένα 185,819, , δέματα 11,303, έπι

ταγαϊ 36,475 διά ποσόν 2,348,176 φρ.

Έκ ταχυδρομικών ενσήμων εϊσεπράχθήσαν 

κατά τδ αυτό έτος 3,316,787 φρ.

Έυ 5λω δε τά έσοδά ανέρχονται
466 φράγκα 

“Εξοδα δι’ υπαλλήλους Δρχ.

3 ε ' »

>
»

διά μεταφοράν μεθ’ Εταιρειών 

στη μα αυτών ήτο ή α κ υ τ ,ά λ η, άλλ’ έχρώντο 
και άλλων κρυπτογραφικών μέσων.

Οΰχ’ήτοντδ ορθόν τής προστασίας τοΰ απορ
ρήτου εϊχεν αρκούντως ώριμάση έν τή συνειδή- 

σει των ήμετέρων προγόνων καί τούτο δηλούται 

Sid τοΰ σεβασμού, όνοι ’Αθηναίοι έπεδείξαυτο 

πρός τάς έπιστολάς τοΰ Φιλίππου, άπευθυνο- . 

μενας πρός τήν σύζυγον αυτού.

Έν Γαλλία Ιδίως ή διάρρηξις τ.ών επιστολών 

έσυστηματοποιήθη διά τής υπό τοΰ Richelieu 

ίδρύσεως τοΰ περιβόητου Cabinet noir, Έπϊ δέ 
Λουδοβίκου- τοΰ ΙΕ’. έπεζητείτο Sii τής παρα- 

βιάσεως των έπιστολών ή διασκέδασις τής ανίας 

τοΰ μονάρχου, έκ τής άναγνώσεως οίκογενειακων 

αρρήτων των υπηκόων αυτού.

Ήπαραβίασιςτοΰ άπορρήτου των επιστολών, 

ήτις κατά τόν Clermont— Tonn&rre ε’νε μία 

των ατιμωτερων έπιυνοήσεων τοΰ δεσποτισμοο 

άπηγορεύθη παρ ’ ήμίν τδ πρώτον υπό τοΰ Συν

τάγματος τοΰ 1844, κηρύξαντος εν άρθρφ 

14 οτι ·.
« Τδ απόρρητον των επιστολών εΊνε απαρα

βίαστου ».

Εντούτοις, ως φαίνεται, άτυχώς ή διάτσξις 

ελάχιστα έτηρηθη, ότε έν τώ Συυτάγματι τοΰ 

1864 προσετέθη ή λέξις, απολύτως, 

«δ π ω ς άσ φ αλ ί σ η ε I ςτ δ διηνεκές 

το ατομικόν τ ο ΰ τ ο παντός α ν- 

θ ρώ π ο υ δικαίωμα και προ λάβη 

ουτω πάσαν εις τ δ μέλλον κατ’ 

αυτού επιβουλή ν»................

Κατόπιν λοιπόν τής διατυπώσεως τοΰ άρθρου 

20 τοΰ Συντάγματος καϊ τής προσθήκης τής 

Χέξεως απολύτως, επιστολή ’παραδοθε'ίσα 

εις τδ ταχυδρομείου επ' οΰδεμιμ προφάσει καϊ 

ύπ' ούδενός δύναται ν' αποσφραγισθή είμή ΰπδ 

τοΰ πρός δν απευθύνεται-.

Κατά τδν Ποινικόν Νόμον τιμωρούνται *μέ 

φυλάκισιν 3 μηνών μέχρι 2 έτων έπιστάται τα

χυδρομείων ή άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, οιτιί’ες 
καί μόνοι υπεξαιρούν ή ανοίγουν τάς εΐς τδ Τα
χυδρομείου έμπεπιστευμενας έπιστολάς ή συνερ

γούν εΐς τούτο ».

Ό φάκελλος των επιστολών είναι σχετικώς 
νέα τις έφεύρεσις. Ό δε Αντώνιος de Courtin, 

συγγραφεύς έν έτει 1675 γράφει έυ βιβλίω συμ

περιφοράς :

«Ιΐρδς ένδειξιν σεβασμού κα

λόν e * ρ ε υ ά έγκλείετε τήν επι
στολήν εντός φ α κ ελλ ο υ, έπϊ 

τοΰ οποίου ν ά γράφετε τήν 

διεύθυνσι υ».

Έν τούκοιςπαρά τάς συμβουλής ταύτας έξη- 

κολούθουν μέχρι τών αρχών τοΰ 19ου αΐώνος 
νά πέμπονται αι έπιστολαϊ άνευ φακελλου, δι- 

πλούμεναι μόνον και σφραγιξόμεναι.

4 χ ... ............................... ................... .... Διά τούτο και οί πρώτοι παρ’ ήμίν ταχυδρΟ-

Παρά τοίς άρχαίοις "Ελλησιν ό θεσμός τοΰ μικοϊ νόμοι άλλως διατιμώσι τάς έπιστολάς, εις' 

απορρήτου ήν βεβαίως άγνωστος, δια τούτο ή μονοφύλληυς καϊ δίφυλλους, άνευ βεβαίως φα- 

κρυπτογραφία είχε μεγαλως άναπτυχθή παρ’ "

αυτοίς, το δέ κυριώτερον κρυπτογραφικόν σύ-

είς 3,527,

1,425,820

646,603 
752,498 

1,228 

771,524

Sid διανομείς 

γραφείων κτλ.

Si’ αποζημιώσεις
»
»
»
> 3,597,672

*

Το απαραβίαστου τού άπορρήτου των επιστο
λών αποτελεί μίαν των ατομικών ελευθεριών 

τού ανθρώπου, ήτις προέρχεται εκ τών θεωριών 

τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.

Πρώτη ή Συντακτική Συνέλευσις κατόπιν 

τών αγορεύσεων τοΰ Mirabeau καϊ τοΰ Cler

mont—Tonnerre διά τοΰ ψηφίσματος τής 10ης 

Αύγουστον 1789, έκήρυξε τδ απαραβίαστου 

τοΰ απορρήτου τών έπιστολών, προσθείσα, ότι 

sous aucun pritexte il ne f>eut y etre φοτίέ 

atieinte ni par Its corps ni par les indwidus.i , ,

Παρά τοίς άρχαίοις "Ελλησιν ό θεσμός τοΰ μικοϊ νόμοι άλλως διατιμώσι τάς έπιστολάς, εις' 
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κέλλον. Άλλ’ άργότερον οι φάκελλοι κατασκευα- 

ζόμενοι υπό τού κοινού εϊχον διάφορα σχήματα,

άνάλόγως τής κοινωνικής θίσεως τοΰ παραλή·, 

πτου.

Τδ δίπλωμά τής επιστολής, τδ σχήμα τοΰ 

φακελλου καί ό τρόπος τής σφραγίδος άπήτουυ 
άλλοτε εΐδικάς γνώσεις. Aid τούτο ό Λουδοβίκος 

Φίλιππος Λ’, ότε έμαθε τήν παραίτησιν τοΰ 

Αλεξάνδρου Δουμά (πατρδς) έκ τοΰ γραφείου 

του, παρ’ φ έξετέλει χρέη γραφεως, ανέκραξε : 

< Diable, c'est malheureux, c'etait lepremier 

faiseur de cachet que fai jamais vu o.
Φάκελλοι μετ 'έντυπου γραμματοσήμου εισή- 

χθησαν παρ ’ ήμίν τώ 1891, διαφόρων μεγέθων, 

καϊ διαφόρων κλήσεων,άλλα δέν ηΰδοκίμησαν, 

διότι έπώλούντο κατά δέσμας άνά 10, ε'ισπρατ— 

τομένου 15 λέπτου προσθέτου τέλοτς Sid τήν 
έκτύπωσιν, οπερ παρείχε δυσχερείας.

— Τά δελτάρια έπενοήθησαν υπό τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τών Ταχυδρομείων έν Βερολινιρ κ. Ste

phan, δστις εποιήσατο σχετικήν περί τούτων 

άνακοίνωσιν έν τή Ταχυδρομική Συνδιασκέψει 

τής Καρλσρούης τοΰ 1885, άπορριφθείσαν.

Τω 1869 άυεκινήθη τδ ζήτημα έν Αύστρίιι, 

κατ’ 'Οκτώβριον δέ τοΰ Ιδιου έτους εϊσηγείτο 

υπό τού Αυστριακού Υπουργείου ή καινοτομία 

αυτή. Τά δελτάρια ταύτα ήσαν έκ χαρτονιού, 

σχήματος 8ου, έδιπλοΰντο δέ είς τέσσαρα ύπο 

τ ο ν άττ οσ τ ολ e ω ς.
Κατόπιν τής επιτυχίας τής καινοτομίας ταυ’ 

της έν Αϋστρίμ, διότι μόνον κατά τδν πρώτου 

μήνα τής εισαγωγής των έπωλήθηοαυ 1,400, 
000, έσπευσαν καί τά λοιπά Κράτη τής Ευρώ

πης νά έκδώσωσι τοιαΰτα.

Έν Έλλάδι τώ πρώτον έτέθησαν έν κυκλο

φορία τώ 1381 σχήματος 14%.8 φέροντα έντυ

πον 15 λεπτόν γραμματόσημου" ταυτοχρόνως 

δέ εισήχθησαν δελτάρια διπλά μετ’ άπαντήσεως, 

ών όμως παρ’ ήμίν μετριωτάτη γίνεται χρήσις.

Αί βραχείαι έπιστολαϊ ε'ισήχθησαν τδ πρώτον 
παρ’ήμίν τώ 1891, ήσαν δέ 10,20 και 25 λ. 

Έπώλούντο δέ κ£ΐι ανται κατ’ άργας κατά δε- 
σμας έκ 10. Δέν εϊχον όμως τότε μεγάλην διά- 

δοσιν, άπδ τής έλαττωσεως δέ τοΰ τέλους αυτών 

είς 10 λ. τφ 1900, διεδάθησαν καταπληκτικές.
Σήμερον όμως περιωριαθεντος καϊ τοΰ τέλους 

τής κοινής έπιστολής εις 16 λ. ήλαττώθη πάλιν 
ή κατανάλωσις τών βραχειών.

Σημειωτέου, ότι είς τά ολίγα Κράτη, εις α 
αΰται ε'ισήχθησαν, καταβάλλουσι τό αύτό τέλος 

πρός τήν κοινήν έπιστολήν.

— Τήν μεταφοράν τών δεμάτων άνάλαβε το 

ήμέτερον Ταχυδρομείου άπδ τοΰ 1889.

’Από τής 19 δέ Ιουλίου 1911 ήρξατο παρ ’ 

ήμίν ή μετά τού εξωτερικού διαμοιβή δεμάτων 

βεβαρυμένων διά τής εϊσπράξεως τής άξίας τού 

περιεχομένου αύτώυ με ανώτατόν οριον 800 φρ.

Η υπηρεσία τών ταχυδρομικών έπιταγών 

ε'ισήχθη και παρ’ ήμίν άπδ τού 1888 μετά τού 

έσωτερικού καϊ άπδ τού 1893 μετά τής άλλο- 

δαπής. Γίνονται δεκτοί μέχρι 1,000 δρχ. έσω· 

τερικοΰ και έξωτερικοΰ.

'Ομοίως άπδ τού παρελθόντος έτους εϊσήχθη· 

σαν κιά αί τηλεγραφικοί ίπιταγαί, δι' ών ο 
άποστολευς καταβάλλει καί τό τέλος πού τηλε

γραφήματος-

Τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια μολονότι έφη· 

φίσθη ό νόμος τώ 1909, δέν έτέθησαν ε’ισέτι είς 

έφαρμογήν.

“Ηδη δέ συσταθεντος τοΰ 'Υπουργείου τής 

Συγκοινωνίας, πολλοί ανακαινίσεις και βελτιώ

σεις βαθμηδόν έγενοντο καϊ γίνονται, προσεχώς 

δέ τίθεται εις έφαρμογήν και ό θεσμός τής έγγρα

φης συνδρομητών είς εφημερίδας καϊ περιοδικά 

καϊ εϊσπράξεως λογαριασμών καϊ τίτλων, ώς καί 

ό θεσμός τών ταμιευτηρίων καϊ άλλοι χρήσιμοι 

νπηρεσίοΛ.

★
Έάν ήδη παραβάλλωμεν τήν κατάστασιυ τών 

Ταχυδρομείων τής σήμερον πρός τήν κατά τά 

πρώτα έτη τής ίδρύσεως της βλεπομεν καταπλη

κτικήν διαφοράν καϊ θά όμολογήσωμεν πάντες, 

δτι κατά τήν διορρεύααααυ ογδοηκονταετίαν 
•γιγαντιαΐα πρόοδος έγένετο οσον έν ούδενϊ άλλο 

Κράτει. Ή δέ πρόοδος αυτή είναι κατά τοσοΰ ■ 

τον μάλλον αξιοθαύμαστος, όσον διότι τά ήμέ- 

τέρα ταχυδρομεία έπι 30 έτη άπδ τής ίδρύσεώς 

των ελλείμματα μόνον παρουσίαζον, ούχϊ βε

βαίως σπουδαία, άλλα πάντως δυσανάλογα 
πρός τάς οικονομικής τοΰ άρτισυστάτου Βασιλείου 

δυνάμεις, καί μή ενθαρρυντικά προς εισαγωγήν 

νεωτερισμών καϊ έπϊ τά βελτίω μεταρρυθμήσεων.

