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ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΕΝ TH APXAICTHTI
ΚΑΙ Η ΔΓ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

(Συνίχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έν τφ περισπούδαστη? περί ’Ασκληπιού καί 
Ασκληπιείων συγγβάμμαχι τοΰ κ. Άρ. Π 
Άραβαντινοϋ εΰρίσκομεν Απορίας, δτι ένφ πα 
σαι αί Λφορώσαι τήν ίοτορίαν τή; Ιατρική; ξέ 
ναι ουγγραφαί δμιλοΰσι δια μακρών περί ’.-1 
σκληπιοΰ και 'Ασκληπιείων, τα έν αυτοί; ία 
τρικά ευρήματα καί προ πάντων τά βαρυσή
μαντα Ιατρική; ιάματα τή; Επίδαυρου ελάχιστα 
ή μόνον χρονογραφικώ; μνημονεύονται και δτι 
το Ανέκαθεν καλύπτον τήν Ιατρικήν λειτουργίαν 
τών ’Ασκληπιείων σκότος ή ό μυοτικισμός κα
τέστησαν Αφανή και τά πραγματικά Ιαματικά 
μέσα, άτινα οί Ιερείς έατροί έφήρμοζον.

'Ακριβώς αυτό είναι τό ϋέμα, είς δ Αά έ.νδια- 
τρίγωμεν,Λποροϋντες πώς οί ξένοι καί άλλοι άρ ■ 
μοδιώτεροι ημών δέν έξήταοαν τό σπουδαίου 
τοΰτο ζήτημα και τό κυρίως έπικρατήσαν πνεύμα 
είς τήν λειτουργίαν καί τήν διαφήμιοιν τών Α
σκληπιείων.

Περί τών ’Ασκληπιείων είδικοτέρας μελέτα; 
έφιλοπόνησαν οί ήμέτεροι Κονμανούδης. Στάης, 
Καστριώτης, Καββαδίας, Σβορώνος, οί ίένοί 
κ. κ. Kohler, Heinach, Crlich, Baunach, 
Magnus καί άλλοι, ώς καί ό καθηγητής κ. 
Ilerzog περί τών τελευταίων Ανασκαφώ)·, ώ; 
έσχάτως κα! ύ ήμέτερος φίλος και διακεκριμένο; 
ιατρός κ.'Αραβαντινός καί μολονότι εχουσιν Αρ
κετά τεκμήρια, δπως πεισθώσι καί διαφωτίσωοι 
τόν κόσμον περί τοΰ είδικοΰ τρόπου τή; λει
τουργία; τών Αρχαίων τούτων ’Ασκληπιείων καί 
τής τότε έξαοκουμένης Απαραιτήτου θεραπείας 
υπό τών έν αυτοί; έπί τοντφ διαμενόντων αρ
μοδίων Ιερέων, έν τούτοις, ώς εϊπομεν καί ίν 
τή προηγούμενη ημών μελέτη ή εντελώς Απο- 
οιωπώοι τό σοβαρόν καί διαφωτιοτικόν τοΰτο 

ζήτημα ή κατειρωνεύονται τής {λείας υπερφυσι
κής δυνάμεως, ήν ώς βλέπομεν έν τοϊς σωζο- 
μένοις Λποαπάσμασι, προεκάλουν καί έμεσολά- 
βει καί έ&εράπευεν Απ’ εΰ&είας ή συνεβούλευε 
τά εικότα ή Αποκρούουσι τό δυνατόν τής τοι- 
αύτης μεσολαβήσει»; καί ένεργείας,μή Αποδεχό
μενοι τοιαύτην έκ τοΰ Αοράτου δυνατήν Αέρα 
πείαν έκτος τής ήδη υπαρχούση; ορατής συγ
χρόνου ιατρικής επιστήμης.

'<» Άϋκληητός
χχτχ τό ύπίρχον ίγχλυά του έν τώ τυττέ?ω 

Άο/χιοΛογιχώ Μουτιϊω.
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’Ερείπια τον Άμόιαράον.
τοΰ π» φημισμένου μχντ.κου βτρχηευτηοίου.

Έ&τάσωμεν ήδη χρηνογραφικώς τό πράγμα. 
Κατά τους χρόνους τής Αρχαιότητος ή ιατρική 
ατενώς ουνεδέετο πρός τάς θρησκευτικός έν 
γένει δοξασίας, όλοι δε Ανεξαιρέτως οί θεοί οΐ·ς 
έλάτρευον, είχον τήν ιατρικήν αυτιών. κατά τήν 
ιστορίαν, ειδικότητα, απέδιδαν δ είς αυτούς τήν 
Αποκλειστικήν ιδιότητα τής κατοχής τοΰ μύστη 
ρίον τής ζωής καί επομένως τήν δύναμιν να 
διαθέτωαι τά κατ αυτήν. Τούτου ένεκα επικα
λούντο πάντοτε τήν μεσολάβηση· αυτών, πρός 
άμεσον ίπικουρίαν ή προς υπόδειξη τών Απαι 
τουμένων μέσων δια τήν θεραπείαν τών διαγο
ρών Ανθρωπίνων νόσων. .1/0 καθ’ όσον (ομολο
γούν καί έκ τής 'πείρας άνιγνώριζον οί σοφοί 
εκείνοι προπάτορές μας, οτι αί πνευματικοί των 
δυνάμεις, δσω πρακτικοί καί επιστημονικοί καί 
άν ήσαν έθεωροΰντο Αμφίβολοι καί Ανεπαρκείς 
προς υπόδειξη· ταίς πάσ/ουαι τών Λπαιτο,υμέ
νων έπακριβώς μέσων πρός θεραπείαν των. 
Απέναντι τώιν θείων πνευματικών ί·πούείξεα}ν.

Καί Οντως δέ ιϊπελάμβανον, είτε δι’ ονείρων, 
είτε δι’ εγκοιμήσεως, υποβολής καί τών τοϋ 
πνευματισμού καί υπνωτισμού μέσων ώς θά 
ίδωμεν παρακατιόντες. πραγματικών καί ώρι- 
σμένως θετικών ενδείξεων τών τής θεραπείας 
των μέσων. "Λπασαι δέ αί Απολαμβανόμενοι 
έκ τών θετόν (πνευμάτων, ώς λέγομει· τήν σή
μερον) δδηγίαι, ήσαν επιτυχείς, δι’ ιίπερ δέν έ
παυαν Αποδίδοντες είς τάς θεότιμας ται'ιας τον 
Απαιτούμενον σεβασμόν και τιμ· δέουσαν εκτί
μηση’ πάση θυσία διά τήν τοιαΰιην ένδειξη· τών 
μέσων προς σωτηρίαν των.

Το πρώτον, κατά την Ιστορίαν, Ανθρώπινον 
υπέροχου όν. ίίπερ κατίχε τό μυστήριον καί 
κατά τον Πίνδαρον πολυπήμονας άνθρώ- 
ποισιν ΐάσθαι νόσους, ίθεωρήθη διά τάς 

υπερφυσικός αυτού ιδιότητας, ώς ένέχον θεϊαν 
φύσιν, ήτο δ Ασκληπιός, δστις και κατετάχθη 
κατά τά έπικρατοΰντα τότε έθιμα είς τήν χο
ρείαν τών ημιθέων, ή δέ μυθολογία μας τον 
μεταδίδει ώς υϊόν τοΰ Απόλλωνος. Μετά δέ 
τον θάνατόν του οί οπαδοί καί μαθηταί του 
ίδρυσαν έκ σεβασμού καί τιμής ενεκεν Ναούς 
είς διάφορα μέρη τής Ελλάδος, οΐτινες [χρησι
μέυσαν ώς έξυγιαντήρια τών προοερχομένων. Καί 
γνωρίζομε»· ότι οί σοφοί εκείνοι δέν [κόπιαζαν 
ούτε ίδαπάνων είς μάτην Έν τοΐς Ναοίς τον- 
τοις ιδίως επικλήσεις πρός τους θεούς (τά πιεύ 
ματα) εγένοντο διά τήν ϊαοιν τών νόσων, ενώ 
εις τά ’Ασκληπιεία είδικώς [τελούντο αί Ασκή
σεις καί θεραπευτικοί μέθοδοι κατά τάς υπο
δείξεις τών ιερέων καί τά έπικρατοΰντα έν 
τούτοις έθιμα.

Τό Αρχαιότατου τών ’Ασκληπιείων ήτο τής 
Τρίκκης, κατά τόν Στράβωνα, ένθα τό πρώτον 
Ανεφάνη ή τοΰ θεοΰ τής ιατρικής λατρεία

Τό γνωστότερου δέ καί περιφημότεροι· [θεω
ρείτο τό τής Επίδαυρου, οΰτινος παραρτήματα 
ή κλάδοι ήσαν τά Ασκληπιεία τών Αθηνών, 
τής Κώ, τής Λ'νίδου, τής Μεγαλουπόλεως. τής 
ίήλου. τής Κυλλήνης, τών Κεγχρεών, τής Περ

γάμου καί τινα άλλα
" [να δμως τοσαΰτα και τηλικαϋτα θεραπευ

τήρια Ανεγερθώσιν έπισήμως καί πανδήμως 
ούτως ειπεΐν. εις τά κυριώτερα μέρη τής τότε 
ευκλεούς 'Ελλάδος, ύπό τά ίίμματα καί τήν 
Ανοχήν τής τε δημοσίας Αρχής καί τής δη
μοτικής καί. νά προσέρχωνται πλήθη κόσμον, 
προεξέχοντας καί μή, νά τυγχάνωσι ταϋτα Αμε ■ 
ρίστου φήμης καί έκτιμήσεως παρά πάντων, 
Αρχών τε καί Αρχοιιένων, νά διατελώσιν [νεύμα- 
ρεία καί πλούτω καί διατηρώνται διά τής πλ.ον- 

σιοπαρόχου συνδρομής καί Αναριθμήτων παρο
χών τών ίωμένων. πάντα ταϋτα τί άλλο διαδη- 
λοΰσιν ή οτι ή ανταπόδοσις ήτο πραγματική καί 
οριστική, ή δέ θεραπεία Λιταξίως Ικανοποιητική 
καί. ίσοχρόνως ειλικρινής', Καθίσταται δέ ζήτημα 
σπουδαίας εξετάσεως καί μελέτης Αφ’ ημών τών 
μεταγενεστέρων τούτο καί ουγί σιωπής καί πε~ 
ριφρονήσεως.

ΓΙάσα διάγνωσις καί ϋπόδειξις τής θεραπείας 
οίασδήποτε νόσου, Ιγίνετο διά τής θείας δδον, 
επιτυχής ώς φαίνεται και Αποτελεσματική, ούδα- 
μοϋ δέ παρατηρείται ούτε Ανευρίσκεται μεμψι 
μοιρία καί Αποτυχία θεραπείας τοΐς προσερχο- 
μένοις ώς καθ’ έκάστην βλέπομεν είς τά σύγ
χρονα ήμίν ιατρεία καί θεραπευτήρια, σανατό
ρια και κλινικός Καί τοΰτο, διότι καθαρώς και 
σαφώς Ιμφαίνεται ή χαρακτηρίζονσα διαφορά 
τούτων Απ’ εκείνων. Καθόσον είς μέν ταϋτα 
ούδεμία θεϊκή ή πνευματική δύναμις λαμβάνε- 
ται ίιπ ’ υφιν ή επικαλείται, ένώ είς [κείνα πρω- 
τίστως καί κυρίως ή έπίκλησις, επικουρία καί 
ιιεσολάβησις τοΰ θείου έπεζητεΐται. καί Λιενερ- 
γεΐτο.

Καί τοΰντεΰθεν εις μέν τ Αρχαία ’Ασκληπιεία 
ή έπιτυχϊα ήτο πλήρης, είς δέ. τά νειότερα. μο
λονότι τινα ούτως έπεκλήθησαν, διαφημισμοΰ 
ένεκεν, ή έπιτυχία είναι προττίοτως Αμφίβολος 
καί εφεκτική. Άφοΰ δέ τά Αρχαία Ασκληπιεία 
ήσαν Ανώτερα τών παρόντων, διατί ταϋτα δέν 
συνταυτίζονται έκείνοις, έφαρμόζοντα τά αυτά 
μέτρα ;

Προ τοΰ Ασκληπιού, λέγει ό Γαληνός, ή 
ιατρική ήτο Απολύτως εμπειρική καί μόνον διά 
φυτών έθεραπεύοντο οί άνθρωποι, ένώ> αυτός 
τήν άνύψωσεν είς θείαν επιστήμην.

Τοΰτο δέ εϊναι βεβαιότατου, διότι και ό Πλά
των καί ό Πίνδαρος καί άλλοι Αναφέρουσι περί 
τοΰ Αντικειμένου αυτού. Δέον δέ ν’ Λποδεχθώ- 
μιν, οτι ό \1οκ?.ηπιός ήτο πνευματιστής ή εμ
πνευσμένος καί ώς τοιοΰτος μετέδωκε τόν τρό
πον τής άνωθεν θεραπείας τών νόσων καί εις 
τους υιούς του καί είς τους Ιερείς τών Ναών 
καί εις τους δπαδοΰς αυτών τους Άσκληπι ίδας.
II μέθοδος δέ αί τι; συνίοτατο είς τήν ένίσχυ ■ 

οιν τής πρός τόν θεόν πίστεως καί τής προετοι
μασία', καί Ασκήσεως τών Αρρώστων πρός παρα- 
γωγιμ· ονείρων, ίγκοιμήσΒών κτλ. Συνάμα δέ 
έπιρδαί. ευχαι ή δεήσεις πρός Απομάκρυνση· 
τιΐιν δεινών, ήτοι τοΰ ΰπερανθρώπου εκείνοι; 
καί κακοποιού ιίντος, τό όποιον έθεωρεΐτο ό 
κακός δαίμρ>ν, <5 προξενώ»' τάς ι όοους τοΐς άν 
θρώποις

Οί Αρχαίοι προπάτορές μας συν ταίς "ιλλαις 
προόδοις αι’τών ε’ν ταίς τέχναις κ ιί ταΐς έπι- 
οτήμαις, τή φιλοσοφίιι καί τή Αστρολογία δέν 
ίβράδυναν νά έννοήσωοιν,ΰτι ύπεράνω τοΰ Αν · 
θραιπον ευρίσκεται <5 πνευματικός κόσμος, <5 
διέπων τά Ανθρώπινα, συνωδά τοίς φυσικοίς 

νόμοις και οτι, όπως οί θεοί δννανται νά επι- 
φέρωσι δεινά τφ κόσμω μας, δμοωτρόπως δύ- 
νανται νά έπιφέρωσι και τό καλόν. Δέν διεξέ- 
φευγεν ομοίως τής οξύνοιας των, δτι ή ύλη ήτο 
Απόρροια πνευματικής βουλήσεως και οδηγίας καί 
δτι ό άνθρωπος ευ αι δρ^αΐ'ον άνωτέρον πνευ
ματικού κόσμου. Πρός αυτόν λοιπόν έστρεφαν 
τήν προσοχήν των καί Απ’ αυτού μάλλον Ανέμε - 
νον τήν βελτίωσιν καί θεραπείαν τών κακώς 
έχόντων καί οΰχί εκ τών γηίνων. κατορθώσαν- 
τες μάλιστα ώστε και νά ουνεννοώινται μετά τοϋ 
πνευματικού κόσμον διά τών ονείρων, έγκοι- 
μήσεων ή υπνωτισμού, υποβολής κτλ.

Έν τώ περιοπουδάστφ αυτού συγγράμματι 
δ κ .1. Άραβαντινός γράφει αυτολεξεί ώς Ακο
λούθως περί τής ίφαρμοζομένης θεραπείας.

α ) Ήτο γενική, δΤ όλους τούς είσερ-χομέ- 
νονς ίκέτας.

β' Προπαρασκευαστική διά τήν μέλλονταν 
θεραπείαν.

γ', Ειδική δι έκάστην νόσον.
Ο σκοπός τής Γενικής θεραπείας έξεπλη- 

ροΰτο διά τής Αφθονου παροχής είς τους προσ ■ 
ερχομένους πάντων τών μέσων τής διασκέδα
σε ύς καί ευζωίας, σημαντικών Ασκήσεων, περι
πάτων,υδροθεραπείας, ψυχαγωγικών θεαμάτων, 
μουσικής, Αγώνων, καλής τροφής καί διά τής 
αύστηρας καί Απολύτου καθαριότητας.ήτις έφηρ- 
μόζετο υφ’ δλας τάς επόψεις είς τά θαυμάσια 
ταϋτα ιδρύματα Είς Απόστασιν πολλών σταδίων 
πέριξ τών ναών τούτων Απηγορεύετο νά κτΐ- 
ζωνται ίδιωτικαί οίκίαι, κατοικίδια ζώα δέν διε- 
τήρουν έντός τών Ναών, οί δέ κύνες Απεδιώ- 
κοντο. Οί ετοιμοθάνατοι Απεμακρύνοντο έκ τών 
Ναών, όπως μή Αποθάνωσιν εντός αύτών Το
κετός ουδείς έπετρέπετο νά γίνη. Διά τοΰτο καί 
'.Ιντώνως δ ευσεβής, βραδύτερου κατά τους 
'Ρωμαϊκούς χρόνους, εκτισεν είς τήν Επίδαυ
ρον Ιδιαίτερον διαμέρισμα δι’ εξόδων του, χρη- 
σιμεΰον διά τάς επιτόκους γυναίκας καί πρός 
εναπόθεση· τών νεκρών.

'II προπαρασκευαστική θεραπεία συνίοτατο 
είς τά έςής: Οί πάσχοντες ίκέται καί οί Απε - 
σταλμένοι αυτών, διότι επέμποντο ενίοτε καί 
τοιοΰτοι πρίις ζήτηση· συμβουλών, ίπλύνοντο 
πριίηον δι’ ΰδατος, κατά προτίμηση· θαλασσίου 
ίίν υπήρχεν εκεί που πλησίον τοιούτον. Είτα 
θπεβ'ίλλοντο είς υ.τοκα.τνισμοί·ς δι ιίρωμάτων 
ή καιομένων Αντισηπτικών βοτάνων καί εν τέ- 
λει εις νηστείαν αυστηρόν, πρός Αποφυγήν πά- 
σ»); βλαπτικής τροφής, δυνα/ιένη νά βαρύνη 
τόν στόμαχον καί επηρεάση τήι· θεραπείαν.

