
ΚΕΚΡΟΨ
Σύγγραμμα Περιοδικόν

τ ο ν  ΕΝ ΚΛίΡΩ .

EA A flN lRO  Υ ΦΪΛΚΚΗ ΑΙΔΕΥΤ1 ROY Σ ΪΛ  ΛΟΓΟΥ

Η ΕΝΟΤΗΣ
Ε R A 1 Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν R A T  Α Μ Η Ν Α.

"£ω{ 5.» διδαχΟώσI πολλοί καί πλίθάν9ί ί  yvtuίΐς.

ΣΥΝΤARTIRH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Λ. I. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Ϊ Λ Ο Σ .—  Β Α Σ .  Α Ρ Γ ν Ρ Ο Π Ο ν Λ Ο Ϊ . —  Λ Χ .  Κ ι Ί Ί Λ Κ Ο Π Ο ΐ ' Λ Ο Ι .

Ε Τ Ο Σ  11'. —  Φυλλοίδιον 3». Μα ρτίου.

ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕλΌΝ.

Χειρόγραφα, ανέκδοτα.— 'Ηροδότου τά Α ιγυπτιακά . —  Γενικαι Σ υνίλεύβει*  
| τοΰ Σ υλλόγου ή ΕΝΟΤΗΣ τώ ν 13 καί 20 Φεβρουάριου 1 8 7 7 .—  Πρακτικά 

τοΰ Διδιχητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Σ υλλόγου.—  Μνημόσυνον 15. Π ρίφτη.—  Περί 
j κα τα / ./κ ήλου  δια ίτης τώ ν  έν Α ΐγύπ τω  παροικούντων υπό τοΰ ίατροΰ ’Αν. Γούδα.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
1Ύ Π Ο ΙΣ ΑΔΕΛΦ ΩΝ ΚΟΓΡΜΟΓΖΗ

ST* 1877 .

  -------------



Ό  ΚΕΚΡΟΨπαρ έχ ετα ι δωρεάν πρός πάντα  τά μέλη του Σ υλλόγου, τακτικά, 
επ ίτιμα  καί ά ντεπ ισ τέλλο ντα , καί πρός πά ντα ς τούς συνδρομητάς του Σ υλλό
γου , τούς καταβάλλοντας 15 τουλάχιστον φράγκα έτησίως.

Δια π άντα ς τούς άλλους ή έτησία συνδρομή του «Κέκροπος» ώρισται ε ις  
φράγκα 12 προπληρωτέα.

Α παγορεύετα ι αύστηρώς ύπό τοΰ Διοικητικού. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου η 
πρός οίονοήποτε δο^ρεάν αποστολή τοΰ περιοδικοί}.

Ό  ΚΕΚΡΟΨ ανταλλάσσετα ι πρός πάσαν εφημερίδα ή περιοδικόν. Τά μ ετ ’ 
αύτοΰ ανταλλασσόμενα φ ύλλα , χρησιμξύοντα δι,ά τό Α ναγνω στήρ ιω ν τοθ 
Σ υλλόγου, δέον ν- άπευΟύνωνται Γ  , 1

Λ la  S o c i t e  L i l le ra i rc  IM len iq u e  « L ’Uiiion * C A M .



ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ
Εις τό παρόν έξώ φυλλόν του·ό  ΚΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλλε ι τήν έ'κόοσιν 

παντός οιουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, ου άντίτυπον ήθελε σταλή παρά του

Σύγγραμμα περιοδικόν τοΰ εν K.a?pu> Ε λληνικού Συλλόγου.

Ό  Α '. αΰτοΟ τόμος, έκ 28 4  σελίδων συνιστάμενος καί ε ις  βιβλίον συνερραμ
μένος, τ ιμ άτα ι φράγκα 1 0  προπληρωτέα. Ε£ρίσκετ«ι δ’ έν τω  γραφείω  του 
Συλλόγου και παρά το ις κατά τόπους έπ ιμ ελητα ις,

ΟΜΗΡΟΣ
Περιοδικόν του εν Σμύρνή όμωνυ'μου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου

»■>!■■*«.»   ■

Οί 4  αύτοΰ προεκδεδομένοι τόμοι πωλοζίνταί αντί φρ. 15 έκαστος έν Α ίγμπτω . 
Ή  έτησία συνδρομή αΰτοΰ φρ. 15 έν Α ΐγύπ τω , προπληρωτέα.

Ε π ισ τα τε ί δ’ iv  Καίρω και τή Ά ν ω  Α ΐγύπ τω  ό. Ε λλ η ν ικ ό ς  Σ ύλλογος
«ΕΝΟΤΗΣ.?

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΡΑΝΙΣΤΗΚΕ
Σύγγραμμα, περιοδικόν έκδιδόμενον άπας του μηνός Ιν ΆΟ^ναις

Π εριλαμβάνει δλην άπο*λειστικώ ς έλληνικοΟ ενδιαφέροντος.

Συνδρομή έτησία φρ. 10 προπληρωτέα.

Έ » σ τ α τ α * ε ΐ ό έν Καίρω Σ ύλλογος ΕΝΟΤΗΣ καί οι έν τα ϊς  πόλεσι τή ς ΑΙ- 
γύπτου έπ ιμελητα ί τοΰ «Κέκροπος».



ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
των συμφερόντων τοΰ τε Συλλόγου καί τοΰ Κ έ κ ρ ο ι ϋ ο ί

ΑΝΑ ΊΗ Λ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.
\ * · -

Έν Άλεςανδρεία ό Κ. Στ. Ν. Xwpiy./.i· ■» ■Μζνσούρα ο Κ. Α. Κροκίδαί.
Βέννα » ’Λλές. Κααττάνγ;;. » Μέλεβ·. » I. ,Ι\χλουτας*

» Βίρκετ-ελ-Σάβ » Ιί. Ίΐσαΐας. » Μ'.νουο )» Μ. Σιντσάχ.
» Γκίρκ;ζ » Άγ. Κόνδ/,ς. » Πόρτ-Σαΐδ » < < · * i

Zavi-i'/.ito »ι * · Γ. Φ. Φίλί-πίδν/ςιατρ. » Σααανοϋτ » *
» Zt5>T̂  » Θ. Άστ,ν.ακίδ^'. » Γίν.πΙν-ΐΧ-Κίιά » . . . .

» Ίσαα'λία » » Σ:ούτ V I. Άντωνόπουλός.
); ’ 1 σνα » I’. Μχνίχτόιτουλος. » Σουέζ Δ. Μ/,τίάκτ,;.
» Κάφρ-έλ Δαβάρ » Άλκ. rl:pwv'jy.'.^r,5. #- Χάντ* Άθ. Τα|Λττακό~0υλ05.

Κάφρ-έλ-Ζαγιάτ » Ν. Καζούλτ;;,. » Τάχτα & » Σάβ. Τιβέρ’.ο;.
» Κέννχ >' Δ. Σαββίδτ,ς. » Φαγιού;*. » . Άντ. Ζ. Κααττάντ,ς.

■ ;-'Λ \ν '··1  ν # Λ ..' ί «?■* 5 Λ·ί «;·* #&***·& 4, ν»y -> ·>4|0 /· ν' ν Γ ,'·

> ^ ΕΙΣ TO JΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

Έν K’jcpt;) τό ΙνΑίμΥ,ίβώ Άνάγνωστηρΐον ’/■ » ΙΙειραιεΐ ο R. ίί Dp ά τ ί ;/.ο; , οα ρ y. α κ ο ~
» Σμύρνν) 6 Σύλλογο ;  "Ο μ η ρ ο ς . [tic iij/;. ■» Σύρω » Ν Χαρ τουλάρν;;.
1) Λ/,;λ-/(;) ’ r. 'Ο μ ό ν ο ια . ' » Τΐργείτ/,' . » Άρ. Καραχ,άλΥ,ς.
» Άδϊ,ναις 5 Ιν. Στ. Δέγλερτ.ς, ιατρός. » Μ α σ σ α λ ία » Άντ. Γ . 13ασ ;λειάδΥ*ς.

ϋΗ Μ ,—  Π άντες οί άνα την Α ίγυπτον έπ ιμελητα ι τω ν συμφερόντων του Συλ
λόγου ε ί ΐ ϊ ν  επ ίπεφορτίσμένίι .· με τήν επ ιμέλειαν χαΐτ'τών τοΰ έν Παρ'.σίοις πρός. 
ενθάρρυνσήν τω ν έν Γ α λλ ία  ΊΓλλην’.κών σπουδών Σ υλλόγου,

-
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Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ
 ...

/ ί^ Ψ ^ :.
Τ Ο Ϊ  ΕΝ ΚΑΙΡΩ ’■ &

ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΦΙΑΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ

Η Ε Ν Ο Τ Η £
ΕΤΟΣ Β'.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΝΕΚΛΟΤΑ.
Ε '.

Ο ΦΥΣΙΟΑΟΓΟΣ.

Ούτως έκρίναμεν εύλογον νά έπιγράψωμεν 
τό παρόν χειρόγραφον, διά τους εξής λόγους' 

’Εν τω  ζ '  τόμω (1 8 7 3 )  τής έπετηρίδος τοϋ 
εν Παρισίοις πρός έμψύχο>σιν τών Ελληνικών 
σπουδών έν Γαλλία Συλλόγου έδημοσιεύθη 
υπό τοΰ Κ. Αίμ. Λεγράνδου τό  κείμενον ποιή
ματος εις δεκαπεντασυλλάβους, καί έκ 49  
παραγράφων συγκειμένου, ών έκάστη, άρχομέ- 

νη διά περιγραφής άτεχνοΰς καί παραδοξολό
γου ένίοτε, ζώου τινός, λήγει είς α ν α γ ω γ ή ν  
τινα, ήτοι είς ήθικήν καί θρησκευτικήν διδα
σκαλίαν τοϋ άνθρώπου διά μεταφορας τών 
ιδιοτήτων έκάστου ζώου είς πράξεις άνθρωπί- 
νους. ’Επιγράφεται δέ τό  ποίημα «’£ *  τοϋ  
ΦυσιοΛόγου, περί φύσεως χαΐ ι13νν( ζώων και 
i f  ετών χαι ή αναγω γή τώ>· άνθρώχων ώς 
“ , Τ ή ς  έκδόσεως παύτης τοΰ Κ. Λεγράν- 

,υ προέταξεν δ Κ. Κάρ. Γιδέλος κριτικήν 
τινα πραγματείαν μετά  συνοπτικής άναλύ-

ΦΥΛΛ. Γ'.

σεως τοϋ ποιήματος. Συνάγεται δ’ έκ ταύτης, 
δτι τό έν λόγω Ιργον δέν είναι ποίημα καθ’ 

αυτό καί άρχεγόνως, άλλά στιχούργησις υπό 
τίνος μεταγενεστέρου τοιαύτης τινός π ρ α γ μ α 
τείας, είς τό πεζόν άρχαίοθεν γεγραμμένης, 

καί άποδιδομένης καθ’ δμοιόν τ ι  πεζόν εργον, 
έκδοθέν άλλοτε ύπύ .τοϋ ’Ιησουίτου Πεταβίου 
έν τω β ' τόμω τής υπ ’ αύτοϋ γενομένης έκδό
σεως τών απάντων τοΰ 'Αγίου Έπιφανίου ( I),  
καί κατά  χειρόγραφον, άναγγελθέν άλλοτε 
(1 8 1 6 )  υπό τών ήμετέρων Μουστοξίδου καί 
Δ. Σχινα ,  καί άποκείμενον έν τΫί έν Έ νετ ία  
βιβλιοθήκη τοϋ 'Αγίου Μάρκου, άποδιδομένης, 
λέγομεν, είς τόν "Αγιον ’Επιφάνιον, ’Επίσκο
πον τής έν Κύπρω Κωνσταντείας. Τοϋ έργου 
αύτοΰ ύπάρχουσι καί άλλα άπόγραφα έν άλ·2· 
λαις τής Εσπερ ίας  βιβλιοθήκαις, ών δύο μέν 
έν Παρισίοις (2), καί τρίτον άλλο έν Βιέννη

( 1 )  Τ ο ν  έν ά γ ι ο ι ;  πχτρός ήρων Έ π ι γ χ ν ίο ν ,  ’ Ε
πισκόπου  Κ ω νσ τα ντεια ς Κ ύιrpov ,  ε ίς  τό ν  γνιχιοϊ.όγον  
τον ί ιε ξ ε λ θ ο ν τ α  περι τ/,ς έ χά σ το ν  γένους γύσιω ;  
τώ ν  Ονρίων χ α ί τώ ν π τη ν ώ ν . Τ . I I ,  P arisiis 1 8 5 2 .  
Latine verlit P. P. P etavius, S . J.

( 2 )  Manusei'its g recs de la  Bib!ioth0quc Natio- 
nale de Paris, Nos 3 9 0  et 9 2 9 .

15  Μαρτίου 1 8 7 7 .



(3), υ π ά ρ χο υ ν  δέ καί μεταφράσεις αύτοϋ λα- 
τιν ικαί,  καί διασκευαί ετι εις άλλα ς γλ ώ σ 
σας (καλούμενα! Bestiaires·)- πλήν πάντα  

τα ϋ τα ,  άπόγραφα, καί μεταφράσεις, καί δ ια-  
σκευαί, παρέχουσιν άνομοιότητας μέν σημαν- 
τ ικάς  περί τε  την διάταξιν τών κεφαλαίων και 
περί την των ζώων περιγραφήν, ελλείψεις δέ 
η πλεονασμούς ιδεών, περιόδων καί κεφαλαίων 
ίλοκληρων- ώστε μέχρι τούτου ετι υποτίθε

τ α ι ,  ότι ούδέν αύτών είναι πληοες καί δυνά- 
μενον νά θεωρηθη ώς τό άρτιον τοϋ Ά γ ιου  Έ -  
πιφανίου εργον.

Καί δτι μέν τό εργον τοϋτο είναι τοϋ Ά 
γιου Επιφανιου ούδείς υπάρχει νϋν 5 άμφι- 
βάλλων. Ά λ λ ά  τίς ό συγγραφεύς τοϋ Φ υ 
σ ι ο λ ό γ ο υ ,  ες οΰ 5 'Άγιος ’Επιφάνιος ήρα- 
νισατο τάς περι τών όιαφόρων ζώων ιστορίας, 

καί ήρμηνευσεν ίκάστοσε αύτάς ούτως, ώστ® 
ανήγαγε τους φυσικούς τών ζώων χα ρακτή 

ρας εις αξ ιώματα ηθικής καί χριστιανικής 

διδασκαλίας ; αόηλον ύπέθεσάν τινες ώς τοι- 
οϋτον τόν Σολομώντα, άλλοι δέ τόν Αριστο
τέλη, άλλ’ ούδέτερος τούτων, καθ’ ήμας, δύ '  

να . α ι  νά η ο συγγραφεύς τοϋ Φυσιολόγου, διά 

λόγους, οδς παραλε ίπομεν .Ό πω ς δήποτε ό Ά 

γιος Επιφάνιος διά τοΰ έργου αύτοϋ πεοιέ- 

σωσεν ήμΐν τε μ ά χ ια  αρχαίου φυσικής ιστο
ρίας συγγραφέως, άγνώς-ου καί άπολεσΟέντος.

Τό ημέτερον χειρόγραφον, περιλαμβάνον 
ιστορίας ποικίλων ζώων πολ^λώ πλείονας 
τώνέν τοΐς διαφόροις άντιγράφοις τοΰ έργου 
τοϋ Α γίου  Έπιφανίου άπαντωμένων, πολ- 
λώ εκτενέστερον έκτεθειμένας, καί μή συν- 
οδευομένας ύπό ηθικών άναγωγών, είνε πι- 
θα νώ ια τα  μετάφρασίς. τ ις  είς τό νεώτερον 
ελληνικόν ιδίωμα τοΰ πρωτοτύπου έργου τοΰ 
Φ υ σ ι ο λ ό γ  ο υ, έξ ου ό Ά γ ιο ς  Έ π ιφ ά -

(3 )  L anbecius, cata logue de la Bibliotheque Im
p e r ia l  de V ienne.

νιος ήρανίσατο, έκλέςας μόνα τά  πρός τόν 
θεοσεβή σκοπόν του άρμόζοντα κεφάλαια. ’Ι 
δού δ ιατί  έκρίναμεν εύλογον καί ορθόν νά έ- 
πιγράψωμεν τό ήμέτερον χειρόγραφον Φ υ 
σ ι ο λ ό γ ο ν .  Δυστυχώς ελλείπει ή κεφα- 
λίς τοϋ ήμετέρου χειρογράφου, συγκαταστρα- 
φεΐσα μετά  τών πρώτων τεσσάρων αύτοϋ 

φύλλων. Οΰτω δέ καί πάλιν άδηλον διαμένεί, 
μέχρι νεωτέρας τινός άλλης άνακαλύψεως 
τελειοτέρου χειρογράφου, τό όνομα τοϋ συγ
γραφέως τοϋ Φ υ σ ι ο λ ό γ ο υ .

Τό, περί ού πρόκειται, χειρόγραφον, άπο- 
κείμενον έν τη τών ήμετέρων Πατριαρχείων 
βιβλιοθήκη, εινε γεγραμμένον έπί χάρτου ά- 
δροϋ καί στιλπνοϋ είς όγδοον, κατά τήν πα-  
ρελθοϋσαν προφανώς εκατονταετηρίδα. Συνί- 
σ τατα ι  δ ’ έκ φύλλων 3 3 ,  ή'τοι σελίδων 66 ,  
και φέρει τήν κεφαλίδα καί τό πρώτον κεφα- 
λαΐον γράμμα έκάστης ιστορίας δι’ έρυθρας 
μελάνης γεγραμμένα. Φαίνεται δέ, οτι π α -  
ρερριμένον που και καταστρεφόμενον τό  π ο 

λύτιμον αύτό εργον, περισυνήχθη ύπό χειρό? 
φιλομούσου, περιεθάλφθη ώς ήν δυνατόν κάλ- 
λιον, καί συνεδέθη έν τώ  τέλει κωδικέλλου 
μ ε τ ’ άλλων τινών ίσομεγέθων καί πάντη  δια
φόρου υλης χειρογράφων. Έλλείπουσι δέ δυσ
τυχώ ς, ώς ποοείπομεν, τέσσαρα μέν τά  έν 
τη  άρχή φύλλα, περιέχοντά ποτε  τήν κεφα. 
λ ίδα τοΰ έργου καί δκτώ, περί τοσούτων 
ζώων άδηλων πραγματευομένας, παραγρά

φους. Άρχόμενον δέ διά της περι άλώπεκος 
θ ' §, προβαίνει άλύμαντον έπι 2 2  κατά  σει
ράν φύλλα μέχρι τής περί λύκου μά §, ής 
περιέχει τούς τέσσαρας μόνον πρώτους στ ί
χους, τούς κλείοντας τής 44ην σελίδα τοϋ 
έργου, μεθ’ ην ελλείπει ολόκληρον φύλλον, 

περιέχον ποτέ  τήν συνέχειαν καί τό τέλος 
τής περί λύκου §, και τήν αρχήν τής περί 
λαγωοΰ μβ ' §, ής σώζονται τέσσαρες μόνοι οί 
τελευταίοι στίβο ι,  δ ι’ ών άρχεται ή επομένη

4 5  σελίς τοϋ χειρογράφου. Έντεϋθεν καί π ά 
λιν προβαίνει τό χειρόγραφον άλύμαντον έπί 
1 2 σελίδας μέχρι τής περί μονοκέρου_ νγ '  §, 
ής σώζονται 16  οι πρώτοι σ τ ίχο ι,  κλ^είοντες 
τήν 54ην τοϋ χειρογράφου σελίδα, μεθ’ ην 
ελλείπει έ'τερον φύλλον ολόκληρον, περιέχον 
ποτέ  τό τέλος τής περί μονοκέρου §, ολοκλή
ρους τάς περί ζώων άδηλων νδ' καί νε' §§ ,καί 
τήν  άρχήν τής περι όφεοις νς-', ής υπάρχει ή 
συνέχεια καί τό τέλος έν τώ εφεξής φύλλω. 
Και πάλιν τούντεϋθεν προβαίνει τά  ^ειοό- 
γραφον άλύμαντον έπί 1 2 έτι σελίδας μέχρι 
τοϋ τέλους τής ξε' περί στρουθοκαμήλου §, 

συμπίπτοντος καί μετά τοΰ τέλους τής 66ης 
καί τελευταίας σελίδος τοϋ χειρογράφου. Έ ν '  

ταϋθα ούδέν σημεΐον ένδείκνυσι τό τέλος τοϋ 
χειρογράφου- ά π ’ εναντίας μάλ ιστα  έκ πολλών 
τεκμηρίων πείθεται τις, δτι τό χειρόγραφον άρ- 
χικώς περιελάμβανε καί άλλα τ ινά ,  άδηλου 
άριθμοϋ, φύλλα, περί πολλών τινων έτι ζώων 
πραγματευόμενα. Διότι, ενώ ο άριθμός τών 
έν αύτώ σωζομένων παραγράφων υπερβαίνει 
κατά  πολύ τον εν τοΐς άπογράφοις Ααΐ ταΐς 
μεταφράσεσι τοϋ έργου τοϋ αγίου Έπιφανίου, 
ένώ έν αύτώ ίστοροϋνται 33  ζώα, μή άπαν- 
τώντα  έν τώ  εργω τοϋ επισκόπου Κωνταν- 
τείας (1),  έλλείπουσιν ά π ’ έναντίας έξ αύτοϋ 
2 7  δλαι ίστορίαι, άπαντώσαι έν τώ  έργώ τοϋ 
Α γ ίου  Έπιφανίου (2). ’Επειδή δέ τοσαϋται

( 1). 1) Περί Βοδς. 2) Γε^άνου, 3) Γλανκδ;. 4). Γλαύ
κου. 5) Δελφίνος. 6 ) ίρακαίνης. 7) Έχίνου θαλασσίου. (8 
’Ίβεως. 9 ) Κύκνου. 10) Κόκυγος. 11) Κιναμώμου. 1'2) Ίπ - 
ποκάμπιυ. 13) Κροκοδείλου. 14) Κεφάλου. 13) Κοσσύφου. 
16) Κερδαλής. 17) Καρκίνου. 18) Κεστρέως. 19). Λύκου 
20) Λάδρακος. 21 Μ.γαλής. 22) Μυδς Ινδιχοΰ. 26) Μυ- 
ραίνης. 24) Μελανούρου. 2·5) Μυός χερσαίου. 29) Νήσσης 
27) Μαντιχώρου. 28 ; 'Ετέρου "Οφεως. 29) 'Ετέρου ’Όφε- 
ω; 30) ’'Αλλου "Οφεως. 31] Σκώληχος. 32 Πολύποδος, καί 
33) Πίνης.