Ή δι^ίκησις έν τουτοις άντεπεξήλθε πάντοτε 
κατά των οικονομικών δυσχερειών διά τής 

ακρας φειδοΰς περί τήν διαχείρησιν τών ταχύ- 

δχομείων, τής ταχυδρομικής υπηρεσίας Ανατι

θέμενης κατά τό εφικτόν, ετέραις διοικητικαίς 

άρχ^ς έπϊ άντιμισθί^-

Έιςτήν πρόοδον συνετέλεσεν Ισως καϊ ή έκλογή 

εμπείρων κατά τό πλείστον Διευθυντών τών 

Ταχυδρομείων, συνήθως έξ αυτής τής υπηρε

σίας λαμβανομένων.

Σήμερον όμως, ότε τά ήμέτερα ταχυδρομεία 

καϊ τηλεγραφεία κατέστησαν όπωσοΰν αυτάρκη, 

θά εϊμεθα πάντως άδικαιαλόγητοι έμμέυοντες είς 
τήν προ 40τίας δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν και 
μή προσπαθοΰντες νά έπιφέρωμεν τάς πρός βελ- 

τίωσιν τών σχετικών υπηρεσιών 'μεταρρυθμίσεις 

έκείνας, άς γείτονα Κράτη, έλάσσονα ημών έλεύ- 

θερον βιον αριθμοΰντα ήδη έπήνεγκον.

Ευχαρίστως δέ παρατηροΰμεν, οτι παρά τώ 
νΰν Διευθυντή τών ταχ. τηλ. καϊ τηλεφώνων, 

κ. Άρ. Κουσσίδρ, αί σχετικαιύπηρεσίαιβΰρον τόν 

καταλληλότερου καϊ φίλεργότατον φιλοπρόοδον 

ανακαινιστήν των, διότι έκτος τού ακραιφνούς καϊ 

φιλότιμου ζήλου ΰφ’ ο5 έμπνέετα,ιπρός βελτίωσιν 

τών υπηρεσιών τούτων, ύπάρχουσιπαρ’ αύτώ καϊ 

τά κατάλληλα προσόντα καϊ στοιχεία τής έμμονής 

πρός άναμόρφωσιν καϊ άνακαίνισιν ,έπέ τδ τε
λειότερου όλων έν γενει υπηρεσιών καϊ υπαλλή

λων, καθόσον έκ τής μέχρι τοΰδε δράσεώς του 

ούκ ολίγα καλά έπετεύχθησαν, έπιφυλασσόμεθα 

δέ νά γράφωμεν έν έκτάσει περί αυτών...

Φ ΠΡΙΝτεΖΗΣ
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[Άφιεροΰται τφ Σεβαστφ μοι ΰείφ Γ. Β. Τσοχώνι]].

τοΰ δευτέρου όντός κατά πολύ δραστικωτέρου.
Ό Koch καί ό Schuth μετά ταΰτα έπιστο- 

ποίησαν τάς διαφοράς ταύτας διά σειράς σπου
δαίων πειραμάτων. Τά συμπεράσματα δέ των 
δύο τούτων πειραματιστών άνακοινωθεντα βρα- 

έπιστημόνων ό βάκιλλος τής φυμάτιώσεως τών 
βοών διαφέρει ριζικώς άπό τοΰ βακίλλου τής 
φυμάτιώσεως τών άνθρώπων, είς τρόπον ωστ'ε 

ένώ διά τούς βόας καί τά λοιπά ζωα τοΰ εργα
στηρίου συμπεριλαμβανομένου και τοΰ πιθήκου

ΑΝ τό άφορόυ ε'ις την φυματίωσιν έστι 
τό αντικείμενου τών έρευνών τού πα

ρόντος χρόνου. Ή άνθρωπότης όλο- 
κλήρος, δύναταί τις ειπειν, παθαίνεται 

εν τή πάλη πρας αποδίωξιν τής τρομερός ταυ 
της μάστιγος, έφ' οσον δέ ούχί αμέσως άνεμί- 
χθη τις έν τή πάλη ταύτη δυσκόλως φαντάζεται 
την σπουδαιότητα τών συνεδρίων τών ερευνών 
και τών δημοσιεύσεων ώς επίσης καί τών άλλων 
εργασιών, τών οποίων αφορμή ύπήρξεν ή φύμα· 

τιωσις.
Ό καθηγητής Ladouzy εν τή άλησμουήτφ 

αυτού διαλέξει, τή γενομένη κατόπιν αίτήσεως 
τής διοργανωτικής Επιτροπής τού Λιεθνοΰς 
Συνεδρίου, τού συγκροτηθέντος εν Βασιγκτώνι, 
κατά τό 1908,μάς έφανέρωσεν έν γενικώς γραμ- 
μαίς τήν συντελεοθείσαν κινησιν περί τήν φύμα- 
τίωσιν.

Άυεφέρεν ούτος εϊς τους ακροατής τού τά ο
νόματα ιατρών, πειραματιστών, ΰγε'.ϊνολόγων 
και φιλάνθρωπων, οΐτινες. άπό εκατόν ετών 
προσεπάθησαν νά παρακωλύσωσι τήν πρόοδον 
τού νοσήματος.

Τό συντελεσθεν έργον είναι. .μεγιστον καί ό 
ρολος τών συγγρόνων μας σπουδαιότατος. Θά 
έπρεπε δένά άκούση τιςτάς γενομένας ανακοινώ
σεις έν τφ συνεδρία έκείνω τής Βασιγκτώνος και 
νά έπισκεφθή τήν συνοδεύονταν τοΰτο έκθεαιν, 
όπως πεισθή περί τής προόδου ταύτης.

Πάσάι αί έργασίαι αύται και αί προσπάθειαι 

σκοπούσι δύο τινά, τήν πρόφύλαξιν τοΰ ανθρώ
που άφ’ ενός και άφ' ετέρου τήν ϊασιν αύτοΰ εν 
περιπτώσει μή αποφυγής τοΰ νοσήματος.

Προφύλαξις άπό τής φυμάτιώσεως.
Ή προφύλαξις άπό τής φυμάτιώσεως τίθεται 

έν άνωτέρα μοίρα άπό κοινωνικής άπό-φεως-
Ό ενοφθαλμισμός τής φυμάτιώσεως πραγμα

τοποιηθείς υπό τοΰ Villemin κατά τό 1865— 
1869, ή διείσδυσις τού μολυσματικού παράγον
τος διά τοΰ υγιούς βλεννογόνου άποδειχθεισα 

ύπό τοΰ CKauveau τό 1868 —1873, τέλος ή μι- 
κροβιακή φύσις τοΰ νοσήματος, βεβαιωθείσα 

ύπό τού Robert Koch κατά τό 1882 έταξαν 
όριστικώς τήν φυματίωσιν μεταξύ τών μολυ
σματικών και μεταδοτικών ασθενειών. Ό βά- 
κιλλος μάλιστα τής φυμάτιώσεως είναι εξ εκεί
νων, τών οποίων γινώσκομεν άριστα τήν έδραν, 
τήν βιολογίαν, τόν τρόπον τοΰ προσβάλλειν και 
άποκτείνειν αυτό.

Άπό τής έποχής όθεν τών άνακάλύήτεων τοΰ 

Chauveau «αί Villemin τό ζήτημα τής προφυ
λάξεις άπό τής φυμάτιώσεως ήτο έξ έκείνων, 
περί τών οποίων ήδύνατο νά γίνη λόγος, βραδύ- 
τερον δέ, οτε έπήλθον αί άνακάλύήτεις τοΰ

Koch κατέταξαν όριστικώς τήν φυματίωσιν με
ταξύ τών μολυσματικών καί μεταδοτικών νόσων.

Σπανιώτατα ό βάκιλλος τής φυμάτιώσεως 

προσβάλλει τό έμβρυον, συνηθέστερον εί? τήν 
νοσογονον αύτοΰ έπίδρασιν έστιν εκτεθειμένου 
το άτομον κατά τήν νεαράν αύτοΰ ηλικίαν. "Ο- 

θεν τα προφυλακτικά ημών μέτρα άτινα βεβαίως' 
θά αφορώσιν όλας τάς ηλικίας, ιδία πρέπει νά 
άποβλέπωσιν είς τήν παιδικήν καί εβηβον ηλι
κίαν, ήτις τά μάλιστα έστιν ευπρόσβλητος υπό 

τον μικροβίου. Επομένως ή προφύλαξις άπό 
τής φυμάτιώσεως περιλαμβάνει δύο τινά' πρώ
τον μεν και κυρίως τήν καταστροφήν αύτοΰ καί 
απομάκρυνσή άπό τού υγιούς ανθρώπου, δεύτε
ρον δέ τήν δημιουργίαν τής άπαιτουμένης άν- 
τιστασεως εις τούς ήδη ύπό τούτου προσβλη- 
θέντας, όπως τελεσφόρως άντεπεξέλθωσιν.

Πάντες σήμερον όμοφωνοΰσιν περί τοΰ οτι 
κυρία μολυσματική εστία έστιν τό φυματικόν 
άτομον καί οτι ό κίνδυνος τόν όποιον τοΰτο εγ
κλείει διά τά ΰγιά άτομα είναι μέγας.

Προς πρόΧη-φιν ώς καί περιστολήν τούτου 
προετάθησαν πλειστα όσα ατομικά ώς καί διοι- 
κητικ.ι. μέτρα: .έπεζητήθ^ ή διείσδυσις τών προς 
καταπολέμησήν τής νόσου απαραιτήτων γνώσεων 
διά διαλέξεων,-διά τής συστάσεως εταιρειών διά 
τής έν τοίς σχολείόις καταλλήλου διδασκαλίας, 

κ, ο. κ. Ή άποτελεσματίκότης δε τών μέτρων 
τούτων κατέστη έμφανής διά - τής έλαττώσεως 
τοΰ αριθμού τών περιπτώσεων είς τά έθνη ε

κείνα, άτινα συστηματικώς τά έφήρμοσαν καί 
εις τά οποία <5 λαός έπροθυμοποιήθη νατά απο-

Έν Άγγλίρ, λόγου χάριν, κατέπεσεν ή θνη- 

σιμότης έκ φυμάτιώσεως άπό 21.19 εις 16.13 
έπί 10.000 κατοίκων έν διαστήματι 15 έτών 
ήτοι άπό τοΰ 1891 —1906. Έν Γερμανία άπο 

22.40 εις 17 93 καί έν Ιταλία εις 16.94 άπό 
19.19

Άλλ’ όμως, άν όμοφωνοΰμεν, όσον αφόρα οτι 

τό φυματικόν άτομον είναι πηγή μολύνσεως, 
διαφωνοΰμεν ώς πρός τήν προέλευσιν αυτού άπό 

μέρους τών βοών, άναγνωρίζοντες και τήν έκ 
τούτων μετάδοσιν εις τρόπον, ώστε νά συμβου- 
λεύωνται παρά τών διαφόρων ιατρών και κτη · 
νιάτρων τά πρός πρόληήτιν κατάλληλα μέτρα, 
αίφνης νεώτεραι παρατηρήσεις ήλθον νά μετά- 
βάλλωσιν τήν τοιαύτην μας άντΐλη-φιν.

Άπό τοΰ 1896—1899 πλείστοι Αμερικανοί 
πειραματισταί, μεταξύ τών οποίων ιδιαιτέρας 

μνείας χρήζει τό όνομα τοΰ lheobald Smith, 
είχον παρατηρήσει ουσιώδεις διαφοράς μεταξύ 

τοΰ βακτηριδίου τής φυμάτιώσεως τών ανθρώ
πων καί τής φυμάτιώσεως τών βοών, ως προς 
τό σχήμα καί τάς μολυσματικάς ιδιότητας

δύτερον εις τό συνέδριου τού Λονδίνου, κατά τό 
ΙΘΟΙ,συυετέλεσαν είς τό ι·ά γεννήσωσι τήν δι- 

αίρεσιν μεταξύ τοΰ ιατρικού κόσμου καί την ανα- 
ποφασιστικότητα μεταξύ τών διαφόρων κυβερ

νήσεων ώς πρός τά ληπτέα μέτρα.
Κατά τήν γνώμην, λοιπόν, τών δυο τούτων 

είναι λίαν μολυσματικός, διάτούς ανθρώπους εί

ναι εντελώς αβλαβής, ή δέ παρουσία του έν τάίς 
τροφάίς οΰδένα κίνδυνον έγκλείει.

Έκ τής τοιαύτης οθεν άντιλήφ-εως τοΰ ζητή

ματος προήλθεν τό αποτέλεσμα, οτι τά διάφορά 
προφυλακτικά μέτρα πρός πρόληφιν τής μετά-
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δόσεω? τον νοσήματος απο τον; βόα; el; τού; 
ανθρώπους έγκατίλςίφθησαν, ολ.η δέ ή προσοχή 
των αρμοδίων έστράφη el; τήν οσον ivean κα- 
ταποΧέμησιν της ανθρώπινης φυματιώσίως.

Οΰδέν ήττον ό Nocard καί ό Lister διά δια
τριβών, τάς όποιας ΐδημοσίίυσαν, ήθέΧηααν νά 
βπιφΐρωσιν έπιφυΧάξει; τινάς έπιτων παρατηρη

τών τού Koch, οστις όμως έξηκολουθει έμμέ- 
νων εις τας Ιδίας του, παρά την γνώμην πλεί- 
στων αΧΧων επιστημόνων, οΐτιυε; καί ίν τώ 

κατα τω ετει 1902 σνγκροτηθέντι δΐίθνίΐ συν· 
«δρίιρ τον Βερολίνου άντέκρουσαν ταυτας.