Ειδική δέ θεραπεία ήτο ή δι' έκάστην ταύ
την προωρισμένη καί ταύτην βλέπομεν επί τών 
διασωθέντων διαφόρων πλακών τών επιγρα- 
φομένων ιαμάτων τής Έ.τιδαύρου.

Πάντα τά προκαταρκτικά ταϋτα μέσα εν χρή-



Η ΦΥΣΙΣ 177Η ΦΥΣΙΣ

σει καί σήμερον δντα, Αποτελοϋαι δια τδν προ
σεκτικόν Ιατρόν τής σήμερον ιατρικήν επέμβαση· 
πρώτη; τάξεως διότι ό καθαρό; Αήρ,τά λουτρά, 
ή καθαριότης, ή δίαιτα, ή Απολΰμανσις, ή Αντι
σηψία, Αποτελούν καί σήμερον έτι ώς καί παν 
τότε, μέσα θεραπευτικά ισχυρότατα δι’ όλα τά 
νοσήματα έν γένει.

’Ω; φανερόν, πάντα παρελήφθησαν έκ τής 
Αρχαίας ιατρικής, δπως τόσα άλλα, μέ τήν δια
φοράν, οτι ό μυστικισμός, ώς προ; τήν θερα 
πείαν δια τον υπνωτισμοί', πνευματισμοί’, Λρω 
μάτων καί υποβολής, διατηρηθεί; ώ; Ιδιαίτερος 
κλάδος είς τούς Ιερείς ιατρούς μόνον τής έπο 
χής έκείνης ,φυσικώς έπαύσατο βαθμηδόν υπάρ 
χων και λειτουργών μέ τήν παρακμήν τών 
’Ασκληπιείων, μή μεταδοθείς μέχρι; ημών ώς 
έκ τής καταπτώσεως τής Ελληνικής δυνάμεως 
και εύκλειας και τής ιδιαιτέρας, ήν προαπαιτεί 
μαθήσεως κα'ι Λσκήσεως.

"Ωστε ή σύγχρονος Ατελής ιατρική δ είσχω- 
ρήσας δυστυχώς υλισμό; Απανταχού καί ή άγ
νοια πόση; πνευματιστική; μεθόδου, ώς καί ή 
άποχή τών αρμοδίων νά έγκύψωσι μετά σθέ
νους και σοβαρότητα; είς τδ θέμα τοΰτο, έπέ- 
φερον τήν εγκατάλειψη· τής υπερφυσικής, ούτως 
είπεΐν μεθόδου, ήν μετεχειρίζοντο οί προπάτο 
ρές μας ιατροί είς τά Ασκληπιεία πρδς θερα
πείαν τών Ασθενών.

Καί δμως πάντες. ώς καί ό κ. ’χίραβαντινός. 
όμολογοΰσιν, δτι αί άρχαΐαι μέθοδοι έκαλύ ■ 
πιΟντο έπιμελώ; ύπό τοΰ πέπλου τή; υπερφυ 
σικύτητος καί τοΰ μυστηρίου, ώς καί ήμεΐς Α
νωτέρω ε’ίπομεν. διά τών ονείρων, έγκοιμήσεων, 
'ιεροτελεστιών και μυσταγωγιών, οΐτινες Απετέ- 
Ζουν τήν Απόκρυφου Ακολουθίαν καί τήν ΰπε 
ράνθρωπον Ιαματικήν δύνομιν τοΰ μεγάλου τή; 
Ιατρικής παράγοντος.

Άφοΰ δέ καθαβώς υπάρχει τδ έκτελούμενον 
μυστήριον, δπερ πάντες οί τότε κα'ι Απεδέχοντο 
καί έξετίμων, πώς ή σύγχρονος ιατρική σιωπή 
ή κατειρωνεύεται αύτοΰ ; Είναι λοιπόν ΰπδ έπο· 
ψιν έπιστημωικήν καί θεραπευτικήν Ανώτερο 
τά σημερινά Σανατόρια καί ιατρεία τών Αρχαίων
Ασκληπιείων ; Λεν πιστεύομεν. Άφοΰ δέ πι· 

στεύουσιν σήμερον εις τήν υποβολήν καί αυθυ
ποβολήν, δπως καί οί τότε, διατί δυσκολεύονται 
ώρισμένως ν’ Αποη ανθώσιν ;

Τδ βέβαιον είναι, δτι δέν περιεσώθησαν δχρις 
ημών περιγραφαί κατάλληλοι και χρονογραφικαι 
Αφηγήσεις, δπως Αρθή εντελώς <5 καλύπτων 
πέπλος τοΰ μυστηρίου τούτον, ούχ ήττον αί 
ΰπάρχουσαι Ανωτέρω ένδείξεις, ώς καί αί έντός 
καί έκτο; τών ναών Ιστορικοί σημειώσεις τών 
παθόνταιν καί ίάθέντων έν τοΐς Άοκληπιείοις, 
αί περιγραφαί. αί Απαι τώμεναι είς τδ Άοπλη- 
πιεΐον τής Περγάμου τοΰ νοσηλευθέντος Άρι 
στείδου τοΰ όήτορος, ώς καί ή μακρά διήγη- 
σις ’Ιουλίου τινδς ’Απελλά, δστις ένοσηλεύθη

είς τήν 'Επίδαυρον κατά τους Ρωμαϊκού; χρό 
νους τών ’Αντεονίνων δίδουοιν ήμίν τδ δι
καίωμα νά πιστεύσωμεν, δτι ή έξασκουμένη έν 
τοΐς Άοκληπιείοις έκείνοις θεραπευτική ιατρική 
ήτο ΐερά καί. ώς τοιαύτην έξελάμβανον πάντες 
οί τοΰ καιρού εκείνον μεθ' όλων αυτής τών 
ορατών καί Αοράτων μέσων.

Τδ Ασκληπιείου τών Αθηνών. δπερ έκ τών 
πρώτων, ώς γνωστόν, Ανεσκάφη, παρέσχεν ήμίν 
πολύτιμα σχετικά τεκμήρια διά τών ποικίλων 
Ανακαλυφθέντων Αναγλύφων, έπιγραφών καί 
Αναθημάτων καί τοΰτο εδωκεν Αφορμήν είς τήν 
τα/υτέραν Ανασκαφήν και Αποκάλυψη· τοΰ τή; 
'Επίδαυρου, δπερ συνεπλήρωνε τήν μόρφωση· 
Ασφαλεστέρας γνώμης περί τών έν τοΐς Άσ
κληπιείοις έν γένει τελουμένΐύν, διά τής Αποκα 
λύψεως τών διαφόρων αύτοΰ διαμερισμάτων, 
καί πλείστων έπιγραηών καί άλλων στοιχείων- 

Πριν ή προχωρήσωμεν είς τήν ένίσχυσ»· τοΰ 
ήμετέρου θέματος, δηλονότι τής διά τής θείας 
ιιεοολαβήσεως ιατρική; θεραπείας τών προσερ 
χομένων Ασθενών. Ικετών πάνυ δικαίως καί 
έπιτυχώς μετακολουμένων, ύά εΐπωμεν δλίγα 
τινα περί τών τριών μεγάλων τής Ελληνικής 
Αρχαιότητος Ιερών, τοΰ Άμφιαράου, τής Τιθο 
ρέας καί τοΰ ιερού άλσους τοΰ Τροφωνίου

Τδ ίερόν τοΰ Άμφιαράου. κατά τδν Παυσα
νίαν. ήτο μαντικόν θεραπευτήριον, μεταξύ τής 
'Αττικής καί Βοιωτίας, κείμενον, πρδς τδ μέρος 
τοΰ Ώρωποΰ, έπί τής καλουμένης θέσεως σήμε
ρον Μαυροδήλεσι. Ανεσκάφη τώ 1884 καί 
εικόνα σχετικήν παρέχομεν έναντι τοΐς ήμε- 
τέροις Αναγνώσται; Ένταΰθα λοιπόν δ ΰπδ τής 
μυθολογίας Αναφερόμενος ή'ρως Άμφιάραος, 
εί; τών επτά έπί Θήβαις, <> μόνος έπιζησας 
τής καταστροφής έκείνων, κατεπόθη ΰπδ τής 
γής μεθ' δλοκλήρυυ τοΰ τεθρίππου αύτοΰ αρ 
μαιος, διερχόμενος έν βία έκεΐθεν κατά τήν 
φυγήν αύτοΰ. Μετ’ ον πολύ δμως ούτος έςε 
βράσθη έκ τών Υποχθονίων μέ τήν ίερόν ίδιό · 
τητα θεού, πεπροικισμένον μέ τήν ειδικότητα 

: τής μαντικής κα! τής θεραπείας τών Ανθρωπί
’ νων νόσων. Καί ένταΰθα λοιπόν εϊχεν Λνιδρνθή 

μεγαλοπρεπής έξοχος Χαός καί μέγα Μαντεΐον 
ΰπδ τδ άνομα τοΰ Αμφιαράου. δστις ήτο ως φα
νερόν πνενματιστής, ώ; τους Αποκαλούμεν σή
μερον. Μέγα δέ μέρος τοΰ Χαοΰ τούτου ήτο 
μεταβεβλημένον εί; συστηματικόν θεραπευτήριον. 
' Υπήρχαν δέ βωμός, θέατρου, στοά, βάθρα, 
Αγάλματα κτλ.

0 ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΊΙ ίργαάία τοϋ Δόκτορος Λώλ

ΆνάπΖαότς τον πρώτον όνβρώπον 

Διαδοραϊ άπά τάν Σημερινόν

Άπό τίνος τδ Μουσεϊον ΙΙρέμποδν τοΰ Πα
νεπιστημίου τής I ale, έπισύρει πληθύν ίπι- 
σκεπτών. Ό καθηγητής Ριχάρδος Αώλ, σοφό; 
συνάμα δέ και καλλιτέχνης, έξέθεσεν εσχάτως 
τδ άγαλμα τον προϊστορικού Ανθρώπου. Ό με 
μακρυσμένος αύτός πρόγονος, σύρει μάλλον τήν 
περιέργειαν ή τόν σεβασμόν. ’Εννοείται οΐκο- 
θεν, δτι ή όμοιότης δέν είνε απολύτως ήγγυη ■ 
μένη, Αλλά τδ έργου αύτο τής τέχνης δέν ε'νε 
έργον φαντασίας, διότι τδ ΰπόδειγμα τοΰ Αρ ■ 
χαιτύπου Ανθρώπου Ανηγέρ&η έπί τή βάσει αύ 
θεντικών γεγονότων.

Κατά τδ 1856 εν κρανίον καί δοτά Ανθρώ
πινα, Ανήκοντα είς τήν εποχήν τών πρώτων 
ήμών προγόνων, οΐτινες ήγνόουν τήν κατασκευήν 
τών Αξινών έξ έπεξειργασμένων χαλίκων, (αΐτι 
νες Αξΐναι έσημείωσαν κατόπιν τάς Αρχάς τοΰ 
πολιτισμού) ενρισκοντο είσέτι εις τήν έποχήν 
τοΰ Ακατεργάστου λίθου, άνεκαλύφθησαν είς 
τήν Γερμανίαν εί; τδ σπήλαιον τοΰ Φελδάϋφερ.

Ή Αναστήλωσις τών δύο σκελετών τών εύ- 
ρεθέντων κατά τύ 1888 είς τδ σπήλαιον τοΰ 
Σπύ είς τύ Βέλγων, καθιστά πάσαν συζήτηση· 
Αδύνατον,καθόσον τά λείψανα ταΰτα προήρχοντο 
έκ τής αύτής Ανθριΐ)πί··ης γενεάς δπως καί τά 
Ανακαλυφθέντα οστά είς Φελδάϋφερ είς τήν κοι 
λάδα τοΰ Νιοΰδερταλ.

Ό καθηγητής τής παλαιοντολογίας τοΰ Πα
νεπιστημίου τή; ) ale δίδει Ακριβή περιγρα
φήν εις τδν « 'Ανεξάρτητον», περί τή; μεθόδου, 
ήν ήκολούθησεν δπως φέβη εί; αίσιου πέρας τδ 
έργον του τής Αναστηλώσεα>ς τοΰ προϊστορικού 
Ανθρώπου. Έξήτασεν όχι μόνον τά Ανθρώπινα 
λείψανα τά εΰρεθέντα κατά τδ 1856καί τδ 1889, 
αλλ' ετι καί δλα τά υστή τής παλαιολιθικής πε
ριόδου, τά κατεμέτρησε λεπτομερέστατα και έξή- 
γαγεν έκ τών έπι/ιόνων έρευνών του έν σύνο 
λον συμπερασμάτων έξ ών Αποδεικνύεται. δτι ό 
πρωτογενής άνθρωπος Αναφαίνεται ούχί ύπό εΰ 
νοϊκήν έποη’ΐν.

Έάν πιστεύσωμεν, δτι καταγό/ιεθα έκ γενεάς 
γιγάντων, ιϊνε πλάνη έξ ής δυστυχώ; πρέπει νά 
Αφιστάμεθα.

»Τδ Ανάστημα τοΰ Ανθρώπου τών σπηλαίων 
λέγει <5 δόκτωρ .Ιώλ, δέν υπερβαίνει ί’ν μέτρου 
καί εξήκοντα έκατοοτά, ιϋστε είνε κατώτερον 
τοΰ μέτριου τή; σημερινής γενεά; τών καυκα- 
οιανών- Ή ισχύ; τών μυών, Ανεπτύχθη έκ τής 
πάλης τή; ζωής, ήτις βεβαίως θά ήτο φρικώ- 
δη; κατά τά; πρώτα; έποχάς τοΰ Ανθροιπίνου 

γένους, διότι συχνότατοι στερήσεις καί ΰψίστη 
φυσικέ) ένεργητικότης άτινα Απητοΰντο πρδς άνα- 
ζήτησιν τροφής, δυσκόλως Αποκτουμένης, Αφή- 
ρεσαν τάς Ανωφελείς σάρκας. Ό κορμό; έπρεπε 
νά είνε Αθλητικός ώς ό τών Αρχαίων ερυθρο
δέρμων τής βορείου Αμερικής, οΐτινες έζων έκ 
τοΰ θυράματος καί τών δποίων ή φύσις τής 
ΰπάρξεώς των πλησιάζει πολύ τήν τοΰ πρωτο
γενούς Ανθρώπου.

Ή κατατομή τοΰ παλαιολιθικού Ανθρώπου 
διέφερ.ν αίσθητώς τής τών τοραιωτέρων ΰπο- 
δειγμάτοη· τών Ανθρωπίνων γενεών ,αί όποιοι σή
μερον ΰπάρχονσι, Αλλά δέν πρέπει νά ουμπερά- 
νωμεν έκ τούτου, δτι οί προϊστορικοί οΰτοι πρό
γονοι, καταδικασμένοι νά Αμύνωνται μετά πολ- 
λοΰ κόπου εί; τά σπήλαια, κατά τών έπιδρομών 
τών Αγρίων θηρία»·, άντΐ νά βασιλεύωσιν δπως 
οί Απόγονοί των έπί τής λοιπής πλάσεως, εΐχον 
τι κοινόν ,ιιετά τών πιθήκων. Τοΰτο έναργώς 
Αποβάλλει ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Yale.

ιιΟΪ μεγάλοι πίθηκοι, λέγει, είσίν οί ζωόφυ
το/ οί έχοντες σώμα Ασχημάτισ r ον, μέ γραμμάς 
Ασθενεί; καί κακώς διαγεγραμμένας, διότι έχουν 
ίδιον είδος τροφής, δπερ ίνα συντηρούν τάς αύ 
τάς δυνάμεις. Απαιτεί μεγαλειτέραν ποσότητα 
αύτοΰ καί συνεπώς σώμα περισσότερον άνεπτυ ■ 
γμένον "Οτι ι> προϊστορικό; άνθρωπος ΰπήρξε 
σαρκοβόρος, τούτο δέν Αμφισβητείται ποοώς. 
Μετάξι· τοΰ ύοταίου αύτοΰ εΰρίσκονται καί λεί 
ψανα ζώων, άτινα έχρηοίμευον πρδς διατροφήν 
του ο ·

Ό σεβαστό; ούτος πρόγονος τοΰ Ανθρωπί
νου γένους ένεδύετο ; Ό σοφός καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Yale δέν τολμά ν’ Αποφανθή 
όρισμένω; έπί ζητήματος πολύ Αμφιοβητηοίμου. 
Τδ μόνον, δπερ δέν φαίνεται Απίθανου, είνε δτι 
ό πρωτογενή; άνθρωπος έπεριπάτει Ανυπόδητος.

Μία έκ τών Ιδιοτήτων τών μάλλον Αξιων λό 
γου, αΐτινες τδν διακρίνουσιν έκ τών μακρυνών 
Απογόνων αύτοΰ, εϊνε τδ υπέρμετρου μήκος τοΰ 
μεγάλου δακτύλου τοΰ ποδός, καί τό όποιον 
εξηγείται διά τής διαρκούς χρήσεως καί τών 
χειριον καί τών ποδών Ό άνθρωπος, δστις εζη 
κατά τήν περίοδον τοΰ Ακατεργάστου λίθου, θά 
Απέθνησκεν άναμφιβόλω; έκ πείνης έάν δέν ήτο 
έπιδεξιώτερος. μάλλον ευκίνητος και περιοσότε ■ 
ρον ισχυρός ή ό νεώτερος άνθρωπος

‘Π κατασκευή τοΰ έγκεφάλου τον καί διάη ορα 
ίχνη άτινα ίπιτρέπουοι τίμ· Ανασύσταση· τοΰ 
είδους τής ζωής, ένόεικνύουν διανοητικά; δυνά 
μεις, σχεδόν ίσα; μέ τάς τών σημερινών αυτο
χθόνων τής 3ΰοτραΛΐας.

