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0 σύμβολον τής με- 
ταμορφώσεως καί της 
Απιστίας, ή θάλασσα, 
έθεωρεϊτο Ανέκαθεν Απδ 
τών άρχαιοτάτων λαών, 
άς τό καταφύγιον τών 
τερατωδεστέρων δντων. 

Εϊς τούς κόλπους τών 
βαθέων ύδάτων εζων τά 
φανταστικότερα θηρία, 
πλάσματα υπερφυσικά, 
δημιουργηθέντα ύπό τής 
Ιξημμένης φαντασίας 

τών Ανατολικών ποιητών.
Έκεΐ κατώκει ό Πρωτεύς, δ θεός τών χι- 

λίων μορφών, ποιμήν τών θαλασσίων ζώων, 
φυλάς τών ποι μνίων τοΰ Ποσειδώνος καί τής 
’Αμφιτρίτης. Είς τάς επιφάνειας τών ωκεα
νών παίζουν παράδοξα πλάσματα, ό Ιχ&ύς 
Κένταυρος, κατά τό ήμισυ άνθρωπος καί Ιχ
θύς,ό Θαλάσσιος ΐηηος, Αναμφιβόλως δ γνω
στός ήμΐν Ιππόκαμπος, μεταπλασθείς ύπό 
τών θρύλλων είς δρόμωνα τών ύγρών κελεύθων, 
παράδοξον τήν μορφήν δν, δανεισθέν πράγ
ματι τήν χαιτηφόρον τοΰ ίππου κεφαλήν,Ιπίσης 
πλήθος νηξιπόδων, τών όποιων οί δάκτυλοι τών 
ποδών συνέχονται διά μεμβράνας,καί ποικιλία 
άλλων ιχθύων μέ μακροτάτας ουράς, κατσλη- 
γούσας είς πτερύγια δισχιδή. Έκεΐ έπίσης 
επιπλέει δ Γλαύκος θαλάσσιος δαίμων, συγ- 
γεννής τοΰ Τρίτωνος, ούτινος φέρει τά εμβλή
ματα, μέ πρόσωπον γενειοφόρον καί κόμην 
πυκνωτάτην, άναδεδεμένην ώς στέμμα. Όταν 
δέ ό Αύγουστος έπανέρχεται έκ τής ναυμαχίας 
τοΰ Άκτίου, δ Γλαύκος συνοδεύει τόν νικη

τήν και Αναμιγνύει τόν ήχον τοΰ κέρατος αύ
τοΰ πρός τήν συναυλίαν τών θεαινών.

”Ηδη ή μυθολογία εΐχεν έπινοήση κάποιο 
τέρας, άπειλοΰν τήν επί τών βράχων προσδεδε- 
μένην ’Ανδρομέδαν, έπίσης τήν Άφροδίτην, 
γέννημα τών Αφρών, στεμάτων τών μεγαλο
πρεπών κυμάτων, καί τάς Αδελφάς αυτής Σμ- 

ρήνας, θεάς τοϋ άσματος, ών ή τελεία καλ
λονή καί τά λιγυρά άσματα, εϊλκυον τούς

Ό 'Ιππόκαμπος % θαλάσσιος ίππος»
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εύπιστους ναυτίλλους, καθώς και ιούς γιγαν- 
τιαίους δφεις, οί’τινες έκ της Τενέδου δραμών- 
τες πρός τάς άκτάς τ^ς Τροίας, έπνιξαν περι- 
σφίγξαντες διά τών τρομερών κρίκων των τόν 
Λαοκόωντα και έν τών τέκνων του.

"Ολοι αυτοί οί θρΰλλοι τών άρχαίων λαών, 
διατηρηθέντες καί μεταδοθέντες άπό γενεάς είς 
γενεάν, είς άσματα επαναλαμβανόμενα ύπδ 
τής μακρυνής ήχους, είνε α’ώνα ζωντανά σύμ
βολα τής έξαιρετικής έντυπώσεως, ήν ό άγνω
στος, άπειρος, μυστηριώδης καί τρομερός ώκε- 
ανός ένασκεΐ έπί τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος.

Όποΐαι δέ πλουσιότατοι πηγαί διά τήν 
άρχαίαν τέχνην, οί μυθικοί ούτοι θρΰλλοι. Αί 
φανταστικοί αΰταί μορφαί καί σχήματα, έγ
κλειστα κατ’ άρχάς εις τούς παιδικούς έγκεφά- 
λους, διευκρινίζονται είς εΙκόνας καί άγάλματα, 
καί μετ’ ού πολύ καθίστανται ψηλαφητή πρα- 
γματικότης, έπιβεβαιούμενα ένπλήρειφωτί

Κατά τον μεσαίωνα συχνά ώμίλουν περίτών 
θαλασσίων ϊπηων, ών τό μέγεθος ήτο δμοιον 
βοός- Έν τφ ταχεϊ των δρόμφ, ή δισχιδής 
ουρά των πτερυγίζει, καί φεύγουν ώς κονι- 
ορτός έν αΰτφ, λευκοί ώς χιών, πρός άναζή- 
τησιν άνθρωπίνης σαρκός. Νορβηγοί δέ άλιεΐς 
είδον τοιαΰτα τέρατα, καί κατά προσέγγισιν 
ΰπελόγισαν τό μήκος των εις 10—12 πήχεις.

. Έπειτα έχομεν τήν Ιστορίαν τής βαλασσ/ας 
καταληφθβίσης καθ' ήν στιγμήν 

έθήλαζε τά μικρά της, ένός Ιχθύος έχοντος 
δέκα ουράς, καί άλλων τεράτων πτερωτών 
μετά πέντε ζευγών πτερυγίων, διατεθειμένων 
ώς πτέρυγες.

Τέλος ή έ'ξημμένη φαντασία τών σκοτεινών 
αιώνων παρεδέχετο άκόμη καί τήν ΰπαρξιν 
* Av&g&fiwv τής Θαλάσσης.

Εϊς τι χρονικόν τοΰ 1187 άναφέρεται θετι- 
κώς,δτι ήλιεύθη είς τοιοΰτος θαλάσσιος άνθρω
πος, οΰχί μακράν τής ’Οξφόρδης, άλλά τό πα
ράδοξον τούτο δν κατόρθωσε νά τοΐς διαφύγη, 
βυθισθέν είς τά άδυτα τοΰ βασιλείου του.

Κατά τό 1305 λέγεται δτι 'Ολλανδοί τινες 
ήρπασαν επίσης τοιοΰτον τινά άνθρωπον τής 
Θαλάσσης, μονόπουν, καταλήγοντα είς ουράν 
ώς πρώρα πλοίου, οστις δμως άπέθανε μετά 
τρε'ς έβδομάδας ε’ς τό Ντόκουμ. .

’Εκατόν έτη βραδύτερον,γαλακτοπώλαι μετα- 
βαίνουσαι λίαν πρωί ε’ς τήν άγοράν, ήχμαλώ- 
τισαν μίαν Παρθένον τής Θαλάσσης, τήν ό
ποιαν έδώρησαν είς τήν πόλιν Χάρτεμ.

Τήν ένέδυσαν άμέσως καί τής προσέφερον 
μίαν ήλακάτην. Άλλ’ ή θαλασσία νύμφη νο
σταλγούσα τήν πατρίδα της, δέν ήδυνήθη νά 
Ιπιζήση πλέον τών τριών ετών.

Αί διηγήσεις αύται προήλθον άπό ναυτι
κούς, διεσώθησαν άνά τούς αιώνας καί τάς 
άκούωμεν τώρα άκόμη είς τούς νεωτέρους χρό
νους.

Ουτω κατά τό 1820 άλιεΐς έπανερχόμενοι 
άπό τάς Σετλανδίους νήσους, λέγεται δτι ήχ- 
μαλώτισαν μίαν θαλασσίαν γυνήν, ήτις άνέ- 
πνεεν ώς άνθρωπος.

Έν τούτοις, ώ; έκ τών έπιμόνων τοιούτων 
διαδόσεων, πολλοί έπιστήμονες έδωσαν τήν 
Ιξήγησιν, δ,τι πρόκειται άναμφιβόλως περί ’Ιν- 
δών τής ’Αμερικής,παρασυρθέντων ε’ς τάς εΰ- 
ρωπα'ίκάς άκτάς υπό τών μεγάλων ρευμάτων 
τοΰ ώκεανοΰ.

Φυσικά, κατόπιν έκατοντάδος έτών άπό τοΰ 
γεγονότος, ή έπεξήγησίς του είνε δύσκολος, 
άφοΰ μάλιστα δέν υπήρχε τότε ή φωτογρα
φική τέχνη. ■

Ούχ ήττον φυσιοδίφαί τινες έσκέφθησαν, δτι 
ϊσως πρόκειται άπλούστατα περί αίχμαλωτίσεως 
Dugongs (φώκαινα ή θαλασσία άρκτοςJ καί 
Λαμαντίνων (κητοειδή μαστοφόρα άμφίβία, 
χορτοφάγο, έπονομαζόμενα ψαρρομυναΓκες 
καί σειρήνες).

Πράγματι δέ υπάρχει ολόκληρος κατηγορία 
τοιούτων μαστοφόρων, συγχεομένων κατά τόν 
μεσαίωνα ύπό τών συγγραφέων. Τοιαΰτα είνε 
τσ πητοετί^,περιλαμβάνοντα τά χορτοφάγοΣει· 
ρηνοειδή καί τούς σαρκοφάγους Φυσητήρας.

ΟΙ Ααμαντΐνοι άνήκουσιν ε7ς τήν πρώτην 
κατηγορίαν. "Οταν δε αί θήλειαι θέλουν νά 
γαλουχίσουν τά μικρά των, ορθώνουν το σώμά 
των καθέιως, έξάγουσαι δλο τό άνω μέρος.αύ- 
τών έξω τοΰ ύδατος, καί περισφίγγουν τά βρέ
φη των διά τών χειρών—πτερύγων των, δπως 
αί μητέρες έναγχαλίζονται τά τέκνα των.

Βλέποντες δέ μακρόθεν οί ναυτικοί τά ζώα 
ταΰτα είς τοιαύτην θέσιν, ευκόλως τά συγχί- 
ζουν καί τά παρομοιάζουν πρός άνθρώπινα 
δντα, έζ ού οί θρΰλλοι περί έμφανίσεως καί 
ΰπάρξεως Σειρηνών,νυμφών καί γυναικών θα
λασσίων.

’Αλλά και οι Φυσητήρες δέν είνε όλιγώτερον 
περίεργοι. Όείσπνεόμενος αήρ συνθλιβόμενος 
ύπό ισχυρά; πιέσεως έκπέμπεται διά δύο οπών 
ευρισκομένων έπί τοΰ μετώπου καί ευθύς άμα 
τή έπαφή πρδς τήν έξωτερικήν ατμόσφαιραν, 
ό συμπεπυκνωμένος ούτος άτμός έξακοντίζεται 
ώς άληθής υδάτινος πίδαξ, πολλάκις μέχρι δε
καπέντε μέτρων δψους.

