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ΚΤΝΗΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣ)

Έξ όλων τών Αναμνήσεων, τας όποιας'έχω 
συγκομίση έκ τών πολυαρίθμων περιηγήσεών 
μου έν τή βορείφ Αμερική, μία μοί έπροξένησε 
τήν μεγαλειτέιαν έντύπωσιν. Ευρισκόμην δηλ. έν 
Καναδά, όπότε φίλοι πρό πολλοϋ Εγκατεστημένοι 
έν τή χώρα ταύτη. έσχον τήν έμπνευσιν νά διορ- 
γανώσονν κυνηγών πρός χάριν μου, κατά τών 
έκεϊ ίν πλησμονή ευρισκομένων Αλκών.

Αΰτη ή έμπνευσις δι’ εμέ ήτο σπουδαιότατη, 
διότι Επρόκειτο νά παρακολουθήσω ίκ τοΰ σύ
νεγγυς πράγματα Αξιοπερίεργα καί νά μελετή
σω τάς διαφόρους φάσεις τον κυνηγίου τούτου

Έπεβιβάσθημεν λοιπόν μίαν ώραίαν πρωίαν 
εις εν μικρόν Ατμόπλοιου, έχοντες ώς συντρό
φους τρεις ’Ινδούς, οί όποιοι Επρόκειτο τήν 
επομένην νά Αναλάβωσι τήν Αρχηγίαν τής εκ
δρομής μας. Έταξειδεύομεν μεταξύ τών κατά
φυτων Αχθών έπί δύο συνεχείς ώρας, λικνιζό
μενοι υπό τών νδίτων κα'ι -άπό τό άσμα 
τών παφλαζύντων Επί τοΰ σκάφους μας κυ
μάτων' ευρισκόμην έπί τοΰ καταστρώματος 
ρεμβάζων. δτε αίφνης κρότος Ισχυρός 
δμοιος μέ τόν τής βροντής μέ εξήγειρε 
τής ρέμβης. Έξ ένστικτου στρέφω τά 
βλέμματα πρός τόν ουρανόν, Αλλά παρα 
τηρώ, δτι ούδέν νέφος ύπήρχεν Ικανόν 
νά προκαλέση βροντήν' έν δσφ δμως πα- 
ρήρχετο ή ώρα. τοσοντον <5 κρότος ηύςα 
νεν. Ό πλοίαρχος έτεινε προσεκτικόν τό 
οι'ς, "να έννοήση τήν αιτίαν τοΰ κρότον 
τούτον, έγώ δέ περίεργος, ερωτώ τον 
πλοίαρχον, <5 όποιος φλεγματικώς μοι 
Απήντησεν: u Είναι ή μεταφορά τών ξν 
λων έκ τών δασών διά τοΰ ποταμού εί
ναι Ανάγκη νά σταθμεύσωμενη. Εντός 
ολίγου έσταθμεύσαμεν είς εν ώραιότατον 
μέρος, δπου ένεπήξαμεν προχείρους σκη- 

νάς, ύπό τήν σκιάν τών οποίων Αναπαυόμενοι 
Ανεμένομει τήν παρασκευήν τής τροφής. Έντός 
Αλίγου βλέπομεν κορμούς δένδρων Επιπλέοντος 
έπ'ι τοΰ ορμητικού γεύματος τοΰ ποταμού καί 
Αλληλοσυγκρουομένους μετά κρότου όμοιου τοΰ 
τής βροντής οί κορμοί οντοι είχον κοπή ύπό 
ύλοτόμων καί διά τοΰ ποταμού μετεβιβάζοντο 
είς τό Εργαστηρίου πρός κατεργασίαν. Μετά τήν 
Ανάπαυσα· καί τόν δεϊπνον έξηκολονθήσαμεν έκ 
νέου τό ταξείδιον μέχρι τής Εσπέρας, όπότε κα- 
τεσκηνώσαμεν έπί τών ρωμαντικών Αχθών, 
Αναμένοντες νά φανή ή χρνσοπτέρυξ αυγή, Για 
Αρχίοωμεν τό κννήγιον.

Ή ήμέρα ήρχζεν ήδη νά ύποφώσκη, οπό
τε ισχυρός βραχίων μέ Αφυπνίζει από τά ωραία 
όνειρα, είς τά όποια ήμην βεβνθισμένος- ήτο ό 
είς έκ τών Ινδών, <5 όποιος μοί Λνήγγειλεν. δτι 
ήτο ήδη καιρός νσ έξυπνήσω Εγείρομαι καί 
μετά παρέλευσιν τετάρτου τί}ς ώρας ήμην έτοι
μος πρός έκκίνηοιν.

Έν εϊδει πρωτοπορείας έτάχθησαν οί τρεις

η

.Μετιφίρι·ι·Εν ιιντήν ΐ>ιά 5.tulior 
είς τίιν ιίκηνήν ιιας.* *Ελατός της Βοριίου ’Αμερικής.
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ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΕΝ TH APXAICTHTI

ΚΑΙ Η ΔΓ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ΑΛΚΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Έπληόίαΰαν αίτϊό καί έθανιιαζαν τό ιιέγεϋος και τά ώραΐα τον κέρατα·

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝΙνδοί, έχοντες έπί τοΰ έδάφους πάντοτε προ- 
σηλωμένους τους οφθαλμούς καί δνιχνεΰοντες 
πάντα τά ύποπτα είς αυτούς μέρη, όπως 
Ανακαλύψωσι τίρ· διάβασιν τοΰ θηράματος. 
Τό δάσος, τοΰτο. τό όποιον διεσχίζομεν. ri
val έξοχον. παντοειδή δένδρα κεΐνται ίμπρο- 
σθέν μας, κατάφορτα Λνθέων. διαχεόντων έν 
τή Ατμόσφαιρα γλυκύτατου Αρωμα Ένφ έβα- 
δίζομεν έπί μίαν σχεδόν ώραν έν /ιέοιρ τοΰ δά
σους τούτου. αίφνης οί Ινδοί έσταμάτησαν καί 
μας έδε-ξαν θάμνον τινά, δοτις έσείετο Μετ' 
δλίγον εΐδομεν Αναφσινομένην τήν κεφαλήν με
γάλης άρρενος. αλκής, ή όποια Ανύποπτος έβο 
σκεν είς τά μέρη εκείνα· Εν τώ μετάξι- μοί 
προσφέρουσιν όπλο»· οί φίλοι μου. λέγοντες, οτι 
έγώ είχον την τιμήν νά πυροβολήσει) πρώτος' 
σκοπεύω λοιπόν το ώραίον τοΰτο ζώον καί 
πιροβολώ Ή δυστυχής ιίλκη θανασίμως πλη- 
γέϊσα, έκαμε βήματά τινα διά νά τρέξη. Αλλά 
F.-ιεσε κατά γης, κινούσα τήν κεφαλήν καί τους 
πύδας,'Ίνα Απαλλάξωμεν το δυστυχές ζώον τής 
Αγωνίας, διατάσσομεν ένα τών ’Ινδών νά τό 
Αποτελειώιση' ούτος δέ συμφώνως προς τάς δια 
ταγάς μας. τό πυροβολεί έκ νέου διά τοϋ περι
στρόφου του είς τήν κεφαλήν.

Ή αλκή δμοιάζει πολύ πρός τήν έλαφον, 

διακρίνεται δέ διά τάς ώραίας διακλαδώσεις τών 
κεράτων της, καί διά το ρόγχος, τό όποιον έχει 
δμοιότητα τινά ,ιιε τό τον βοός. Τινά τούτων 
τών ζώων ένεκα τοΰ μεγέθους των είναι Αλη
θείς κολοσσοί' ούτως ή αλκή, τήν όποιαν έφό- 
νευσα, είχε βάρος '.ΙόΟ λιβρέαν.

ΙΙρό τοΰ σκεφθώμεν τήν μεταφοράν τον ζεδου 
τούτου,οϊ ’Ινδοί μετά ιδιαιτέρας τίνος δεξιότητας 
ήρξαντο διαμελίζοντες αύτό καί μετά ταΰτα κό· 
φάντες μερικοί-ς κλάδους δέδρων, ήναψαν πυ
ράν καί έψησαν τεμάχιά τινα διά τό γεΰ ■ 
μα ημών, Έξετίμησα πολύ τό κρέας 
τοΰτο, τό όποιον παραβάλλω μεταξύ τοΰ βοείον 
καί τό τοΰ Ιριφείου Μόνη ή κεφαλή 
έκρατήθη σώα. ήν καί μετεφέραμεν την έπο- 
μένην διά λέμβου είς τήν σκηνήν μας. ΙΙρός 
Ανάμνησιν δί τής Θήρας ταύτης, Ικρατήσαμεν 
τά κέρατα τής αλκής, τά όποια έχρησίμευσαν ώς 
όπΛοσταοιον.

Τά ζώα δμως ταΰτα, περίφημα υπό έποψιν 
κυνηγίου. χρησιμεότατα δέ διά τό κρέας, τό 
δέρμα καί τά κέρατά των, βαθμηδόν τείνουοι 
νά έκλείψωοι 'ένεκα τοΰ συστηματικού κυνηγίου 
τό όποιον διεξάγει ό Ανθρωπος έναντίον των.

Le Ducde Morny A. Δ..

Πολλοί έγραψαν περί τών Αρχαίων Ασκλη
πιείων, ώς καί δ παρ' ή/ιίν έγκριτος ιατρός κ. 
' Αραβαντινός έν περισπουδάστεο αύτοΰ λαμπρώ 
έργφ « Ασκληπιός καί 'Ασκληπιεία», Αλλ' ου- 
δείς ένέκυψεν είς τόν μυστηριώδη καί Αληθώς 
περίεργον τρόπον τοΰ θεραπεύειν κατ αυτά, 
διότι Απέφυγαν ν' Αποφανθώοι περί ύπερφυοικοΰ 
ζητήματος Καί άλλοι μέν έσιώπησαν έντελώς 
τό σπουδαίου τοΰτο ζιρη/ια, Αλλοι δε κατειρω- 
νενθησαν αύτοΰ, Αμφοτέρων περιπίοάντων εις 
ίντελή έλλειψιν γνώσεως τοΰ τρόπου τής λει
τουργίας τών ’Ασκληπιείων παρ’ Αρχαίοις έπι- 
οτημονικώς καί ύπερφυοικώς.

Θά προοπαθήσωμεν νά ύπεγείρωμ-ν τό πε- 
ρικαλύπτον παραπέτασμα τοΰ μυστηριώδους τού
του ζητήματος.ι’ιρχόμενοι Από τοΰ ιστορικού μέ 
ρους,όπως ο! ήμέτεροι άναγνώσται κατανοήσωσι 
καλείτερον καί τήν ιστορίαν καί τόν τρόπον τής 
Ακατανόητου εκείνης μεθόδου τής θεραπείας, 
δι’ ής κατώρθουν και τοϊς Ασθενείς νά θερα 
πεύουν καϊ τά Ιατρεία των ταΰτα νά τυγχώουν 
Αμερίστου φήμης Χαι υπολήψεως-

ΙΙρωτίστως προκαλοΰμεν τήν προσοχήν επί 

θέματος, είς τό όποιον πάνιες οί προύχοντες καί 
σοφοί τής εποχής εκείνης ούχί μόνον έσέβοντο, 
Αλλά καί έθαύμαζαν τά τοιαΰτα ιδρύματα, καί 
τά ίσύχναζον καί τά συνεβουλεύοντο

>*<

Κατά τήν μυθολογίαν καί μυθολογίαν έννοοΰ- 
μεν τήν 'ιστορίαν τών προϊστορικών χρόνων. <5 
’Ασκληπιός ήτο υίός τοΰ ’Απόλλωνος. Επειδή 
δέ ού μόνον Ασθενείς εθεράπευεν. Αλλά καί νε 
κρηΰς Λνεκάλει είς τήν ζωήν, ό Ζευς χολωθείς 
τόν έκεραύνωσεν, Αςιώσας αύτόν έπειτα τής 
Αθανασίας.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Ασκληπιού ο! Αρχαίοι 
Απέδωκαν αύτώ θείας τιμάς, λ.ατρει-οντες αυ
τοί· ώς θεόν τής ιατρικής, ώς μαρτυροϋσι πε
ρικαλλείς ναοί εν τε τή ’Ελλάδι. τή Μικρά ’Joia 
καί αύτή έτι τή ’Ρώμη πλήρεις Αγαλμάτων καί 
Αναθημάτων, τεκμήρια τής λατρείας, ήν Απη- 
λαυεν επί πολλοί ς αιώνας ώς θεός τής ιατρικής, 
ώς τοιοϋτον δέ τόν Αναφέρει ή Ιστορία ώς χαί 
<5 Ιπποκράτης έν τψ -τερτφήμφ όρκερ αύτοΰ.