Κατά τούς υπολογισμούς τοΰ καθηγητοΰ τοΰ
Πανεπιστημίου τής Yale, ό παλαιολιθικό; άν
θρωπος υπήρξε προ εκατόν χιλιάδων ετών καί
έξηφανίοθη- Αλλ’ ώ; γενεά είνε πεντήκοντα μό
νον χιλιάδες έτη
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Γνωρίζομεν ΰμως δσον Λφορφ τους Αριθμούς 
δτι δέν είνέ τις υποχρεωμένος νά παραδεχθή χαί 
τινας χιλιάδας, ένότητος χρόνων, τούς χρησμούς 
τής παλαιοντολογίας.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟ 606 

ΪΛΟ Μ ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΎ terjeB.

Τήν πρώτην δεκαετηρίδα τοϋ παρόντος αίώ - 
νως τής προόδου κλείει ή ιατρική Επιστήμη μέ 
μίαν τών Επιτυχέστερων και ώφελιμωτέρων κα- 
τακτήσεων αυτής Ένθους <5 Επιστημονικός κό
σμος Λπεδέξατο τήν Λπό τίνος χρόνου διασαλ 
πισθεϊσαν χαρμόσυνου Αγγελλίαν τής ταχύτατης 
θεραπείας μιας τών χρονιαιτέρων και επιμόνων 
μολυσματικών νόσων, τών προσβαλλουσών κατα 
χιλιάδας τοϊς Ανθρώπους καί τιμωρουσών αυ
τούς εϊς δεύτερον πράγματι καί τρίτην γενεάν.

Ύπήρχεν εποχή, καθ ήν οί άπό τής νόσου 
ταύτης προσβαλλόμενοι, κατεδικάζοντο είς <1 
,το/ιόνωοιν, ενεκλείοντο είς ιδιαίτερα άσυλα 
Εκτός τών πόλεων ,αετά τών λεπρών, ε:.ς συνήθη 
λωβοκομεϊα" ό κατά τύχην Ασθενήσας Εθεωρεϊτο 
ώς Αποτρόπαιου δν, ή δέ κοινωνία κατεδίκαζεν 
αυτόν είς περιορισμόν, ί'ως οί· ή Ιατρική Επι
στήμη, ή φιλάνθρωπος τής πασχούσης Λνθρω 
πότητος προστάτις, Εβε.λτίοισε την θέσιν αύτοΰ 
καί Λπήλλαξε τοϊς πάσχοντας τήν νόσον ταύτην 
τήν νυν άλλως Αβαρίαν κληθεϊσαν. Από τής περί 
φρονήοέως καί καταστροφής. Διά δύο, εκ τών 
ολίγων ειδικών θεωρούμενων φαρμάκων, τοϋ 
υδραργύρου καί τοΰ Ιαδούχου καλίον κατώρθωσε 
ώοαύτως ν' Απαλλάξη αυτούς, χρονίως μέν, 
πλήν Ασφαλώς Από τής Ασθένειας ταύτης και 
Αποδώση είς αυτούς τήν καλήν Εν τή κοινωνία 
θέσιν των.

Πλήν τώρα οί Ανωτέρω θεραπευτικοί ί'ρο*  
μετεβλήδησαν Λπό τών Εργαστηρίων τοϋ Έρ 
λιχ Λνεκωδωνίσθη Λνά τήν υφήλιαν ή Εφεύρε 
σις νέου Ιαματικόν μέσου, θεραπεύοντας διά 
μιάς καί μόνης Ενέσεως τήν νόσον. [I Φραγκ- 
φούρτη, ή έδρα τοϋ καδηγητοϋ, ιγένετο Αληθές 
προσκύνημα επιστημονικόν πρός δ προσέρχονται 
Λπό τά πέρατα τής ύφηλίου οί ειδικοί καί λοι
ποί Ιατροί, όπως διδαχθώσιν τήν θαυμαστήν 
μέθοδον καί ενωτισδώσιν τών ρημάτων του 
σοφού διδασκάλου. 'Αριθμόν 606 φέρει ή-σκευ 
ασία αΰτη καί ύπό τό όνομα τούτο κυκλοφορεί 
Ανά τόν κόσμον, παρασκεύασμα, ΰπερ Λφήκεν 
Αληθώς Εποχήν καί διά τήν θεραπευτικήν του 
Ιδιότητα Επί νόσου χρονιάς καί πλειστάκις δυοι 
άτου καί διότι θεραπεύει και ΐτερα μολυσματικά

νοσήματα, καί τέλος διότι θέλει καταστή πράγ
ματι δ πρόδρομος δλλων δναλόγων σκευαοιών 
καί τελειοποιήσεων ώφελίμων, &ν ci όρι^/ιοι 
607, 608 καί οί επόμενοι θέλουοιν είοθαι τά 
συμβολικά ονόματα.

Τό μέγα καί δύσκολου μυστήριον τής κατα 
στροφής τών μικροβίων εν αύτώ τώ οργανισμώ 
Ι.γένετο κατάκτησες πλέον τής επιστήμης καί η 
επιτυχία δέν είναι τυχαία ούτε Εμπειρική, Αλλά 
τουναντίον είναι προϊόν σειράς όλης σκέψεων 
καί πειραμάτων, τά όποια ήγαγον δια βαθμιαίας 
τελειοποιήσεως μεθόδων καί φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων είς τούτο.

ΊΙ πρώτη ώθησις καί ή πρώτη διάνοιξις 
τής όδοΰ τοΰ μυστηρίου Ετελέσθη Εν Γαλλία, Ε: 
ΰτου κατωρθώθη νά μεταδοθή καί Ενοφθαλμι- 
σθή ή νόσος είς τά ζώα, καί δή τά πιθηκοειδή. 
Ταΰτα οί Αληθείς μάρτυρες τής επιστήμης έχρη 
σίμευσαν ώς Εδαφος δοκιμής καί πειραματισμού, 
αί πρώται βαθμίδες, Εφ ών Λνήλθον εϊς τήν 
τελειότητα τής εφαρμογής Επί τοϋ Ανθρώπου. 
ΊΙ κοσμοπολίτικη συνεργασία Απέδειξε και Εν
ταύθα τά θαυμάσια αυτής Αποτελέσματα.

Είς τάς τύσας Ασφαλείς κατακτήσεις τής επι
στήμης προσετέθη σήμερον μία Ετι, μία νέα δό
ξα διά τούς Εν τοϊς βυθούς τών βιολογικών Ερ
γαστηρίων Εν σιγή Εργαζομένους σκαπανείς τής 
φιλανθρωπικωτάτης τών τεχνών, τών όποιων 
οί κόποι καί οί μόχθοι Αμείβονται πλέον διά τής 
Επευφημίσεως σύμπαντος τοΰ Επιστημονικού 
σωματείου καί τοϋ λοιπού κόσμου.

Ίσως τινές, μάλιστα Εκ τών Επισήμων κα
θηγητών, Εγνωμάτευσαν ,ΰτι καλόν Επί τοΰ πα
ρόντος νά Λποψυχρανδή κάπως ή μεγάλη αισιο
δοξία τοΰ κοινού διά τήν νέαν Ανακάλυψιν, 
Λλλ' όμως οί Εσχάτως κατά τό συνέδρων τής 
Κενιξβέργης Από Γαλλίας καί τής άλλης Εύρώ- 
πης καί αυτής τής Ιαπωνίας προσελθόττες, οί 
τά θαυμάσια Αποτελέσματα τής Εφαρμογής τοϋ 
φαρμάκου Επιβεβαιώσαντες υπερεπήνουν το 
μέσον, καί Ανευφήμησαν παταγωδώς καί μετ 
Ενθουσιασμού τόν μέγαν πλέον καθηγητήν Έρ- 
λιχ, ΰστις διά τής επομένης μετριόφρονος, Αλλά 
πειστικής Λι ακοινώσεως ίθεσί τό ζήτημα εν τή 
Επιστημονική θέσει αυτού.

« Έοκόπευον ν<ι ομιλήσω Εν συντομεο μετά 
τό τέλος τής συζητήσεως. διότι ή σήμερον η
μέρα Ανήκει εις τους κλινικούς, δηλαδή είς Ε
κείνους, οΐτινες πρέπει νά κρίνωοι τήν Αξίαν 
ί) τήν Αχρηστίαν τοΰ φαρμάκου μου Τά περί 
αύτοΰ γενικά πράγματα είναι ήδη γνωστά είς 
υμάς. ΙΙαραλείπων δέ ενταύθα όσα προηγήθη- 
σαν καί όσα Λφορώσι τήν συνεργασίαν μου, με 
ταβαίνω Αμέσως είς τό θέμα, όπως Ανακοινώσω 
υμϋν τά είς τήν ειδικήν Ενέργειαν τοΰ παρα
σκευάσματος μου At αγόμενα.

Είναι γνωστόν ήδι?, δτι διά τής χρήσεως τοΰ 
μέσου τούτου οί σπειροχαϊται Εξαφανίζονται εν ■ 

τός 24 ί'ως 28 ώρέόν. Έάν ή Ε ξαφάνησις αΰτη 
τών μικροβίων διαρκέση πλειότερον χρόνον τότε 
δέον νά θεωρηθή ή Τασις ώς τελεία Κατά δεν 
τερον λόγον φαίνεται, ίϊιι τό φάρμακου πρόκα- 
λεΐ Εν τώ οργανισμώ κα! τόν σχηματισμόν τώ>ν 
λεγομένων Λντισωματίων Παρειηρήδη καί Ε- 
γένετο γνωστόν διά πειραμάτων Επί τών ζιόων 
οτι τά θηλάζοντα τέκνα θεραπεύονται. Εάν γίνη 
Ενεοις είς τήν μητέρα Επειδή λοιπόν τό φάρ 
μακον Ενέχει Ελαχίστην ποοάττμα Αρσενικού, 
πρέπει τις νά παραδεχθή. ότι Εν τώ σώματι τής 
μητρός σχηματίζονται Λντισωμάτια, ούσίαι αί' 
τινες φέρουσι τήν Γασιν. Είμαι όμως τής γνείι- 
μης. ότι ή όρροδεραπεία δεν Εξαρκεΐ. Έάν είς 
καί μόνον σπειροχαίτης Εναπομείιει Εν Ενέργεια 
πιθανόν νά επέλθη ί'.τοτροπή τής νόσον. |ιά 
τούτο είναι Ανάγκη μιας ετι Ενέσεως.

Ύπό πρακτικήν εποψιν, βασιζομέιην Επί 
τών μέχρι τοΰδε γενομένων γναιστι'ιν εϊς Εμέ 
Ανακοινώσεων Λπεδείχθη,δτι οι σπειροχαϊται Ε
ξαφανίζονται. οϊχΐ 6/ιως πάντοτε καί διά παν
τός, 6‘ά τούτο ή διά τής μεθόδου τοϋ Βάσοερ- 
μαν συχνή Εξέτασες τών πασχόντων πρέπει νά 
Επιβάλλεται. "Οπου δέ αΰτη ύπαρξη θετική. Ε- 
πιβεβαωϋσα δηλαδί) τήν μή τελείαν ϊασιν τής 
νόσου. Ανάγκη νά γίνεται νέα θεραπεία διά τών 
ενέσεων. Ούχ’ ήττον δμιος είναι γνωστή σειρά 
όλη περιπτώσεων, καθ' ας ή Εξέτασις διά τής 
μεθόδου ταύτης φαίνεται Αρνητική ΊΙ Αρνητι
κή Αντίδρασις ούδέν σημαίνει, διότι καί τότε Α 
σθενής θά φέρη λάθρα μέγαν Αριθμόν σπειρο 
χαιτών, οΐτινες μετά χρόνον νά προκαλέοωοιν 
νέαν ύποτροπήν.

ΊΙ διά τοΰ 606 φαρμάκου θεραπεία δέν εί 
ναι άιιλή Δέν πρέπει νά πιστευμ τις, ί',τι Αρκεί 
μία Ενεοις νά Επιφέρη τελείαν θεραπείαν. Ούχί' 
δ Ιατρός οφείλει καί /ιετά ταΰτΐ/ν νά ίπιβλέπη 
καί τά Ζξετάζ|| τόν Ασθενή Επί εβδομάδας καί 
μήνας καί Ετη. Βεβαιεο ΰτι τό καθήκον τοΰ ι
ατρού είνε Αρκετά δύσκολου καί δέον όπως ή 
μέθοδος τής Εξετάσεεος κατά Βάσσερμαν ει.τλ.ο 
ποιηθή τόσον, ό)στε έκαστος τών ιατρών νά 
Εφαρμόζη αύτήν προχείρεος.

Δυσεξήγητος Επίσης ίδιάτης τοΰ ι)αριιάκου 
είιαι ή ταχύτατη ενέργεια roe. Είνε Λξιοθαύ 
μαστόν πώς πόνοι κατά τόν λαιμόν κα! τά Ειστά 
Εςαλείφεινται καί παύουοιν Αμέσως μετίι τήν 
χρήσιν. ΙΙοϊος ό λόγ··ς τής γιγαντιαίας ταύτης 
ταχνιι τος περί την δράσιν είι-αι δύσκολον νά 
'·''/.θή Βεβαιύί. ίίτι είναι Αδύναιον νά επέλθη 
μία τόσον ταχεία Αλλοίωσι: Ανατομική, επιηέ- 
ρουσα παϋσιν ιιΐιν ουμπτωμ·ίτων. Εγ(Ο νομίζω 
οτι οί σπειρο-χιιϊται παράγουσιν Εν τώ οργανι
σμοί ουσίας, αίτινες προκαλοΰσι τους πόνους, 
κα: Ενώ είς τήν κλινικήν εικόνα τής νόσου ού 
δε μία Αμέσως μ ταβολή Επέρχεται ή Ενέργεια 
του φαρμιίκου Εχει ήδη ειρχίσει βραχύ μετά 
τήν ενεσιν.

Επίσης Αποσκοπών είς τήν τακτικήν τής θε
ραπείας. τονίζω οτι τό φάρμακου είναι μέσον 
Ενέχον κινδύνους καί διά τούτο πρέπει ετι νά 
δοκιμιού ή καλώς κα! επί πολύ. Είναι φυσικόν 
οτι μία ουσία, ήιις φονεύει βλαβερά παράσιτα 
Εν τώ σώματι, δ^· είναι δυνατόν νά ήνε άλως 
Αβλαβής. Αλλ’ ή λέξις δηλητήριου είναι Εννοια 
σχετική. Παρατηρήσατε τό χλωροφόρμιου. Καί 
Εδώ ή διά χλωροφορμίου θνηοιμότης θά ηϋξανε 
Εάν εφυρμόζετο κα! Επί καρδιακών. Διά τούτο 
ή είς εύρυ κύκλον χρήσις τοϋ φαρμάκου είναι 
Λναγκαιοτάτη

’.Ιλλ’ ή Εφαρμογή Εχει τάς δυσκολίας της 
Έγώ, Αφού συνήγαγον δέκα καί είκοσι χιλιά
δας παρατηρήσεων, ί'ιπως δυτηϋώ νά κρίνω 
τού: κικδύιους, τότε παρεχώρησα τό φάρμακου 
είς χρήσιυ κοινήν.

Παραχολονθών λοιπόν τά μέχρι τοΰδε επι- 
τενχθέντα Αποτελέσματα, δύναμαι νά εϊπω ΰτι 
ή Χ6ήο>5 αύτοΰ συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους 
Μόνον Εν Ιένη συνέβη είς θάνατος παρά τινι 
Αρρώστω γυναικι, ήτις δέν θά ϋπέθνησκεν Εκ 
τοΰ νοσήματος αυτής. Διά τοϋτελευταίου παρα
σκευάσματος ϊοως καί ό θάνατος ούτος ήθελε, 
προληφθή Ji λοιπαί περιπτώσεις θανάτου Απέ- 
βλε^ν Αποκλειστικώς βαρείας περιστάσεις δια
ταράξεων τοϋ νευρικού καί κυκλοφορικού συ
στήματος Είμαι τής γνώμης, δτι ό ϊαιρός, ζα- 
θτός καί ό χειρουργός δεν πρέπει νά Λποφεύγη 
καί τάς κινδυνεόδεις περιπτώσεις, Αλλά τότε, δέν 
πρέπει νά Αποδίδωμεν τήν Αποτυχίαν είς τό 
φάρμακου, δπως συνέβη Είμαι Επίσης τής 
γνώμης, ΰτι, οπού υπάρχει Εστω καί μικρά ελ 
πις. νά εφαρμόζεται ή θεραπεία καί άν ή πε- 
ρίπτωσι: είναι κινδυνώδης, διότι ί’πάρχει πιθα- 
νότης νά σωθή δ Ασθενής.

Είς βαρείας καταστάσεις παραλυτικός νομίζω 
ΰτι θϊν πρέπ’-ι νά Επιχειρώιμεν τι. διότι καί ιϊν 
ύ.ιοθέσωμεν, ΰτι τό φάρμακον Αποκτείνει τούς 
οπειρ ιχαίτας. ό Εγκέφαλος Εχει ύποστή τοιαύτας 
Λλλοιιόσεις καί καταοτροφάς, ι'όστε ό Ασθενής 
δέν θά είναι δυνατό· ν’ Λναλιίβη τελείως καί 
χαταστή χρήσιμος- Τ>ντ' αυτό πρέπει νά εΐπω- 
ιι·ν καί διά rot ς καρδιακούς, παρ'οίς Απαιτείται 
μεγάλη πρΌΐχή

Εν τε’λει θέλω ν ανακυινιίισω. ΰτι τό φάρ
μακου επιδρά ώφελίμω: κα! ιπί άλλων παθή
σεων οϊον τοΰ έλο'ιδους πυρετού, ευλογίας καί 
τινων δερμικών νοσημάτων.
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Πείραμα όητικής απάτης.
Λάβετε ένα πίλον έκ τών παρισταμένων Οε- 

σατέ τον έπί τής κεφαλής σας, έρωτήσατε νά 
σζς εί'πουν τήν αναλογίαν τοϋ πλάτους και του 
ύψους τοϋ πίλου αύτοΰ, ΛΒ και CD.E·.; θά σας

... ' *Β άπαντηση αναμφιοολως οτι
1+

Ρ«> 5τι=—ό άλλος
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θεξίίς· ούδεις βμως Οά εύρεθνί νά σας εϊπη, 5τι

τό πλάτος είναι μεγαλύτερου τοΰ ύψους, διότι ή 
οπτική απάτη τούς κάμνει νά τόν βλέπωσι τοι
ουτοτρόπως. τό πλάτος δηλ. μικρότεθον καί το 
ύψος μεγαλύτερο*.

