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(Ουνέχ. ΐδε ττροηγ. ψύλλον)
Λ'άριν περιερ/είας και πρός έπιβεβαίωσιν τών 

γραφόμενων μας παραθέτομεν έκ τοϋ κανονισμοί’ 
τοΰ ίεροϋ τούτου ιδρύματος, έκ τής δημοσιευ ■ 
θείσης επιγραφής υπό τής 'Αρχαιολογικής Ε
φημερίδας. τόν 2(>όν στίχον, έχοντα ώς έξης: 

α’Απαρχήν δε δίδουν τόν μέλλοντα θερα- 
πεύεσθαι ύπό τοϋ Θεοΰ μή έλαττον τοϋ έννεα- 
βόλου δοκίμου Αργυρίου καί ίμβάλλειν είς τόν 
θησαυρόν, παριόντος τοΰ νεωκόρου.»

“Ετι περίεργος καί πειστική περί τής θείας 
Λρρωγής είναι καί ή έν τή αυτή Έφημερίδι τοϋ 
1891 δημοαιευθεΐαα επιγραφή. ή τις φέρει ψή
φισμα, δια τοϋ όποιου οί Αθηναίοι στεφανοΰσι 
τόν Άμφιάραον διό χρυσού στέφανου.

u 'Επειδή <5 Θεός καλώς επιμελείται τών Αφι 
κνουμένων ’Αθηναίων είς τό Ιερόν έφ ύγιεία 
καί σωτηρία πάντων τών έν τή χώρα καί πα . . 
...............................τούς δέ έπιμελητός Ανειπόντας 
τό έψηφισμένα τώ Δήμφ έν Ναώ Ιερώ Ανα- 
θείναι τόν στέφανον τω Θεψ, έφ' ύγιείμ και 
σωτηρία τοϋ Δήμου, τών Αθηναίων και παί ■ 
δων καί γυναικών καί τών έν τή γώρα πάντων.»

Καί δ Παυσανίας Αναφέρει :
« Κριούς θύσαντες καί τό δέρμα ύποοτρωσά- 

μενοι καθενδουσιν Αναμένοντες δήλωσιν δνεί- 
ρατοςτι.

Ήσαν λοιπόν πάντα ταϋτα δι’ Απατηλούς 
σκοπούς, διαφημήοεις καί είρωνίας ή διό πραγ
ματικήν θείαν μεσολάβησα· ;

Καί δ Παυσανίας ονττοσεί περιγράφει τό μυ- 
ατηρκυδέοτερον καί παραδοξότερον Ασκλη
πιείων. τοϋ Τροφωνΐου Ώντρου.

«Έν πρώτοις πλησιάζομεν πρός τήν κεντρί 
κήν είσοδον τοϋ Ναού τοϋ Άμφιαράου- Μό
λις εισερχόμενοι,Λπαντώμεν πηγήν υδατος διαυ ■ 

γεστάτην καί παφλάζουσαν μεταξύ δύο ωραίων 
πλατάνων. Βλέπομεν πάσχοντας ίκέτας έξερχο- 
μένους τήν στιγμήν ταύτην έκ τυϋ Λαοΰ, άλ
λους τρέχοντος καί άλλους ύποβασταζομένους 
ύπό ιερέων, περατώσαντας τήν νενομισμένην 
θεραπείαν των. Καί οι μέν ζωηρότεροι έρχονται 
Απ’ ευθείας πλησίον τής μεγάλης κρήνης· πα 
ρατηροΰμεν δέ μετό πόσης προθυμίας ρίπτουσιν 
όλοι έντός ταύτης έν Αργυροΰν ή χρνσοΰν νό
μισμα, μή έλαττον έννεαβόλου δοκίμου Αργύ
ρου. Φθάνομεν ήδη έντός τοΰ περιβόλου- Εν
ταύθα Αξιοθαύμαστοι είναι οί μεγαλοπρεπείς και 
ώραϊοι βωμοί, οΐτινες κατά παν βήμα εύρίσκον- 
ται ενώπιον ήμών Ίδον μεταξύ τούτιον ιί βω
μός τής Ιίαιωνίας Αθήνας, ό τής Ιασοϋς, τής 
Έγιείας. τής Πανακείας και τοΰ πατρό; τοϋ 
‘Ασκληπιού ’Απόλλωνος Είς τό τμήμα τούτο 
γίνονται δεκτοί οί Ασθενείς, Αφού καλώς έξετα- 
σθώσιν ύπό τών ιερέων ιατρών. Αμέσως δέ έ 
πειτα υποβάλλονται είς ειδικήν καί αυστηρόν 
καθαριότητα- ’Εκείνοι, οΐτινες είσήλθον πρό 
τριών ήμερών είς τό κατάστημα, μόλις πρό δλί 
γου έπεράτωσαν τήν τριήμερον νηστείαν των 
καί ήδη ετοιμάζονται διό τήν έφαρμόγήν τής 
ιδίας θεραπείας. "Αλλοι εκεί πλησίον θυσιά- 
ζουσι διάφορα ζώα. Ούτοι μετό τήν θυσίαν θό 
λάβωσι τό δέρμα τοϋ νεωστί σφαγέντος θύμα
τός των καί θό κατακλιθώσιν έπ’ αύτοΰ, όπως 
βαθέως κοιμηθούν, αναμένοντες τήν δήλω- 
σιν τοϋ ιαματικόν όνείρον,.,τι

Ωσαύτως περί τοϋ έξυγιιιντηρίου τής Τιθο- 
ρέας, τό γνωστόν ύπό τό όνομα Άρχαγέτόυ 
Ασκληπιού, έν Φωκίδι, γράφει :

«Έντός τοΰ περιβόλου τοϋ ’ Ασκληπιείου 
τούτου συναντώμεν άπειρον πλήθος Ανθρώπων, 
προχωροϋντες δέ βλέπομεν διαφόρους κατοι-
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χίας, εντός τών δποίων διαμένουν οί Ιδίως τρό
φιμοι πάσχοντες, νοσηλευόμενοι εκεί έπί κολ
λάς ήμέρας. Έν τω μέσφ τοΰ Ναού ενρίσκε- 
ται ώραϊον μαρμάρινου άγαλμα τοΰ ’Ασκληπιού, 
δεξιόθεν δ' αΰτοϋ ωραία μαρμάρινη κλίνη, επί 
τής όποιας κατεκλίνοντο άρρωστοι

’Εντός τοΰ Απεράντου τούτου περιβόλου βα- 
δίζοντες, Απαντώμεν καί παράδοξον συνδυασμόν 
δύο, δλως διαφόρων πρός Αλλήλας. ιατρικών 
θεοτήτων, τής μεγάλης Αιγύπτιας θεάς "Ισιδος 
καί τοΰ ’Ασκληπιού. Άμφότεροι ουτοι ήνωμέ 
νοι έλατρεύοντο υπό τών θνητών εντός μεγα
λοπρεπούς καί υπογείου Αδύτου ' Ιερού,φέροντος 
τό όνομα τής Αιγύπτιας θεάς. Είς τήν μυστη
ριώδη ταύτην τής "Ισιδος κρύπτην ούδείς ύγειώς 
έγων Ιπετρέπετο νά είοδύοη. άλλα μόνον οί πά
σχοντες, όσους ή θεά ηΰδόκει νά καλέση πλη
σίον της δι’ ονείρων Οί λοιποί ρίπτουν περίφο
βοι εντός αύτής έκ τών άνω τά θυσιαζόμενα 
ζώα των, κρεμώντες ταΰτα διά τελαμώνων και 
Απέρχονται ταχέως έκεϊθεν, χωρίς νά τολμούν 
ούτε τήν κεφαλήν των νά στρέψωσι προς τήν 
μυστηριώδη κρύπτην, διότι έθεωρεΐτο βέβηλος 
ό έκβιάζων τήν είσοδον αυτής Διηγούνται δέ 
τρομερά πράγματα δι’ εκείνους, οΐτινες έτόλμη- 
σαν ν’ Ατενίσωσιν έντός.

Τοιαΰτα γράφει ό ιστορικός Παυσανίας περί 
τών ίερών αυτών Ασκληπιείων»

\4ς έλθωμεν ήδη καί εις τό ετερον μυστη
ριώδες τέμενος τοΰ Τροφωνίου άντρου, έν Λε- 
βαδεία, ούτινος προηγείται τό μαγευτικόν καί 
πλήρες φυσικών Αρωμάτων σύσκιον καί πυκνόν 
Ιερόν τοΰ Τροφωνίου άλσος. Εκεϊ πλησίον ρέει 
μεγαλοπρεπώς κυλιόμενος καί παφλάζων ποτα
μός, "Ερκυνα, μέ χαριεστάτην μυθολογικήν πα- 
ράδοσιν Είς τήν κατάφυτον όχθην τοΰ ποτα
μοί τούτου υπάρχει σπήλαιον Απέραντου, Ιντός 
τοΰ οποίου εύρίσκομέν υπό μορφήν Αγάλματος 
τήν κόρην "Ερκυναν έχουσαν Χήνα έν ταϊς χερ- 
σίν· Εντός τών πρώτων στοών ΰπάρχονσι δυο 
Αγάλματα όρθια, κρατούντα σκήπτρα καί φέ- 
ροντα δύο μεγάλους δφεις περιελιγμένους- Πα- 
ριοτώοι ταΰτα τόν Ασκληπιόν καί τήν κόρην 
αύτοΰ “Υγιείαν.

Έκεϊθεν έξερχόμενοι είς τό ίερόν άλσος, ευ- 
ρίσκομεν ναόν με ετερον ώραϊον άγαλμα τοΰ 
’Ασκληπιού, έ'ργον διάσημον τοΰ Πραίιτέίους. 
’ζΐνερχόμενοι δέ τήν κλίμακα τοΰ Μαντείου, 
βλέπομεν πέριξ ήμών καί άλλους περικαλλείς 
ναούς καί Αγάλματα εντός τοΰ ίδιου περιβόλου.

Ή Ιερά θεραπεία έν τώ μυστηριώδει τούτη? 
άντρφ τοΰ Τροφωνείου έγίνετο ώς Ακολούθως, 
κατά τήν γραφικωτάτην τοΰ Παυσανίου περί 
γραφήν, ώς εξής :

<ιΌ προοεργόμενος πρόςϊασιν Ικέτης τοποθε
τείται πρώτον έπί τινας ημέρας εντός μικρού 
οικήματος, δπερ είναι Αφιερωμένου εις τόν 
Άγαθοδαίμονα κα' τήν ’Αγαθήν τύχην Έκεϊ

υποβάλλεται εις αυστηρόν καθαριότητα καί δίαι
ταν Απολύτως υγιεινήν, λαμβάνων καθ’ εκάστην 
θερμά λουτρά Κατά τό διάστημα τοΰτο δια
τρέφεται έκ τοΰ κρέατος τών θυσιαζομένων 
ζώων πρός τιμήν τών διαφόρων τοΰ άλσους 
θετόν. Προ ενός εκάστου τών οφαζομένων τού 
των ζώων ί'σταται μάντις ίερεύς, δστις εξετάζει 
πρότερον μετά προσοχής τήν ποιότητα αυτών 
και προλέγει είς τόν Ικέτην, αν ό Θεός Τροφώ 
νιος θέλει τόν δεχθή εύμενώς ή όχι- 'Ωσαύτως 
κατά τήν πρώτην νύκτα σφάζεται καί άλλος 
κριός, έκ τής έξετάσεως μόνον τών σπλάγχνων 
τοΰ όποιου διαβεβαιοΰται περί τής μελλούσης 
υποδοχής καί άν πρέπη νά κατέλθη έιτός τοΰ

Τό έν τοϊς Άόκληπιείοις άγαλμα 
τής Ύγιεϊας.

άντρου. "Οδηγείται επίσης ύπό τών Ιερέων εις 
δύο άλλος πηγάς, τής Λήθης και τής Μνημο
σύνης καλουμένας, όπόθεν πίνει Αφθόνως 
ύδωρ, δπως λησμονήση τά κατατρύχοντα αυτόν 
κακά καί όπως ένθυμήται διά βίου δοα μέλλει 
νά ϊδη, δταν θά καταβή είς τό Μαντείαν.

Κατόπιν έπιδεικνύεται αύτώ Αρχαίου άγαλμα, 
τό πρόοωπον τοΰ όποιου μόνον οί κατερχόμε- 
νοι τόν Τροφώνιον έπιτρέπεται ν' Ατενίσωσιν. 
Έκεϊ έμπροσθεν τοΰ Αγάλματος προσεύχεται 
ευλαβώς. Καί είτα Αφού τώ φορέσουν λευκόν 
λινόν χιτώνα μέ ταινίας καί ζώνας, ώ; καί πέ
διλα εγχώρια, προχωρεί με θάρρος πρός το 
Μαντείαν.

Τό Μαντείαν ευρισκόμενον έπί τής κορυφής 
τοΰ όρους έν μέσω τού άλσους περιβάλλεται υπό

Ή βόλος. Θυμέλη Γι "Αβατος.

τοίχου λευκοΰ, ύψους δύο πήχεων, έπί τοΰ 
όποιου υπάρχουν οβελίσκοι χάλκινοι σγηματί ■ 
ζοντες θύρας Διά μέσου μιας τών θυρών τού
των εισέρχεται ό πάσχων καί έκεϊ ευρίσκει χά
σμα γής, τεχνικώτατα ώκοδομημένον και όμοιά- 
ζον πρός κλίβανον.

Τότε οί ιερείς προσκομίζουσι στενήν κλίμακα, 
δι ής ό Ικέτης κατέρχεται συσφιγγόμενος μέχρι 
τοΰ πυθμένος τοΰ χάσματος, δπου υπάρχει με
ταξύ τοίχους και εδάφους έτέρα οπή στενή, δύο 
σπιθαμών, διά μέσου τής όποιας εισάγει βαθ
μηδόν καί διά τής βίας τούς πόδας μέχρι τών 
χονάτων καί τής κοιλίας, κρατών διά τών χει- 
ρών πολλούς πλακούντας. Μετ’ όλίγον δέ χά
νεται εντός, ώς είς δίνην ΰδατος . Ποΰ φθάνει 
και πώς ευρίσκεται έκεϊ διατελει ετι μυστήριον.