'Απέναντι της Επιμονή; ταύτης του Koch τα 
διάφορα Επιστημονικά κέντρα Εδιπλασίασαν την 
ενέργειαν αυτών, διάφοροι δ ’ Επίτροποί Επιστη- 

μονών συνεστήθησαν προς καΧλιτέραν μελέτην 

του πράγματος, των οποίων αποτέλεσμα ΰπήρ- 
ξεν ή άναγνώρισις τής παρουσίας του βακτηρι
δίου τής φνματιώσεως των βοών εις τίνος φυ-, 

ματιωδεις αλλοιώσεις τού ανθρώπου" διά δέ τώυ 

κατόπιν γενομένων Εργασιών του Μ. S. Ar- 
loing, τάς οποίας ό τελευταίος ούτος άνεκοίνω- 
σεν εις τα διάφορα κέντρα, ένθα Ετέθη τό ζήτημα 
υπο συζήτησιν, Ελήφθη άπόφασις, οπώς διατηρη- 
θωσε τά διάφορά προφυλαχτικά μίτρα άπό τή; 

φνματιώσεως τών βοών.

'Επειδή ή μετάδοσις τής φυματιώσεως τών 
βοών θά Ετελείτο διά τών τροφών, κατά την 

γνώμην τών παραδεχόμενων ταύτην θά επρεπε 
να εχωμεν φυματιώδεις Εζαλλαγάς τού Εντέρου 
και νά άνεύρωμεν el; ταύτα; διά τον μικροσκο
πίου τον ειδικόν βάκιλλον. Τούτου πλειστάκις 
άποδειχθέντος, το ζήτημα εθεωρήθη λελυμένον 

παρατής Γερμανικής-μάλιστα Σχολής καί τε
λείως εγκατελείφθη.

Μεγίστη όμως ΰπήρξεν ή εκπληξις, όταν ό 

Koch κατά τό εν Βασιγκτώνι συνεδριον του 1908 
ανεκινησε και πάλιν τό ζήτημα, μεταφέρων αυτό 
επι άλλου Εδάφους.

Εγνωμάτευσεν λοιπόν ούτο; κατά τό Συνέ
δριου εκείνο, ότι ή παρουσία του βακτηριδίου 

τής φυματιώσεως Εν τοίς παρασκευάσμασι του 
φυματιώντος Εντέρου, την όποιαν άλλως τε και 

ό ίδιος παρετήρησεν δίν ήτο ικανή νά μεταβαλλη 
τας ιδέας του. Πρός τούτο θά ήρκει μόνον ή ά- 
πόδειζις τής παρουοίας του εν καθολικοί; παρα- 

οκευασμασιν ανθρώπου θανόντος Εκ φυματιώ
σεως των πνευμόνων, τής συγχνοτέρας, δηλαδή, 
και μάλλον θανατηφόρου μορφής τής φυματιώ

σεως. ΪΙρισε δε συνέντευξιν πρός συζήτησιν διά 
το ζητημα συνέδριου, οπερ εμελλε νά συνέλθη 
πολύ βραδύτερον.

θα ηδυνατο όμως νά παρατηρήση τις ασχέ

τως προς το ζήτημα τής άνευρέσεως είτε και μή 
του βακιλλου του βοός Εν τοίς πνεύμοσιν, οτι ή 
παρουσία αΰτοΰ εν αύτοίς δεν είναι λόγος Ισχυ
ρός όπως Εγκατάλειφθώσι τά προφυλαχτικά μέ
τρα, ατινα κατά καιρούς αί διοικητικοί καί αι 
διάφοροι φιλανθρωπικοί έταιρεΐαι έλαβον κατά 

τής φυματιώσεως τών βοών, καθόσον φρονού- 
μεν, ότι ή φυματίωσις του Εντέρου και τών άλ

λων οργάνων, πλήν τού πνεύμουος, ή όφειλό- 
μένη εις την Ενέργειαν τού βακιλλου τού βοός 
είναι αυτή καθ’ έαυτήυ ικανή νά δικαιολογήση 
τήν διατήρησιν, οΰ μόνον αλλά και τήν τελειο
ποιήσω τών μέτρων τούτων.

Αλλά νομίζομεν πρός τούτοι;, ότι δεν στε

ρούνται υποστάσεως αί θεωρίαι τού Arloing, 
αιτινες ερειδόμεναι Επι μακροχρονίου Εργασίας 
εν τώ Εργαστηρίω και επι πολλαπλών κλινικών 
παρατηρήσεων τείνουσιν όσημέραι νά αυμβιβά- 
σωσι τά διεστώτα μέρη Εν σχέσει πρός τό ζή
τημα τού μονισμού ή δυϊσμού τού βακτηριδίου 
τής φυματιώσεως.

Ο Arloing, ActTTar, όρμώμενος 8τι ό βιολο
γικός νόμος τής μεταβολής
τών όρων τής ζωής, ου; παρέχει τό περιβάλλον 
είναι πολύ πιθανόν νά Ισχύη καί διά τούς μι
κροοργανισμούς, προσεπάθησεν άπό τού έτους 
1884 νά δημιουργήσΐ) Εν τώ εργαστήρια) σειράν 
ολην εΙδων τού βακτηριδίου τής φυματιώσεως 
τού ανθρώπου καί τού βοός Εκ καθαρά; καλ
λιέργειας αυτών. Τοιουτοτρόπως, λοιπόν, με
ταξύ τού βακτηριδίου τού ανθρώπου, οπερ Εστι 

όλιγώτερον τοξικόν και τού βακτηριδίου τού 
βοός, οπερ εστ'ιν τοξικώτατον, παρεμβάλλεται 
σειρά ολη βακτηριδίων, iv έκαστον τών όποιων 

ομοιάζει μέν πρός τά βακτηρίδια τοΰ αρχικού 
στελέχους, κατά τούς θεμελιώδεις χαρακτήρας 
διαφέρει όμως, οσον αφορά τήν μολυσματικήν 
Ενέργειαν.

Καί όντως άν άτενίσωμεν πρός τάς διαφόρους 
παθολογικά; Επεξεργασίας, ας Επιφέρει τό βα
κτηριδίου τής φυματιώσεως τού ανθρώπου Επι 
τών διαφόρων οργάνων τού οργανισμού άγόμεθα 
εις την αποδοχήν τής τοιαύτης άυτιλήφεως τού 

Arloing. Λιότι παρατηρούμεν, οτι Ενώ μία φυ- 
ματίωσις τών κορυφών άγει ώς Επι το πολύ είς 
το μοιραίου τέλος, λόγιρ τών βαθειών αλλοιώ
σεων, άς Επιφέρει τό βακτηριδίου εις τούς πνεύ
μονας, απεναντίας αί χειρουργικοί λεγόμενοι 
φυματιώδεις αλλοιώσεις, καθώς καί αί δερματι
κοί πολλώ άπέχουσι τού νά εχωσιν τήν ιδίαν 
προγνωσιν. Έπεται, λοιπόν, οτι τό βακτήρίδιον 
μεταβάλλεται κατά τήν μολυσματικήν Ενέρ
γειαν, αναλόγιο; τού οργάνου εις τό οποίον δρά 
και επομένως, εάν ήθελομεν εϊς τήν αρχικήν άν- 
τίληφιν περί τού αμεταβλήτου τών ειδών όσον 
άφορμ τούς μικροοργανισμούς τά κλινικά ταύτα 
δεδομένα ήθελον παραμείνει ανεξήγητα.

’Αλλά ό Arloing προέβη και παραιτέρω. Ή- 
δυνήθη νά παραγάγρ τοιαύτην ποικιλίαν ειδών 

εκ τού αρχικού στελέχους τών βακτηριδίων τής 

φυματιώσεως τών κορυφών, ώστε τά τελευταία 
ταύτα νά διαφέρωσι λίαν τών αρχικών μορφο - 
λογικώς καί βιολογικά;, όμοιάζοντα πρός τά 
βακτηρίδια τής φυματιώσεως τών πτηνών.

Τοιαύτα γεγονότα έχοντες όθεν προ οφθαλ
μών πρέπει νά άποδεχθώμεν μετά πεποιθήσεως 

τήν αρχήν τού . Arloing περί μεταβολής τών 
βακτηριδίων αναλογώ; τού περιβάλλοντος.

Β· Γ· ΠΑΧΤΓΙΑΝΝΗΣ (Έπεται συνέχεια).

&

Ο π ν ρ Ε Τ Ο Σ 1^-
[Άφιερούται τοίς σεβαστοί; μοι κ. κ. Λεκα και Αρίβα εν ΠεφαιβΖ].
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/Συνέχεια καί τέλος).Υπολείπεται ήδη να Ερευνήσωμεν τήν αΜαν, εις τή” όποιαν όφεΆεται ή ελάττωοις τοΰ βάρους. Καί άνεύ" ρωμεν ταύτην εϊς τήν εαείγονοαν ανάγκην άφϋόνου &ερ" μότηιικ, τήν όποιαν αΜάνεται ό όργανιομός. Τήν θερμότητα λοιπόν ταύτην όεν όύναται νά ποριοθή αίλοθεν ε/μή Ιξ αΰτοΰ, έκ τής Ιόιας οαρκό; του, ή όποια είναι πράγματι αληθής θερμνγόνος πηγή. Η οάρξ δηλονότι τοΰ ήμετέρου οώματος, τό λίπος, οί ΰδατάνδρακες καί τα λευκώματα κίκτηνται Ιοχυράν χημικήν ουγγενειαν πρός τό αέριον όξυγόνον, όοάκι; δε ήθελε» Ελθει εις Επαφήν μετ’αΰτοΰ, οχηματίζουοι χημικός Ενώσεις, αιτινες καθ α ή χημεία διδάσκει, εΐνε Εξώθερμοι, ήτοι Εχουοιν ώ; άποτέλεομα τήν Ισχυρόν Εκλυσιν θερμότητας. Εκ τής φυσιολογίας γνωρίζομε» πάντες, πώς τό δξνγονσν προσά- γεται είς τούς Ιστούς καί ποια είναι τά προϊόντα τών χημικών του Εκχύσεων. Άποδεικνυεται όμως Επίσης, οτι Εκ τών σπουδαιότερων στοιχείων τοΰ όργονισμοΰ λιπαρών ουσιών, ΰδατανθράκων καί λευκωμάτων, τήν μείζονα χημικήν συγγένειαν πρός τό όξυγώ·ον εχουοι τά πρώτα, άκολουθοΰοιν οί ΰδατάνθρακες καί κατά τρίτον λόγον Ερχονται τά λευκώματα. Κατ ακολουθίαν είς πάσαν πε- ρίπτωσιν, καθ' ήν ό όργανιομός· .θέλει·, νά; δημώυργήση Ιοχυράν θερμότητα, θά καύση τά λίπη του, αν δε ταΰτα φανώσιν ανεπαρκή, θά προστρέξη είς τούς υδατάνθρακας. Τά δε λευκώματα, ή εΰγενής αυτή ουσία, εξ ής ουνέοτη- οαν τά διάφορα ημών όργανα, θά παραμεΐνη άδιάφθορος. Τότε μόνον θά ΰποβληθώσι καί ταΰτα eis καΰσιν, όταν ιά λίπη καί οί ΰδατάνθρακες, ή καύσιμος δηλαδή αΰτη ΰλη τής ανθρώπινης ατμομηχανής δεν Εξαρκέσωσι πρός παραγωγήν τής άπαιτουμένης θερμοκρασίας. Λοιπόν Επί πνρετοΰ τό ήμέτερον σώμα Εχει ανάγκην ΰψηλής θερμόνητος. Καίει επομένως όσα λίπη νταί όσους υδατάνθρακας Εχει καί επειδή ταΰτα δεν εξαρκοΰσι, θέτει χεΐρα και Επ’ αΰτοΰ τοΰ λευκώματος. Καταστρέφει άρα αυτά ταΰτα τά όργανα. Έκ τών ανωτέρω λοιπόν Εννοείται πάνυ ευκολίας, διατί ελαττοΰται τό βάρος Επι πυρέξεα>ς. Συμβαίνει, δηλαδή ενταύθα, Εκείνο τό όποιον παρατηρούμε» είς άεμόπλοιον, οΰτινος Εξηντλήθη ό άνθραξ" πάντες βε· βαίακ γνωρίζομε», ότι είς τή» περίπτωσιν ταύτην θέτ- τουστν υπό τόν λέβητα Χαί αΰτά τά Επιπλα τοΰ πλοίου. Έπι τήν Ελάττωσιν όμως τοΰ βάρους συμβάλλεται τά μέγιστα καί ή Εξάτμησις τοΰ εν τώ σώματι ΰδατος, ώς επίσης καί ιό αδύνατον είοαγωγής νέων ΰλών, είς άνιικα- τάστασιν τών άπολεοθειοών.
Κα'ινΰν περατώσαντες τά είς τό κλινικόν μέρος τοΰ πνρετοΰ άφορώνια, έίσερχόμεθα είς τό τρίτον μέρος τής παρούσης μελέτης, όπερ αφορά είς τόν μηχανισμόν τοΰ πυρετού καί είς τήν σημασίαν του.Πολλοί καί διάσημοι ΰπήρξαν οί Επιστήμονες σί άσχο- ληθέντες επι τοΰ. προκειμίνου ζητήματος, πολλαί δε και ποικίλαι αί γνώμαι, τάς οποίας έξήνεγκον Επ' αΰτοΰ. δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά άπαριθμήοωμεν Ενταΰθα τάς θεωρίας, αιτινες κατά τούς καιρούς Εχρησίμευσαν πρός ίξήγησιν τών διαφόρων τοΰ πυρετοΰ φαινομένων. Ό χώ