Πρός επιτυχίαν τοΰ πειράματος τούτου πρέ
πει νά λάβωμεν υψηλόν πίλον, ώς ενδε'.κνυται έν 
τώ σχήμχτι.

Το πείραμα τοΰτο είναι τόσον περίεργον και 
άπίστευτον, ώστε μόνον μετά τήν καταμετρη- 
σιν πείθεται τις περί τής άληθείχς τοϋ πράγ 
μκτος.

Φ. II.

Μελάνη διά γραφομηχανής.
Αιαλύομεν 30 γρ- σάπωνος εις 125 γρ- γλυ

κερίνης κα'ι άναμιγνύομεν με 36l) γρ. ί'δατος, 
προοθέτομεν δέ τό άνάλογον χρώμα Ανελίνης 
δ.αλελιμένον είς 720 κυβ. ίμ. οινοπνεύματος.

Βαφή τριχών.
Αιά τό καστανόν χρώμα ουνιστώνται κατά 

πρώτον λόγον τά χρώματα άπό εκχύλισμα κα
ρύων·

Καλή συνταγή είναι ή έξης-
60 δρ κίτρινης βαζελίνης-
6 μ. κίτρινου κηρόν
1 μ Ικχύλιομα καρύων.

Άναμιγνύομεν ολα μαζύ. ΙΙρώτον κάμνομεν 
μίαν Αλοιφήν εκ τριών πρώτων συστατικών και 
Επειτα διαλύομεν τό Ικχύλιομα εις οινόπνευμα 
καί άναμιγνύομεν καλώς μέ την Αλοιφήν. Τό 
Ικχύλιομα παρασκευάζεται εκ τών χλωρών πρα ■ 
οίνων φλοιών τών καρύων, τα όποια μουοχευ- 
ουν είς Αραιόν οινόπνευμα και κατόπιν τό εξα
τμίζουν, εως οτου γίνη πυκνόρευοτον.

ΙΙαοέλαι ύηόξννοι.
Έάν συμβή να ξυνίση οίνοβάρελον ή άλλο 

ξύλινου δοχείον, δέν πρέπει κατ' ουδένα λόγον 
να τό μεταχειρισθώμεν ε’κ νέου, πριν τό κα- 
θαρίοωμεν.

Τό καλλίτερου καθάρισμα εϊνε με βραστήν 
Αληοίβαν Από καυστικήν σόδαν, κατόπιν ξέ
πλυμα μέ καυοτόν νερόν και άτμιοις.

Τέλος ξεπλύνουν τό βαρέλι πάλ ν μέ καθα
ρόν νερόν καί τό θειαφίζουν. Την Αληοίβαν δια 
τά ξυνισμένα καί δια τά μουχλιασμένα βαρέ
λια παρασκευάζουν άπλούστατα Λυαλυοντες είς 
8 1)2 όκ· θερμού ΰδατος 320 δρ καυστικής 
σόδας καί χρηοιμοποιοϋντες τήν Αληοίβαν Αμέ
σως.

ΓΠΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 

Οί όνυχες είς τούς άρρώότους.
Πρέπει νά γνωρίζεη πάντοτε, οτι οί μεγάλοι όνυχες 

είς τάς χειρ*;  χ*ί  τούς πόϊας, ΐί’.ως εις τού; ασθενής, 
ε'.ναι αί’ία χειροτερεύσεως τής υγείας των.Τουναντίον, 
έάν εις άοβενοϋντα κόψετε τού; όνυχα;, αεγάλην δια
φοράν θά ϊδητε αμέσως είς τήν υγείαν του. ’Επίσης 
χα'ϊ έάν κόψητε μακράν άν φέρη κόμην ή γενειάδα.~

Οί όνυχες καί παρ’ αρχαίοι; έθεωρουντο επιολαοεΐς 
είς τήν ύνειαν τοΰ σώματος, όταν άρινον αυτού; μά
κρους. Τουναντίον δέ ' πα^ετήρησαν, οτι ή υγεία τοΰ 
ασθενούς έόελτιοΰτο, όταν εκόπτοντο οί όνυχες του. ,

Τό δέμα είναι εϋκολον άποδείςεως καί επαφίεται εις 

τήν δοκιμήν έκάστου
Ό Ιατρός όας

Μρεπτικίι άίία τής ϋταφίόος, τών 
ΐΠχάδων, καϋτάνων καί 

άιινγδάλων.
*11 «ίταόίς ήτο έν μεγάλη χρήσει παρά 

τοΐς άρχαίοις, ού μόνον ώς τροφή, αλλά καί ώς 
φάρμακου, χορηγούμενη ότέ μέν κατά τοΰ ίκτέ- 
ρου, ότέ δέ πρός έπίπασιν τών αποστημάτων 
τής υπερώας καί τών ούλων.—Τό δ’ αφέψημα 
ταύτης έχορηγεΐτο κατά τών πυρεσσόντων, κατά 
τοΰ άλγους τοΰ τε άπό τής μήτρας καί τοΰ έξ 
οίασδήποτε άλλης αιτίας καί τέλος κατά τών 
διαρροιών. Τό άφεψημα τοΰτο έχορηγεΐτο ώσαύ- 
τως είς υποκλυσμούς ώς καθαρτικόν.

Ή σταφίς είνε θρεπτικωτάτη, εύπεπτο; καί 
θερμαντική. “Ενεκα τούτου ή 'Ρωσσική Κυβέρ 
νησις είς τάς στρατιωτικής αύτής άρχάς τάςδια- 
τριβούσας έν Σιβηρία,ένθα ή θερμοκρασία κατέρ
χεται πολύ κάτωθεν τοϋ μηδενός, χορηγεί έν 
άρκίτ-ji ποσότητι σταφίδα καθ’ ημέραν είς έκα
στον στρατιώτην. Είς τά πλείστα δ’ αύτής 
στρατιωτικά σώματα κατήργησε τόν πρωινόν 
καφέ, τέϊον καί τά παρόμοια, χορηγούσα μόνον 
αρκετήν σταφίδα.

Αί ιόχάδες αί κοινώς καλούμενα; ξηρά 
» σϋκα, ήσαν γνωστόταται κατά τούς αρχαίους

χρόνους, παρ’ οίς καί έγένετο μεγάλη χρήσις. 
Τά δ’ έν Άθήναις παραγόμενα ξηρά σϋκα ήσαν 
όνομαστά, ώς δ’ ή παράδοσις λέγει ό Βασιλεύ; 
τών ’Ινδιών Άμιτροχάτη; καί ό τής Περσίας 
Ξέρξης, φαγόντες ξηρά σΰκατών ’Αθηνών,ηύχαρι- 
στήθησαν τά μάλιστα.

Αί ίσχάδες είνε καρποί γλυκύτατοι, τό δ’ 
αφέψημα τούτων είνε αποχρεμπτικόν καί εύκοί- 
λιον. Είσί τέλος θερμαντικά:, αλλά δύσπεπτοι.

Τά κάάτανα ήσαν γνωστά καί παρά τοΐς 
άρχαίοις, παρ’ οίς έκαλοΰντο Διός βάλανοι. Τά 
κάστανα περιέχουσιν αρκετά θρεπτικά στοιχεία, 
ώστε έλλείψει άρτου, δύνχταί τις νά τρώγη τοι- 
χΰτα, ώ; τοΰτο ποιούνται έν μεγάλη κλίμακι 
οί είς τήν Βόρειον Γαλλίαν καί ’Ιταλίαν οίκοϋν- 
τες. Δέ< πέπτονται εύκύλως, έν δε τοΐς έντεροις 
άνχπτύσσουσιν άέρια καί προκκλοΰσι δύσπνοιαν, 
οθεν δέον ν’ άποφεύγωσι ταϋτα οί καρδιακοί, 
έμφυσηματικοί καίήπατικοι.— Η Κρητη τχνΰν 
είνε ή χορηγός έξχιρέτων καστανών.

Τά <ίμύγδαλα πλήν τής Βορείου Αφρικής 
καί άλλαχοΰ, παράγοντα·, έν μεγάλη ποσότητι 

| καί παρ’ ήμϊν.
’Αμυγδάλων διακρίνομεν δύο είδη, τά γλυ

κέα καί πικρά.
Καί τά μέν γλυκέα Αμύγδαλα περιέχουσιν έν 

μεγάλη ποσότητι έλαιον, σάκχαρον, λευκωμα
τοειδείς ούσίας καί άμυγδαλίνην. Είσί παροχε-

τευτικά, θρεπτικά, μαλακτικά τών βρόγχων, 
φάρυγγος, λάρυγγος καί τών πνευμόνων και τέ
λος ένεργοΰσιν ώς ύπνωτικά.

ΊΙ βρώσις μεγάλης ποσότητος τούτων, ένε- 
κεν τοΰ ένυπάρχοντο; ελαίου έν μεγάλη ποσό- 
τητι, έπιφέρει πεπτικάς διαταραχάς, ώς εύκοι- 
λιότητα, ναυτίας, έρυγάς καί πάντα τά είς τάς 
γαστρεντερικά; διαταράξεις συμπαρομαρτοΰντα,

’Εξ αύτών παράγεται άναψυκτικόν ποτόν, τό 
κοινώς λεγόμενον σουμάδα, δπερ άποβκίνει λίαν 
έπωφελές είς τούς πυρέσσοντας καί τού; πά- 
σχοντας έκ καταρρου τοΰ ούροποιητικοϋ συστή
ματος.

Τό έκ τών γλυκέων άμυγδάλων έξαγόμενον 
έ'λαιον χρησιμοποιείται εί; πλείστας οσας περι
στάσεις. Ουτω χρησιμοποιείται είς διαφόρους 
άλοιφάς, συνδυαζόμενον μετά φαρμάκων, πρός 
έπάλειψιν τραυμάτων, έγκαυμάτων, ώς παρο- 
χετευτικόν κυρίως είς βρέφη καί παιδία, είς έν- 
σταλάξεις είς τόν ακουστικόν πόρον έπί φλεγ
μονής τοΰ τυμπάνου καί άλλαχοΰ.

Τα δε πίκρα Αμύγδαλα δέν είνε ποσώς έν 
χρήσει πρός βρώσιν, ένεκεν τοΰ ένυπάρχοντο; έν 
αύτοϊς ύδροκυανικοΰ οξέος, δπερ εϊνε όξύτατον 
δηλητήριον.

ΊΙ βρώσις 20—25 πικρών άμυγδάλων ύπό 
ένήλικος έπιφέρει, ώς τά πολλά, τόν θάνατον, 
καθ’ δν παρατηρεϊται ψϋξις τοΰ σώματος, με
γάλη γενική άτονία, άγχος καί δύσπνοια, δια
στολή τής κόρης καί ακινησία (αδράνεια αύ
τής), ό δέ θάνατος επέρχεται, ότέ έντός 10 
πρώτων λεπτών, ότέ έντός 15 καί άλλοτε βρα- 
δύτερον.

Τό ύδροκυανικόν οξύ καταστρέφει τά έρυθρά 
αιμοσφαίρια, έπελθούσης δέ τής δτ,λητηριάσεως 
δεν πρέπει νά έγκαταλειψωμεν τόν ούτως δη- 
λητηρ-.ασθέντα άνευ ιατρικής έπεμβάσεως· δέον 
λοιπόν νά κενώσωμεν τόν στόμαχον αύτοΰ διά 
γαστρχντλίας καί είτα χορηγοΰμεν αύτώ μΐγμ« 
έξ ίσων μερών ύποξειδίου θειΐκοϋ σίδηρου καί 
ανθρακικοί νατρίου· διά τοΰ μίγματος τουτου 
έξουδετερώμεν τήν δηλητηριώδη ένέργειχν τοϋ 
ύδροκυα.ικοΰ οξέος.

Γεώργιος Άνιιότ. ΒεΟανόπουλος 
'Ιατρός. - Διευθυντής τοΰ ίχτρικοΰ περιοόιχοΰ 

«Πανελλήνιος Έπιθιώρησις»

'Λμετατρέπτως ή βουλή προοιρισεν ή θεία 
Α'ά ε*»·ε  σύμμικτος δεινών ίκάοτη είαυχία.

Κοονήΰ.ιος

’.Ιπό μέν τα δυστυχήματα ΰπομένομεν, από 
δέ τα ευτυχήματα διαφθειρόμεθα.

Γάκιτος

II αισχύνη μάλλον παρα ή Απαγόρευσες κά
μνει ημάς να φεύγωμεν παν ο,τι είναι άτιμου.

Πλΐνιος ό νεότερος
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Ό Εύρυβάτης χχί ό Άπολλωνίδη; έπερίμε- 
νον έπί πολύ είς τόν Πειραιά τήν συνοδείαν ήτις 
έπρεπε νά φέρη τήν Δάμαριν. Καί έφ’ όσον 
αί ώραι παρήρχοντο ή αγωνία των ηδξανε.

Τέλος άφοΰ άπηλπίσθησχν έντελώ; έπέστρε- 
ψχν διά τής αύτής όδοΰ είς Ελευσίνα. ’Αλλά 
ούδείς ήδυνήθη νά τούς πληροφορήση τίποτε.

Οί δε ιερείς τούς ύπεδέχθησζν δι’ύβριστι- 
κών λέξεων :

— Ή Δάμαρις '. . . . Ούτε τό όνομά της 
νά μή άκούωμεν καθόλου. Μιά κόρη ιερόσυλος, 
μαθήτρια τού Χρίστου ! . . . . Πηγαίνει τώρα 
έχει ποΰ προωρίσθη '. Δέν ήξεύρομεν τίποτε πε ■ 
ρισσότερον.

Μιά δέ ιέρεια προσέθηκε.
— Ευτυχώς, ότι αί θεαί ηύδόκησχν νά τήν 

ζητήση ό Τρυφαίνης.
— *0  Τρυφαίνης '. άνέκραξεν ό Άπολλωνί

δη;, αίφνηδιως φωτισθείς. Ά ! λοιπόν, αύτος 
ό άθλιος τήν ήρπχσε. Δέν θά μοΰ διχφύγει όμως, 
θά τόν τιμωρήσω.

Καί έπέστρεψε παροργισμένος είς τάς ΆΟη 
νας, ενώ ό Εύρυβάτης προσεπζθει νά 
τευνάση. Πρό παντός έπρεπε νά μάθουν 
γινεν ή Δάμαρις. ’Αντί λοιπόν νά 
τόν Τρυφαίνη, νά τόν πνίξουν, 
Άπολλωνιδης, έπρεπεν έξ εναντία 
μουν νά όμιλήση.

Άλλ' ό καλλιτέχνη; δέν ήκουε τίποτε. Κα
θώς διέσχιζον τήν αγοράν, οί δύο άνδρες έςε- 
πλάνησαν διότι ε'δον,ότι όλοι οί άνθρωποι τους 
άπεφευγον απομακρυνόμενοι. Ό Εύρυβάτης τέ
λος άνησυχών, ήρώτησεν ενχ φίλον του φιλοσο 
φον, οστις ψυχρώ; τοΰ χπήντησεν :

— Τί άπέγινεν ή Δζμαρις ; . . .Πήγαινε νά 
έρωτήσης τόν Γχλλιον.

— "Ώστε λοιπόν δεν χωρεϊ 
αύτός ό άθλιο 
τον !

τον χχ- 
τί άπέ- 

κτυπήσουν 
όπως έλεγεν ό 

ς νά τόν κα ·

αμφιβολία, οτι 
ι; τήν παρέδωκεν εις τον ά,θυπχ- 

Άλλ*  ό κακούργος θά πέση κάποτε είς τά 
νύχια μου.

Πράγματι δέ εύραν τδν μέθυσαν έπί τοΰ κα- 
τωφλοίαυ τής θύρχς του, λογομαχ,οδντα μεθ ’ 
ήμισείας δωδεκάδας περίπου έκ τών δανειστών
του.

Ουτοι μόλις έμαθον τήν έξορίαν τής Δαμχ- 
ριδος, ένόησαν ότι δέν θά ήδΰνατο πλέον ζΰτη 
νά νυμφευθγ, σύζυγόν τινα πλούσιον καί ώς έκ 
τούτου άπώλλετο πκσχ ελπίς νά πληρωθώσι 
παρά τοΰ Τρυφαίνη.

— Σκΰλε, θά μέ πληρώσης, έλεγεν ό είς.
— Άφοΰ δέν έχω ;
— Ηά σέ βάλω λοιπόν στή φυλακή.
— Μήπως θά σοΰ ευρώ έκεϊ μέσα καμμία 

δραχμή :
— Έγώ λοιπόν θά σοΰ σπάσω τά κόκκαλα : 
Τήν στιγμήν εκείνην κατέφθχσε καί ό Άπολ- 

λωνίδης, ό όποιος έπήδησεν έπί τοΰ αύχαίνος 
τοΰ Τρυφαίνη.

— ’Αχρείε '. Σέ κρατώ έπί τέλους.
Καί τόν έτίνασσε βιαίως.
— Τί τήν έκαμες τήν Δάμαριν ;
— Μά τήν Άρτέμιδα, Άπολλωνίδη μου, 

δέν ήξεύρω τίποτε.
— Ιίαληάνθρωπε ! Τήν έδωσες είς τόν Γάλ- 

λιον !
— Άμ τότε θά ήμουν πλούσιος ! ανέκραξε 

κλαίων ό μέθυσος καί δέν θά έβλεπες αυτό τό 
κοπάδι ποΰ μέ κυνήγα.