Εν τούτοις φαίνεται, οτι εις τά βάθη έκεϊνα, 
διά τρόπου μυστηριώδους καί Ακατάληπτου δέ
χεται τοΰ Θεοΰ τήν Αντίληψιν καί θεραπείαν. 
-l/.έοι δμως δέν έπιτυγχάνουοι ταύτης διά τοΰ 

ίδιου τρόπου "Αλλοι βλέπουν τόν Θεόν Απ’ευ
θείας. άλλοι δέ Ακούουν μόνον τής φωνής αύ
τοΰ. Εκείνο, δμως δπερ δέν ήδύνατο κανείς των 
νά Αποφυγή, ήτο ή συνάντησις έντός τοΰ σκό
τους τοΰ χάσματος, διαφόρων ζώων, δφεων 
ιδίως καί άλλων ειδών Δαιμόνιων. Ταΰτα δμως 
ηδύνατο νά έξευμενήση καί καταστήση Ακίνδυνα 
διά τών γλυκισμάτων, ίϊτινα ώς προείπομεν, 
έκράτει είς τάς χεϊρας του

Τέλος Ανέρχεται πρός τά επάνω, δπου τόν 
Αναμένουν οί ιερείς οΐτινες καί τόν Αναβιβά 
ζουν Από τοΰ άδύτου καί τόν καθίζουν επ' θρό
νου, δνομαζομένου τής Μνημοσύνης. Τότε 
τον έρωτοΰσι τί είδε καί τί ήκουσεν. Μετά 
τούτο τόν παραδιδουοιν είς τούς συνοδεύοντας 
αΐιτόν οικείους τον, οΐτινες τόν φέρουν πάλιν 
είς τό οίκημα τοΰ Άγαθοδαίμονος. έν τελεία 
παραζάλη διαιελοΰντα, δπου έπανακτά τάς δια
νοητικός του δυνάμεις».

Ταΰτα Αναφέρει πιστώς δ Παυσανίας περί 
τής μυστηριώδοσς ταύτης Ιεροτελεστίας, εις ί)ν 
φαίνεται υπεβλήθη καί δ ίδιος. Γνωστόν δέ 
τυγχάνει, δτι δοοι κατήρχοντο εις τοΰ Τροφω
νίου τό ίερόν καί τρομερόν χάσμα δέν έγέλων 
καθ’ δλον τόν βίον των πλέον έξ ου καί ή Αρ
χαία γνωστή παροιμία, είς Τροφωνίου μαν
τεύεται. ίφαρμοζομένη έπί τών Αγελάστων καί 
αιωνίως συνωφρυωμένων ανθρώπων.

Ταΰτα λοιπόν μας μανθάνει <5 πολύτιμος οί— 
τος τής Αρχαιότητας ιστορικός καί οδηγός τών 
Αρχαίων εθίμων και μυστηρίων, έξ ού Αποκα
λύπτεται περιιράνως. δτι ή θεραπεία τών Ασθε
νών έπεζητεϊτο διά τής έγκοιμήσεως, διά τής 
μαντείας καί τής ψυχολογικής διεγέρσεως, 
υποβολής καί αυθυποβολής, μυστηριωδώς πως 
καί προφυλακτικώς. δπως μή μεταδίδονται εις 
τό κοινόν τά μέσα τής υπερφυσικής των ταύτης 
μετά τών θεών επικοινωνίας. Καθόσον, ώς φα
νερόν, Απεδείχθη δτι τό πάλαι δ πνευματισμός 
ήτο ου μόνον γνωστός τοϊς πολλοϊς.Λλλ' έξησκεϊτο 
υπό τών Ιερέων καί τών μεμνημένων είς μεγά
λη ν κλίμακα. Πάντες δέ οί μεγάλοι καί πεπαι
δευμένοι ήσαν έν πλήρει γνώσει αΰτοϋ καί Απε 
δέχοντο τά; Αρ-χάς και τά πορίσματά του καί 
οσάκις καί ουτοι έλάμβανον Ανάγκην αύτοΰ. 
συμμετεϊχον, λαμβάνοιτες μέρος ιίς δλας τάς 
διατυπώσεις.

Δί σπουδαιότεροι Απόκρυφοι λειτουργίαι τών 
ιδρυμάτων τούτων. Ιδία αί έγκοιμήσεις καί αί 
μετά τών θεών έπικοινωνίαι τών Αρρώστων 
καί ιερέων έγίνοντο έν τοϊς Θύλοις, Άδύτοις 
Κρύπταις ή Αβάτοις λεγομένοις, έφ’ ών θά πε- 
ριγράψωμεν έν δλίγοις δύο, τοΰ ’Ασκληπιείου 
τών _·1θη>'ών καί τής ’Επιδαύρου, τών οποίων 
τάς εικόνας έδημοσιεύσαμεν ώς μάλλον ένδια 
φερούσας ήμάς.

Έπί τοΰ βορείου μέρους τής Άκροπόλεως
'Αθηνών καί Ακριβώς ανωθι τσΰ Στωϊκοΰ Οί
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κοδομήματος, Μα ίνοοηλεύοντο οί Ασθενείς, 
εΰρηται. και σήμερον εν θολωτόν σπήλαιον ί 
ίοκαμμένον,οίονεϊ έντός τοΰ βράχου τής 'Ακρο- 
πύλεως, εντός τοϋ όποιου Λναβρύει καί σήμερον 
ύδωρ, ίλαφρώς ύφάλμυρον καί γλυφόν Το 
ύδωρ τούτο παραδόξως ό λαός τών Αθηνών 
έθεεόρει Ανέκαθεν ώς έχον Ιαματικός Ιδιότητας. 
Τήν πηγήν δέ ταύτην ό Koeller θεωρεί ώς την 
ίεράν τοϋ 'Ασκληπιού πηγήν, τό δέ σπήλαιον 
ώς τόν Θόλον τοϋ ’Ασκληπιείου τούτου-

Τό θαυμάσιου Αρχιτεκτονικόν οικοδόμημα 
τοΰ Πολυκλείτου, τό Λπαντών είς τόν Παυσα
νίαν υπό τό όνομα Θόλος, έν Έπιδαύρτρ, ονο
μαζόμενου δέ και Θυμέλη, παρέχει πολύ τό έν 
διαφέρον, ένεκα τής θαυμασίας τέχνης και με
γαλοπρέπειας, ήν είχε τό μυστηριώδες οικοδυ ■ 
μημα τούτο. Κάτωθι αυτής ύπήρχε διαμέρισμα 
όφιοειδώς περιελιοσόμενον ,οπερ έσχημάτιζε λα
βύρινθον, ένώ μόλις εϊς ή δύο άνθρωποι ήδύ- 
ναντο τά βαδίοωοιν. Ή οροφή, οί έσωτερικοί 
τοίχοι και ή έν γίνει διακόσμησις τοϋ τε έξωτε- 
ρικοΰ καί τοΰ έσωτερικοΰ τής θόλον ίφερον Αρι
στουργήματα τής ζωγραφικής και τής γλυπτι
κής έργα. Διάφοροι ιδέαι έχουσι μέχρι τοϋδε 
έκφρασθή περί τοΰ προορισμού τοΰ ιδιορρύθμου 
τούτου κτιρίου. Έν τούτοις πιθανολογείται οτι 
ύνταΰθα έτελοϋντο μυσταγωγίαι, Αποβλέπουσαι 
τους προσερχομένους, οΐτινες πριν ή κατακλι- 
θώσιν είς τό "Αβατο*,  όπου έμελλε να έμφανι- 
αθή αϋτοϊς ό θεός, Ιξετελοΰντο προεισαγωγικοί 
θυσίαι, έποίουν τα νομιζύμενα, κτλ.

'Π έν τοϊς Άσκληπιείοις τούτοις υπηρεσία 
έξετελεϊτο παρά πλουσίου προσωπικού, ουτινος 
χάριν περιέργειας παρατάσομεντήν τάξιν αύτών. 
Ίεροφάνται, πρόπολοι, Πυραφόροι, Νακοροι, 
Ζάκοροι, Φρουροί, Ίερομνήμονές. Μάγειροι, 
Θεράποντες, Βαλανεΐς κτλ

Τό δέ Άβατο*  ήτο Ιδιαίτερον μυστικόν δια
μέρισμα έντός τού Ναού, προωρισμένον διά τάς 
μυστικός ιεροτελεστίας, fασμένως δέ προσιτόν 
μόνον εις τούς ιερείς καί ουχί είς πάντα;. ’Ακρι
βής ιστορική περιγραφή ιιι’τοΰ δέν υπάρχει, 
μόνον δέ εις τινας Ιαματικός πλάκας γίνεται λό
γος περί Άβάτου, ένθα έγίνοντο αί έγκοιμησεις 
τών Ασθενών.

Τό περίεργον όμως είναι, οτι συγκεχυμένοι 
περί αύτοΰ ιδέαι ύπάρχονσι καθόσον δέν ορίζε
ται ποϋ Ακριβώς έκειτο τό Αβατον, καί σημε 
ρον άλλοι τό συγχέουοι μέ τήν Θυμέλην, όπου 
έτελοΰντο οί θυσίαι καί άλλοι μέ τό μυστηριώ
δες τής Θόλον οικοδόμημα. "Ετεροι δέ φρονοΰ- 
οιν,δτι ή Θόλος έφερεν "άδυτον καί άτι τά .1· 
δυτα ήσαν συνήθως κρύπται.

(επεται τό τέλος)

Όπως Αποδιικνύουκ αί οιαιιοιικαί, ή φυλή ιών 
Εβραίων ιΐντ Από τάς δλιγώιτρον προσβαλλομένα; ύπό 
τής φθίσεω;, δλαι δέ αί δοθτΐσαι ίρμηνιϊαι μέχρι τοΰδτ 
δέν φαίνονται συμβιβαζδμιναι Απολύτως μέ τα πράγματα.

Ή πιθανωτέρα ερμηνεία, ιί; τήν Οποίαν κατέληξαν 
οί έρτυνητα) τοΰ φαινομένου, ιίνε, ΰτι οί 'Εβραίοι, 
Ακριβώς ένεκα τών δυσμινών βιωτικών όρων, ύπό τον; 
όποιον; διατιλοΰν, ύπέσιησαν ένα τίδος ίξοικίΐύαεω; 
πρό; τήν φοβερόν αύτήν μάστιγα τή; άνθρωπόιητο;, η 
όποια τοΰ; καθιοιή Απροσβλήιους, ιί; μεγάλην κλίμακα.

ΊΙ ερμηνεία αύτή δέν ι’νε ίατερημένη λογική; ΐπι- 
οτημονι'κή; βάσιως. Οί Αρχαίοι έγνώριζον τόν Μιθρι
δατισμόν, τήν έξοικιίωσιν δηλαδή πρό; ύριαμίνα δηλη
τήρια, ιών όποιων ή συνεχή; και προϊοϋσα χρήσις 
καθισνγ τόν όργανισμόν επιδεκτικόν τεραστίων δύσεων 
τών δηλητηρίων αυτών, άνιυ κινδύνου δηλητηριαστώ;. 
Καί ιί; τήν πτρίοτασιν μέν αύτήν πρόκειται περί χημι
κών δηλητηρίων. Ή εισαγωγή όμως, έπί τών ήμιρών 
μα;, εί; τήν ϋεραπευτικήν τών λεγομένων έξησθινημί- 
νων ιών, πρό; παραγωγήν Ανοσία; ή ϋεραπείαν ώριομέ- 
νων μικροβιακών νόσων, άποδιικνύει, διι ό δργανιομό; 
κατά τόν αύτόν τρόπον τθίζτται πρό; τά Αργανικά δη
λητήρια καί τά προϊόντα τών μικροβίων καί Αποκιφ 
έπίση; σχετικήν Ανοσίαν. Ό μηχανισμό; τή; σειρά, 
τών βιολογικών πράξιων, ιάς όποια; Αποκαλοΰμε; 
έξοικτίωσιν, μέ μίαν λέξιν, δεν τινε βέβαια τόσον άπλοΰςν 
ΰίον φαίνεται. Τό βέβαιον είνε όπωσδήποιε, δτι ό στρα
τό; τή; Αμννης, τόν όποιον κρϋπιομεν εΐ; τόν ύργα- 
νισμόν μα;, διά τών συνεχών Ιπιστρατεΰσεων καί γυ
μνασίων, γίνεται πολεμικώτερο: καί ισχυρότερο; Απέ
ναντι τοϋ έχθρού, ένώ, παραμίνων απόλεμο; καί νω
θρό;, Απειλείται νά ήιτηθή εί; πρώτην σύγκρουσιν,ΰπω; 
κάθε άλλο; στραιό;

>·<

Αί Αποδείξει; τή; αλήθεια; αύτή; εί·ε άπειροι. Είνε 
πασίγνωστον π. χ. ε!; ένα τόπον, ένθα ενδημούν ώρι- 
σμινα νοσήματα, οί πρώτοι οπού προσβάλλονται Από τά 
νοσήματα ταΰτα είνε κατά κανό·α οί ξένοι. I νωρίξομεν 
έπίση;, δτι έν καιρώ έπιδημιών, εί; αλλα; έποχάς, οί 
παλινοστοΐντε; μετά τήν ϋφεσιν τή; επιδημία;, ή όποια 
τοϋ; ί'ιρεη-εν εί; φυγήν, προοιβάλλονιο Αμειλικτω;. 
Είνε βεβα^μένον έπίση;, ΰτι άνθρωποι προφυλασοό- 
μενοι σχολαστικά: Από ώρισμένα νοσήματα , προσβάλ
λονται κατά προτίμησιν. Άκονομεν συχιάκι;, διι ό 
δείνα κύριο;, ό όποιο; έπινε διαρκώ; βρασμίνον ύδωρ 
και ίτρωγεν ωμά λαχανικά, προσιβλήθη Απο τύφον βα- 
ρυτάτη; μορφή; καί Απέθανεν ε!; όλίγα; ήμερα;Ολίγα 
μικρόβια κατο(,θώσανια νά είοαχθοϋν εί; τόν όρΖαν<- 
ομό'ν του, τί; ο'δε πώ;, εύρηκαν έντελώ; Απόλεμον ιόν 
στρατόν τών λιυκοκυττάρων του καί τόν ένίκηααν κατά 
κρότο;. Μία άλλη στατιστική βεβαιώνει, δτι οί φοιτη- 
ιαί τή; Ιατρική; καί οί βοηθοί και νοσοκόμοι τών 
νοσοκομείων, ένφ κατά τά πρώτα έτη τή; φοιτήσεώ; 
των προσβάλλονται εύρΰτατα Από τά; μεταδοτικά; νό
σου;, κατόπιν, μολονότι παραμένουν διαρκώ; μιταξυ 
τών πΐίον επίφοβων Αρρώστων, σπανιώιαια μολύ- 
νονται.