Τό φαινόμενον τούτο κατέπλησσε φυσικά 
τούς άρχαίους λαούς, ενφ σήμερον γνωρίζομεν 
δτι πρόκειται περί φαινομένου άπλουστάτου, 
άναλόγου προς τόν εξακοντιζόμενοι άτμόν ύπό 
τής ατμομηχανής. Τουλάχιστον ό δόκτωρ Ρα- 
κοβίτσα, δστις έδέχθη κάποτε κατά πρόσωπον 
καί έξ άποστάσεω; δύο μόλις μέτρων τό ύγρό- 
θερμον φύσημα ένός Φυσητήρας θαλασσίου, 
ένόρκως όμολογεΐ περί τής άναλογίας τών φαι
νομένων αυτών.

Ό Δελφίν, δ "Ορυξ, ή ‘Αρχτοφάλαινα, 
άτινα θέλομεν συναντήσει κατωτέρω καί ό Κα 

ΛαμαντίνΟς «ξ οδ ποοήλ6.·« ό δρύλλος των Στιρηνΰν ΙΤας,θίνων'τής Θαλάσσης.'!

σαλαι, άπαντα έφω- 
διασμένα δι’ δδόν- 
των, άποτελοϋν τήν 
πρώτην σειράν τών 
Φυσητήρων. Παρ’ 
ολίγον δέ νά λησμο
νήσω καί τήν Φώ· 
κην, ήτις μοΰ ενθυ
μίζει ώραίαν τινά 
Ιστορίαν. Ή ουρά 
τοΰ ζώου τούτου, 
καθώς καί τών έξα- 
δέλφων της, δέν 0- 
μοιάζει ποσώς πρός 
τάς τών ίχθύων. ΕΙ- 
νε δριζοντεία, εις 
τρόπον ώστε νά
πλήττη τό ύδωρ έκ τών άνω πρός τά κάτω. 
Διατί ή Ιδιοτροπία αΰτη ;

«Βλέπεις, μικρέ μου, έλεγε κάποτε ένας θα
λασσινός γερολύκος είς ένα νεαρόν δόκιμον, 
τήν φώκην καθώς καί τό δελφίνι, τά δύο αυτά 
πρωτεξάδελφα ποΰ κατοικούν τήν θάλασσαν 
άπό τήν έποχή ποΰ πρωτογίνηκε ό κόσμος ; 
Έ ! λοιπόν, κατ’άρχάς είχαν τήν οΰράν των 
δπως καί οί άλλοι Ιχθεΐς καί έτρεχαν τόσον 
γρήγορα,ώστε έπερνοΰσαν τά άλογα τοΰ Ρέρω- 
Τροηικοΰ. Αυτό Ιθύμωσε τόν παπούλη καί 
τού; έγύρισε τήν ούρα διά μήν είμποροΰν νά 
πλέουν γρήγορα!»

Καί, διά νά όμιλήσωμεν σοβαρώς, δ; μή 
παραξενευθώμεν, δτι διά τοΰ χρόνου μετεπλά- 
σθη τό σχήμα τών κητοειδών αυτών, διότι καί 
ό Δαρβίνος μάς βέβαιοί, δτι ό λαιμός τών κα- 
μηλοπαρδάλεων έμηκύνθη διά μέσου τών αιώ
νων, διά νά δύνανται σήμερον εύκόλως νά βό
σκουν έπί τών ύψηλών φοινικοειδών.

"Αν δμως θεωρίαι τινές τών παλαιών με- 
ταμορφιστών έπροώδευσαν τήν έπιστήμην, 
πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι ή μέθοδός των 
αυτή έφαρμοζομένη γενικώς θέλει καταφανή 
πολύ γυμνή καί άπλοϊκή, δταν είσδύσωμεν 
έν ταίς λεπτομερείαις. Άνά παν βήμα προσ- 
κόπτομεν έπί πραγματικών μυστηρίων και ή 
βαθεΐα μελέτη τών πραγμάτων μάς δεικνύει δτι 
ή επιστήμη εύρίσκεται ακόμη είς τό άλφα. *

Ότι γίνεται έν τφ φυτικφ καί ζωϊκφ βασι- 
λείφ βαθμιαία έπί τά πρόσω πρόοδος,ώς πρός 
τήν τάξιν, τήν άρμονίαν καί τήν τελειότητα, 
ούδείς δυναται νά τό άμφισβητήση· αλλά διά 
τίνος μηχανισμού ένεργήται αΰτη, πάντες ά- 
γνοοΰμεν καί έπομένως ή ανωτέρω γνώμη τή; 
μεταπλάσεως τών δντων σύν τώ χρόνφ δέν λύει 
τό ζήτημα, άλλά μόνον καθορίζει τόν μετα
σχηματισμόν έν τφ ζωΧκφ δργανισμφ, καθ’ό
σον ή γη γηράσκει.

Άλλ’ α; άφήσωμεν τάς υψηλά; αΰτάςθεω- 

ρίας, διά νά έπανέλθωμεν είς τά μυστήρια τσ 
υγρού βασιλείου.

Πανθ’δσα λοιπόν άνωτέρω άνεφέραμεν θα
λάσσια ζώα, είνε τέρατα μόνον ώς έκ τής μορ
φής των, ένφ οί έξάδελφοι αυτών ό 'Ινδικός 
Φυσητήρ, ή Φάλαινα καί ή Πτεροφάλαινα 
είνε τοιαΰτα λόγφ τοΰ δγκου των. Όταν τά 
βλέπομεν διασχίζοντα τάς κυματώδεις θαλάσ- 
σας, φερόμεθα κατά φαντασίαν αιώνας όπι
σθεν, κατά τάς πρωτογενείς ήλικίας τής Γής, 
καθ’δς έτοχάς Ιζων οί Πλησιόσαυροι, Ίχθυό- 
σαυροι, Διπλοδόκοι καί τά άλλα φανταστικά 
Σαυροειδή.

Ε’ιδονΦυσητηρας μεγαλειτέρους τών 25 μέ
τρων καί διά τοΰ άνοικτοΰ στόματός των ήδύ- 
νατο άσφαλώς νά είσέλθη άνθρωπος όλόρθιος, 
ώ; δ’ ό ’Ιωνάς τής Γραφής νά ε’ισδύση είς 
τόν οισοφάγον του ανευ ούδεμιά; στενοχώ
ριας.

Ή καθ’ έαυτό φάλαινα μόλις προσεγγίζει 
κατά τό ήμισυ τάς διαστάσεις ταύτας, άλλά τά 
κητοειδή, γνωστά ύπό τό δνομα Πτεροφάλαι- 
ναι, ένίοτε υπερβαίνουν καί αυτούς τούς Ίν. 
δικούς Φυσητήρας, άφοΰ εύρέθησαν τοιαΰτα 
35 μέτρων μήκ ιυς, τά δέ νεογέννητα βρέφη 
των ύπερβαίνουσι πολλάκις τά 7—8 μέτρα 1 

Τοιαΰτα. σώματα, θά σκεπτωνται πάντες, 
χρειάζονται τρομακτικά; ποσότητας τροφών, 
δγκώδεις ϊσως ίχθεΐ; ! Καί δμως συμβαίνει 
δλως τόέναντίον. Ό Γαργαντούας οΰτος τών 
θαλασσών τρέφεται μέ τά λεπτότερα καί δια
φανέστερα ζωάρια. Μαλάκια, έγχυματογενή 
μικροσκοπικά ζωύφια, μαλακόστρακα λεπτό
τατα, καί έν γένει δλος αύτός δ λεπτεπίλεπτος 
μικρόκοσμος, δστις πληθύνεται έν τοΐς άνωτέ- 
ροις στρώμασι τών Ωκεανών,εξαφανίζεται ε’ς 
τό άχανέ; καί πάντοτε άνοικτόν στόμα' τοΰ ε
πιπλέοντος τέρατος.

Ιδού λοιπόν παράδοξα πράγματα. Άφ’
ένός δφις λεπτότατος, τυμπανιαΐος εκ τού κα-
ταπωθέντος βοός, κοιμάται έπί εβδομάδας διά
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νά χώνευση τήν τερατώδη λείαν του καί είς 
κολοσσός έξ δλλου, τρεφόμενος με ζωύφια!

’Αλλ’ ή αφανής κολοσσαία ποσότης, ήν 
καταπίνουσιν είς ίκάστην εισπνοήν, Αποτελεί 
ογκώδη δντως λείαν. Καί πράγματι αί εξε
ρευνήσεις τών ύδάτων μδς δίδουν Ακριβή 
τήν Αντίληψιν τοΰ περιεχομένου των· 2 κυβικά 
μέτρα υδατος τής Βαλτικής Απέδωκαν διϋλι- 
σθέντα, ολόκληρον οργανικόν κόσμον, Αποτε- 
λοΰμενον περίπου 'έξ 6 Ικατομ. φυτικών οργα
νισμών καί ζωικών, έξ ών 80,000 μικραί κα
ραβίδες και 70,000 διαφόρων ειδών ζωάρια, 
εκτός τοΰ ποικίλου πλήθους τών φυτών.

'Ολος αυτός δ πολυποίκιλος πληθυσμός 
ζή έν τή θαλάσση μέχρι βάθους 250—300 
μέτρων, έξ αύτοΰ δέ λαμβάνουν συνήθως τούς 
παρατηρούμενους παραδόξους χρωματισμούς 
τά Ανώτατα στρώματα τής θαλάσσης.

Άλλου φύκημικρσσκοπικάε'νε κίτρινα λάμ- 
ποντα δ ’ έν μέσφ τών κυανών ύδάτων, δίδουν 
τήν ώραίαν πρασίνην χροιάν τών σκωτικών 
θαλασσών. Άλλου τά Diatomees (άλλο είδος 
φυκών έρυθροειδών) ύπό τήν επήρειαν τών 
ήλιακών άκτίνων δίδουσι τόνους θερμοτέρους, 
ώς συμβαίνει είς τήν Έρυθράν Θάλασσαν.

Ό Φρεσινέ είδε παρά τό Λουσήν, έν ταΐς 
νήσαιςΦιλιππίναις τήν θάλλασσαν χρωματισμέ
νης δι’ερυθρού άλουργού χρώματος, χάρις 
εϊς τήν παρουσίαν μικροσκοπικοΰ φυτού.

Όλα αύτά τά σύμμικτα οντάρια, είς τά ό
ποια έχομεν νά προσθέσωμεν έντομα μεγαλεί- 
τερα, σκώληκας, τά μυριάποόα, τά άραχνιώ- 
δη, τά άμφιβιακίι ή βατραχοειδή καί πλήθος 
άλλο ζωαρίων μή ύπερβαινόντων τά 4 έκατο- 
στ. Αποτελοΰσι τό ύπό τών ώκεανογράφων 
καλούμενου Plankton. Τόση δέ είνε ή ζωική 
υλη, ήν Ικλείει τό πλανκτόν, ασφαλώς
ύπερβαίνει κατά ποσόν καί ποιόν τήν θρε
πτικότητα τών μεγάλων θαλασσίων ζώων, 
εννοείτε δέ καλλίτερου ήδη, διατί δ πρίγχηψ 
τοΰ Μονακό ίσχυρίζετο,δτι διά τοΰ πλανκεοΰ 
δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν Ιν Ανάγκη εί
δος τι σούπας,δυναμένης νά μδς διατηρή του
λάχιστον έν τή ζωή.