(2 ). 1) Περί τοϋ 'Γδρί-πιυυ. 2) Πασιλίσχου.3) Πετει- 
νοΰ. 4) Νυχ-οχόρακος. S) Ένόδρου. 6) Καμηλού. 7 ) 'Αρ
κούδας. 8) Όνίγοου. 9) Έχίδνης τοΰ πελάγου. 10) Γίυμ-

παράγραφοι άδύνατον είνε νά περιείχοντο έν 
τοΐς έξ καί μόνοις φύλλοις, άτινα, ώς έφθημεν 
είπόντες, έλλείπουσιν έν άρχή καί κατά  τά  
μέσα τοϋ ήμετέρου χειρογράφου, συνάγεται α
ναγκαίος,  ότι και άλλα τινά φύλλα, ούκ ολίγα 
μάλ ιστα , εϊποντο άρχικώς μετά  τό μέ/ρ ις  ή- 
μών περισωθέν τελευταΐον αύτοΰ φύλλον.

Περιέχει δέ τό ημέτερον χειρόγραφον 20 
μόνας ιστορίας ζώων (1),  κοινάς αύτώ τε 
καί τώ  τοϋ Ά γ .  Έπιφανίου έργω. Ά λ λ ’ έξ 
αύτών μόναι αί περί άκανθοχοίρου, κυνός πο
ταμίου, πελαργοϋ και πέρδικος παράγραφοι 
ύπάρχουσί πως προσόμοιοι ταΐς τούτου- αί δέ 
λοιπαί πασαι τυγχάνουσι λίαν διάφοροι, ποΰ 
μέν παρουσιάζουσαι ελλείψεις τινάς, πολλ α -  
χοΰ δέ πλείστας περιέχουσαι προσθήκας καί 
διασαφήσεις, άπανταχοΰ δέ τών πραγμάτων 
έκτιθεμένων πλατυκώτερον καί πως έπιστη- 
μονικώτερον.

Τοιοϋτο τό χειρόγραφον, ού έναρχόμεθα σή
μερον τής διά τοϋ Κ(χροπος έκδόσεως. Καίτοι 
λελυμασμένον ύπό τοΰ φθοροποιοΰ χρόνου καί 
άτελές, είναι δμως καί πάλιν, νομίζομεν, πο 
λύτιμον, καθ’ β παρέχον μέν ίσως έν μ ε τα 
φράσει ιδέαν τινά σαφεστέραν τοΰ άρχικοϋ έρ
γου, έξ ού ό 'Ά γ .  Επιφάνιος ήρανίσατο τά 
πρός τόν σκοπόν αύτοϋ χρήσιμα, τοϋ καθ’ 
αύτό δηλ. Φ  υ σ ι ο λ ό γ ο υ ,  προστιθέν δέ 
53 δλας πρός ταΐς ήδη 49  γνωσταΐς, ιστο
ρίας ζώων, έι/ αίς αί περί κιναμώμου, καί

φ ίτσ α ς . 1 1 ) Έ χ ε ν τ α ύ ρ ω ν . 1 2 ) Π α νδή ρ ου . 1 3 ) Κ άστορος. 

1 4 ) Σ α τύρ ου . 1 5 ) Ίπ π ο κ ε ν τ α ύ ρ ο υ . 1 6 ) Π α γω ν ιο ύ . 1 7 ) Σ α 

λ α μ ά ν δ ρ α ;. 1 8 ) ’Α ετοΰ . 1 9 ) Π ερ ισ τερά ς. 2 0 )Τ ρ υ γό νο ς. 2 1 ) 

Ψ ο ίν ικ ος. 2 2 ) Π ελεκά νου . 2 3 ) Χ ελιδόνος. 2 4 ) Δ ενδροκό- 

λα-πος. 2 ί5) Έ π ό π ο υ . 2 6 ) Γ οογόνη ς κ α ί 2 7 ) ‘Γ δρώ που.

(1 ) 1 ) Π ερί ’Α λώ πεκος· 2 ) Β α τ ρ ά χ ω ν ’ 3 ) Γ υπός· 4 ) 

Έ λ έ ρ α ν τ ο ς ·  5 ) ’Ρρωδ:οΰ* 6 ) ’Έ χ εω ς*  7 ) Έ λά φ ου*  8 ] Ί -  

χ ν ε ύ μ ο ν ο ;- 9 ] Κόρακος* 1 0 ] Κυνός· 1 1 ) Κ ητώ ν θαλασσίω ν* 

1 2 ] Κυνδς π ο τα μ ίου *  1 3 ] Λέοντος* 1 4 ] Μ ελισσών* 1 5 ] 
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μαντιχώρου, καί γλαύκου, καί ίπποποτάμου 
είναι λίαν ένδιαφέρουσαι.

θ'. ΠΕΡΙ ΑΛΩΠΕΚΟΣ.

Ή  άλώπηξ, άγουν ή άλεποΰ, είναι ζώον 
πονηρότατον καί πανοΰργον’ δταν δε γέννηση 
τά  πα ιδ ία  της, γέννα αύτά άδιάρθρωτα, ά 
γουν δεν χωρίζουν τ ά  μέλη τους, πρόσωπον 
καί κορμί, μόνον εϊνε κρέας μοναχόν’ ύστερον 
δε διαρθρώνει αΰτά  μέ τήν γλώσσάν της, κα 

θώς τό ποιεί καί ή άρκοΰδα. Είναι δ έ  αντ ίδ ι— 
κος τοΰ λύκου καί φοβαται αυτόν περκισώς. 
Τόν δε λαγωόν τόν τρώγει με δελεάσματα 
καί πα ιγν ίδ ια ,  διότι πα ίζοντας μ ε τ ’ αυτόν 
π ιάνει καί πν ίγε ι  τον’ καί δταν πεινάσγ] προσ
ποιε ίτα ι ότι άπέθανεν, καί υπάγει εις τό  μέ
σον τοΰ δρόμου καί π ίπ τ ε ι  εξαπλωμένη, κα1 
κρατεί τόν άνασασμόν της '  αί δέ κορώ- 
ναι βλέπουσαι αύτήν άποθαμένην καί άπλω- 
μένην, καταβαίνουσι νά τήν φάγουν, καί τότε  
αύτή πιάνει μέ τό  στόμα της καί μέ τά  πο
δάρια της όσας δυνηθνί' μ ά χ ετα ι  δ έκ α τ α  π ολ
λά τά ς  όρνιθας, καί δταν ηνε υψηλά καί δέν 
δύναται νά τα ΐς  φθάση, στέκει άπό κάτω  καί 
βλέπει άνω πρός αύτάς δυνατά καί λάμπουσι 
οί οφθαλμοί αύτής ώσπερ τό φως' τό τε  ή όρ
νιθες άπό τόν φόβον τους π ίπτουσι κάτω , καί 
πιάνει αύτάς άπό τόν λαιμόν νά μήν λαλοΰσιν. 
'Ό τα ν  δέ κυνηγοΰσιν αύτήν οί άνθρωποι, σέρνει 
τήν ούοάν της άπό τήν  γήν δταν είναι χώ μ α  
διά νά χάνετα ι  ή δμπλή αύτής. Είναι καί ια
ματική  είς τους ποδαγρούς- διότι τήν πιάνου- 
σι ζωντανήν, καί βάνουσιν είς ένα χάλκω μα 
λάδι περισσόν, καί άφίνουσί το  καί βράζει 

δυνατά, έπε ιτα  δένουσι τά  ποδάριά της καί 
τήν ρίχνουσι μέσα καί άφίνουσί την νά βράζη 
δσον νά χαλάση παντελώς" είς εκείνο τό λάδι, 
δταν εΐναι ολίγον ζεστόν, βάνουσιν εκείνους 
όποΰ έχουν ποδαλγίαν  η χειραλγίαν, καί εύ- 
ρίσκουσι μεγάλην ίατρείαν.

ί. ΠΕΡΙ ΒΟΟΣ.

Ό  βοΰς, άγουν τό βόδι, είναι ζώον όποΰ τό 
έγνωοίζομεν' είνε δέ πολλά  χρήσιμον είς τήν 
ζωήν τοΰ άνθρώπου’ διότι καί τήν γήν έργά- 
ζετα ι ,  καί γάλα  ποιεί καλόν, καί τό κρέας 
αύτοΰ είνε υγιέστατον' είς δλα του τά  καλά 
όποΰ εχει δταν είναι ζωντανόν, εχει καί τοΰ
το τό  καλόν άφόντης άποθάνει, δτι  γεννών τα  ι 
άπό τό  κορμίν του μέλισσες, καί άπό τήν κε
φαλήν του οί βασιλείς τών μελισσών. Λέγουσι 
δέ δταν ποιή τό πάθος είς τους πόδας τόν 
χε ιμώνα καί δέν δύναται νά περιπατή, άν ά- 
λείψη τινάς τ ά  κέρατά του μέ πίσσαν ζεστήν 

?) μέ λάδι ζεστόν, υγιαίνουσι σύντομα' είς δέ 
τήν Λιβύαν, άγουν τήν Μπαρμπαρίαν, ευρί- 

σκονται βόδια καί λεγοντα οπισθόνομα' διότι 
δέν βοσκουσιν ωσάν τά  βο'ίδια τοΰ τόπου τού
του νά υπάγουσιν εμπροσθεν, άλλά βοσκουσιν 
ερχόμενα οπίσω ' τοΰτο δέ ποιοΰσιν, δτ ι  τά  

κέρατα αύτών δέν είνε γυρισμένα είς τ ά  δπ ί-  
σω, όσπεο τών βοδίων τούτων, άλλά γέρουσιν 
εμπροσθεν' καί έάν θελήσωσι νά υπάγωσιν εμ
προσθεν, έμπήγονται τά  κέρατα αύτών είς τήν 
γήν ' είναι δέ καί είς τήν θάλασσαν βοΰς ωσάν 
καί είς τήν γήν, καί δέν τρώγει ψάρια νά 
ζήση, μόνον έάν ίδ?ι τ ινά  κυνηγόν ψαράν 6~ 
ποΰ κάθεται είς τήν άκραν τής θαλάσσης είς 
πέτραν υψηλήν καί κυνήγα μέ τό άγκιστρον 
τ ά  δψάοια, πηδα  άπό τό νερόν καί ρίπτει τόν 
άνθρωπον μέσα είς τήν θάλασσαν καί τρώγει 
τον. Διά τοΰτο οί άνθρωποι τής ’Ερυθρας θα 
λάσσης, φοβούμενοι ά π ’ αύτόν, δταν κυνηγοΰν 
όψάρια δέν κάθουνται είς τόπον όποΰ νά ηνε 
βαθύ τό νερόν, διά νά μήν εύγη ό βοΰς εκεί
νος, μόνον δέ είς ολίγον νερόν καθέζονται" -εί 
δέ καί κάμη χρεία νά κυνηγήσουν είς τό βά 
θος, ενας άνθρωπος ρίπτει τό άγκιστρον, καί 
δύο άνθρωποι σύντροφοι εκείνου στέκονται 
καί βιγλίζουν τήν  θάλασσαν' καί δταν δέν 

εύρη άνθρωπον νά φάγη, τρώγει τόν πηλόν

τής θαλάσσης, ώσπερ ό χοίρος είς τήν γήν, 

καί οδτως ζή.

ΐά. ΠΕΡΙ ΒΑΤΡΑΧΩΝ.

Είς τόν Νείλον τόν ποταμόν τοΰ Μισ’ρίου 
εύρίσκονται βάτραχοι πολλοί' ευρίσκεται δέ 
έκεί καί άλλο ζώον όποΰ ονομάζεται { ί δ ρ ο ς ,  
οί δέ άνθρωποι τό  λέγουν φύδραν' μ ά χετα ι  

γοΰν ή φύδρα τόν βάτραχον, δτι τόν κ α τ α π ί 
νει' καί αύτός είνε ή καλίτερη τροφή τής φύ 
δρας. Πλήν Εχει συνήθειαν τοιαύτην ό βάτρα
χος, δτι δταν ϊδη άπό μακρόθεν τήν φύδραν 
όποΰ ερχεται,  δαγκώνει είς τό στόμα του φύλ- 
λον καλάμου πλάγιον,  διά νά μήν δυνηθή νά 

τόν κ αταπ ίη '  καί δταν ίδή ή φύδρα τόν βά
τραχον δτι  έδάγκωσε τό  φύλλον τοΰ καλα
μιού, παραμερίζει ά π ’ αύτόν καί δέν δύναται 

νά τόν καταπίη .

ΐβ'. ΠΕΡΙ r v n o s .

Ό  γύψ είναι ορνεον πτερωτόν καί μ έ γ α ’ 
εχει δέ ό'νυχας μεγάλους καί όξυτάτους’ κα'1 
είς μέν τό στήθος είναι πορφυρός, τό  δέ άλ
λον του κορμί είνε άσπρον' εχει καί λαιμόν 
μέγαν, καί τά  όμάτιά  του είνε αίματωμένα 
καί κόκκινα' τοσοΰτον δέ ομοιάζει τόν άετόν, 

οτι έάν ίδή τινάς τόν γύπαν άπό μακρόθεν, 
λέγει δτ ι  ό άετός είναι' είναι δέ καί ωσάν 
προφήτης' διότι ήξεύρουσιν οί γύπες είς ποιον 
τόπον θέλει νά γείνη πόλεμος, καί δ ιά  τοΰτο 
μαζόνουνται έκεΐ άπό τήν άκραν τοΰ κόσμου, 
ελπίζοντας νά χορτάσουν άπό τά  κορμία τών 
άποθαμένων. Τοσοΰτον δέ άγαπώσι τήν δυσω

δίαν καί τήν βρώμαν, οτι άν μυρισθώσι μό 
σχον, ή ^οδόσταγμα, η άλλο τ ίποτες  εύώδες, 
παρευθύς άποθνήσκουσι. Κανείς δέ γύψ άρσε- 
νικός δέν είναι, μέ τοιοΰτον τρόπον συλλαμ- 
βάνουσιν οί θηλυκοί' ς-έκουνται κατέναντι τοΰ 
ανέμου τοΰ νότου, καί χάσκουσι, καί μ ετ’ ε
κείνον τόν άνεμον έγκαστρώνουνται, καί εως 

τόν τρίτον χρόνον γεννοΰσι πουλία πάλιν  θη

λυκά καί εκείνα’ είς δέ τήν Αίγυπτον, άγουν 
είς τούς τόπους τοΰ Μισιρίου, λέγουσιν δτι 
γίνονται γύπες μαΰροι ώςπερ είναι καί οί νΑ- 
ραβες μαϋροΓ καί είναι θηλυκοί καί αρσενικοί, 

καί γεννοΰσιν ωσάν καί τά  άλλα πουλία.

ΐ γ '  ΠΕΡΙ ΓΕΡΑΝΟΪ.

Ό  γέρανος εχει τοιαύτην συνήθειαν' δ τ ι ,  

δταν άρξεται δ χε ιμών καί φυσήση ό βορέας, 
παρευθύς δέν άπομένει κανένας είς τά  μέρη 

τα ΰ τα ,  άλλά δλοι φεύ^ουσιν είς τής Αιθιοπίας 
τά  μέρη ώς θερμά όποΰ είναι' καί δταν πέτουν- 
τα ι  νά υπάγουσιν έκεΐ, βαστα καθένας είς τό 
ποδάρι του πέτραν κατά  τήν δύναμίν του, διά 
νά μήν τόν σαλεύη δ άνεμος άπό τόν τόπον 
όποΰ π έτετα ι ,  ωσάν είς τό  καράβι όποΰ βά- 
νουσι τήν σαβοΰραν νά μήν τρ ικυμίζετα ι '  λέ

γουσι δέ δτ ι  έκεΐναι αί πέτραι είναι ωσάν αύ
ταΐς όποΰ τρίβουσιν οί χρυσοχόοι τό  μ άλαμα  
καί τό έγνωρίζουσι καθαρόν είναι η ούχί. Ό 
ταν  δέ καθίσουν δλοι είς ενα τόπον νά μ ε ί-  
νουσι, βάνουν τέσσαρας γερανούς γεροντότε- 
ρους δλόγυρα τό κοπάδι Ικεΐνο καί φυλάττου- 

σιν δλονυκτίς τούς άλλους' καί εκείνοι όποΰ 
φυλάττουν, διά νά μήν άποκοιμηθοΰσιν, πέρ- 
νουσι πέτραν είς τό ποδάρι τους τό ένα καί 
στέκονται είς τό άλλο' καί άν τύχνι νά νυστά- 
ξη κανένας ά π ’ αύτούς όποΰ φυλάττουν, πέφ
τε ι  ή πέτρα άπό τό ποδάρι του καί έξυπνοι' 
καί μέ τοιοΰτον τρόπον στέκουνται άγρυπνο’· 
καί φυλάττουν, έ'ως ού νά γείνη ήμερα νά κ ι
νήσουν τόν δρόμον’ εί δέ καί τήν νύκτα άκού- 
σουν τ ίποτες  βοήν εκείνοι όποΰ φυλάττουν, ?ι 
ίδοΰσιν άνθρώπους, εύγάζουν φωνάς άγριας, 
καί ούτως αισθάνονται καί οί άλλαι καί π έ -  
τουνταΓ τήν δέ άλλην νύκτα, πάλιν  βάνουσιν 
άλλους γέροντας καί φυλάττουν άραδικώς· 
καί δταν πέτουνται έχουσι τάξιν  καί υπάγουν 

άραδικώς, πρώτον οί γέροντες καί καταπόδι 

οί νέοι.



3 3 8 R Ε Κ Ρ Ο Ψ

ΐδ ' .  Ρ Ε Ρ Ι  ΓΛΑΥΚΟΣ.