Ό 'Ασκληπιός, ώς Αφοσιωθείς. ώς άλλος
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Προμηθείς Ες την εύιυχίαν τής Ανθρωπότη
τας είχεν έλκύσει τός συμπάθειας τών θνητών, 
προς αυτόν δέ ώς θεόν Απηυθύνοντο ούχί μό
νον πάντες οί νοσοϋντες, Σωιήρα αυτόν Λποκα- 
λοΰντες, Αλλά καί πάντες οί έχοντες Ανάγκην 
προστασίας.

Οί πρός τιμήν τοΰ ’Ασκληπιού ναοί έκαλοϋν 
το Ασκληπιεία. Τοιαΰτα δέ ύπήρχον πολλά εν 
τε τή Έλλαδι, τή Μικρή ’Ασία και τή Ρώμη 
αυτή, καί τό περίεργον οτι και οί έν αυτή έξα 
σκοΰντες τήν ιατρικήν, είχαν τήν δύναμιν νά θε- 
ραπεύωσιν πάσας τας νόσους- Ταΰτα δέ ήσαν 
φκοδομημένα τό πλεΐστον είς ύγιεινά μέρη, είς 
άλση καί παρά κρήνας Ιαματικός.

Τό Αρχαιότερου πάντων τών ’Ασκληπιείων 
ήτο τό έν Τρίκκη τής Θεσσαλίας, τά σημερινό 
Τρίκκαλα- Έν Άθήντις ύπήρχεν επίσης περι
καλλής ναός τοΰ Ασκληπιού κατά τήν νοτιοα
νατολικήν πλευράν τής Άκροπόλ’ως, ώς παρί ■ 
στησιν ή ΰπισθεν είκών ’Εν τή Μικρά Ασία 
τά κυριώτερα τών ’Ασκληπιείων ήσαν έν Κνίδφ, 
Κώ, Σμύρνη καί Περγάμφ. \4λΑά τύ περιφη 
μότερον πάντων τών ’Ασκληπιείων ήτο τό έν 
Επιδαύρω, ένθα υπήρχε καί άγαλμα τοΰ 4σ- 

κληπιοΰ έκ χρυσού καί έλέφαντος.
Τά Ασκληπιεία ταΰτα έχρησίμευον καί ώς 

σχολαί τής Ιατρικής, λέγεται δέ ότι κα’ι ό Ίπ ■ 
ποκράτης πολλά έδιδάχθη έκ τοΰ έν τή πατρίδι 
αύτοΰ Κώ Ασκληπιείου.

Ή τών ’Ασκληπιείων έσωτερική διάταξις ητο 
ή αυτή είς ολα. Έν αύτοΐς ύπήρχον: Ιον δ ναός, 
ένθα υπήρχε το άγαλμα τοΰ Θεού 2ον πηγή, έν 
ή έλούοντο υί Ασθενείς 3ον στοά, έν ή ένδιητών- 
το πάντες οί προσερχόμενοι καί Αναμένοντε; τήν 
ΐασιν αυτών άπό τής τοΰ Θεοΰ παρουσίας.

Ωστε τά Ασκληπιεία ήσαν δπως αί σημε
ρινοί κλινικοί, τά Σενατύρια, άτινα πρός τόν αυ
τόν σκοπόν τής θεραπείας ίτεινον, μέ τήν δια 
φοράν, οτι τά μέν Αρχαία σενατύρια βάσιν τής 
θεραπείας ειχον τήν έπίκλησιν καί μεσολάβηση· 
τής θείας δυνάμεως' τουναντίον δε τά νΰν σε 
νατόρια βασίζονται έπί τής δυνάμεως μόνον τών 
φαρμάκων καί τή; έπωτήμης. Τύ δέ περίεργον 
όμως ότι ένώ τά Αρχαία έφημίζοντο ώ; θαυ
ματουργά και προσήρχοντο σπουδαίοι καί άση
μοι, τά σύγχρονα παρά τάς προόδους τής έπι- 
στήμης καί τάς διαφημίσεις των ολίγης ύπολη· 
ψεως καί φήμης τυγχάνονσι.

Εν καιρώ παρακατιόττες θά έξετάσωμεν 
τήν αίτιον καί τήν βαρύτητα έκατέρων.

"Εκ τίνος σκηνής τοΰ Πλούτου τοΰ Άριστο 
φόνους, καίτοι δ ποιητής έπί τό κωμικώτερον 
περιγράφει ταύτην, δυνάμεθα νά λάβωμεν Ιδέαν 
περί τών έν τοΐς Άσκληπιείοις τελουμένων, 
ελλείψει πόση; άλλης σχετικής καί σπουδαίας 
περιγραφής.

Οί άσθενεΐ; εφερον μεθ’ έαυτών τά σκεπά
σματα καί πάντα έν γένει τά χρειώδη διά τήν 

έν τώ ναώ διαμονήν. Μόνον φύλλα έδίδοντο 
αύτοΐς, έφ’ ών κατεκλίνοντο. Μεθ’ έαυτών ίφε- 
ρον έπίσης διάφορα τρόφιμα πρός τε Ιδίαν αύ ■ 
τών χρήσιν καί ώς προσφοράν τφ Θεω Τά 
τελευταία ταΰτα έλάμβανον οί Ιερείς.

ΟΙ προσερχόμινοι είς τά ’Ασκληπιεία ώφει- 
λον κατά πρώτον νά λουσθώσιν έν τή ιερή πη
γή. Είτα τής νυκτός έπελθονσης, ήνάπτοντο οί 
ιεροί λαμπτήρες και πάντες αί έν τφ ναώ κα ■ 
τεκλίνοντο. Μετά δέ τοΰτο υπηρέτης τοΰ ναού, 
προπόλος ύπό τοΰ Άρισιοφάνους καλούμενος, έσ- 
βυνε τά φώτα καί προσεκάλει π όντας τους έν τώ 
ναώ νά κοιμηθώσι. Τοΰτο δ’ έλέγετο ή έγκοίμησις-

Οί Ασθενείς Λπεκοιμώντο έξημμένην έχοντες 
τήν φαντασίαν άπό τε τής προσευχής καί τών 
καιομένων θυμιαμάτων, προσδοκώντες τήν έμ- 
φάνισιν τοΰ θεοϋ, δστις έμελλε νά λυτρώση αυ
τούς άπό τών δεινών. Ό δέ Θεός έμφανιζόμε- 
νος αύτοΐς κατ'δναρ, τινάς μέν έθεράπευεν ίδίαις 
χερσίν, είς άλλους δέ συνεβσύλευε τί νά πρά 
ξωσιν. δπως Ανακτήσωσι τήν εαυτών ύγείαν, 
είς δέ τινας έπέταοοε θρησκευτικήν τινα πραξιν, 
δι ής θά έγίγνοντο εύχάριστοι αύτφ, δπως 
Ακολούθως λυτρωθώσι τών έαυτών δεινών

Κατά τόν Παυσανίαν ύπήρχον έν Έπιδαύρφ 
εξ στήλαι, έφ’ ών ήσαν Αναγεγραμμέναι αί τοΰ 
Θεοΰ θαυματουργοί θεραπεΐαι και έφ’ ών άνε- 
γινώσκοντο μετά τοΰ δνόματος τοΰ Ασθενούς τό 
είδος τής Ασθένειας καί αί ύπό τοΰ Θεοΰ δοθεί 
σαι όδηγίαι Άναφέρομεν δύο:

I υνή έκ Αακεδαίμονος έπασχεν ύδροπικίαν. 
ΊΙ μήτηρ αύτής ματέβη είς Επίδαυρον, δπως 
ουμβουλευθή τόν Θεόν, αΰτη δ’ έγκοιμηθεϊσα 
είδε καθ’ ύπνον, δτι <5 Θεός έκοψε τήν κεφα
λήν τής θυγατρός της, είτα έκρέμασε τό σώμα, 
τόν λαιμόν πρό; τά κάτω καί τό ύδωρ έρρεεν 
Αφθόνως, μετά δέ τοΰτο προσήρμωσε τήν κε
φαλήν έπί τόν λαιμόν, .Ιίετά τό ένύπνιον ή 
γυνή έπιστρέψασα οϊκαδε, εύρε τήν θυγατέρα της 
καλώς έχουσαν.

’-Αν'ηρ είχε καρκίνον είς τόν στόμαχον. Ίΐλ- 
θεν είς Επίδαυρον καί κοιμηθείς έν τφ ναώ 
είδε καθ ύπνον, οτι ό Θεός διέταξε τούς ύπη- 
ρέτας αύτοΰ νά τόν κρατώσι στερεαις, έκεΐνος 
δέ άνοιξα; τ/jv κοιλίαν άφήρεσε τόν καρκίνον.

,ΐί έπιγραφαί τοΰ 'Ασκληπιείου τής Έπιδαύ 
ρου άναφέρουσιν έπίσης θεραπείας πασχόντων 
έκ λιθιάσεως καί Ασθενειών τοΰ στομάχου διά 
χρήσεως τοΰ ύδατος τής Ιερός πηγής έν πόσει 
ή έν λουτρω.

'Ιερά ζώα τοΰ Ασκληπιού έθεωροΰντο ό 
"ψις, ό κύων, <5 Αλέκτωρ καί <5 χήν.

Ο ΰφις έν τοΐς ναοϊς ήτο τό ούμβολον τής 
Ανακτήσεως νέου βίου. Τό πτηνόν χήν είναι 
έπίσης γνωστόν έν τή Έλλην. λατρεία, ώς εν 
τών Ιερών ζώων τών Αρχαίων Ασκληπιείων- 
Ο'ύτω τό έν τώ ’Αοκληπιείφ τών Αθηνών εύρε- 
θέν λαμπρόν Ανάγλυφοι· και έν τώ Έθν. ήμών

έν τοΐς καταλόγοις τοΰ ναού άναφερομένων Ανα
θημάτων Ότέ μέν τό Αφιέρωμα συνίστατο έξ 
Αγαλματίου, παριστώιντος ολόκληρον το σώμα 
τοΰ θεραπευθέντος. ότέ δέ δπερ καί συχνότερον.