ρος άφ“ Ενός καί ή Επιθυμία Εξ άλλου, όπως άοχοληθώ- μεν μόνον Επί τών ώς άσφαλών και βεβαίων θεωρούμενων, μάς τό άπαγορεύουοιν. έζαί μόνον οημειοΰμεν, ότι αί πλείοται τώ» θεωριών τούτων άπέβλεπον είς μονομερή ερμηνείαν τών διαφόρων τοΰ πυρετοΰ συμπτωμάτων, χωρίς νά όμιλώοι περί τοΰ πράγματος, δπερ τά προκα- λεΐ καί άπό τοΰ όποιου ταΰτα εξαρτώνται.Σήμερον τά πράγματα ήλλαξαν όψιν. διά τών Εργασιών τοΰ Μ- Bouchard καί Ch. Richet, οίτινες πα· ρεδέχθηοαν τήν μεσολάβησι» είδικοΰ κέντρου Εν τφ πυ· ρεκβ, είμεθα είς θέσιν να γνωρίζωμεν, ότι ουιος δεν είναι άλλο τι είμιρΐν εκ τών συνήθων αντανακλαστικών φαινο-. μένω», δια τών όποιων ό όργανιομός Εκτελεϊ διαφόρους αΰτοΰ λειτουργίας. Άναλντικώιερον ό πυρετός είναι λειτουργία, ήτις προτίθεται νά προάσπιση ήμάς άπό παντός τοξικοΰ παράγοντος, δυναμένου νά επιφέρη άλλοίωσιν είς τόν χαρακτήρα τών χυμών μας.Όποιοι τινες είσΐν οί παράγοντες οΰτοι; Οΰσίαι δη- δητηριώδεκ πολλαί καί ποικίλοι, αιτινες είναι δυνατόν νά είσέλθωσιν εν τφ όργανιομιβ καί κυκλοφορήσωσιν Εν αύ· τφ. Μεταξύ τούτων τήν πρώτη» θέσιν , κατέχουοιν ασφαλώς αί τοξΐναι τών μικροβίων, καί είτα εποτται κατά σειράν εά φυτικά καΐ-δρυκτά δηλητήρια, ώς ήστρυχνίνη, νικοτίνη, σαντονίνη, υδράργυρος, αρσενικόν κ.λ.π τά ζωικά-δηλητήρια επίσης, δηλ. ιός όφεων καί ορρός αίματος ζώων Ετέρου είδους, ώς καί δηλητήρια, παραγόμενα Εν αΰτιβ τώ όργανισμώ (ούρια, οΰρικόν οξύ καί άλλα). Kara πάντων τούτων ό οργανισμός δρή όμοιομόρφως, είς τρόπον ώστε περιγράφοντες τόν τρόπον ώ> τιδράσεως Εναντίον Ενός Εξ αΰτών, είναι τό αΰτό ώς νά επρόκειτο περί όλων, θά όμιλήοωμεν όθιν περί τοΰ πυρετοΰ, δστις επιγίγνεται Επί τής συχνωτέρας δηλητηριάσεως, τής δια τοξινών.δεχθώμεν πρλς τοΰτο, ότι είς τι σημεΐον τοΰ ήμετέριυ όργανισμοΰ θύρα τις πρός είσοδον τών μικροβίων ήνοίχθη. ‘Αρκεί, διά τοΰτο μικρά αμυχή τής επιδερμίδας. Αμέσως τά κατά τό ύψος τοΰτο αγγεία θά διευρυνθώσιν, ορρός δε καί λευκοκύτταρα θά έξέλθωσι» έξ αυτών" τό σημεΐον Εντός δλίγου θά διογκωθή καί εν γένει τό παν θα προσ- λάβη τήν εικόνα φλεγμονής. Καθά ήδη γνωρίζομε», ή φλεγμονή ούδέν άλλο είναι, πλήν ή Εξωτερική έκδήλωσις τής μεταξύ τών μικροβίων καί τών φαγοκυττάρων πάΧης. “Αν έκ ταύτης Εξέλθοιοι νικηφόρα τά λευκοκύτταρα, ιό παν θά λυθή κατ' εΰχήν καί τά πράγματα θά Επανέλθω- σιν είς τό κατά φΰοιν. “Αν όμως συμβή τό άνιίθετον, οί μικροοργανισμοί θά είσέλθωσιν είς τόν όργανισμόν καί αί τοξΐναι, τάς όποιας θά Εκχύσωσι, θά κυκλοφορήσωσιν Εν αύτφ. Εΰθύς ώς τό τοιοΰιον ήθελε πραγματοποιηθώ, άμέσοος βλέπομε» εκδηλούμενα τά τοΰ πυρετοΰ φαινόμενα.ΤΙ Ελαβε χώραν ;Μή κατωρθώαας ό οργανισμός νά καταστρέψη τους Αντιπάλους διά τών έλαφροτέριον αΰτοΰ δυνάμεων, όρροΰ καί λευκοκυττάροη’, θέτει είς κίνηοιν τάς εν Εφεδρείφ δυνάμεις, Επειδή ποιείται λελογισμένη» χρήοιν αΰτών, ουδέποτε κενητοποκών Επιοημωτέραν δύναμιν, άν μή ή ά· νάγκη το καλέοη. Καί λοιπόν αί δυνάμεις αΰται έμπρο- σωποΰνιαι ΰπό τοΰ αίματος- “Οντως τό αίμα υπό θερμοκρασίαν άνωτέραν τής φυσιολογικής αποκτά μικρόβιό-
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Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞκτόνον ΐοχΰν. Ή θερμοκρασία αυτή είναι ή των 40® —42®. Ιίαρετηρήθη, δηλαδή, δτι τά πλεϊοτα των μικροβίων, τά σπουδαιότερα ϊοως, ο>; <5 τυφικό; βάκιλλο;, 4 γονόκοκο;, τό μικρόβιου τή; φυματιώοεως κ.λ.π. Αποβαλλόμενα εί; θερμοκρασίαν 40®—42® αυτά μεν πιθανόν να μην καταστραφώσιν, δ πολαπλαοιαομο; όμως αυτών ασφαλώς αίρεται, διαφθειρομένη; τής αναπαραγωγή; των δυνάμεω;. Έπίοης τύ. έκκρήμάτα αυτών, αί τοξϊναι, ά~ πολλύασι την δηλητηριώδη αύτών δύναμιν Άλλα τότε πώ; άνυψοΰιαι άποτόμω; ή θερμοκρασία ς.'Ιδον. τί μδ; Μια- . φέρει νά μάθωμεν. /ΙωΛώ1 τούτο έπιτυγχάνεται διά τού θερμογόνου κέντρου, τό δποϊον πολύ πιθανήν εΰρίοκεται κατά τον προμήκη καί περί τού όποιου ώμιλήααμεν ανωτέρω.Τό κέντρου τούτο εξεγειρόμενοι· υπό τών τοξινών, αϊ- τινε; φθάνουοιν μέχρι; εκεί 6ta τη; κυκλοφορίας, θέιει είς κίνησιν- ολα τά μέσα, διά τών όποιων είναι δυνατόν νά άνυψώοη τήν θερμοκρασίαν του αϊματος. Και πρώτον μεν καθιοιή έντονωτέρα; τα; καύσεις δι* έπιδράσεω; επί τών κέντρων τή; θρέψεως, ειτα -δέ προκαΐεΐ οϋσποσιν ιών θερμικών αγγείων, τή μεσολαβήσει του αγγειοκινητικού κέντρου, Τό καθούμενον λίαν ευκόλω; έπιιυγχά- νεται διά ιού τρόπον τούτου, ώ; κάντε; έινοαΰοιν. Συγ- κλεισθέντων τών αγγείων του δέρματος, ιό αίμα συσσωρεύεται άπαν εί; τά; κεντρικά; αρτηρία:, ουτω δέ αίρεται ή απώλεια τής θερμοκρασία; αυτού δι* ακτινοβολία; άπό τού δέρμάτο;. Έκ τοΰ αρχικού τούτον φαινομένου δηλαδή τής ουγκεντρώοεω; ταΰ αϊματο; εν τοϊ; οπλάγ- χνοκ, εξηγούνται τά έιερα συμπτώματα περί τβ>ι· όποιων ικανά είπομεν Ανωτέρω.Τοιοντο; λοιπόν <ί πυρετό;, ό μηχανισμ'·; καί ή σημασία του- "Αν κατορθώοη καί φονεΰοή τά μικρόβια καί τά; τοξΐνα; ιών . εί; την θερμοκρασίαν τών 40ο — 42ο θά διαλυθή κατ' ευχήν, αποβαίνων σωτήριο; ιών οργανισμών- "Άν βμω; ~η αντοχή ιών■ παθογόνων μικρό- · - οργανισμών είναι Ισχυρά, τότε θά έξακολουθήρη έμμένων, καί ου μόνϋν τούτο,-αλλά έπιτεινόμε'νος. δύναται δέ εί; · τά; τοιαΰτα; περιπτώσεις νά ανέλθγ} καίεί; 12 ιΙί — 43α, οπότε δμω; άπό ευεργετικού θά άποβή όλέθριος, διότι κάντε; βεβαίως γνωρίζομεν, οτι εί; την θερμοκρασίαν τούτην <5 δργανισμός ύποκύπτει. Το δέ. μοιραΐον επέρχεται διά πήξεως τού λευκώματος, έξ ον ουνέοτηκεν ή καρδία.Άθήναι ΚΛΝΣΤ. Μ. ΠΕΤΡΟλΕΚΑΣ

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Δηλητηρίασες έκ πιτύρον. .

Δεν είνε ϊσως εις όλους γνωστόν, δτι μερικοί 
Ιδιότητες τοΰ πιτυρου είναι δηλητηριώδεις καί 
δτι πολλάκις έκρήγνυνται έπιδημίαι είς τά ζώα, 
ξΐς α δίδεται καίτό πίτυρον ως τροφή. Είνε βε· 
βαιωμένον, δτι ή διατήρησις έπί μακρόν χρόνον 
τοΰ πιτυρου καί εις καλήν κατάστασιν γεννφ δη
λητηριάσεις.' Δυο Γάλλοι επιστήμονες άνεκάλυ- 
φαν μίαν μέθοδον πολύ απλήν δπως πιστοποιή- 
ται τό άβλαβες τοΰ πιτυρου. 'Αρκεί νά καθορί
ζεται δ βαθμός τής δξυτητός τον. Πράγματι τό 
δμαλόν πίτυρον δέν πρέπει νά περιέχη πλέον 
τοΰ ένός καί ήμίσεως γραμμαρίου θειϊκοΰ οξέος 
είς έκαστον κοιλόν. "Οταν δμως τό θειϊκόν όξύ 
φθάνει τρία γραμμάρια, τό πίτυρον γίνεται δη
λητηριώδες.

*0 ιατρός σας.

άιά τοΰ κατωτέρω ηίνακος δύνασΰε 
νά μαντεύσητε τήν ήλικίαν τινός.

Παρουσιάσατε εις τινα, τσν πίνακα τιΰτιν καί τον 
παρακαλειτε νά σας εΐπη είς πσίσς στήλας εύρίσκεται 
ό αριθμός ό-άριστών τήν ηλικίαν ,τσυ.. Ιίροσθέτσντες 
τίτ= σ$?ς τσύς έν άρ-χή τών ύπσδειχθεισών στηλών 
σημιιωμτνσυς αριθμούς, -χωρίς καν νά βλέ-’-ε έν τώ 
πίναζι, εύρίσκττε ώς άθρσισμα τήν ηλικίαν τι λ φί- 
λσυ σας.

Ύπσθέσωμιν έπ: παρασείγμ-ατι,. ότι ή ηλικία τήν 
όποιαν έπιθυμσϊτί νά γνωρίσητε είναι 20 ετη· έπί τη 
αιτήσει σας ύπε5είχ6η ήμ~ν, ώς περάχουσα τήν ζη- 
τονμένην ηλικίαν ή 3η καί ή 5η (Γ καί Ε) στήλη' 
πρσσθίτσντες από μνήμης τσΰς έπι κεφαλής τών στη
λών τσύτων σεσημίίωμένίυς άριΟμ.σΰς 4 καί |6 ΐύρί- 
σκετε 21) έτη .