ΓΗ γλαυξ είναι αύτό το ορνεον όποϋ λέγο- 
|Λεν κουκουβαίαν- είναι δε κ α τά  πολλά π α 

νούργο;- δ ιότι  καλά καί αν δεν βλέπη την 
ημέραν νά πιάση κανένα πουλί νά φάγει ά λλ ’ 
όμως παίζει  μ ε τ ’ αύτά ολην την ημέραν καί 
κάμνει τινά σ χήματα  γελειώδη, όπου την ά- 

κολουθοϋσι τά  μικρά πουλία νά την βλέπουν, 
ωσάν κανένα μασχαράν όποϋ τον άκολουθοϋ- 
σι τά  μικρά π α ιδ ία - και με τά  τοιαϋτα  π α ι 
γνίδια, στέκουνται τά  πουλιά ολην τήν ημέ
ραν και την βλέπουσιν εως οΰ βραδιάζει δ κα ι
ρός’ τότε  αΰτη βλέπει καλά, καί αρπάζει δύο 
τρία καί τρώγει καί γεμ ίζε ι  την κοιλίαν τη;,  
καί άντ ί ;  διά τά  μ ασ /αρεύ μ ατα  όποϋ εκα- 
μνεν ολην τήν ημέραν, πέρνει αΰτον τον μ ι 
σθόν. Μάχεται δε μ ετά  τ ή ;  κορώνης- διότι ή 
μεν κουρούνα τρώγει τά  αύγά τ ή ;  γλαυκό; 
τήν ημέραν, η δε γλαϋξ τρώγει πάλιν τή ;  
κουρούνας τά  αύγά τήν νύκτα, καί ούτω; ε- 
χουσι μάχην οί δύο είς το μέσον τους. Τήν δε 
νύκτα περιπατεΐ έπάνω τά  δσπήτ ια ,  καί έάν 
εύρη ποντικόν, αρπάζει τον με τά  ονύχιά τη ;  
καί τρώγε ι τον.

ιέ. Π ΕΡΙ ΓΛΑΥΚΟΥ.

Ό  γλαϋκος είναι ψάρι τ ή ;  θαλάσση;, καί 
ομοιάζει ωσάν αύτό όποϋ λέγον ήμεις σκυλό
ψαρων- έχει καί αύτό συνήθειαν οτι όταν ϊδη 
τ ίπ ο τε ;  φόβον άπό άνθρώπου; καί έχει π α ι 
δία μικρά, καταπίνει αύτά τήν ώραν εκείνην 
καί φεύγει μ ε τ ’ αύτά - καί όταν περάση δ φό
βο;, πάλιν τά  έξερνά υγιή καί ζωντανά. Τοι- 
αύτην συνήθειαν εχει καί τό σκυλόψαρον, καί 
καταπίνει  τ ά  πα ιδ ία  του όταν είναι φόβο; άπό 
τού; δελφΤνα; ή άπό άλλο κήτος, καί πάλιν 
τ ά  έξερν£ ζωντανά.

ΐς·'. Π ΕΡΙ ΑΕΛΦΙΧΟΣ.

rO δελφίν ευρίσκεται εϊ; πάσαν θάλασσαν, 
καί είναι φιλάνθρωπον ζώον- διότι έάν άκού-

ση εί; καράβιν νά τραγωδοϋσιν ?) νά λαλοϋσιν 
όργανα, ακολουθεί τό καράβι εκείνο εί; πολύν 
τόπον- καί άν ευρ/i άνθρωπον πνιγμένον είς 
τήν θάλασσαν, εΰγάζει τον με τήν μ ίτην του 
κυλώντας εως είς τήν στεοεάν νά τόν ευροϋ- 
σιν οί άνθρωποι νά τόν θάψουν. Ό  δε ύπνο; 
αύτοϋ είναι τοιοϋτο;- απλώνεται εί; τό κϋμα 
καί αποκοιμάται,  καί οΰτοις κοιμώμενος, κα- 

ταβαίνει εως εί; τό βάθος τή ;  θαλάσσης' 

καί όταν έγγίση κάτω είς τό βάθος καί 
τήν άμμον έξυπνα, καί πάλιν άναβαίνει ά- 

πάνω καί πάλιν αποκοιμάται- καί ούτως 
ποιεί εως δύο καί τρεΐ; ώρας, καί αύτός 
είναι δ υπνο; του. "Οταν δε άσθενήση πρό; 
θάνατον, τρώγει ενα ψάρι όπου λέγετα ι π ίθη
κο;,  καί όμοιοι τήν μαΐμοϋν όποϋ ευρίσκεται 
εί; τήν γήν, καί ούτω; ιατρεύεται. r0  δε θη
λυκός δελφίς γέννα μόνον δύο πα ιδ ία ,  καί 
βυζάνει τα  ώς τετράποδον ζώον- τόσον δέ 

είναι φιλότεκνον, ότι αν τύχη  νά κτυπήσουν 
κανένα άπό τ ά  παιδ ία  του οί ψαράδες, η με  

καμάκι ή με άλλο τ ίποτες κοντάρι, καί νά  
τ ύ χ η  αυτή τότε  εκεί, δεν φεύγει, άλλά π έ 
φτει εκείνη έπάνω τοϋ παιδιού τ η ; ,  εως ού 
κτυποϋν καί εκείνην καί φονεύουν την. "Οταν 
δε πιασθή είς τό δίκτυον ό δελφίς, ησυχάζει,  
εως οΰ σέρνουν τό δίκτυον οί άνθρωποι- δ ιότι  
εω; οΰ είναι μέσα εί; τά  βάθο; τοϋ νεροϋ τό 
δίκτυον, αύτό; τρώγει όσα ψάρια είναι π ια 
σμένα εί; τό δίκτυον* όταν δέ ϊδη ότι ολιγο
στεύει τό νερόν, τότε  σχίζει τό δίκτυον καί 
φεύγει. Καί διά νά έχη μύτην εμπροσθεν καί 
νά τόν λείπουσι τά  σπάραχνα, διά τοϋτο πνι- 
δά δυνατά εί; τό νερόν- διότι μαζώνει τον ά -  

νασασμόν του καί ρίχνεται ώσπερ σαγ ίτα  
άπό τό δοξάρι. "Εχουσι δε καί συνήθειαν καί 
όταν πλέουσι ^πολλοί δελφίνε;,  βάνουσιν εμ
προσθεν αΰτών τά  νέα πα ιδ ία ,  καί καταπόδ ι  
τού; θηλυκού; δελ.φΐνα;, καί ύστερον ά π ’ όπι- 
σω έρχονται τ ά  άρσενικά.
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Ό  δράκο^ν είναι ψάρι εί; τήν θάλασσαν, τό 
όποιον τό ονομάζουν οί άνθρωποι δράκαιναν- 
εΐναι δέ τό φαγί του γλυκύ καί ώφέλιμον" 

πλήν εχει είς τά  πτερά του κεντρί φαρμα- 
κωμένον, μέ τό όποιον έάν κτυπήση τόν άν
θρωπον, άποθνήσκει- είναι δέ ή ιατρεία του νά 
σχίσης πάλιν  εκείνην τήν δράκαιναν, νά βά- 
λης τό συκότιν της απάνω είς τήν πλη γή ν- 
διά  τοϋτο προσέχονται οί ψαράδες καί δέν 
τήν πιάνουσι μέ τό  χέρι τους, εως οΰ νά ψο- 

φήσν)- είναι δέ πλουμιστή ώσάν ή ’έχ ιδνα, καί 

μακρά ώς οφις, πλήν είναι πλατύς.

ΐή. ΠΕΡΙ Ε Λ Ε Ψ Λ Χ Τ Ο Ϊ.  |

f0  έλέφας είνε ζώον μ έγα ,  οπερ λέγουσιν 
οί άνθρωποι φ ί λ η ν  καί έάν δέν γείνη δέκα 
χρονών, δέν συνουσιάζεται μέ τό  θηλυκόν δ ι 
ότι Ιπειδή τοσοΰτον μέγα  ζώον είναι, δέν εί
ναι δυνατόν νά τό γέννηση ή μήτηρ αύτοΰ, 
έάν δέν είναι καί μεγάλη είς τήν ηλικίαν της, 
νά γείνη δέκα χρονών, διά τοϋτο ζή καί π ο λ 
λούς χρόνους, καί πεντήκοντα καί εξήκοντα. 
"Οταν δέ θέλει ή μήτηρ νά γέννηση τό βρέ
φος, δέν τό γέννα είς τήν γήν, άλλά υπάγει 
είς λίμνην η είς ποταμόν, καί εκεί άπάνω γεν- 

ν£ - δ ιότι 5 έλέφας δέν εχει γόνατα ώσπερ τά  
τετράποδα, άλλά είναι τά  ποδάρια του ολον 
ένα σώμα ώσάν ξύλα μ εγά λ α - καί επειδή ώ 
σάν πέση είς τήν γήν, δέν δύναται νά συκω- 
θή’ διά τοϋτο τόν γέννα είς τό νερόν, καί έ- 
κεΐνος πλέοντας εύγένει εξω είς τήν στεοεάν 
καί δ ιατρέφεται- είναι δέ ή τροφή του χορ- 
τάρια. "Οταν δέ θελήσουν οί άνθρωποι νά τόν 
πιάσουν, κάμνουν τοϋτον τόν τρόπον' κόπτου- 
σι τά  δένόρα μέ πριόνι καί άφίνουσιν έλίγον 
ολίγον πιάσμα καί έκεΐνος εχει συνήθειαν οτι 
γέρνει είς τά  μεγάλα δένδρα καί κο ιμάτα ι- ό
ταν γοϋν θέληση νά γυρίση τόν εαυτόν του 

πρός τό δένδρον, κόπτετα ι  τελείως τό  δένδρον

καί πέφτει κάτω  ό έλέφας μέ τούς τόδας ά
πάνω- καί νά μήν τόν προσεγγίσουν. νΕχουσι 
δέ καί ταύτην τήν συνήθειαν οί ελέφαντες, ότι 
όταν θέλουν νά περάσουν τόν ποταμόν,πρώτον 
βάνουσιν τά  μικρά παιδ ία  καί περνοϋσι, καί 
τότε  περνοϋσι καί οί μεγάλοι,  διά νά μήν π ε 
ράσουν πρώτον οί μεγάλοι καί κάμουσι λάκκον 
μέγαν άπό τά  ποδάρια τους, καί οΰτως βνθι- 
σθώσιν οί μικρότεροι. Ό  δέ θάνατός τους είνε, 
όταν γείνη εξήντα χρονών, η όταν ό ποντικός 

έμφωλεύση είς τό ούτίον του.

ΐθ'. ΠΕΡΙ ΕΡΏΑ10Υ

Γ0  ερωδιός είναι πουλί ώςπερ κύκνος λευ

κός, πλ^ήν είς τό κορμί είναι μικρότερος καί 
ζη είς τήν θάλασσαν καί είς τήν  στερεάν- 
διότι όταν μέν είναι είς τήν θάλασσαν, τρώγει 
τά  μικρά έψάρια, είς δέ τήν σπερεάν τρώγει 
τούς καρπούς ώσπερ τά  άλλα χερσαία που
λ ιά '  άπό όλα δέ τά  πουλία, πρώτον αύτό 
κτίζει  τήν φωλεάν του, ώς λέγει καί ό πρό* 
φίτης Δαυίδ « τοϋ ερωδιοϋ ή κατοικία ήγεΐ- 
τα ι  αΰτών ». Πλήν δ£ν φωλεύει είς τά  δέν
δρα, άλλά είς τούς πετρωτούς τόπους όποϋ 
είναι είς τά  παραθαλάσσια. Εΰρίσκονται δέ 

πολλοί ερωδιοί είς τά  νησία όποϋ ίνομάζον- 
τα ι  Διομήδους καί είναι είς τόν κόλπον τής 
Βενετίας- εχουσι δέ εκείνα συνήθειαν, οτι είς 
κανένα Φράγκον η άλλης φυλής άνθρωπον δέν 
πλησιάζουσι παντελώς, άλλά φεύγουσιν άπό 
μακρόθεν- είδέ ίδοϋσι κανένα "Ελληνα, του- 
τέσ τ ι  χριστιανόν όποϋ ήξεύρει τήν ελληνικήν 
γλώσσαν, νά υπάγη έκεΐ κατατυχόν  μέ κα
ράβι είς τόν τόπον εκείνον, παρευθύς συνερί- 
ζουνται έ'νας άπό τόν άλλον ποιος νά ύπάγη 
πλησιέστερον τοϋ χριστιανοϋ εκείνου- καί τό· 
σον πλησιάζουσιν είς αύτούς, ότι καί έ'ως τήν 
τράπεζάν τους έρχονται άν τύχη  νά τρώ- 
γουσι ψ ωμί- δ ιότι άγαποϋσι κατά  πολλά νά 
τούς ρίξουσι κομάτι  ψωμί- τόσην δέ σοφίαν



έχουν εκ Θεοΰ, δτι άν τύχη  κανείς αλλόφυ
λο; εις τδ μέσον τών χριστιανών εκείνων καί 
Ρ'.ςει καί εκείνος ψωμί, δεν τδ πέρνουσι παν
τελώς, μόνον είτι ρίξουσι οί "Ελληνες, εκείνο 
τρωγουσιν. Έ χ ε ι  δε καί άλλην συνήθειαν ό 
ερωδιός, δτι καταπίνει  οστρίδια καί μήδια 
καί δσα τοιαϋτα" καί δταν τά  καταπίη  μέσα 

ε:ς τον στόμαχόν του, άνοίγουσιν άπδ την 
θέρμην τοϋ στομάχου καί τρέχει μέν τδ φα
γ ί  τους μέσα είς τον στόμαχόν του ,τά  δέ κό

καλα πάλιν τά  έςερνΐί όπισθεν άπδ τδ στόυ.α 
κ α τά  πώς τά  έκατέπιεν.

κ ' .  ΠΕΡΙ EXIXOV ΧΕΡΣΑΙΟΥ

'Ο Έ χινος  ό χερσαίος είναι αύτδς όποΰ λέ-  
γομεν ά σ κ α ν τ  ζ  ό χ  ο ι ρ ο ν, καί όμοι
οι τδν χοίρον εις τδ πρόσωπον καί εις τήν 
ούράν,καί εχει άκάνθας μεγάλας" έχει δέ το ι
αύτην συνήθειαν, δτι  υπάγει είς τδ άμπέλι 

καί τινάζει τδ  κλήμα δταν είναι σταφύλια 
ώριμα" έπειτα κυλιέται έπάνω είς ταΐς ρά- 
γαις έκείναις καί μαζώνει ταις είς τά  κέντρα 

αύτοϋ, καί οΰτως υπάγει καί τα γ ίζ ε ι  τά  παι- 
δία αύτοΰ. "Οταν δέ Ι'δη κανέναν άνθρωπον 
τότε  αύτδς συμμαζώνεται καί γ ίνετα ι  ολο
στρόγγυλος, καί κρατεί καί τήν π ν ο ή ν  του 
νά μήν άνασαίνη διά νά φαίνεται άποθαμ- 
μενος είδε ίδή καί απλώση νά τδν πιάση, 
παρευθύς εκείνος κατουρεϊ τά  χέρια τοΰ άν
θρώπου καί τδ έδικόν του δέρμα, διά νά τδν 

σιχαθή νά μήν τδν πάρη" λέγουσι δέ δτι έάν 
δέν ήθελε βρέχει μέ αύτόν τόν τρόπον ό έχ ΐ-  

νος τό δέρμα του, ήθελε ζή πολλούς χρόνους. 
"Ομως προκρίνει τήν δλιγοχρονίαν παρ’ ού νά 

τόν πιάσουν τότε  είς τήν ώραν νά τόν θανα
τώσουν" διά τοΰτο καί δίχως τό θέλημά του 

έ ;  άνάγκης κατουρεϊ τό δέρμα του διά νά 
μήν τόν πιάση ό άνθρωπος. *Εχει δέ το ιαύ- 
την ίατρείαν τό δέρμα του, δτι  τό καίουσι | 
καί τό κάμνουσι στάκτην,  έτσι ωσάν είναι

μέ τάς άκάνθας" έπειτα εκείνην τήν στάχτην 

άνακατώνουσι μέ πίσσαν καί άλείφουσι τά  
μαλία  τής κεραλής όποΰ πέφτουσι καί ούτως 
στέκουνται καί στερεώνουνται" μάλις-α δέ καί 
είς τόν τόπον όποϋ έπεσαν τά  μαλ ία  εύγά- 
ζει αλλα νέα, έαν τόν άλείψνις μ ε τ ’ αύτήν τήν 
στάκτην καί πίσσαν" άν τήν πίη δε άνθρω
πος με ασπρον κρασί καί έχει πόνον είς τά  
νεφρά, ιατρεύεται.

Ε Ρ 0 1 0 Τ 0 Γ  ΤΑ ΑΙΙΎΠΤΙΑΚΑ.
(Συνέχεια )

§ 1 1 2. 'Ελεγον  δέ, δτι διεδέξατο είς τήν 
βασιλείαν τοϋτον άνήο Μεμφίτης, καλούμενος 
κατά  τήν γλώσσαν τών 'Ελλήνων, Π ρ ω τ ε ύ ς .  
Τούτου υπάρχει έτι καί νΰν ναός έν Μέμφιδι 
ωραιότατος καί καλώς διακεκοσμημένος, κεί
μενος πρός νότον τοΰ ναοΰ τοϋ 'Ηφαίστου" 
κατοικοΰσι δέ περί τόν ναόν τοϋτον Φοίνικε' 
Τυριοι, και καλείτα ι σύμπαν τό μέρος τοϋτο 

Τυρίων στρατόπεδον" υπάρχει δε έν τώ ναώ 
ιερόν τοϋ Πρωτεως, καλούμενον 2ένης ’Αφρο
δίτης" συμπεραίνω δέ, δτι τοϋτο τό ίερόν εί
ναι τής Ελένης τοϋ Τυνδάρου, έκ τε  τής διη- 
γήσεως ήν ή'κουσα, δτι διέτριψεν ή Ε λένη  
παρά τώ  Πρωτεϊ, καί έκ τοϋ δτι τό ίερόν 
καλείται ξένης ’Αφροδίτης" διότι δσα άλλα 
ίερά ύπάρχουσι τής ’Αφροδίτης, ούδόλως επο
νομάζονται ξένης.

§ 113 .  νΕλεγον δε οί ιερείς πρός με, έξε- 
ταζοντα , ότι τά  περί τήν 'Ελένην συνέβησαν 
οΰτω πώς" δτι ό ’Αλέξανδρος, άρπάσας τήν 
'Ελένην έκ Σπάρτης, άπέπλεεν είς τήν π α 
τρίδα του" ά λλ ’, ώς έφθασεν είς τό Αίγαΐον 
πέλαγος, άνεμοι έναντίοι εξώθησαν αύτόν 
είς τό Αιγύπτιον πέλαγος" έντεΰθεν δέ (διότι 
δέν έκόπαζεν ό άνεμος) άφίχθη είς Αίγυπτον^ 
καί επακριβώς είς τάς Ταριχείας, έκεΐ δπου 
νΰν είναι τό Κανωβικόν καλούμενον στόμιον

τοΰ Νείλου. Υ π ή ρ χ ε  δε καί τότε  είς τό π α 
ραθαλάσσιον τό καί σήμερον έτι ύπάρχον αύ- 
τόθι ίερόν τοΰ 'Ηρακλέόυς" είς τοΰτο δταν κ α 
τέφευγε δοΰλος οίουδήποτε άνθρώπου, καί έ- 
λάμβανε σ τ ίγμ α τα  ιερά, άφιερών εαυτόν είς 

τόν θεόν, δέν ήτο συγχωρημένον νά τόν έγ -  

γίση τις" ό νόμος δέ οΰτος διατηρείται ομοίως 
έν πλήρει ίσχύΐ μέχρις έμοΰ, ώς έξ άρχής" 
δοϋλοι λοιπόν τοϋ ’Αλεξάνδρου άπέστησαν 
αύτοϋ, καί, μαθόντες τόν υπάρχοντα είς τό 
ίερόν νόμον, έκάθισαν ίκέται τοΰ θεοϋ, καί 
κατηγόρουν τόν ’Αλέξανδρον, έπιθυμοϋντες νά 
βλάψωσιν αύτόν, καί διηγοΰντο τά  π άντα ,  
πώς ήρπασε τήν 'Ελένην, καί τήν πρός τόν 
Μενέλαον γενομένην υπ’ αύτοϋ άδικίαν. Κα- 

τήγγελλον θε τα ΰ τα  πρός τε  τούς ίερεΐς καί 
πρός τόν φύλακα τοΰ στομίου τούτου, καλού

μενον Θώνιν.
§ 1 1 4 .  Άκούσας δέ ταΰ τα  ό Θώνις, π έμ 

πει τάχις-α είς Μέμφιν εϊδησιν πρός τόν Πρω- 
τ έα ,  λέγουσαν τάδε" « 'Η λθε  ξένος, τό γένος 
μέν Τεΰκρος, έργον δε άνόσιον έν Έ λ λ ά δ ι  πρά- 
ξας" διότι τοϋ φιλοξενήσαντος αύτόν έξα πα -  
τήσας τήν  γυναίκα, ήρπασεν αύτήν τε  καί 
πλεΐστα  χρήματα , καί ήλθεν εδώ, υπό άνε
μων εναντίων είς τήν γήν ταύτην εξωσθείς_ 