Όλα δέ αύτά τά ζώα Αλληλοεξολοθρεύον- 
ται, τών μέγαλειτέρων καταβροχθιζόντων τά 
μικρότερα.Τοιοΰτος είνε δ κόσμος καί δ νόμος 
ούτος φαίνεται γενικός. Άλλά τό παραδοξότε- 
ρον εϊνε, δτι και έν τη οϊκογενείφ τών φαλαι
νοειδών, αί μεγαλείτεραι κατατρώγουν τάς μι- 
κροτέρας I

Όποια’ δέ δύναμις καταστροφής !Τό στόμα 
μιας φαλαίνης είνε μεγάλο, περίπου δσον καί 
τό ?ν τρίτον τοΰ σώματός της και όμοιάζει επο
μένως πρός εύρύ δωμάτιον, δπου δύο άνθρω
ποι εύκόλως μένουν δρθιοι. Τό έδαφος είνε 
κατειλημμένου ύπό τής γλώσσης, είδος υγρού 
στρώματος, παραγεμισμένου ύπό λίπους καί 

κυριολεκτικώς κολλημένου Ιπί τής κάτω σια- 
γώνος· ή γλώσσα των αΰτη είνε είς πελώριος 
καί τρομερός μΰς, καταλαμβάνων Ινίοτε επι
φάνειαν 32 τετρ. μέτρων. Μόνη αΰτη παρά
γει 5—6 βαρέλια Ελαίου. 'Εκατέρωθεν ταύτης 
καί έκ τών τοιχωμάτων τοΰ ζωντανού αύτοΰ 
δωματίου κατέρχονται έκατοντάδες καθέτων 
λεπίδων κερατώδους φύσεως, δδοντοταί εϊς τά 
άκρα, μήκους πολλάκις πέντε μέτρων. Αύτά 
δνόμάζονται γαλλιστί fanons, γνωστά είς τό 
Ιμπόριον ύπό τό δνομα baleines, Ιξ ού καί ή 
Ελληνική λέξις μπαλένες.

Τώρα πλέον είνε Αντιληπτός δ δργανισμός 
τής απλουστάτης αύτής μηχανής. Τό
κήτος πλέον μέ τδ στόμα Ανοικτόν, Απορροφά 
διαρκώς· έκατομμύρια ζωυφίων, τά δποΐα ά- 
γρεύονται τόσον εύκόλως είς τό πελώριον αυτό 
«ψαροκσλαθον» .Έπειτα κλείει διά μίαν στιγ
μήν ή «καταπακτή» τοΰ στόματος, ή γλώσσα 
εκτελεΐ χρέη έμβόλου καί συνθλίβουσα τδ κε- 
κλεισμένον ύδωρ, τό διϋλίζει διά μέσου τών 
κερατοειδών αύτών πλεγμάτων και έκεϊθεν τό 
Εξακοντίζει διά τών ρωθώνων της. Ούτω συγ- 
κρατεϊ δλην εκείνην τήν μυρμηκυιάν τών ζωυ
φίων.

Ή αλιεία τοΰ πολυτίμου τούτου κήτους άλ
λοτε ήτο πολύ Επικίνδυνος, ένφ σήμερον 
είνε άπλούν παίγνιον. «Μία βολή έπί κι
νητού στόχου». Ό κάμαξ σφηνοΰται εντός 
τοΰ κήτους διά τίνος όβίδος έφωδιασμένης δι’ 
εκρηκτικής πυραύλου. Ευθύς δ’ άμα τή έκρή- 
ξει ή κεφαλή τοΰ κάμακο; ανοίγεται άκτινοει- 
δώς καί ουτω τό κήτος, θανασίμως πληγωμέ- 
νον, μένει εϊς τήν διάθεσιν τών διωκτών του.

Τό σύστημα τοΰτο τής Αλιείας έπί εϊκοσιν 
δλα έτη έπινοήσας έξεμεταλλεύθη, άνευ συνα
γωνισμού, είς Νορβηγός ναυτόπαις καί άφή- 
κε μετά θάνατον είς μέν τήν οίκογένειάν του 
12 έκατομμύρια, είς δετούς άλιεΐς συμπα- 
τριώτας του τόν τρόπον εύκολου πλουτισμού.

Πράγματι δέ έκτοτε ή Αλιεία τών κητοειδών 
Ικτελεΐται επιστημονικώτατα, ύπό 26 μεγάλων 
άλιευτικών εταιριών, άποφερουσών τεράστια 
κέρδη, διότι τά φαλαινοειδή,, αί πτεροφάλαι- 
ναι καί τά κητοειδή εν γένει, εγκλείουσι πλού
τον δλόκληρον.

Ιδού τί εξάγεται άπό άλιευθέντα τινά Φυ- 
αητηζα. ’Ανοίγουν εν πρώτοις τό κρανίον του 
δπόθεν άφαιροΰσι τήν κητίνην ή λενκίνην, 
ήτις είνε καθαρά στεάτινη πρός κατασκευήν 
τών κηρίων. Φυσητήρ μήκους 19 μέτρων εξά
γει 24 μικρά βαρέλια λευκίνης, ήτοι ποσότη’α 
3,000 χιλιογρ. "Επειτα διά κτυπήματος πελέ- 
κεως Ανοίγουν τομήν μεγάλην είς τόν θώρακα, 
δπου εισέρχεται είς άνθρωπος καί άποσπφ τά 
σπλάγχνα. Άπό τήν πελωρίαν άοριήν του κύ
ματα αίματος χύνονται, άπό τόν στόμαχον δέ 
καί τά ανοικτά έντόσθια άναδίδεται ή γνωστή

- —.—

Ανυπόφορος οσμή τών -σφαγείων. 
"Επειτα τεμαχίζονται αί σάρκες. Τό 

f λίπος Αναλύεται εϊς Εργοστάσια καί
ι εξάγεται ουτω τό ελαιον, δπερ μέχρι
t τίνος ^χρησιμοποιείτο πρός φωτισμόν

είς τούς δημοσίους φανούς καί φά
ρους τής θαλάσσης. Σήμερον τό χρη
σιμοποιούσαν εϊς τήν κατασκευήν 
*ήζ ζούτας (jute, έκ τοΰ Ινδικού 
ζίούτα} πολυτίμου υφαντής ούσίας, 
έξ ής κατασκευάζονται ώς Ιπί τό πολύ 
τά φλανελλοειδή εϊδη. Τό ελαιον τής 
φαλαίνης χρησιμοποιείται έπίσης εις 
τήν κατασκευήν λίπους τών μηχανών, 
εϊς την σαπονοποιϊαν, δερματοποιιαν

■ κ.τ.λ. Έν κητοειδές εξάγει αναλόγως 80—150 
βαρέλια έλαίου. .'Οσον Αφορά τάς σάρκας των 
οί Λάπωνες καί σήμερον τρέφονται έξ αύτών. 
Μάλιστα ούχι πρό πολλοΰ υπήρχε νορβηγική 
τις Εταιρεία κονσερβών τοιούτων κρεάτων. Γε
νικώς δμως αί αλιευτικοί έταιρείαι έκ τών 
σαρκών καί οστών παρασκευάζουν λιπάσματα, 
κονιοποιοΰσαι ταΰτα καί μάλιστα είς τά αγονα 
βορεινά Εδάφη τρέφουν διά τοΰ λιπάσματος 
τούτου τά κτήνη καί ποίμνια. -
,* Οί φυσητήρες,άντιθέτως πρός τάς φαλαίνας, 

ί έχουν όδόντας άπό 38 μέχρι 52, χονδρούς,
κυλινδρικούς και κωνικούς ε?ς τήν κορυφήν.

■ Πολλάκις ευρίσκουν μεγίστους τοιούτους όδόν-
■ τας, ώ; είναι ό κατατεθειμένος έν τφ ’Ωκεανό- 

γραφικφ Μουσείφ τοΰ Μονακό, 24 έκατοστ. 
ύψους καί βάρους 1200 γραμμ. Μέ τούς δδόν- 
τας λοιπόν αύτούς ή βιομηχανία παρασκευά
ζει είδη παρόμοια πρός τά έξ έλεφαντόδοντος 
αντικείμενα. Άλλά τό ιδίως πολυτιμότερον καί 
έπικερδέστερον είναι τά φανδν (κοκκαλοειδή 
ελάσματα) τών φαλαινοειδών, καθόσον τά 300 
τοιαΰτα, Ατινα εύρίσκονται εις έκαστον ζφον 
πωλοϋνται πολλάς χιλιάδας φράγκων.'Ωστε άς 
μή πιστεύωσιν αί άγαπιταί άναγνώστριαι, δτι 
αί μπαλέναι τών κορσέδων καί ενδυμάτων 
των είναι γνήσιαι. Ό συναγωνισμός καί ή 
κερδοσκοπία εν τή βιομηχανία, εξάγουν μπα
λένας ψευδείς, Απομιμήσεις δηλαδή, Ικ κερά
των βουβάλων, πολλάκις δέ έκ πάστας μίγ
ματος καουτσούκ καί σελλοϊδίνης.

Άλιεύβε^ϊ γΐγαντ:αί« Φάλανο εν συγκρίσει 
κρος άνθρωπον άρθιον πιρ’ autyf.

’Ivttxb; Φυθηνύρ άνω των 25 μέτρων μήκους.

Παρηγορηθήτε πρός τούτοις φίλταται κυ- 
ρίαι, μανθάνουσαι, δτι προϊόντα τινα θαυμα
τουργά πρό; «άποκατάστασιν τής πολυτίμου 
ύγείας σαςο προέρχονται κατ’ ευθείαν έκ τών 
ζώων αύτών καί δτι άκόμη ή λεύκινη (κη- 
τίνη, στεατίνη) είνε κατά τό πλεΐστον ή βάσις 
πρός κατασκευήν τών κοσμητικών, πομμάδων 
καί φαρμακευτικών Αλοιφών, πρός δέ καί τής 
λεπτεπιλέπτου.... θά τό πιστεύσετε;.... colcl- 
creaus, πρός λεύκανσιν καί διατήρισιν τοΰ 
δέρματός σας.

Τά διαφανή κηρία τών αϊθουσών σας είναι 
έπίσης μίγμα κηρού καί λευκίνης. Πρός τού- 
τοις καί ψευδείς μαργαρΐται κατασκευάζον
ται Ικ τής ούσίας ταύτης.

Άλλ’δ,τι Ιδίως θέλει Ικπλήξει τούς άνα- 
γνώστας ήμών, είναι Ιν άλλο άκόμη προϊόν 
τών κητοειδών. Κατά τόν χρόνον τής χωνεύ- 
σεώς των οί φυσητήρες παράγουσι μίαν ουσίαν 
στερεάν, παχείαν, κηρώδη καί έλαφροτέραν τοΰ 
ύδατος.