Ή λογική χύτη άπάντησις κατηύνασε τον 
Άπολλωνϊδην. Έν τούτοις έπανελαβεν :

— Ήξεύρεις ποΰ είνε ή Δάμαρις!
Είπε μου.
— Μά τήν σκιάν τοΰ πατέρα μου, δέν 

ήξευρω τίποτε.
Καί έλεγε πράγματι τήν αλήθειαν. Απορρο- 

φημένος ύπό τής άκατασχέτου μανίας του πι- 
νειν δέν παρευρέθη εις τήν συνομιλίαν του 1 ζλ- 
λίου καί τής Δαμάριδος. Και όταν έςυπνησεν 
έκ τής μέθης του, ώχρό; καί νεκρός, εύρέθη αν
τιμέτωπος τοΰ καπήλου ζητοΰντος τά χρήματά 
του. Ό Τρυφαίνης δέν εύρεν έπάνω του ούδ’ 
οβολόν. Τότε ό κάπηλος τή βοήθεια τών δού
λων του, τόν άπεδίωξε κακήν κακώς.

Μόλις δε τήν στιγμήν ταύτην έσκέφθη τί 
άπέγινεν ή Δάμαρις. Τήν είχεν αρα γε ό 1 άλ- 
λιος άπαγάγει είς τό άνχκτορόν του ; Αυτό 
ήλπιζεν ό Τρυφαίνης. Άλλ’ όταν είδε τήν κα
τοικίαν του πολιορκημένην από τούς δανειστής 
του τόσοι έτρόμαξεν,ώστε έπεχείρησε νά φύγη. 
Δυστυχώς οί ποδες των δανειστών του, ταχύ
τεροι τών ίδικών του, έμζταίωσαν την φυγήν 
του. οπότε κατέφθασε και ό Άπολλωνιδης.

Τέλος έπενέβη ό Εύρυβάτης.
— Λέγει τήν αλήθειαν. Άπολλωνίδη, καί 

μά τόν Ήρακλέα, έχει δίκαιον. Πρέπει νά με- 
ταβή είς τόν Γάλλιον νά πληροφορηθή τά διχ- 
τρέξχντα. Άν θελήσωμεν ημείς νά ύπάγωμεν, 
θά μας διώξουν άπό τό ανάκτορου, άν δέν μας 

ρίψουν είς τήν φυλακήν. Άφησε λοιπόν τόν Τρυ
φαίνη νά ύπάγη.

Καί μέ τήν έλπίδα ταύτην όΤρυφχίνης άπηλ- 
λάγη τής μανίας τοΰ Άπολλωνίδη.

— Πήγαινε λοιπόν, εϊπεν είς τον Τρυφαίνη. 
Σέ προειδοποιώ όμως 5τι άν δέν μοΰ φέρης τήν 
Δάμαριν ή άν θέλησης νά μέ άπατήσης, θά σέ 
στραγγαλίσω άπανθρώπως,

Άλλ’ οί δανεισταΐ τοΰ Τρυφαίνη ήθέλησχν 
τόν εμποδίσουν νά φύγη καί ό Εύουβάτης 
ήναγκάσθη νά τούς κατευνάση ;

— Τί ελπίζετε άπό έναν άνθρωπον ποΰ δέν 
έχει τίποτε ; Ένώ άν κάνη τόν Άπολλωνίδη 
γαμβρόν ασφαλώς θά δυνηθή νά σάς εξόφληση.

Τέλος απελευθερωθείς ό Τρυφαίνης διηυθύνθη 
π.ό; τό διοικητήριον καί έπεσε πρό τών ποδών 
τοΰ Γαλλίου, έτοιμαζομένου νά είσέλθη είς τό 
φορεϊον του.

— Τί θέλεις λοιπόν πάλιν βρωμερόν χγγεϊον '.
— Τήν προστασίαν σου θέλω. Έγώ σέ υπη

ρέτησα πιστώς καί δέν έλαβα έως τώρα πρός 
ανταμοιβήν μου, παρά ύβρεις. Τώρα ποΰ έχασα 
τήν Δάμαριν μου, οί δανεισταΐ μου ζητοΰν νά 
μέ φυλακίσουν, ένώ ό Άπολλωνιδης θέλει νά 
μέ σκοτώση διότι νομίζει πώς σοϋ τήν έχω 
δώσει. Ώ ! Γάλλιε είπε μου τήν άλήθεια τι 
τήν έκαμες τήν Δάμαριν ;

— Άφοΰ τήν θέλεις, πήγαινε νά τήν ζητή- 
σγ,ς άπό τούς χριστιανού; τής Κορίνθου, μεταξύ 
τών όποιων επιθυμεί νά ζγ, τοΰ λοιποΰ Ώς 
πρό; τούς δανειστής σου δέν βλέπω πώς ήμ- 
πορώ έγώ ν' άναμιχθώ. Καί χωρίς νά περιμένη 
απάντησιν, διέταξε τούς δούλους του νά σηκώ- 
σωσι τό φορεϊον του.

Τήν αυτήν έσπέοαν ό Άπολλωνιδης ώδοι- 
πόρει πρός τήν Κόρινθον. Έξ όλων δέ τών 
προσφιλών του αριστουργημάτων, τά όποϊχ 
άπετέλουν τήν δόξαν του "καί τήν ζωήν του, 
μόνον τό τή; θεάς Άρτέμιδο; παρέλαβε. τό 
ωραιότερου όλων τών έργων του.

Ό Τρυφαίνης τόν ίκέτευσε νά μή τόν εγκα
τάλειψη είς τήν μανίαν τών δανειστών του. 
Καί ό Άπολλωνίδη; καμφθεί; συνκχτετέθη νά 
τόν παραλαβή εί; Κόρινθον.

XVIII
II AIKiWUNIMlX Κ\Η*  ΟΔΟ?.

'Οποία ύπήρξεν ή έκπληξις τή; Δχμάριδος 
όταν φθάσασχ πρό τής πύλη; τής Κορίνθου, 
ειδεν, ερχόμενον, τόν έκ Τχισοΰ Παύλον.

— Σ’ έπερίμενον, τή; εϊπεν απλώς. Καθ' 
ύπνον, χθες τήν νύκτα, σε εϊδον οδοιπορούσαν 
μετά τής μητρος σου κατά μήκος τής πχραλίπς.

ΙΙοΙος λοιπόν ήτο ο άνθρωπο; αύτός, εί; τόν 
οποίον ήσαν γνωστά όλα τά πράγματα ;

Ή Δάμαοι; άπεκοίθη.
— Ίκέτευσα τον θεόν σας νά με δεχθή. 

ίσως με ηχούσε.

Καί ό Πκϋλο; εϊπεν ;
— Καλώς ήλθε; λοιπόν, Δάμαρις, καί είθε 

νά σ' ένισχυη ό Θεός. Διότι ένταΰθα σέ άνα- 
μένουν δεινοπαθήματα καί θλίψεις.

— Έγνωρίσθην αρκετά έως τώρα μέ τήν 
θλίψιν, εϊπεν ή Δάμαρις. Καί άνεμίχθησαν μέ 
τό πλήθος. Τίτο ή στιγμή, καθ' ήν ό ήλιος 
έδυεν είς τό βάθος τοΰ κόλπου, πρός τό μέρος 
του αιωνίου Άστεως. Ό φλογερός δίσκος του, 
κόκκινος ώς πυρακτωμένος σίδηρος έρριπτε τά; 
τελευταίας άκτϊνα; του έπί τής Άκροκορίνθου. 
Ή πόλις τής ’Αφροδίτης τήν στιγμήν έχείνην 
ανήκεν οπω; άλλοτε είς τόν Φοίβον Ήλιον (’).

Οί είδωλολάτραι, οί ερχόμενοι έκ τής ’Ανα
τολής ή τής Δύσεως καί αποβιβαζόμενοι είς 
τάς Κεγχρεάς ή τήν Κόρινθον έπείγοντο νά πο- 
ρευθώσι πρός τούς τόπους τών μυστικών άκολα- 
σιών, όπου άπειρία ίερειών τούς άνέμεινεν. Άλλ*  
ό άπόστολος άπεστράφει άπό τή; οργιώδους 
ταύτης όμηγύρεως καί ώδήγησε τάς δύο γυ- 
νχϊκας εί; τά; στενά; καί σκοτεινά; οδού;, είς 
μίαν θλιβεράν συνοικίαν, όπου κατώκει λαό; 
πασχών καί στερούμενο; τών πάντων. Γυναί
κες με μορφά; ώχράς καί χαύνους. Σμήνος παι
διών ταραχοποιών, ήμιγύμνων. Άνδρες φοροΰν- 
τε; χιτώνας σκοτεινούς, μέ τούς ώμους των 
κυρτωμένους, αγριωποί τήν θέαν καί άνήσυχοι. 
Όλα ταΰτα έπεισαν τήν Δάμαριν οτι εύρίσκετο 
έν μέσφ ’Ιουδαίων.

Κκθώς δέ διήρχοντο έν μέσω τοΰ όχλου τού
του, ήκουσχν πλείστας άράς καί βλασφημίας 
κατά τοΰ αποστόλου. Άλλ’ούτος οΰδέν άπήντα. 
Ώδήγησε τά; δύο γυναίκας μέχρι σιωπηλής 
τίνος κατοικίας είς τό βάθος ενός άδιεξόδου 
δρόμου,όπου είσήλθον καί έψιθύρισε.

— Ιδού ποΰ κχτοικοΰν οί αδελφοί μας.
Έκεϊ ή Δάμαρις άνεγνώρισε πρόσωπα, τά 

όποια είχεν ΐδή άλλοτε εί; τάς Αθήνας, κατά 
τήν πρώτην έπίσκεψιν της πρός τού; χριστια
νούς. Έφάνησαν δε πολύ εύχαοιστημένοι έκ 
τή; επιστροφή; των.

— Καλώ; ήλθες. Δζμαρις, καί σύ Φιλών».
Και όλοι ήρχοντο πλ.ησίον τους άποτεΐνον- 

τες λόγους εύμενεϊ;.
Τό πλεϊστσν τών χριστιανών κατεγίνετο εί; 

τήν ύφχνσιν πέπλων τής Κυλικίας. Εύθύ; δ' 
αμέσως ήρχισε καί ή Δχμαρι; έργχζομένη. Ί1 
ζωή των ήτο κοπιώδης καί ολιγαρχική.

Εργασία καί προσευχή. Διά τήν Δάμαριν 
τοΰτο ήτο άναπαυτικώτχτον. Ή ύγεία τη; 
άπεκαθίστατο ολίγον κατ’ ολίγον καί ή ώραιό· 
της της έπανήρχετο, διότι ήτο εύτυχής.

Π Φιλίννα, ανησυχούσα κατ’ άρχα; έκπλήσ- 
σετο, διότι όλοι αύτοί οί ξένοι τήν μετεχειρί
ζοντο μέ τόσην καλωσύνην καί αγάπην. 11ρ·

(' Έπί τοΰ ναοΰ του Ήλιου, άνηγίρβη μετέπιιτα
ό ναός τής Άφρσίίτης.
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χισε λοιπόν ν’ αγαπά την άθλίαν αύτών υπαρ- 
ξιν και νά ένδιαφέρεται διά τούς μόχθους των. 
Πρό πάντων δ’ έθαύμαζε πόσον ήγαπώντο με
ταξύ των οί άνθρωποι αύτοί. Και ολίγον κατ’ 
ολίγον ένεκολποΟτο τόν Χριστόν, άνευ θλίψεων, 
άνευ στενοχώριών τής συνειδήσεώς της, αλλά 
διά της οδοί της συνήθειας και διά τής εύχα- 
ριστήσεως, ήν ήσθάνετο έκ τής έντιμου ταύτης 
ζωής. Ή Δάμαρις έχαιρεν έκ τούτου, άλλ’ έν 
τγ εύτυχία της δέν έλησμόνει εκείνους τούς 
οποίους ήγάπα κκϊ άφήκε μακράν, την Παννυ
χίδα και τόν Άπολλωνίδη, πρό πάντων τόν 
Άπολλωνίδη Καί συχνάκις απευθυνόμενη πρός 
τόν Χριστόν έ'λεγε μέ λόγους πυρετώδεις :

—Ώ! εϋσπλκγχνε Θεέ, άφοΰ Σύ άπέδωκες 
τήν ζωήν εϊς τήν ψυχήν μου διά τών ταλαιπω
ριών τοϋ σώματός μου, κάμε άκόμη νά ύπο- 
φέρω, ίνα σοΰ προσφέρω καί τήν ψυχήν τοΰ 
Άπολλωνίδη.

Καί 5μως άμφέβαλλεν, αν θά κατώρθου νά 
φέρη είς τόν Χριστιανισμόν τόν μνηστήρα της.

Σπανίως αΐ δύο γυναίκες διεσχιζον τήν Κό
ρινθον, διότι έν τή πολυθορύβω ταύτν) πόλει 
πολλά πράγματα κατέθλιβον τήν ψυχήν τής 
Δαμάριδος.

Μίαν ημέραν ό Παύλος ταϊς είπεν:
— Μή διέρχεσθε πλέον άπό τήν οικίαν διότι 

ό κίνδυνος πλησιάζει.
Ή Δάμαρις έγνώριζεν, οτι κατά τάς ήμέρας 

έκείνας τό Ίδουδαϊκόν στοιχεϊον έδείκνυε μϊσος 
άσπονδον κατά τοΰ αποστόλου" καί τόσην σκλη
ρότητα τοΰ έδειξαν, ώστε μίαν ημέραν τοϊς 

Τείπε .
— Τό αίμά σας ας πέση έπί τών κεφαλών 

σας! Έγώ είμαι άθώος. Τοΰ λοιπού θά ύπάγω 
πρός τούς εΐδωλολάτρας.

Έκτοτε δέν έσχε εχθρούς σπουδαιότερους 
τών συμπατριωτών του. Ό δέ αρχηγός τής 
Συναγωγής, Σωσθένης όνόματι, δέν έπαυε μ.ε- 
λετών τόν όλεθρόν του, οπότε κατέφθασεν έζ 
Αθηνών καί ή γραία Ρεβέκκα, ήτις διέδωνε 
μεταξύ τοΰ ΈβρχίκοΟ πλήθους τής Κορίνθου, 
ότι ό Γάλλιος άπεδίωξε τών ’Αθηνών μίαν νέαν 
όνομαζομένην Δάμαριν, διότι άφωσιωθη είς τήν 
διδασκαλίαν τοΰ Χριστού.

— Άφοΰ ό ανθύπατος είνε εχθρός τών Χρι
στιανών, όπως και ημείς, πρέπει νά τοΰ κατα- 
γγείλωμεν τόν Παύλον, έπρότεινεν ό Σωσθένης.

Καί άπο τής στιγμής ταύτης έπαυσε νά τόν 
ύβρίζη. Ό απόστολος έννόησεν, ότι κάτι όλέ- 
θριον τω προητοίμαζον καί διά τόν λόγον αύ
τόν, είπε πρός τάς γυναίκας να μή έζέλθωσι. 

Ή Δάμαρις έσχε θλιβερόν προαίσθημα.
— Θεε μου, 2ς μή πάθη τίποτε ό Παύλος 

έζ αιτίας μου.
Ό Άπολλωνίδης, είχε λάβει τήν παραλία 

κήν οδόν απ’ ’Αθηνών είς Κόρινθον, οδοιποριών

— Σέ ίπερΐιιενον, εϊπεν ό Απόότολος Παί1· 
λος.

ύπό τον καίοντα ήλιον. Καί έν τή π.υρετωδει 
καί ταχεία πορεία του μύριαι συγκρουόμεναι 
σκέψεις έβκσάνιζον τό κρκνίον του. Ή ώραιό- 
της τών πραγμάτων αντί νά κατευναζγ τήν 
έξαψίν του, απεναντίας τήν έπηύζανε. Όταν 
δ’ ό Εύρυβάτης έπεχείρει νά τόν διχσκεδάση 
διά τών λόγων του, περιεφρονεϊτο μέ τοιοϋτον 
τρόπον, ώστε ή>αγκαζετο ώς άλλος Δημοσθένης 
νά στρέψη τήν ομιλίαν του πρός τήν θάλασσχν. 
Ώς πρός τόν Τρυφαίνη, ήτο ώς άπληστος σπόγ
γος διά τόν γλύπτην.Τοιοϋτον ταξείδιον ό Εύ
ρυβάτης παρομοίαζε προς αηδή περιπέτειαν.

Κάτι όμως έταρασσε τον Άπολλωνίδη. Ή 
τύψις τής συνειδήσεώς του. Σταθερώς έπίστευεν 
ευθύς έξ άρχής, ότι ό πρός τήν καλλονήν τής 
Δαμάριδος θαυμασμός του ήτο ως τις θεάρεστος 
υποταγή, ώς καθήκον. Ή δέ δόξα, τήν οποίαν 
ηύδόκει νά συμμερίζεται καί ή Δάμαρις, τώ 
έφαίνετο ώς τι ευεργέτημα, ένεκα τού οποίου 
ώφειλεν εκείνη νά τώ άναγνωριζη άπειρον εύ- 
γυωμοσύνην. Άφ’ έτέρου ό θαυμασμός ουτος 
τόν έθεσεν έν κινδύνω. Τό εύεργετημα τούτο 
ΰπήοξεν καί αιτία θλίψεων θανατηφόρων. Τού- 
λάχιστον ευρεν έπί -έλους τήν ελευθερίαν της. 
Άλλ’ έπασχε τώρα καί ό Άπολλωνίδης, διότι 
ένώ ώδοιπόρει πρός συνάντησίν της, έσκέπτετο 
μήπως έκ τών απερισκεψιών του έγενετο τοΰ 
λοιπού μισητός έν τή καρδίιη της.

(’Ακολουθεί).

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ

Παιδίον έτι, έγνώρισα τί έστι μϊσος. Είς 
ηλικίαν, όπου τά άλλα άμερίμνως παίζουν είς 
τό κατώφλιον τής θύρας των, περιεπλανήθην 
έξηγριωμένος, έν τή έρημία, κλαίων έκλύσσης.

Τά έτη τής δυστυχίας φαίνονται ατελεύ
τητα καί ή ψυχή αισθάνεται προώρως είς έκεϊ- 
νον, βστις ύποφερει καί βλέπει νά υποφέρουν.