Τί λοιπόν πρέπει νά κάμω, ν’ άφήσω αύτόν ν’ 
άπέλθη άνενόχλητος, ή νά τοϋ άφαιρέσω δσα 
έ χ ε ι  έλθών ένταΰθα; » Ά πήντησε δέ πρδ; 

τα ϋ τα  ό Πρωτεύς τά  εξής" « Τόν άνθρωπον 
τοϋτον, δστις καί άν ηνε, τόν πράξαντα άνό- 
σια πρός τόν φιλοξενοϋντα αύτόν, σύλλαβε 
καί πέαψον πρός με, ινα ιδω τ ι  θα είπιρ προς 

δικαιολόγησαν του».
§ 1 I 5. Άκούσας δέ ταΰ τα  ό Θώνις, συλ

λαμβάνει τόν ’Αλέξανδρον καί κατάσ χε ι  τά  
πλοΐά του" μετά  δε ταΰτα  έπεμψεν είς Μέμφιν 
αύτόν τε καί τήν Ε λένην καί τά  χρήματα, 
έτ ι  δέ καί τούς δούλους. ’Αφικομένων δέ πάν
των ήοώτα τόν ’Αλέξανδρον ό Πρωτευς τίς

ήτο, καί έκ τίνος τόπου ήρχετο" ό δέ ’Αλέ- 
ξανδοος καί τό γένος του ώμολόγησε, καί τής 
πατρίδος του. είπε τδ  δ'νομα, καί τά  κατά  
τήν θαλασσοπλοΐαν του διηγήθη, καί πόθεν 
ήρχετο. Κατόπιν δέ ό Πρωτεύς ήρο>τα αύτόν 
όπόθεν έλαβε τήν 'Ελένην. ’Επειδή δέ ό ’Αλέ
ξανδρος έμάσσα τά  λόγια του, καί δέν έλεγε 
τήν άλήθειαν, έμαρτύρουν οί γενόμενοι ίκέται 

δοΰλοί του, καί έξέθετον πασαν τήν άλήθειαν 
τοϋ άδικήματος. Τέλος δέ ό Πρωτεύς άπηύ- 
θυνε πρός αύτόν τούς έξης λόγους. « ’Εγώ , 
έάν δεν ε ίχα  τήν άρχήν νά μή φονεύω κανέ

να έκ τών ξένων, δσοι, υπό τών άνέμων εξω
θούμενοι, έρχονται είς τήν χώραν μου, ήθελα 
σε τιμωρήσει πρός ίκανοποίησιντοΰ "Ελληνος" 
δ ιότι,  κάκιστε ανθρώπων, τυχών φιλοξε
νίας, έπραξες έργον άνοσιώτατον, πλησιάσας 

τήν γυναίκα τοϋ φιλοξενοΰντός σε" καί δέν 
σε ήρκεσε τοϋτο, άλλ’ άποπλανήσας αύτήν, 
τήν έκλεψες καί έφυγες μ ετ ’ αύτής" καί ούδε 
ταΰ τα  μόνα σοί ήρκεσαν, άλλ’ έγύμνωσες καί 
τήν οικίαν τοϋ φιλοξενήσαντος" τόρα λοιπόν, 
επειδή δέν έπιθυμώ νά φονεύω τούς ξένους, 
δέν θά σοί επιτρέψω μέν νά λάβνις μετά σοϋ 
τήν γυναίκα ταύτην καί τά  χρήματα ,  άλλα 
θά φυλάξω αύτά εγώ διά τόν ξένον "Ελληνα, 
έως ού έλθών αύτός εκείνος παραλάβη ταϋ τα  
καί άπέλθ/ι" σε δέ καί τούς συντρόφους σου 
διατάσσω νά άπέλθητε έντος τριών ημερών εκ 
τής χώρας μου, καί νά πλεύσητε εις άλλην 
τινά" ειδεμή θέλω σας μεταχειρισθή ώς εχ 

θρούς.
§ 11 6. Τοιουτοτρόπως μέν διηγοΰντο οί 

ίερεΐς, δτι συνέβη ή άφιςις τής Ελένης παρα 
τώ  Πρωτεΐ. Νομίζω δε, δτι και ο Ομηρος ε- 
γνώρισε τήν διήγησιν ταύτην, άλλά δέν τήν 
έθεώοησεν ώς άρμόζουσαν ομοίως'είς τήν επο

ποιίαν ώς ή άλλη, ην μετεχειρίσθη διο παρέ- 
λειψε μέν αύτήν, έδήλωσεν δμως, δτι καί 

| ταύτην έγνώριζε τήν διήγησιν. Δηλοΰται δε
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τοϋτο εζ δ<το>ν εν Ίλ^ιαόι λεγει (και προς oy 

δέν άλλο αντιφάσκει) περι τής περιπλανήσεως 
τοϋ ’Αλεξάνδρου, δτι δηλαδή άπέπλευσεν ά 

γων τήν Ελένην ,  και περιεπλανήθη άλλαχοϋ 

τε , και εί; την Σιδώνα τή ;  Φοινίκια; έφθασε. 

Μνημονεύει δέ τούτου έν τή  αριστεία τοϋ 

Διομήδους διά τών εξής έπών'
« 'Ησαν δ ’ έκεΐ πέπλοι παμποικιλοι,  εργα 

γυναικών Σιδωνίων, ου; αυτός ο θεοειδή; Α
λέξανδρος έκόμισεν έκ Σιδώνος, οθεν διήλθε, 
την εύρεϊαν διαπλέων θάλασσαν, οτε α π η γα -  
γ ε  τήν εύπάτορα Ελένην .»  Μνημονεύει δε 

τούτου καί έν Όδυσσεία δια τών εςής επών 
«Τοιαϋτα δέ φάρμακα, ώφελιμα και σοφώς 

παρασκευασμένα είχεν ή θυγατηρ τοϋ Διος, 
παραλαβοϋσα τα ϋ τα  παρά τής Αιγύπτιας Πο- 
λυδάμνας, συζύγου τοϋ Θώνος’ διότι πλεϊστα 
παράγει φάρμακα η ζοιοπάροχος γή  τής Αι- 
γύπτου , πολλά μέν ωφέλιμα μεμιγμενα, πολ

λά δέ καί βλ,αβερά.»
Καί τα ϋ τα  προσέτι λέγει ο Μενέλαος προς 

τον Τηλέμαχον'
« Είς την Αίγυπτον ετ ι  μ ’ έκράτησαν οι 

θεοί, καίτοι ποθοϋντα νά έπανέλθω ένταΰθα, 
διότι δέν έθυσίασα προς αύτούς τελείας έκα- 

τόμβας.»
Έ ν  τούτοις τοΐς έπεσι δηλοΐ, οτι έγίνωσκε 

την είς Αίγυπτον άποπλάνησιν τοϋ ’Αλεξάν

δρου' διότι ή Συρία συνορεύει μέ την Αίγυ

πτον ,  οί δέ Φοίνικες, είς οΰς ανήκει ή Σιδών, 
κατοικοϋσιν είς την Συρίαν.

§ 11 7 .  Κατά ταϋτα  δέ τά  έπη καί τοϋτο 

το  χωρίον ιδίως, λίαν κατάδηλον καθίσταται,  
οτι τ ά  Κύπρια επη δέν είναι τοϋ 'Ομηρου, 

ά λ λ ’ άλλου τινός' δ ιότι  είς μέν τά  Κύπρια εί-  
ρ ητα ι,  δ τ ι  είς τρεις ημέρας άφίχθη έκ Σπάρ
της είς 'Ιλ ιον ό ’Αλέξανδρος, άγων την Ε λ έ 
νην, επιτυχών ούριου ανέμου καί γαληνιαίας 
θαλάσσης' έν δέ τή  Ίλ ιά δ ι  λέγει,  δτι περιε- 

πλανάτο ,  άγων αύτήν. Ά λ λ ’ ήδη άς άφήσω-

μεν τον "Ομηρον καί τά  Κύπρια έπη.
§ 11 8 .  Έρωτήσαντος δέ μου *τούς ιερείς, 

έάν δσα οί Έ λληνες  λέγουσιν, δτ ι  εγειναν είς 
το ’'Ιλιον, εινε άβέβαια η αληθή, άπήντησαν 
προς ταϋ τα  τά  έξής, λέγοντες, δτι τά  γ ινώ - 
σκουσιν, άκούσαντες αύτδν τον Μενέλαον b ι- 
ηγούμε,νον τ α ϋ τα ’ δτι δηλαδή μετέβη, μετα  
την τής Ελένης  αρπαγήν, είς τήν Τευκρίδα 
χώραν πολύς στρατός Ε λλ ήνω ν  σύμμαχος τοϋ 

Μενελάου' δτε δ ’ άπεβιβάσθη καί έγκατεστά- 
θη είς τήν ξηράν δ στρατός, επεμψεν εις το  
’'Ιλιον πρέσβεις, μεθ’ ών ήτο καί αύτος β Με
νέλαος' ουτοι δέ, είσελθόντες είς το φρούριον, 
άπήτουν μέν τήν τε Ελένην καί τά  χρήματα , 

δσα είχε κλέψει άναχωρών δ Αλέξανδρος, έζή- 
τουν δέ καί τήν τιμωρίαν τών γενομένων α

δ ικημ άτω ν ' οί δέ Τεϋκροι τήν αύτήν έδοσαν 

άπάντησιν καί τότε  καί μ ε τέπ ε ιτα ,  καί β- 
μνύοντες καί άνευ δρκου, δτι δηλαδη δεν υ
πάρχει παρ’ αύτοΐς ή Ε λ έ νη ,  ούτε τά  ζητού
μενα χρήματα ,  ά λλ ’ δτι  ταϋτα  πάντα  έμενον 
έν Α ιγύπτω ' καί δτι άρα δέν ήτο δίκαιον να 
ζη τή τα ι  παρ’ αύτών λόγος διά π ρ ά γμ α τα ,  ά -  
τινα κ ατέχε ι  δ Αιγύπτιος βασιλεύς Πρωτεύς. 
Οί δέ Έ λληνες ,  νομίζοντες, δτι  περιεπαίζοντο 
ύπ’ αύτών, έπολιόρκησαν τήν πόλιν, έως ού 

τήν έκυρίευσαν. Ε π ε ιδ ή  δέ, ώς έκυρίευσαν τδ  
φρούριον, δέν έφαίνετο ούδαμοϋ ή Ε λ έ ν η ,  άλλ’ 

ήκουσαν τά  αύτά ,ώ ς καί ποότερον,περί α ύτής? 

τότε ,  πιστεύσαντες οί Έ λληνες  είς τον πρώ
τον λόνον, άπέστειλαν αύτδν τον Μενέλαον 

προς τον Πρωτέα.
§. 11 9. Άφικόμενος δέ δ Μενέλαος είς τήν 

Α ίγυπτον, καί άναπλεύσα; είς τήν Μέμφιν, 
διηγήθη πάσαν τήν άλήθειαν τών πραγμάτω ν, 
καί τυχών μεγάλης φιλοξενίας, παρέλαβεν 
άβλαβή τήν Ε λένην ,  ώς καί τά  χρήματά  του 
πάντα .  Ά λ λ ’ δμως δ Μενέλαος, τοιούτων 
περιποιήσεων τυχών, έγένετο άνήρ άδικος πρδς 
τούς Αιγυπτίους’ διότι μέλλοντα ν’ άποπλεύ-
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υη, έμπόδιζαν οί άνεμοι' επειδή δέ τοϋτο έ- 
πήγαινεν si; μάκρος, επινοεί πράγμα άνόσιον' 
λαβών δηλ. δύο παιδ ία  έντοπίων άνθρώπων, 
τά  έθυσίασε’ γνωστοϋ δέ τούτου άκολούθως 
γενομένου, μισηθείς καί διωκόμενος, έφυγε 

μ ε τ ά  σπουδής έπί τών πλο!(υν κ α τ ’ ευθείαν 
ποος τήν Λιβύαν. Ποϋ δέ κατόπιν  έτράπη έτι 
έντεϋθεν, δέν έγνώριζον νά μοί είπωσιν οί 

Α ιγύπτιο ι’ έλεγον δέ οτι τινά μέν έκ τούτων 

έγίνωσκον έκ διηγήσεως, άλλα δέ ,π α ρ ’ αύτοις 
συμβάντα, μετά  βεβαιότητος γινώσκοντες έ- 
διηγοϋντο.

§ 1 20. Ταϋτα μέν οί τών Αιγυπτίων ιερείς 
ελεγον’ έγώ δέ είς τά  περί Ε λένης  λεχθέντα 
προσθέτω καί τάς εξής ιδίας σκέψεις’ έάν ύ -  
πήρχεν ή Ε λένη  είς ’Ίλ ιον ,  θά άπεδίδετο 

προς τούς Έ λ λ η να ς ,  είτε εκόντος είτε άκον- 
τος τοϋ ’Αλεξάνδρου, διότι δέν ήτο βέβαια 
τόσον φρενοβλαβής δ Πρίαμος, ούτε οί άλλοι 
συγγενείς αύτοϋ, ώστε ν’ άποφασίσωσι νά 
διακινδυνεύσωσι καί εαυτούς, καί τ ά  τέκνα 
τω ν ,  καί τήν πόλιν δπως δ Αλέξανδρος συζή 
μ ε τ ά  τής Ε λ έ ν η ς’ έάν δέ καί κ α τ ’ άρχάς ή -  
θελον τυχδν λάβει τοιαύτην άπόφασιν, δτε 
πολλοί μέν τών άλλων Τρώων, μαχόμενοι 
προς τούς "Ελληνας, έφονεύοντο, αύτοϋ δέτοϋ 
Πριάμου είς πάσαν μάχην  άπέθνησκον δύο, ή 
τρεις, ή καί πλειότεροι υιοί, έάν πρέπη νά π ι-  
στεύσωμεν τούς έποποιούς, έγώ νομίζοι, δτι 
τοιούτων συμβαινόντων, καί άν δ Πρίαμος 
αύτος συνέζη μέ τήν Ε λ έ ν η ν ,  θά άπέδιδεν 
αύτήν προς τούς ’Αχαιούς, ίν ’ άπαλλαγή  ου- 
τω  τών έπελθόντων δεινών' ούτε δέ καί ή τής 
βασιλ.είας διαδοχή άνήκεν είς τον Αλέξανδρον, 
ώστε, γέροντος δντος τοϋ Πριάμου, νά κυβερ- 
vy αύτος τά  πράγμ ατα ,  άλλ’ εί; τον Έ κ τορα ,  
δστις καί πρεσβύτερος καί άνδρειότερος αύ
τοϋ "ων, έμελλε νά παραλάβη αύτήν, άμα ώς 
άπέθνησκεν δ Πρίαμος’ ουτος δέ δέν ήδύνατο 
»ά έπιτρέψη είς τον άδελφδν το άδίκημα,

καί μάλιστα  ένώ ένεκα αύτοϋ μεγάλα δεινά 
συνέβαινον καί είς αύτδν ιδίως καί είς δλους 
τούς άλλους Τρώας. Ά λ λ ’ ούτε τήν Ε λένην, 

είχον ίνα τήν άποδόσωσιν, ούτε οί "Ελληνες 
έπίστευον είς αύτούς, λέγοντας τήν άλήθειαν' 

δ ιότ ι ,  ώς έγώ φρονώ, τδ  θειον παρεσκεύασε 
ουτω τά  π ρά γμ α τα ,  δπως, διά παντελοϋς τών 

Τρώων έξολοθρευμοϋ, γείνη τοϋτο καταφανές 
είς τούς άνθρώπους, δτι τών μεγάλων άδικη- 
μ άτων μεγάλαι εινε καί αί παρά τών θεών 
τιμωρίαι. Καί τα ϋ τα  μέν ώς καί έγώ φρονώ, 
έρρέθησαν. (ακολουθεί).

ΓΕΝΙΚΗ Σ Υ Ν ΕΛ ΕΪΣ ΙΣ  ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΗΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1 8 7 7 .

Συνελθόντων έν τη  αιθούση τοΰ Συλλόγου 
περί τήν 11 ώραν π. μ . ,  μετά  προηγηθεΐσαν 
έκτακτον πρόσκλησιν, ίκανών τακτικώ ν  μελών 
τοΰ Συλλόγου, δ Πρόεδρος έκήρυξεν άρχομέ- 
νας τάς έργασίας τής Συνελεύσεως, καί είπε : 

« Συνεκάλεσα υμάς, φίλοι εταίροι, είς έκ
τακτον Συνέλευσή σήμερον, ΐνα σάς άναγ- 
γείλω, δτι  ή Ε π ιτ ρ ο π ή  τής έν Κα'ί'ρω Ε λ λ η 
νικής Κοινότητος, μεριμνώσα υπέρ τής προό
δου τών κοινοτικών Σχολείων, άπεφάσισε μέν 
τον διοργανισμδν ευεργετικής υπέρ τών Σ χ ο 
λείων θεατρικής παραστάσεως, ήτις θέλει 
γείνη κατά  τήν νύκτα τής προσεχοϋς Τετάρ
της ,  άνέθηκε δέ, ορθότατα σκεπτομένη, π ά 
σαν τήν περί τούτου φροντίδα είς τον γνωστόν 
διά τον περί τά  τοιαϋτα ζήλον καί τήν μονα
δικήν ικανότητά του, Κ. Ά λ .  Ίωαννίδην, 
τακτικόν μέλος τοϋ ήμετέρου Συλλόγου. Κ α ί-  
τοι δέ ούδόλως άμφιβάλλων περί τής τελείας 
τοϋ έργου αύτοΰ έπ ιτυχ ίας ,  διότι έχω π λ ή 
ρη πεποίθησιν είς τε  τήν άπαράμιλλον ικα
νότητα καί δραστηριότητα τοΰ Κ. Ίωαννίδου



καί τών συν αύτφ εργαζομένων, καί είς την φι
λοπατρίαν καί την εθνικήν φιλοτιμίαν τών έν- 
τα ΰ τα  Ε λλ ήνω ν ,  καθήκον μουέθεώρησα νά σάς 
συγκαλέσω ένταΰθα καί συστήσω, προς πάντα 
τοϋ ήμετέρου Συλλόγου τά  μέλη θερμότατα 
δραστηριότητα καί σύντονον ύποστήριξιν τοΰ 
εθνωφελούς αύτοΰ έργου, όπως ού μόνον τά  
Σχολεία ημών έπωφεληθώσιν ώς οιόν τε πλει- 
ότερον έκ τής παραστάσεως ταύτης, άλλά 
καί ή έθνική ημών φιλοτιμία ίκανοποιηθή 
πληρέστατα. Πρέπει όντως ή υπέρ τών ήμε-  
τέρων Σχολείων παράστασις αυτη ού μόνον νά 
έξισωθνί, άλλά καί κατά  πολύ νά ύπερτερήση 
τών όμοίων υπό τών άλλων Κοινοτήτων γ ι 
νομένων συνήθως. Πρέπει ν’ άποδείξωμεν καί 
είς τήν περίστασιν ταύτην, δτι  ήμεϊς οί "Ελ
ληνες δέν περ'.οριζόμεθα είς λόγους κενούς, 
προκειμένου περί εθνικών έργων, άλλά καί 
είς θυσίας καί κόπους υποβαλλόμεθα ευχαρί
στως υπέρ αύτών. Ή μ εϊς  μάλιστα  οί τον Σύλ
λογον τοϋτον σογκροτοΰντες, δφείλομεν καί 
κατά  καθήκον πρόσθετον νά έργασθώμεν κ ά 
πως πλειότερον τών άλλων Ε λλήνω ν τής 
παροικίας ταύτης, κατά  τήν προκειμένην πε· 
ρίστασιν" διότι παν δ ,τ ι  τείνει προς τήν υπο 
στήριξιν καί προαγωγήν τών Σχολείων, παν 
δτι  συντελεί είς τήν διάδοσιν τώυ 'Ελληνικών 
φώτων καί ιδεών ένταΰθα, έκπληροΐ έ'να τών 
κυριωτέρων σκοπών τοΰ ήμετέρου Συλλόγου, 

τήν ύποστήριξιν τής παιδείας καί τήν ήθικήν 
προαγωγήν τοΰ ένταΰθα Έλλανισμοΰ. Γινώ- 
σκετε δέ καλώς έκ τής ιστορίας, Κύριοι,-δτι το 
ήμέτερον "Εθνος άείποτε μέν έμεγαλούργησε 

καί έδοξάσθη, οσάκις ή'κμαζον παρ’ αύτώ τά 
φώτα καί αί έπιστήμαι,  πάντοτε  δέ έδυστύ- 
χησε καί ήδόξησεν, οσάκις παρήκμασε παρ’ 
αύτώ ή παιδεία. Καί ή τελευταία δέ θαυ
μαστή αύτοΰ άναγέννησις έπετεύχθη μέν δι’ 
άγώνων καί φοβερών τοΰ ^Εθνους θυσιών, 
ά λλ’ δμως προπαρεσκευάσθη καί κατέστη δυ

νατή διά τής διαδόσεως πρώτον τών φώ

των άνά τήν ’Ανατολήν. Τά δέ Σχολεία τής 
ήμετέρας Κοινότητος είνε προκαταρτικά ι/.έν 
καί στοιχειώδη, άλλά μή λησμονώμεν, δτι 
άνευ τής έν αύτοις προπαρασκευής άδύνα- 
τος άποβαίνει είς τούς παΐδας ή άπόκτησις 

άνωτέρας παιδείας, καί δτι τά  μικρά ταΰ τα  
σχολεία είνε φυτώρια, παρασκευάζοντα πολί-  
τα ς  ικανούς νά άποδυθώσιν είς τήν άνωτέραν 

έκπαίδευσιν. Διόπερ καί πάλιν έπαναλαμβάνω 
νά συστήσω ήμΐν δραστηρίαν ένέργειαν.»