Οί φυσιολόγοι ούδέν ήδυνήθησαν τό θετι
κόν νά συμπεράνωσιν επί τού μηχανισμού τοΰ 
σχηματισμού αύτής τής ύλης.Τό έκριμμα τοΰτο 
λέγουν, είναι δρα γε φυσικόν επακολούθημα 
κακής πέψεως; Άγνωστον. Τούτο μόνον 
γνωρίζομεν, δτι εις τινας περιστάσεις παράγε
ται Ιν μεγίσταις ποσότητες. "Αλλοτε μέν είναι 
δγκοι Ακανόνιστοι περιέχοντες στρώματα συμ- 
πεπυκνωμένα έκ λειψάνων ιχθύων, άκανθών 
ιχθύων, λεπίων καί δστράκων. Άλλοτε είναι 

μικραί σφαιρικοί περίπου μάζαι δια
φόρων μεγεθών, χρώματος αμαυρού 
φαιού, βάρους 50 γραμμ. μέχρι ήμί- 
σεως κιλού, ένίοτε δμως φθάνουν τά 
5 —10 χιλιόγραμμα.

Αύτή λοιπόν ή ουσία Αποβάλλεται 
Από τά ζώα ταΰτα καί τήν Ανευρί
σκουν έπιπλέουσαν έπί τής θαλάσσης 
ή έπί τών πάγων, δπου συχνάζουν 
τά κήτη.Ούτως Ιν Αφθονία; εύρίσκον
ται επί τών δχθών τής ’Ιαπωνίας, 
τών Μαλαίων, τών ’Ινδιών, τής Μα
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δαγασχόρης κα'ι τής Βραζιλίας.
Ιδού λοιπόν παράδοξος άλιεία, σκοπόν 

εχουσα τήν περισυλλογήν τών περιττωμάτων 
τών κητών ! Και δμως, θά τό πιστεΰσετε; Ή 
ύλη αΰτη Αξίζει τόσον κόπον και τιμήν, άφοΰ 
αγοράζεται άνω τών 1,000 φράγκων κατά χι
λιόγραμμου ! Καί προλαμβάνοντες τή εύλογον 
Απορίαν τών αναγνωστών μας,παραθέτομεντήν 
άνάλυσιν ένός χημικού. Λοιπόν περιέχει 2 °/0 
ουσίαν βαλσαμικήν, τά δέ λοιπά 98 μέρη απο
τελούν σχεδόν εντελώς ουσίαν άνάλογον πρός 
ττ\ν choleslerine, τήν έκρινομένην ύπό τοΰ 
ήπατος καν ήν οί φυσιολόγοι καλούν ήλεκρί- 
νην, έν δέ τφ έμπορίφ ή πολύτιμος αΰτη ύλη 
είναι γνωστή ύπό τό όνομα φαιδς ήλεκτρος. 
Αύτή είναι ή μιγνυομένη Ιν τη συνθέσει του 
λίαν Αρωματικού αποστάγματος έκείνου, ού 
ή ισχυρά όσμή δμοιάζει πρός τήν τοΰ μόσχου.

Έν δέ έλαχιστημόριον διαλυόμενον εΐς με- 
γάλην ποσότητα υγρού μά; παρέχει άρωμα 
Ικανόν διά μίαν δωδεκάδα έρμαρίων λινό- 
θήκης.

’Ιδού λοιπόν ότι ή περιζήτητος αΰτη ου
σία είναι έλάχιστα εύγενοΰς φύσεως καί ή λε· 
πτότής τοΰ Αρώματος της δέν προδίδει καθό
λου τήν καταγωγήν της. Και ήδη μετά τάς 
πληροφορίας ταύτας, θά εννοείτε διατί θεω- 

'ροΰνται ευτυχείς οί Αλιεΐς μεγάλων τοιούτων 
όγκων. Λέγουν δέ δτι τφ 1695 έταιρεία ’Ιν
δών εύρε τοιοΰτον όγκον 73 χιλιογρ. Ό δέ 
Βαλμόν δέ Βομσρ τφ 1721 είδε τοιοΰτον 100 

. χιλιογρ.
Μία τοιαύτη σφαίρα είναι Ικανή ν ’Αρωμα- 

τίση δέκα ’Αθήνας.
Ώς βλέπετε οί ’Ωκεανοί μάς επιφυλάσσουν 

έκπλήξεις Ασυγκρίτως Ανωτέρας τών έν. τφ πα- 
ρόντι άρθρφ.

Προσεχώς δέ θά δμιλήσωμεν περί άλλων 
πολύ περιεργοτέρων.

Κατά τόν Abbe Moreux
ANAPBAS ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΤΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(Συνέχεια· ίδε προήγ. ψύλλον)

Μέχρι τ¥,ς Αποχής- ταύτης, αί συνταγαί 
έγράφοντο λατινιστί. Άπό τόΰ έτους τούτου, 
1790, διετάχθησαν οί ιατροί νά γράφωσι τάς 
συνταγάς ίταλιστί. Προσέτι οί ιατροί ήσαν 
υποχρεωμένοι νά γράφωσι μέ μελάνην και κα- 

' θαρά διά νά μή γίνουν λάθη εΐς τά φαρμακεία 
και νά τιμωρώνται οί φαρμακοποιοί συνταγάς 
δυσανάγνωστους εκτελοΰντες.

y
Τά έν Έπτανήσφ φαρμακεία εκτός τώ 

φαρμάκων καί άρωμάτων έπώλουν χορδάς βιο
λιού καί κιθάρας, γραφικά είδη, χαρτί , τής 
μουσικής, προσωπίδας—μυρέττες, βόλτα, . ώς 
κοινώς έλέγοντο—λαμπάδας, βιβλία. Διότι 
οσάκις έγραφον εΐς Βενετίαν διά φάρμακα έ- 
φρόντιζον νά φέρωσι καί άλλα τινα είδη ένε- 
τικής κατασκευής πρός πώλησιν.

Τά φαρμακεία ήσαν τότε τά εύγενή συνεν- 
τευκτήρια τών επιστημόνων, εγγραμμάτων, 
ιερέων καί ευπατριδών, ίδιο: τό εσπέρας καί 
συνεζήτουν περί παντοίων ζητημάτων, έκτος 
τών πολιτικών, διότι τοιαύτας συζητήσεις δέν 
έπέτρεπεν ή κυβέρνησις. Τά πλούσια φαρμα
κεία εΖχον καί ιδιαίτερον δωμάτιον μέ κανα
πέ καί πολυθρόνας.

Καί τότε δέν έλειπον ή Spetialit0S διά νά 
αρπάζουν καί χρήματα άπό του δυστυχοΰς 
Ασθενούς ώς καί άλλαι σκευασίαι ιατρικές,, 
ών ή κυβέρνησις έδιδε προνόμια πωλήσεως 
μόνον τώ εύρέτν), Άλλά συγχρόνως δέν έλει- 
πον οί λαοπλάνοι εμπειρικοί Αμαθείς, καί φαρ- 
μακοκάπηλοι, αί ίάτρισαι γυναίκες καί δη 
γραϊαι καί οί—κατά τήν όνομασίαν τών χρό
νων·. έκείνων — οί τσαρλατάνοι, οϊτινες Από 
χώρας είς χώραν περιεφέροντο καί. δεζιά, 
Αριστερά έπώλουν ιατρικά, πείθοντες διά τής 
φλυαρίας τόν λαόν, πρός ζημίαν τής υγείας. 
Καί έν Έπτανήσφ ό κομπογιανιτισμός ήτο 
Αλλη τότε μάστιγζ. ’Εμπειρικοί ιατροί αμα
θείς έζ ’Ηπείρου ή'ρχοντο, έχοντες έν πείροι 
τά φάρμακα και περιεφέροντο δχι μόνον είς τά 
χωρία, άλλά και τάς πόλεις, διά νά μετέρ- 
χωνται δήθεν τήν επιστήμην των. Τούς ιατρούς 
τούτους ώνόμαζον Γιαννιώτες. Ό Ζακύνθιος 
ποιητής ’Ιωάννης Καντούνης, οστις ήκμασε 
κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα τούς ιστόρισε 
δι’ έμμετρου κωμφδίας.

Τά πανάκεια καί τά ξόρκια είναι δύσκολον 
νά έκριζωθοΰν άπό τήν Αμάθειαν. ’Αμαθείς 
δέν έννοοΟμεν τούς Αγραμμάτους, άλλά τούς 
Αγνοοΰντας καί αυτά τά στοιχεία τών φυσικών 
έπιστημών, οϊτινες δέν παραδέχονται τήν έ- 
πι.στήμηνκαί εμπιστεύονται είς τήν άγυρτείαν 
προς ζημίαν καί αυτής έκείνης τής υγείας, ήτις 
είναι τό πολιτιμωτερον τοΰ Ανθρώπου, καί τής 
οποίας τήν μεγίστην άζίαν τήν Αναγνωρίζει 
τις μόνον όταν τήν γάντι·

Δυστυχώς άπό τών Αρχαίων χρόνων ύπήρ- 
ξεν ιδέα κακή διά τούς ιατρούς καί πολλοί 
τούς κατέκριναν καί έναντίον αυτών πολλαί 
σάτυραι έγραφησαν. Ποιητής τοΰ δέκατου 
πέμπτου αίώνος καλεϊ αυτούς φονεϊςί

στην, όπως άνοίζωμενπαρένθεσιν καί περιγρά- 
ψωμεν βν, είς δ Αναφέρεται ό ιατρός καί ό 
φαρμακοποιός. Τό περίεργονκαί σπανιώτατον 

Φραγφούρτη έδημοσιεύθη τω 1568

La piU parte de medici oggi son omicida 
Cbe verilida molti sia bontana, .
Per medicine vendono doghe e stride. · 
Nodrigando infermita qual pus far sana : 
E molie volte abbondan tanto i termini. 
Cite innanzi tempo fan esca per vemini.

Άλλά πρό τοΰ ίταλοΰ ό Πλίνιος έγραφεν 
ότι: μόνος δ 'ιατρός φονεύει Ανθρωπον Ατι- 
μωριτεί.

Καί ό Rabelais Αρκετά έν τφ Pantagruel βιβλίον, έν Φραγφούρτη έδημοσιεύθη τώ 1568 
διακωμωδοϊ τόν ιατρόν. Ό Moliere έγραψε καί άνετυπώθη τφ 1574. Είς τδ βιβλίον τοΰτο _ 
τόν Medecin volant, ληφθέντα Από τόν Me
dico volante τοΰ Bartoli. Άλλ’ ό μέγας 
γάλος κωμικό; καί άλλαχοΰ τούς ιατρούς καί 
φαρμακοποιούς σατυρίζει. Καί ό Γογδάνης, είς 
τήν σειράν του, δέν έφείσθη τών άσκληπια- 
δών. Εΐχον οί Ανθρωποι τήν ιδέαν, ότι ό σκο
πός τών ιατρών ήτο νά παθαίνουν οι Ανθρω
ποι di far crepare ta gente. Ή πρόοδος 
όμως μετάβαλε τά πράγματα καί ό Lamar
tine έγραφεν, οτι ή Ιατρική σκοπόν έχει νάθε- 
ραπεύη. Άλλ’ ό λαός έξηκολούθη νά έχη τήν 
ιδέαν όταν ό Ασθενής έθεραπεύετο νά λέγγ), δ 
θεός τόν έσωσε καί όταν άπέθνησκεν δ για
τρός τόν πέθανε ή τόν σκότωσε. *0 ένετός 
Γάρζώνης είς τό περίεργον πόνημα αύτοΰ 
Piazza universale di tutte le professioni 
del mondo et nobili et ignobili, όρθά σκε- 
πτόμενος δέν καταφέρεται κατά τών έπιστη
μόνων ιατρών, άλλά κατά τούς ίατρρκαπήλων 
καί Αγυρτών, ciarlatani camuffati.