*0 Πατήρ μου, διευθυντή: τοΰ άγροκηπίου 
τοΰ κομητος Ναρόξ, είς τήνΛάνδην, έκέκτητο 
μικράν περιουσίαν, οτε επιδημία τις κατέστρεψε 
τά ζώα του. Τό αύτό έτος, ή σίκαλις και ό 
άραβόσιτος είχον καεί ένεκα τής ανομβρίας . . . 
ΤΙ καταστροφή αυτή δέν θά έστοίχιζε καί τό
σον δΓ ένα καλόν κτηματίαν, διότι θά απολάμ
βανε τό διπλάσιον τό ερχόμενον έτος. Άλλ’ ό 
Ναρόξ έφάνη άσπλαχνος. Ή πτωχή μας συγ
κομιδή καί τά έπιπλά μας έπωλήθησαν, ύπό 
τήν έπίβλεψιν τοΰ κλητήρος τοϋ χωρίου.

Πώς νά έξηγήση τις τοιαύτην αύστηρότητα ; 
Ή μήτηρ μου ήτο ωραία, ουδέποτε είπε τί 
τό οριστικόν, ίσχυρομνώμων χωρική, σιωπώσα 
έξ αισθήματος εύγενείας καί ύπομονής. Είδα 
πολλάκις τόν πατέρα μου νά κλαίη.

Ούδένα τών δύο ήννόουν. ΊΙ παιδική μου 
καρδία, δέν έζη πλέον είμή διά τήν έκδίκησιν, 
αίσθημα διά τό όποϊον ίσως ήμην προορισμέ
νος. Άλ’/οτε διαπρέπουσα ή οικογένεια μας, 
ήδη έγνώρισε καί τόν έξευτελισμόν, ό δέ τέως 
διευθυντής τών κτημάτων έγένετο εργάτης κη 
πουρού, καί ή μήτηρ μου, συνοδευομένη ύπό 
τών μεγαλειτέρων της τέκνων έτρεχεν εϊς τά 
δάση, συνάζουσα ξύλα καί πωλώσα αυτά εις 
τούς πλουσιότερους τοϋ χωρίου.

Δέν ανέμενα νά γίνω ένήλιξ, όπως έγκατα 
λείψω τήν Γαλλίαν καί διευθυνθώ είς τήν Αρ
γεντινήν Δημοκρατίαν. Συναπέφερα τό μίσος 
είς τά ενδόμυχα τής καρδίας μου, ώς μίαν φυ
σικήν δύναμιν- τοΰτο δέ μοΰ έδωσε τήν δρα
στηριότητα καί τό θάρρος, όπως άναλάβω επι
κίνδυνους επιχειρήσεις, έκ τών όποιων μέ τήν 
βοήθειαν τής τύχης, έκαμα κολοσιαιαν περιου 
σίκν ! Νέος έτι, τριάκοντα πεντε ετών, ήδυνά- 
μην νά απολαύσω πάσας τάς ήδονάς : Όλαι 
όμως είχον δι ’ ε’μέ πίκραν γεϋσιν. 'Οπτασία 
τις μοί έφθειρε τήν ζωήν· ή τοϋ πτωχού διευ- 
θυντοϋ διωκομένου έκ τής οικίας του, έν ώρα 
χειμώνος ύφ’ ενός άσπλάχνου πλουσίου. Έφ’ 
όσον ό κόμης Ναρόξ έζη ατιμώρητος, δέν θά 
έχαιρόμην τών έκατομμυρ’.ων μου καί οί ώρχϊοι 
οφθαλμοί τών Άργεντινιδων μας δέν θά έγέν- 
νων εϊς τήν καρδίαν μου συμπάθειαν, ήν τό 
μϊσος άπεκουστάλωνε.

Τπηκουσα είς τό πεπρωμένον μου καί έπέ- 
στρεψα είς τήν Γαλλίαν. Άπό πολλών ήδη 

ετών ή οίκογένειά μου κατείχε, είς τό ίδιον 
χωρίον τοΰ Ναρόξ, χάρις εις τάς μεγαλοδωρίας 
μου τήν μεγαλητέρκν θέσιν τοΰ χωρίου. ΙΙρο- 
σεπάθησα νά μή ειδοποιήσω ούδένα περί τής 
επιστροφής μου,ϊνα κποφύγω τάς δημοσίας εκ
δηλώσεις συμπάθειας, α’ίτινες δέν θά έξέλειπον 
άναμφιβόλως.

Διά νά φθάσω είς Ναρόξ άπό τόν σιδηρόδρο
μον, έλαβον θέσιν είς λαϊκήν τινα άμαξαν, τήν 
όποιαν έγνώριζα παιδιόθεν, καί ή όποια μοί 
έφαίνετο τότε ώς πολυτέλεια.

Γέρων τις τήν ώδήγει, ό ίδιος πάντοτε, διότι 
απουσία δέκα πέντε ετών ολίγα είχε μεταβά- 
λει είς τον τόπον αύτόν τής ήσύχου καί μονί
μου ζωής.

Χαριεστάτη νεάνις έλάμβανε θέσιν είς τήν 
αύτήν άμαξαν. Είχε τήν ωραιότητα τών βο
ρείων μερών μας, όμοιάζουσα πρός τάς κόρας 
τής Ισπανίας καί τής Φλανδρίας" λαμπρότα
τοι γαλανοί οφθαλμοί καί κόμη μελανή, μέ 
στρογγυλούς τού; ώμους, ώς καί αμίμητος "χάρις 
τοΰ βαδίσματος της προεκάλουν τήν προσοχήν 
παντός ξένου.

Συνεκινήθην σφοδρά μέ τό πρώτον μόλις αν
ταλλαγήν βλέμμα μας, καί τόσον συνεκινήθην, 
ώστε έκ τής ταραχής μου έλαβον θέσιν πλησίον 
τοΰ οδηγού, ένώ έλάμβανε θέσιν έντός τής άμά- 
ξης. Έξ άλλου έπεκράτει καύσων, τά δέ πα
ραπετάσματα έμενον ανοικτά καί στρεφων την 
κεφαλήν, ήδυνάμην νά βλέπω τό λεπτόν καί 
αριστοκρατικόν πρόσωπον τής συνταξειδιώτιδος.

Μή χάνων καιρόν, καί συμμαζεύων τά ηνία, 
ό αμαξηλάτης έξεκίνησεν, έξηγών μοι τά πάντα, 
άνευ τέλους. Είχεν ολίγον πίγ, ώς φαίνεται καί 
ό ήλιος τόν έζαλιζεν έτι πεοισσότερον. Ό μι
κρός γαλανός οφθαλμός του, άμα δέ καί σκλη
ρός, είς τόν όποϊον ό θυμός ήναπτε ώ; ηλεκτρι
κόν φώς, μέ παρετήρει από καιρού είς καιρόν 
ολίγον πλαγίως μέ ενθουσιασμόν.

Διά μέσου τής άκατανοήτου αύτοΰ ευγλωτ
τίας, εΰρισκέ τις φιλολογικούς τίνας ελιγμούς, 
κεκρυμμένους έκεϊ ώς ρωμαϊκά παράσημα έντός 
άμχυροϋ έδάφους.

"Οταν έπαυεν, προσέθετε λέξεις τινάς διά νά 
τόν κάμω νά έξακολουθήση, διότι ήγάπων νά 
μάθω τί σκέπτονται αυτά τά όντα. Μοί διη- 
γηθη τήν ιστορίαν τοϋ Νχβόζ. καί τοΰ έλους, 
τοΰ όποιου την κολοσιαιαν έπιχειρησιν είχε ποτέ 
άναλαβει ό κόμης. Το έλος δέν ήδύνατο ποτέ 
νά καλιεργηθή περισσότερον ενός έτους έπί τών 
τριών αλλά τό έτος έκείνο κπεζημίωνεν τά 
άλλα δύο διά τής αφθονίας τής συγκομιδής. 
Κατά τά εύτυχή έτη τής ζωής του, ό κόμης 
ήθέλησε νά άναπτύξγ τά κτήματά του. ΤΙ κυ- 
ριότης του δέν έξετείνετο μέχρις έκατόν αγροι
κιών είς τό πλησίον χωρίον. Τίτο κύριος όπως 
καί εί; τούς τιμαριωτικούς χρόνους.

Όλα όμως αύτά δέν ύπήρχον πλέον, *Ο κό-
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μης είχε γνίρχσει τά δέ τέκνα του δέν ήγάπων 
τού; αγρούς, οί δέ διευθυντχί τών αγροικιών δέν 
έμερίμνον ποσώς, άλλ’ έφησύχαζον είς τά; κα
λύβας των.

Τά εισοδήματα του κατχσπαταληθέντα ύπό 
τής νέχς πολυτελείας τής οίκογενείχς του, δλί
γον χατ' ολίγον τό χρήμα έξέλιπε, χζί μέ 
αύτό, τά ζώα, ά κόπρος, xxl ή τροφή τών 
ζώων. Έδέησε δέ νά υποθηκεύσουν τά κτή
ματα. Ή προίξ δέ τή; πρωτοτόκου θυγχτρός 
καί τά χρέη τών δύο υιών είχον αποτελειώσει 
τήν καταστροφήν τη; μεγάλη; έπιχειρήσεω;. 
Άπέαειναν μόνον έν τούτοις, ώ; έκ θαύματος, 
τά έκ τής τοκογλυφία; έσοδα, ούδενός ένδιχφε- 
ρομένου πλέον διά τήν γεωργικήν καλλιέργειαν.

Ό γέρων δέν έκρινεν ούτε κατέκρινεν τά γε- 
νόμενχ, έφαίνετο οκως έ'χων ενδιαφέρον εΐ; τήν 
ιστορίαν αύτήν, ήτις ήτο καί διά τό χωρίον, 
τόσον αισθητικήώς ή τοΰ Νχπολεοντο; ιστορία.

Τόν ήκουχ, μέ απληστίαν νά μάθω τήν κα
ταστροφήν τοΰ δεσπότου, αποφασισμένος νά τόν 
εκδικηθώ θανασίμως.

'Ο αμαξηλάτης έφώνει κχί πάλιν :
— Άγ ! τί ώραΐον αραβόσιτον έχουν άπ’ 

έχει ! Καί είτα προσέθεσε μυστηριωδώ; πω;, 
δεικνύων διά τοΰ μαστιγίου του τό εσωτερικόν 
τής ζμάξης.

— Ή μικρά εινε μέσχ !
— Ή κόρη τοΰ κόμητο; Νχρόξ ; έφώνησχ.
— Μάλιστα, ή Εύγενειχ, ή νεωτερχ. ’Επι

στρέφει έκ τή; θεία; τη;. 'Ο πατήρ τη; είνε 
ασθενής. *1)  γέρων κόμη; αύτήν μόνον έχει 
τώρα- είνε ή τελευταία του πχρηγορίχ, διότι 
ολοι οί άλλοι ζοΰν είς ΙΙαρισίους.

Διά τής χειρονομία; μεθ'ή; έδιηγήθη τχΰτχ, 
χφήκε τά ήνΐχ, τά όποΐζ έπεπεσχν εΐ; τήν ρχ- 
χιν τών αλόγων. Δεν δύνχμκι νά έννοησω πώς 
ή άμαξα χνετράπη· εύρισκόμεθα δέ εΐ; μίαν 
στροφήν τοΰ δρόμου κχί είς κατήφορον πρός τό 
μέρος, οπού ό μικοό; ποταμό; Α’ι έχει σκάψει 
τόν βράχον εΐ; αρκετόν βάθος.

Οί ίπποι είχον πλησιάσει πολύ τά; χζρά- 
δρχ;; ήσθάνθην την κίνησιν, καί ώ; ές ένστι
κτου έκοατήθην άρπα τα; τόν κλάδον ένό; δέν
δρου· ή ζμχξχ είχεν ανζτρχτή οί δε ίπποι 
προσεπάθουν ν’ ανορθωθούν, καί ό αμαξηλάτης, 
κατχκρημνισθεί; είς τό βάθος τή; χαράδρας, 
εμεινεν ακίνητος, άνευ πνοή;.

Τότε μόνον φωνή τις προσείλκυσε την προσο
χήν μου και είδον τήν Εύγενειαν Δε—Νζ,ρος 
κρεμαμένην έπί τινων άκανθων, ώχροτέραν δε 
κχί αύτής τή; νέκρας, χ.υψοϋσα πρό; με τοϋ; 
γαλανού; της οφθαλμούς. Ώς έκ θαύματος είχε 
σωθή ά ό τήν καταστροφήν.

Έκράτουν τήν έκδικησίν μου ! Ήλον τό μι 
σος βράζον είς τήν κχρδίαν μου πρό είκοσιν 
έτών, δεν έπρεπε νά χχργ άπό μίαν φρικίασιν 
ενθουσιασμού, "ταν έβλεπα έκεί, ύπό τούς οφ

θαλμούς μου, τήν αγονίαν τής προσφιλέστατης 
αύτή; κόρης, τής τελευταίας αύτής άκτίνος τοΰ 

ήλιου, τοΰ έχθροΰ μου ;
’Λποτρόπαιον καί μαγευτικόν θέαμα ! θά 

έφερον μόνος εις τόν βασιλέα Λεάρ τό σώμα τής 
θυγϊτρό; του Κορδελιά; : έχαιρόμην έκ τών 
σπασμών τή; απελπισία; του, άιεπώλουν jzv 
δυστυχισμένην εκείνην ημέραν, οπού έξεδιω 
χθημεν έκ τής οικίας μας, τήν πρώτην νύκτα, 
ήν διήλθομεν έντός ενός σιτοβολώνος, τήν δυ 

στυχίαν μας, τήν πείναν ! , » , ,
Δυο λεπτά τής ώρας άρκοΟν, λέγουν, διά νά 

έπιτεέψη τις εις τινα πνιγόμενον νά άναπωληση 
τήν ζωήν του ολόκληρον· τό μίσος τρέχει τα
χύτερου έτι τής άπελπισίκς, διότι έν δευτερό
λεπτων μόνον με ήρκει . . · . 11'>η, χΌρθουμε-
νος είς τά απόκρημνα τοΰ βράχου, είς τούς κορ
μού; τών θάμνων, κατηρχόμην πρός τό σαθρόν 
αύτό πλάσμα, τόσον δυστυχές και αγωνιώδες, 
τοϋ όποιου'τό βλέμμα άνήρχετο μέχρι; έμοΰ, 
μετ’ άνεκφράστου συγχύσεω; αισθημάτων, όπου 
ό φόβος, ή κόπωσις καί ή ελπίς ήνοϋντο είς μιαν 

πρόωρον εύγ.ωμοσυνην.
' Έτοιμαζόμην ήδη ν’ άποσπάσω έγώ ό ίδιος 

τούς ωραίους δακτύλους τους προσηλωμένους έπί 
'τών άκανθων καί κατκκεκαλυμμενους ές αίμα
τος, καί ν’ ακούσω τήν φωνήν τοΰ παιδιού αύ

τοΰ, φερομένου πρός τον κρημνόν.
”Ολ ’ αύτά έβόμβουν έντός μου κχί κχτηρ- 

χόμην πάντοτε, κινδυνεύων έκχτοντάκις ο ίδιος 
νά κατασυντρίβω είς τούς βράχου; κάτω. 
Έπί τέλους έφθχσεν στιγμή, οπού έκρατήθην 

στερεά είς τινα στερεόν μέρος.
'II ζωή μου εύρίσκετο έπί ζηροΟ ακμής, δη

λαδή έπί τοΰ κοπτεροϋ μέρους τοΰ, ςηραφιυυ 
περί ού όμιλεΐ τό Κοράνιον. ’Γπήρξεν αθώα καί 

θα έγένετο κακούργος !
Έσκυψα, καί έλαβον τό νεανικόν αύτό φρι

κιών σώμα. Έσκεπτόμην ακόμη νά τό κατα
συντρίψω, οτε αίφνης τό περισφίγγω πρό; έμε : 
βτε ήσθάνθην μίαν γλυκυτάτην φρικίασιν, οί δε 
αθώοι βραχίονες της περιέπτυξαν τόν λαιμόν 

μου :
Ό Σπινόζα είπε ;
«Τό αΐσος, τό ύπερνικηθέν ύπο τοΰ έρωτος, 

γίνεται έρως, καί ό έρως αύτός είνε μεγχλει- 
τερος καί έάν έτι δεν είχε προηγηθή τοΰ μίσους. » 

Εί; μίαν μόνον στιγμήν, ήσθάνθην την αλη 
θειαν τή; προτάσεως σκύτη; καί περισφίγγω*  
είς τάς άγκάλχ; μου τό εκλεκτόν αύτό πλά
σμα, τό χνεβιβχσα, διακινδυνεύω·; την ζωήν μου 

μέχρι τοϋ δρόμου. , « ·
Καί τή αλήθεια, ώδήγησχ την Κορδελ'.χν 

πλησίον τοΰ γηραιού βχσιλεω; Λεάρ, αλλά διά 

νά ζητήσω τήν χεϊρά της.

(Έκ τοΰ γαλλικού)
’Αντιγόνη U.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣ ΣΚΗΝΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

.Vttofu rdJv n>;utlo)0<a>v καί r'niaroirSv, λαμίά- 
νομιν καί fit· stoiov/tlOa i/ιίθω: XS’}r,ly, ινρομιν τήν 
fivilovfio· ιιτίκαιρον ηθογραφίαν, ijv καί Λημοοκνο/ιιν 
διά «ό ΛιΛακιιχόν (ΐίρος, δτιρ άααραιιήιωι πιριίμι).

ΣΚΗΝΉ Α’.

Εκείνος. πόσον σας αγαπώ, νά έγνω
φιζκτε.......

’Εκείνη. Νχί, καί έγώ σας λατρεύω... μάρ- 
τυς μου ό Θεός.

ΣΚΗΝΉ Β’. (26 Μαρτίου).

Εκείνος. (Έν τώ καφενείο) ευρισκόμενος, 
χνχγινώσκει εφημερίδα, οτε αίφνης όρθούτχι 
ώχρό; κχί τρέμων). Ώ Θεέ μου ! νά πιστεύσω 
είς τούς οφθαλμούς μου; Ε’νε ποτέ δυνατόν 
τό τοιοΰτον, ή Μ... νά μέ άρνηθή ; (χναγινω- 
σκει μεγαλοφώνως. «Ευχαρίστως άγγέλλομεν 
τούς αρραβώνας τής ύπό πολλών κχί καλών άρε- 
τών κεκοσμημένη; δεσποινίδας Μ... Δ .. μετά 
τοΰ πλουσίου μεγαλεμπόρου κ. Α... Θ... τελε- 
σθέντας χθές τό εσπέρας. Εύχόμεθχ αύτοί; κχί 
ταχείχν στέψιν».