’Ακολούθως δ Πρόεδρος προσέθηκε: « Γινώ- 
σκετε καλώς, Κύριοι, δτι δ ήμέτερος Σύλλογος 

κέκτητα ι σήμερον ίκανά τακτ ικ ά  μέλη έν πά- 
σαις περίπου ταΐς δευτερευούσαις τής Αίγύ- 
πτου  πόλεσι καί τοΐς περιχώροις αύτών. ’Ε
πέστη δέ νΰν δ καιρός νά διοργανισθώσι κα

ταλλήλως καί νά χρησιμοποιηθώσι τά  πολύ
τ ιμ α  τα ΰ τα  στοιχεία τοΰ άνά τήν Αίγυπτον 
Έλληνισμοΰ πρός κανονικήν τινα καί σκόπι- 
μον συνεργασίαν, δπως ούτο^ς εύχερέστερον 
καί εύστοχώτερον διευθυνθώσιν έπί τό μέλλον 
αί τοΰ ήμετέρου Συλλόγου έργασίαι, καί τ ε -  
λειότερον έκπληρωθώσιν οί έθν&ιφελεΐς αύτοΰ 
σκοποί. Ή  κανονική δέ αυτη καί σκόπιμος 
συνεργασία άριστα επ ιτυγχάνετα ι  διά τής 
συστάσεως τοπικών σωματείων, άνεξαρτήτων 
μέν έν ταΐς είς τάς τοπικάς άνάγκας άφορώ- 
σαις έργασίαις αύτών, συνδεομένων δέ πρός 
άλληλα είς έ'ν σώμα, καί συνεργαζομένων υ
πέρ τών γενικών τοΰ άνά τήν Αίγυπτον Έ λ -  
ληνισμοΰ συμφερόντων, διά κοινοΰ τίνος κέν

τρου, τοΰ ήμετέρου Συλλόχου, οΰ παραρτή
μ α τα  έσονται τ α ΰ τ α . ’Επι τούτω υποβάλλω 

είς τήν έπιψήφισιν τής Συνελεύσεως τό εφεξής 
ψήφισμα.

Ο Ε Ν Κ Α Τ Ρ  Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Φ1ΛΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

« Η  Ε Ν Ο Τ Η  Σ »
Θεωρών, δτι τό έργον τής ύπ’ αύτοΰ in t-

διωκομένης ηθικής καί διανοητικής άναπτύ-  
ξεως τοΰ άνά τή^ Αίγυπτον Έλληνικοΰ στοι

χείου δύναται άριστα καί έπ ιτυχώς νά έκ- 
τελεσθή διά κανονικής καί κοινής συνεργα
σίας πασών τών ήθικών καί πνευματικών δυ

νάμεων τών ανά τήν Αίγυπτον διεσπαρμένων 
'Ελλήνων, καί δτι εύχερΰς δύναται νά έπι- 
τευχθη ή εθνωφελής αυτη συνεργασία διά 
διοργανισμοΰ τοπικών σωματείων, έδρευόντων 

μεν έν ταΐς δευτερευούσαις τής Αίγύπτου πό
λεσι, συγκροτουμένων δ ’ έκ μελών τοΰ Συλ- 
λογου τούτου, κατοικούντων έν ταΐς πόλεσι 
ταυτα ις  καί τοΐς περιχώροις αύτών, έργαζο- 
μενων όε άνεςαρτήτως έ'καστον υπέρ τών το 
πικών συμφερόντων τοΰ 'Ελληνισμοΰ| καί συν
δεόμενων άλλήλοις διά κοινοΰ κέντρου, τοΰ 
Συλλόγου τούτου, πρός έξυπηρέτησιν τών γε 
νικών τοΰ έν Α ίγύπτω Έλληνισμοΰ συμφε
ρόντων,

Ψ ΗΦΙΖΕΙ
Α'. "Οπου τών δευτερευουσών πόλεων τής 

Αίγύπτου ύπάρχουσι μέλη τα κτ ικ ά  ή συνδρο- 
μ η τα ί  τοΰ Συλλόγου, συγκροτούνται, μετά  
τών έν τοΐς περιχώροις τοιούτων, είς Π α -  

ρ α ρ τ  η μ  α τοΰ Συλλόγου, διευθυνόμενον 
υπο Προεόρου, έκλεγομένου υπό τών μελών 
αύτοΰ, έχοντος ιδίαν σφραγίδα, καί άνταπο- 

κρινομένου κ α τ ’ εύθεΐαν μετά  τοΰ Συλλόγου.
Β'. ’Ανατίθεται είς τό Διοικητικόν μέν 

Συμβούλιον ή σύνταξις τοΰ καταλλήλου Κα
νονισμού τών Παραρτημάτων, είς τόν Πρόε
δρον δέ ή έκτέλεσις καί έφαρμογή τοϋ παρόν
τος ψηφίσματος.

Ή  Συνέλευσις παμψηφεί παρεδέξατο τό 
ψήφισμα τοϋτο.

Μεθ’ § δ Πρόεδρος διέλυσε τήν συνεδρίασιν 

Ό  Πρόεδρος 
Δ. I. ΟΪΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Ό  Γ ρα μμα τινς  
ΣΤΥΛ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ.

ΓΕΝΙΚΗ Σ ΪΝ Ε Λ Ε ΪΣ ΙΣ  ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΗΣ 20  ΦΕΒΡΟΥΑΓΙΟΥ 1877.

Συνελθόντων, κατά  προηγηθεΐσαν πρόσλη- 
σιν, παμπληθών μελών τοϋ Σύλλογον καί 
άλλων αιλομούσων έν τή  αιθούση τοΰ Συλλό
γου, περί τήν 1 I ώραν Π. Μ., ό Πρόεδρος έ- 
ποιήσατο έναρζιν τών εργασιών τής Συνελεύ

σεως, είπών'

« Ή  έν τώ  Θεάτρω, Κύριοι, παράστασις 
υπέρ τών Σχολείων τής ήμετέρας Κοινότητος 
έλαβε χώραν τήν νύκτα τής παρελθούσης Τε
τάρτης. Ευτυχώς αί προσδοκίαι ήμών δέν 
διεψεύσθησαν, καί ή έσπερίς έγένετο λαμπρά 
καί εκτάκτως ώραία, διήλθε δ’ ή νύξ ολόκλη
ρος έν άκρα εύθυμία καί φαιδρότητι, άλλά 
καί μ ετά  παραδειγματικής τάξεως καί κο- 
σμιότητος. Ή  λαμπρά δέ αυτη επ ιτυχ ία  ο
φείλεται είς τόν φιλόπατριν καί άκάματον 
άνδρα, δστις άνεδέξατο προθύμως τόν διορ- 
γανισμόν καί τήν έκτέλεσίν τοϋ έθνωφελοΰς 
αύτοΰ έργου, καί ήγαγεν αύτό είς ουτω τ ε -  
λειότητος, ώστε καί ή έθνική ήμών φ ιλοτ ι
μ ία  πληρέστατα ίκανοποιήθη, καί υπέρ τάς 10 
χιλ ιάδας φράγκων εισέρχονται δ ι ’ αύτοΰείς τό 
Ταμεΐον τής ’Επιτροπής τής ήμετέρας Κοινό- 
τητος,  δπως χρησιμεύσωσιν είς ύποστήριξιν 
καί προαγωγήν τών Σχολείων ήμών. Δέν είναι 
δέ ή πρώτη φορά αυτη καθ’ ην δ Κ. ’Α λ.Ίωαν- 
νίδης κατορθοΐ τό θαΰμα τοΰτο ' τετράκις καί 
πρότερον είργάσθγ> πρός τοΰτο καί μετά τής 
αύτής έπ ιτυχ ίας ,  καί μέχρι σήμερον διά τοΰ 
μέσου τούτου είσήγαγεν είς τά  κοινοτικά τ α 
μεία Κα'ίρου καί ’Αλεξάνδρειάς περί τάς 70 
χ ιλ ιάδας  φράγκων. Ό  ήμέτερος Σύλλογος δι
καίως πρέπει νά ύπερηφανεύηται, δτι άριθμεΐ 
μεταξύ τών μελών του τόν Κ. Ίωαννίδην, 
πρός 8ν δίκαιον είνε καί πρέπον ν’ άπονείμη



έξαίρετόν τ ι  δε ίγμα  τιμής καί ύπολήψεως. 

Διόπερ προτείνω είς τήν Συνέλευσιν ν’ άνακη- 
ρυχθή 5 εταίρος Κ. ’Αλέξανδρος Ίωαννίδης 

ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.»

Ή  Συνέλευσις δμοθυμαδδν καί δια π α τ α 
γωδών χειροκροτήσεων άπεδέξατο την πρό- 
τασιν ταύτην τοϋ Προέδρου.

Ζητήσας τότε  τον λόγον δ Κος Ίωαννίδης, 

πρώτον μέν ευχαρίστησε τον Σύλλογον έπι τή 
έξζιρέτω ταύ τη  τ ιμ ή ,  προσθείς, δτι  δεν θέλει 
παυσει καί έν τώ  [λέλλοντι νά καταβάλη τάς 
αύτάς καί μείζονας προσπαθείας υπέρ τής ώ - 
φελείας καί προόδου τών Σχολείων" δεύτερον 
δε παρέστησεν, δτι ούδέν αύτος μ έγα  καί 
σπουδαΐον θά κατώρθου άνευ τής εύγενοϋς καί 
πατριωτικής προθυμίας τοϋ έπί τώνΚεδιβικών 
θεάτρων ύπουργοϋ,τοϋ δμογενοϋς Παύλου Δρα- 
νετη, δστις αείποτε παρεχώρησεν αύτώ π ά ν 
τ α  τ ά  πρδς έκτέλεσιν τών παραστάσεων μέ
σα καί διευκόλυνε τελείως την επ ιτυχ ίαν  αύ
τών. Διόπερ προτείνει ν’ άναγορευθή δ Κύριος 
ΙΙαϋλος Δρχνέτης ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Προτείναντος δε τοϋτο τοϋ Προέδρου πρδς 
την Συνέλευσιν, αΰτη παμψηφεί ένέκρινε τήν 
πρότασιν.

Κατόπιν δ Πρόεδρος ελεξε τάδε :
« Κατά τά  προηγγελμένα, Κύριοι, πρόκει

τ α ι  σήμερον νά δμιλήσιρ ένταΰθα ί  διακεκρι
μένος ίατρδς καί λόγιος, Κ. Ά ν. Γούδας. Νο
μ ίζω  δε άναγκαΐον νά έκθέσω διά βραχέω ν ύμΐν 
τις δ άνήρ ούτος,δ μέλλων νά δώσγ) πρδς ήμας 
σοφάςκαί ώφελίμους σήμερον γνώμας καί συμ- 
βουλάς.'Ο Κ. Γούδας, γόνος έντιμου καί εύπό- 
ρου οίκογενείας τής κωμοπόλεως τών Ίω α ννί- 

νων Γραμμένου, συμπολίτης άρα τών Ζωσιμά- 
δω ν, τοϋ Καπλάνη καί τοϋ πολλοϋ Άσωπίου, 
έδιδάχθη τά  γραμματ ικά  έν τή  σχολή τών 
Ίωαννίνων. Μόλις δε, έγκατασταθείσης τής 
βασιλείας έν Έ λ λ ά δ ι ,  ίδρύθη τδ έθνικδν ήμών

Πανεπιστήμιον, εσπευσεν έκ τών προ>των νά 
έπωφεληθή τής έν αύτώ έπί αίσίοις οίωνοΐς 
άρξαμένης επιστημονικής διδασκαλίας, κατ» -  
ταχθε ίς  είς τήν Σχολήν τής Ιατρ ικής .  Μετά 
τοσαύτης δ’ έπιμελείας καί έπιμονής διήκου- 
σε τήν σειράν τών έν αύτη διδασκομένων, 

ώστε, ενώ μέχρις εκείνου οί φοιτώντες είς 
τήν ’Ιατρικήν Σχολήν ήρκοϋντο είς τήν έπ ί-  
τευξιν άπλής άδειας πρδς έξάσκησιν τοϋ ία -  
τρικοϋ έπαγγέλματος,  άδειας ποριζομένης δ ι ’ 

ατελών τινων πρακτικών εξετάσεων ένώπιον 
τοϋ ’Ιατροσυνεδρίου, δ Κ. Γούδας πρώτος ά -  
πετόλμησε ν’ άποδυθή είς τδν άγώνα δ ιδα 
κτορικών έξετάσεων ένώπιον τών καθηγητών 

τής ’Ιατρικής Σχολής, καί νά διέλθη τήν δο

κιμασίαν ταύτην θριαμβευτικώς, άξιωθείς 

πρώτος αύτδς διδακτορικού διπλώματος τοϋ 
ήμετέρου Πανεπιστημείου με τδν βαθμδν ά -  

ρ ι σ τ α "  έπιδοθείς δε μετά  τοϋτο είς τήν μετά  
ζήλου έξάσκησιν τοϋ ίατρικοϋ έπαγγέλματος,  
διεκρίθη έν αύτώ έπί πολλά ετη ού μόνον ώς 
πρακτικδς καί εμπειρος ίατρδς, άλλά καί ώς 
συγγραφεύς πλείς-ων δσων ιατρικών συγγραμ
μάτων, μεγίς·ως ύπηρετησάντων τήν έν 'Ε λ -  
λάδι ιατρικήν έπιστήμην. Ά λ λ ’ δ κ. Γούδας, 
άνήκων είς τήν γενεάν έκείνην, ής οί πατέρες 
ήγωνίσαντο τδν υπέρ άπελευθερώσεως τής Πα
τρίδος ίερδν καί μακρδν άγώνα, είς τήν γενεάν, 
ήτις ήκουσεν έκ στόματος τών πατέρων καί 
μητέρων αύτής έκτραγωδούμενα τά  δεινά καί 

τά  βάσανα, δσα υπέστησαν αί τότε  οικογέ
νεια! κατά  τδ  πολυετές διάστημα τοϋ τήν 
άπελευθέρωσιν μικράς τοϋ Έλληνισμοϋ γ ω 
νίας έπενεγκόντος άγρίου καί κ α τα σ τρ επ τ ι-  
κοϋ πολέμου, δέν ήδύνατο νά μείνη άδιάφορος 

ένώπιον τής πολιτικής διαφθορας καί τής κα- 
ταπατήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων τοϋ 
"Ελληνος, τ » ν  διά χειμάρρων αίματος καί 
διά παντοειδών καταστροφών καί παθημάτων 

άποκτηθέντων’ διδ είργάσθη έκθύμως υπέρ τών

καταπατουμένων ελευθεριών τοϋ ’’Εθνους, καί 
πολλά έκ τούτου ύπέστη δεινά, ριφθείς είς 
τάς *φυλακάς μ ε τά  τών κακούργων καί έπί 
πολλούς μήνας φαγών τδν πικρδν άρτον τής 
εξορίας. ’Επανελθών δε είς ’Αθήνας μ ετά  τήν 
έγκατάστασιν  τής νέας τάξεως τών πραγμά
των, έπεδόθη καί πάλιν είς παντοίας επωφε
λείς συγγραφάς, καί ήδη καταγίνετα ι άνενδό- 
τω ς ,  ώς γινώσκετε, είς τήν εκδοσιν τοϋ π ο 

λυτίμου αύτοϋ συγγράμματος τών Παρα.ΙΛή- 
.Ιωγ β ίω ν τω ΐ ένδόί.ων άνί^ώλ- τής ά ν α γεν -  

νήαεως τής ' Ε ΙΛ ά ύος, ού έξέδωκε μέχρι τού
του διά μυρίων δυσχερείων καί στερήσεων 8 
ολους τόμους, τεσσάρων είσέτι ύπολειπομένων 
πρδς συμπλήρωσιν τοϋ μεγάλου αύτοϋ ’έργου, 
οπερ προώρισται νά καθέξη έν τή  νεοελλη
νική φιλολογία ·$ν θέσιν κατέχουσιν έν τή 
π α λ α ια  οί παράλληλοι βίοι τοϋ Πλουτάρχου. 
Τοιοϋτος δ άνήρ, Κύριοι, ού πρόκειται ν’ ά- 
κούσωμεν σήμερον τ ά  χρυσά λόγια , καί 8ν 
παρακαλώ ν’ άναβή έπί τούτω είς τδ  βήμα ».

Παρελθών τότε  είς τδ  βήμα δ Κ. Γούδας, 
άνέγνωσεν έν μέσω άκρας σιγής καί συντόνου 
προσοχής τοϋ ακροατηρίου τήν «Περί κ α τα λ 
λήλου διαίτης τών έν Α ιγύπτω  παροικούν- 
των » δμιλίαν του, ^ν έπεσφράγισαν ζωηραί 
ζητωκραυγαί καί ραγδαΐαι χειροκροτήσεις.

'Ο Πρόεδρος, εύχαριστήσας τδν Κ. Γούδαν 
έπί τή  σοφή καί καταλλήλω  δμιλία του, προέ- 
τεινεν είς τδν Σύλλογον τήν άναγόρευσιν τοϋ 
Κ. Ά ν. Γούδα ώς μέλους έπιτίμου τού Συλ
λόγου, οπερ δμοθυμαδδν πα ρεδέχθη ουτος.

Εύχαριστήσαντος δ ’ έπί τούτω τοϋ Κ. Γού
δα τδν Σύλλογον, δ Πρόεδρος έκήρυξε περαιω- 
μένας τάς έργασίας τής Συνελεύσεως.

' 0  Πρόεδρος 

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Ό  Γ ρ α μ μ α τε ίς  

ΣΤΥΛ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
τοΰ

ΔΙΟΙΚ1ΙΤΙΚΟΥ XVMBOVAIOV TOV ΣΪ*ΛΑΟΓΟΓ.

Ι Ι Ρ Α Ξ Ι Σ  Ι Γ .

της 19 Ίανόυαρίου.

'Ο Πρόεδρος άνέγνω έπις·ολήν τής ’Εφβρίας 

τοϋ εν Μανσούρα 'Ελληνικού σχολείου, έξαι-  
τουμένης τήν συνδρομήν τοϋ Συλλόγου δ ι’ ά -  
ποστολής βιβλίων τινών καί άλλων βοηθη
μάτων.

Τδ Συμβούλιον, πριν ή άποφασίση είδι-  
κώς περί συνδρομής πρδς τδ έν Μανσούρα 
σχολεΐον, εκρινεν εύλογον νά προβή πρώτον 
είς εναρξιν εφαρμογής τών παρά τής γενικής 
Συνελεύσεως ψηφισθέντων περί ύποστηρίξεο)ς 
έν γένει τών έν τώ  έσωτερικώ τής Αίγύπτου 
'Ελληνικών σχολείων. Καί δή έψήφισε νά χ ο -  
ρηγώνται τά  ήμίση τών έν Ικάστ») τών τρ ι

ών έπαρχιών Τάντας, Ζαγαζικίου, καί Μαν- 
σούρας εισοδημάτων τοϋ Συλλόγου έκ τών έ- 
τησίων καταβολών τών έν έκάς·Υ) αύτών ετα ί
ρων ή συνδρομητών τοϋ Συλλόγου, πρδς τάς 
’Εφορείας τών σχολείοιν Τάντας, Ζαγαζικίου, 
καί Μανσούρας, έπεφορτίσαν τδν Πρόεδρον νά 
άνάγγείλη τοΰτο πρός τε  τούς έν ταΐς πόλεσι 
ταύταις εταίρους καί πρδς τάς ’Εφορείας τών 
Σχολείων.