Κατά τούτων ή ένετική κυβέρνησις είχε 
δημοσιεύσει νόμους τφ 1634, 1692, 1760, 
1763, 1768 καί άλλους βεβαίως ποΰ δέν ειδο- 
μεν, διά τών οποίων Απηγορεύετο ή πώλησις 
δημοσίως ή κρυφά έλαίων, Αλοιφών, έλιζιρίων 
καί άλλων τοιούτων ειδών ποός βλάβην τίίς 
υγείας. Απηγορεύετο ή παραποίησες φαρμά
κων καί πβν β,τι οί ψευδοίατροι καί έμπειρικοί 
Αμαθεϊς καί οί τυχοδιώκται καί τά γραίδικ 
έπώλουν πανάκεια ή spetialites.

Spetialitd, όμως έπε- 
τρέπετο, άλλ’ έπρεπεν β μ
εύφευρέτης ή ό πωλητής Μ
νά έχη τήν άδειαν καί Η
έντυπον τήν συνταγήν Η
καί οδηγίαν μέ τήν ύπο- Η
γραφήν τοΟ Αρχιάτρου τίίς Η
χώρας. Ό παραβάτης έ- Η
τιμωρείτο μέ πεντήκοντα Η
δουκάτα ή καί περισό- Η
τέρα, κατά τήν κρίσιν Η
τ·?|ς δικαζούσης Αρχίίς, ■
καί μέ τήν καταστρο Η
φήν δημοσίως τών ψευ- Η
δοφαρμάκων. Τό ήμισυ ■
τοΰ προστίμου ήτο διά. Η
τόν καταδότην. Η

I 
Μ

Κατά τους χρόνους εκεί- . Β 
νους έδημοσιεύοντο καί 
περίεργα βιβλία. Ζητοΰ· 
μεν τήν άδειαν άπδ τδν 
ευμενή ήμών άναγνώ-

επιδεικνύονται οίαι ήσαν τότε αί έπιστήμαι 
και αί τέχναι και τί σημασίαν έδιδεν είς 
αύτάς ή κοινωνία. Τό βιβλίον φέρει άλαζω- 
νικήν επιγραφήν, κηρύττουσαν, οτι περιγρά
φει πάσας τάς έπιστήμας καί τέχνας τάς 
έφευρεθείσας Από την Αγχίνοιαν καί επιμέ
λειαν τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος Από τής 
δημιουργίας τοϋ κόσμου μέχρι των ήμερων, 
τής έκδόσεως τοΰ βιβλίου. Τό βιβλίον έχει 
εμμέτρους περιγραφής, ούτως είπεϊν, ύπό τοΰ 
ποιητοΰ Hartmann Schopper καί Αρκετάς 
εικονογραφίας, έν αις πάριστάνΟυσιν εργαζό
μενους τόν φιλόσοφον, τόν άστρονόμον, τόν 
φκρμακοπο’όν, τόν δικηγόρον, τόν τυπογράφον, 
τόν βιβλιοδέτην, τόν όδοντο'ίατρόν, τόν ρά
πτην, τόν υποδηματοποιόν, τόν άπό ύέλου ζω
γράφον, τόν....τόν....τδν.... Ό έκδοτης είναι 
ό Σισισμόνδης Κάρολος Feyerabet, βιβλιο
πώλης. Πρώτος έρχεται ό φιλόσοφος καί ·οί 
παρ’ αύτφ στίχοι μάς διδάσκουσιν : εκλέξετε 
τον δρόμον της ζωής, δστις καλλίτερα σας συμ
φέρει. Έντός τής οικίας και ίκτός, έπί τής 
θαλάσσης καί είς τούς Αγρούς έπίσης δύναται 
τις νά εύτυχήση' είναι εύιυχής δ έγγαμος, Αλλ.’ 
είναι ευτυχής και δ Αγαμος. Είναι εύχτριστον 
νά ίχη τις τέκνα, Αλλά και δ μή Ι/ων είναι 
Αμέριμνος. Ή δύναμις είναι Αωρον τήςνεότη- 
τος, ή δε σύνεσις τοϋ γήρατος, Έν (νι λόγφ, 
πρέπει νά ζή είς τρόπον ώστε νά κλείση τούς 
δφθαλμούς καί νά έγκαταλείφη τήν γήν οσον 

τό δυνατόν Αργότερα. Ή 
ζωή sjrai ύπέρτατον

"Έπειτα έρχίταιόΠά- 
πας λέγων ; Ή Μοίρα εις 
εμέ έπιτρέπει νά Ανοίξω 

κλείσω τάς θύρας 
Παραδείσου. Άκο- 

λουθούν οί Καρδινάλιοι.
“ΐ ίερεϊς β 

αύτοκράτωρ, οί πρίγκι- 
πες, οί εύπατρίδαι οί... 

ΗΜ|Η|^Η|^^^Β Έκ τών έπιστημόνων καί 
τεχνιτών προηγήται ό 

.. ιατρός.μεγαλοπρεπών έν- 
δεδυμένος, κρατών μικρόν 
ύάλινον δοχείον,τό ήμισυ 
γεμάτον κηούττων : Δέν 
είμαι δ Απόλλων τής 

ΗΙΜΗΜ^Η^Ι τρικής, δ Εφευρέτης.
Ή έπιστήμη είναι δώρον 

Αίθουσα ΣπετζιερΙας (Φαρμακείου) τοΰ Θεοΰ.
έν Βενετίρ κατά τόν Μεσαίωνα. ("Επεται τό τέλος/
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’Επιστολή ξενιτευμένης.

Πρό μηνός εύοιοκόμην εις τά Μπιάριτζ και 
περιφερομένη ξν ώραΐον Απόγευμα είς ta περί
χωρα τής θελκτικής ταύτης λουτροπόλεως, εν- 
ρέθην έξαφνα είς τόπον μυστηριώδη είς ίν βα
σιλέων τής σιωπής, κατοίκούμενον άπά σκιάς, 
μί μίαν Ατμόσφαιραν πλήρη Αρωμάτων καϊ 
προσευχών.

Ό ούρανός ήτο διαυγής καί τοϋ Αγρόν οί 
■θάμνοι καί τά δένδρα εύωόίαζον. Μακραν ή - 
κούετο ό κώδων ενός μοναστηρίου καλών τάς 
ευσεβείς ψυχας είς τήν βραδυνήν προσευχήν. Ό 
ήλιος περιπαθής έκλινεν έπι τής θαλάσσης ρί- 
πτων χρυσούς κα.1 πορφύρας ίπΐ δάσους τίνος έκ 
πεύκων πανυφήλων. *Ητο ή ώρα τής ιιελαγ- 
χολικής καϊ γλυκείας είρήνης, δτε ή ήμέρα ρί
πτει. τας τελευταίας Αναλαμπάς της.

«Όμιλείτε οιγαι>.
"Ελεγε μία επιγραφή κρεμαμένη Από τόν 

κλόδον ίι·άς δένδρου.
Μόνον δέ ό Αρμονικός φλοίσβος τής θαλάσ

σης και τών πτηνών τά τερετίσματα, έτάρασ- 
σον τήν σιγηλήν ήρεμίαν τοΰ θελκτικού τό · 
που... Πρός ποιους λοιπόν έδίδετο ή σύστα- 
αις^; ... .

Ήκολούθησα τήν Από κάκτων φρασοομέ- 
νην δενδροστοιχίαν, δπου μετεωρεΐτο* ή παρά
δοξος έπιγραφή... "Εν χαμηλόν περίφραγμα 
καϊ μία πλατεία θύρα, δφινεν έλευθέρους τους 
δφθαλμούς μου να διακρίνουν πέραν ίν μέσφ 
τών. Ακακιών, γερανίων καϊ μαργαριτών, ώς ίν 
Αποθεώσει συνδιασμένων, δπου εις μαρμάρινος 
βωμός ύψοΰτο, πρό τοΰ όποιου μία δούλη τής 
Παναγίας προσηύχετο.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΧΛΠΙΔ^ ’’Αφωνοι πάντοτε αί μοναχαΐ Ιργάξονται είς τό ζατώφλιον 
τών κελλίων την.

Μία λευκή οπτασία έπροχώριι ..

— Θέλετε να ίπισκεφθήτε τό μοναστήριον 
"Ηκουσα μίαν φωνήν ύπό τιι α λευκήν κύ· 
λύπτραν.

— Μάλιστα, Αδελφή μου, Απήντησα προ- 
θύμως άφοΰ τόσον Απροόπτως εύρέθην εις-τό 
ποιητικόν και εύλογημένον καταφύγιών σας... 
Τό άγιον αϊτό ίρημητήριον μόνους φύλακας 
είχε τόν καθαρόν ούρανόν, καϊ τόν πράσινον 
ώκεανόν τών ,φυτών καϊ Ανθέων μέσω τοΰ 
όποιου έφαίνοντο Ακόμη χαμηλότερα τά μονώ
ροφα κελλία καϊ οικήματα.

■— Πόθεν θέλετε να Αρχίσετε τήν ίπίσκεψίν 
σας, Ιξηκολούθησεν ύποχρεωτικώς ή μοναχή.

Δέν ήξευρα τί ν’ Αποκριθώ, 
καθόσον ήγνόουν τα τοΰ εύσεβοΰς 
Ασύλου.

Τήν στιγμήν ίκείνην μία λευκή 
σκιά μέ ένα μαΰρον σταυρόν-έ- 
προχώρει πρός τό μέρος μου ώ· 
θοΰσα μικρόν χειραμαξών.

Ύπεκλήθην πλήρης 'σεβασμού 
πρό τής διαβάσεώς της, φιθυ· 
ρίσαοα.

— Καλημέρα, Αδελφή μου.
Ή σκιά χαμηλώνουσ.α τους 

οφθαλμούς μί Αξιολάτρευτον κί- 
νησιν αίδημσύνης ■ καϊ Αποφεύ- 
γουσα νά συέαντήσή βλέμματα 
Ανθρώπινα, περιβεβλημένη ύπό 
Αγνότητας καί γλυκύτητος Αντί· 
παρήλθε.

—Σούτ, είπε μειδιώσα ή «.Mr
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κρά Αδελφή τών Πτωχών”' αί μοναχαί ζονν 
ίδώ ίν σιωπή.

— *Ω / είπα δέν τδ ήξευρα. Μήπως δέν 
Επιτρέπετε νά συνομιλώ μαζύ σας ;

—“Οχι, δχι, Απήνιησε ζωηρώς. ’Εμείς 
εΐμε&α Απλοί δούλοι της Παναγίας.' ίνφ αύταί 
εϊναι μοναχαί, αί Βερναρδίναι

Καί Αλλοι οπιώδεις, σχεδόν Αερώδεις υπάρ
ξεις διέσγιζον τδν ώπέραντον κήπον. Δύο λευ
κοί μοναχαί έσκνπτον ίπί τίνος Αγροϋ γεω
μήλων, ίνφ Αλλη είσήρχετο είςένθερμοκή- 
πιον κρατούσα ποτήριον. Έφαίνοντο δραστή 
ριαι καί πρακτικοί,πλήρεις μετριοφροσύνης και 
θείας χάριτος, δμοιαι πρδς τδς Παρθένους τών 
πρδ τής Αναγεννήσεως ζωγράφων. Ύπδ τούς 
μαγικούς δακτύλους των ή γή ξκαμνε θαύ
ματα, όλος δέ ό κήπος παρείχεν δψιν γήινου 
Παραδείσου.