A Β Γ Δ Ε Ζ
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Ο ΚΟΚΚΙΝΟ? £PO|SOS Μ Ο ΧΠΟΓΓΜΑΙΕΥΧ

Έτσι πρέπει νά τόν όνομάση κανείς τόν 
χρόνον αύτόν ποΰ ’πέρασε. Έπϊ τής βασιλείας 
του ήτανε γραμμένο νά συμβή τό μεγαλείτερο 
καί φοβερότερο κοσμοϊστορικό γεγονός, ποΰ 
δέν έγεινε σ’ άλλους χρόνους, τδ-πανευρωπαίκδ 

αιματοκύλισμα καί νά βουτηχθή δλος σχεδόν δ 
κόσμος τής γής μέσα στό αίμα. Λαοί ποΰ έμε
ναν ήσυχοι ώς τά χθές καί δέν είχανε άλλη 
σκέψη παρά πώς νά προοδεύσουνε καί νά εύη- 
μερήσουνε καί λαοί ποΰ δέν ξέρανε σχεδόν τί 
θά ’πή πόλεμος, σήμερα έρρίχθηκαν δ ένας 
κατά τού άλλου άγρια καί μέδ,τι δπλο έχουνε 
έφεύρει οί ίδιοι αύτοί καί κάμανε τής χώρες 
τους, ποΰ άπόμειναν ρημάδια, άπέραντο ,άν- 
θρωποσφαγεϊον. Καί τοΰτο γιατί τό θέλησαν 
οί μεγάλοι, έκείνοι ποΰ κυβερνάνε τούς λαούς 
αύτούς καί έχουνε άπολυταρχικά δικαιώματα, 
γιά, νά ικανοποιήσουνε αύτοί τής φιλοδοξίες 
τους καί τοΰ έγωϊσμοΰ τους τής βρέξεις, άδια- 
φορώντας τέλεια άν τά έθνη τους βυθισθοΰνε 
ύστερα άπ’ άκρη σ’ άκρη σέ βαθύτατο πένθος.

*

Ήλθεν δ χρόνος αύτός έπειτα άπό τήν πύ
ρινη τρικυμία τών Βαλκανικών κρατών, δπου 
χύθηκε, καί σ’ αύτή άρκετό αίμα, καί φάνηκε, 
πώς θ^ταν άπαρχή μικράς. γαλήνης καί ήρε- 
μίας γιά δλητήνΕύρωπαίκή Ήπειρο., Καί νά, 
έξαφνα στά μέσα τής βασιλείας του δ χρόνος 
αύτός έσημείωσε τό μεγάλο αύτό καί άνεπα- 
νόρθωτο, γιά πολλά χρόνια άνεπανόρθωτον, 
κακό, αύτή τή μεγάλη καί φριχτή άνθρωποθυ- 
σίαν τόσων λαών στό θεό του αίματος. Κάθε 
έργο προοδευτικό, κάθε έργο άναπτύξεως καί 
εύημερίας τών έθνών σταμάτησε σάν μηχανή 
'μπρός στό έργο τής άνθρωποσφαγής, τής με
γάλης αύτής άνθρωποσφαγής ποΰ έξακολουθεί 
άκόμα νά γίνεται. "Ο,τι ώραίο καί θαυμαστό 
είχαν στήσει ώς τώρα οί αιώνες δλοι, σωριά · 
στηκε μέ μιάς στή φοβερή δίνη τοΰ δλέθρου. 
Καί ούτε ύπάρχει πειά έλπίδα νά ξαναγείνουνε 
άπό τής ύστερες γεννηές τών θνητών τόσα καλ
λιτεχνήματα τής παλαιάς καί σύγχρονης έ· 
ποχής.

«
• 4

Ήλθεν δ χρόνος αύτός γελαστός, γελαστό? 
στής πρώτές του ήμέρες, γιά νά σκοβπίση έ
πειτα σ’ δλόκληρο τόν κόσμο τήν δδύνη τής 
μεγαλείτερης συμφοράς τών αιώνων, τόν θρήνο 
καί τόν δδυρμόν. Ό ήλιος τών ήμερών του ή- 
τανε γραμμένο νά φωτίση μέ τό άχτινοβόλο 
του φώς δ,τι τραγικό καί άπαίσιο άφησε στό 
διάβα της ή άκάθεκτη μανία τοΰ Άρη.

Ό χρόνος αύτός τοΰ είκοστοΰ αίώνος δέ θά 
μπόρεση ποτέ νά ’ξαλειφθή άπό τή μνήμη τών 
θνητών, θά μένη πάντα μέσα έκεί χαραγμέ
νος μέ δλομέλανα στοιχεία. Ή ιστορία ποΰ θά 
γραφή· έπειτα άπό τόν πόλεμο αύτόν καί μέσα 
στήν δποία θ’ άναφέρεται, θά έχη τής πειό 
κόκκινες σελίδες άπ’ δλες τής ιστορίες τών άλ
λων πολέμων πώχουν ώς τώρα γραφή.

Γι’ αύτό καί τήν ώρα ποΰ χάνονταν <5 κόκ

κινο; αύτός χρόνος μέσα στό άπειρο μαζύ μέ τό 
τελευταίό του φώς, δλοι θά τόν προεπέμψανε 
μέ κάθε είδους άρές καί άναθέματα.

Άς εύχηθοΰμε μονάχα τώρα δ καινούργιος 
χρόνος καί διάδοχός του νά φανή σπλαχνικός 
αύτός τούλάχιστο καί έπϊ τών ήμερών του νά 
σημειωθη ή κατάπαυσι τής άνθρωποσφαγής 
αύτής καί τοΰ δλέθρου καί ή έπαναφορά τών 
λαών στά έργα τής πρώτης εύημερίας, τής γα
λήνης καί τής προόδου.

X. Δ. ΚΟΥΤΗΦΛ.ΡΗΕ

Άφαίρεσις κηλίδων Από τό μάρμαρον.
Ή? άπλοΰν μέσον πρός άφαίρεαιν κηλίδων 

άπδ τό μάρμαρον συνιοτωμεν τδ έξης : Άπδ βεν

ζίνην καί *πηλδν» κάμνετε ενα χυλόν, μέ τδν 

οποίον σκεπάζετε την κηλίδα. Άφίνετε την μά

ζαν εκεί εως οτου νά στεγνωση σχεδόν και τότε 

την αφαιρείτε. ’Εάν η κηλίς Επιμένη; Επανα

λαμβάνετε τήκ Εργασίαν.

Κατ’ άλλην συνταγή»- αναμιγνύουν 3 μέρη 

σαπωνος, 6 μ. *πηλου* και 3 μ. ποτάσσης μέ 

τοσονβραστόν ύδωρ, όσον χρειάζεται διά νά σχη- 

ματισθή πηκτός χηλός, τδν οποίον επαλείφουν 

εις μάλλον πυκνόν στρώμα Επϊ τής κηλίδος καϊ 

τδν άφίνουν Εκεί Επι 2-8 &ρας.

Διατήρησις τών γουναρικών.
Δια την φυλαζιν των γουναρικών συνιστοΰν 

να ρίπτουν Επ’ αυτών άφθονου σκόνιν θυμολίου, 

κατόπιν να περιτυλισσωνταν ταυτα εντός χάρτου 

καϊ να φυλασσωνται εις συρτάρια. Λέγουν ότι τδ 
θυμόλιον απομακρυνει όλα τά έντομα, ιδίως τδν 

σκόρον.

Ό Φίλιππος Ριζέπ ήτο είς έκ τών πλέον δια
κεκριμένων σπογγαλιέων τής Ράφσας. Τό έ- 
πάγγελμά του τοΰτο ήτο σκληρόν καί έπικίν- 
δυνον βεβαίως, άλλ’ ούτος ήγάπα μανιωδώς 
τούς συχνούς τούτους κινδύνους ύπό τά έρεβώδη 
τής θαλάσσης σπλάχνα. Κίνδυνοι, οίτινες ήσαν 
χαραγμένοι παιδιόθεν είς τήν καρδίαν αύτοΰ 
διά ζωηρών χρωμάτων καί τούς όποιους διε- 
φύλαξε καί άνήρ γενόμενος έν δλη τή άκμή 
αύτών.

Τά παιδικά του δμως ταΰτα δνειρα ήλθε νά 
διαταράξη έταιρεία τις, ήτις έγκατεστάθη έν 
Ράφσά καί ή δποία άνέλαβε τήν έξαγωγήν τών 
σπόγγων διά τοΰ νεωτάτου συστήματος τών 
σκαφάνδρων. Οί δύσμοιροι δύται μεγάλην ύπέ- 
στησαν ζημίαν ένεκα τής έταιρίας ταύτης, πε
ρισσότερον δέ δ Φίλιππος, δστις ούδέν άλλο έ- 
πάγγελμα έγνώριζεν.

Τέλος, διά διαφόρων μέσων κατώρθωοε νά 
είσχωρήση έν τή έταιρία ταύτη καί ένδυθείς ή- 
μέραν τινά τήν στενόχωρου έκ καουτσούκ πε· 
ρισκελίδα τών σκαφανδριέών, τόν χονδρόν καί 
δυσβάστακτον θώρακα, τήν χαλυβδίνην περι
κεφαλαίαν μέ τάς τέσσαρας αύτής ύέλους καί 
τά υποδήματα, τών όποιων τά μολύβδινα πέλ
ματα τά καθίστων τόσον βαρέα, κατήλθε διά 
πρώτην φοράν είς τήν θάλασσαν μέ τήν άλλό- 
κοτον ταύτην ένδυμασίαν.

Ρίγος διέδραμε δλον του τό σώμα, δταν διέ
σχιζε τάς υδρογείους άβύσσους! Ό άτρόμητο; 
δύτης τής άλλοτε κατελήφθη ύπό σκοτοδίνης 
τώρα 1 Ένόμιζεν, δτι ήτο μηχανή άκίνητος καί 
τό δστρακον, δπερ τόν περιέβαλλεν, πολύ τόν 
έστενοχώρει. Άλλ’ δτε οί πόδες του ήγγισαν 
τό μαλακόν τής θαλάσσης έδαφος τά αίσθήματά 
του ταΰτα, τά δποία ώς σκληροί έφιάλται τόν 
έβασάνιζον, άμέσως διελύθησαν, διότι ήσθάνετο 
τώρα κάποιαν άνεξήγητον άγαλλίασιν καί δτι 
ήτο έλαφρότερος καί αύτοΰ τοΰ άνέμου. Διά 
μέσου τών ύέλων τής περικεφαλαίας του διέ- 
κρινε νά έκτυλίσσεται έμπροσθέν του μαγευτι
κόν θέαμα.

Ήτο άχανής πεδιάς βαθέως πρασίνου χρώ
ματος. Όπαί τήδε κάκείσε έφαίνοντο ώς μαΰρα 
καί άπαίσια φάσματα. Σωροί καστανών φυκών 
έσύριζον ύπό τήν έπήρρειαν τών κυμάτων, ώς 
συοίζουν τά φύλλα τών δένδρων υπό . τής μεθυ
στικής πνοής τοΰ Ζέφυρου. Φυτείαι δλως διό
λου άγνωσται είς αύτόν ύπήρχον έν άφθονίφ 
εις τό μέρος έκεϊνο.

Ό νέος έμεινε έκστατικός πρό τοΰ θεάματος 
τούτου. Ήτο είς έκ τών διακαεστέρων του πό

θων, δστις έλάμβανε σάρκα. Πρό πολλοΰ έπε- 
θύμει νά γνωρίση έκ τοΰ σύνεγγυς τάς υπάρ
ξεις ταύτας, τάς όποιας μέχρι τοΰδε έκ μεγά
λης μόνον άποστάσεως άπεθαύμαζεν, δτε ήτο 
άκόμη δύτης.

Άνέπνεε μετά -μεγάλης εύκολίας έντός τοΰ 
δδατος καί θαρραλεότερος τώρα διηυθύνθη πρός 
ένα σωρόν σπόγγων. Οί σπόγγοι ούτοι έξη- 
πλοΰντο βαθύμως καί έξογκωμένοι. Τό σχήμα 
των ήλλαξε κατά χιλιάδας, δ δέ χρωματισμός 
των ήτο καί αύτός διάφορος. ’Εδώ μέν διέκρινέ 
τις λευκομέλανας καί έρυθρούς, έκεί δέ πρα
σίνους καί χρυσίζοντας. Εδρίσκοντο έν άφθονία 
καί έφαίνοντο έπϊ τοΰ έδάφους ώς μεθυσμέναι 
ύπάρξεις. .

Ό δυστυχής Φίλιππος άνύποπτος έπλήρει 
τό κάνιστρόν του, δτε, στραφείς έξ ένστικτου 
πρός τά δπίσω, διέκρινέ μίαν μέλαιναν καί ά- 
μορφον μάζαν νά τόν πλησιάζη. Έπϊ τή θέφ 
ταύτη έμεινεν άκίνητος! Αί δυνάμεις του τόν 
έγκατέλιπον καί τό τόσον του θάρρος μετεβλήθη 
είς φόβον. Τό σκοτεινόν σημείον έξηκολούθει 
πλησιάζον -πρός αύτόν. "Οτε εύρίσκετο πλέον 
ούχί μακράν αύτοΰ, δ δύσμοιρος νέος άνεγνώ- 
ρισεν άμέσως τήν μάστιγα τής Μεσογείου, τόν 
άσπονδον έχθρόν τών δυτών, τόν καρχαρίαν, 
ίστάμενον μεγαλοπρεπώς πρό τοΰ άνθρωπίνου 
του θύματος. Τί ήδύνατο δ δυστυχής Ριζέπ νά 
πράξη, δπως άπαλλαχθή έκ τοΰ κινδύνου τού
του ; Τίποτε, άπολύτω; τίποτε ! Έπερίμενε λοι
πόν συνεσταλμένος έντός τής κρύπτης του τό- 
μοιραίον τέλος, έπερίμενε νά άκούση τόν κώ
δωνα τής ζωής του κρουόμενον.