Μουσείω κατατεθειμένοι· Αρ 1377, είκονίζει 
μέγαν χήνα ύπ αυτόν τόν θρόνον τής Ηπιό- 
νης, καθημένης έν τφ ναίσκφ τοΰ ’Ασκληπιείου 
τών ’Αθηνών πρό τοΰ συζύγου αύτής Ασκλη 
πιοΰ καί τής Ύγιείας ϊοταμένης όπισθεν αύτής- 
Μία δέ των μεγάλων έπιγραφαιν τών ιαμάτων 
τοΰ ’Ασκληπιείου τή; Επίδαυρου Αναφέρει ίερόν 
χήνα θεραπεύσαντα τήν ποδιιγραν Κιανου τίνος 
δΤ Αφαιμάξεως. ήν προύκάλεσε δάκνων τούς 
πόδας αύτοΰ (Τούτου ύπαρχόν ποτέ πορευομέ- 
νου, δάκνων αύτοΰ τούς πόδας και έξαιμασσων 
ύγειή έποίησε).

"Αξιόν δέ οημεια'ισεως είναι, δτι έν τή Αρχαία 
ίατρική. τή τε ίερή καί τή επιστημονική, τό 
κρέας τά ώά καί ιδίως τύ οτέαρ τών χηνών 
έδίδοιτο ώς φάρμακα κατά πλείστων Ασθενειών

Ούτως δ'Ιπποκράτης Αναφέρει πολλάς συν 
ταγάς Αλοιφών, έν οίς τό χήνειον οτέαρ^ είσέρ 
χεται κατά προτίμησιν. ώς έν τω περί Ελκών 
βιβίίυι αύτοΰ καί έν τώ περί αιμορροΐδων τών 
γυναικών Είς τά λόχεια τά μή τακτικώς ρέον- 
τα, συμβουλεύει έπίσης Ιπάλλειμα επί τής μή
τρας έκ χηνείου στέατσς, σμύρνας και ρητίνης.

Ό Αιοοκορίδης έπίσης συνιστή διά τήν θερα
πείαν τών χιμέιλων Αλοιφήν έκ λιβάνου^ καί 
στέατσς χηνείου. Έπίσης καί διά τάς παθήσεις 
τής μήτρας: Στέαρ πρός μέν τα περί μήτραν 
αρμόζει τό νεαρόν χήνειον ή δρνίθειον. Νεαρόν 
δέ στέαρ Αποκαλεί τό μή Αλατισμένοι·.

Τά ώά ώς καί τό οτέαρ τών χηνών ήσαν έπί
σης λίαν έν χρήσει καί είς τήν ίεράν Ιατρικήν.

Τινάς τών τοΰ Θεοΰ συμβουλών εύρίσκομεν 
παρά τοϊς άρχαίοις σνγγραφεΰοιν Ούτω παρά 
’Αριστείδη κρ Αίλίω βλέπομεν. δτι εις τινα μέν 
διέτασοε νά πίνη γύψον, είς άλλον κιονιον καί 
είς τρίτον νά λούεται έν ψυχρερ ϋδατι. Ό Μάρ 
κος Αύρήλως λέγει: ιιουνέταξεν ό ’Ασκληπιό; 
τούτφ ιππασίαν ή ψυχρολουσίαν ή άνυποδυ- 
oiavn. Παρά δέ τώ Φιλοοτράτφ βλέπομεν έπί
σης δτι δέν Περγάμφ ’Ασκληπιός διέταξεν Ασθε
νή νά φάγη «.πέρδικα λιβανωτώ θυμωμένον*.  
Έν Ιτέρερ Αοκληπιείφ δ Θεός θεραπεύει τινά 
πάσχοντα έκ πλευρίτιδος. διατάασων κατάπλα
σμα έκ στάκτη; βεβρεγμένον οϊνφ. Εις άλλον 
πάσχοντα έξ αίμοπτνσίας διατάσσει νά τρέ</η 
ται έπί τρεις ήμέρας διά μήλων πευκης. Εις 
τυφλόν διατάσσει κολλύριου εξ αίματος λευ
κού πετεινού.

Τό κυριώτερον δμως τών φαρμακιω· τοΰ 
Άσκληιιοΰ ήτο τό ύδωρ τή; πηγής, «αερ ο 
’Αριστείδης άποκαλεΐ «διάκονόν τε καί ουνερ 
γόν τοΰ θεοΰιι. "Ετρεχαν δ’ έκεί λέγει σίτος ό 
ουχχραφεύς κατά τό θέρος περί τά χείλη τοΰ 
φ,ρέατος ώς έαμός μελισοώιν ή μυϊαι περί γάλα.

Οί προσερχόμενοι προοέφερω κατά τήν άνα- 
γώρησίν των θυσίαν τώ Θεώ. άλέκτορα, αίγας 
και βουν, ώς καί Αναθήματα εις Λνάμνησιν τής 
θεραπείας των- Αναρίθμητα είσί τά είδη τών

τό ανάθημα παρίστα τύ θεραπευθέν μέρας του
σώματος. Τινα δέ τών Αναθημάτων τούτων ησειν
έκ χρυσού ή άργΰρου ή καί άλλου μετάλλου,αλλα
δέ έπίχρνσα. Έπίσης εύρέθησαν καί Ανά
γλυφα μετά διαφόρων παραστάσεων, έν α’ς
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ο ixo/tmaxi c ϊγχατιοιάθη ιίς Φα'.νισαε- Αλλ' ανιο; 
δ ιέμιειν Ιπ. όρχιτό» χρόνον χαί ιϊ. Alia; ιή: ‘Italia; 
nilm. Άπέθανι it Φαένιση tg πρώιη Αύγουστου τοϋ 
I'tovs tSSO, διαιάζα: νά μή ιιθή ίπι ιού ιάφου ιου 
cBit μνημιϊον ονιι έπιγραφή μί ιό ΰιομά toV άζλ' 

άπΚΐ!ς σιδηρού: σιαυρό; μί μονήν τήν Ιίξιν ; Τέλοί, 
• Finis»

Τήν οήμιρον ίχ μέν τοΰ χιφΜηνικοΰ κΐάδου δια- 
χρίντιαι ιί Γεράσιμο: Βολτέρρας δ μειαφράσα; ιόν Φίγ- 
γαλ ιού ’Οοοιανοΰ και γράψα: περί ιής αίρτστω; τών 
μοιοφυσιτών χαί τήν 'Ομηρικήν Ιθάκην, μί σκοπόν 
νά Αποδιίξτι, διι ή ΙΙαΙΙιχή τή; Κτφαίληνίας that ή 
Ομηρικέ) ‘Ιθάκη. Έκ δέ top Ζακυνθιαχού κλάδου 

όΐαπρίντιαι ή κυρία 'Γούλα Βολιέ.ρα χήρα Κουισογ.αν- 
νοπούλον, διά τόν ί-ύν νοίν και διά τα σπάνια πατριω- 
ιιχά χαι γ.ρισιιαιιχά αίσθήματά της.

Σπ. όί Κκίζης.

Η ΦΙΛΙΑ

Π Αληθής φιλία παρέχει τας γλυκυτέρας 
τέρψεις τής ζωής και είνε το μόνον μετά τήν 
φρόνησιν ώραιότερον δώρον, τό προσφερθέν 
υπό τής Πλάσεως είς τόν άνθρωπον 'Ομοιάζει 
μέ τα καταπράσινα έκεΐνα δένδρα, άτινα φέρουν 
καρπούς καί άνθη.

Καί ό δυστυχέστερος Ακόμη άνθρωπος, <5 κα
θημερινώς διωκόμενος ύπό τής οχληράς τύχης, 
δεν έχει δικαίωμα νά λυπήται, έάν είς τόν βίον 
του συνήντησε φίλον είλικρινή Τις γλυκύτερος 
δεσμότης τών ψυχών τής φιλίας ; Ποια ή παρη 
γορία είς τας θλίψεις μας ή τής φιλίας οϊ πα ■ 
ρήγεροι λόγοι καί τό πσλλαπλασιάζον τήν χαράν 
μας αίσθημα είς τας ευτυχείς μας ήμέρας ;

'Αληθής φίλη δ'εν είναι εκείνη, ήτις πάντοτε 
oot μειδιά καί φιλοφρονεί, μετά τής όποιας ό 
νειροπωλεΐς τα μάταιά σου σχέδια, τά τρελλ'1 
όνειρα; Φίλη είναι έκείνη ήτις γνωρίζει νά σε 
έπιπλήττη, έν Ανάγκη. καί νά ο'ε συμβουλεύη- 
Θά εί-ρης πολλας προθύμους πάντοτε νά σέ 
ονναναστραφοΰν καί μετά τών όποιων θά δμιλή 
σης καί θά γελάσης ευχαρίστως.Άλλα μόνον μία 
θά γχορίζη τό καλόν σου. μία ε'σεται ή σύντρο
φός σου είς τάς θλίψεις σου, δεν λέγω είς τήν 
χαράν σου. διότι τότε όλαι πρόθυμοι είναι

Άλλα ποια είν’ αΰτη;
ΆΙερός ό Αληθής έρως διά πάντα, ί'στις 

γνωρίζει τήν λέξιν."

Αυσπιοτήτε πρός τους κόλακας, γνωρίζουν 
πώς κατακτιόνται αί καρδίαι.

’Αντιγόνη Π.

-J π
Α.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Νύκτα μτλαγχολική σάν ιτΐιυταία ϊλπίδα 
ποϋ σβίνιιαι σάν ΰειιρο πικρό καί Απτλπισμίνο 
νύκτα μ' Αστέρια θαμπιρά, σάν μάτια δακρυομένα 
όπου σκορπάιι φ<β; θολό, σιό κύμα τ' Αφριομένο 
Πύ; μοιάζιττ σιή χαιαχνιά, ποΰ βγαίνιι Απ’ ιή ψυχή

Ι/του 

ποϋ μί τό μαύρο ττίπλο της σχιπά^ΐι ιή καρδιά μου 
ιυλίγιι μί: τά σπλάγχνα μου, τό πόνο καί τή λύπη 
χαί Αποκοιμάιι ιά σκοτεινά καί Αλόμαυρα δτινά μου 
Κι’Αρχίζει μί παράπονο νά τραγουδάει μί πόνο 
Ένα εμβατήριο πένθιμο πολυβασανισμένο 
σαν κάποιο νά ίκήδιυι ή δύοινχη καρδιά μου 
πολύκλαυτο χαί Αγύριστο όνειρο πιθαμένο !. . . 
λ'αί ή βάρκα Ακόμη βρίσκεται δεμένη στ' άκρογιάλη 
δπον τό κύμα τήν κουνά σάν νά τήν γαργαλιύιι 
καιάλιυκη οάν μιά ζωή τοΰ κόσμου ευτυχισμένη 
ποΰ στόν όλότρελλο χορό κάτι κι" αύτή γυρεύει 
δαμιιια άλλη δεν μιλιΐ μέ: τή καρδιά μου γλώσσα 
μονότονα καί αρμονικά σάν τ' Λφρισμένο χύμα 
μοΰ φαίνεται οάν ϋειά φωνή οί χείλη λατρεμμίνα 
όποΰ μοΰ λένε ·σ’ Αγαπώ· άκόμη καί σιό μνήμα. 
Σφουρίζει ό Αγέρας καί σκορπά, τά ξεθαμμένα φύλλα 
όπως ό κλέφτη; δ καιρός, ιήν εΰιυχιά μα; πέρνει 
καί όπως τά φύλλα σέρνονται χαί 'κείνα μες τό χώμα 
ίισε δ καιρό; στήν λυσμονιά ιήν εΰιυχιά μάς στέρνει 
Φιωχά μου δένδρα ή παγουνιά, σάς ϊριξι τά φύλλα 
χαί ατό σκοτάδι οί κλώνοι σας, κουνιούνται μ' άγοιία 
σάν τόσα χέρια ποΰ ζηιοΰν μί; τό πνιμό βοήθεια 
καί δείχνουνε στόν Πλάοιη τους, τή μαύρη όπειπισία 
Στά πράσινα τά φύλλα σα;, πόσα πουλιά έκουρνιάςα'' 
μέ τό συχνό χαί ευχάριστο τερπνό κελάδημά τους 

χα< τώρα τόσα φόβητρα γηνή-ατι σι ’κείνα 
κα. φεύγουνε πολύ μακριά παύοντας τή λαλιά τους. 
Πόσες φορές στόν Ισκιο σα; έγέλαοα Από κάτω 
ή'··5'-', νύκτες, 'χάρικα, τερπνέ; καί εΰιιχιομένις 
τά πράσινα σας τά φτερά, μαΰιανε μόνη ελπίδα 
καί ύιώχχαχτ Απ' τή μνήμη μου, ιδρεες ευτυχισμένε; 
Λα.’ τώρα. . . μόνο τά (ερά τά φύλλα ποΰ οχουπιούνται 
χτιπούττ μέ σιό σιήθο; μου, ατά μαγουλά μου επάνω 
καί μί χαϊδεύουν σιγαλά οάν νά μί χαιρετούνε 
καί τό στερνό τους φίλημα στά χείλη μου λαμβάνω 
καί διι υπάρχει πένθιμο, στό βάθος τής καρδιάς μου 
τή κάθε φλόγα μου ςυπνοΰν 'πούνε Αποκοιμισμένη 
τή; δίδουν 'itaofi ^εοή ιήν πέριοτ ν στά φτερά τους 
χαί σ'άλλο κόσμο τήν περνούν γιά ναιαι ευτυχισμένη !