—“Ολοι αί μοναχαί Ασχολούνται είς τήν 
καλλιέργειαν τοΰ κήπου;

—Μάλιστα. Άλλά ράπτουν επίσης θαυμά
σια, κειτοΰν καί κάμνουν Ασπρόρρουχα λεπτό
τατα, Εξαίσια·... Τδ κοινόβιον δέν εϊναι πλού
σιον καί πρέπει νδ ίργαζώμεθα.

— ’jAlot μετα\ύ των τουλάχιστον αί Βερναρ
δίναι δύνανται νδ δμιλοΰν;

'Α! δχι ! Ούτε μίαν λέξιν, κατά τδν κανόνα-
—Ποτέ ; '
—Ούδέπρτε !
Έσκεπτόμην όποια ήσαν, Απέναντι ήμών 

τών αμαρτωλών, τδ αγία αύτά πλάσματα, τδ 
Απεστερημένα Εκείνου Ακριβώς τού δώρου, τδ 
όποίον μας δίδει τήν ουγκίνησιν, τήν τραγικό, 
τητα, ή τήν χαράν τής ζωής ! 'Εκουσίως των 
νεαραί καί ώραΐαι Υπάρξεις κατεδικάζοντο εις 
τήν θυσίαν νά μήν Ακούσουν ούδέποτε μίαν 
εΰχάριστον φιλικήν φωνήν διά νά τάς παραμυ
θίση καί είς τήν έτι μεγαλειτέραν θυσίαν νδ 
μένουν Αφωνοι πρδ ίνδς δυστυχούς πλάσματος; 
χωρίς νδ τολμούν νδ τοΰ είποΰν:

ιΕϊμαι ίδώ; Ας μοιρασθώμεν τδν πόνον 
σου...»

Ζώσιν έντδς τών συγκινητικών καλλονών 
τής φύσεως καί δμως εϊναι ήναγκασμέναι να 
συγκροτούν τδν πόθον των να ίξυμνήσουν το 
Εργον τοΰ θεοΰ.

—“Ισως, είπα πρδς τήν Υποχρεωτικήν άδεί- 
φήν έρχονται ίδώ, δια νά λησμονήσουν είς τήν 
αΐωνίαν σιγήν καί τήν προσευχήν κάποιον με
γάλο» πόνον των ;

Ή μικρά δούλη τής Παναγίας προσήλωσε 
• τά ρεμβώδη μάτια της Επάνω μου καί Απήντη- 
σεν εΰχαρις :

*Α! δέν πιστεύω! Μάλλον ή κλίσις των τάς 
φέρει εδώ.... μόνη ή κλίσις των καί εϊναι εύτν- 
χείς δίαν Επιτύχουν αύτήν τήν χάριν.

Φανταοθήτε δτι περιμένουν καί δοκιμάζονται 
Επτά ολόκληρα έτη. Νά ! βλέπετε Εκεί κάτω 

τήν μικράν Εκείνην δόκιμον ποΰ σύρει τήν χει“ 
ράμαξαν -Δέν εϊναι ούτε εϊκοσιν ετών καί ε' 
χρειάσθησαν πολλά μέοα διά τά τής Επιτρέψουν 
να είσέλθη είς ιήν ήλικία» αύτήν. Άλλ’ ήτο τό
σον εύλαβής, τόσον φρόνιμος I Τώρα εϊναι πολύ

■ f .t ·
Ή εύιυχής σκιά Αντιπαρήλθε, μέτούς ώ ■ 

μους σκυμμένους, τδ πρόσωπον μετά δυσκο
λίας φαινόμενον ύπδ τήν μεγάλην ψάθινον κα· 
λύπτραν. Τδ παν ήτο ειρηνικόν καί αρμονικόν 
περί τήν λευκήν αύτήν παρθένον. Καί ή μα- 
λακή Αμμος δπου ίβυθίζετο τδ αμαξάκι της 
Αφινε να πέρνα Αθορύφως ή ονειρώδης κη
πουρός··.

Τδ εικοσαετές αύτδ παιδίον εϊχε διά παντός 
πλέον κλείσει τδ στόμα του· Εϊχε κλεισθή μέ 
δλην αύτοΰ τήν Ανθησιν είς τδ εύλογημένον. 
Αλλά παγετώδες αύτδ βαοίλειον τής σιωπής !

Σας είπα ήδη, δτι ούδέν περιτοίχισμα ίση- 
μείου τα όρια- τοΰ μοναστηριού, Ανηγερμένον 
είς τδ μέσον Ακριβώς θαυμαοίου δάσους. Καί 
νδ αισθάνεται τις δτι αύτδ τδ παιδίον, τδ τόσον 
Ελεύθερον είς τήν Ανοικτήν φύσιν ήτο αιχμά
λωτον ένδς Αγίου πόθου, μιας εύχής !

—Τουλάχιστον έχουν δικαίωμα να γράφουν;
—"Οχι, δχι, τίποτε. ’4Μά καί πρός ποιον 

σκοπόν να γράψουν ;
Πράγματι, μία Μοναχή δέν Αποφασίζει νά 

γράψη τδς μωρολογίας τοΰ συνήθους εμπορίου 
τών Επιστολών... Τδς λέξεις Εκείνος, ας άρ- 
νοΰνται τα ■ χείλη των νά προφέρουν, κρίνουν 
δτι εϊναι Ασεμνον να ,ίμπιστευθοΰν είς τδν χάρ
την... Καί δμως ίσκεπτόμηντδ παθητικόν βι· 
βλίον τδ όποιον θά Ανέβρυεν . Απδ μίαν Αγίαν 
μοναχήν Τερέζαν, τής όποιας ή καρδία θα ίξέ- 
φράζε τδ μαρτύρων καί τήν μακαςιότητα τής 
εΥδαίμονος Σιωπής. . \

Πάντοτε φιλόφρων, ή καλή Αδελφή, μοΰ έ
δειξε τδ Όμιλητήριον, μικρόν λευκόν ξενώνα 
Ασβεστόχριοτον μέχρι καί αύτής τής στέγης-γυ
μνόν, Απλούοτατον καί δμως εύχάριστον μέ τδν 
Ανθοστεφή δρίζοντά. του... Όμιλητήριον ! .. 
Τίτλος σκληρός είρωνίας, Αντίθετος πρδς τδ 
παράδοξον αύτδ μοναστήριον, τδν εύλαβή αυ
τόν οΐκον, όπόθεν ή δμιλία ίφυγαδεύθη-

—Έδώ αί μοναχαί δέχονται τούς συγγενείς 
των. Πατέρα, μητέρα καί Αδελφούς, Απαξ τοϋ 
έτους. Και μόνον αυτήν τήν ήμέραν έχουν δι
καίωμα νά δμιλήσουν.

Καί ήπόρουν τί αί σκιαί αύταί τής σιωπής 
ήδύναντο να εύρουν διά να είποΰν είς τδ προσ - 
φιλή Εκείνα δντα, μεθ’ ών πάσα ζώοα συγκοι
νωνία είχε κοπή έκτδς τής Εξαιρετικής αύιής 
ήμέρας...· “Ισως τίποτε, υποθέτω. . Έκτδς τών 
φροντίδων τής ψυχής καί τοΰ θανάτου, ποια 
Αντικείμενα ήσανά Ικαν νά διακόψουν τήν εύ
λαβή καί βαρείαν αυτήν σιωπήν ή οποία περιε·

ΕΙς τόν κήπον σιωπηλοί σκάπτουν λευκοί ύπάρξεις-οι

τοίχιζε τάς σκέψεις δλων αύτών τών καλο
γραιών !

Επεσκέφθην έπειτα τδ έοτιατόριον, μακρδν 
καί στενόν, μέ θαλπερόν Ατμόσφαιραν, μέ ξυ· 
λίνονς καθαρός τραπέζας, τών όποιων οί πό· 
δες ίχώνοντο είς τήν μαλακήν Αμμον.

Τα ίπιτραπέζια εϊχον τοποθετηθή. Πο
τήρια σκοτεινού ερυθρού χρώματος, μαχαίρια, 
κουτάλια καί πηρούνια ξύλινα, πιάτα καί κύ
πελλα στιλπνά ώραΐον πορτοκαλλοειδοΰς χρώ 
ματος, δλα αυτα έδιδον τήν δψιν έορτής είς τήν 
ταπεινήν αίθουσαν τών εστιάσεων. Πρδς τού· 
τοις διδ τών παραθύρων έφαίνετο τδ μαγικόν 
πανόραμα τών Ανθέων, τών φυτών θάμνων 
και δένδρων, καλλιεργουμένων κατά μικρούς 
κήπους, διότι ίκάστη Βερνανδί'-η είχε τδν ίδι- 
κόν της.

Ούδέποτε καί οΥδαμοΰ Αλλού είδα τριαντά
φυλλα, ήλιοτρόπια, ρεζεδας, θυμαριάς, κάπου 
τσινους, Ανκολίνας και δλα τά ώραΐα κηπευ
τικά Ανθη τής ίποχής, ίναρμονωμένα, ώς 
πρδς το Αρωμα καί τά χρώματά των, μέ τούς 
ευλαβείς ίκείνους τόπους τής σιωπής καί τής 
προσευχής. Καί ή καλή Αδελφή βλέπουσα τα δινα, 
θαμβωμένα βλέμματά μου είπε.

— Βλέπω δτι πολύ Αγαπατε τά Ανθη. Λοι 
πδν θδ σάς προσφέρω μίαν Ανθοδέσμην ίκ μέ
ρους των.

Καί διά να συμπληρώση τδ δώρον της προ- 
σέθηκε διά σιγανής φωνής.

—■ Καί θα προσευχόμεθα Υπέρ Υμών.
Τήν στιγμήν εκείνην ό κώδων ίσήμανε... Καί 

βραδέως αί λευκαί σκιαί εγκαταλείψασαι τα έρ
γα των, ίσταύρωσαν τας χείρας Υπδ τας εύ· 
ρειας περιχειρίδας καί μέτά μέτωπόν σκηπτόν, 
τδ βήμα ίλαφρδν επί τής Αμμου, ώλίσθαινον 
πρδς τδ παρεκκλήσιον.

— "Ελθετε, εϊπεν ή φίλη μου χαμηλοφώ- 
νιος. Είναι ή ώρα τής προσευχής... Μετ’ δλί-

γον θ’ Ακούσητε καί τήν φω
νήν των.

— 'Τήν φωνήν των ! Λοιπδν 
δμιλοΰν ;

Καί ή μικρά Αδελφή αΰστη- 
ρώς μοΰ Απήτησεν.

— Όχι δέν δμιλοΰν, προσ
εύχονται.

Ή φωνή τής προσευχής δέν 
ήτο δι’ αύτάς φωνή Ανθρώπινη, 
Αλλ’ Ιερά, προσεγγίζουσα αύτδς 
πρδς τδν θεόν.