>*<

ΕΙ; τήν υλικήν σφαίραν, δπω: καί εί; τήν ηθικήν, 
ή έξι; κατανιή δεύτερα φύσι;. Ό όργαντσμό; έχει 
καταπληκτικήν δύναμιν νά έξοικειοΰται πρό; το περι
βάλλον του καί νά κανονίζη τά; σχίσει; του πρό; αύιό, 
Έάν φύγωμιν Από τάί μολύνοει; καί προσέξωμεν εί; 
άλλα; οργανικά; πράξει;, θ' Αντιληφθώμεν τό Ιδιον 
φαινόμενον. ΕΙ; άνθρωπο; συναχώνεται μέ τό πρώτον 

ρεύμα τοϋ Αέρο;. "Ετερο; στεγνώνει τά ίδρωμένα του 
ίσώρρουχα εί; τόν άνεμον,χωρί; νά πάθη τίποτε.“Αλλο; 
πατεϊ Ανυπόδνιο; εί; τό πάτωμα καί Αμέσω; ύφίσταται 
τά; συνεπεία; ιή; τόλμη; του. Ό Ιχθυοπώλη; ΐσιαται 
τρει; ώρα; μέ τοϋ; πόδα; ιί; τήν θάλασσαν μέχρι τών 
γονάτων καί όίν κρυολογεί Εαί οντω καθεξή;. ΊΙ θεω
ρία τού νόμου τή; προσαρμογή; είνε μία παλαιά θεω
ρία εί; τήν φυσικήν ιστορίαν, hal ό νόμο; αύιό;, δπω; 
είνε γνωστόν, συνίατσιαι εί; τήν τελείαν έναρμόνισιν 
ιών ξ<όων πρό; τό περιβάλλον, μίαν έναρμόνισιν, 
όποια κατά τού; μεταμορφιοτά;, φθάνει μέχρι καί αυ
τή; τή; τελεία; μεταμορφώοεω; τον ίώου Συχνά θαυ · 
μάξομεν, πώ; >' Θεία ΙΙρόνοια φροντίζει, ώστε έκάοιη 
ζωή νά εΰρίσκη γύρω τη; δ,τι ιή; χρειάζεται διά τήν 
ΰπαρξίν τη; Τά περισσότερα φαινόμενα έν τούτοι; τή; 
προνο'α; αύτή; δ'εν είνε παρά ίιπλα φαινόμενα προσαρ
μογή;. Τό περιβάλλον δέν έμορφώθη, όντως ή άλλως 
χάριν τοΰ περιβαλλόμενου, άϋά τό τελιυιαϊον προσηρ- 
μόσθη διά σειρΑ; βιολογικών πράξεων πού; τό πρώτον.

Τό βέβαιον είνε, διι ό πολιτισμό; καί ή έπισιήμη 
μά; εδωκαν σήμερον τά μέσα νά δημιουργοϋμεν μίαν 
ίδικήν μα; Ατμόσφαιραν, χονρί; νά ΰποβαλλώμεθα εί; 
τήν Ανάγκην τής προσαρμογή; μα; πρό; τήν ύπαρχου- 
σαν, δπω; ο! πρόγονοί μας, Αφού εχομεν τά μέσα >ά 
δημιουργήσωμεν πρός Ατομικήν μας χρήσιν. Αύιό δμοις 
δέν Αποκλείει τήν μεγάλην Αξίαν τής προσαρμογής. Καί 
•Ιν καιορθόνω νά ήμαι Απρόσβλητος Από τάς καιρικός 
μεταβολά; καϊ ύτιό τήν έπιδρομήν τών μικροβίων διά 
τή; προσαρμογής τοΰ δργανισμοΰ μου πρός τάς επι
βλαβείς έπιδράοει; τον περιβάλλοντος, είμαι βεβαίως 
πολύ Ασφαλέστερος παρά μέ κάθε Αλλον τρόπον Α- 
μϋνης.

Καί ιαιρα ι/ Απολογία τής Ακαθαρσίας.
— Αέκ βλέπω τί παθαίνουν.μοί έλιγεν ιίς 

κριτικός, οί Ακάθαρτοι άνθρωποι.’Εγώ έχω 
τήν κακήν συνήθειαν νά κάμνω καθημερινώς 
χοντρόν καί είμαι διαρκώς ϊίρρωσιος.'Ο γα· 
λακιοπώλης μου κολυμβή ιί; ιήν Ακαθαρσίαν 
καί είνε ύγιέσιαιος.Τό σιρώμα ιή; πιμελής, 
όπου ε'χιι εί; τό δέρμα του, ιόν προφυλόαιι 
Ισως Από χίλια κακά.Καί οϋιω πρέπει νά ιένε. 
Αφού -J Φύσι; έδωκεν Ιδιαιτέρους Αδένα; διά 
νά ιό παράγουν. ’Εγώ έ'γιινα φαλακρός, σα- 
πουνίζων καθημερινώς τήν κεφαλήν μου.Ό 
κηπουρό; μου, δστι: δέν έβαλε ποιέ σάπο να 
ιίς ιό ίδικόν του,δίν εχασεν οΰιε μίαν ιρίχαν 
Από ιήν κόμην του. Κάποιος ίατρός μάλιστα 
μοΰ ίλτγιν, διι αύιό είνε φυαικο'ιιαιον, διόιι 
>ό λίπος είνε Απαραίιητον διά ττ;ν συνιήρησιν 
ιών ιριγών, καί δι’ αύιό τό παράγουν οί 
οιεατογόνοι Αδένες. ’Εγώ πίιω ύδωρ τής Σα- 
ρίζη;, Αποφεύγω δλα τά πο:ά Ανεξαιρέτως καί 
καθαρίζω καί τούς καρπούς μου Ακόμη καί 
δμως Ι'παθα δύο φορά; Από κοιλιακόν τύφον.
Γ.ωρίζ </) άν’&οΐ’ίτι ον; Ί otiivt; ^atQnivovv ·<λα th βοωμό- 
κρα τοϋ κόομον^ καί f.-ta^ar nort rt.tOTf. Etvt 
θηρία ! Τρεις φορά; τήν ημέραν πλέιω τοί·; ΑΆύνια; 
μου /ιέ Αντισηπτικά καί δέν εχω AAAvta οώον. Ι'ραϊα 
υπηρίιρια, ήν ϊχω, δέν «(ia.lf ποτέ ιμήκιραν ιίς τό 
ομόμα τη; καί ϊχει σειράν μαργαριιών. Σάς βιβαιώ λοι
πόν, δτ. ή Ακαθαρσία έν γίνει είνε ή καίλιτίρα ύγιιινή 
δίαιιαν.

Τις ήξεύρει, Αν δέν 'έχει δίκαιον ό Απολογητή; 
Τή; Ακαθαρσία; καί on θά μάς βεβαιώστ; ίπ.σήμω; 
πλέον ή Ιατρική, διι ή Ακαθαρσία, ίξοικειώνουσα τόν 
Οργανισμόν εί; τήν πάλην,γίνεται ή καλλιτίρα φίλη τον 
όνβρώπου, έξασφαλίζουσα εί; αύτόν υγείαν καί μακρο- 
βιότηια ; 77. Ν.

Πρόκειται περί ώραίον ζεροφύτον, τό όποιον 
φιλοξενείται εις τους κόλπους τής θαλάααης, δ ■ 
ναπτυοαόμενον εντός αυτής υπό μορφήν ίπιμή 
κους ταινίας.

Η φυχρά κα\ παρατηρητική επιατήμη, ή 
ουδλν Λνεξέταστον δεχόμενη, ουνανταται Ινίοτε 
μετά τής μυθολογίας, δ,λλ’ είς ί:ν μόνον οημεϊον. 
εις τήν ονοματοθεσίαν. Και τούτο ί'νεκα τής ό- 
μοιοτητος τυΰ ουλλαμβανομένου υπό τής φαν
τασίας πρός τό ύπό τής φύσειος παρεχόμενοι·.

Ως ειπομεν άνεοτέρο), τό ζερύφυτον τούτο ή 
μτϊλλον το ζωον — άφοϋ ή επιστήμη σήμερον 
δεν παραδέχεται τήν ί'παρξιν ζεροφύτων — πα
ρουσιάζεται ώς επιμήκης πηκταάδης ταινία, μέ 
διπλήν σειράν βλεφαρίδεον — δηλονότι λεπτότατων 
τριχών — κατά μήκος τοϋ ενός άκρου καί 
όμοιαν σειράν, άλλ' απλήν ταύτην καί Λποτε- 
λουμενην έκ μικρότερων καί δλιγαριθμοτέρων 
τριχών, κατά μήκος τοΰ άλλου.

Αλλ. ή ταινία αΰτη, ώς ζώον, έχει Λνάγκην 
τροφής. Προς προμήθειαν δέ τής τροφής ταύ
της καί άφο/ιοίωοιν αύτής έχει άνάγκηντών',κα
ταλλήλων δργάνων. Όντως δέ κατά τό μέσον 

τού άκρου μέ τήν απλήν σειράν τών βλεφαρίδων 
διακρ'ινεται εΰρϋ άνοιγμα, τό στόμα, τό όποιον 
καταλήγει ίσωτερικώς είς επίσης ενρεΐαν κοιλό
τητα, τόν στόμαχον. Αί διερχόμεναι πλησίον 
τοΰ ζώου μικροοκοπικαί ζωί'καϊ και φυτικαί 
οίιαιαι ουλλαμβανόμεναι ύπό τών λεπτοτήτων 
τριχών φέρονται είς τό στόμα καί διά διαδοχι
κών συστολών καί διαστολών καταβιβάζονται 
εις τόν στόμαχον.

Οί ζερολόγοι διακρίνουσι διαφόρους ποικιλίας
κεστώνβάποτελούσας τήν όμεϋνυμον οικογένειαν.
Τοιοντοι είναι ό κεστός τής Ναϊάδος, δ κεστός
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ανωφελών δέον νά εινε μεμολυσμενος ο κωνωψ, 
καθότι, ώς άπεδείχθη, μεταξύ 100 ανωφελών 
είς καό μόνος τυγχάνει μεμολυσμενος.

Τών κωνώπων διακρίνομεν τρία είδη : τους 
κοινούς, τούς αηδείς καί τούς ανωφελείς. Ανω
φελείς κώνωπες εύρίσκονται πανταχοΰ τής ύφη- 
λίου, διακρίνονται δέ τέσσαρα είδη τοιούτων : 
κ') ό κορυνηφόρος, 6') ό ψευδοποίκιλτος, γ') ό 
δικρανωτός καί δ') ό έπιποίκιλτος. Έκ τών 
τεσσάρων τούτων ειδών, τό ενδιαφέρον ημάς 
καί κινδυνώδες εινε ό κορυνηφόρος καί ό έπι
ποίκιλτος.

Ό κοινός κώνωψ άπό τοΰ ανωφελούς όια- 
στέλλεται διά τοϋ σπουδαιότατου τούτου γνω
ρίσματος· ό κοινός κώνωψ καθεζόμενος έπί τοί
χου, τηρεί τό σώμα αύτοΰ παράλληλον προς 
αύτόν, έν ω τουναντίον ό άνωφελής διευθύνει 
τό σώμα αύτοΰ καθέτως πρός τό μέρος οπού 
κάθηται.

Έκ τών ανωφελών κωνώπων οί άορενες δέν 
μολύνουσιν, άλλα μόνον αί θήλεις, όταν εινε έγ
κυοι καί διά τοΰτο νύσσουσι τόν άνθρωπον, πκ- 
ραλαμδάνοντες έκεΐθεν αίμα, καθότι πρός δια
τροφήν τών έν αύταΐς ευρισκομένων ωαρίων, έ- 
χουσιν ανάγκην άζωτούχων ούσιών, αίτινε; εύ
ρίσκονται έν τώ άνθρώπω.

Οί κώνωπες δέν ϊπτανται εις μαχράς άπο- 
στάσεις· μήκος 100 μέτρων καί ύψος 20 είναι 
τό μέγιστον τών ορίων τής πτήσεώς των. Ε
νεκα τούτων βλέπομεν είς αποστάσεις 100 μέ
τρων καί είς μέρη ύψηλότερα τών 20 μ. οτι 
δέν άπαντώνται ώ; τά πολλά ελώδεις πυρετοί.