Ζάκυνθος

Αγγϊλος Σαλοϋτόης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τδ ύπακοϋον ώόν.

Τό πείραιχα: τοΰτο γίνεται ώς έξϋς:
Κενώσατε έν ώόν τοΰ περιεχομένου του όιά 

λεπτές όπί!ς, ην σχηματίζετε έπ ’ αύτοΰ.Όταν 
τό εσωτερικόν τοΰ ώοΰ καταστνί ζηρόν, ρίπτετε 
όλίγην άμμον κοσκινισμένων, μέχρις οτου πλω 
ρωβ? κατά τό */ 4 περίπου- τοΰτο ίέ δυνάμεθκ 
νά ίδωμεν, Οέτοντες τό ώόν πρό τοΰ ψωτος καί 
κατόπιν φραττετε τήν οπών Χιά λευκοΰ ζωροΰ.

Όταν σας φέρωσι κατά τό γεΰμα ώζ, 
λέγετε είς τούς συνδαιτυμόνας, 5τι δόνα 
σθε νά κάμωτε τό ώόν, τό όποιον έλχβζτε εκ 
τ·<ίς τραπέζως, νά υπακούν) εις όλα τά κελευ- 
σματα, τά οποία Οά τοΰ Χώσατε. Δι’ έπιτν, 
Χείας όμως κινν,σεως εξάγετε έκ τοΰ θηλακίου 
σας τό ώόν, τό οποίον εΐ/ετε προπαρασκευάσω 
ιδιαιτέρως- πρός έκπλν,ξιν Χέ πάντων τό θέτετε 
έπ> τοΰ στομίου τώς φιάλης η έπί τώς λαβής μα 
/αίρας κτλ. καί ΐσταται ώς νά ύπήκουε όήθεν 
είς τά κελεύσματά σας. Ίνα έπιτύχη τό πεί
ραμα, αρκεί την ώραν, καθ’ ην τό θέτομεν έφ 
οίουΧηπότε μέλους, νά τό κρατώμεν Χιά τών 
Χακτύλων επ’ ολίγα δευτερόλεπτα, τοΰτο Χέ 
ποιοΰμεν, ϊνα Χώσωμεν καιρόν είς τήν άμμον νά 
κατέλθγ, καί Χιά τοΰ βάρους της νά συγκρατήσ·/) 
τό ώόν έν ίσοροπ:α.

Άχιλενς I. Λ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

«οεπτικιι αξία τών ποοτοκαλί.ίων, 
ιιήΟ,ων και άπίων.V

Τά «οοτοκάλλια τό πρώτοι- (Ιιεφάτ»; 
σα>· ιίς ϊάς Ιντεΐθη· τοΰ Ι’άγγον Ίιδίας. ι; 
τον ιίτιι μετεφέβθηααν ιίς τή·' ’Αραβίαν, ΙΙα 
λαιπτίνην καί οί-τω συν τώ χρόνφ ή καλ/.ιέρ- 
γεια αυτών κατέλαβε γιγανιιαίας διαστάσεις, 
έξαπλαχθιωα τανΰν είς πλεϊστα όση μέρη τής 
νφηλίον.

Ό εέγενοτσς οδτος καρπός,έκλήθη νφ’ήμών 
τών Ελλήνων πορτοκάλλιον, καθότι, ώς λέγε
ται, τό πρώτον ή πορτοκαλλέα μετεφέρθη εις 
τήν Ελλάδα έκ τής ΓΙορτογαλλίας.

Τά πορτοκάλλια έσθιόμενα τελείως ώριμα ώ- 
φελοϋοι πολύ καί προάγονσι τήν πέψιν. Είσίν 
ώοαύτως Αναψυκτικά, εις δέ τους πυρέσσοντας 
λίαν επωφελή.

Κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους συν- 
εοτήθησαν νπό τών "Αγγλων Ιατρών ένθέρμως 
κατά τον Λρθριτιομον, φρονούντων, οτι ή βρώ- 
σις 4—5 πορτοκαλλίων, ώριμων καθ ημέραν, 

θιραπεύει Ασφαλώς τους εξ Αρθριτισμοΰ 
πάσχοντας-

’ό "Jy/Aos Ιατρός Manson, τόσον έν
θερμο, θιασώτης τής πορτοκαλλοθεραπείας 
είναι, ώστε λέγει: αμετεχειρίσθην κατά 
τον άρθριτιομον πάντα τά φάρμακα τα 
καθ’ ήιιέραν Αναγραφόμενα' ομολογώ ότι 
μόνον διά τής πορτοκαλλοθεραπείας παρε- 
τήρηοα αίσια Αποτελέσματα, ώστε Αναγκά
ζομαι νά είπω μετά πεποιθήοεως. ότι μό
νον διά τής βρώσεως ώριμων πορτοκαλ 
λίων θεραπεύεται Ασφαλεϋς ό Αρθριτικές”.

Τά ιιΛλι ήσαν γνωστά κατά τους Αρ- 
χαιοτάτους χρόνους, παρ'οίς καί Απήλαυον 
μεγάλης τιμής.

Πάντες βεβαίως γνωρίζομεν, ότι δ τάλας Τάν
ταλος έν τοϊς ζοφεροΐς τοΰ '.Ιόου Ταρτάροις 
ευρισκόμενος, είχε καταδικασθή όπως Ανωθεν 
αύτοΰ κρεμιόνται μήλα και άτινα Απεμακρύ- 
νοντο μόλις ήπλωνε τήν χεΐρα αυτόν, όπως 
κόψη καί γευθή τής τόσον ήδείας όπώρας. 
Περί τον Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος καί τοΰ υΐοΰ 
του ’χίλείάνδρου λέγεται, ότι Αμφότεροι ήοθιον 
κατα κόρον τά μήλα.

Καί τήν σήμερον ή τών μήλων χρήοίς εστι 
καθολική, έν ιοριμάνσει δ’ εΰρισκόμενά είσι λίαν 
εΰπεπτα κα< τονωτικά τον στομάχου, πρός δε 
σνντελοΰσι πολν είς τήν θρέψιν, ένεκεν τοΰ 
ένυπάρχοντος έν αντοϊς σακχάρον. σιδήρου καί 
άλλων δευτερευόντων συστατικών.

Τά άπια Αναλόγως τοΰ δένδρου καί τών 
διαφόρων χωρών παρουοιάζονσι διαφοράς ώς 
πρός τό μέγεθος, τό σχήμα αύτών καί τήν 
γεΰσιν.

Εν ε'ιριμάνσει είρισκόμινά εισι μάλλον ει·- 
πεπτα τών μήλων καί θρεπτικά' παρεχόμενα δέ 
βεβρασμένα μετά σακχάρον είοί λίαν ωφέλιμα 
καί δ ή διά τους έν Λναρρώοιι διατελονντας. 
Πρέπει νά Λποφεύγωμεν τά /τή ώριμα απια, 
καθόσον προκαλοΰσι διαφόρους γαοτρεντερικάς 
διαταράξεις.

Γιώργιος Άνιιότ. ΒεΟανόπονλος
’Ιατρός. - Διευθυντής τοδ ιατρικού περιοόικοΰ

• Πανελλήνιας ΈπΛεώρησ-.ς»
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XVI
‘Αλλά πρός μεγάλην έκπληξιν τοΰ 'Γρυφαί- 

νου;, ό Γάλλιος τόν έδέχθη άνευ ενθουσιασμού, 
μάλιστα δυσηρεστημένος διά τήν επιτυχίαν τή; 
αποστολή; του.

Πράγματι ό διοικητή; είχε διέλθει τήν θυελ
λώδη αύτήν νύκτα ταρασσομενος ύπό ανησύ 
χων σκέψεων. Έσηκώθη δέ μέ τήν κεφαλήν 
βεβαρυμένη», τό πνεύμα ταρχγμέ/ον, τό σώμα 
πυρεσσον καί τού; νεφρούς άλγοΰντας. Καί άρ
χισε νά σκέπτεται. Ήτο φρόνιμον έκ μέρους 
του νά έξεγείρν) έξ αλαζωνεία; καί έγω'ίσμοΰ 
εί; έπανζστασιν τούς ’Αθηναίου;; Έπικαίρως 
έλαβε καί μιαν έτιστολήν άπό τόν αδελφόν του 
Σενέκα. Καί ήτο γεγραμμένη ουτω; ώστε έφαί- 
νετο, 5τ·. δταν ό φιλόσοφος τή/ έγρχφεν, είχε 
φαντασθνί την θέσιν, όπου εύρίσκετο ό αδελφός 
του.

Ό Γάλλιος πρό τή; απροόπτου κατακραυγής 
τοΰ αδελφού του, διά τήν διαγωγήν του πρός 
τού; ’Αθηναίους, ώργίσθη κκτ’ άρχάς καί έ- 
Οραυσε τάς πινακίδας.

— Πάντοτε παράπονα καί συμβουλαί !
Ητο άνθρωπος βιαίων αισθημάτων. ’Αλλά 

κατόπιν, παρερχομένη; τής οργής του, τό 
πνεύμα του μετά ψυχραιμία; έπανήρχετο εί; 
τήν ορθήν καί δικαίαν κρίσ-.ν.

Μέ περισσοτέραν λοιπόν υπομονήν, έπανήρ- 
χισε τή. άνάγνωσιν τή; επιστολής.