*Ω ! σείς, δσοι πιστεύοντες, 
νομίζετε διι γνωρίζετε νά προ- 
σεύχεσθε καί σείς οί Αδιάφο- 
αοι, οί Αθεοι, δπου δέν θέλετε 
νά προσεύχεοθε καθόλου, έλθε
τε, δταν ή ήμερα σβύνει, εις ένα 
μικρόν παρεκκλήσιον φυτρωμέ

νου είς τήν καρδίαν δάσους Απεράντον μεθυστι
κών πεύκων έλθετε ν’ Ακούσητε τάς τραγικός 
αύτάς λέξεις ποΰ ψάλλουν στόματα διά παντός 
κλεισμένα Εις αύτδς τάς Αγνός φωνας αί δποϊαι 
φιλαργυρώτατα φυλάσσονται μόνον διά τήν 
προσευχήν, μόνον διά τούς ύμνους τον Ύψι· 
στον, Υπάρχει τόση εύλάβεια, τόση γλυκύτης, 
ώστε σπαράσσεται ή ψυχή ήμών τών βεβήλων 
θνητών.

’Ω / Ασφαλώς αί συγκινητικοί των λέξεις 
Αναβαίνουν γρήγορα μέσα Απδ τδ δάσος καί 
έρχονται εις τά θεία ώτα.

« Αγία Μαρία, μήτερ τοΰ θεοΰ,προσεύχον, 
δι' ήμας

“Αλλοτε αί μελωδικαι φωναί των Υψοΰνται 
ώς μία ίπείγουσα ίκεσία και Αλλοτε χαμηλοΰν- 
ται καί σβύνουν ώς Απογοητευμένοι... Ναί εϊχε 
δίκαιον ή Αγαπητή Αδελφή. . · δέν δμιλοΰν- 
προσεύχονται!

— θέλετε νά ιδήτε τδ κοιμητήριόν μας ;
Διεσχίσαμεν Ανθισμένος δενδροστοιχίας, διε· 

σκελίσαμεν μικρόν θύραν καί εΥρέθημεν είς τδ 
ίερδν τοΰτο μέρος. Ύψηλαί κυπρίδες,Ανθη ρό· 

ούρανδς πορφυρωμένός καί κάτω λεπτή 
Αμμος. 'Ιδού ποΰ, δια τδν τελευταϊον ύπνον 
των. Αναπαύονται αί προσφιλείς ανται Υπάρξεις.

Ούδέν μνημείον, ίπιγραφή ούδεμί'α. Μικρός 
σωρός Αμμου, καί ένας σταυρός πρωτογενή;, 
ένα παιδικόν Αθυρμα, δύο σταυρωτά! γραμμάι 
Απδ κογχύλια !

Καί ενώ παρετήρουν τούς τάφους τούτους 
τόσον συγκινητικώς απλούς, ίν μέσφ τοιαύτης 
πλούσιας φύσεως, εϊς βογχασμδς μόλις Ακουό- 
μενος καί έπειτα ίνδυναμωθείς Αποτόμως, πλη- 
σιάζο>ν πρδς ήμας, μ’ ίξέπληξεν.

-—Μά πώς ! έρχονται αύτοκίνητα ίδώ;
- “Οχι ! είπεν ή μικρ ά Αδελφή περισσότερον 

έκπληκτος.
Καί τότε Υψώσασαι τούς δφθαλμούς εΐδομεν
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ύπέρ τδ παρ&ενικόν κοιμητήριον Ιπταμένην 
εϊς τόν χλιαρόν καί γλνκνν. Λέρα τής έσπέρας 
Sv πτηνόν.... Sv Από τά ώραΐα πτηνό. τής Γαλ
λίας. φέρον Μ τής γιγαντιαίας τον ράχεως 
κάποιον ήρωα.

At &yuu παρ&έναι ήσαν δλαι εϊς τήν εκκλη
σίαν και δίν Αντελήφ&ησαν τά άέαμα τούτο.

"Αν έβλεπον 5ρα γε τά Αεροπλάνον δα 
ήδύναντο τό. συκρατήσουν μίαν κραυγήν έκ- 
πλήξεως καί θαυμασμού ; Γνωρίζουν τί ση
μαίνει Sv τοιοΰτον μηχάνημα ; "Οτι καέΓ ήν 
στιγμήν ϋνοιάζονν τήν ζωήν των εϊς τήν σιω
πήν, δια τόν θεόν, άλλοι ϋυσιάζονν τό αΐμα 
των πρός κατάκτησιν όνος Ιδανικού;

Τό λυκόφως έπιπτε. Μλ λύπην μου έγκατέ- 
λειφα τό καταφύγιού τής Σιωπής, βλέπονσα δε 
τους βναφαινο μένους Αστέρας, ίσκεπτόμην ;

«’Εκεί ύψηλά, μΐ τήν χάριν τον θεόν συ- 
ναντώνται δλαι at φυχαΐ τών δικαίων.»

Υυοηε ΑΝ—ΠΡ1ΝΤ.

70 ΕΤΩΝ ΓΡΑΙΑ ■
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΝΕΑΝΙΚΟΝ

- -Πλεϊσται όσαι σκευασίαι πωλούνται καί δια
φημίζονται άπό· φαρμακέμπορων, ιατρών καί 
μυροποιείου, προς διατήρησιν του ωραίου δέρ
ματος του προσώπου. Έξ 5λων δμως αύτών 
έλάχισται, διά νά μή είπωμεν ούδεμία, έκ- 
πληρούν τάς υποσχέσεις τών ρεκλαμών. Έξ 
αυτοί» λαβουσα αφορμήν μία Γαλλίς 7Οτούτης 
διαμένουτα έν έπαρχί^, έγραψε πρδς τήν διεύ- 
θυνσιν τών «Χρονικών» τά εξής :

«Τδ μυστικόν τής οικογένειας μας».
Πρδ, πολλών, έτών, άπδ -μητρός είς κόρην 

είμεθ.α γνωσταί εις τήν επαρχίαν μας διά τήν 
•έξαιρετικήν ■ δροσερότητα καί ωραιότητα τού 
δέρματός μας και πρδ παντός διά τήν διατή- 
■ρησιν τού προσώπου μας είς άνθηροτάτην κα- 
.τάστασιν καί είς αυτήν τήν γεροντικήν ηλι
κίαν. Άπό τίνος δέ χρόνου είς πολλάς φίλας 

.μας αί όποΐαι άηδίάσαν τάς άτελεσφορους καί 
τόσον ρεκλαμαριζομένάς σκευασίας, έδώσαμεν 
τήν συνταγήν μας, τήν οποίαν άπδ πολλών 
έτών 'διατηρούμεν ώς οικογενειακόν μυστικόν 
.. Ήδη. δέ, έπειδή έσκέφθημεν, οτι κάνέν 
.συμφέρον δέν έχομεν νά τήν κρατώμεν μόνον 
δι ’ ή-μάς, ευχαρίστως τήν άνακοινούμεν, πρός 
τάς φίλας,άναγνωστρίας.

Είναι άπλουστάτη. ’Αγοράσατε άπδ τδν 
φαρμακοποιόν σας-60 γρ. δδα-τος ρόδων, 60 
,γραμ. άνθη ΟΖΟΙΠ και 3 Vj γραμμ. βάμμα
τος Βενζοίνης καί τά άνάμιγνύετε μόναι σας. 
’Ανακατεύετε καλά-.τήν διάλυσιν καί θέτετε 

ίξ αυτής έπι τού δέρματός σας πρωί και βράδυ 
μέ ένα βαμβακερό ύφασμα.

Νά είσθε δέ βέβαιαι οτι είς διάστημα όλι- 
γώτερον τών 8 ήμερων, θά σάς έρωτοΰν οι 
γνώριμοι πώς τδ πρόσωπό* σας ήλλαζε τοσον 
είς δροσερότητα καί άπαλλότητα.

‘Γήν συνταγήν'ταύτην όχι μόνον έξ ιδίας 
πείρας έδοκιμάσαμεν, άλλά και έπί φίλων 
μας. Μέ αυτήν τήν άπλουστάτην σκευασίαν, 
όχι μόνον τήν δροσερότητα τού. δέρματος δια- 
τηροθμεν, άλλ’ έθεοζπεύσαμεν τάς άκμάς, 
(σπυράκια) καί τά εκζέματα. Είναι ώρισμενως 
τό ιδεώδες θεραπευτικόν τοΰ δέρματος. Ή 
συνταγή είναι -παλαιά δοκιμασμένη καί όλι- 
γοδάπανος.

Μία έπαρχιώιης.

ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΡΕΙΣ

Πολλά ώραία πρόσωπα χάνουν έκ τής έλ- 
λείψεως ζωηρών,, γραφικών όφρυων καί βλε
φαρίδων. Δυνατόν μάλιστα καί νά άσχημί- 
ζονται σημαντικώς, αν α.ί τρίχες είναι πολύ 
λεπταί, άδιόρατοι καί άραιαί.

’Αποκλειστικόν λοιπόν φάρμακον πρδς έπαύ- 
ξησιν καί ένδυνάμωσιν τών όφρυων και βλεφα
ρίδων, συνιστάται τδ κάτωθι φάρμακον, δι’ού 
δέον νά έπαλείφονται έλαφρά τήν εσπέραν 
άι·ά διήμερον, μέ έν λεπτόν πινέλον.

Huil de ricin 10 gr. Azotate de pilo
carpine 0, gr. 20, Teinture de cantha- 
rides 5 gouttes.

MATTINATA
L’aurora bfanca vesfita

Ή χαραυγή στό κάτασπρα ντυμένη
χύνει τρνγύρω.δροσύλενοτη εύωδία 

τον Ήλιον τό φως, περήφανα προσμένει 
χιά τά χαιδέψη, τ’ Ανδη, τα κλαδιά.

Καί σόν δωρώ κρυφά ουγκινημένος 
τό χρώμα σον γλυκεία μου χαραυγή 

χιά ’κείνη τραγουδάω λυπημένος 
δπου κοιμάται στον νπνο τό βαδύ...

Ντύσου τή κάτασπρη, καί ον χλαμίδα
“Ακου τό δύστυχο τραγουδιστή, 

λείπει, δπου λείπεις, τού "Ηλιου ή άκιίδα 
γεννιέται ή Αγάπη, δπου είσαι σύ....

Ζάκυνθος
' ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΤΤΣΗΣ

Ο SYMMAMKOS HOACMOS

ΚΑΤΑ TKS ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ?
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ.)