Δύνκνται όμω; διά τής άμάξης νά μεταφερ- 
θώσιν εις μεγάλα; άποστάσεις ή διά τοϋ αέρος. 
Διά τοΰ άέρος όμως έστιν 6τε, καθότι οί κώνω
πες ώς σοφοί μετεωρολόγοι προμαντεύουσι τάς 
μεταόολάς τοϋ καιροΰ καί κρύπτονται κάτωθεν 
γεφυρών ή εις κρύπτα; άσφαλεϊς. Οί ανωφελείς 
κώνωπες κεντώσι μόνον τήν αύγήν καί την 
έσπέραν, τήν δέ ημέραν ήσυχάζουσι· δύνκνται 
όμως καί τήν ημέραν νά κεντησωσιν, όταν εύ
ρίσκονται είς σκοτεινόν μέρος. Έναποθέτουσι τά 
ώά των εις στάσιμα ΰδατα, ατινα μετ ολίγον 
εκκολάπτονται είς σκώληκας, αίτινε; καλούνται 
ποονύμφαι, είτα είς νύμφα; καί τέλος είς κω- 
νωπας.

Γεώργιος Άναότ. Βεβανόπονλ.ος
’Ιατρός. — Διευθυντής τοΰ Ιατρικοί περιοδικού

«11 ανελλήνιος Έπιόεώρησις»

της 'Αμφιτρίτης κτλ Είς έκ τών ώραιοτέρων 
και συνηθεστέρών κεοτών είναι καί ό κεστός 
της 'Αφροδίτης, μήκους 1,50 μ Απαντώ μέ
νος είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν ιδίως δε είς 
τά μέρη αυτής, τά όποια περιβρέχουσι τάς άκτας 
τής Νεαπόλεως καί τής Νίκαιας. Οί άλιεϊς τόν 
όνομάζουσι κοινώς n σπαθί τής θαλάσσης».

Το ώιραΐον τοΰτο ζώον έξελίσσεται έντός τής 
θαλάσσης, ώς ταινία επιμήκης μέ Αποχρώσεις 
ίριδιζούσας. Είναι όντως τής ’Αφροδίτης ό κεστός 
περιφερόμενος έντός τών κυμάτων ύπό τά πυρά 
τοΰ ήλιου, δστις χρωματίζει αυτόν διά μυρίων 
χρυσοκυάνων καί Αργυρών Ανταυγειών.

Α· ΠανανλΛς

Δρ. τών Μαθηματικών.

Έχ τοΰ Ημερολογίου της Έπιστ Ήχους.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΛΩΔΕΙΣ ΠΥΡΕΤΟΙ

Κατ’άρχάς ύπέθετον, ότι οί ελώδεις πυρετοί 
μεταδίδονται διά τοΰ πινομένου υδατος, είτα 
διά τοϋ αέρος, έξ ου και τό όνομα δυσαερία.

Καί ταϋτα μέν έπρεσβεύοντο μέχρι τοΰ 1880. 
οτε δΓάλλος στρατιωτικό; ιατρός Laveran άν- 
εκαλυψε τό μικοόόιον τούτων,0πεο έκλήθη πλα- 
σμώδες παράσιτον, καθό καταλεγόμενον είς 
τήν τάξιν τών πρωτόζωων. Μετά τινα χρόνον ό 
Colgi άνεκαλυψεν, ότι ύπάρχουσι πολλά εί'δη 
ελώδους παρασίτου, ών έκαστον επιφέρει ίδιον 
τύπον πυοετοΰ. Δηλαδή είδος ελώδους πλασμω
δίου παράγει τόν άμφημερινόν πυρετόν, άλλο 
τόν τριταΐον καί ουτω καθεξής.

Καίτοι πολλά είχον λεχθή περί τοϋ αιτίου 
τοϋ προκαλοϋντος τούς ελώδεις πυρετούς, έν 
τούτοις όμως ού'τε εΐ; τήν ατμόσφαιραν, ούτε 
είς τό πινόμενον ύδωρ κκτωρθώθη νά άνευρεθγ. 
Εΐ; τόν διάσημον "Αγγλον στρατιωτικόν ιατρόν 
ROSS, ευρισκόμενον έν Ίνδίαις, δέον ν' άποδοθή 
τό γέρας τής άνευρέσεω; τοϋ τρόπου τή; μετα- 
δόσεω; τών ελωδών πυρετών άπό ανθρώπου εις 
άνθρωπον διά τών ανωφελών κωνώπων.

ΤΙγέρθησαν βεβαίως συζητήσεις περί τοΰ 
βάσιμου ή μή, διάφορα όμως πειράματα 
απέδειξαν τήν άνακάλυψιν ταύτην άληθεστά- 
την, καί τήν σήμερον πάντε; άποδίδουσι τά; 
μεγαλας καταστροφή; τούτων εΐ; τά δίπτερα 
ταϋτα έντομα.

Διά νά προσβληθγ. τι; όμως άπό έλώδει; πυ
ρετούς δέν πρέπει μόνον νά κεντηθώ ύπό τών

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Πολλά π,ολλάκις εναντία τών Αληθειών, ίις ό 
χριστιανισμός παραδέχεται, είπαν και έπραξαν 
οί πολέμιοι αυτού, Αλλά ταϋτα ή και καθ' έαυτά 
οίκτραι Αποπλανήσεις ίξελέγχονται ή μετά μι
κρόν Αναιρούνται ύπ' Ανθρώπων πάλιν τής τά- 
ξεως αύτών, ένίοτε δέ υπ' ανιών τούτων

Έν παραδείγματι :
Ό Βολταΐρος ελεγεν,δτι <5 κατακλυσμός είναι 

μύθος και δτι τά όστρακα τά έπ! τών κορυφών 
τών “Αλπεων ευρισκόμενα μετεφέρθησαν υπό 
τών Απείρων δεισιδαιμόνων χριστιανών του με- 
σαίωνος προσκυνητών τών Αγίων τόπων (ίδέ 
Φιλοσ. μελετάς ύπό Αύγ Νικολάου τόμ Δ'. 
σελ 290}·

\-1λλ’ δ .1. Debaq Αντιλέγει:
(ιΔιά νά πειοθή τις περί κατακλυσμού μεγά

λου και καταστρεπτικού, δέν είναι Ανάγκη πα
ραδόσεων ούτε βιβλικών διηγήσεων· εν ά.τλοΰν 
βλέμμα έπί τήν γήν Αρκεί» ‘ΐδε llisloire nalu- 
lelle page ΙΟ)..............................................................

Ο Βύχνερ είς τό σύγγραμμα αύτοΰ «Δόνα 
μις και ύλη» Αναφέρει φιλόσοφόν τινα, δστις 
επειδή μέ τό Ατελές αύτοΰ τηλεσκόπιου, δέν ήδυ 
νήθη νά ΐδη τους δύο δορυφόρους τοΰ "Αρεως, 
ήρνήθη τήν πρόνοιαν τ··ϋ Θεοΰ

Ό Βύχνερ δέν παραδέχεται δημιουργόν τοΰ 
παντός, Αλλά φρονεί δτι έξ εαυτόν <5 κόσμος 
διεπλάσθη. Ό Ααρβΐνος δμως παραδέχεται δτι 
έκ δημιουργού ελαβον τά όντα τήν πρώτη»· καί 
Αρχικήν αύτών μορφήν καί τό είναι. '(> Βύχνερ 
καλεΐ διά τούτο τον Ααρβΐνον υποκριτήν

Οί υλιοτα'ι ισχυρίζονται, δτι ενρίσκουοιν έν 
τοΐς ζώοις θρησκείαν καί ιμίικήν' τουναντίον 
δμως τάς ιδιότητας ταύτας δέν ευρίσκουσιν έν 
τοΐς Αγρίοις Ανθρώποις ,ΐδε Ν. Φάσις τοΰ Ύλι 
σμον σελ. 244 υπό Σούγκρα). Και δμως ό δι- 
άσηιιος σοφός Quatrcfaqes λέγει: «Βαθμηδόν 
ή Αλήθεια έκλάμπει καί ούτως οί Αυστραλοί, 
οί Μελανήσιοι, οί Βόσχιοι. οί Όττεντότοι, οί 
Κάι/ ροι, οί Βεχουάναι δέν θεωρούνται πλέον 
άθεοι. ώ>ς τινες Ατόπως έδόξαοαν. <W.’ όντα 
θρησκευτικά (ΐδε I. I'npete llumanie p. 350 .

Ο Σιράους έπεχείρησε νά Α.πι.δείςη είς τΐμ· 
πρώτην έκδοσιν τον συγγρ ΐμματός του β<> βίος 
τοΰ Ιησού», δτι δ Ιησούς Χρίστος είναι μυ
θολογικόν πρόσωπόν. Είς τήν δεντέραν υ,ιιως 
έκδοσιν τού βιβλίου τούτου λέγει Οχι <5 'Ιη
σούς Χριστός δέν είναι μυθολογικόν πρόσωπόν 
ΐδε Θρησκεία και Επιστήμη ΰπό’Ι Σκαλτσούτ η 

σελ- 336).
Ό Hrolhier θαυμάζει, διότι <5 Κομφύκιος 

πεντακόσια έτη πρό τοΰ 'Ιησού Χριστού είπε» ’ 
« Αγαπήσεις τόν πλησίον σου, Αις σεαντόν» (Με

Hisloire de la philosophic, 4η έκδοσις, σελ. 
36—37) Ό φιλόσοφος δ δμως ούτος ήθελε 
θαυμάσει πολύ περισσότερον, άν εϊξευρεν,δτι τό 
Αξίωμα τούτο έρρέθη ύπό τής Θείας Γρα 
φής χίλια έτη πρό τού Κομφυκίου (ΐδε Λευϊτικόν 
κεφ 19ον έδ 78).

Πρό ετών ό J Δ Παπαδιαμαντόπουλος, 
υφηγητής τοΰ ποινικού δικαίου, ευρε, λέγει, 
τήν Αλήθειαν είς τά βιβλία τοϋ Λιτρέ, ήν μα- 
ταίως έζήτησεν εις τά χριστιανικά βιβλία ! ! (ΐδε 
πολιτικήν καί φιλολογικήν επιθεώρηση· 1881 
ΑΙαίου 30, 'Αθήνας σελ. 331}. Ό Έρνέστος 
Ρενάν δμως, ώς καί ό Στράους, <5 τόν βίον Αφι- 
ερώσας, δπως διά τής αυστηρός κριτικής δια- 
σείση τήν χριστιανικήν θρησκείαν, ιδού τί λέγει 
είς τό νέον αύτοΰ σύγγραμμα ιό βίος τού Ιη
σού»' «ό ’Ιησούς πρτεκήρυξε τήν Αλήθειαν τοϋ 
πνεύματος και έθετο τά θεμέλια τής Αληθούς 
θρησκείας» (ΐδε ιιΘρησκεία και Επιστήμη» 
ύπό’Ιωάν. Σκαλτσούνη. σελ 338) ΟδέΣτρά- 
ους ιδού τί λέγει έν τρίτη καί νεωτέρα έκδόσει 
τοΰ βιβλίου του «Ό βίος τοΰ ’Ιησού»· »Ού- 
δεΐς θά εχη τό δικαίωμα καί ούδείς ποτέ θά 
λάβη τήν θρασύτητα νά τεθή πλησίον τού ’Ιη
σού» (“δε Θρησκεία καί ’Επιστήμη ύπό Ίω. 
Σκαλτσούνη σελ. 336} 'Ενίοτε οί νυκτοκλέπται 
κατά^λάθος εισέρχονται είς τάς οικίας τών πτω
χών, ίί'α κλέφωσί τι, δπερ οί πτωχοί έν πλήρει 
μεσημβρία δέν ευρίσκουσιν 1 ".-1»' »/ Αλήθεια εν- 
ρίοκετο εις τά συγγράμματα τού Λιτρέ, διατί 
αύτός ό Λιτρέ δέν τήν εύρεν είς τά βιβλία του 
και τήν εύρεν είς τά χριστιανικά βιβλία ; Διότι 
ούτος, ώς γνωστόν, όλίγας εβδομάδας πρό τής 
τελευτής του, έπίστευσεν είς τήν Αλήθειαν τοϋ 
χριστιανισμού, καί τήν προτεραίαν τού θανάτου 
αύτοΰ βαπτισθεις (ήτο Αβάπτιστος} έκοινώνησε 
τής θείας ευχαριστίας (ΐδε Άθηναΐδος φίλ. Αύ ■ 
γούστου, σελ. 118, 1881 Άθήναις).

Ταϋτα πάντα καταδεικνύουσιν, δτι οί άντιδο- 
ξοΰντες καί Αντιλέγοντες τώ χριστιανισμέ οίκο- 
δομοΰσιν έπ! τής άμμου.

Γ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΧ

Ματαίως οί άνθρωποι λαξεύομεν όσον κάλ
λιαν δυνάμεθα τόν μυστηριώδη λίθον, έξ ου 
είναι κατεσκευασμένος ό βίος ημών, διότι ή 
μέλαινα τής ειμαρμένης φλέψ άναφαίνεται Α

είποτε.
Β. Ούγκώ

Πόσον είναι ώραΐον τό μή έπιδεικνύμενον 
πνεϋμα.

Πώλ-δέ-Κώκ
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EHISTHMOKIKOH ΠΑΧΓΝΙΟΚ
Τό ίν.κρεηές τοΐ1 Φουκώΰ..

Έν ώρα τών επιδορπίων, δύναοθε να έπα- 
ναλάβητε έν σμικρώ έν τή τραπέζη σας, τή βοή
θεια ένδς μήλου ή πορτοκαλιού τό πείραμα τοΰ 
εκκρεμούς τον Φουκώλ, τδ έκτελεσθέν τώ 
1851 ύπό τον θόλον τοΰ Πανθέου.

Λάβετε λοιπόν πορτοκαλιού ή μήλον, δπερ 
διαπερατέ μέσον πυρείου ούτως ώστε τα δύο 
άκρα νά έξέρχωνται έκαιέρωθεν, έκ τών ό
ποιων προσδένετε τδ έν άκρσν διά τεμαχίου νή
ματος. Ούτως έχετε τδ εκκρεμές- 'Ήδη προσ-

δέσατε τδ έτερον άκρον τοΰ νήματος έπί τής 
κεφαλής καρφίδος, έπεπηγμένης έντδς φελλού, 
βν προσαρμόζετε ώς δεικνύει τό σχήμα έπί τριών 
περονών, ών αί λαβίδες να στηρίζονται έπί τών 
άκρων πινακίου τίνος.