«Μοΰ παραπονε'.σαι, Γάλλιε, διά τό φιλοτχ- 
ραχον τών 'Αθηναίων και μοΰ γράφεις, οτι ότέ 
μέν κάμνεις χρήσιν τής καλωσΰνη; σου, ότέ δέ 
μεταχειρίζεσαι τήν ίσχΰν τής 'Ρώμη;, λκμ- 
βάνων αύττηρά μέτρα. Σέ γνωρίζω πράγματι 
ως όςυθυμον καί πείσμονα. Δέ/ αισθάνομαι 
έμκυτόν ικανόν διά νά σέ πείσω, ΐνα φοβηθή; 
αύτήν τήν ήπιότητκ. ήτι; σοί έποομήθευσε τό 
κολακευτικόν, άλλ’ειρωνικόν έπιθετον «ό γλυκό; 
1 άλλιο;» καί τό όποιον είνε έξαίρετον βεβαίως 
διά να νικήσγ; ένα λαόν, αλλά καταστρεπτικόν 
διά νά προσκτήσ^ς την φιλίαν τοΰ ήττημένου. 
Οί ’Αχαιοί είνε ασταθείς καί ευαίσθητοι πρό; 
τάς κολακεία;. Πίστευσέ μοι. Μία καλή λέςις 
θά σέ ώφελήση περισσότερον ή μία λιγεών 
στρατιωτών. Έπί πλέον σοϋ γνωστοποιώ καί 
τό έξή; : Ό κραταιό; ημών Καΐσαρ είνε φίλο; 
τής ειρήνης. "Εχει δέ πρός του; απογόνου; τοΰ 
Περικλεούς καί τοΰ Άλκιβιαδυυ ολην εκείνην 

τήν συμπάθειαν, τήν οποίαν περιμενει τι; απο 
άνθρωπον φίλον τών γραμμάτων. Θά σέ μισήση 
λοιπόν τόσον, Sv ήθελες έξοδεύση τό αίμα τών 
στρατιωτών του, όσον καί άν καταστήσεις 
έχθρικάς τάς διαθέσεις τών 'Ελλήνων. Ώστε 
σέ συμβουλεύω, αγαπητέ μου αδελφέ, οσον καί 
άν προτιμάς τήν μέθοδον τής αυστηρότητος, 
νά άκολουθήσ·/); τήν μέθοδον τή; συνδιαλκγή;».

Ό Γάλλιος όταν έτελείωσε τάς λέξεις τχύ- 
τας έμορμύρισεν ;

— Ό Σενέκας έχει δίκαιον.
Δυστυχώ; ητο πολύ άργά πλέον. Είχε προ

χωρήσει πολύ, ώστε νά ύποχωρήσγ, χωρίς νά 
τόν κατηγορήσουν έπί αδυναμία. Καί πρός 
στιγμήν έσκέφθη νά δώσνι αύτός ουτος τήννεα- 
ράν κόρην πρός τόν Άπολλωνίδη. Αύτή ή πρα 
ξις δέν θά ητο άσχημο; καί άμοιρος πολιτικής. 
'Αλλά διά τήν άλαζωνείαν του θά ήτο βαρύ 
κτύπημα. Καί ώργίζετο καθ’ εαυτού, διότι ήτο 
ανίσχυρος νά κάμη έκεΐνο, οπού έσκέπτετο καί 
ήθελεν,

Έν τούτοις, επειδή ό Τρυφαίνης ήργει, ήλ- 
πιζε νά μή ευρωσιν τήν Δάμαριν. Καί τούτο 
θά διώρθου τά πράγματα.

Αίφνης όμως χνηγγέλθη ό μέθυσος κα ο 
Γάλλιο; τόν ύπεδέχθη μέ απότομον ύφος.

— ’Αρκετά μέ έκαμε; νά περιμένω, Τρυφαίνη. 
Έν τοσούτω ή Έλευσίς δέν απέχει δύο ημέ
ρας κκΐ μάλιστα δΓ έφιππου;. Βεβαίως εί; Ο
λα; τάς ταβέρνα; τού δρόμου έκαμε; σταθμού;.

—Άν ήθέλατε νά πίνωμεν μόνον από τά; 
πεγά; τού δρόμου, δέν ήτο φρόνιμον νά μοΰ 
δώσετε Σκύθα; ώ; συντρόφου;.

Καί μετά την χπάντησιν ταύτην, ήτι; έφαί- 
δρυνε τό πρόσωπόν τοΰ διοικητοΰ, τώ διηγήθη 
τή·/ αιχμαλωσίαν τή; Δαμχριδος. Καί ήδη άνε 
μενε τά; διαταγά; του, διά νά τή/ μεταφέργ 
άπό τό καπηλεΐον εί; τάς 'Αθήνα;.

Μετά τινα στιγμήν σιωπής, ό Γάλλιο; απε- 
πεμψε τόν Τρυφαίνη/, λέγων :

— Νά έπανέλθη; τήν έσπεραν περί τήν δε- 
κάτην διά νά λάογ,ς διαταγά; μου.

Έκ τή; άποφκσεώ; του έξηρτατο ή ησυχία 
τή; επαρχία;. Γί έπρεπε νά πράξη; Διστάζων 
είσέτι, αφήκε τό ζήτημα είς τή/ θελησιν τών 
θεών.

Συνεβουλεύθη λοιπόν τούς οιωνού;. ’Αλλά τά 
ιερά πτηνά ήονήθησκν τά ψυχίχ τοΰ άρτου καί 
κάκιστον τοΰτο προμηνυμα έθεωρηθη.

’Έφεραν και άλλους άλέκτορας, οΐτινες έπέ- 
πεσον έπί τή; τροφή;, άφήσαντες νά πεσωσιν 
έπί τοΰ εδάφους ψυχία, σημεία ευνοϊκότατα 
θεωρηθέντα. Ουτω αί δύο ένδείζεις συνεκρούοντο 
καί ό Γάλλιος έπρεπε νά άκολουθήση τήν ίδιαν 
σκέψιν του.

Όταν δέ ό Τρυφαίνη; έπανήλθεν έκ νέου, ό 
Γάλλιος τώ είπεν:

—Άς πηγαίνωμεν'.... Θέλω νά τήν ελευ
θερώσω ό ίδιος.

Έν τούτοις ήτο ακόμη αναποφάσιστος.
Καί καθ’ οδόν πχρετήρει τήν πτήσιν τών 

πτηνών. Είδε δύο κόρακας ιπταμένους έξ άρι- 
στεοών του κχί άνθρωπον χωλα'.νοντα κατα τόν 
δεξιόν πόδα. Καί οί οιωνοί ουτοι ήσαν ολέθριοι.

*
» *

Εντούτοις ό πυρετός τή; Δαμάριδο; δέν 
κατέπαυσε. Καί ότέ μέν αί παρειχί τη; ήσαν 
ώ/ραί, ώς ό κηρός, ότέ δέ έρυθροΰντο έκ τοΰ 
πυράς, τό όποιον έκαιε τό στήθος της. Έπασχε 
δεινώ;. Αί δυνάμεις της άπό στιγμή; εί; στιγ
μήν έξησθένουν περισσότερον. Άντελαμβάνετο 
ή ίδια, ότι οί οφθαλμοί της έπιέζοντο, οτι ή 
όψις της ίσ/νοϋτο διά μιά; κχί οτι καθίστατο 
ώ/ροπράσινος, όπως οί ετοιμοθάνατοι καί έχαι- 
ρεν ώσεί χπηλευθεροΰτο. Μια μόνον σκέψις τήν 
έστενοχώρει.

Ό Χριστός θά τήν έδεχετο ; Ένδομυχως τώ 
απηύθυνεν ίκετευτικάς προσευχάς. Ήδη έπε- 
θύμει ν’ άνήκη μόνον εί; αύτόν. Φθάνει νά 
■κατεδέχετο πάλιν καί τήν δεχθή.Ώ; πρός τού; 
πόνους καί τά δεινά, τά έθεώρει απαραίτητα 
πρός έξιλέωσίν της καί μάλιστα ηύχχριστε’.το.

Ή δέ δυστυχή; Φιλίννα ήγρύπνει απελπις. 
Αίφνης ήκούσθησαν τά βαρέα βήματα τών 

ίππων, θόρυβος ήγέρθη εί; τό καπηλεΐον καί ή 
Δάμαρις ήλουσε αίαν φωνήν

—Ό Διοικητής '
Τότε έπεκαλέσθη τον θάνατον.*
Ό Γάλλιος έκρινεν,ότι ήτο άναξιον είς ανθύ

πατον νά είσχωρήση εί; μίαν λαϊκήν ταβέρναν, 
ώ; σκύθης οίνόφλυζ.

Έκάλεσε λοιπόν έξω τήν κόρην εί; τόν δρό
μον, όπου υπό τό φώ; τή; Σελήνης ή σκιά τών 
ανθρώπων έμυκήνετο, σχηματιζουσχ σκιαγρα
φία; γιγάντων. Οί αστέρες έλαμπον εί; το 
στερέωμα παμπληθείς.

Ή Δάμαρις μόλις διέκρινε τόν διοικητήν, 
ανέκραζε :

— Τί θέλεις χπό έμέ·.χ, Γάλλιε;.... Έγώ 
θέλω ν’ άποθάνω, καί δέν ανήκω παρά μόνον 
είς τόν Χριστόν '.

— Είς τόν Χοιστόν ! άνεφώνησεν ό Γάλλιος· 
ώστε ήσο οπαδός του;

— Μάλιστα. Ήμουν.
Ό Ρωμαίος ήτο βαρύτατα διατεθειμένος 

κατά τής νέας ταύτης χίρεσεως, διότι τώ ει-

— Αντίι είν<ι» Λ ώραία Αάραρις ;

χον είπεΐ, οτι ήτο ασεβή; καί έχθρά πρός τούς 
παλαιούς θεού;

Έζήτησε τότε νά πλησιάση εί; δαδούχο;, 
ύψωσε τόν πέπλον τή; Δαμχριδος καί έπί μα- 
κρόν παρετήρει άφωνο;.

Έν λείψχνον ! Αύτή ήτο ή ωραία Δάμαρις; 
Πόσον είχεν άλλαξει τό πρόσωπόν τη; έκ τών 
δεινών. Ό Γάλλιο; έδοκίμαζεν είδος τι τρό
μου καί φρίκη;.

Όλον τό πάθος του είχε καταπέσει ώς θυελ
λώδης άνεμος περαστικός.

ΊΙ Δάμαρις κνεγίνωσκεν είς τό βλέμμα του 
άπειρον οίκτον καί έπειδή ή έξέτασις παρετεί- 
νετο, ανύψωσε τού; οφθαλμούς τη; πρό; τόν 
ουρανόν. Νεφίδριά τινα διαφανή έτρεχον χαρι- 
εντα καί τόσον φωτεινά, ώστε ώμοίαζον προς 
πέπλου; έλαφρού; ύφασμέ'Ου; άπό ακτίνας τή; 
σελήνης. Καί ή Δάμαρις έφαντάζετο, ίτι μετ’ 
ολίγον θ’ άνήρχετο εί; αιθέρα καί αυτή επίσης, 
ώ; φάσμα λεπτότατον. όμοια προ; έκεϊνα τά 
νέφη.

Τότε ό Ρωμαίος άφήκε τό κάλυμμα νά πέσγ, 
καί είπε:

— Τό νά έπανιδοθώμεν, Δάμαρις, θά ήτο 
όλέθριον εί; άμφοτέρου; μας. Μή·/ έπιστρεψγ,ς 
εί; τάς Αθήνα;. Άφοΰ είσαι χριστιανή, πή
γαινε καλλίτερα είς τήν Κόρινθον, όπου καθώς 
λέγουν, αί οπαδοί τοΰ Χριστού είνε πολυπλη
θείς. Πήγαινε καί είθε οί θεοί νά σε φυλάττουν.

Διά τοΰ δακτύλου του έδείκνυε τό σημείο·/ 
τοΰ ορίζοντας, όπου ό ήλιος είχε βυθισθή.

Ή Δάμαρις έψιθύρισε ’.
— Θά σάς ακούσω,
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Κα'ι ένώ οί φορείς έπανέλαβον τήν ύποδει- 
χθεϊσχν οδόν, ή δροσερότης τής νυκτός έπανέ
φερε την νεάνιδα είς τάς αισθήσεις της. Ή 
ζωή μετά τής χαράς έπανήρχοντο καί έφαν- 
τάζετο,οτι έκεϊ κάτω θά έπανεύρισκε τό φώς.

Ό Γάλλιος. έφ’δσον ήδΰνατο, μακρόθεν τήν 
περιέβχλλε διά τού βλέμματός του. Ό Τρυ- 
φκίνης είχε μείνει είς τό καπηλεΐον διά νά πι/).