'Ο καρχαρίας έπίσης έμενεν άκίνητος!... Τί 
άρά γε οιελογίζετο καί αύτός; Εύρίσκετο έκεί 
έξηπλωμένος είς άπόστασιν έξ. μόνον βημάτων 
άπό τοΰ άνθρώπου, τήν κεφαλήν έχων πάντοτε 
έστραμμένην πρός αύτόν. Τό φοβερόν καί τε
ράστιον στόμα του έφαίνετο ώς μαΰρος άδης 
είς τόν ταλαίπωρον Φίλιππον ! Ήτο ώπλισμέ- 
νον μέ δύο σειράς πυκνών καί δξέων δδόντων. 
Έφαίνετο δέ δτι έμειδία, μειδίαμα όμως ειρω
νικόν, άσπλαχνον, λαίμαργον I...

Ό Φίλιππος ούτε στιγμήν άπέσυρε τόβλέμ
μα έκ τοΰ φοβεροΰ τούτου στόματος.

Τό σώμα τοΰ καρχαρίου ήτο λευκόφαιον υπό 
τήν κοιλίαν καί πρασινωπόν έπϊ τών νώτων. Τά 
έπιράχια πτερύγια ώς καί ή ούρα αύτόΰ ήσαν 
φαιά. Τά δέ μεγάλα έμπρόσθια πτερύγια τοΰ 
σώματος αύτοΰ ώμοίαζον μέ κώπας. Τό μήκος 
τοΰ σώματός του άνήρχετο είς 8 έως 9 μέτρα· 
άφινε δέ μίαν ύπερμεγέθη σκιάν έπϊ τοΰ θα-
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λασσίου έδάφους, ύπεράνω τοΰ δποίου εύρί
σκετο.

• ·
Αρκετός χρόνος παρήλθεν καί ή άκινησία 

αύτη τοΰ άνθρώπου καί τοΰ κήτους ούδόλως 
μετεβλήθη. Ό δέ Ριζέπ συνεσταλμένος ών πάν-, 
τότε, μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην έλαφρώς 
παρετήρει άγωνιωδώς τδν Ιχθρόν του. Ό καρ
χαρίας πάλιν έξηπλωμένος καί άκίνητος ώς 
νά εύρίσκετο έπϊ στερεοΰ τίνος σώματος, ούτε 
έκινείτο έκ τής θέαεώς του. Μόνον τά πτερύγια 
αύτοΰ έσείοντο ρυθμικώς έκ τών άνω πρδς τά 
κάτω, ταράττοντα τδ ύδωρ. Τέλος δ σπογγα- 
λιεύς, άνακτήσας τήν ψυχραιμίαν του, διελο- 
γίζετο ποια νά ήτο άρά γε ή αίτια, ήτις έκράτει 
τδ κήτος είς τοιαύτην άδράνειαν; ’ίέφειλε λοι
πόν αύτδς νά διασχίση τδ μικρδ διάστημα δπερ 
τδν έχώριζε άπδ τοΰ κάρχαρίου καί διά τοΰ 
έγχειριδίου του νά έπιπίση κατ ’ αύτοΰ ; Όχι I 
Μυριάκις δχτ! Τοιαύτην έπίθεσιν ούτε κάν νά 
διέλθη τοΰ νοός του ίπρεπεν, Έρρίφθη λοιπόν δ 
δυστυχής καί πάλιν είς ζοφώδεις σκέψεις. 'Υ
πάρξεις προσφιλείς έπτερύγιζον πρδ τών Οφθαλ
μών του. Αίφνης ένόμισεν, δτι έμάντευσε τήν 
αίτιαν, δι’ ήν δ καρχαρίας Ιμενεν άκίνητος. Ή
σαν αί φυσαλίδες τοΰ άνωθεν έκπεμπομένου 
άέρος καί αί δποίαι μέ κάποιον πάταγον έξήρ- 
χοντο έκ τοΰ σκαφάνδρου.Ίσίΰςπάλ’.ν έσκέπτετο, 
δ καρχαρίας νά ίβλεπεΧ διά πρώτην φοράν άν
θρωπον τοιουτοτρόπως ένδεδυμένον.

Έν τούτοις δ χρόνος έφαίνετο θανασίμω; 
μακρδς είς τδν σκαφανδριέα. Ήμίσεια ώρα πα
ρήλθεν άπδ τής συναντήσεως ταύτης ! Έως 
πότε θά έπεκτείνετο άκόμη ή κρίσιμος αύτή 
στιγμή. Έπρεπε έπϊ τέλους νά λάβη ίν πέρας.

Άποτόμως δ καρχαρίας έκαμε έν μέγα πή
δημα καί ό Φίλιππος έπάγωσε...έκίνησε έπειτα 
δλίγον τήν ούράν του, έτάραξε τδ ύδωρ καί 
έξηφανίσθη μετ’ ίλιγγιώδους ταχύτητος...

Ό δύτης ήσθάνθη άνακούφισίν τινα. Άνέ- 
λαβεν δλον του τδ θάρρος και έγέρθείς : έκ τής 
θέσεως του, έσυρε μέ δλην αύτοΰ τήν δύναμιν 
τδ σχοινίον, διά τοΰ όποιου έζήτει βοήθειαν. 
Εύθύς ήσθάνθη, δτι άνήρχετο πρδς τδ πλοίον.

*

Έκεί έπάνω, έντδς τοΰ πλοίου τδ πλήρωμα 
κατετρύχετο ύπό θανατηφόρου άπελπισίας. 
Διατί δ Φίλιππος νά ζητήση βοήθειαν ; Τί άρα 
γε είχε συμβή πρδς αύτόν; Καί τδ σπουδαιότε- 
ρον πάντων, διατί τδ κάνιστρον δέν άνήλθε 
πλήρες, παρά μίαν μόνην φοράν έπειτα άπδ 
μίαν κατάδυσιν μιάς ώρας ; Αί σκέψεις αύται 
παρέ'λυον τάς αισθήσεις τών πτωχών τοΰ Φι
λίππου συντρόφων.

Οί γύροι τοΰ σχοινιού έσωρεύοντο οί μέν 

έπϊ τών δέ έντδς τοΰ πλοίου. Αί φυσαλλίδες 
τοΰ άέρος ήρχισαν νά πλησιάζουν πρδςτδ σκά
φος. Μετ’ δλίγον θά έβλεπον τήν ύπερμεγέθη 
κεφαλήν τοΰ σκαφάνδρου, έντδς τοΰ δποίου 
θά εύρίσκετο άβλαβής καί δ άνθρωπος έξ ά- 
παντος.

Άλλ’ έν τφ μεταξύ ένφ ταΰτα' διελογίζοντο 
μία ισχυρά δόνησις έσταμάτησε αίφνης τδ σχοι- 
νίον.... Οί άνθρωποι, οίτινες τδ άνέσυρον δλί- 
γου δείν νά έπιπτον είς τήν θάλασσαν. Ό ύ- 
ποπλοίαρχος τοΰ πλοίου έδραμε πρδς βοήθειαν 
τών άνθρώπων του, ένώσαντες δέ δμοΰ δλοι 
τάς δυνάμεις των, έσυρον τδ σχοινίον πρδς τδ 
μέρος των, τδ όποιον δμως έξηκολούθει νά σει
έται σπασμωδικώς καί νά άνθίσταται είς τήν 
έλξιν τόσων χειρών. Τέλος ύπέκυψεν.... Ταύ· 
τοχρόνως έκ τοΰ βάθους τών υδάτων έφάνησαν 
Ιρυθραί τινες κηλίδες, αιτινες ηΰξανον δσον τδ 
σκάφανδρου άνήρχετο πρδς τήν έπιφάνειαν. 
Άχ! ήτο αίμα... ήτοαίμα...·

Αί φυσαλλίδες καθίσταντο έτι συχνότεραι 
τώρα' έν μαΰρον σώμα άνεφάνη περιστοιχιζό- 
μενον ύπδ έρυθροδ τίνος ύγροΰ... μετ’ δλίγον 
ή μεγάλη κεφαλή τοΰ σκαφανδριέως ένεφανί- 
σθη. Τδ πλήρωμα έκυψεν άνυπόμονον καί 
άνέσυρεν τδν δύσμοιρου Ριζέπ, πλέοντα έντδς 
τοΰ αίματός του.... καί τδν οποίον έναπέθεσαν 
έπϊ τοΰ καταστρώματος. Φωναί άγωνιώδεις ήρ- 
χισαν νά άκούωνται πλέον... ή δεξιά κνήμη 
τοΰ πτωχού σπογγαλιέως έληγεν είς τδ γόνα
του, ή έκ καουτσουκίου περισκελίς ήτο κατα- 
ξέσχιστος, είς τδ μέρος' δέ τής πληγής έμεινε 
τδ άποτύπωμα. τών φοβερών δδόντων. τοΰ θη
ρίου, δπως άφίνει κτένιον διερχόμενον έπϊ άρ
του άλλοιμένου έκ βουτύρου.

Οί ναΰται περιστοιχίσαντες τδν πληγωμένου 
των σύντροφον ήρχισαν νά δδύρωνται. θανά
σιμος ώχρότης έκάλυπτε τά ήλιοκαή αύτών 
πρόσωπα προ τοΰ σκληρού τούτου θεάματος 
καϊ τής άνεπανορθώτου συμφοράς.

Ό θάνατός δ άπδ στιγμής είς στιγμήν άνα- 
μενόμενος, 8πω; άπαλλάξη τδν πτωχόν Φίλιπ
πον έκ τών μαρτυρίων έφθασε τέλος. Ή άγω- 
νία κατέλαβεν αύτόν καί ψυχρός ίδρώς έβρεξεν 
δλον του τδ σώμα. Καί δμως άνοίξας τούς δφθαλ- 
μους πρός στιγμήν, έψιθύρισε μέ φωνήν διακο- 
πτομένην ύπδ τών λυγμών είς τούς περί αυ
τόν προσφιλείς του συντρόφους, τούς όποιους 
διά τελευταίαν φοράν Ιβλεπεν....

Ό καρχαρίας... δ καρχαρίας... μίαν αιραν... 
εκεί... κάτω... εφυγε.. · άνερχόμενον... με άνέ· 

μενε... με άνέμενε... νε...

(Έκ τοΰ Γαλλικό®)
ΠΑΝΑΓ. Μ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Έκ Κάιρου.

Πάς άνθρωπος έν εαντω κατέχει προσόν τι 
δυνάμενον δια τής καλλιέργειας του νά φερη 
εζαφέτονς καρπούς.

■Λ
Η πείρα, ώς γνωστόν, είναι ό μεγαλείτερος 

της ανθρωπότητας διδάσκαλος. Ή αντιμισθία 
της όμως πολύ ακριβά αγοράζεται.

*

ΕΚ. .ΤΗΙ.; Α8.*ΗΤΙΚ^Σ.:Κ*1 ΠΡΟ^Ο.πι^5 ΕΠΙΟεαΡΗΧΕΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΑλΗ ΘΕ IX I

Πάσα μεγάλη διαφορά ή εχθρα δύναται νά 
διαλυθρ διά συμβιβασμόν. Ή εχθρα όμως τοΰ 

φθονερού ποοώς δεν συμβιβάζεται.

♦
"Οστις διδαχθείς επιστήμην, δεν θέτει εις 

πράξιν οοα αυτή διδάσκει, ομοιάζει πρδςεκεινον, 
οστις όργώνεικαι δέν σπείρει.

*
"Οταν ό στόμαχος πεινά, ό εγκέφαλος αρχί

ζει πολύ κακόν χορόν.
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ΕΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΦΤΣΙΟΔΙΦΟΥ ΚΟΡΗΣ

«Γράφω βεβαίως πάντοτε καί όσάχις συλλάβω ιδέαν 
τινά, σπεύδω νά τήν έικξεργασθώ αμέσως, διότι, «αν 
τήν χάσω, τετέλεσται.’Ήδη μελετώ με τόσον θαυμα
σμόν τά υπό της φυσικής πειραματικής αναγραφόμενα 
πειράματα. ’Αδυνατώ νά σας έχφρασθώ πόσον εκθαμ
βωτική μαϋ φαίνεται ή φ ύ σ ι ς έν τη συναισθήσει αυ
τής! Βεβαίως και τό πλέον άσήμαντον αρκεί διά νά 
ένθουσιάση τό άπειρον πνεύμα μου, έν τοότοις και πο- 
σοι έξοχοι νόες έθυσιάσθησαν εν τή λατρεία της. ’Επί 
πλέον μοί φαίνεται ή ζωή πολύ γλυκεία, αρκετά ευ
χάριστος, όταν άνακαλύπτη ‘κανείς πίριξ αΰτοΰ πάν
τοτε έν σημεΐον, έτοιμον νά δεχθή τάς σκέψεις του 
καί νά προσέλκυση τόν θαυμασμόν του. Καί όταν τό 
πνεδμα διανοίγεται καί έξυψοΰται είς τήν μελέτην καί 
είς τόν κύκλον τής επιστήμης, πόσον γελοΐαι καί παι
δαριώδεις φαίνονται αί προλήψεις, ό εγωισμός καί τά 
ανόητα έκεϊνα μικροπρεπή πάθη τών ανθρώπων, οί’τι- 
νες αγωνίζονται καί θυσιάζονται καταβαλλόμενοι άπό 
τήν βιοπάλην καί άπό τάς σαθράς αυτών θεωρίας, μέ- 
νοντες τυφλοί, ένφ θά ήδόναντο τόσον ευκόλως καί 
τόσον επωφελώς νά ι'δωσιν !

Τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν έν απροσδόκητου 
φαινόμενον έ/,κόει αίφνης τήν προσοχήν σας καί σας 
παρέχει άπόλαυαιν τόσον δαψιλή, τήν στιγμήν, καθ’ήν 
θαυμάζετε τό άπειρον τής δυνάμεως αυτής, την οποίαν 
μόλις δυνασθε νά άντιληφθήτε, τί ήθελετέ σκεφθη περί 
έχδικουμένου τίνος ανθρώπου; Περί Οησαυρίζοντος 
ετέρου ; ΓΙερΐ κόλακός τίνος ή περί ύποκριτοϋ ετέρου; 
’Αμφιβάλλω, άν ήθίλετε αξιώσει τών τοιοότων προσο
χής. — Πόσον διάφορος μου φαίνεται έκτοτε ό κό
σμος I Ή άντίληψίς μου διά τό κάθε τι έχει τελείως 
μεταδληθη, ή ήρεμος ζωή μου μοί φαίνεται μεστή 
απολαύσεων καί έν ένί λόγφ είμαι ευτυχής καί τελείως 
έκ τής ζωής ήδη ευχαριστημένη.

Ώς πρός τόν μαγνήτην, τόν όπο’ον σάς έγραφα, 
κατωρθώθη νά εϋρω εδώ, είναι πεταλλοειδής καί αρ
κετά μεγάλος διά τά διάφορα άπλα μέν, άλλ’ ευχάρι
στα πειράματα. Πόσον έδυσχολεύθην, άνήξεύρετε, κατ’ 
άρχάς ! ’Ενίοτε γελώ, μόνη μου.Ήγόρασα δύο βιβλία 
φυσικής πειραματικής, άλ"*α οπωσδήποτε πολύ δυσκο- 
λως δύναταί τις έξ αυτών νά άρυσθή βοήθειαν, όπόταν 
ουτε ιδέαν έχει περί τοΰ ηλεκτρισμού καί μαγνητισμού. 
Ένόμιζα κατ’ άρχάς, οτι δι’ ενός μαγνήτου ήδύνατο 
νά παραχθ-ή ηλεκτρικόν ρεύμα ! I! "Οταν δε είδα, οτι 
τοΰτο δέν έπετύγχανεν, έμεινα άναυδος! ’Επανέλαβα 
τήν μελέτην μου καί κατόρθωσα να εντυπωθώ, ότι 
άνευ στήλης δέν παράγεται ρεύμα. Ηγόρασα λοιπον 
μίαν στήλην Leclanche καί επειδή τό ρεύμα ήτο ο
πωσδήποτε'ασθενές, ήγόρασα έτέρας τρεις τοιαύτας 
καί ήδη έχω τέσσαρας.

Τά τοΰ στα τι κ ο ΰ ήλεκρτισμοΰ πειράματα δέν 
ήδυνήθην νά έπαναλάδω, καθότι θά έχρειαζόμην μη
χανήν δια τήν παραγωγήν αΰτοΰ, οθεν ήρκέσθην εις 

τά διά του δυναμικού. Κατώρθωσά όΰτω να σχη
ματίσω τήν συσκευήν «υ τηλεγράφου καί τό πράγμα, 
σας βεβαιώ, μέ είχε κατενθουσιάσει κατά τάς ημέρας 
έκείνας. Βεβαίως δέ, ο,τι έχαμ.α, δέν ήτο συσκευή μ: 
ολας της τάς ευκολίας καί τά δευτερεύοντα παραρτή- 
μ-ατα, αλλά τό παν δι’ έμ.έ ήτο ή κατανόησις τής ιδέας 
και τοΰ πράγματος.

'Επίσης,ήννόησα την συσκευήν του μικροφώνου, 
άλλα τοΰ τηλεφώνου ’όχι καί τόσον σαφώς. Εν τού- 
τοις εις όλα αυτά μου λείπει όργανο» άρκετα χρήσι
μον, άν όχι απαραίτητον. Τοΰτο δε είναι έ» γαλβα
νόμετρου, διά τοιούτου είδους πειράματα, δια να πα- 
ρατηρήται ή διέλευσις τοΰ ρεύματος καί τά φαινόμενα 
της επαγωγής. ’Εγώ δέν δύναμαι να προμηθευθώ 
τοΰτο, καθότι δέν γνωρίζω τό κατάλληλον. Σείς του
ναντίον είσθε ειδικός τών φυσικών πειραμάτων. Οθεν 
ήθέλετε μέ ύποχρεώση, εάν μου σημειώσετε τήν 
τιμήν τοιούτου τινός γαλβανομέτρου, ίνα σάς απο- 
στείλλω τό ολον μετά τής συνδρομής τής «Φύσεως».

’Ελπίζω καί «κ τών προτέρων σας ευχαριστώ.
Δεχθήτε τούς χαιρετισμούς όλων.
Δέν θά μας έπισκεφθήτέ εφέτος ;

Μετά των ύερμοτέρων προσρήσεων μου
Α· Α.

Ή συναναστροφή μετ’ εκείνων οΰ,- μισοΰμεν, 

είναι οΰ μόνον άτοπώτατον, άλλα και χείριοτον 

κακόν.

*

Μή γίνεσαι ποτέ αφορμή νά χυθοΰν δάκρυα, 

διότι ταΰτα προσμετρώυται είς τό παθητικόν τοΰ 
προκαλοΰντος.

★

πρέπει νά φοβώμεθα άπό τό μέρος δθεν 

προφυλαττόμεθα, άλλ' άπό τό μέρος, εξ οΰ Θεω- 

ρούμεθα ασφαλείς.

*

Μή σπεύδομεν ποτέ άνευ αιτίας άπαιτούσης 

θυσίας, καθόσον ή ζημία θά ΰπερβή τό κέρδος.

“Εσο έγκρατής, άλλα και φρόνιμος συνάμα.

Διάλογος εντός συναναστροφής ·.
— Καί αγαπάτε τά ζφα, δπως καί τόν κύνα σας, Δεσποινίς ;— ’Άν σίς εϊπω καθαρά τό ναί, φοβούμαι, δτι 

πολύ <λά τό πάρετε έπάνω σας, Κύριέ μου.

*
Μεταξύ Ιατρού και φαρμακοποιού'
Ό Ζαιοοί. Ξεύρεις, τί διαφορά υπάρχει μεταξύ 

‘ιατρού καί φαρμακοποιού ;Ό φαρμακοποιός. Τί άλλη, παρά δτι ό ένας κόβει 
καί ό άλλος ί>άβει.

Ό ιατρός- Όχι, Ιδού, ό ένας σχίζει καί δ άλλος 
μπαλώνει.

Ό φαρμακοποιός. Μαϋ φαίνεται έχεις λάθος, Ια
τρέ, καί τά δύο τά κάνεις τοΰ λόγου σου, διότι καί 
κόβεις καί ράβεις καί σχίζεις καί μπαλώνεις,

♦
Μεταξύ συζύγων νέωνΉ σύζυγος (μεγαλόπρεπός). Τί μεγαλείτερον καί 

ύψηλότερον τήξ γυναικός;
Ό σύζυγος (μεγαλαυχών). Ό άνήρ !Ή σύζυγος: Έκτος όμως σού !

★

— Όποια διαφορά μεταξύ μάσκαρά καί μή μα- 
σκαρά;

— Ότι, civ άφαιρέσωμεν τό μή δέν υπάρχει δια
φορά, διότι άμφότεροι είναι όμοιόμορφοι, δηλ. κά- ' 
μνουν έναν μασκαρά.

★

Έν εορτή τινι έδέησέ τις Κυρία νάάνυψωθή έπι 
θυρίδος καταστήματος τίνος διά νά ΐδη τήν παρέ-

KP1SSIS NERNIftOZ k-
Έν τή δυστυχίφ τό πνεύμα προάγεται.

*
Τό έμφυτον άναφαίνεται πάντοτε, καθότι ή μυ

στική τού πνεύματος δύναμις διαπερφ τά σκότη τής 
αναισθησίας, μέ τά δποϊα κακή μοίρα ζητεί νά κά
λυψη τήν πρόοδον καί άνύψωσιν αύτοΰ.

♦
Ή φύσις πάντοτε ενέχει τό υψηλόν καί ώραϊον.

*
Ή αλήθεια είναι πικρά, διότι τό τφεΰδος είναι 

εγλυκύ. Τοΰτο δε διότι ή φιλαυτία και ό ^γωϊ- 
σμος ικανοποιούνται δκ τής γλυκύτητος ταύτης.

Τό πάθος έκπροσωπεύεται διά. τής καρδίας, 

και ή καρδία ΰπο τών περιστάσεων σιωπρ’ πλήν

λασιν τής πομπής, μεθ’ ήν είπετφ καταστηματάρχη. 
—Κρίμα, δέν είδα τίποτε, διότι έπρεπε νά έχω καί 
μάτια καλά.

★

— Ποια διαφορά μεταξύ γέροντος καί νέου τής 
σήμερον ;

— Πολλαί. Ότι ό πρώτος έχει σώας τάς φρένας, 
δ δέ έτερος περιττάς.

Ότι δ γέρων φείδεται τών δυνάμεων, ένώ δ νέος 
τάς σπάταλά.

"Οτι δ δεύτερος βιάξετυι, iv& ό πρώτος βαίνει 
μέ μέτρον.

Καί τό ούσιωδέστερον, δτι δ γέρων σκέπτεται τό 
τέλος του, ένώ δέν τού αναγκαίοι πλέον, ένώ δ νέος 
δέν τό σκέπτεται, ένώ τοΰ αναγκαίοι.

' ★

Έρώτ. Τί ώραιότερον τής αγάπης;
Άκόκρ. Ή ήλιθιότος.
Έρώτ. Τί συναισθητότερον τής ήλιθιότητος ; 
Άπόκρ. Ό Έρως.

*Γυναικολογήματα.‘Η Μελπομένη. “Α, δχι, καϋμένη,είναι μυστικό αυτό, ποΰ ποτι να μή τό 'πώ, ξέρεις, ώρκίσδηκα.Ή ‘Ελένη. -Α, ναί, ξέρω, τά μυστικά δέν λέγονται τόσον εύκολα, έπειτα, ξέρεις, εγώ, νά, είμαι βουβή πάντοτε σαν τή πέτρα. ‘Έπειτα. νά, Φά σου *πώ και ‘γιο ένα &1λσ.Ή Μελπομένη. ΑΙ, τότε εΐμεάα σύμφωνοι, έλα σου πω τά δικά μου καί μου its τά δικά σου.
•Η ‘Ελένη. Σύμφωνοι' λέγε μου.Καί οΰτω άμφότέραι έξεμυστηρεύύησαν τά μυστικά των ανευ ούδεμιάς τΰψεως συνειδότος.

τό καθήκον εκπροσωπεύεται διά τής συνειδήσεως, 

και ή συνείδησις κραυγάζει.

♦
Τοΰ πάθους ή φωνή είναι έντονος, πλήν τοΰ 

καθήκοντος επιτακτική.

*
Συχνά τό καθήκον θεωρείται ώς άχθος, συ 

χνότερα δε εκλαμβάνεται ώς αμείλικτος εχθρός 

κάθε απολαύσεως και κάθε έλαφράς ευτυχίας. 

Και εν τούτοις εν τή έκτελόσει αΰτοΰ μόνον αΙ· 

σθάνεταί τις τήν πραγματικήν ευτυχίαν, ήτις 

συνισταται εις την ηρεμίαν και γαλήνην τής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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El KO Ν ΟΓΡΑΦΗ Μ ΕΝΟΝ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΝ ΣΪΓΓΡΑΙΜΑ 

“ΑΘΛΗΤΙΚΗ KRI ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ

επιοεηρΗΣίΣ ^ιγυπτου»
ΗΔΗ

Έκδίδεται έπιμελεία τής Διευθύνσεως τής «Φύσεως» και περιέχει ώραία 
σχετικά άρθρα καί περιγραφάς περί τής έν γένει ·> υμναστικής καί άχωνι- 
στικής έπιστήμης παρ’ άρχαίοις καί τοίς συγχρόνοις ώς καί πλειστας πληρο
φορίας, ειδήσεις και χνώμας περί τής προσκοπικής κινήσεως εν Αλεξάν
δρειά, Καίρφ, Σουέξ, Ίσμαηλία καί Πόρτ-Σαΐδ μετά πλείστων ώραίων 
καλλιτεχνικών εικόνων.

"Εκαστον φυλλάδιον τιμάται άντί φρ. 2. Τό ολον δέ πεντάτευχον έρχον 
φρ. ίο. ελεύθερον ταχ. τελών.

Εύρίσκεται παρ’ ήμίν, ώς καί παρά τοίς κυριωτέροις βιβλιοπωλείοις τής 
Αίγυπτου καί τών ’Αθηνών.