’Ήδη Αφοϋ κανονίσητε τδ μήκος τοΰ νήματος 
οί’·ϊα>ς ώστε τό κατώτερον άκρον τοΰ πυρείου 
νάφθάνηπολύ πλησίον τοΰ βάθους τού πινακίου 
καί ταλαντευόμενου να οημειοϊ τήν διάβαοίν του 
διά γραμμών υπό σακχαροκόνεως άντιπροσω- 
πευούσης τδν ές άμμου κύκλον τοΰ Φουκώλ.ών 
σίτος είχε διαθέσει έπί τοΰ εδάφους πέριξ τοΰ 
εκκρεμούς του.

Τδ πινάκιον ενταύθα Αντιπροσωπεύει τήν γήν. 
Εφ' όσον δέ τοΰτο διατελει οτάοιμον. τό πυ- 

ρεϊον έν έκαστη ταλαντώσει τοΰ μήλου διέρχε
ται Ακριβώς διά τών δύο χαραχθειοών γραμμών 
έπί τής σακχάρεως, ας έποιήσατο έπί τής σακ
χαροκόνεως έκατέρωθεν.

Ήδη. εάν διά νά Αιτομιμηθαψεν τήν κίνησιν 
τής περιφορά; τής γής, περιστρέφωμεν ήρέ-

μως τδ πινάκιον κα'ι κατά συνέπειαν τδς 
περώνας καί τδν φελλόν παρατηροΰμεν, δτι 
τοΰτο δέν επιδρά ποσώς έπί τής διευ&ύνσεως 
τοΰ ήμετέρου ίκρεμοΰς, δπερ έζακολουθεύ να 
αιωρήται έπί τοΰ αντοΰ ώς πρότερον επιπέδου 
και τοΰτο Υποδεικνύεται εκ τοΰ πυρείου, δπερ 
χαράσσει έν έκαστη ταλαντώσει έν τώ σακχάρερ 
μικρόν γραμμήν διάφορον τής πρώτης.

Οΰτω δυνάμεθα ν' άποδείξωμεν δι’ όπλου 
καί πρακτικού τρόπου τήν Αρχήν τοΰ Αμετα
βλήτου τοΰ έπιπέδου τής ταλαντοισεως τοΰ εκ
κρεμούς ήτοι τής Αρχής, έη ’ ής έβασίζετο τδ 
περίφημον πείραμα τοΰ γ άλλου σοφού.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΙώς διορθώνεται ίι χαλαΛιιένιι ιιαγιονέία.
Συμβαίνει κάποτε ή μαγιονέζα, τήν όποιαν 

μετά τόσης προσοχής προπαρασκευάζομε,· διά 
τδ φαγητόν μας νά χαλάση, δηλαδή νά κόφη. 
ώς κοινώς λέγομεν. Έν τοιαύτη περιπτώοει 
διορθονται τδ κακόν ώς εξής :

Αρχίζομεν έκ νέου Από τήν Αρχήν.
Ληλαδή λαμβάνομεν έκ τής χαλασμένης αύ- 

τής μάζας ήμισν κοχλιάριο,· τοΰ γλυκού καί 
τήν δουλεύομε,· εως δτου γίνη πάλιν ώς Αλοι
φή. Κατόπιν δέ προσθέτομεν καί τδ έψλοιπον 
μέρος κατά σταγόνας καί ούτως ή μαγιονέζα θα 
γίνη καλλίστη.

Προφνλαξις «πδ τδ νοίρειον κρέας.
’Επειδή πολλάκις υπάρχει φόβος ν' Λγοράοη 

τις χοίρειον κρέας Από πάσχαν ζώον, διά πάν 
έ> δεχόμενου, συνιστώμεν τδ Ακόλουθον προφυ- 
λακτίκδν μέτρο,· :

Νά βράζετε έπί πολύ τδ τοιοΰτον κρέας ή νά 
τδ φήνετε με θερμοκρασίαν 70 βαθμών του
λάχιστον. Έν τοιαύτη θερμοκρασία ή τρίχινη 
φονεύεται.

ΙΪΙΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΙΙχσχι έν γένει αί γυμνχστιχχΐ ασκήσεις, χίτινες ύπο- 
δάλλουσι τά μελί) τοΰ σώματος είς υπερβολικόν αγώνα, 
πρός επιτυχίαν χχτβρβώμχτος πέραν τοΰ φυσιχιϋ αυ
τού ορίου, έςχντλοϋσι τάς δυντμεις αυτών, πχιχλύου- 
σαι τούς χχνονιχούς χαί απαραιτήτους ϊ χ την ζωικήν 
λειτουργίαν αυτών μΰς, καθιστάμενους βαθμηδόν άδρχ- 
νείς. Συνέπεια ίε τούτου επέρχεται πολλάκις καί πα- 
ιάλ.σις όλοχλήρου τ-.ΰ σώματ·ς χαί ενιοτ; δέ καί αυ
τός ο θάνατος. "Ωστε απαραιτήτων καθίσταται αναγ
καίων οί επιδιδόμενοι είς τοιούτου είδους σωματικών 
ασκήσεων, νά μή ύποβχλλωνται πέραν τών ορίων τών 
φυσικών χυτών δυνάμεων, πρός αποφυγήν τών δυσά
ρεστων χυτών συνεπειών Τουναντίον ή χρήσις μεμε- 
τρημένης άσχήσίως και τό σώμα διατηοεΐ σώον καί αχ- 
μα'ον καί τό ποθ’ύμενβν αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 
χποτελεσματικώς.

Ό Ιατρός όας

Μία άλλη δίχως, απίστευτος ανακάλυψες τόν 
παρώργιζεν ήδη.Ή νεανίσκη αυτή είχε όύναμιν 
θελήσεως τοιαύτην, ο’ίαν ούδέποτε έφαντάζετο ’. 
Μία ευγένεια, μία ύπερηφάνεια τής ψυχής, τήν 
όποιαν έθαΰμαζεν, άλλα καί έμίσει ώς έμπό- 
διον είς τήν κατάκτησιν, ήν έπεζήτει. Είχε 
σκεφθή νά τήν ύποτάζη διά τής γοητείας τοΰ 
πνεύματός του. Καί όμως ιδού, οτι αυτή τώ 
άντέτασσε τήν δΰναμιν τής πίστεώς της. Έφαν
τάζετο, οτι Οά τήν έσυρε προς εαυτόν καί ιδού 
ότι αύτός, κατά τήν ώραν ταύτην ώδοιπόρει 
έλκυόμενος υπ*  εκείνης. Πρός τό κάλλος, τό 
όποιον μέχρι τοΰδε είχε θεοποιήσει, ή Δάμαρις 
ήδη άντέτασσεν έν άλλο.ΙΙοϊον Οά ήτο τό ίσχυ · 
ρότερον ;

Μόλις άφίκετο εις τήν Κόρινθον, έπεδόθη είς 
άναζήτησιν τής Δαμάριδος. Καί έπιμόνως έσό- 
χναζεν είς τάς πλήρεις αγαλμάτων συνοικίας 
καί τούς ναούς, τούς γέμοντας αριστουργημάτων, 
τάς οποίας οί χριστιανοί άπέφευγον. Πολλάκις 
άνήρχετο έπί τοΰ ενδόξου ναοΰ καί έθαύμαζε 
τά αγάλματα τών αθλητών, όλυμπιονικών. Τό 
παν περί αυτόν άνέδιδε θειον κάλλος. Άπό του 
ύψους δέ τής Άκροκορίνθου ηύχαριστεΐτο νά ε
πισκοπή τό βασιλείαν τών θεών τής Ελλάδος. 
Τό άστυ μετά τών πολυαρίθμων ναών του, τόν 
λιμένα πλήρη ιστίων, διπλωμένων ώς πτέρυγες 
αλκυόνων, τήν κυανήν επιφάνειαν τοΰ κόλπου 
καί άπωτέρω τόν Παρνασσόν έστεμμένον διά 
χιόνος, τόν Έλικώνα καί τά όρη τής ’Αττικής 
καί τής ΙΙελοποννήσου. ΙΙρό τής τοσαύτης με
γαλοπρέπειας έξήρετο καί ισχυροποιείτο. Αλ
λά κατερχόμενος έπανέίλεπε τήν φοβέραν εκεί
νην κραιπάλην, ή οποία είχε καταστήσει τήν 
Κόρινθον όνομαστήν εις τόν κόσμον, ώς πόλιν 
τών οργίων. Καί τότε δέ' ήδυνατο νά καταβαλγι 
μυστηριώδη τινά ανησυχίαν. Πώς δηλ αΰτη ή 
’Αφροδίτη μέ τήν καΟαράν μορφήν καί τούς 
αγνούς οφθαλμούς ήδΰνατο νά δέχεται άνευ 
οργής τάς αηδείς αύτάς τιμάς;

Έξ εναντίας ό Τρυφαίνης έβυΟίζετο έν τοΐς 
ΰργίοις μετ’ εξαιρετικής εύχαριστήσεως. Μετ’ 
έπιτηδειοτητος άπέσπα έκαστην πρωίαν όλ’.γα 
χρήματα άπό τόν γλύπτην, προφασιζόμενος ό ’ 
οτι μετέβαινε πρός άνεύρεσιν τής κηύεμονευο- 
μένης του,είσήρχετο εις τά καπηλεία, οπού ά 
ναμίξ μετά τών ναυτών καί άλλου όχλου εμα 
Ούσκετο. Ώς πρός τόν Εύρυβάτην δέ οστις έν Ά- 
Οήναις δέν ήδΰνατο νά γίνγ άρεστός είς τούς 

συμπατριώτας του, διότι τόν^έθεώρουν ώς πλη
κτικόν, έν Κορίνθω κατόρθωσε νά στρατολογήση 
όμιλον θαυμαστών, οϊτινες ύπομονητικώς πάν
τες τόν ήκουον.

Ουτω μείνας μόνος του ό Άπολλωνίοης εί- 
χεν άπελπισθή, ότι Οά εΰρη τήν Δάμαριν.

Μίαν όμως ήμέραν,καΟ’ ήν ό Τρυφαίνης ήμι- 
μεθυσμένος ών,ήνόχλει καΟ ’ οδόν τόν Άπολλω- 
νίδην,ούτος διέκρινε παρά τήν κρήνην τοΰ Πο- 
σειδώνος τόν έκ Ταρσού Ιΐαΰλον καί προχωρή- 
σας πρός αυτόν,τώ είπεν:

— Είμαι ό Πάριος Άπολλωνίδης. Γνωρίζω, 
ότι ή Δάμαρις μένει πλησίον σου καί άφ’ ότου 
έφΟασα εις Κόρινθον,δέν έπαυσα νά σάς ζητώ. 
Είπέ μου λοιπόν, ποΰ εύρίσκεται. ‘Οδήγησε με 
πρός αύτήν.

‘Ο Παύλος έστάθη καί προσηλώσας έπί τοΰ 
γλύπτου τό πύρινον βλέμμα του, άπήντησε :

— Θέλεις νά σέ οδηγήσω είς τήν Δάμαριν ; 
Εύρίσκεις λοιπόν,ότι όσα κακά τή; έπροξένησες 
δέν είνε αρκετά;

Αί λέξεις αύται εξόργισαν τόν Άπολλωνίδη.
— Παΰλε Ταρσεΰ, άσυνέτως μέ προκαλεΐς, 

διότι οί νόμοι μοΰ επιτρέπουν νά σέ άναγκάσω 
νά μοΰ άποδώσγς την μνηστην μου, την όποιαν 
παρανομώ; κρατείς. Ό κηδεμών της είναι έδώ, 
οστις μόνος έχει τό δικαίωμα νά τήν διαθέσν), 
όπως θέλει. Έλα έδώ Τρυφαίνη καί ζήτησε 
άπό αυτόν τόν άνθρωπον τήν Δάμαριν, τήν 
όποιαν νομίζει ότι ήμπορεϊ νά διαθέσγ,όπως θέ
λει, ώς νά ήτο κόρη του.

Ό Τρυφαίνης έν ή καταστάσει εόρίσκετο εί- 
χεν εύκολον τήν οργήν καί άμέσως άνέκραξεν ;

__ Μά τόν Βάκχον ! Φέρε μου γρήγορα τήν 
κόρην μου. Άλλως τε έγώ, ό Τρυφαίνης, θά σέ 
ύπάγω εις τόν αστυνόμον.

"Ανθρωποι πολ.λοί τούς είχον περικυκλωσει 
καί ό Τρυφαίνης έξηκολούθησεν αποτεινόμενος 
πρός κύτους:

— Αυτός ό ’Ιουδαίος πού βλέπετε,μοΰ κρα
τεί τήν κόρην μου. Ό Ζεύς νά με κατκκεραυ- 
νώσγ,άν δέν τόν κάμω νά μοΰ τήν έπιστρέψγ.

Είς άνθρωπος εϊπεν:
— Αύτός είνε μεθυσμένος, άλλ’ έχει δίκαιον. 
Ό ΙΊαΰλος δέν τω άπεκρίθη καί στραφείς 

ποός τόν γλύπτην, είπε με-, ά μεγαλοπρέπειας:
— Άπολλωνίδη, έπίστευον, ότι ήσο εύγενέ · 

στερος. Ήτο περιητόν νά μοΰ φέργς αυτόν τόν 
μέθυσον.
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·|Ι μαγευτική όόός, ή αγονΟα άπδ Καιρόν είς Πυραμίδας.

Καί επειδή τινες τόν ήπείλουν ύψοϋντες τήν 
χεΐρα των, ό Παύλος άνέκοαξεν :

—Ποιος θά τολμήσν) νά μέ κτυπησγ ; Είμαι 
Ρωμαίος πολίτης.