XXII
ΕΙΧ ΑΝΑΖΙΓΓΗΣΙΝ Till AAMiPEQS

Τήν ημέραν εκείνην μία γενική ανησυχία 
έπεκράτει είς τήν αγοράν. Τά βλέμματα ήσαν 
ύποπτα καί απειλητικά· τά χείλη άντηλλασ 
σον λόγους χαμηλή τή φωνή· τά δέ κινήματα 
ήσαν μετρημένα. "Ομιλοι έσχημχτίζοντο κατά 
μήκος τών τοίχων διά νά μή φοραθώσιν ύπό^τών 
κατασκόπων, καί έκεϊ συνεκροτοϋντο διαβούλια 
μυστικά. "Ανθρωποι τέλος μετέβαινον άπό τής 
μιας συναθροίσεως είς τήν άλλην.

— Τι νεώτερον γνωρίζεις ;
— Ό Γάλλος έθεάθη χθές πρός τόν δρόμον 

τής Έλευσΐνος μέ φρουράν.
— Κάποιος ισχυρίζεται, ότι ό ανθύπατος πα 

ρεβίασε τό άσυλον καί άπήγαγε τήν Δάμαριν.
— Ή εϊδησις είναι ψευδής ασφαλώς. Διότι, 

καθώς έγώ έπέστρεψα σπήτι μου, χθές τήν νύ
κτα πολύ αργά τόν είδα νά έπιστρέφή. Δέν 
έφερε καμμίαν αιχμάλωτον καί δέν είχε τό 
ΰφος θριαμβευτικόν.

— Λέγουν πώς ή Δάμαρις έφυγεν ήδη άπό 
τήν ’Ελευσίνα.

— ’Αθηναίοι, είμαι πεπεισμένος, ότι μάς 
άπατώσιν.’Ιδού πάλιν τί έμαθα έγώ. *0  διοι
κητής είχε μεταξύ τών ιερέων ΐδικούς του έμ
πιστους άνθρώπους. Καί άπήγαγον αύτοί τήν 
Δήμαριν εις κάποιαν μακρυνήν πόλιν, δπου θά 
ΰπάγγ, νά τήν εύρη.

Ή ύπόθεσις αυτή ήτο ή ρωμαντικωτέρα καί 
κατέκτησε περισσοτέρους εύπιστους. Μεταξύ 
του πλήθους ύπήρχον πολλοί ευερέθιστοι καί 
έπιπόλαιοι, ώθοΰντες τόν λαόν εις φιλοπολέμους 
άποφάσεις. Ύπήρχον όμως καί οί νουνεχείς, 
οΐτινες μετά τήν στιγμιαίαν όργήν των, έπανα- 
κτώντες τήν ψυχραιμίαν των, έκρινον ότ. λόγω 
τής αδυναμίας τής Ελλάδος πρό τού Ρωμκϊκοϋ 
κολοσσού, έπρεπε νά άποφύγωσι τήν συμπλοκήν.

Αίφνης ψίθυροι έκπλήξεων έξέφυγον άπό τα 
πλήθη.

Εις κήρυξ ένεφανίσθη, άκολουθούμενος ύπό 
τεσσάρων στρατιωτών πρός προστασίαν καί έ ός 
σαλπιγκτοΰ, διευθυνόμενος πρός βοράν τής πλα
τείας, παρά τόν Κεραμεικόν. Έ<εί άνήλθεν έπί 
τοΰ βήματος. Ή σάλπιγξ διέχυσε τούς απει
λητικούς βρυχηθμούς της έπί τών τεσσάρων 
σημείων τοΰ όρίζοντος καί τά πλήθη έτρεξαν 
άγωνίώντα.

διδασκαλίας τοΰ

ό Γάλλιος άνα- 
Άθηναίων. Έν

Άλλ’ έκ τών πρώτων λόγων τοϋ^ ρήτορος 
διέδραμε τούς άκροατάς άνακούφισις, ήτις ολί
γον κατ ολίγον μετεβάλλετο είς αληθή θρίαμβον.

«Ό ένδοξώτατος Γάλλιος, εϊπεν ό κήρυξ, 
ανθύπατος πάσης τής Ελλάδος, καθιστά γνω
στόν πρός τόν λαόν τών ’Αθηνών, οτι ό θειος 
Καϊσαρ τιμής ένεκεν πρός τούς απογόνους τής 
πολεως τού Περικλεούς, συγκατατίθεται νά τοϊς 
δώσγ τό άριστούργημα τοΰ Ποαζιτέλους, τήν 
Βραυγωνίαν Άρτέμιδα, ήν κατέχει, άντί δια- 
κοσίων στατήρων*.  Ό Γάλλιος προθύμως άνε- 
λαβε νά προσφέρη είς τό άσ-υ τό άριστούρ
γημα αύτό». ,

"Εκρηξις ενθουσιώδης φωνών ΰπεδέχθη την 
είδησιν τοΰ μεγαλοπρεπούς αύτοΰ δώρου. Διά 
μιά; ολαι αί δυσαρέσκειαι έςηλείφθησαν. Γινές 
έν τούτοις έλεγον είς τό ούς τοΰ γείτονος των:

— Ό Ρωμαίος ίφοβήθη. Καλά έκάμαμεν 
καί τοΰ έτρίξαμε τά δόντια.

Άλλ’ ό κήρυξ δι’ ένός κινήματος διέκοψε τάς 
ένθουσιώδεις φωνάς. Είχεν άκόμη νά τοΐς ομι
λήσει.

« Ό Διοικητής, είπε, συνιστά προσοχήν εις 
τούς ’Αθηναίους, κατά τή; —-.......
Χριστού, ήτις είνε άσεβής καί έπιζητεί νά δια
τάραξή τό Κράτος. Βεβαίως 
γνωρίζει τήν φρόνησιν τών 
τούτοις χθές μία χριστιανή ήπάτησε τήν καλο
πιστίαν σας καί είσήλθεν είς τό ιερόν τής 
Έλευσΐνος, Εύτυχώς δέν υπάρχει πλέον φόβος 
νά βεβηλώση τόν ναόν...., διότι ο 1 άλλιος. ες 
εύσεβείας πρός τούς θεούς τής ’Ελλάδος, τήν 
έξώρισε τών Αθηνών».

Μερικαί φωναί ήκούσθησαν.
— Πολύ καλά έπραξε.
Ό κήρυξ προσέθηκεν :
— Ί1 ιερόσυλος αύτή ονομάζεται Δάμαρις. 
Μέγας θόρυβος έγένετο τότε εις τήν άγοράν. 

Οί μέν έφώναζον;
— Ψεμμχτα! Ή Δάμαρις δέν εινε χρι- 

στιανή.
Καί άλλοι:
— Μά; εμπαίζει. Αύτό τό παιγνίδι ήτο άσε 

βέστατον πρός ήμας. ,
’Αλλά κάποιος άπό τό πλήθος άνέκραζεν :
— Ό κήρυξ λέγει άλήθειαν.
Όλοι έστράφησαν πρός τό πρύσωπον αυτό 

καί άνεγνώρισαν τήν Ρεβέκκαν.
— Ψέμματα λέγεις, γρηά στρίγγλα!
— Έρωτήσατε καλλίτερα έκεϊνον τόν άν

θρωπον έκεϊ κάτω, άν δεν τήν έδιωξαν άπό τόν 
ναόν τοΰ ’Ασκληπιού, επειδή ήτο χριστιανή.

*0 άνθρωπος εκείνος έπεβεβαίωσε πράγματι 
τήν γραίαν. Καί άλλοι δε τηρήσαντες άχρις 
ώρας σιγήν προσέθηκαν νέας λεπτομέρειας δι’ 
ών πάντες έπείσθησαν οτι ή Δάμαρις είχεν έγ-

’ Χρυσοΰν νόμισμα είκοσι δραχμών.

διότι δέν ήδΰνατο νδ φαντασθή ΐν δν, χωρίς 
μορφήν σωματικήν, χωρίς υλικός Αναγκας Αέν 
ήδΰνατο πλέον να δέεται πρδς τδν Θεδν καί νδ 
τδν υπηρέτη καί περιέπεοεν εις Απελπισίαν.

Τότε δ θεδς είπε πρδς τδν Μωϋσέα .
ιιΑιατί Απεμάκρυνες Απ’ εμού τδν πιστόν μου 

ύοϋλον ; Κάθε άνθρωπος έχει σώμα Ιδικόν του 
καί λέξεις Ιδικάς του. "Ο,τι δια σέ δέν έχει κα
λώς, δι’ άλλον έχει άριστα, δ,τι δια σέ είνε δη
λητήριου, δι’ άλλον είνε μέλι Αί λέξεις δέν ση
μαίνουν τίποτε Έγώ βλέπω τήν καρδίαν ίκεί 
νων, οΐτινες Αποτείνονται πρδς Ιμέ*.

Ή παυάδοσις αΰτη μοΰ Αρέσκει πολύ καί 
σας παρακαλώ να μέ θεωρήτε ώσδν έκεϊνον τδν 
ποιμένα. ΙΙάοα παραχώρησις Ανθρώπινη Απέ
ναντι τοΰ Θεού θα είνε πάντοτε άτελής- Αέν 
θέλω ν’ αυταπατώμαι, οτι ή καρδία μου είνε ει
λικρινής δπως ή καρδία τοΰ ποιμένας».

KPINin ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΣ

κολπωθεϊ τήν νέαν θρησκείαν τοΰ Χριστού. Και 
τότε όλοι οί ’Αθηναίοι διετέθησαν δυσμενέστατα 

κατ’ αύτής. ,
__ Άλλως τε, παρετήρησεν εις φιλοσοφο;, 

κατηγορών αύτήν διά τοιούτο έγκλημα, ο 1 αλ- 
λιος άπεφάσισε βεβαίως νά μή τήν νυμφευθρ 

ποτέ.
Τό έπιχειρημα ύπήρξεν αποτελεσματικόν. 

Καί όλοι έπεδοκίμασαν τόν Γάλλιον.

(άκολουθεϊ)

JI ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! Ηί > ΤΟΑΣΤΟΗ
’Ολίγον πρδ τής κρίσεως. ήτις τδν κατέρριψεν 

Αναίσθητου, μέχρι τής μοιραίας στιγμής. ή οι
κογένεια τοΰ Ί'ολοτόη Ανήσυχος ϊστατο παρα 
τήν κλίνην τοΰ ίτοιμοθανάτου.