ΣΚΗΝΗ Γ.

(Έν τή οικία ϊκίΐνης).

Έκεί-η. (Υποδέχεται ’Εκείνον μειδιώσα). 
Ώ, σάς εύχαριστώ'. Σάς εύχαριστώ πολύ έκ 
τών πιότερων, κύριε Β... διά....

Εκείνος. (Έκπληκτος διακόπτων καί κρα
τών την εφημερίδα). Διατί λοιπόν μέ εύχαρι- 
στεΐς;

Εκάτη. Άλλα, διά τά συγχαρητήριά σας, 
φίλε μου, τά όποια βεβαίως έρχεσθε νά μοΰ έκ- 
φράσητε διά τούς αρραβώνας μου ! ”Α '. τί λαμ- 
ποός νέος ό μνηστής μου, κύριε Β··.. ! Νά έλ
θετε νά σάς συστήσω....'

Έκάνος. (Βαθέως τεθλιμμένος καί δεικνύων 
τήν έφημερ'.δχί. Ώστε . . είναι.... αληθές... 
λοι...πόν .. ;

Έκάνη. “Α ! βεβαίως! βεβαίως! Τί απο
ρείτε, κ. Β... ; μήπως δεν είμαι άξια τοιούτου 
συνοικεσίου ;

Εκείνος. Άλλ’ οί όρκοι σου πρό; έμέ, δε
σποινίς ;

Έχει»);. (Άποροΰσα). Δεν σάς ένεοώ, κύριε.
Έκάνας. (Δακρύων). Αί έλπίδε; τή; εύτυ- 

χίας μου;
’ Εκείνη. Έζηγήθητε, παρακαλώ.

Εκείνος. (Δακρύων πάντοτε). Ή αγάπη, ήν 

μοΐ έξέφρασες κχί μοι ύπεσχέθη; τοσάκις ;
’Εκείνη. (Μετά σκέψιν). “Α! ενθυμούμαι! 

θέλετε νά εϊπητε διά τό πχιγνιδάκι, ποΰ σας 
έσκάρωσατήν πρωταπριλιά ! Χί ! χι,χί, ί! Σάς 
είπον τότε, άν δέν άπατώμαι, ότι σάς ήγά- 
πων ! Ήτο παιγνιδάκι, φίλε μου, τής πρωτα
πριλιάς, δέν πιστεύω όμως νά τό έλζβκτε ύπό 
σοβαράν έ'ποψιν ·,....

’Εκείνος. (Έννεές κχί απογοητευμένος). 
ΙΙρωταπριλιά; ’Ακόμη δέν έφθχσεν ή πρωτα
πριλιά! Ή έσπέρχ εκείνη, καθ’ ήν μοί έδωκας 
ζωήν καί εύδχιμονίαν. ήτο ή 20ή Μαρτίου !

'Εκείνη. (1’ελώσχ). Ώ, άπλοίκότατε, φίλε 
μου, δέν έγνώριζες λοιπόν, οτι ακολουθώ τό 
Γρηγοριανόν ήμερολόγιον, ώς άκριβέστερον πρός 
τόν χρόνον, καί επομένως όταν ήτο εικοστή 
Μαρτίου, έγώ είχον πρώτην ’Απριλίου; (φεύ- 
γουσα πρός τόν διάδρομον) Χά! χχ! χά!...!

ΣΚΗΝΉ δ·.

’Εκείνος. (Έν τή οικία του κρατών πιστό- 
λιον, μονολογεί βηματίζων έξαλλος). 
Νά τήν λατρεύω άπελπις έτάχθην έκ τής 

| Μοίρας 
Ώσεί ναυβάτης ναυαγός άπό τίνος άγκύρας! 
Καθ’ εν μου δάκρυ καί παλμός, κραυγή απελ

πισίας 
Και κάθε στόνος μου: ψευσθέν έν όναρ εύτυχίας.

Τί Sv έγεύθην πρός στιγμήν γλυκείας εύτυχίας 
Καί είτα ύπεισέδυσεν ό οφις τής ανίας ; 
Καί τί, έν μέσω εύρεθεΐς άνθέων μυροβόλων 
’Εξέλεξα έκ πάντων έν. κι’ αύτό.-.θανατηφόρον.

’Αγαπώ! τήν λατρεύω καί όμως 
Είς αντάλλαγμα αυτή σκληρώς 
Μ ’ απωθεί, μέ χρνεϊται ό πόνος 
Καί μοί φέρεται τόσον ψυχρώς.

Τό ώρολόγιον κτυπά μίαν μετά τό μεσονύ

κτιον).

(Σταματών σύννουςί

Μία ώρα κ’ αύτή έχάθη 
Εί; την άπειρον χρόνου ροήν 
"Όμως ύπνος για με δέν υπάρχει, 
Έβαρύνθην τοιαύτην ζωήν !

Ζωήν πλήρη δακρύων καί πόνου 
Δυστυχίας άρρητου πικρά;, 
Μνημονεύων μικρού τίνος χρόνου 
Εύχχριστούς κι’ ωραίας στίγμα;

Αν πρός μίαν στιγμήν αίσθανθώμεν
Ένδομύχως γλυκεϊχν χαράν
Παρελθούση; εύθύς θά τχφώμεν
Είς πικρίαν βαθείαν, σκληράν ! !
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ T0H ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΊ(Βηματιζων πρός τό γραφεϊόν του) 
”Ερρε μακράν μου ή ζωή, παν όνειρον ώραϊον, 
’Αφού μ’άφήκεν άπηνώς ΰπείκων σ’τό μοιρχϊον, 
Έρρε μακράν μου ή ζωή, ΛγΛ μόνος ό κόρος 
Πρωτεύει έν τώ δράματι τοΰ βίου τελεσφορώ;.

(Θέτει τό πιστόλιον έπί τής καρδίχς, πυρο
βολεί και μένει άπνους).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
(Μεταξύ τών μεμνηστ ευμενών)

’Εκείνης άναγιγνωσκούσης βιβλίον τι εισέρ
χεται ό μνηστήρ της κρατών εφημερίδα).

Μνηοτήρ. Άνέγνωσες, φιλτάτη, την τρα
γικήν αύτοκτονίαν τοΰ νέου κ. Β....;

Εκείνη- (τεταραγμένη ολίγον καί σπεύ- 
δουσα ν*  άναγνώσγ . "Α, τι λέγεις, ΓΠΟΠ ami! 
Καί τό αίτιον ;

Μνηστήρ. Άγνωστοι οί λόγοι. Ούδείς γνω
ρίζει....

Εκείνη- (ΤΙσυχαζουσα, βλέπει πρός τό βι- 
βλίον μέ αδιαφορίαν) Κανένας έρωτοκτυπημέ- 
νος κουτός ίσως (μετά μικρχν σιωπήν). Άλλα, 
δέν μέ ήσπάσΟης χκόμη, αγαπητέ μου !

Μνηοτήρ. Έχεις δίκαιον (άσπαζόμενος αυ· 
τήν καί πχρχκαΟήμενος). Καί τί καλόν χναγι- 
νώσκεις;

Εκείνη. Τούς ’Αθλίους τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ 
(είπε μειδιώσα). Ώ, καί τί σύμπτωσή'. Ίδε 
τό μέρος, είς ό εύρίσκομαι τώρα. «Ή γυνή 
είνε τό μάλλον εύμετάβλητον ον τοΰ κόσμου. 
Έν μια στιγμή άλλάσσει χιλίας ιδέας ! Καί 
ύπάρχουσιν άνδρες, οΐτινες πιστεύουσιν είς αύ- 
τήν καί αύτοκτονοΰσι» (μειδιώσα) “Ισως νά εχγ 
δίκαιον ό Ούγγώ, άλλ’ ύπάρχουσι καί εξαιρέ
σεις καί πολλοί άνδρες, οί όποιοι ελαφρώς πι- 
στεύουσι τούς όρκους τής γυναικός. Δέν έχει 
αυτω, φίλε μου; (καί ίνχγκαλίζετχι αύτόν).

Μνηοτήρ. Καί νά ηύτοκτόνησε διά τοιούτους 
λόγους καί αύτός ;

Εκείνη. Τις οιδε ; ίσως. αφού είναι νέος.
Μνηοτήρ- (Άσπαζόμενος καί πάλιν χύτην). 

Τόν λυπούμαι, εάν τόν έγνώριζον, Οχ έπήγχι- 
νον εις τήν κηδείαν του.

’Εκείνη. Δέν βχρύνεσχι, οί αύτοκτονοΰντες 
δι’ έρωτα είναι κουτοί, μάλιστα διά γυναίκας.

Μνηοτήρ. Α, ναι, έπειτα, ώς είπες, υπάρ
χουν εξαιρέσεις, όπως σύ, φιλτάτη (τήν άσπά- 
ζ«τχι). , , ,- .

Εκείνη. Ή γυνή, όταν ορκι,εται, πρεπει να 
κρχτή τον λόγον της.

Μνηοτήρ- Αν ολαι, σοί ώμοίαζον, φιλτάτη, 
αί αύτοκτονίαι έξ έρωτος Οά έςέλειπον.

’Εκείνη. (Άσπχζομένη καί πάλιν). Είσαι 
άγγελος, αγάπη μου 1

ΆΟήναι Κ. 11....

Ό χειρότερος εχθρός σας καί ό καλείτερος 
φίλος σας είσίν ενίοτε οί πρώτοι διατεθειμένοι 
πρός συμφιλίωσή, ίδια όπόταν όμιλοΰσι περί 
υμών.

Ό άρνοΰμενος τήν φιλίαν είναι άξιολυπητος. 
’Ομοίως καί ό βλέπων αύτήν πανταχόσε.

Πολλοί εύρίσκουσιν εύχαρίστησιν κακολογοΰν- 
τες τούς άλλους καί μεταξύ αυτών ύπχρχ,ουσιν 
οΐτινες ύποφέρουσιν, όπόταν όφειλουσι να ειπωσι 
καλόν δι’ αυτούς.

Μετά τήν βροχήν, ό ώραίος καιρό; ! αλλά 
δυστυχώς αί βρόχινοι ήμέραι είσίν αί πολυα- 
ριΟμότεραι.

Ή υποκρισία είναι επικίνδυνος οφις. Έάν 
τήν συναντήσητε, διέλΟετε μακράν αύτής, διότι 
Οά εύρεΟή τέλος τό πέλμα, δπερ Οά τήν κατα
συντρίψω.

Όπόταν ό άνήρ επιστρέφω είς τόν οίκον του, 
καί ένίοτε κακής διαΟέσεως, στενοχώριας ένεκα 
μετά κοπιώδη εργασίαν ή δυσαρέσκειαν, πολ · 
λαί γυναίκες λέγουσι : Δέν είναι νά τόν χαι
ρετίσω τις μέ χειρόκτια ! αλλά δοκιμάσετε νά 
τόν χαιρετίσησε μέ μειδίαμα, χωρίς νά τω ει- 
πήτε λέξιν.

IDEALE

Στοίχημα βάνω πώς κάθε μία στιγμή 
οτό καθρέφτη θά κνττΰς τήν δμμορφιά σου 

θέ νά θαυμάζης καί σύ, δπως και γώ
τα χιονάτα τά κάλλη τα δικά αου

Καί ποιος τό ξέρει!..· πόσες κτενισιές 
κάθε στιγμή θ’ Αλλάζης στα μαλλιά σοι> 

ώς ποΰ νά ιδής Απ’ ύλες πειδ καλά 
ποΰ στέκει κτενισιά στην δμμορφιάι σου.

Όμως . ■ ποτέ, δέν οοΰλθε καί στό νοΰ 
για μια στιγμή νά ιδής καί τή ματιά σου 

νά τήν Αλλάξης καί ’κείνη μια φορά 
για να φανή Λλλοιώτικη ή καρδιά σου!!...

Ζάκυνθος
Άγγελος Σαλοΰτιίης

Νέος κίνδυνος, δ όποιος στρέφεται μέν κατά 
τών γυναικών, Αλλ ’ ένδιαφέρει επίσης καί τους 
ι’ίνδρας, διότι βεβαίεος δέν θά είνε ευχάριστου 
είς τδ Ασχημου φΰλον να καταπέσουν αί επιδι
ώξεις του καί ή καλαισθησία τον Απέναντι τής 
γυναικός είς τήν ήκιστα ίλκυστικήν έκτίμησιν 
Αθλητικής ίκανότητος. Μάλιστα τδ πράγμα δύ- 
ναται να είνε έκτάκτως οδυνηρόν δια τούς ου 
ζύγους, τών δποίων αί Αβραί σύντροφοι δει- 
κνύουσι τάσεις ή Απόφαοιν πρδς χειροδικίαν.

Ο κίνδυνος έπί τοΰ παρόντος είνε εντοπι 
σμένος είς τήν Αμερικήν καί τήν ’Αγγλίαν, μέ. 
τάσιν έπεκτάσεως παντού, υποδεικνύεται δέ διά 
πρώτην φοράν οϋτω ίπισήμως καί σαφώς παρά 
τοΰ κ. Σάρζεντ καθηγητοΰ τής φυσικής Αγω 
γής ίν τφ ΙΙανεπιοτημίω τοΰ Χάρβαρδ :

«Κατα τα τελευταία ταΰτα εϊκοσιν έτη, εϊπεν 
<5 καθηγητής εις τινα παράδοσή· του, αί Αμερι 
κανίδες υπέστησαν τοιαύτην φυσικήν μεταμόρ 
φωσιν, Ιδίως ένεκα τής μανιώδους αυτών έπι- 
δόσεως εις τδν Αθλητισμόν, ώστε εάν δέν λη 
φθώσιν ίγκαίρως μέτρα δια ριζικής μεταβολής 
τοΰ τρόπου τοΰ ζήν, είς μέλλον λίαν προσεχές 
θα προσλάβουν πλήρη Ανδρικήν σωματικήν δι
άπλαση·. ϊσως χωρίς νά λείπουν οΰτε δ μύσταξ 
και ή γενειάς».

Ο καθηγητής Σάρζεντ δέν είνε έξ εκείνων, 
οΐτινες Αποφαίνονται Από τρίποδος. Τδ συμπέ
ρασμά του είνε προϊόν μακροτάτων καί λίαν 
προσεκτικών μελετών. Έπί μίαν εικοσαετίαν 
έζήτησε καί έμέτρηοε μετά τής δυνατής Ακρί
βειας τάς φυσικός διαστάσεις 10,000 γυναικών, 
καί ιά δεδομένα τής έξετάσεως ταύτης δηλονν 
ότι, λόγφ τής Αθλητικής μανίας ή Ιπελθοΰσα 
μεταβολή είνε τοιαύτη, ώστε δ μέσος δρος, τρό 
πον τινά, τής φυσική, κατασκευής τής σημερι 
νής Αμερικανίδας, παρουσιάζει τας έξής μετα
μορφώσεις. ας σαφέστερου κατέδειξε δια γυφί 
νου προπλάσματος ποιηθέντος έπί τή βάσει τών 
δεδομένων τούτων: Αί χείρες καί οί πόδες έμη- 
κύνθησαν κα! έπάγυναν, αί ώ/ιοπλάται διεστά- 
λησαν, δ λαιμός έγένετο χονδρότερος καί ή άπα- 
λότης τοΰ δέρματος έμειώθη σημαντ κώς.

— Έν δλίγοις, έξηκολούθησεν ό καθηγητή:, 
εάν αί Αμερικανίδες δέν έγκαταλείφουν τδν 
Αθλητισμόν, μετά τινα έτη θα είνε γελοΐαι, έντός 
τών γυναικείων φορέματων !

l·πίκουρος εις τα συμπεράσματα τοΰ κ. Σάρ- 
ζε»τ ήλθε καί δ διάσημος ζωγράφος και δή 
προσωπογράφος Άλεξάνδερ, πρόεδρος τής 
’Ακαδημίας τής Ιχνογραφίας, ϋοτ ς έροετηθείς 
παρά δημοσιογράφων, εϊπεν :

— Ji Αμερικανίδες έρριφθησαν μέ τόσην 
μανίαν εις τδν Αθλητισμόν, ώστε κατήντηοαν 
νά γείνουν ή Απελπισία τών καλλιτεχνών, μέ τδν 

χονδροειδή κορμόν των, τους χονδρούς βρα
χίονας των καί τούς πελωρίους πόδας των.

"Ωστε αί κυρίαι προκειμένου περί τής Αθλη 
τικής φυχαγωγίας ή διαοκεδάσεως, εις έχουν 
πάντοτε προ δφθαλμών τδ γνωμικδν ο παν μέ 
τρον δριστον »

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΞΙΑΣ

Κατά τής Αποπληξίας οΰδέν φάρμακου είχεν 
ή επιστήμη. Ή έγκεφαλική αιμορραγία, ήτις 
προκαλεϊται έκ τής διαρρήξεως Αγγείου τινδς 
έν τώ έγκεφάλφ, έφερε μοιραίως τδν θάνατον, 
χα>ρί; οί ιατροί νά δύνανται νά πράξωσί τι, ώς 
άν ή προσβολή δέν ήτο ισχυρά, κατή<τα τδν πά- 
σχοντα εις κατάσταση· παραλυσίας, ϊ”τις ήτο δι
αρκής θάνατος.