Τόσον δέ φόβον ένεποίησαν οί λόγοι ούτοι, 
ώστε όλων κατηυνάσθη ή οργή, ό δέ Παύλος 
άπεμακρύνθη χφήσας τόν Άπολλωνίδη έμβρόν- 
τητον καί αίσχυνόμενον.

Ό Τρυφαίνης έζήτησε ν’ άκολουθήση τόν 
απόστολον, άλλ ' ό Άπολλωνίδης τόν έκράτησε.

— Άφησέ τον, Τρυφαίνη. Καλλίτερον είνε 
νά τήν ευρωμεν μόνοι μας.

Ό μέθυσος ύπήκουσεν. Τότε τόν έλαβεν έκ 
τής χειρός εις άνθρωπος. Ούτος ήτο ό αρχηγός 
τής Συναγωγής.

— Είπε μου, ήρώτησεν ό Σωσθένης, ή Δχμα- 
ρις, όπου τού έζήτησες, δέν εινε μία Χριστιανή 
τήν όποιαν εξόρισαν από τάς ’Αθήνας :

— Αύτή εινε δυστυχώς
— Καί, ζ< ένόησα καλά, από τήν φιλονι- 

κείαν σας, σύ είσαι ό κηδεμών της καί αυτός ό 
άνθρωπος τήν κατακρατεί

— ’Ακριβώς χυτό συμβαίνει.
—Έ, λοιπόν πρέπει νά τό αναφέργς εις τό 

δικαστήριον τού ανθυπάτου. Ό Γάλλιος αύτάς 
τάς ήμέρας θά έλθη έδώ. Λοιπόν παρουσιάσου 
εις αύτόν. Μισεί τούς Χριστιανούς.

Καί χαμηλοφώνως τώ έψιθύρισεν
— Τοΰ λοιπού, άμα σοΰ χρειασθοϋν τίποτε 

δραχμαί, διά νά πίης, εύχαοίστως νά έλθγς νά 
σοΰ δώσω.

Εν τώ μεταξύ ό Παύλος, έπισπεύσας συνά
θροισε τούς χριστιανούς καί είπεν :

— 'Αδελφοί μου, αί ήμέραι τών δοκιμασιών 
πλησιάζουν. "Ας προσευχόμεθα.

Εις τό καλοκάγαθου δέ βλέμμα του τό όποιον 
πρός στιγμήν έοριψεν έπί τής Δαμάριδος, αΰτη 
έφρικίασεν. Διότι εϊχεν έννοήσει τήν αλήθειαν 
καί ή ιδέα, οτι ό απόστολος θά κατεδιώκετο, 
χάριν αυτής, τήν έβασάνιζε σκληρώς.

XIX
II ΔΙΚΜΟΪΓΝΙΙ Ί’ΟΓ ΓΛ \\ΙΟΓ

'Ο Γαλλιος είχε λάβει κατ’ αύτάς την επο- 
μένην επιστολήν.

«Λεύκιος Αινείας Σενέκας, πρός τόν Μάρκον 
Αινείαν Γάλλιου, Χαίρειν-

«"Πκουσας, κρα γε νά ομιλώσι, προσφιλέ
στατο Γάλλιε, περί μιχς νέας θρησκείας, ίδρυ- 
θείση; ύπό τίνος Ίησοΰ, έν Ίουδαία ; Περί ταύ
της διηγούνται έν Ί’ώμν) πράγματα αντιφα
τικά. "Αλλοι μέν τήν κατηγοροϋσιν ώς ασεβού
σαν κατά τών θεών μας καί πρεσβεύουσαν τήν 
αθανασίαν καί διά πολλά άλλκ ανόσια, άλλοι 
δέ έξ εναντίας, ολιγάριθμοι όμως, ύποστηρί- 
ζουσιν, 5τι δέν είνε μακράν τής λογικής καί 
ότι ή φιλοσοφία τοϋ Χριστού δίδει εις τόν άν
θρωπον δύναμιν καί ύπομονήν, τάς όποιας ό 
στωίκισμός μονον φκινομενικώς παρέχει.Τό κατ’ 
έμέ, γνωρίζεις, αγαπητέ Γάλλιε, ίτι δέν είμαι 

ενάντιο·, τών νεωτερισμών καί έκ τινων λεπτό 
μερειών, άς μοί μετέδωκαν, ηύχαριστήθην αρ
κούντως, διότι πρεσβεύοοσι τάς αύτάς, ώς καί 
εγώ γνώμας έπί πολλών σημείων. Άπεριφρκ · 
στως δέν παραδέχονται τήν γυναίκα υποχείριον 
τοϋ άνδρος, ούδέ τούς δούλους ώς υποχειρίους 
τών κυρίων των. Άναμφιβόλως είνε δοξασίαι 
αρκούντως κινδυνώδεις, άλλ’ οχι ό'ιγώτερον 
παράδοξοι καί μάλιστα ίκανοποιοϋσι τό δίκαιον. 
Πιστεύω, Γάλλιε, οτι είσαι είς θέσιν νά μοΰ 
δόσνις πολλάς περί αύτών πληροφορίας, διότι ώς 
ήκουσα, ό Χριστιανισμός έχει αποκτήσει πλεί- 
στους οπαδούς έν Έλλάδι. Κάλεσον λοιπόν αύ- 
τούς ενώπιον σου καί εξέτασε τους, προπαντός 
δέ σοί συνιστώ, μή παρασυρθής έκ τών πρόκα ■ 
ταλήψεων, τάς οποίας ολοι έχομεν διά παν δ,τι 
έκ τής Ίουδαίας προέρχεται. Μοί γράφεις, οτι 
οί ’Αθηναίοι είνε ήδη ήσυχοι καί ότι θά μετα- 
βής είς Κόρινθον. Σέ συγχαίρω διά τό τοιοϋτον 
αποτέλεσμα,το οποίον άναμφιβόλως θά οφείλε
ται είς σέ καί ούχί είς τάς συμβουλάς μου. 
Ευδαιμονεί. η

Ό Γάλλιος, άφ’ δτου άπεμάκρυνε τήν Δά 
μαριν, διηρωτάτο πολλάκις, μήπως πολύ εύκό- 
λως έδέχθη τάς κατηγορίας, δι’ ών οί περί αύ
τόν έβάρυνον τούς Χριστιανούς. Έμέμφετο εαυ
τόν, διότι πρό παντός ήγάπχ τήν δικαιοσύνην, 
καθότι έφέρθη κατ’ αύτών αϋστηρώς, χωρίς νά 
γνωρίσγ πρότερον τήν αΐρεσίν των.

Κατ’ άρχάς τούς είχε συγχύσει μέ τούς άλ
λους έβραίους, ενώ τώρα έμάνθανεν,οτι οί Χρι
στιανοί δέν ε'χον ασπονδότερους εχθρούς από 
τούς ίουδαίους. Καί τό τοιοϋτον τώ έφαίνετο 
εύνοϊκόν σύμπτωμα διά τούς Χριστιανούς. Πρός 
τούτοις έν τή Δαμάριδι, είδε μίαν αξίαν, μίαν 
αγνότητα καί θάρρος, άτινα τόν κατέπληξαν. 
Πώς λοιπόν νά παραδεχθώ,ότι ή νεανίσκη αυτή 
θά άφίετο νά κυριευθή ύπό μιάς φαύλου αίρέ- 
σεως, παραδεχόμενης τήν αθανασίαν ; Τουναν
τίον δέ δέν ώφειλε τήν αρετήν της είς τήν φι
λοσοφίαν τοϋ Χριστού ; Καί ήδη ηύχετο νά 
τήν έπανίδη. "Οχι όμως διά νά έπιτύχ-ρ πό
θον του τινά,αλλά μόνον χάριν τής δικαιοσύνης 
καί τής αλήθειας.

Μέ τοιζύτας σκέψεις διηυθύνετο είς τήν Κό
ρινθον. Πολλοί δέ διάδικοι έπερίμενον τήν άφι- 
ξίν του έν τώ δικαστήρια) καί ευθύς έξ αρχής 
έξεπλάγν, ίδών αυτό πλήρες ίουδαίων. Ή δέ 
οχλοβοή των ήτο τοιαύτη, ώστε μετά θυμού 
ανέκραξε.

— Σιωπή !
Καί διέτρεξε τόν κατάλογον τών δικών, οπότε 

τό μέτωπόν του συνωφρυώθη, ίδών τά ονόματα 
του Τρυφαίνη καί τοΰ Παύλου Ταρσεως ύπό τήν 
έξής κατηγορίαν;«. λιά παράνομον κράτησιν τής 
Δαμκριδος,κηδεμονευόμενης ύπό τοϋ αίτοΰντος.

Μετά βραδύτητος οί οφθαλμοί του έστράφη- 
σχν πρός τό ποθούμενον πλήθος καί είς τήν πρώ- 

την γραμμήν διέκρινε τόν Εύρυβάτην,τόν οποίον 
πολλάκις είχεν ίδεϊ είς τό έργαστήριον τοϋ Ά- 
πολλωνίδη. Άλλ’ ό γλύπτης άπέφυγενά πα- 
ρουσιασθίί... Ό Γάλλιος δέν ήπατήθη είς τάς 
σκεψεις του. "Ηθελαν νά μεταχειρισθώσιν αύ 
τόν, τόν ανθύπατον τής Ελλάδος, νά μεταχει- 
ρισθώσι δηλαδή τήν ίσχύν τής Ρώμης, διά νά 
άποσπάσουν διά τής βίας τήν νεάνιδα, νά τήν 
φέρουν πρός τήν ζωήν, ήν αυτή είχεν άπαρνηθή 
καί νά τήν αποδώσουν είς τόν Τρυφαίνη,ό όποιος 
φυσικά θά τήν ήνάγκαζε νά άκολουθήση τόν 
‘Απολλωνίδην. Καί τό μέρος τοϋτο, τό όποιον 
τώ προόριζαν νά πκίζγ δέν ηύχαρίστει καθόλου.

’Αλλά σύμφωνα μέ τούς νόμους έκάλεσε τόν 
μηνυτήν, άνθ ’ ού ό Εύρυβκτης παρουσιάσθη.

— Τί ζητείς, σύ j τόν ήοώτησεν ό Γάλλιος.
— Είμαι ό πληρεξούσιος τοϋ Τρυφαίνη.
— Καί ό Τρυφαίνης ποϋ είνε ;
— ’Αγνοώ.
— Έπρεπε νά παρευρίσκεται ενταύθα. Καί 

ό κατηγορούμενος ποϋ εύρίσκεται ;
— ’Ιδού εγώ.
Καί παρουσιάσθη ό απόστολος, ευπειθής είς 

τούς νόμους, όστις λαβών κλήσιν νά παρουσία- 
σθγ,δέν ήθέλησε νά έναντιωθή.

Ό Γάλλιος έστράφη πρός αύτόν, μέ ύφος δέ 
αγαθότητας,τώ είπεν :

— Έπιθυμής νά δικασθής ενώπιον άλλου 
δικαστηρίου ;

— Δέν επιθυμώ άλλον κριτήν από σάς.
— Καί τις θά σέ υπεράσπιση ;
— ’Εγώ αυτός.
— Ή δίκη λοιπόν θά γίνη τήν πρώτην ημέ

ραν τών προσεχών καλενδών. ‘Υπάρχει τις εν
ταύθα, δυνάμενος νά έγγυήθή δΓ έσέ ;

— 'Εγώ ! άνεφώνησεν ηχηρά φωνή.
— Τις είσαι σύ ;
— Διονύσιος, δικαστής έν τώ Άρείω Πάγω 

τών "Αθηνών.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Πολλάκις είς χαμόγελως κρύπτει δάκρυον 

αλλά καί πόσα δάκρυα δέν ύποκρύπτουν χαμό- 
γέλωτας !

’Ακριβώς όταν νομίζετε τόν εαυτόν σας ύπε- 
οάνω πάντων, σας συμβαίνει τ,ι ίπερ σας απο
δεικνύει τήν ποταπότητά σας'.

Έάν ουδέποτε όμιλήτε είς τούς γείτονας 
σας, θά ομιλήσουν πολύ διά σας. καί έάν τοϊς 
όμιλήτε συχνά, τότε θά ομιλήσουν περισσότερον.

— Έάν είς τόν κόσμον όλον οί γέλωτες έγε-
νοντο στερεά ούσία καί τά δάκρυα ρευστόν ;

— Τότε οί γέλωτες θά ώμοίαξον ώς μικρά
νήσος, έντός άπεράντου ώκεανοϋ.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

(ΑΘΗΝΏΝ)

Ό Θεάνθρωπος οπότε εις τόν κόσμον επεφύνη 
ζόφος πανταχοΰ ήπλοΰτο. κακοήθεια καί πλάνη.

"Απασα ή άνθρωπότης έν τφ σκότει τής άγνοιας 
διετέλει πλανωμένη έμπλεως πάσης κακίας.

"Ανδρες δόλιοι καί πλάνοι, οπαδοί τής αθεΐας, 
καθωδήγουν τούς ανθρώπους είς βυθόν πανωλεθρίας.

Όθεν ό Σωτήρ τοϋ κόσμου, όπως άοη τήν κακίαν 
καί έλκύση τούς ανθρώπους είς αγνήν θεογνωσίαν, 

Έξελεξατο έν πρώτοις δυοκαίδεκ’ αγραμμάτους, 
ευτελείς τε καί άσημους κ εντελώς αμαθέστατους,

Άναδείξας υπέρσοφους μαθητάς καί Αποστόλους 
καί εύμένειαν καί χάριν ί'σην παρασχών είς όλους.

Καί δή τούτους αποστέλλει πανταχοΰ τής ύφηλίου 
νά διδάξωσι τόν κόσμον εντολή τοΰ Αιωνίου.

Τούτων ούν άνά τά έθνη έν σπουδή διατρεχόντων. 
καί τό η ώς τής αλήθειας πανταχοΰ διαδιδόντων.

Έσοβήθη πάσα πλάνη ειδεχθούς πολυθεΐας. 
καί έπέλαμψεν ή χάρις πανοικτίρμονος θρησκείας.