Ό φιλόσοφος Ιφάνη ώσεί να έστενοχωρήθη 
δια τήν τόσην Ανησυχίαν τών οίκείων του εξ 
αιτίας τον καί εϊπεν : ,

__ ’Υπάρχουν είς τήν γήν χιλιάδες Ανθρώ
πων, οί όποιοι υποφέρουν, διατ'ι θέλετε να Λοχο- 
λήοθε μόνον περί έμοΰ ;

Ήσαν αί τελευταίοι λέξεις τοΰ μεγάλου γέ- 
ροντος

Ό Παρισινός Χρόνος Αφιερών μίαν δλόκλη- 
ρον σελίδα εις νεκρολογίαν τοΰ Τολστύη. παρα
θέτει έπιστολήν. ί)·· «δ τελευταίος τών προφη
τών*  Λπηύθυνε πρδς Γάλλον κληρικόν, μόλις 
προ δεκαπέντε ήμερών καί ήτις είναι τρόπον 
τινα ή θρησκευτική διαθήκη τοΰ Ι’ώσσε.υ φιλο
σόφου. έν ή ή ψυχολογία τοΰ αισθήματος τής 
πίοτεως έκτίθεται μέ τρόπον βαθύτατοι·:

«Σάς ευχαριστώ, Αγαπητέ Αδελφέ, γράφει δ 
Ί'ολοτόη. δια τήν έπιοτολήν σας, ί}ν ένέπνευσε 
τδ Αληθές χριστιανικόν αίσθημα τής Αγάπης. 
"Οσον Λφορήι έμέ έπιθυμώ νά σάς θπενθυμίσω 
μίαν Αραβικήν παράδοσιν

ν. 0 Μοιϊοής ευρισκόμενος εις τήν έρημον, 
έπλησίασεν είς ϊν ποίμνιον καί ήκουσε τδν ποι - 
μένα, δστις έδέετο ώς είής πρδς τδν θεόν : 
nΠόσον είμαι ευτυχής Κύριε, νδ ήμαι δ δούλος 
σου, πόσον θα ήμην ευτυχής να σοΰ πλύνω τους 
πόδας, να τους φιλώ, να σοϋ φορώ τα δπνδή·^ 
ματα. νδ οϊ κτενίζω, νδ πλύνω τδ Ινδύματα 
σου, να προπαρασκευάζω τδ χρειώδη σου. νδ 
σοϋ ηέρω τδ γάλα τών Αμνάδων μου. "Ολη ή 
καρδία μου αίσθάνεται διδ σέ" ■ Απούσας τοι- 
ούτους λόγους ό Μωϊσής. ώργίσθη καί Π.σε :

ι^Βλασφημείς, δ Θεδς είνε πνεύμα καί δεν 
ξχει Ανάγκην ούτε ’ενδυμασιών, ούτε ύπηρε- 

οιών*.
II καρδία τοΰ ποιμένας Ιπληρώθη δδυνης,

Πήρε ή Α’οικώ τή οιάμνα τη;
καί ίσια πίρα τράβηξε σι»} βρύοι 

Γ άχριβοποιιομέιο άτι κώ Ατίμητο 
μι δροαάτο νιρϊ> ποτίοη,

div ώχι φθάοΐι σι- άχροιτέριομ» 
ποΰ /<« τή ββύοι ξαγναντιόιι 

Ξαχάόμαλο έεβίνιη ποΰ σταμάιηοι 
κΓ Αλ’ τ' άλογό ιον ξιπιξτνει 

Ποιο; νάται τάχα ποΰρχιιαι 
μίαα σιό χο>ρι·> ξιφανιώτα 

Ά· μοΰ ξιμήσ.η στάμνα χια ώ πότισμα
τή οιάμνα τη; ή Κρινιύ δί» θά τοΰ άύοη... 

σνλλογιομίνη προ; τή βρνσι πήγαινι
φθάνιι μΐ τ’ άλογά τη; κι' ίπηθαινιι 

Χή στάμνα σ·0 ογούρνα τή χιονόλιυκη 
ιά διδ μώια χαμηλώνιι...

.Χαιράμινη·, "1: ώ ξα,θόμαίο
άσήκωσι τά μάτια σου καί δό; μον 

λίγο ντρά οιή κρυοταλλεκια οιάμνα σου 
γιά νά ποτίσω τ’ άλογό μον...

— tdir πίρτιι τή; Κοινιώ; ή στάμνα τη; 
νιρΰ γιά σίνα καβαλάρη 

νιρδ σι ή στάμνα τη; γιά πότισμα 
i’z,c μονάχα αυτή ποΰ θά οί πάριμ ...

—Μι,ν άρνηθβ; τή χάρι ποΰ σοΰ ξήιηοι 
ιΐκοοιδνύ χρονόνι παληκάρι

Κρινιώ μου ’ γνώρισι «“ Μή·ρο σου 
χοίρθι γιά οί>α, να οί παρη

Και ά» ίσιο; ή Αγάπη σου δίν ϊσβυσι 
ονυι και πιστού τοΰ παιϊρα 

δπως άπόψε βάζουμε τά στιφανα 
Καί αύριο δε νά φύγουμε γώ ώρα.

Ζάκυνθο; Άγγελος ϊαλούτόης
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Διαφορά κυρίου καί υπηρέτου.
Καί οί δύο καπνίζουσιν άπό τόν αύτόν κα

πνόν,’ μέ τήν διαφοράν, οτι μόνον ό είς πλη
ρώνει.

Οί τρελλοί καί τά παιδία νομίζουσιν, οτι 
είκοσι φράγκα καί εϊκοσιν έτη τή; νεότητός των 
δέν τελειώνουν ποτέ.

Μεταξύ λαιμητόμου καί έρωτος δέν ύπάρ- 
χει τι; διαφορά, διότι καί μέ τά δύο χάνει 
κανείς τήν κεφαλήν του.

Ίΐ σοβαρότη; τοΰ ήθους είναι συχνότατα τό 
καταφύγιου τών μικρονόων.

"Οστι; γίνεται πρόβατου, επιτρέπει είς τούς 
λύκους νά τόν φάγουν.

"Αν θέλγ,ς νά δοκιμάσεις τήν αξίαν τών χρη
μάτων, ζήτησε νά δανισθή;.

Ό έμπορο; δεν πρέπει ποτέ νά κλείν) τούς 
οφθαλμούς. Όταν πωλή, πρέπει νά άνοίγ-ρ τόν 
ένα καί όταν αγοράζει καί τού; δύο.

'Ο μακαρίτη; Γ. X. έλεγεν ;
—At φίλε μου,δέν γνωρίζει; πόσα έμαθα άπό 

ανθρώπου; άγνοοΰντα; και αύτήν τήν άναγνωσιν.

ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ
Προσοχή και έπιμονή μεγίστη Απαιτείται. ί>·α 

κρατώμεθα εί; τους λ,όγοι·;, τά; σκέψεις, τά; 
πράςεις, τάς ήδονάς, τάς λύπα; κ/.π....Αότή δέ 
είναι ι'/ καθόλου καϊ Αληθής εγκράτεια, ήν πολ
λοί περιορίζσνσι μόνον εΐ; τά; ήδονάς. Πόσην 
δε ώφέλειαν μά; παρέχει αΰτη έν Λντιθέσει 
προ; τήν άκρασίαν, τό λέγει έν συντόμφ δ ποι
ητής διά τοΰ έςή; λίαν διδακτικοί· δίστιχου !

Ή εγκράτεια ;χχς Βίδει και υγείαν καί ευτυχίαν,

ΉΒονί; ή άκραιία. πλήν συγχρόνως ατιμίαν, άσθς-
[νεϊας και πτωχείαν·,

Πλάνη μεγάλη τό νά νομίζωμεν, ΰτι διά τών 
γραμμάτων μόνον Αναπτύσσεται τι;· Έάν δέν 
είσέλθη εις τό κοινωνικόν σχολεΐον κα! μσρ· 
φανιΊή) ηθικώς πρωτίστω; καϊ κυρίως. εις μάτην 
ά; άναμένη μόνον Λπό την παιδείαν τήν Αληθή 
Ανάπτυξίν του, καθόσον μόνα τά γράμματα, 
ιίνευ τής Ισωτερική; οί ν τ<5 χρόνφ Ανακαινί- 
σεως καϊ βελτιώοεως, τόν καθιοτώσι η αυλότερον-

Τά sif volo, sic jubeo, ίφαρμόζεται είς πολ
λοί·;, οΐτινες έπιμένουοι πολύ έκεΐ, οπού δέν 

πρέπει, θέλοντες νά έπιδείξωσιν είτε πολνμά
θε. ιαν, είτε ευφυΐαν !

Καϊ έκεί ΰπου συσκοτισμένοι πολλάκις έκ τών 
τρικυμιών καί τής ζάλης τοΰ βίου νομίζομεν δτι 
δέν υπάρχει ουδεμία σωτηρία, υποφώσκει έλπίς 
τις, ήν κάλλιστα έξυμνών ποιητής τις, γράφει :

“Καί τελευταών εύγενώς είς τήν ’Ελπίδα κλίνε
έ· ύπνων δέν εινε 
ή ιύγενής ’Ελπίς 

έγρηγορότ-.ς πνεύματος άλλ’είναι φώς τι θειον 
ώτεί άκτίς είσδύεν 
δι’ αοανοΰς όπής».

Γ. ΚαλλιοντζΑς

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Πρωτήθη ποτέ δ Μίλτών, άν θά διόΰξτ) 

ξέιας γλαισσας είς τάς θυγατέρας του.
— Είς τήν γυναίκα Αρκετή είνε. μία γλώισσα, 

Απήντησε

Ηρώτησέ ποτέ <5 βασιλεύ; Κάρολος δ Θ 
τόν ποιητήν Αωράτον : διατί, γέρων ών, ένυμ 
φείθη νεαρωτάτην γυναίκα.

— Μεγαλειότατε, άπήντησε, ποιητική άδεια.

Γάλλος τις έλεγε πρό; Άγγλον, ΰτι οϊ μέν 
".Τ/χλοι έφεΰρον τόν τρόπον τοΰ νά περιπατώ)· 
μεν tn! τοΰ ί’δατος, έν ω οί Γάλλοι έπενόησαν 
τήν τέχνην τοΰ περιπατείν έπϊ τοΰ Αέρος.

— Τοΰτο Αποδεικνύει, άπεκρΐθη ό Άγγλος, 
ΰτι ήμεις έχομεν βαρύτητά τινα, έν ω σείς είσθε 
έλαφροί.

Ήρώτηοέ τις ποτέ τόν Σωκράτη : τί είνε 
καλείτερον. νά ννμφευθή ή νά /ιείνη Άγαμος.

—"Οτι, καί άν πράξης, θά μεταμεληθής, τφ 
άπεκρΐθη.

ΠΙΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΠΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
Χοϊκΐις τοϋ ζύθον καί τού οίνον.

Ή χρήσις ιών γλυκέων καί ισχυρών λευκών οίνων δέν 
είναι ωφέλιμος. Εις τους ερυθρούς πρέπει νά Οετωμεν 
ΰδωρ. Ωφελιμότερος έν ώρρ τοΰ φαγητού εί-at ό ζΰθος, 
διότι περιέχει όλιγώτερον οινόπνευμα άπό τόν οίνον. 
Άλλ’ ό ζύθος δέν καταπαύει τήν δίψαν, ε’μή στιγ
μιαίας καί εις τοΰτο έγκειται ό κίνδυνος.

Άφ’ ετέρου δ γαλλικός μηλίτης ωφελεί τούς ί»θμα- 
Τ',κςύς καί τούς πλήθωρ κούς, ίταν δέν είναι λυμφχ- 

τικο! ή καρδιακοί καί δέν έχουν παθήσεις τής κύ- 
στεως. Ά; μή λησμονώμεν δμως, οτι ό καλός μηλί- 
της είναι πάντοτε ίσ/υρός καί βλάπτει τούς όδόντας.

Είς τούς θέλοντας νά έκλέξωσι, συμβουλεύω οίνον 
άναμεμιγμένον μέ ύδωρ’ συχνότερα δέ τόν μέλανα 
έλαφρόν ot ον, διότι ωφελεί περισσότερον είς τήν 
ύγειαν καί εινε ολιγώτερον επικί-δυνος έκ τώ< οΐνο- 
πνευματούχων ποτών. Συνιστώ δέ. νά μή γίνεται ού- 
δενός οίνοπνευματούχου ποτοΰ κατάχρησις, διότι 
υπάρχουν αφελείς πιοτεύοντες, οτι μόνον ό οίνος κά· 
μνει τούς ανθρώπους αλκοολικούς.