Κατόπιν τδ  Συνβούλιον, άπεδεξάμενον τήν 
αΐτησιν τής ’Εφορείας Μανσούρας, έψήφισεν' 
’Επειδή δ Σύλλογος δεν εχει έπί του παρόντος 
χρήματα  διαθέσιμα, ΐν ’ άποστείλη έκεΐσε, 
ν’ άποσταλώσι 50  γραμμάτ ια  (έκ 5 φρ. έ'κα- 
στον) τοϋ υπέρ τοϋ Συλλόγου Λαχείου, άμα  
ώς τα ύ τα  έκδοθώσι, πρδς τήν ’Εφορείαν τοΰ 
σχολείου Μανσούρας, δπως αΰτη έκποιήστ] 
τα ϋ τα  πρδς όφελος τοϋ σχολείου. Τά 50  δέ 
><ϊ·ΰτα γραμμάτ ια  θέλουσι λογισθή είς τάς
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πρός έκκύβευσιν τοϋ Λαχείου γενησ»μένας δα- 
πάνας.

Προσέτι έψήφισε την άποστολήν έκεΐσε ού 
μόνον τών αίτουμένων λεξικών, ήτοι Ε λ λ η 

νικού, Γαλλοελληνικοΰ, ^Ελληνογαλλικοΰ και 
’Αραβικού, άλλά καί διαφόρων άλλων έν τή 
βιβλιοθήκη τοϋ Συλλόγου άποτεθειμένων πρός 
τοϋτο, διδακτικών καί ωφελίμων βιβλίων" ά -  

νέθηκε δέ τώ  Προέδρω την φροντίδα τής α
ποστολής τούτων.

Τέλος 'Ο Πρόεδρος ύπέβαλεν είς την ε γ -  
κρισιν τοΰ Συμβουλίου σχέδιον κανονισμοϋ 
τής Βιβλιοθήκης, τοϋ ’Αναγνωστηρίου, τοΰ 
Μουσείου καί τοΰ Ψ υχαγω γίου  τοϋ Συλλό
γου, έξ άρθρων 33  καί κεφαλαίων 5. Τό δέ 
Συμβούλιον, συζητήσαν κ α τ ’ άρθρον αύτόν, 
έπεκύρωσε, καί διέταξε την διά τοϋ «Κέκρο- 
πος» δημοσίεϋσιν αύτοϋ.

Δ. I. ΟΪΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.
ΔΠΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ’Αντιπρόεδρος.
ΣΤΥΛ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΙΙΣ, Γραμματεύς.
ΔΗΜ. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ) « ,
ΕΥ. ΠΑΝΑΣ ) ΣυΙΛ^0υλ01·

ΠΡΑΞΙΣ ΙΑ'.

της 5 Μαρτίου.

Ό  Πρόεδρος, παρουσιάσας πρός τό Συμβού
λιον τα  είς 5 8 0  αντ ίτυπα  έκτυπωθεν ποίημα 
τοΰ κ. Ί .  Κόκκαλη ό Ε σ π ε ρ ι ν ό ς ,  δπως, 
κατά  τά  ψηφισθέντα ύπό τής Συνελεύσεως, 
πωληθή πρός όφελος τών έν τ φ  εσωτερικού 
'Ελληνικών Σχολείων, άνηγγειλεν, δτι την 

δαπάνην τής έκτυπώσεως κατέβαλε φιλότι
μους ο έν Άλέξανδρεία Κος Σπ . Παπαθανασό- 
πουλος. Τό δέ Συμβούλιον έπεφόρτισε τόν Πρό
εδρον νά έκφράσ») την ευαρέσκειαν αύτοΰ πρός 

τόν Κ. Σπ . Παπαθανασόπουλον έπί τούτω, 
καί ν’ άποστείλη αύτώ 20  άντ ίτυπα , Τνα τά  
όιαθέση κατά  τό δοκοϋν αύτώ. Έψήφισε δέ ν’

άποσταλώσιν 20 άντίτυπα αύτοϋ δωρεάν πρός 

τάς εφημερίδας, μεθ’ ών ανταλλάσσεται ό Κέ- 
κροψ, καί άνά 50 πρός τάς ’Εφορείας τών σχο
λείων Τάντας, Μανσούρας καί Ζαγαζικίου, τά  
δέ λοιπά νά πωληθώσιν είς όφελος τών σχο
λείων.

Ό  Πρόεδρος άνεκοίνωσεν επιστολήν τής 

’Εφορείας τοϋ έν Ίσμαηλία  "Ελλην. σχολείου, 

κινδυνεύοντος νά κλεισθη ένεκα οικονομικής 
δυσχερείας, έξαιτουμένης την άρρωγην τοϋ 

Συλλόγου. Τό δέ Συμβούλιον έψήφισε ν’ άπο- 
σταλώσι πρός την ’Εφορείαν τοϋ σχολείου Ί -  

σμαηλίας \ 50  φράγκα έκ τών είσπραχθησο- 
μένων έκ τής πωλήσεως τοΰ Έσπερινοΰ καί 
προσέτι 50  αύτοϋ άντίτυπα , 'ίνα πωληθώσιν 
ύπό τής ’Εφορείας πρός όφελος τοϋ σχολείου.

'Ο Πρόεδρος άνέγνω ευχαριστήριον έγγρα
φον τής ’Επιτροπής τής έν Μανσούρα 'Ε λ λη 

νικής Κοινότητος διά τά  ύπό τοϋ Συλλόγου 
άποσταλλέντα είς τό έκεΐσε σχολεΐον βιβλία , 

καί άντίγραφον πρακτικοΰ τής αύτής ’Επιτρο
πής, έξ ού έμφαίνεται, ότι ο Σύλλογος άνη-  
γορεύθη Ε υεργέτης της Κοινότητος Μ ανσούρας.

Ό  Πρόεδρος άνεκοίνωσεν, οτι οί έν Βένχα 
εταίροι τοΰ Συλλόγου μετά  νέων άλλων έ γ -  
γραφέντων, άποτελέσαντες τόν άριθμόν οκτώ, 
συνέταξαν τή  24  Φεβρουάριου πρωτόκολλον, 

δ ι’ ού έψήφισαν μέν την αυτόθι σύστασιν π α 
ραρτήματος τοΰ Συλλόγου, έξελέξαντο δέ 
Πρόεδρον μέν τόν Κ. Καμπάνην, Ταμίαν δέ 
τόν Κ. Σ τά μ π α ν ,  καί Γραμματέα τόν Κ. Γεωρ. 
Κουκουσλήν. 'Ο τ ι  την αύτήν ημέραν καί οι 
έν Βίρκετ-έλ-Σάβ εταίροι, γενόμενοι έν συ- 
νόλω 16  μετά  νέων έγγραφέντων, συνέστη
σαν διά πρωτοκόλλου τό  αύτόσε παράρτημα 
τοϋ Συλλόγου, καί έξελέξαντο Πρόεδρον μέν 
αύτοΰ τόν Κ. Ί ω .  Πρεβελεγιάδην, Ταμίαν δέ 
τόν Κ. ΙΙαϋλον 'Ησαίαν, καί Γραμματέα τόν 
Κ. Σ. Λοβέρδον.

’Ανήγγειλε δέ, δτι μέλη τινά τοϋ Συλλό

γου προέτειναν νά τελεσθή δι εράνου καί επι- 
μελεία τού Συλλόγου, μνημόσυνον αρχιερα
τικόν υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοϋ έκ 
Κοριτσας Β. Πρίφτη, τοϋ άρτίως άποβιώ ίαν- 
τος έν ’Αλεξάνδρειά, καί κληροδοτήσαντος 
σύαπασαν τήν εαυτοϋ περιουσίαν εις τε  τήν 
ιδιαιτέραν πατρ ίδα  του καί τήν  Έ λλαόα .  Το 
Συμβούλιον έγκρίναν, ώρισε νά παρακληθή ό 
επίτιμός εταίρος Κ. Γούδας ν’ άπαγγε ίλη ,  
μετά  τό έν τή  έκκλησία μνημόσυνον, έγκώ- 
μιον τοϋ άποβιώσαντος κατάλληλον έν τή  αί- 

θούσ·/) τοΰ ΣυλλόγοΟ.
Ό  Πρόεδρος, άναμνήσας, δτι τήν 1 \ Μαρ

τίου είναι ή Ονομαστική έόρτή τοϋ Πατρι- 
άρχου Σωφρονίου, πνευματικοϋ προστάτου 
τοϋ Συλλόγου, προτείνει νά παρασταθή μέν 
τό Συμβούλιον είς τήν λειτουργίαν, νά έπι-  
σκεφθή μ ετ ’ αύτήν καί συγχαρή τόν ’Ε π ί
τροπον τής Α. Π., νά τηλεγραφήσω δέ ταΰτα  
καί πρός τήν Α. Π. Τό Συμβούλιον έγκρίναν 
αμέσως τήν πρότασίν, άνέθηκε τώ  Προέδρω 
τήν έκτέλεσιν, παραγγεΐλαν αύτώ ν’ άπευθύ- 
νη καί κατάλληλον έγγραφον ττρός τήν Α. Π. 

περί τών δεδογμένων.
’Επειδή πόλλαί τών ύίίέρ τοϋ Λαχείου έρ- 

γαζομένων Κυριών δέν έπρόφθασαν νά τελε ι-  

ώβωσι τ ά  εργόχειρα, άλλαι δέ Ήνες παρεπο- 
νέθήσαν δτι  δέν έμαθον τοϋτο έγκαίρως, ίνα 
έτοιμάσωσί τ ι  καί αύται,  5 Πρόέδρος προέτει- 
vs τήν αναβολήν τής έκκυβεύσεως αύτοϋ κατά  
τήν 21 Μαίου. ’Επειδή δέ τ ά  υπάρχοντα 4 
μέλη τ ή ς ’Επιτροπής τοϋ Λαχείου ούτε έπάρκή 
είνε, ούτε καιρόν ικανόν δύνανται νά διαθέσω- 
σιν υπέρ αύτοΰ, καθ’8 τυγχάνοντα  πάντα  λίαν 
πολυάσχολα, ό Πρόεδρος έπρότεινε νά προς-εθώ- 
σι τρία ετι μέλη είς τήν ’Επιτροπήν ταύτην, 
νέοι δραστήριοι καί φιλόκαλοι, δυνάμενοι νά 
βοηθήσωσι τελεσφόρως τά  προϋπάρχοντα πο
λυάσχολα μέλη. 'Ως τοιούτους δέ προτείνει 

τους ΚΚ. ’Αλ. Ίωαννίδην, Ίω .  Πάρναλην καί

Ή λίαν  II. Ίατοόΰ. Τό δέ Συμβούλιον ενέ- 
κρινε τήν τε  άναβολήν τής έκκυβεύσεως εις 
τήν 21 Μαίου καί τόν διορισμόν τών τριών 
νέων μελών.

Δ. I. ΟΪΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.
ΣΤΕΛ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ, Γραμματεύς.

ΔΗΜ. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ]
ΝΙΚ. ΤΣΙΓΑΔΑΣ > Σύμβουλοι.
ΙΙΛ. Π. ΙΑΤΡΟΓ )

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.

Τή 6 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, αρχιερατι
κόν έτελέσθη μνημόσυνον έν τώ  Πατριαρχΐκώ 
ναώ τοΰ 'Αγίου Νικολάου, ύπό τοϋ Πατριαρχι
κό ϋ επιτρόπου 'Αγ. £άνθουπόλεως, και επ ι-  
μελ,εία ΐοΰ  Συλλόγου, υπέρ άναπαύσεως τή ;  
ψυχής τοΰ έκ Κοριτσας Β. Πρίφτη, τοϋ έν Α
λεξανδρεία άρτίως άποβιώσαντος, και συμ- 
πασαν τήν περιουσίαν του κληροδοτησαντος 
είς τό έθνος. Μετά τό μνήμοσυνον πλήθος 
εκλεκτόν συνήλθε, προεξάρχοντος τοϋ Γεν. 
Προξένου Κ. Ί .  Πέρβελη, είς τήν αίθουσαν τοϋ 
Συλλόγου, δπου ό έπίτιμος αύτοΰ εταίρος 
καί ιατρός Κ. Α. Ν. Γούδας έξεφώνησε κ α τα λ -  
ληλότατον έγκώμιον, έκθύμως χειροκροτηθεν 
ύπό τοϋ ακροατηρίου. Μετά δε τοϋτο ο Πρόε
δρός έπεσφράγκίεν τήν ιεροπρεπή ταυτην τε 
λε ΐήν ,  προσκαλέσας τούς παρεστώτας να συν- 
ανακράξωσι τρις μ ε τ ’ αύτοϋ: Ακυνία η μνή · 
μη τοΰ Βασ. Πρίφτου !

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΑΗΑΟΪ 4ΙΑΙΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΙΙΑΡΟΙΚΟϊΝΤΩΝ.

Ό (* ιλ ία , ysvoftsv» iv  τώ  Έ λ λ .  Φ ιλ ε χ π α ι ί .  Σ υλλόγω  

m

'T n b  τον ιατρόν Α Ν . Ν . Γ Ο Ύ Λ Α .

ΣΕΒΑΣΤΗ ΟΜΗΓΓΡίΣ !

Καίτοι *ρό ιτολλοϋ άπόμαχος ίχ ε δ ό ν  γ κ ό 
μενος τής έξασκήσεως τής ιατρικής, δέν δύνα
μαι όμως ούτε έπιθυμώ νά διατελώ έν τή  άλ-
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λοδαπή  τουλάχιστον και εις τά  χερί αυτήν 
ούτε πάντνι άναυδος, ούτε καί πάντη  αλυσιτε
λές,  δσάκις μ ά λ ισ τα  συνάδελφοι τ ιμώντες 
ενταύθα τήν τε  ίεράν ταύτην τέχνην καί τήν 
πατρ ίδα  μοί παρέχουσι δ ιπλήν  καί άνεκτίμη- 
τον φιλοξενίαν τήν οίκοι και τήν ένώπιον 

τοίούτου και τοσούτου εκλεκτού ακροατηρίου.
Και ώς θέμα μέν τής ομιλίας μου έξελεξά- 

μην τ ά  περί καταλλήλου διαίτης τών έν Αί- 
γ ύ π τω  παρεπιδημούντων, έξαιτοϋμαι δέ τής 
συγγνωμ,ης υμών τε  καί τών συναδέλφων άν 
ως γέρων καί πάντη  άπροπαράσκευοςκαί ς ζ -  
ρουμενος βοηθημάτων μή δυνηθώ ουτε νά είσ- 
δυσω έν λεπτομερεία εις τά  καθέκαστα τοΰ 
σπουδαιοτατου τουτου αντικειμένου, ουτε εΰ 
μεθοδως καί καλλιεπώς νά δ ιαπραγματευθώ 
τά  περί αύτοϋ’ έζελεξάμην δέ το θέμα τ^ϋτο, 
ουχι ως στερούμενος άλλου,άλλ’ αύτό τοϋτο, 
οπερ ώφειλον να πραγματευθώ , τά  καθήκοντα 

δηλαδη τοϋ έλληνισμοϋ έν τή  αλλοδαπή, ευ
χαρίστως βλέπω οτι άνεδέχθητε έμπράκτως 
υμείς καί έκτελεΐτε μ.ετά τοσαύτης προθυμίας, 

ώστε δύνασθε νά χρησιμεύσητε καί παρ’ ά λ 
λοι; ώς παράδειγμα άξ ιομ ίμ ητον /Ο  μέν Σύλ
λογος Σας π. χ .  δ υπό τοιούτων άνδρών δ ι-  

ευθυνόμενος καί τοιούτων καί τοσούτων μ ε 
λών υποστηρ ιγμένος ,  άριστα έννοήσας τον 
προορισμον του, είναι άδύνατον νά μή χρη- 
σιμευσν) όια τε τοϋ περιοδικού του συγγράμ
ματος και δια τών άλλων πατρ ιω τικω τάτω ν 
ενεργειών του, ώς περιλαμπής φάρος τοΰ 
ελληνισμού ού μόνον κατά  τήν Αίγυπτον, 

άλλά καί άνά πάσαν τήν ’Αφρικήν' τά  δ ’ έκ- 
παιδευτικά σας κ ατασ τήματα ,  κοινωτικά τε  
καί ’Α μπέτεια , άοις-α κατηρτισμένα, ώς εμα- 
θον, είναι άδύνατον νά μή μορφώσωσι νέους 
άνερυθριάστως καί ύψαυχένως δυνηθησομένους 
ν« είπωσί ποτε  τδ  Σπαρτιατικόν εκείνο «άμ-  
μες δ ’ έγ ’ έσόμεθα πολλώ καρρονες.* Καί το 
έμποριον τέλος καί αί άλλαι επιχειρήσεις σας

αί π ηγα ί  αυται τού πλούτου καί τής ευημε
ρίας είς χεΐρας τοιούτων καί τοσούτων Ε λ 

λήνων απανταχού  τής γής ταύτης τής ε π α γ 
γελίας ευρισκόμενα, είναι άδύνατον νά μή 
χρησιμεύσωσί ποτε  τή  τ ε  πατρ ίδ ι  καί τ φ  έλ- 
ληνισμώ, ώσπερ έχρησίμευσαν τά  πλούτη τών 

Ζωσιμάδων, τοϋ Καπλάνη, τών Ριζαρών, τού 
Βαρβάκη, τών Ά μ π έτ ιδ ω ν  καί άλλων, ων 

τους βίους συνέγραψα καί ο'ίτινες κατέστησαν 
την πατρ ίδα  από δούλης ταιαύτην,  οΐα είναι 
σήμερον, σεμνυνομένη, ώσπερ αί άρχαΐαι 
Σ παρτιάτ ιδες ,  μόνον έπί ταΐς άρεταΐς τών 
τέκνων της.

Παν δ ,τ ι  λοιπόν ώφειλον έγώ νά είπω  περί 

τούτων, πανυ φιλοτνμως υμείς έπράξατε καί 
π ρ ά ττετε  καί δεν θά παύσητε νά π ρ ά ττη τε ,  
εμοι δε εν τή  ιατρική ανατραφέντι καί έν αυτή 
τό πλεΐστον τοϋ βίου μου κατατρίψαντι,  κα'ι 
έκ τής κοινής πατρίδος άρτι άφιχθέντι ,  έπ ι -  
βαλλεται τροπον τινά ώς ίερόν καθήκον νά 
λαλήσω περί καταλλήλου διαίτης καί π έπ ε ι-  
σμαι,  δτι  οί άξιότιμοι συνάδελφοί μου, οί έξ- 
ασκοϋντες άπό πολλών έτών ενταύθα τό τοϋ 
£χτροϋ έπ ά γγ ελμ α  καί τιμώντες δι’ αύτοϋ,ώς 
ειπον, την τ ε  πατρίδα  καί τήν έπις-ήμην, δέν 

θα εκλάβώσι τό διάβημά μ,ου τοϋτο ώς ια
τρικήν προπέτειαν, άλλά μάλλον είς φιλοδώ
ρημα, πεμπόμενον υπό τής προσφιλεστάτης 

πατρίδος πρός σ’ ά γα π η τά  αύτής τέκνα, δ ι ’ 
εκείνου δστις πρώτος ήξιώθη έν αυτή τό τού 
διδάκτορος τής ιατρικής δ ίπλω μα.

Περιηγηθείς δέ καί άλλοτε τήνΑΐγυ πτον ,  
Ελαβον πολλάκις καί τό τε  καί ήδη άφορμήν 

νάπεισθώ, δτ ι  τά  πλε ΐσ τα  μέν, εί μή δλα, 
τών νοσημάτων προέρχονται έκ τής μή κα
ταλλήλου διαίτης ' ταύτης δέ κανονισθείσης 
καί διατηρουμένης κατά  τε  τους κανόνας τής 
ιατρικής καί κ α τά  τάς ενδείξεις τής φύσεως, 
όλίγαι ίσως έν τή  ύφηλίω χώραι είσίν ύγιές-ε- 
ραι τοϋ Καίρου τουλάχιστον, τής Ά λεξα ν-
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δρείας καί άλλων τινων όμοιων ταύταις  π ό 

λεων τής Αίγύπτου.
Τίς δ ’ έστίν ή κατάλληλος δ ίαιτα ; Αυτή ή 

φύσις δεικνύει ήμΐν τοϋτο. "Οσον συχναί είσίν 
έν Α ίγύπτφ  αί πρός τά  άνω συμφορήσεις τοϋ 
α ΐματος ,  έξ ών πηγάζουσι καί ήπατίτ ιδες ,  
καί οφθαλμία·, καί άποπληξίαι τών πνευμό
νων ή τής καρδίας ή τοϋ εγκεφάλου, καί τά  
έκ /τούτων δεινά έπακόλουθα, δσον συχναί, 
λέγω , είσίν έν Α ιγύπτω αί πρός τά  άνω συμ

φορήσεις, τόσον άφθονα καί σχεδόν πρό τών 
ποδών ήμών παρέχει ή φύσις τά  μέσα τοϋ 
ποολαμβάνειντε καί θεραπεύειν άπαντα  ταϋτα .