Εσχάτως δμως χάρις είς τάς έργασίας τοΰ 
Νέϊσσερ καί τοΰ ΙΙολαέκ Ανέτειλεν ή έλπίς τής 
θεραπείας τής Αποπληξίας διά χειρουργικής 
έπεμβάοεως. Τδ ζήτημα ήτο πώς τδ έκ τοΰ δι- 
αρρηγνυομένου Αγγείου έκρέον αίμα θά ήτο δυ
νατόν νά έκχυθή έξω τοΰ έγκεφάλου. ώστε νά 
μή προκαλέση τήν βλάβην, ήτις είνε Αναπόη ευ ■ 
κτος ώς έκ τής πιέσεαις,ήν έξασκεΐ έπί τής ιιά- 
ζης τοΰ έγκεφάλου καί τοΰ περικαλύμματος αυ- 
τοΰ. II έγχείρησις πρδς τοΰτο έθεωρεΐτο αυ
τόχρημα θανατηφόρος. Άλλ' οί δύο Ανωτέρω 
έπιοτήμονες κατέληγον θεωρητικώς είς τδ συμ
πέρασμα,δτι ϊσως θά ήτο δυνατή ή χειρουργική 
έπέμβασις, άνευ κινδύνου τοΰ προσβεβλημένου 
και Απεφάσισαν νά δοκιμάσουν.

Τά γενόμενα πειράματα έστέφθησαν ΰπδ πλή
ρους επιτυχίας, προκειμένου δμως περί προσβο
λής. ήτις είχεν έπέλθει έγγύτατα τής περιφέ
ρειας. είσήγετο μέχρι τοΰ σημείου εκείνου λε- 
πτή σύριγξ, μετά προηγουμένην τοπικήν Αναι
σθησίαν καί διάτρησιι· τοΰ κρανίου κα! τδ αίμα 
ίξήρχετο δι αυτή; καί ούτως ό θάνατος Απεσο ■ 
βεϊτο Είς μίαν περίπτωση· μάλιστα έξέρρευσεν 
οϋτω διά τής σύριγγο; αίμα 100 γραμμαρίων 
καί δ Ασθενής εοώθη.

Προκειμένου περί διαρρήξεως Αγγείου ευρι 
οκομένου είς τδ βάθος τοΰ έγκεφάλου. ή έγ- 
χείρησις φαίνεται δυσεπίτευκτος. Έν τούτοις οί 
κ κ. Νέισαερ καί ΙΙολαέκ πιστεύουν, δτι καί 
τοΰτο θά κατορθωθή, διότι φρονοΐν δτι θά είνε 
δυνατή ή είογώρηοις τής σύριγγας μέχρι τοΰ 
σημείου έκείνου άνευ βλάβης θανατηφόρου. Καί 
Ακριβώς τώρα καταγίνονται νά Αποπερατώοωοι 
τήν μελέτην τοΰ ζητήιιατος τούτου καί νά πει ■ 
ραματισθώσιν
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Η ΚΟΣΜΟΧΑΛΑΣΙΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πέφτουνε Αστροπελέκια μέ μανία 
καταστροφή Από παντού Λγρικιέται 
μαζύ τους παλεύουν τά στοιχεία 
ποϋ λές, κι' <5 κόσμος να χαλιέται.

φυσά με ορμή τ' Αγέρι καί σφυράει, 
μ' Αγριεμάριι στη θάλασσα, στα δάση 
ξεριζώνει, συνεπέρνει. κα! γκρεμίζει, 
δ,τι εύρη 'μπροστά του κι'δ,τι φθάσει.

Βροντοκοπάει το σύγνεφο κι' Αστράφτει 
και τό πελώριο τής θάλασσας το κύμα 
τρομακτικόνε Ανοίγει καταρακτη 
για >·’ αϋρη <> ναύτης μαύρο μνήμα.

'11 τόση κοσμοχαλασιά, πόσο ταιριάζει 

μέ 'κείνη τής καρδιάς μου τρικυμία 
ποϋ Λφ’ ΰτου βρέθηκα στη γή δέν ησυχάζει 
κα! χαρά δ'εν έγνώρισε καμμία ■■

Ζάκυνθος

Άγγελος Σιιλοέ·τ<1ης

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ

Μαραμένα πέφτουνε τά φύλλα 
καί μαύρη πάγιον.ά τή γή σκεπάζει 

το χελιδόνι Αφήνει τή φωλιά του. 
καί κάθε ρόδο πλειά δεν ευωδιάζει.

‘II δροσάτη κα! Ανθισμένη πρασινάδα 
τά χρυσά της έχασε λουλούδια

δέν Αγροικιέται τ <1ρνάκι νά φωνάζη 
καί τ’ Αϊδονάκια παύουν τά τραγούδια.

Όλα τής γής τά πλάσματα φοβούνται 
τή μαύρη τού χειμώνα καταιγίδα

όπως φοβούμαι εγώ τήν Ασπλαγγνια τού κόσμου 
πού μ’ έκαμε νά χάσω κάθε ελπίδα

Ζάκι» θος

Άγγελος £ηλον«<Ιης

Εις μίαν μάχην είς στρατιώτης έφώναζεν :
— ‘Εδώ, κύριε λοχαγέ. Κρατώ ένα αίχμά 

λωτον !
— 'Οδήγησε τον εδώ, λοιπόν.
— Αύτο καί εγιο ζητώ Αλλά δεν θελει να 

/ιε Αφήση .'...

Ιδού έν γτγονδς.ΰπερ δεικνύει πόσον μεγά
λην σπουδαιότητα Αποδίδουν οί Αγγλοι είς την 
ένάσκησιν τοϋ εκλογικού των δικαιώματος. Ό 
λοχαγός Φρειδερίκος Γκεστ ευρίσκετο εις κυνη
γετικήν ίκδρομήν είς τα Βραχώδη όρη. όταν 
εμαθεν δτι ή Βουλή διελύθη κα! επέκειντο νέαι 
έκλογαΐ. Αμέσως διέκοφε το κυνηγών τον. με- 
τέβη είς τον πλησιέοτερον σιδηροδρομικόν στα 
θ/ιόν δοτις ήτο τόσον πλησίον ώστε Απεΐχεν 600 
χιλιόμ έκεΐθεν, διήλθεν ολόκληρον τήν .1/εε 
ρικανικήν ήπειρον, και έπέβη τον πρώτου Ανα- 
χωροΰντος δι’ ’Αγγλίαν Ατμοπλοίου. έφθαοεν 
είς ΙΙλυμμούϋην Ακριβώς τήν προτεραίαν τών 
εκλογών και Ιψήφισεν έν τώ διαμερίσματ! του 
τόν φιλελεύθερον ύποφήφων.

Ό κ Φρειδερίκος Γκέστ δια να εξάσκηση 
τό εκλογικόν τον δικαίωμα, έχρειάσθη να δια 
νύση 10 χιλιάδας χιλιόμετρα.

—1<«: «α—

ΘΥΜΑΜΑΙ

Ία λόγια σου θυμάμαι τά γλυκά 
ποϋ μώλεγε; ’ςτή στράτα ένα βράδυ.
Τά δάκρυα που έχυνες πικρά 
ς τής νύχτας τό βαθύτατο σκοτάδι.

Κι'ώρκίσθης πώς ’ς τό βάθος τής ψυχής σου 
τρέη εις για μέν’ Αγάπη καί λατρεία
Κι’ δτι ς τό χρόνο όλο τής ζωής σου 
θι'ιι’ ή Αγάπη σ' αΰτη αιώνια.

Και τώρα δεν έπέρασ' ένας χρόνος 
κα! δλ' αυτά τά έχεις λησμονήσει·..
"Εφυγεν Από μέσα σου ό πόνος 
και ή Αγάπη σου αί μένα έχει σβύσει...

Λθήναι.
Χιιρι'ιλ- Δ. Κονσίι όαοης

ΊΙ άιδασκϊιΐιηαιι. — Πώς θά προφέρετε τήν λέξιν, ή 
όποια έχει γράμματα λ...ε. .υ...κ,. ο., ν;

Ή τάξις δλη σιωπά.
Ή Αιδαοκάλιοοα. Τί χρώμα έχει τό δέρμα μου ;
'/Ζ τάξι; ούμπαοα. Κίτρινον

— Καλέ Μαρίκα, πώ; πανδρεύτηκες τέτοιον άνθρω
πον ; Σύ είσαι μόλις 18 ετών. ένω αυτό; ει·αι 36, 
δηλαδή διπλής ηλικίας. Κατάλαβες, πώς οτα· σύ θά 
ήσαι 40. αυτός θά είναι 80 χρόνων ;

— Πώς δέν τό κατάλαβα, έτσι βαδίζω στά σίγουρα 
καί δέν τόν φοβούμαι

— Βλέπω κτίζεις καϊ άλλο σπήτι, Γεώργιε. βλέπεις 

τί βγάζει τό κρασί ·,
— "Εχεις λάθος. Κώστα, δέν τά βγάζει τό κρασί τά 

λεπτά, άλλά τό νερό ποΰ βάζωιαε μέσα.

Εις πρίγκηψ μετέδη πρό. έπίσκεψι· συλλογής σπα
νίων βιβλίων έν τινι κωμοπόλει καί πρό; μιγίστην ιου 
έκπληξιν παρετήοησεν δτι τά βιβλία ήσαν ανεστραμ

μένα.
— Μά διατί ε’ιναι οϋτω τεθειμένα ; ήρώτησεν απο

ρών τόν δήμαρχον.
— Διότι, δέν ήτο δυνατόν, άπήντησεν ούτος, νά επι

τρέψω, ώστε οί τόμοι νά έχουν ανεστραμμένα τά οπί
σθια των πρός τήν Ύψηλότητά σας.

Μεταξύ δύο φίλων Κυρίων.
Ό ιί; Ε·ά κύτταξε αυτήν τήν γυναίκα. δεν σου 

φαίνεται ή εικών τής υγείας ;
Ό info; Ναι, τής ομοιάζει, έχει βάλλει όλα τά 

χρώματά της.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ Φ3Τ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν 

Όόδς Χταδίον

Μία έκ τών άριστοτεχνίδων 
θυγατέρων τοϋ Αειμνήστου Δ. 
Μαρτιμιανάκη, τών όποιων τά 
έργα θαυμάζονται είς τάς προ· 
θήκ·ις τών έν Άθήνσις καί 
Καΐρω Φωτογραφείων.

"Αξιοι πάσης σι στάσεως είναι 
αί έλαιοχρωματιοται μεγεθύν
σεις των, αληθή άρισεουργήμα ■ 
τα, Λσώιερα πάσης ελαιογρα
φίας, είς φυσικωιάτους χρωμα
τισμούς, αποδίδοντας εις τάς ει
κόνας πραγματικήν ζωήν.

Είς χωρικός έκθέτεί δλην τήν ύπόΐεσίν του είς τόν 
δικηγόρον καί ζητε" την γνώμην του. ϊν θά χερδίση.

— Άναμφ βόλως, θά κερδϊσωμιν τώ άπαντά ούτος 
καί τώ ζητεί" 50 δρ δ ά τά πρώτα έξοδα.

Ό χωρικός Ομως εγείρεται νά φύγη.
— Πώς ; τόν έρωτα ό δικηγόρος, δέν θά διχάσωμεν;
— "Οχι, σας εξέθεσα την ΰπόθεσιν τοΰ άντιδίκου 

μου και τότε έγώ βά χάσω

*0 φίίος. Σέ βοη'ίει, Γιάν.η, ή σύζυγός σου εις τό 
κατάσττ.μα, ώς βλέπω.

Ό έμπορο;. Πώς, δέν βλέπεις, έπ.θεωρεΓ ολα, πωλεΐ 
δσα θέλει καί κρατεί*  ο,τι έπιθυμεΰ

Οί οφθαλμοί εινε τό κάτοπτρον τής ψυχής, λέγει σο
φός τις. Τί κρίμα δμως δπου τόσοι φορούν όμματούάλια!

Ό Γάλλος έκλογευ: σκέπτεται το ύ πριν ψηφίση. 
ό Έλλην δ/ΐ καί τόσον !

Καί τά δύο συστήματα εινε επικίνδυνα !

Ό κ.Τ. παίζει τόν μικρόν Τοτό έπί τών γονάτων του.
— Μή φοβείσαι, μικρέ ! τώ λέγει ό κ. 1...........δστις

φοβείται.
— Πρόσεξε όμως καλά, κύριε ! Προχθές ακόμη έπεσα 

άπό ένα άλλο γαϊδούρι !

Εις το χαρτοπαικτειον εις παίκτης ζητεί παρ’ ετέ
ρου τρία Λουδοβίκια έπί τή ύποσχέσει νά τοΰ τά έπι- 
στρέψη τήν επαύριον.

Ό δεύτερος όμως σκεφθεΐς, τώ άπαντα :
— "Οχι, δέν θά σου τά δώσω, διότι προτιμώ νά τά 

χάσω εις τήν τύχην μου, παρά εις τήν ατυχίαν σου.
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
12ου τεύχους.

35. Ή Θελςιέπειχ ητο μία τών Σειρήνων.— 3β. 
Έσφαλες μεγάλως.—37. Τχ περιττά λόγια δέν εινε 
απαραίτητα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
38. Αίνιγμα.

Ευθυμίας είμαι πλήρης 
Κ’ έκαστον χυτής πληρώ 
Έδοςάσβην κ’ έλατρεΰθην 
Πχντί τόπω καί καιρώ.

Δύο ονόματα S’ χν φέρω 
Εύηχα κι’ έξακουστχ 
Κχί τό έ'ν μου κχί τό άλλο 
Τό έν ον μου πχριστχ.

Ήμπορώ νά σοΰ έμπνεύσω 
’Ενθουσιασμόν πολύν 
Πλήν νά σέ κατακυλίσω 
Ήμπορώ κχί εις ιλύν.

Τής του χοίρου κχθιστών σοι 
Χείρονχ τήν κεφαλήν 
Δύναταί σου κχί τό σώμα 
"Ολον νά ένισχυθή.

*Γπ’ έμοΰ, άλλά κχί πάλιν 
“Ολως νά παραλυθής.
"Αν μέ πλησιάζης φίλος 
"Ων μου μετριοπαθής.

Πάντοτε θά ΰγιχίνης 
Καί ποτέ δέν θά βλαφθής 
‘Αν τυχόν πλήν μέ λατρεύσης 
Ύπερμέτρως αγαπών.

Τότε πρόξενός σου είμαι 
Άλγηδόνων καί λυπών 
Πρός ώδάς εύθυμους λίαν 
παρορμώ έγώ συχνά-

δρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν, γράφομεν. —I. Λ. 
"Α τ λ ε ρ. ’Επιστολή έλήφθη. “Εχει καλώς, άπηντή- 
σαμεν. —Κ. Κ ’Οδησσόν. Έπιστολαί καί χρή
ματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Έγράψαμεν έκ νέου. 
— I. A. Malarossiiskaja. Συ,εστημένη έ
λήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις κα· Πανόραμα σϊς 
στέλλεται ταχυδρομικώς. — Ί. Μ. Ά ργοστόλιον. 
Ζητούμενα φυλλάδια σας έστάλησαν.—Φ. Μ. Κ ά ϊ- 
ρ ο ν. Δελτάρια καί διηγημάτων έλήφθησαν. Εύχαρι- 

στοΰμεν. Συμμορφωθησόμεβα. — Γ. Π. ’Ο δ η σ σ ό ν. 
’Επιστολή καί cheque έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
Γράφομεν.- I Ζ. Τ u r n o-S e ν e r i π ο. ’Επι
ταγή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— Έ Σ. Χ.Λεμεσ- 
σ ό ν. Επιστολή έλήφθη Έχει καλώς. Δεχόμεθα. 
’Αλλά έλπίζομεν εις ένδιαφερούσας ένεργείας σας.— 
I. Σ. Πάτρας. Πχρακαλοΰμεν απαντήσατε απο

τέλεσμα ενεργειών σας. — Μ. Ν. Κω ν)π ο λ ι ν. 
Συνδρομαί έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν. Τόμοι έστάληοαν 
• Φύσεως” καί «Πανοράματος·.

ΤΟΜΟΙ ΧΡΤΣΟΔΕΤΟΙ
ΦΥΣΕΩΣ« ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Χρυσόδετοι τόμοι τής ν.Φύσεωςτ> προηγου
μένων ίτών ώί καί τοϋ <ι Πανοράματος ό δε- 
δεμένου μετά 280 εικόνων, ίιπάρχουν ίν τοΐς 
Γραφείοις ημών καί άποστέλλονται ίλεύ&εροι 
ταχυδρομικών τελών παντι προαποστέλλοντι το 
άντίτιμον, ήτοι φρ. 15 δι' εκοστον τόμον τής 
«.Φύσεως» και φρ· 12 διά τδ X Πανόραμα».

Ή ΔιεύΟυνοις

Κύριον Φ. Πρίντείην
Διευθυντήν τής «Φύσεως»

Είς Ά& ήν ας

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Άλλ’ ούχ ήτταν καί εις έργα 
Τίοταπά και ταπεινά.
Υπό τών λαμπρών 'Ελλήνων 

Μάλιστ’ άλλοτε ποτέ 
Καί πομπώδεις ετελοϋντο 
Πρός τιμήν μου έορταί.

3!·. Ιοϊόος

Α Λ 6 Α ν δ ρ Σ Ω Σ

40. Γοϊψος

ρ Κως νά φιλϊ Κ 1 Θ

Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Γ. Κ. Βώλο ν. ’Επιστολή καί επιταγή έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν γράφομεν.—Α. Γ. Τ α C γ ά ν t ο ν. 
’Επιστολή έλήφθη καί συνεμορφώθημεν. Άπηντήσαμεν 
καί ταχυδρομικώς —Ε. Κ. Β ώ λ ο ν. Έπιστολαί καί 
χςήχατα έλήφθησαν. Παραγγελία) σας έστάλησαν καί 
έγράψαμεν —Γ. Κ. Βάρνα. 'Επιστολή καί συν-

ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,
'Εγγράφονται έν κύτώ συνδρομηταί είς ε

φημερίδας καί περιοδικά. Ωσαύτως
Είσπράτιονται αποδείξει; καί λογαριασμοί.
Άποστέλλονται ~ν:/. δέματκ εις Αίγυπτον.
Πωλοϋνται διάφορα περιοδικά, τοΰ εσωτε

ρικοί καί εξωτερικού.
Φωτογράφηοις οίουδήποτε αντικειμένου.
Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογρκφίκι (cliches) καί 

προβολείς αυθημερόν.

Γίνονται δεκταΐ καί αντιπροσωπεΐαι.

Γραόεϊα : Άδελόοι Πρίντεζη
(‘Οδός Κοραή άριθ. 5.)