Armand Goulier
ΈταΓρος τής Γαλλ. Ιατρικής Άκαδηχίας

’Ηλικιωμένη χήρα (πρός τή»· μικράν υπηρέ
τριαν της). ’Αχ καϋμένη, δέν ξέρω τ’ι έχω, δέν 
είμαι πάλιν στά καλά μου σήμερον, νά, ή καρ

διά μου...
Ή ’Υπηρέτρια Ά, κατάλαβα, Κυρία, θά κυ 

τάξατε πάλιν τόν καθρέπτην καί σάς έπιασεν 
ή καρδιά σας, όπως τήν άλλην φορά.

ΕΙ; ρήτωρ όμιλεϊ είς τόν Πολιτικόν Σύλλογον 
καί οί άκοοαταί του τόν κοροϊδεύουν, ότε ό ρη- 
τωρ χάνει τήν υπομονήν του καϊ κράζει σαρκα- 

στικώς :
— Ποιος γκαρίζει αύτοΰ κάτω ;
__  ΤΗτα.ν ή ή/ώ, τω άπαντά κάποιος θέλων 

νά δώσνι καλήν διέξοδον, άλλ’ όλοι γελοϋν είς 

βάρος του.

ΊΙ οικοκυρά. Καί γνωρίζει; καλά προσωπι- 
κώς αύτήν τήν ύπηρέτριαν, όπου μοϋ συνιστάς ;

ΊΙ μεσίτρια. Ι’.εβαιότατα. Είναι καλό κορί
τσι. Τήν ξεύρω τώρα τρία χρόνια, ποϋ έρχεται 
κάθε βδομάδα νά τής ’βρώ θέσι.

Ό καθηγητής (πρό; τήν νέαν του ύπηρέ- 
τοιαν). Ούκ αμφιβάλλω, 0τι Sv ποιής τελείως 
τήν έργασίαν σου, ’Ανδρομάχη, θέλει; παρ’έμοί 
διαμείνει τά μάλα εύχαριστημένη έωί οτου εί; 
τόν οίκον μου τελευτήσγ,:, ώ θύγατερ !»

— Τι έχεις, τί κλαϊς, καλέ Κική ;
__ Νά, ήθελα νά τόν έκδικιθώ, καί δέν μπορώ.
— Καί γιατί ; δέν παίρνει; καϊ σύ ενα πι

στόλι ;
__  Δέν μπορώ, έμαθα νά συγχωρώ, Φοφω 

μου.

— Τέκνου μου, έλεγεν ίερεύ; τι; μετά τήν 
τέλεσιν τοϋ γάμου είς τήν νύμφην, ή γυνή 
οφείλει νά είναι ή σκιά τοϋ συζύγου καί πρέπει 

νά τόν ακόλουθή πανταχοϋ.
— "Λ, ό/ι, όχι, παππα μου, τοΰτο δέν δύ- 

ναται νά γίνη, άπήντησεν ο συζυγος αμέσως, 
διότι είμαι πλοίαρχο; καί δέν συμφέρει.

Το λάθο; τή; μόδα;.
Ή μήτηρ Ύί σκέπτεσαι, ’Ιωάννα, διατί δέν 

έπέστρεψε; εί; τάς 10 ’,
ΊΙ ’Ιωάννα. ’Απελπισία, μαμμά, μέ αύτή 

τη μόδα. Τόφόρεμα, όπου μοϋ έκαμες.μέ αναγ
κάζει να κάμνω μικρά βήματα καί αργώ.

Δύο κύριοι γνωρίζονται εί; τό λουτρόν,έξ ών 

ό εί; είχεν έλθει έκ Κερκύρα; καί προσκαλεί
ται ύπό τοϋ ’Αθηναίου εί; γεϋμα.

__ Σας εύ/αριστώ, τώ άπαντά ούτος, αλλά 
δέν έφερα μα,ύ μου τήν καλήν μου ενδυμασίαν.

__ Δέν πειράζει, φίλε μου, ελάτε έτσι, όπω; 

εΐσθε.

— Μά καλά, δίπλα σας κάθεται ένα; μου
σικοδιδάσκαλος, δέν σάς πειράζει ;

— Ό/ι , δεν θά μάθω μουσικήν.
— Μά όλο ρέβεται. . . δέν άκοΰτε.
— *Ο,τι  άνάγεται, φίλε μου, είς τήν μουσι

κήν σας. δέν μ*  ενδιαφέρει.

Είς Κύριος. Προσέχετε, Κυρία, ακοϋτε τ1 
γράφει μία έφημερ1.; διά τού; άνδρα; : Ενα; 
εί; τήν 1 αλλίαν έξέκαμε καί τάς τρείς γυναί
κα; του. Ήθέλατε νά είχατε τοιοϋτον άνδρα ;

Ή Κυρία. "Ισα, ϊσα, τοιοϋτον ήθελα,νά ξε- 

καμνγι ταϊς άλλαι; και νά έχγ, έμενα.



Η ΦΥΣΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΙΙΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΙΙον τεύχους.

31. Δέλτα—Ρ,ον = δϊλτάριον —32 Έρμιόνη ην 
ηθοποιός —33.Ή *Αγχ  αλος άνισυστήθη.— 34. Πρϊ- 
ξις ανοσία

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3(5. Γρίφος.

Είθε —— Ήτο I τόν Sir 11 η ο η 
Λ

3β· Γρίφος.
S φι λ S Λ ώς.

37. Γρίφος.
τ

τ Τ τ λόγια Δ t II ναι — ΑΡ ?ιη Τ
τ

Αντιγόνη II.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΤΣΕΩΣ,,

Γ. Π. Κ ά ϊ Ρ ο ν. ’Επιστολή νεωτερα έλήφθη. 
Φυλλάδια έστάλησαν. Άναυ-ένομεν έμβασμά σας — 
Σ. Δ. Β. Ζάκυνθον. Έλήφθησιν. Έχε·, χαίώς. 
—©. Ζ Κω*]τολιν.  ’Επιστολή έλήφθη. “Εχει 
χαλώτ, ώ; γράφ τε έιράςιμεν. Εό χαριστοΰμεν. —Κ. 
Σ. Κ έ ρ τ ζ. ’Επιστολή έλήφθη, έχε: χαλώ. — Σ 
Κ. Φ ι λ ι π π ο ύ π ο λ ι ν. Δελτάριον έλήφθη. ’Avg 
μένομε» σ,ιντουως αποτέλεσμα. — Α Κ. ’Αλεξάν
δρειαν ’Επιστολή έλήφθη. Φροντίσωμεν χαί γρά- 
ψωμεν. — Έ. Π ’Οδησσόν. ’Επιστολή μετ’χ τρυ
φεροί τσεχίου έλήφθη χαί σας ευ/αριστοΰμεν. Γρά- 
φομεν —Σ. Σ. Πάτρας. Αναμενομεν αποτέλεσμα 
αποδείξεων — Κ. Κ. Τρίπολιν, Συνδρομή σας 
έλήφθη. Άπόϊειξι; εστάλη ύμΓν ταχυδρομιχώς.Εύ/α 
ριστοΰμεν. — Π. Ρ Ληξούρι ον. Δύο τόμοι σας 
έστάλησαν. — Γ. 1 ’Α τ λ ε ρ. ’Επιστολή έλήοθη 
"Εχει καλώς. Γράφομεν, —11 X. Ρ e r a. Άπορ-.Ο’με·· 
πολύ διά τήν αονησίν σ>ς, ένώ οΰδείς λόγο; ΰπήρχεν, 
άφοΰ σϊς έστείλαμεν αποδείξεις. — Φ. Μ. Κάϊρο» 
’Απη-τήσαμεν εις επιστολή» σας. ’Αναμένομε» νεω- 
τέραν σας—Ί. Σ. Πάτρας. Άναμένομεν αποτέ
λεσμα ενεργειών σας.— II. Φ. Κέρχ.ραν. ΙΙαρχγγε- 
λία σας έξετελέσθη. Ταχυύρομιχώ; λαμβάνετε χαί 
τούς δύο τόμους.

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Έγγράφονται έν αύτω συνδρομηταί εις ε
φημερίδα; καί περιοδικά. Ωσαύτως

Είσπράττονται αποδείξεις καί λογαριασμοί.
Άποσχέλλονται τν.'/. δέματα είς Αίγυπτον.
Πωλοϋνται διάφορα περιοδικά, τοΰ εσωτε

ρικού καί εξωτερικού.
Φωτογράφησις οίουδήποτε αντικειμένου.
’Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογραφιαι (cliches) καί 

προβολείς αύΟημερο’ν.
Γίνονται δεκταί καί αντιπροσωπεία;.
Γραφεία : Αδελφοί ΙΙρίντεζιι

(Όδός Κοοαή άριΟ. 5.)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ «»>»
’Εξεδόθη καλλιτεχνικώτατον μέ 280 εΙκόνας 

έπί πολυτελούς χάρτου ύπό της Ημετέρας 
Διευθύνσεως τό Πανόραμα τών ’Αθηνών, πε- 
ριέχον δλας τάς τελευταίας εΙκόνας τών Βα
σιλέων καί Πριγκήπων τής ’Ελλάδος, Υπουρ
γών καί έπισήμων προσώπων, τών κυριωτέρων 
πόλεων καί τοπείων μας, τών γνωστότερων 
όμογενών μας και τών κυριωτέρων προσφάτων 
γεγονότων κτλ.

Τό Πανόραμα τούτο είς χρυσόδετου καλλι
τεχνικόν τεύχος είναι κατάλληλον δι’ αίθου
σας, {Αάλιοθήκας, συλλόγους, Αναγνωστήρια 
καί κέντρα. Πωλείται δέ άντί 12 φρ. έλεύθε- 
ρον ταχ. τελών έν τοΐς ΊΙμετέροις Γραφείοις.ΤΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΏ.ΣΙΣ

Μεγάλην έκδούλευόιν Οέλομεν παρέχει έφε- 
ξής τοϊς ήμετέροις συνδρομηταΐς διά της ά- 
ποκαλύφεως παντί £ουλομένω τής προσωπι
κής ιδιότητάς του, ήτοι τοΰ χαρακτήρος του, 
προσόντων καί έλαττωμάτων του. πρός μελέ
την και δδηγίαν τών πράξεων του έν τώ πα- 
ρόντι και έν τώ μέλλοντι έπί τμ βάσει προσ
φάτου, εί δυνατόν, φωτογραφίας, άποστελλο- 
μένης ήμίν μετά όυμειώόεως άκριάοΰς όπι
σθεν αυτής τοΰ ονόματος, έπαγγέλματος, ή- 
λικίας, γάμου και τόπου διαμονής.

Ιΐΰσα αποστολή φωτογραφίας θέλει όυνο- 
δεύεόθαι καί ύπό ό δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής ύπηρεΰίας. ΊΙ ΔιενΟννιίις

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εύρίσχεται τοΰτο εις τά ήμέτερα γραφεία χρυσό- 

δετόν, αντί φρ.Ι2, ελεύθερον ταχυδ. τελών Περιέχει 
δέ τα σπουδαιότερα έλληνιχά μέρει.τοπεϊ’α, πρόσωπα, 
πόλεις, έξοχά; χτλ.

Διεύθυνσις :

φ. Πρίνιιίην, Διευθυντήν τής «Φύσεως·

’Αθήνα;

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗ ΣΙΣ
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροϋντες έτι συν

δρομής τής «Φίσεως» όπως ευαρεστούμενοι, 
άποστείλωσιν ήμίν ταύτας συντόμως,καθόσον 
Οέλομεν διακόφει έν έναντίμ περιπτώσει τήν 
περαιτέρω Αποστολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν, ότι ουτοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Λμών θέλουσι όπεύσει, χωρίς ν’ 
άναμείνωόι καί Ιδιαιτέραν είδοποίησίν μας.

Ή Διεϋβυνάις.