Πρώτιστον μέν σ ύμπτω μα  καί τρόπον τινά 

«ρρχβών ή είδοποίησις τών πρός τά  άνω συμ
φορήσεων τοϋ α'ίματος είναι ή δυσκοιλιότης, 
προερχομένη έκ τής μείζονος θερμότητος τοϋ 
κλίματος ,  αύξάνουσα έκ τής μή καταλλήλου 
διαίτης καί προκαλοϋσα δεινότατα έπακό

λουθα είτε έξ άπλής άμελείας, είτε καί έκ 
τής χρήσεως διαίτης αντιθέτου τής ένδεδειγ- 
μένης καί έκ τής καταχρήσεως οινοπνευμα
τω δώ ν ποτών. Πρώτιστον δε καθήκον π α ν

τός έπιθυμοϋντος τήν διατήρησιν τής υγείας 
■‘του είναι νά λύστ, δπως δήποτε τήν δυσκοι
λιότητα  καί νά κανονίση τά  τής κ ά τω  κοι
λίας ούτως ώστε νά έξέρχηται άκωλύτως πάν 
τό  περιττόν γενόμενον, ώς έπιβλαβές τότε 
κατασταθέν.

Καί πρός μετρίασιν μέν τής θερμότητος ή 
φύσις παρέσχεν ήμΐν έν άφθονία τό ύδωρ τό 
διϋλισμένον μάλιστα  άξιόλογον ποτάμιον ' με- 
ταχειριζόμεθα δέ τούτο πρός τε  τήν πόσιν 
καί πρός συχνήν έπίλουσιν τών άνω μερών 
τοϋ σώματος. Καί δέν γιγνώσκω διά τά  θερμά 
τουλάχιστον κ λ ίματα  ούτε ΰγιεινότερόν τ ι  
μέσον τής καθαρδς υδροποσίας καί τής συ
χνές ψυγρολουσίας τής κεφαλής, ούτε δλε- 
θοιώτερον τής χρήσεως τών οινοπνευματωδών 
ποτών καί τής κραιπάλης' διά μέν τών πρώ

των «υγκιρνάται ή θερμό της καί αποκρούον
τα ι αί συμφορήσίΐς' διά δέ. τών δευτέρων έ- 
παυξάνουσιν άμφότερα ώσπερ ή πυρκαϊά έ
κείνη, είς ?,ν έπιχέει τις πετρέλαιον ή οινό
πνευμα.

Πάνυ δικαίως άρα δ ιδρυτής τοϋ Μωαμε
θανικού θρησκεύματος έν ’Αραβία καί Αιγύ
π τω  συνέστησε καί ώς θρησκευτικόν π α ρ ά γ 
γελμα  τάς συχνάς έπιλούσεις καί τήν υδρο
ποσίαν καί έθεώρησεν ώς βαρυτάτην αμαρτίαν 
τήν χρήσιν τοϋ οίνου καί τήν κραιπαλην όσω 
δέ μάλλον υδροπότης είναι δ έν Α ιγύπτω ζών 
ή παρεπιδημών, δσω συχνότερον έπιλούει δια 
ψυχρού υδατος τ ά  άνω μέρη τοϋ σώματος 
αύτοϋ, άποφεύγων μόνον τήν νοσεράν ψύχραν- 

σιν καί τούτου, τόσω υγιέστερος διατηρείται 
δσω περισσότερον κα τα χ ρά τα ι  τοΰ οίνου καί 
κ α τ ’ έξοχήν τών πνευματωδών ποτών καί δ- 
σω πλειότερον άμελεΐ τήν τε  καθαριότητα 
τοϋ δέρματος καί τήν τακτοποίησιν τών λε ι
τουργιών τής κάτω  κοιλίας, τόσω νοσωδέστε- 

ρος καθίσταται.
Πρός διατήρησιν δέ τής ευεξίας δεν άρκεϊ 

μόνη ή υδροποσία, ούτε μόνη ή έπίλουσις τών 
άνω καί ή καθαριότης τοϋ δέρματος, άλλά 
προσαπαιτεΐται νά κανονισθή καί ή βρώσις 
οΰτως ώστε νά διατρέφηται μέν άποχρώντως 
δ οργανισμός, άλλά νά μή διαμένωσιν έν αύ

τώ  τά  π ερ ιττά ’ εύνόητον δέ είναι δτι ,  δσω 
ψυχρότερον είναι τό κλίμα έν φ  ζή δ άν
θρωπος, τόσω στερεωτέρων καί θρεπτ ικω τέ- 
ρων τροφών εχει άνάγκην' δσω δέ θερμότε- 
ρον τόσω υδαρεστέρων καί θρεπτικών μέν ούχ 
ήττον, άλλ’ εύπεπτοτέοων' τοβτου ένεκα ή 
φύσις έν μέν τοΐς ψυχροΐς κλίμασιν ώρισε νά 
φύωνται έν άφθονία καί νά εύδοκιμώσιν at 
καστανέαι, αί μηλέαι,  αί καρυαί καί τ ά  τού- 
τοις δαοια' έν δέ τοΐς θερμοί; τουναντίον οί 
υδαρείς, γλυκείς καί υπόξινοι καρποί, οίον 
τό ανανάς, αί σταφυλαί, καί τά  πορτοκάλια



έκεΐ ρ,εν εύδοκιμοΰσι μάλλον τά  βολδώδη, 
οίον τά  γεώμηλα ' ενταύθα δέ μάλλον τά  ποώ
δη, οίον ή το μ ά τα '  έκεΐ μέν θαυμάζεται τό 
πάχος τών βοών καί τών χοίρων καί τών χ η 
νών καί φημίζεται η ήδύτης του ήμιψή<ττου 
κρέατος αύτών' ένταΰθα δέ τουναντίον φημί
ζετα ι ή ήδύτης τοϋ κρέατος τών αμνών καί 

τών ενιαυσίων ’Ινδικών ορνίθων, τάς δέ κοινάς 
δονιθας ή φύσις κατέστησεν ένταΰθα και κατά 
τό σώμα μικροτέρας, ΐνα διδάξη τους έν τη 
χώρα ταύττ, ζώντας, οτι δέν πρέπει νά δρέ- 
γω ντα ι  τών μεγάλων καί πολύσαρκων και 
π α χ ύ τ α τ α  κρέατα έχόντων ζώων, άλλά μ ά λ 
λον τών μικρών καί εύσαρκων καί εύπέπτων.

Ά λ λ ’ ο θέλουν νά βιάσνι κατά  τάς δρέξεις 
του καί αύτήν την φύσιν άνθρωπος άντί νά 
συμβουλευθϊί ταύτην καί κανονίσΥ) κ α τ’ «ύ- 
την την δίαιτάν του, τουναντίον συμβουλεύε
τα ι  έκείνας καί καθίσταται πολλάκις αύτός 
οΰτος αίτιος καί ένοχος ούκ ολίγων |κ  τών 
δεινών του' διότι δσω υγιεινόν είναι έν τοΐς 
ψυχροί; κλίμασι τό αίμοστάζον οΰτως είπεΐν 
καί έπί τής έσχάρας μόλις ψηθέν βόϊον κρέας, 
δσω θρεπτικά είναι έκεΐ τά  γεώμηλα καί τά  
κάστανα, τόσω δύσπεπτος μέν καθίσταται έν- 
ταϋθα ή χρήσις αύτών, υγιέστατη δέ τούναν- 
τιον καθίσταται η χρήοις τών τρυφερών κρεά
των καί μάλιστα  τών άναμίκτων διά ποωδών 

χόρτων καί κεκαρυκευμένων δι’ ώποϋ ντον.ά" 
των' δσω υγειΐνόν θεωρείται έκεΐ τό πα χύ  
γάλα  καί αναγκαία καθίσταται η προσθήκη 
τοϋ βουτύρου έν τώ  καφέ, έν ώ πολλάκις 
προστίθεται καί ό παχύτατος  χοίοειος μηρός, 
?! καί αύτό τό τεταριχευμένον χοίριον π ά -  
χω μα  παρα τω  λαώ, τόσω δλέθρια μέν κα
θίστανται άπαντα  τα ΰ τα  ένταΰθα' χρήσι- 
ρ.ον δέ καί υγιεινόν εΐναι τούναντίον αύτό 
τοϋτο τό γά λ α ,  άλλ’ ήραιωμένον η μετασχη- 
ματισμένον, ΐνα μη μεταβληθή έν τώ  στομά- 
/ ω  είς τυρόν, ή κάλλιον είναι ν’ αντικαθίστα

τα ι  η χρήσις αύτοΰ διά λεκίθων ώών τή κόνει 
τής σακχάρεως άναμεμιγμένων η έν τώ  καφ- 
φέ διαλελυμένων, ή ετι κάλλιον διά τών λε
γομένου πορτοκαλάδων η βυσσινάδων η σω- 
μάδων.

"Οθεν χ?ίριστα πράττουσιν όσοι μεταβα ί-  
νοντες έκ ψυχροτέρων κλιμάτων διαιτώνται 

κ’ ενταϋθα, δπως έκεΐ, κκί δλεθριώτατα δσοι 
έπιπροσθέτουσι τήν υπέρμετρον οινοποσίαν, 

καί σχεδόν αύτοκτονοΰσιν δσοι κ αταχρώ ντα ι  
τών οινοπνευματωδών ποτών.

Δέν προσγίνεται δέ μικροτέρα βλάβη καί έκ 
τής καταχρήσεως τοΰ καπνίζειν καί μάλιστα 
διά τών λεγομένων τσιγαρέτων ή τών βαριό- 
σμων τσιγάρων. Ό  έκ τούτων καπνός, θερμός 
εισερχόμενος εις τούς πνεύμονας, προκαλεΐ έπ’ 
αύτών ού μόνον συμφόρησιν διά τοϋ τοπικοΰ 
έρεθισμοΰ, άλλά καί είδός τ ι  χρονίας δηλητη- 
ριάσεως τοΰ δλου οργανισμοΰ, ένεκα τής έν 
τώ εισπνεομένω καπνώ νικοτίνης, είδος δη
λητηρίου περιεχομένου έν τ φ  καπνώ, ώσπερ ή 
κινίνη έν τώ  περουβιανώ φλοιώ.

Τί δέ νά είπιρ τις περί τών έχόντων τήν 
συνήθειαν νά μεταβάλλωσι έντε τοΐς ψυχρο- 
τέροις καί τοΐς θερμοΐς κλίμασι τήν νύκτα εις 
ημέραν καί τάνάπαλιν ,  χαρτοπαίζοντες μέν 
ή κυλινδούμ&νοι έν καφενείοις έμπλεοις κα 
πνών καί άλλων άναθυμιάσεων δι’ δλης τής 
νυκτός καί κοιμώμενοι μέχρι μεσημβοίας; 
Ούδέν όλεθριώτερον πανταχοΰ  καί πάντοτε 
τοΰ ν’ άντιστρατεύηταί τις εις τούς υπό τής 
θείας Προνοίας άμεταβλήτους νόμους τής φύ- 
σεως' ό ταϋ τα  άποπειρώμενο; άνθρωπος, καί·' 
τοι πεπροικισμένος ών διά τοϋ άνεκτιμήτου 
λογικοϋ, καθίς-αται δμως καί αύτών τών άλο
γων ζώων άλογώτερος, !ή καί αύτών τών θη
ρίων θηριωδέστερος πρός βλάβην καί κ α τα 
στροφήν τής υγείας του' διότι καί τά  ευτε
λέστερα τούτων τε καί έκείνων κανονίζουσι 
τά  τοϋ ύπνον καί τής άναπαύσεως κατά  τους

νόαους τής φίσεως. Ή  όρνις π. χ .  δσω π ε -  
πεινασμένη καί άν ηναι ούδέποτε δμως περι
φέρεται τήν νύκτα ΐνα σκαλαθύρν). Τα δε 
άγρια θηρία νύκτωρ μέν έξέρχονται τής κρύ
πτης  των ποός άγραν, άλλά πράττουσι τοϋτο 
κ α τ ’ ανάγκην πρός διατήρησιν μάλιστα  τής 
ζωής, ΐνα μή φωραθώσι τήν ημέραν καί κα-  
ταδιωχθώσι καί φονευθώσι ώς πολέμια τών 
τε  λογικών καί τών άλογων άλλων ζώων,

Ό  άνθρωπος λοιπόν, έ ούδενα έχων τήν 
ημέραν πολέμιον εις τάς έντιμους εργασίας 
του, η καί εις αύτάς τάς λογικάς διασκεδά
σεις του κκί μεταβάλλων ταύτην εις νύκτα 
μόνον πρός τρυφήν καί κόρεσιν ήόονών, καθί
στατα ι καί τών άλογων ζώων άλογώτερος ή 
καί αύτών τών θηρίων θηριωδέστερος πρός 
βλάβην καί καταστροφήν τή ;  υγείας η καί, 
αύτής τής ζωής του, εις $ν ουτος ούδέν έχει 
δ ικαίωμα ώς άνήκουσαν άποκλειστικώς τ φ  
δοτήρι αύτής Δημιουργώ τοϋ  παντός.

Ά λ λ ά  φεϋ ! πόσοι άρά γε άναλογίζονται 
τό μέγεθος τής εύθύνης των ένώπιον Θεοΰ καί 
ανθρώπων, ώς κακώς μεταχειριζόμενοι τά  
τοΰ βίου των ; Οί μέν κατατρίβουσι τοϋτον 
έν άργία καί Οκνηρία, παρ’ άλλων προσδοκών- 
τες τήν τε υλικήν διατήρησιν καί αύτήν τήν 
ήθικήν άνάπτυξίν των. Ά λ λ ’ έν τή  κατηγο
ρία ταύτΥ] εύτυχώς ούδείς τών άπανταχοΰ 
Ε λλήνω ν άνήκει' οί δέ καταναλίσκοντες μό* 
νον εις ματαίαν φιλοδοξίαν καί εις θησαύρισιν 
πλούτου καί ύλης καταστρέφουσιν εαυτούς 
πρός στιγμιαίαν άπόλαυσιν άσυγγνώστων η 
δονών. ’Ολίγοι δυστυχώς έν τώ  κόσμω τούτω 
διαχειρίζονται καλώς τ ά  τοϋ βίου των, καί 
ϊ τ ι  ολιγώτεροι άφικνοϋνται μέχρι γήρατος. 
Ουτοι δέ άνήκουσι μόνον είς ·?,ν καί υμείς α 
νήκετε τάξιν  τών έν ίδρώτι τοΰ προσώπου 
των ζώντων, τών έχόντων καθαράν τήν συνεί- 
δησίν των καί μή έφιεμένων ούτε νά άντ ι-  
στοατεύωνται κατά  τών νόμων τής φύσεως, 
ούτε νά παρέλθωσιν έκ τοϋ κόσμου τούτου ώς 
σκιαί, άλλά νά έγκαταλείψωσιν δπισθέν των 
τάς άγαθωτέοας άναμνήσεις.

Ε π ε ιδ ή  δέ τήν μέν πρός τα ΰ τα  πάντα  ά- 
γαθήν προαίρεσιν Ιχ ετ ε  έμφυτον άπαντες, τι-- 
νές δέ μόνον ένδέχεται ν’ άγνοώσι τά  μέσα, 
δι’ ών διατηρείται ή ύγεία καί παρατείνεται

δ βίος έν τοΐς θερμοΐς κλίμασιν έπιτρέψατέ 
μοι ν’ άφηγηθώ έν συντόμω τα ΰ τα ,  έρανιζό- 
μενος τούς ισχυρισμούς μου έκ τής φύσεως 
μάλλον, ή έκ τή ;  επιστήμης' είναι τώ  δντι ά
ξια θαυμασμού ή πρόνοια τής φύσεως είς τό 
νά έπιδαψιλεύ/) έν παντί κλ ίματι  καί έν πάση 
χώρ$ τά κατάλληλα πρός διατήρησιν τών έν 
αύτοις ζώντων καί ιδίως τοϋ άνθρώπου, 07 ς̂ 
δικαίως θεωρείται ώς τό έντελέστερον τή ;  φύ
σεως πλάσμα ,

Έ ν  τοις θερμοΐς κλίμασιν ούδέποτε ούόέν 
τών έν τή  φύσει δντων αισθάνεται τήν άνάγ- 
κην προσθήκης θερμότητος, τούναντίον μάλι-  
ς χ  διηνεκώς σχεδόν αισθάνεται τήν τής έλατ- 
τώσεως τοϋ εαυτοϋ θάλπους' πάν δ,τι λοιπόν 
έπαυξάνει τήν θερμότητα πρέπει ν’άποφε-ύγν) 
μετά  προσοχής δ λογικός άνθρωπος καί νά έ- 
π ιδ ’.ώκγι τούναντίον πάν δ ,τ ι  άναψύχει. Τά 
ένδύματα τών έν τοΐς θερμοΐς κλίμασι ζώντων 
δέον νά ώσι το ιαϋτα, ώστε ούτε νά θερμαίνω- 
σιν ώσπερ αί συσίραι (γοΰναί), ούτε νά άπορ- 
ροφώσι τάς άκτΐνας τοϋ ήλιου ώσπερ τα  εξ 
έρίου βαρέα καί μάλιστα  τά  μέλανα υφάσμα
τα ,  άλλά τούναντίον ν’ άποπέμπωσι ταύτας. 
Διά τοΰτο ή φύσις δσον άφθόνως έπεδαψίλευ - 
σεν ένταΰθα τόν λευκόν βάμβχκα, τόσον σπά
νια κατέστησε τά  λεγόμενα γουναρικά' καί 
αύτοί οί βόες ένταΰθα φαίνονται ώς έξυρισμέ- 
νοΓ τούς δέ όνους καλώς ποιοϋντες οί ιθαγε
νείς κείρουσι κατά  τά  άνω.

Καί τά  μέν άνω μέρη τοϋ σώματος πρεπει 
νά καλύπτω ντα ι  ΐνα  προφυλάττωνται τών 
άκτίνων τοϋ ήλιου καί διατηρώσιν απρόσβλη
τον τήν άδηλον διαφόρησιν μάλλον, ή ίνα 
θερμαίνωνται διά βαρέοιν ένδυμάτων’ καί πρός 
τοϋτο άριστον είναι έπί μέν τό δέρμα λεπτό- 
τατον καί λευκόν έριοΰχον ύφασμα, ή λεγο- 
μένη φλανέλα, έπ’ αύτής δέ δσον ένεστιν έλα- 
φρά λεπτά  καί λευκά ένδύματα, κατασκευα- 
ζόμενα εί δυνατόν έκ βάμβακος. Τά δε κατω 
άκρα έπειδή ευκόλως ψύχονται ένεκα τών πρός 
τ ά  άνω συμφορήσεων πρέπει νά διατηρώνται 
δσον ένεστι στεγνά τε  καί σμικρόν τ ι  θερμό
τερα τών άνω' καλόν δέ είναι ή μέν κεφαλή 
καί νά έπιλούηται συχνάκ'.ς διά ψυχροϋ ΰδα- 
τος, διάβροχος δμως ή έπινενοτισμένη ούδέ
ποτε νά έκτίθηται είς τόν άέρα καί μάλιστα



είς τό ρεύμα αΰτού" σόμπαν δε τό δέρμα τοΰ 
σώματος νά καθαίρηται συνέχω;, είτε διά τοΰ 
εχοντο; την τοΰ άνθρώπου θερμότητα λου
τρού, είτε καί διά τοΰ έχοντο; έ'να ή δυο μό
νον βαθμού; 'Ρεωμύρου θερμοτέραν, ΐνα δια- 
τηρώνται ανοικτοί οί πόροι τοΰ δέρματα; καί 
οΰδέποτε νά κωλύηται ή δ ι ’ αΰτών άδηλο; 
διαφόρησι;. Πρός τούτο δέ συντελεί έπίση; η 
τε  καθαριότη; καί ή συχνή αλλαγή  τών ενδυ
μάτων τών τε έπί τοΰ δέρματος καί τών επ ’ 
αΰτών. Ή  δέ εργασία καί σωμασκία οΰχί 
μόνον δέν έξχντλούσι τ ά ;  δυνάμεις, άλλά 
τούναντίον καί προσεπαυξάνουσιν τα ύ τα ;  είτε 
διά τη ;  φρονίμου έπασχολήσεω; τή ;  διανοίας, 
είτε διά τ ή ;  κινήσεως τών μυών’ μόνον τ ’ ά 
λογα ζώα είναι προωρισμένα ΰ,τό τ ή ;  φύσεω: 
οΰχί μόνον νά μή σ κέπτωνται,  άλλ’ ένια 
τούτων καί ν’ άπρακτώσιν, ίνα ΰπερπαχύνω- 
σιν' ο όέ λογικό; άνθρωπο; δσω λογικώτερον 
σκέπτετα ι τόσω και πλειότερον εΰεκτεΐ διά 
μόνη; τή ;  άναπαύσεως τ ή ;  συνειδήσεω; καί 
τή ;  ίκανοποιήσεως τών εύλόγων επιθυμιών 
του, καί οσω έπιτυχέστερον εργάζεται,  τ ίσ ω  
ευεκτώτερο; καθίσταται.  Πρό; ύπνον μέν άρ- 
κούσιν έξ ώραι μέχρι <5κτώ έντός τού νυχθη- 
μέρου. Πρό; άνάπαυσιν δέ η θυμηδίαν εν 
εγρηγόρσει τό ήμισυ τούτων* πάσα; δέ τά ;  
λο-.πά; ώρα; έκαστο; λογικό; άνθρωπο;, εάν 
έπιθυμή τήν εύεξίαν καί τήν προαγωγήν του, 
•πρέπει νά δαπανα εί; μελέτην, εί; σκέψιν η 
εί; εργασίαν’ ώ ; χείριστον δέ τών σ υ μ π τω 
μ άτων έκαστος πάσχω ν, η ύγιαίνων πρέπει 
νά θεωρή τήν ψύξιν τών ποδών, καί μάλ ιστα , 
όταν δέν δύναται νά θερμάνη αύτούς, καί 
την δυσκοιλιότητα, όταν δέν έκκενώνη τήν 
κοιλίαν άπαξ τοΰλάχιστον τής Ημέρας. Ταΰτα 
μέν περί ενδυμάτων, υπνου, άναπαύσεως καί 
εργασίας.