Έηριξαν ομάδες πλάνων 'Αποστόλων διδασκόντων, 
καί έσίγησαν οί μάντεις, τών μαντείων έκλιπόντων.

"Ηρθησαν βωμοί ειδώλων καί θεοστυγεϊς θυσίαι. 
καί ίδρύίΐη Εκκλησία καί πνευματικοί λατρεΐαι.

Κατηργήθη ή δουλεία κ’ έκηρύχθη ή ίσότης. 
ήρθ’ ή σωματεμπορία κ’ έτιμήθ’ ή άνθρωπότης.

Τούτων δέ καταργηθέντων μετεβλήθη πάς ό κόσμος 
έλαμπρυνθη πάσα πόλις καί έπήλθεν οίος κόσμος !

Μετεδίδοτο γάρ πασι δόγμα τό σεπτόν καί θειον 
καί ώδήγει τούς ανθρώπους είς αγνά ήθη καί βίον.

Γηγενών χαίροντα πλήθη ήγκαλίζοντυ έκθύμως 
τήν ουράνιον θρησκείαν, ήν έζήτουν ομοθυμως

οχ είδχκώτεροχ περί τήν πολχτχκήν, Φιλολο
γίαν καί καλλχτεχνίαν κάλαμοι- έν τώ 
άγώνχ αύτοΰ θά συμμεθέξωσχν οί γνωστό- 
τεροχ καί δχαπρεπέστεροχ καθηγητα'χ τοΰ 
Έθν. Πανεπχστημίου, άπό τών όνομαστο- 
τέρων κέντρων τού Έλληνχσμού οί μάλ
λον άνεγνωρχσμένοχ λόγχοχ θά στέλλωσι 
τάς πνευματχκάς αύτών άπορροίας, ειδικοί 
δέ έκάστοτεπολχτχκολόγοι τών κυρχωτέρων 
πρωτευουσών τών εύρωπαϊκών κρατών θά 
δχαβχβάζωσχ τηλεγραφικώς τά κυρχώτερα 
καί σπουδαχότερα πολχτικά γεγονότα τής 
Λμέρας.

Τοχοϋτος έσεταχ ό νέος « ’Ανεξάρτητος» 
(’Αθηνών), δστις δέν άμφχβάλλομεν, θά 
καταστμ σπουδαϊον καί άπαραίτητον δη
μοσιογραφικόν όργανον τοϋ τόπου μας. 
Συγχαίροντες λοιπόν άπό καρδίας τόν νέον 
συνάδελφον, ούτινος άνωθι παραθέτομεν 
τήν εικόνα, διά τά έντελώς αγνά πατριω
τικά καί εύγενή αύτού αισθήματα, εύχό- 
μεθα όπως τό έργον αύτοΰ εύδοκιμήση τε
λείως διά τό γενικόν καλόν καί τήν πρόο 
δον τής ήμετέρας πατρίδος.

Η ΦΛΟΓΑ ΜΟΓ

X. Κ. Μακρίίς

. λίαν 
Άλεξ. 

Καραμανλάκη Έπχθεώρησχς πολχτχκή, κοι- 
*ι 

σύστημα έντελώς ανεξάρτητον, συνωδά τή 

παθής συνάδελφος κάλλχστα κατχδών τήν 
ανάγκην κυκλοφορίας καί μεταδόσεως 
νέων καί ύγχεχών αρχών καί ίδεών έν 
άπαντι τώ έσω καί έξω Έλληνισμώ καί 
ούδενός κόπου καί θυσίας φεχδόμενος, άνέ- 
λαβε τήν ϊδρυσχν καί έκδοσιν κοχνωφελοΰς 
καί έθνοσωτηρίου σοβαρού δημοσχεύματος, 
τή συνεργασία τών δοκχμωτέρων καί σπου · 
δαχοτέρων καλάμων τών ’Αθηνών, τής 
Κων)πόλεως καί τών κυρχωτέρων εύρωπα- 
ϊκών κέντρων, έξασφαλίσας οΰτω έκ τών 
προτέρων τήν ύλχκήν καί ήθχκήν ανεξαρ
τησίαν τής έθνωφελοΰς ταύτης πολχτχκής 
καί κοχνωνχολογχκής Έπιθεωρήσεως.

Συνεπώς ό μέλλων προσεχώς νά έκδοθμ 
«’Ανεξάρτητος» τών ’Αθηνών έσεταχ τό 
μοναδχκόν φύλλον τής έποχής καί ό ανα
μενόμενος πρό πολλών αμαρτωλών χρόνων 
δημοσχογραφχκός Μεσαίας-

’Από τών στηλών αύτής θά δχέλθωσχν

Ύπό τόν ανωτέρω τίτλον άρχεται 
προσεχώς έκδιδομένη ύπό τοΰ κ.

νωνιολογική καί φιλολογική μέ άρχάς καί 
σύστημα έντελώς ανεξάρτητον, συνωδά τή 
προόδω καί άνορθώσει τοϋ τόπου. Ό συμ
παθής συνάδελφος κάλλιστα κατιδών τήν 
ανάγκην κυκλοφορίας καί μεταδόσεως 
νέων καί ύγιειών αρχών καί ίδεών έν 
άπαντι τώ έσω καί έξω Έλληνισμώ καί 
ούδενός κόπου καί θυσίας φειδόμενος, άνέ- 
λαβε τήν ϊδρυσιν καί έκδοσιν κοχνωφελοΰς 
καί έθνοσωτηρίου σοβαρού δημοσιεύματος, 
τή συνεργασία τών δοκχμωτέρων καί σπου- 
δαχοτέρων καλάμων τών ’Αθηνών, τής 
Κων)πόλεως καί τών κυρχωτέρων εύρωπα- 

προτέρων τήν ύλχκήν καί ήθχκήν άνεξαρ-

Άνά&εμάτη τη στιγμή! 
ποϋ φάνηκες μπροστά μου 

και μ ’ Λα μόνο βλέμμα σου 
σ’ έβαλα στην καρδιά μου 

γιατί άπό τότε μ’ άναψες 
φλόγες που νά σβυσίλοΰνε 

όλου την κόσμου τά νερά 
ϋεά μου δίν Λρκοϋνε....

ΚΤ υμτος τή τόση φλόγα μεν 
μπορεί νά τήνε σβύσει

.1 y είς τά χείλι μου φιλί 
τό χείλι σου μ' Λφήση.

Ζάκυνϋος

Άγγελος Σαλούτιίης

"Ινα κρίννι τις άλλον, άν είναι σοφός, δέον 
αυτός νά είναι σοφότερος.

Ρωιιαϊος τις

Ή έλευθεοία είναι άρτος, δν οί λαοί οφεί
λουν νά κεοδίσουν έν ίδρώτι τοϋ προσώπου των.

* AauEvval

Τίποτε δέν δροσίζει τόσον τήν ψυχήν, ίσον
καλή τις πράζις.
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Η ΜΕΤΑΝΟΟΥΣΑ

Ώ! πικραμένη ποΰ παρακαλεΐς 
ιό Χριστό ποιος ξέρει για ποια χάρι 

για πίς μου τη καρδιά που τί κανμός 
σονχει πληγώσει τό δοξάρι;. .

Τοΰ χάρον τό δρεπάνι τό σκληρό 
μήπως στο μνήμα σου πήγε τή μητέρα 

κ ’ είσαι στό κόσμο έρμη καί δρφανή 
χωρίς δ,δέλφι καί πατέρα ;

Στής νειύτης σου τό χρόνια τα γλυκά, 
μήπως ή πείνα σ’ άσπρισε τό χεΐλο 

και μες τον κόσμον τήν άσπλαγχνη άπονια 
Ιγνώριοες εχθρό καί δχι φίλο ;

Μήπως τή κοκκινάδα σοδ κλεψε κανείς 
καί πέταξες στή λάσπη τή τιμή σου

καί τώρα τό Χριστό παρακαλεΐς 
χιό νιχ σοϋ σώση τή ψυχή σου ;

Ζάκυνθος
Άγγϊλος Χαλ.ούτιίης

Ο ΠΟΝΟΣ ΜΟΥ

Γίατι να κλαΐν τό μάτια μου ■'
••(ό <ίέι·α ολημέρα

γιατί ή ψυχή μου >ό πονή
γιατί »·ά ηρικιέι

γιατί πειΐι δέν αισθάνομαι 
τον έρωτος αγέρα !

>'ό λοτ'ΐ) με τό χάϊδι του 
τή δόλια μου καρδιά.

Γιατί ελπίς μου ον γλυκεία 
έρημη να μ’ άφήσης

γιατί σ! με δέν έμεινε,χαρά καμμία πεια 
υλα μέ μιας ίχάθηκαν ;

Τίποτε δέν ά.τέμεινε, είμί ά>ς μόνον ύστατον

τοΰ πόνον ή σκιά
X. ΟΙν.ονοιιίόον

ΟΔΟΝΤΑ ΑΝΤΙ ΟΔΟΝΤΟΣ

Ό πλούσιος ύποίημιχτοποιός Σχκόσων, προ
μηθευτή; τοΰ χύτοκρχτορος Νχπολέοντος τοΰ 1 ' 
χχούσας κάποτε διάσημου τότε κλειίοκυμβζλι- 
στήν Σνχίτσχχΐφερ,ένεθουσιχσθη κχί τόν προσε- 
κχλβσεν είς γεϋμα.

Ό μουσικός έδέ/θη κχΐ τό γεΰμχ υπήρξε 
πλουσιώτχτον, δτε μετά τό πέρχς αύτοΰ ό Σχ- 
χόσων έξέφρχσε τήν επιθυμίαν πρός τόν φιλο
ξενούμενων του νά άκούση πχιζοντχ κάτι είς τό 
κλειδοκύμβχλόν του, πράγμχ είς τό όποιον ύπη- 
κουσεν άνευ άντιρρήσεω; ό Σναϊτσχαϊφερ, 2ν 
και ένομίζετο ώς λίχν ΐδιοτρόπου χαρακτήρες.

Μετ’ όλίγχς ημέρας χντιφιλοτιμούμενος ό 
μουσικός, προσεκάλεσε κχί χύτός τόν ϋποδημα- 
τοποιόν είς γεϋμα. Άφοϋ δέ έσηκώθησαν χπό 
τήν τράπεζαν, έφερενό φιλοξενών άπό τοΰ πα
ρακειμένου δωματίου εν ζεύγος παλαιών έσχι- 
σμένων ύποδημάτων και έθεσεν αύτά έμπροσθεν 
τοΰ υποδηματοποιού.

— Τί είνε αύτά; ήρώτησεν ό υποδηματο
ποιός.

— Υποδήματα. Πρό ολίγων ήμερων είς τό 
γεΰμχ όπου μέ είχατε προσκαλεσει με παρεκα- 
λέσχτε νά σάς παίξω ένα τεμχχιον.

Τώρα λοιπόν,οπού σάς έχω προσκαλεσει εγώ, 
σάς παρακαλώ νά μοΰ διορθώσετε αύτά τά 
υποδήματα, διά νά μοΰ δείξετε καί σείς τήν 
τέχνην σας.

ΓΝΩΜΑΙ
“Οπως τά σύννεφα εμποδίζουν τάς ακτίνας 

τοΰ ήλιου νά λάμπουν, ουτω καί ή οϊησις τήν 
ωραιότητα νά φαίνεται.

’Ενίοτε τά ελαττώματα είναι τά μεγαλή- 
τερα προτερήματα.

"Ινα μή χγνοής τό μέλλον, καλλιεργεί τό 
παρόν.

"Ελπιζε πάντοτε, πλήν ουδέποτε χπελπίζου.

Θελεις νά κυριάρχησης τών εχθρών σου, 
προσποιοΰ,οτι τούς αγνοείς.

Οί έ/Οροί αφυπνίζουν καί αναγκάζουν τόν 
άνθρωπον νά έγρηγορίΐ.

*11 ομιλία κατακτά, πλήν ή σιωπή δεσμεύει.

Όμίλει παρρησία, ΐνζ μή ποτέ πζρεξηγηθγ.ς

Ή ανάγκη δέον νά μή μάς γίνεται νόμος, 
άλλ’ ό νόμος άνάγκη.

X. Κ. ο.

Μεταξύ "Ελληνος καί ξένου:
—Μιλόρδε, πώς σάς φαίνονται οί ’Αθηναίοι ;
— "Ο, γές....
—Δηλαδή πώς ;
—Godem ! ώς κάτοικοι τών ’Αθηνών
Και ό περίεργος ’Αθηναίος μή κατορθώτας νά από

σπαση τήν ιδέαν τοΰ Άγγλου, προσέθηκεν έπί τούτοις:
— Είμπορεΐτε νά μοΰ εΐπήτε, πώς ζοΰν οί "Αγγλο: 

είς τό Λονδίνον ;
— Ώ γιές, τώ άπαντα, άπαραλλάκτως ώς Άγγλοι.
Καί ό "Ελλην άπηλπισμένος στραφείς πρός τινα συμ

πολίτην του :
— Τοΰ χάχου, μή περιμένομεν ποτέ τίποτε από τους 

"Αγγλους, ούδεμίαν ποτέ ιδέαν έχουν.

ν—<

Οί Γάλλοι καί οΐ Άγγλοι.
Ώς γνωστόν, πολλοί Άγγλο: μεταβαίνουν καθ’ έκά- 

στην είς Παρισίους νά διασκεδάσουν, οί δέ Γάλλοι τούς 
εκμεταλλεύονται οσον ν,ν αύτοΐς δυνατόν περισσότερον, 
ΐνα τελειότερα παρ’ αυτών άπολαύσωσι. Γάλλος δε τις 
άφοΰ έλαβεν δσα ήδυνήθη ώφιλήματχ παρά τίνος πλου
σίου "Αγγλου, τώ λέγει :

— Μοΰ δανείζετε τό δπλον σας,νά υπάγω αύρων,κυ- 
νήγιον ·,

—"Οχι, τώ άπαντα ξηρώς ό Άγγλος.
Μετ’ ολίγον δέ τόν έρωτά·
— Μοΰ δανείζετε τδ αύτοκίνητόν σας. νά υπάγω ολί

γον περίπανον μέ τήν σύζυγόν μου ;
—Όχι. τώ άπαντά πάλι» ξηρώς δ Άγγλος.
Περίεργον, ίσκέφθη ό Γάλλος, τόν περιποιούμαι τό

σον καιρόν καί δέν μοΰ κάμνει καμμίχν ευκολίαν ; Ας 
δοκιμάσω πάλιν.