Ί. Κ. Α. Ρέ&νμνον. "Επιστολή ίλήφΟς. "ίλ/ει χαλώ;. 
Έγράψαμεν.—Ά. Ά. Άλεξάνϋρειαν. ΈλήφΟησσν. -Εγράψα- 
μεν έχτεταμένω;.— Γ. Σ. ’Αλεξάνδρειαν. Νεωτίρα ’πιστολή 
σας έλη'φΟη. Επιταγή έλήφΟη- Εό/αριστοΟμίν.— Ά. Κ. Αλεξάνδρειαν. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς δια συλλυπητήρια σας.— Ά. Α. ‘Ιωάννινα. ΈλήφΟη επιταγή. Είχομεν εγκαίρως απάν
τηση.—A. Ζ. Τουρίο-Σεβερΐιον. Ζητούμενα φυλλάδιά σάς 
απεστάλησαν. Άναμενομεν νεωεεραν σας.—Λ’. .Σ. Αλεξάνδρειάν. ΈλήφΟησαν. Άπηντήσαμίν.—Ά. Κ- Αλεξάνδρειαν. 
ΕΰχαριστΟ'ύμεν θερμώς.— II. Σ. Βαχοΰμ. "Αιαμίνομιν ar.ii- 
σιν εις έπιστολάς μας.— Κ. Σ. ΙΙάζρα;. Συνδρομή έλήφΟη. 
Ευχαριστούμενα— "Ζ. Σ. Άργοοζόλιον. "Αναμένομεν όποσχε- 
Οέν έμβασμά σας.— Κ. Α. Πύργον. Έχει καλώς. —τιλλ-ι- 
ται προσεχώς.— Ν. Π. Καλάμας. ΈλήφΟη. Εύχαριστοδ- 
μεν.—Μ. Μ. "Υδραν. “Εχει καλώς.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ THS EAAAftOS
Έυ τοίς ή/ίΐτέροις γραψείοις εϋρίσκονται ολίγα 

€τι σώματα τον ιϋαυοράματος» χρυσόδετου, έν 

ώ τεεριέχονται καλλιτεχνικοί ε'ικόνες τών Βασι

λέων και Πριτ/κήπων, υπουργών και επισήμων 

άνδρών τής Ελλάδος, ώς καί τλείστων πόλεων 

και ώραίων τοπείων πρός 10 φρ έκαστον.

ΙΣΤΟΡΙΑ
TOT HWWK0T ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Δύο ioyoi μεγάλοι μετά πλείιίτων ιΐιιόνων 
Tiydxai χρυσόδετος δραχ.

» άπλοΰς » 8Συμπεριλαμβανομένων ζων ζαχ. ζελων.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΪΣΕΩΣ»

’Επειδή πολλοί νέοι συνδρομηταί μα; έπα- 
νειλημμένως μας έξέφρασαν τήν επιθυμίαν των 
νά ύποβιβάσωμεν τάς τιμάς τών παρελθόντων 
τόμων τής αΦΰσεως» έστω καί δι’ άπλουστέ- 
ρου χρυσοδέματος, όπως προμηθευθώσι τοιού· 
τους, γνωστοποιούμε»·, δτιπαρέχομεν τοιούτους 
εφεξής εΐς τάς εξής τιμάς :

Χρυσόδετους πρός Δρ.—7.
Χαρτόδετους πρός Δρ. — 5,50.

• ^^Β^* ♦ ♦ · · ^ΜΒΒ · · · · ΒΒ· ♦ · ·
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Έπίθης μετά πολλών εικόνων

ΊΊμάταε χρνύόδετος ομαχ. ®
» απλούς » 3Συμπεριλαμβανομένων ιών ζαχ. ζελών.

Άποσςέλλονται άμέσως παντί άποστέλλοντι τό τίμημα.

V® ® ® ® ® ® ® Fai®®®®®^sjci:oi

Η ΤΥΧΗ «, το ΜΕΛΛΟΝ |
FJ Άποκάλυψις τοΰ μέλλοντος επι· ω 
y στημονικώς αυτοπροσώπως ή καί Γώ 

διά τής φωτογραφίας. Πάσα αίτη- Μ 
σις όδός Μαυρομιχάλη άριθ. 45 Μ 

[κ] πρός τήν Διεύθυνσιν τής < Φύσεως» ϊί 
ω μετά δρ. 3, καί χειροχράφου ση- β] 
ώ μειώσεως τού έπαχχέλματος,χεν- Μ 

νήσεως, καί συξεύξεως ή οΰ.
;5ί®® ®®®r»::»:®®Sl®!S^.»;r*3S3S

ΚΦΝίΑΚ, yaynoTA α ουζον 
Πρώτης ποιότητας 

Λ*’^Ε?ίΤέΝθαθ^£ίθΝ’ 
.ΜΕΛΣΗΣ^-ΙΑΛΕΕΑΝΔΡΕΙΑΣ/ 

ΕΝ ΒΟΛΠ 
Ν. Γ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ

Κειται παρά τήν παραλίαν είς περίβλεπτον 
θέσιν, μέ καθαρά, πολλά ευάερα καί καλώς επι
πλωμένα δωμάτια. Περιποίησις καί υπηρεσία 
.προθυμότατη. Τό ξενοδοχείου τοΰτο φημίζεται 
■διά τήν έν γένει καλλίστην τάξιν καί ησυχίαν.

ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΕΙΟΝ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟΥ 

Πλατεία Δημαρχείου, έν Πύργςρ 
Κατασκευή χρυσών ό’ίντων καί γεφυρωτών όλο- 

.χρύσων οδοντοστοιχιών, τοποθέτησα os βιδωτών ολο- 
χρυσών όδόντων στηριζομένων έπϊ τών ριζών διά νέου 
-τελειότατου μηχανήματος. *

Θεραπεύει τελείως τους πάσχοντας εκ τών ουλών 
.και στερεοποιεί τούς ελαφρώς κινούμενους οδόντας, 
.έφαρμόζων τούτους μέ πλήρη επιτυχίαν. '

ΜΕΓΑ SENOAOXEIQN
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΌΝ.

MNHRATAKIA. - ΠΕΡΑΝ - ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΚΟΤΠΟΑΙΣ 
Διευθυντής II. Μέξας.

Κειται εις περίβλεπτον θέσν. Μέγα καινούρ

ιες Ξενοδοχείου με πάσαν ευ μέριαν -υπηρεσίαν 

-τελείαν καί περιποίηση έκτακτον.

ΗΕΟΚ ΟΛΟΚΤΟΤΑΤΡΕΖΟΠ
ΚΡΑΣΆ St ΣΥΝΕΤΟΥ
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Τό μόνον όδοντοϊατρε'ον έν Έλλάδι έφαρ- 
μόζον όλας τάς νεωτάτας μεθόδους τής έπιοτή- 
|ΐης έν τε τώ θεραπευτικό καί τώ τεχνητό. 
' Ορίζονται ωραι τοΓς κ. κ. πελάταις πρός απο
φυγήν τής πολυώρου παραμονής.έν τοίς ία- 
πρείοις. ■ .

Τελειότατη Όφβα^μο^ορικη ^Κ^ινικη
ΕΝ αθηναιζ— ‘Οδδς Πειραιώς — 20

SHHAIOS Ώ. 2^?RA1HS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Τέως "Υφηγητής τοβ ΙΙανεπιστημίου Μέλος της Γαλλικής ‘Οφ&αλμολογικής Εταιρείας εν ζή 'Οφ&αΐ.μολογική Σχολή ζ&ν Ιίαρισίων απουδάοας

CLINIQUE OPHTAMOLOGIQUE
Docleur SPICIOb CHARAMlS oculiste de Γ 

ecole opthalmotogique de Paris, ex-professeur 
■ agrege d’opthalmologie ά la Fa'culte de Mede- 

cine. Memdre de la Soci6te Francaise. d’ophtal- 
mologie Directeur de 1‘Hospice el de la Clini
que Ophtalmologique'de I’Hopital. tZannion».’Αριθμός τηλεφώνου· 654. — ATHfeNES

κ. λαζαίρακμς:
ΕΜΠΟΡΟΣ ETOIMflN ΕΝάΥΜΑΤδΗ

Κάζω&ι ξενοδοχείου «Κοντινενζάλν
Έν Πειραιεί

Μεγάλη συλλογή ένδυμάτων πάσης 
ποιότητος εΐς τιμάς συγκαταβατικός. 
Προσαρμογή μέτρων τελεία. Δοκιμάσατε.
’ ΣΩΚΡΑΤΗΣ fl. ΚΑΒΒ1ΡΗΣ 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΕ
ΟΔΟΣ ΑΠΑΟΙΑΡΙΑ - ΧΙΟΣ

Ιΐωλοννται καί επισκευάζονται ωρολόγια όλων τών · 
ειδών καί εργοστασίων μέ πασαν ε-ργύησιν ασφαλείας 
καί εργασίας είς τιμάς ασυναγώνιστους.'Ομοίως πωλονν- 
ται στήλαι καί λυχνίαι παντός είδους.

ΜΕΓΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ 
ΤΟ «Α’Ι’·ΛΜΤΦ« 

ΓΕΟΡΓΙΟϊ ZABOPITOT
Έν τη πλατεία row ^νντάγματός

Έν *Α6ήναςς
Τό πρώτιοτον έν ’Ανατολή λόγφ ποιο-- 

τητος, θέσεως, καλαισθησίας, .μεγαλείου, 
ευπρεπείας κτλ. Συχνάζεται άπό τήν 
καλλιτέραν τάξιν. Υλικά πρώτης ποιό
τητος. Έργοστάσιον ειδικόν σοκολάτας. 
Παραγγελίαι γόμων και εορτών. Γλυκί
σματα, φοντάν, κομφέτα και παντός εί
δους σακχαρΟπλαστικής είς τήν έντέ- 
λειαν. .

ΞΕΝΟΟΟ^ζΙΟΝ ΑΓΓΛΙΑ
η

ΠΡΩΙΑΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑί

ΕΙνε τό μόνον αξιοπρεπές καί τέλειον, έν άξιοΟεάτφλ 
λαμπρφ τοποθεσύγ, μέ λουτήρας, ηλεκτρισμόν,φω
τισμόν, πολυτελείς αίθουσας, λαμπρόν έστιατόριον 
κτλ. Κατάλληλον δι’ οικογένειας καί παραθερ ισμόν.



ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦΠΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ο * ΗΛΙΟΣ *
ΗΛΙΑ ΧΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έ ν Π ά τ ρ α ι ς

(Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεϊον δι’ δλα τά αδη 
και μεγέθη καί έίς τιμάς πολύ συγκαταβατικάς.

Ύ*ποδμματοποιειον 
Ν. ΪΚΙΑΔΑ 

4.6—'Οδός Σταδίου 46 —ΆθΛναι 
Κατασκευάζονται παντός είδους υποδημάτων Αν

δρικών καί γυναικείων είς τήν εντέλειαν. ’Εργασία 
καί τελειότης έκτακτος. Κομψότης απαράμιλλος.

Π. W· ΔιβαρμχΕΛΛΚΜ ΙΑΤΡΟΣ
68. Rue Ordener 68. Paris

Είναι τό καλςίτερον τής πόλιως παρά τή πλατεία. 
ΚαΟαριότης. Τάςις καί περιποίησις μοναδική. Καταλ
ληλότατου δι’ οικογένειας. Ευνισταται είς πάντας.

him
ίΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥβϊΝΤΗΣ Γ, ]ΓΒί£2ΓΙΓΛΝΤΜ2

ΑΘΗΝΑΙ — Λεωφόρος Πανεπιστημίου, 48 — ΑΘΗΝΑ/

, . Ή εξαιρετική ποιότης τών υλικών τοΰ καταστήματος και ή μοναδική καθαριό-
της και τέχνη κατέστησαν τά «Ηνωμένα Βουστάσια» τό πρώτον και άριστοκρατικώ- 

. τερον τών ’Αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων.Εϊδικότης tag παραγγελίας διά γόμους, εσπερίδας κτλ. Τηλίφςονον &ρι&. 597.■ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
“Ο ΚΟΡΑΗΣ,.

ΙΩΑΝ. ΜΗΛΙΑΔ Ο Υ—ΧΙΟΣ
Κειται ΙπΙ της παραλίας ειί περίβλεπτον θέ- 

aty. k'ive τό καλείτερον καί μεγαλείτερον δλων 
’μ& δωμάτια καθαρά καί υπηρεσίαν πρόθυμον. 

Ησυχία, τάζις καί οικογενειακή περιποίησις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ
“Εμπορος οίνων, ποτών, εδωδίμων.

'Εν Όδηάόώ, Πλατ, Αικατερίνης.

Κατάστημα τέλειον ύο' δλας τάς έποψης. Παρακα—. 
ταΟήκη τών καλητέρων εύρωπ. οίνων, έλλην. κονιάκ 
ώς καί οιϋλισμένων Μαιών. Τό κατάστημα πωλεί ήδη. 
και ποικίλα έοώδιμα καί διάφορα τίδη ζαχαροπλαστι
κής. Άκρίβιια, καΟαριότης καί τάζις αγγλική. Τιμαί 
συγκαταβατικοί. Διατηρίϊ ςήν έκλεκτοτέραν τάξιν.

SCNOA^EJ©N ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ* 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΤΧΙΝΑ

ΕΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΛι

Λ. Γ. ΨΩΙΙΙΙΑΛΗΣ
. ΜΕ'ΓΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ

Έν Κέρτύ τϊ>ς Γ’ωάόίας
• *Επι της Κεντρικής

Κατασκευάζονται δλα.τά είδη τών γλυκι
σμάτων. Τούρτες κτλ. έτοιμα καί κατά κα
ταγγελίαν φοντάν, γλασί, καραμέλες, ζηιθ· 
καρποί κτλ. Έχει.τήν καλειτέραν πελατείαν
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