Α: δέ τροφαί τών έκ ψυχρότερων εί; θερμό
τερα κλ ίμ ατα  μεταβαινόντων, πρέπει νά ηναι 
όσον ενεστιν εύπεπτοι καί υδαρείς μάλλον ή 
στερεά:, όθεν άντί τοΰ παρά τοΐς ’'Αγγλοι;  
ήμιψήστου καί π α χυ τά του  βοείου κρέατος, 
προτιμώτερον είναι ένταΰθα τό τοΰ άμνοΰ κα
λώ; μάλις-α έψημένου ?ι καί αύτοΰ τοΰ βοείου 
κρέατο; δύναταί τις νά μεταχειρ ίζηται τόν 
ζωμόν, άφαιρών δμω; τ» πολύ πά χω μ α  καί

μαγειρεύων καί τό κρέα; διά ποωδών χόρ
τω ν ’ άντί τών δυσπεπτω τάτω ν κκί παχε ιώ ν 
χηνών καί νησσών προτιμότεραι είσίν *ί περι- 
στεραί καί οί εξαμηνιαίοι η καί ενιαύσιοι νε
οσσοί όρνίθων ’Ινδικών ή καί κοινών. Σ ύμ-  
π αντα  δε τά  κρέατα άντί νά μαγειρεύονται 
διά τεταριχευμένου λίπους χοίρου (λαρδίου) 
καί ν’ άναμιγνύωνται διά γεωμήλων, κ άσ τα
νων, φασολιών, κυάμων καί άλλων άέρια 
προξενούντων όσπρίων, προτιμότερον είναι 
ν’ άναμιγνύωνται διά δαμασκηνών, βερίκοκων 
καί άλλων εΰπέπτων πικρών η όξινωπών χόρ
των, οίον σπανακίων, πικραλίδων, λαπαθών 
καί τών τοιούτων. ’Αντί δέ νά καρυκεύωνται 
διά πολλών πεπερωδών καί δριμέων, οίον 
πεπέρεω;, σκορόδων καί κρομμύων, προτιμώ 
τερον είναι τό μέν δριμύ πέπερι ν* άντικαν 
θιστα τό κινάμωμον, τά  δέ κάκοσμα σκόροδα 
καί κρόμια ν’ άντικαθιστώσιν ή πάντη  άποιο; 
μ,πάμια καί ή υπόξινο; ντομάτα. Περίεργον 
δε είναι οτι όσω οί ίθαγενεΐ; όρέγονται καί 
τρώγουσι κ α τά  κόρον τήν μολοχίαν ,  κόρχου- 
ρον, νομίζοντε; τήν χρήσιν αΰτού υγιεινήν, 
τόσω οί άποικοι άποστρέφονται ώς εΰτελές τό 
άθώον τούτο χόρτον, όπερ π ρ ά γμ α τ ι  είναι υ
γιεινόν.

Περί μέν τή ;  έκ τών ιχθύων τροφής ίλ ίγ α  
έχω νά είπω, διότι άπαντες μέν οί ποτάμιο ι,  
τή  εξαιρέσει δύο ειδών, ώς π « χ ίτ ε ρ ο ι ,  είσί 
βαρυστόμαχοι, ά λλ ’ οί ένταΰθα έξασκοΰντε; 
συνάδελφοι μ ’ έβεβαίωσαν, δτι  καί οί θαλάσ
σιοι, καίτοι προτιμώτεροι τών ποταμίων, καί 
εΰπεπτώτεροι τών κρεάτων δντε;,  δέν άπο- 
τελούσιν δμω; υγιεινήν τροφήν.

’Ενταύθα όφείλω βεβαίως νά είπω  τινά καί 
περί καφφέ, ούτινος η χρήσι; ούχί μόνον δέν 
άχαγορεύεται,  άλλά μάλ ιστα  καθ ίσ τατα ι  
καί επωφελή;,τούτου δ ’ έ'νεκα τό προϊόν τοΰ
το εύδοκιμεΐ κατά  τά  όμοια τής Αίγύπτου 
θερμά κ λ ίμ α τα ’ καί τούτου δμως ή κατάχρη- 
σις ενδέχεται νά γείνη επιβλαβής" χρήσιν δέ 
εννοώ τήν τριών κιαθίσκων μέχρι πέντε εν
τός τοΰ νυχθημέρου.

Τό δέ γά λ α ,  καίτοι έκ φύσεως εύπεπτον 
ον, παρά το ΐ ;  αίμορροϊδικοΐ; δμω; καί τοΐς έ- 
χουσ; συμφορήσεις τοΰ αίματος πρός τά  άνω 
είνα; επιβλαβές, διότι παρ’ βώτοΐ; πολλών ΰ-

παρχόντων γαστρικών £γρών έν τώ στομάχω 
μετα σ χη μ α τ ίζ ετα ι  δ ι’ αύτών εί; τυρόν πριν 
άπορροφηθή" φύσει δέ δύσπεπτος ούτος ών 
προξενεί νάρκην τινά είς άπαντα  τόν οργανι
σμόν καί έπιτείνει τήν δυσκοιλιότητα, άλλ’ 
δσον επιβλαβές είναι τό γάλα  άμιγές μάλις-α, 
το’σον εΰστόμαχοι καθίστανται σύμπασαι αί 
λοιπαί σκευασίαι αΰτού,οίον ή λεγομ ένη γ ία -  
γούρτη, αί διάφοροί κρέμαι, τό ριζόγαλον καί 
τ ά  τοιαϋτα" ό δε έρός τοΰ γάλακτος ,  λύων 
τήν δυσκοιλιότητα, καθ ίσ τατα ι  καί ίαμα 
χρησιμώτατον παρά τοΐς αίμορροΐδικοΐ; καί 
τοΐς πάσχουσι συμφορήσεις τού α'ίματο; πρός 
τά  άνω.

Ά λ λ ’ ή χρήσις τούτου, ώς λίαν ψυκτική 
πρέπει νά περιορίζηται μόνον κατά  τούς θερ
μού; μήνα; Μάϊον, ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον, ότε 
οί δυσκοιλιότητα καί συμφορήσεις πάσχοντες 
πρέπει νά πίνωσι κατά  πασαν πρωίαν έν πο~ 
τήριον νήστεις, πρέπει δμως πρότερον ν’ ά -  
^αιρώσι πασαν τήν τυρώδη ύλην αΰτού διά 
όιϋλίσεως ή καί δευτέρας έψήσεως, νά πίνωσι 
δέ τούτου ψυχρού έξήκοντα δράμια μέχρις ε
κατόν καί εκατόν πεντήκοντα  η καί μέχρις 
ού τά  π επ τ ικ ά  όργανα, ΰπείκοντα είς τήν έ- 
π'.δρασιν αύτοΰ, άποπέμπουσιν άπαξ  τοΰλά- 
χίστον τής ήμερα; τά  περιττά .

Κατά δέ τού; μήνα; Αύγουστον, Σ επ τέ μ 
βριον καί ’Οκτώβριον ή φύσι; παρέχει το ΐ;  
ζώσιν έν θερμοΐς κλίμασιν έτερον θρεπτικόν 
τε  άμα καί άνεκτίμητον τής δυσκοιλιότητος 
ίαμα τά ;  σταφυλάς" ούδέν τώ  ό'ντι υγιεινό— 
τερον τ ή ;  χρήσεως καί μάλ ισ τα  τή ;  κα τα -  
χοήσεω; τών καλών σταφυλών κ α τά  τούς 
μήνας τούτου;" δ ι ’ αΰτών δύναται πας τ ις  καί 
εΰκοίλιος νά ήναι καί τ ά ;  συμφορήσει; πρός 
τά  άνω ν’ άποτρέψη καί ούχί μόνον τήν εύε- 
ξίαν του νά διατηρή, άλλά καί εΰσαρκώτε- 
ρος καί παχύτερος νά γείνν).

'Π χρήσις δέ τών σταφυλών δέν άπαγο- 
βεύεται μεν καί καθ’ οϊαν δήποτε άλλην ώραν 
τής ήμέρα;, άλλά προτιμότερον είναι τήν 
πρωίαν,κενού ίντος  τοΰ ς-ομάχου. Τότε δύνα
τα ί  τις καί οφείλει νά καταναλίσκη ήμισείαν 
ή καί μίαν οκάν σταφυλών, ώριμων δμως καί 
γλυκών, καθ’ έκάστην, άποπτύων μόνον ώς 
πάντη  άχρηστα τ ά  γ ίγαοτα  (τούς σπόρους),

τούς δέ φλοιούς άδιάφορον καί άν τούς κατα-  
π ίνη, όιότι καί έπ ’ αΰτών υπάρχει ούκ’ έλίγη 
ποσότης τρυγός’ δέον δμως άμέσως μετά  
τήν χρήσιν τών σταφυλών νά ροφήση ύαθί- 
σκον άρωματικού τίνος εγχύματος ,  οίον τού 
συνήθους καφέ, ή τσαΐου, ή τής φιλλύρας" έν 
αύτώ δέ νά ένστάξη ολίγας σταγόνας οινο
πνευματώδους τίνος ποτού" οιον ρουμίου, ή 
κονιάκ ή καί αύτής τής διά μασ τ ίχης  ρακής. 
καί αύτη είναι ή μόνη ένδεδειγμένη καί άβλα- 
βής χρήσις τών οινοπνευματωδών ποτώ ν , ΐνα 
συντελέσωσιν είς τήν έκ τού στομάχου έξω- 
σιν ιώ ν  έκ τής έδωδής τών σταφυλών άνα- 
πτυσομένων άερίων. Καλόν είναι πρός τούτοις 
μ ετά  τήν ρόφησιν τού έγχύματος  τούτου νά 
περ ιπατή  έπί ήμίσειαν ή καί μίαν ώραν ό 
χρώμενος τής σταφυλοθεραπείας, ΐνα έπ ιτα -  
χυνθή ή κυκλοφορία καί αύξήσϊ) ή άδηλος 
διαφόρησις.

Πρό χρόνων πολλών έδημοσίευσα έν ϊδίω 
μου περιοδικώ σ υγγρά μ μ α τ ι,  τ ή  MeJt'car) 
τ α ν  Ά θ η ν ώ ΐ,  τελείαν άμα καί λεπτομερή 
περί σταφυλοθεραπείας πραγματείαν" ό βου- 
λόμενος λοιπόν πλειοτέρας λεπτομερίας περί 
τούτου, συμβουλευθήτω τήν μνημονευθεΐσαν 
πραγματε ίαν .

Ό  δέ τά  π ά ντα  έν σοφία οίκονομήσας έδω^ 
ρήσατο τοΐς κατοικοΰσιν έν θερμοΐς κλίμασι 
καί έ'τεοόν τ ι  δσον θρεπτικόν καί εύάρεστον 
τόσον καί άνεκτίμητον βοήθημα πρός διασκέ- 
δασιν τής δυσκοιλιότητος καί άπόκρουσιν τών 
συμφορήσεων τοΰ αίματος άπό τών άνω πρός 
τά  κάτω" τό βοήθημα δέ τοΰτο είναι τά  
πορτοκάλια" έκ τούτων ό πάσχω ν καθ’ έξιν 
δυσκοιλιότητα ή καί συμφορήσεις οφείλει νά 
δαπανα τοΰλάχιστον τέσσαρα καθ’ έκάστην 
ήμέραν ή καί πλειότερα τούτων, ε ίτε  άπλώς 
ροφών τόνοπόν μόνον, είτε μετασ χηματ ίζω ν  
αύτά  είς πορτοκαλάδαν.

Ά λ λ ’ επειδή ό ανεκτίμητος ούτος καρπό;, 
καίτοι φθινοπωρ:νός ών, είς τήν τελείαν δ 
μως ώριμότητα καί γλύκανσιν αύτοΰ άφικνεΐ- 
τα ι  συνήθως μετά τόν Φεβρουάριον κατά  θείαν 
δ’ εύδοκίαν διατηρείται άβλαβής καί νωπός 
μέχρι τοΰ Μαίου, καλόν είναι μόνον κατά  
τούς τρεις τούτους μήνας νά γίνηται χρήσις 
ή χα ί  χατάχρησις αΰτού, κατά δέ το»ς έν τ φ



μεταξύ  τούτων μήνας Νοέμβριον Δεκέμβριον 
καί ’Ιανουάριον άναγκαΤον θεωρώ ν’ άντικα- 

ταστησΥ] ή τέχνη  την φύσιν.
’Επειδή δέ κατά  ιούς μήνας τούτους αί 

μεν σταφυλκί καί λίαν δυσεύρετοι εΐσι καί 
ΰπερτιμημέναι, τά  δε πορτοκάλια είσίν εΐσέτι 
άωρα καί οξινά, διά τοΰτο ή τέχνη  αντικα
θιστά  λίαν ολιγοδαπάνως άμφότερα τα ΰ τα  
διά τής εν αύτοϊς έν φυσική καταστάσει πε- 
ριεχομένης τρυγός. Ε π ε ιδ ή  ’επίσης κατά τούς 

μήνας τούτους ώς ψυχροτάτους ήτε άδηλος 
διαπνοή έλαττοΰτα ι καί ή δυσκοίλιότης αυ
ξάνει, άριστον δε κατά  τής έλαττώσεως τής 
διαπνοής βοήθημα είναι ή χρήσις τοΰ θείου, 
τοΰ συντελοϋντος οϋχ’ ήττον καί εις την τ α -  
κτοποίησιν των λειτουργιών τής κάτω  κοι
λίας, δ ιά  τοΰτο 5 Ούφελάνδος, οΰτινος προ 
χρόνων πολλών μετέφρασα κλασικόν σύγγραμ
μ α , και ο στις πάνυ δικαίως θεωρείται ώς S 

τής εποχής ήμών 'Ιπποκράτης, συνιστα πασι 
τοϊς καθ’ εξιν δυσκοιλίοις νά μεταχειρ ίζω ντα ι 
δ ια ιτητικώ ς κατά  πασαν πρωίαν νήστεις και 
κα τά  πασαν εσπέραν προ τοΰ δείπνου άνά 

μίαν δραχμήν τρυγικής ποτάσης, άνά η μ ί-  
σειαν δραχμήν άνθέo j v  θείου καί άνά πέντε 
κόκκους δπανθρακικής μαγνησίας. Παραγγέλον- 
τα ι έν το ΐς φαρμακείοις πολλαί το ιαϋτα ι δό
σεις, καί έκ τούτων λαμβάνει 6 πάσχω ν καθ’ 
εςιν δυσκοιλιότητα άνά μίαν την πρωίαν καί 
ετέραν το εσπέρας.

Βεβαιωθήτε, Κύριε, ότι μόνον διά τής χρή- 
σεως καί μ ά λ ισ τα  τής καταχρήσεως τώ  πορ
τοκαλιώ ν καί τής τακτοποιήσεως τής δια ίτης 
έδυνήθην πρός μικρού νά βελτιώσω σπουδαίως 
την τύχην φίλου μου τινός έν ’Αλεξάνδρειά 
προ πολλοΰ χρόνου δεινώς κατατριχομένου οΰ 
μόνον υπό δυσκοιλιότητας, αλλά καί έξ οχλη- 
ροτάτου αίμορροϊδικοΰ άσθματος- τά χ ισ τα  ο* 
ελπ ίζω  διά  τής θείας βοήθειας καί δ ιά  τής 
χρήσεως καί άλλων τινών βοημάτων νά, είπω

τώ  άγάθώ  τούτο* φίλω μου τό" «’'Ηδη ύγειη? 
γέγονας μηκέτι άμάρτανε.»

Βεβαιωθήτε επίσης οτι διά μόνης ΐή ς  χρώ
σεως τώ ν μνημονευθέντων ξηρίων (σκονών) έ- 
δυνήθην νά είπω  διά παντός τό , ηδη υγιής 
γέγονας ετέρω φίλφ μου, δεινήν δυσκοιλιότη
τ α , άλλα ταύτην μόνην, πάσχοντι. Καί έν τώ  
Λρώΐω δέ σ υμ πτώ μ ατι συμφορήσεως Τίρος τά  
άνω, οΐον αίμοπτύσεως, πόνου κατά  τό ήπαρ 
η καί οφθαλμίας, οί μη ίχοντες προχείρους 
ιατρούς ΐνα  συμβουλευθώσι, καλδν είναι νά 
θέτωσι τέσσαρας μικράς βδέλλας όσον ενεστιν 
εγγύτερον τών αίμορροϊκών αγγείω ν, ΐνα  προ- 
καλώσι έπ  αυτών ποός τ ά  κάτω  τήν συμ- 
φόρησιν" άμέσως δέ μετά  την πτώ σιν αύτών 

νά έπίσχο)σι την παραιτέρω ροήν τοΰ α ίμα 
τος" εάν δε έπαναλαμβάνωσι τοΰτο κατά  
πά ντα  σεληνιακόν μήνα, καί άν έπιπροσθέτω- 

σι την χρήσιν επί τρεις μετά  τα ΰ τα  εσπέρας 
θερμών σιναπωδών ποδολούτρων, είναι σχεδόν 
άδύνατον νά μή προκαλέσωσι μετά  παρέλευ- 
σιν τριών ?ι τεσσάρων σεληνιακών μηνών τάς 
λεγομένας άνοικτάς αιμορροΐδας, καί ιαθώσι 
διά παντός τών πρός τά  άνω συμφορήσεων.

Τ α ΰτα , Κύριοί μου,ένόμισα καθήκον μου νά 
λαλησοι περί καταλλήλου δ ια ίτης ' κοινά μέν, 
ώς ήκούσατε καί τετριμμένα, καί πασ ίγνω 
σ τα , καί διά γεροντικής φωνής άπαγγελθέν- 
τ α , αλλά πέπεισμαι ο τι θέλετε θεωρήσει καί 
υμείς τα ΰ τα , ώσπερ καί οί αξιότιμοι συνά
δελφοί μου, ούχί ώς δ ιδά γμ α τα  άνεπ ίδεκτ*  
συζητήσεως, αλλά μάλλον ώς φιλοδώρημα 
τής σεμνυνομένης- υπερ τής ευεξίας καί ευη
μερίας τώ ν τέκνων της πατρ ίδος, πεμπόμενα 
ώς είπον, διά τοΰ πρώπου άξιωθέντος έν αύ- 
τ ϊϊ  τΟΰ διδακτορικού δ ιπλώ ματος τής ια τρ ι
κής. Ζήτω ή Πατρίς, ζή τω  6 Βασιλεύς τών 
'Ελλήνων Γεώργιος, ζή τω  6 Ά ντιβασιλεύς τής 

Α ίγύπτου Κεδδίβης Ισ μ α ή λ  ΠασσΚς.
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