— Μοΰ δανείζετε, τόν έρωτα έκ τρίτου, 500 φρ. 
Είμαι στενοχωρημένος καί μου ερχε-αι νά σκοτωθώ.

— Όχι, τώ άπαντά καί έκ τρίτου ξηοώς ό Άγγλος.
— Μά, διατΐ τέλος πάντων μοΰ άρνεΤσ ε πάντοτε ; 

έρωτα έκπληκτος ό Γάλλος.
— Διότι δέν θέλω νά διασκεδάζετε μέ τά ίδικά μου 

μέσα, τώ άπαντα ξηρώς ό "Αγγλος.
>·<

Νέος τις μή τολμών νά έκφραση τό αίσθημά τ υ 
απ’ ευθείας πρός κόρην τινά, τή λέγει τέλος, οτε αϋτη 
πρός στιγμήν πχρετήρει εις τόν χαθρέπτην :

— Τάς αγαπά, δεσποινίς, σας αγαπά.
— ’Αλήθεια ; τις. πώς, ποιος, τώ άπαντά βύτη 

πληκτος.
— Νά, αυτός, ΐδέτε, εκεί.
Κ’ έκείνή τότε μετά λύπης :
— *Α,  αυτός; τδξεύρω, τώ λέγει, είναι ψυχρός 

ανάλατος.

ει·

και

Μεταξύ δύο νεοτήτων :
Ένιάοί Δεσποινίς, μία λέξις σας Εύναται νά μέ 

κάμη ευτυχή Διατάξατε καί θα ημαι πειθήνιον δργα- 

νόν σας.
ΈκιΙνη. Καλώς Νά ησαι φρόνιμος, νά μή λέγγ,ς 

ανοησίας καί νά μή μέ ^λέπης όταν δέν σοϋ αρέσω.

>—
"Εν τινι γεύματι οικογενειακοί προσκαλείται καί τις 

ίερεύς, οτε αίφνης παρουσιάζονται αί θυγατέρες τοΰ οΐ- 

κοδεσπότου μέ πολυτελή άμφίεο’ΐν καί εεεκολτέ. ‘II δ! 
οικοδέσποινα θέλουσα νά διχαιολογήση τήν περίστασιν· 
λέγει αμέσως τώ ίερωμένω, οστις δυσαρέσκειας ένεκα 
είχε ταπείνωση τά βλέμματα :

— Νά μάς συγ/ωρήτε, πάτερ, διά τό άτοπο», άλλ’ 
έπειδή έχομεν καί κοσμικούς κεκλημένους ■'

— ’Εννοώ, εννοώ, άπαντα ούτος σοβνρώς, έχετε 
χοθήκον νά σερβίρετε δλους. αλλά ....

— ΙΙροέβλεψα, προέβλεψχ, επιλέγει ή οικοδέσποινα, 
διακόπτουσα, σϊς έχω χαβιάρι, μείνατε ήσυχος.

>—<

Είς έξιστάμενος έπί τή συναντήσει παλαιού φίλου του.
— Πώς, άγαπητέ, σύ είσαι, τώ λέγει, μά δέν απί

θανες ; τήν τελευταίαν φοράν,οπού είδα τόν ιατρόν σου, 
μου έλεγεν, δτι δέν έχει ελπίδας νά ζήσης

— Μπά, τόν άθλιον ! άχριβώς τότε τόν άφησα χαί 
αν δέν έκάλουν άλλον ιατρόν, θά μέ έτελε ωνεν.

"Εν τινι φρενοχομείω είς φρενοβλαβής πλησιάζων 
επισκέπτην καί δεικνύων αΰτώ τόν διευθυντήν, τώ 
λέγει :

— Παρατηρείτε αυτόν, Κύριε, είναι φρενοβλαβής νο- 
μίζων ύμας όλους τριλλούς, τόν έαυτον του δέ σώ- 
φρονα Μα δέν είναι λοιπόν θεότρελλος :

Ό δέ ξένος άπορών :
— Βεβαίως, τώ άπαντα, άλλά σύ τί είσαι ;
— ’Εγώ ; ά, έγώ, είμαι είς φρόν μος καί ήσυχος 

ανθσωπος, οστις τρώγω καί πίνω πολύ καλά, άναγι- 
νώσχω χαί χοιμοΰμα: ήσυχα χαί μέ ύπηρετοΰσιν ολοι 
αυτοί οπού χάανουν τούς Κυρίους εδώ μέσα

Ό ξένος ευρεν ολχ ταΰτα σωστά.

>~ι
"Εν τινι συναναστροφή είς κύριος άποτεινόμενος πρός 

τήν παρακαθημένην του. τή λέγει ;
— Έγώ δέν άγαπώ διόλου, Κυρία, τούς φλυάρους, 

προπαίτας χαί άνοήτους, οϊτινες ζαλίζουν τούς μεθ’ ών 
όαιλοΰσιν καί κατακρίνουν ολους τούς άλλους, αποστρέ- 
φομαι τούς κόλακας χαί φαύλους.^ οΐτινες ούέποτε λέ- 
γοϋσι τήν αλήθειαν, έπαινοΰντες εαυτούς ....

Ή δέ πολύπειρος Κυρία έννοήσασα καί διακόπτουσα 
αυτόν πριν ή προχωρήση εις τάς παγίδας του :

— ’Αρκεί, παύσατε, Κύριε, σας παρακαλώ, τώ λέ
γει, ζαλίζομαι καί θά μέ κάμετε νά λιποθυμήσω.

>*<
Είς τό τηλέφωνον.
— Άλλο ; — Ποιος είναι εκεί;— Π ’Ελπίς. — Καί 

τί θέλετε. —Νά μή έλθετε, διότι θά έξέλθω —Δέν έζή- 
τησχ νά έλθω.—Ιό ίδιον κάμνει.
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ΛΓΣΕΙΣ ΠΝΕΓΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
13—Iίουου τεύχους.

38. Βάκχος Διόνυσος. 39. ’Αλέξανδρος ό Μέγας.
40. Ό επίορκος νά φυλακισθή.

ΠΝΕΥΜΑΤ1ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
41. Αίνιγμα.

Είμαι πτηνόν έάν με διχοτόμησης, τό τρωτόν μου 
ήμισυ σημαίνει πόλιν τινά. ήτις πάλαι ποτέ ύπήρςε 
πρωτεύουσα ενός ισχυροί ήγεμόνος’ τό δ’ άλλο ήμισυ, 
α» λαβής τό τελευταίου ψηφίου τοΰ πρώτου καί τό 
θέσης ώς κεφαλήν εις τό άλλο ήμισυ τοΰ δευτέρου, πά
λιν γίνομαι πτηνόν, αλλά προϊστορικόν, συνάμα δέ εί
μαι πόλις της 'Ελλάδος, ήτις τό πάλαι ήτο καί πρω
τεύουσα μεγάλου καί λαμπροί [άασιλέως.

42. Γρίφος.
Ml Q Paul ήτο ψευδός.

43. Γρίφος.
S G S τήν «.'< : Ν.

Άντ. Πριν-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ,,

X. Κ. Γ α λ α τ ά Υιός δέν έφάνη είσέτι. Σας έ- 
γράψαμνν έκ νέου.—Κ. Α. Βάρναν. Επιστολή 
ελήφθη. "Εχει καλώς- Άναμένομεν.—Ν. Λ- Ύ ά λ- 
τ α ν. Έπισ-ολή καί χρήμα-α έλήοθησαν Εΰχαρι- 
στοΰμεν. Γράφομεν.— I'. Ν. Ά ρ γ ο σ τ ό λ ι ο ν. 
Επιστολή καί έπιταγή έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν 
πολύ.—Ρ. Π Κ α ρ τ ο ύ μ. Άναμένομεν άπάντη- 
σιν μέ έμβασμά σας. - A. Α. Σικάγου ’Επι
στολή καί cheque έλήφθησαν. Γράφομεν. — Σ. H. 
Κ ε ρ τ σ. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθησαν. Εύ 
χαριστοϋμεν —Ν. Π Μεσολογγίου. Συν
δρομή σας ελήφθη Ευχαριστοΰμεν, —1<· Κ. Λ ά ρισ- 
σ α ν. Δύο τόμοι παρελθόντων ετών σας έστάλησχν, 
ώς καί Πανόραμα. Χρήαατα έλήφθησαυ.—Μ. A. Β ω- 
λ ο ν. Παραγγελία σας έκτελεσθήσεται συντόμως και 
άποσταλήσεται. — II Ν Σϋ ρ ο ν 'Επιστολή καί 
συνδρομή σας έλήφθη. Σας ενεγράψαμεν από Ιης προ
σεχούς 'Ιανουανίου —Γ. Μ. Ίωάννεσβουργ. 
’Επιστολή έ'ήφθη. Ζητούμενα φυλλάδια σας εστάλη- 
σαν. Γράφομεν.— II. Μ ό σ χ α. ’Επιστολή έλήφθη. 
Γράφομεν διότι έκάματε λάθος εις αποστολήν χτημά
των.—Μ. Ν Αλεξάνδρειαν Συνδρομή σας 
ελήφθη Ευχαριστοΰμεν. Άπόδειςις στελλεται ταχυδρο
μικές.

ΤΟΜΟΙ ΧΡΓΣΟΔΕΤΟΙ
■ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ «ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ»

Χρυσόδετοι τόμοι της υ.Φύσεωςν προηγου
μένων ίτών ώς καί τοΰ «. Πανοράματος ι δε 
δεμένου μετά 280 εικόνων, υπάρχουν έν τοϊς 
ΓραφεΙοις ημών και άποοτέλλονται έέεΰ&εροι 
ταχυδρομικών τελών π αντί προαποατέλλοντί τό 
αντίτιμου, ήτοι φρ. 15 δι' 1:καοτθν τόμον της 
α,Φύοεως» καϊ φρ. 12 δια τό «Πανόραμα».

Ή Διεύθυνσις
Κύριον Φ. ΙΙρίντεζην 

Διευθυντήν τής αΦΰοεως»
Είς 'Αθήνας

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,

'Εγγράφονται έν αύτώ συνδρομηται είς ε
φημερίδας και περιοδικά. Ωσαύτως

Είσπράτιονται αποδείξεις καί λογαριασμοί.
' Αποστέλλονται τχγ. δέματα εις Αίγυπτον.
Πωλοΰνται διάφορα περιοδικά, τοΰ έσωτε- 

ρικοΟ καί εξωτερικού.
Φωτογράφησες οίουδήποτε αντικειμένου.
'Εμφανίσεις καί εκτυπώσει; φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογραφίαι cliches) καί 

προβολείς αυθημερόν.

Γίνονται δεκταΐ καί άντιποοσωπεΐζι.

Γραφεία : Αδελφοί Πρίντεζη

('Οδός Κοραή άριθ. 5.)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ «»»<>
Εξεδόθιι καλλιτεχνικώτατον μέ 280 είκόνας 

έπι πολυτελούς χάρτου ύπό της ΙΙμετέρας 
Διευθύνόεως τό Πανόραμα τών ’Αθηνών, πε- 
ριέχον άλας τάς τελευταίας ιίκόνας τών Βα
σιλέων καί Πριγκήπων τής Ελλάδος, Υπουρ
γών και έπιΰήμων προσώπων, τών κυριωτέρων 
πόλεων καί τοπείων μας. τών γνωστοτέρων 
ομογενών μας και τών κυριωτέρων προσφάτυιν 
γεγονότων κτλ.

Τό Πανόραμα τούτο είς χρυσόδετον καλλι
τεχνικόν τεύχος είναι κατάλληλον δι’ αίθου
σας, ^.δλιοθήκας, συλλόγους, άναγνωότήρια 
καί κέντρα. Πωλείται δέ άντί 12 ψρ. έλεύθε- 
ρον ταχ. τελών έν τοΐς Ήμετέροις Γραφείοις.ΥΓΧΟΛΟΓΙΚΗ Δ1ΑΓΝΏ.ΣΙΣ

Μεγάλην έκδούλευόιν Οέλομεν παρέχει έφε- 
ξής τοϊς ήμετέροις συνδρομηταΐς διά τής ά- 
ποκαλύψεως παντί §ουλομένφ τής προσωπι
κής Ιδιότητάς του, ήτοι τοϋ χαρακτήρος του, 
προσόντων και έλαττωμάτων του, πρός μελέ
την καί όδηγίαν τών πράξεων του έν τφ πα- 
ρόντι καί έν τώ μέλλοντι έπί τμ ^άόει προσ
φάτου. εί δυνατόν, φωτογραφίας, άποότελλο- 
μένιις ήμΐν μετά σημειώόεως άκριδοΰς όπι
σθεν αυτής τοΰ ονόματος, έπαγγέλματος, η
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής.

ΙΙασα Αποστολή φωτογραφίας θέλει ιίυνο- 
δύεεόθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
σχετικής ύπηρεσίας· Ή ΔιεύβυνΛς

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Εύρίσκεται τούτο είς τά ήμέτερα γραφεία χρυσό - 

δετόν, άντί φρ.12, ελεύθερον ταχυδ. τελών.Περιέχει 
δέ τά σπουδαιότερα ελληνικά μέρει,τοπεΓα, πρόσωπα, 
πόλεις, έξοχα; κτλ.

Διεύθυνσις :
Φ. Πρίντεζην, Διευθυντήν τής ιΦύσεως·

’Αθήνας