Τήν έπομένην περί τήν Ιην τής πρωίας 
άναχωρεϊ τό Σύνταγμά μας, έχον σειράν 
έφεδρείας, προπορευομένων τών 3ου καί 7ου 
Μάχη σήμερον πρδς τό ίδικόν μας μέτωπον 
δέν γίνεται. Ή μεραρχία διέρχεται μέσω χα
ραδρών καί ύψηλών άποκρήμνων μερών κατ’ 
άνδρα, τό δέ πυροβολικόν μή δυνάμενον νάμάς 
άκολουθήση, ώς έκ τοΰ άνωμάλου έδάφους, 
κάμνει μεγάλον κύκλον. Περί τήν 5ην Α
πογευματινήν εύρισκόμεθκ είς πολύ υψηλούς 

'λόφους καί άποκρήμνους, δπου καί έκεΐ άνα- 
πτυσσόμεθα μέχρι νεωτέοας διαταγής. Άπό 
μακράν είς τδ άριστερόν, ή τετάρτη Μεραρχία 
άκούεται μαχομένη, καθ’ ολην δέ τήν σημε
ρινήν ημέραν οί άξιωματικοί μας ολοι άνέρχον 
ται είς τήν κορυφογραμμήν καί μέ τά δίοπτρα 
διακρίνουν πέραν μακράν τδ Κιλκίς.

Τέλος άρχίζει νά νυκτών·?) καί έτοιμαζόμε- 
θα νά κατακλιθώμεν· έκαστος δέ έξ ήμών ζη
τεί και ευρίσκει τδ κατάλληλον δι’ αύτόν έ
δαφος κατόπιν τριημέρου άϋπνίας, όπως άνα- 
παυθώμεν. Περί τής 7ην μ. μ. έφιππος άγ- 
γελιοφόρος τής Μεραρχίας μας φέρει διαταγήν 
δπως εκκίνηση δλο τδ Σύνταγμα καί μετά 
νυκτοπορίαν φθάση περί τά έξημερώματα είς 
τό δεξιόν τής 4ης Μεραρχίας, ή οποία είχε 
προχωρηση και αδτηάρκετά πρδ τών χαρακω
μάτων τοΰ Κιλκίς. Αί κουβέρται λοιπόν έδέ- 
νοντο είς τούς γυιλιούς καί οί λόχοι μετ’ ολί
γον είχον συγκεντρωθή είς τδ Σύνταγμα. Συ- 
ναντώμεν ουτω άμέσως τήν νύκτα άνερχόμε- 
νοι καί κατερχδμενοι διαφόρους άνωμαλίας τού 
έδάφο υς πότε πίπτων ό είς έπί του άλλου καί 
πότε διολισθαίνων είς πολλών μ.έτρων βάθος.

Άφ’ ου καθ’ ολην τήν νύκτα δέν έκάμομεν 
άλλο είμή νά προχωρούμεν, περί τήν 3 1)2 
πρωινήν ώραν έφθάσαμεν τήν κάτω πεδιάδα 
καί έκάμομεν στάσιν, δπως συγκεντρωθώσιν 
οί λόχοι, καθ’ ότι είχον διασκορπισθή. Είναι 
άκόμη πρωία καί δέν διακρίνομεν τά μέρη κα
λώς. Ο' λόχοι δικτάσσονται νά άναπτυχθοϋν 
καί νά άρχίση ή ποοχώρησις πρδς μάχην. 
Δέν παρέρχεται δέ ήμίσεια ώρα καί μάς έρ
χεται βροχή σφαιρών άπδ τούς άμυνομένους 
βουλ γάρους. Καθ’ βλο τδ μέτωπον είχεν άρ- 
χίσει ή μάχη. *0 λόχος μ.ας μέ τδν λοχαγόν 
έπί κεφαλής πορεύεται πρώτος, καταλαμβάνο
με* δέ τά χαρακώματα αΰτοΰ, άλλά μένομεν 
έκεί, προφυλασσόμενοι άπδ τά διαρκή πυρά 

τοΰ έχθρικοΰ πυροβολικού, καθόσον διελθόντος 
όλίγον πριν Βουλγαρικού άεροπλάνου έπεση- 
μάθησαν τά μέρη άτινα καιείχομεν καί ορτω 
ήρχισαν βάλλοντες καθ’ ημών πυρά όμα- 
δόν. ’Ενώ δέ εύρισκόμεθα γονυκλινείς, προφυ- 
λασσόμενοι καί συζητούντες πότε θά ύποχω- 
ρήση ό έχθρός, αίφνης μία βολιδοφόρος 0βίς 
έκραγεϊσα άνωθι ήμών μάς άνεστάτωσεν. ’Εγώ 
έπεσα χαμαί βληθείς ύπδ βλήματος διελθόντος 
τήν άριστεράν ωμοπλάτην, διαπεράσαντος τδν 
πνεύμονα καί έξελθόντος μεταξύ τού τετάρτου 
καί πέμπτου μεσοπλευρίου. "Εμεινα άναίσθη- 
τος έκ τής αιμορραγίας, τήν ιδίαν στιγμήν 
έπληγώθησαν δύο δεκανείς καί τέσσαρες στρα- 
τιώται τής διμοιρίας μου. Έγώ μετά τδν 
τραυματισμόν έμεινα έκεΐ έπί δίωρον περίπου 
είς άφασίαν, καί άφ’ ού μέ περιέδεσεν ό 
ιατρός κ. Γραμμένος μέ έστειλαν έντδς κουβέρ
τας είς τδ υπαίθριον χειρουργεΐον, άπέχον 1 
1)2 ώραν περίπου έκεΐθεν. Μετά δύο ώρας άφ’ 
ού συνήλθαν εύρέθην δεδεμένος είς δλο τδ 
στήθος καί έντδς άχυρώνος τουρκικού. Μέ έ- 
πεσκέφθησαν δέ οί ιατροί έκεί καί άφοΰ ήλ- 
λαξαν τδ τραύμα, συνωμίλουν γερμανιστί μέ 
τόν Διευθυντήν τού χειρουργείου, διά νά μή 
τούς έννοήσω. Ή δίψα μέ είχε τρελλάνει καί 
έζή τούν έπανειλημμένως νερό, άλλά νεωτέρα 
διαταγή τού χειρούργου επέτασσε νά μή μοΰ 
δίδουν, είμί όλίγας σταγώνας· φαντασθήτε 
λοιπόν τδ μαρτύριόν μου. Τό δέ γεύμα μου 
ώρίζετο είς ζωμόν καί γάλα. Έξηπλωμένος 
δπως μέ έτοποθέτησαν, έμεινα έντδς τού ά
χυρώνος έπί τρεις ημέρας, άλλ’ δλοι οΐ πλη
σίον αχυρώνες ήσαν πλήρεις τραυματιών καί 
δέν ήκουέ τις είμή βογκητά, φωνάς, καί 
κλαυθμ.ούς. Τδ Κιλκίς μάς έφαγε πολλούς. 
Ήτο άπελπιστικδν τδ θέαμα, άλλά παντού 
καί πάντοτε υπομονή χρειάζεται. Περί τήν 
τρίτην ήμέραν οί εύρισκόμενοι δεξιά μου και 
άριστερά δύο τραυματίαι εύρέθησαν νεκροί καί 
τά πτώματά Υων έπί δέκα ολοκλήρου; ώρας 
έμενον πλησίον μου, καθ’ οτι οί τραυματιο
φορείς δέν αντελήφθησαν τον θάνατον αύτών 
άπδ τής νυκτός, καί μάλλον ίσως δέν είργά- 
ζοντο όπως έπρεπε.Άλλά τί τά θέλετε, αύτά 
έχει ό πόλεμος, καί δέν πρέπει τίποτε νά μάς 
πτο^. Περί τήν μεσηβρίαν μάς επισκέπτονται 
πάλιν οί ιατροί καί είς τούς δυναμένους νά 
διαμετακομισθούν δίδουν είσητήρια διά τά έν 
Θεσσαλονίκη Νοσοκομεία· ό ιατρός δέν μέ έκρι
νε* ώς δυνάμενον νά μετακομισθφ λόγφ τής
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σοβαρότητο; τού τραύματός μου, άλλά μετά 
τά; πολλαπλά; παρακλήσεις και διαμαρτυ
ρία; μου, βτι εΐς τδν αχυρώνα αύτόν ήμην χει
ρότερα, μέ ένέγραψ: τέλος καί εμένα εί; τδν 
κατάλογον τή; μετακομίσεως καί περί τήν 
4ην άπογευματινήν έφθασαν τά μεταγωγικά 
ζώα, φορεία καί λεωφορεία κα’ι δι’ αύτών όλων 
τών μέσων μά; μεταφέρουν εί; τήν πλησιε- 
στέραν στάσιν τοΰ σιδηροδρόμου, δπου έπερι- 
μένομεν τήν άριξιν- τοΰ τραίνου. Δεξιά καί 
άρεστερά τή; γραμμή; έχουν άποθέσγ τά φο
ρεία, καί οί δυνάμενοι νά βαδίζουν είχον κα- 
θήση εΐς διάφορα μέρη. Το &έκμχ ητο λυπη
ρόν καί μελαγχολικόν 400 περίπου τραυμα- 
τίαι σοβαρώ; καί μή νά κεΐνται κατά γής. 
άλλοι νά βογγούν καί άλλοι μετά λύπη; 
νά συνομιλούν κατόπιν .τή; πρώτης μάχης 
μέ τδν σύμμαχον. Τήν 9ην μ. μ. φθάνει 
τδ τραίνο φέρον και άλλου; τραυματίας. Εί
ναι Σερβικδν μέ νοσοκόμους και νοσοκόμας 
Σέρβους· Svx, svx τά φορεία μεταφέρονται 
έντδς του τραίνου και μετά μίαν και ήμίσειαν 
ώραν περατωθείση; τής έπιβιβάσεως άναχω- 
ρούμεν μέ πολύ μικράν ταχύτητα, ένώ έντδς 
τού τραίνου άλλος ζητεί νερό, άλλο; οίνον καί 
καπνόν, καί άλλο; πονεΐ, οί δέ Σέρβοι δ,τι 
ήδύναντο έκαμνον, διά νά μάς εύχαριστήσουν.

Τήν 3ην πρωινήν φθάνομεν εΐς τδν Σταθ
μόν Θεσσαλονίκης. Άπδ τά παράθυρα δέδια- 
χρίνομεν δλα τά καταστήματα άνοικτά με φώ
τα δεξιά καί άριστερά. Μάς άνέμενον, κυ- 
ρίαι δέ δεσποινίδες άρκεταί καί κίνησες ζωηρά. 
Μόλις τδ τραϊνον έστάθμευσεν άνήλθον επάνω 
διάφοροι κυρίαι καί δεσποινίδες καί μάς προ- 
σέφερον γάλα, λεμονάδες, λουκούμια, μπισκότα 
κτλ. Άπορούμεν δλοι πώς κατ’ αύτήν τήν 
ώραν εΰρίσκοντο έπί ποδός, διά νά μάς περι
ποιηθούν. "Εξω δέ του σταθμού κόσμος πολύς 
διαφόρων φυλών, Εβραίοι, Τούρκοι, "Ελληνες 
μάς μετέφερον άπδ τού Σιδηροδρόμου εΐς τά 
αυτοκίνητα, καί άπδ εκεί, είς τά Νοσοκομεία. 
Καθόλου περίεργον δτι έδειξαν μέγατδ ένδ·.α- 
φέρον αύτών, διότι ήσαν εύχαριστημένοι άπα- 
ξάπκντες διά τήν έκδίωξιν τών κακούργων καί 

.διά τάς νίκα; τού στρατού μας.. ΙΙροσήλθον 
αυθόρμητοι οί Ίσρα'ίλίται καί Τούρκοι δπως 
βοηθήσουν διά τήν μεταφοράν τών τραυματιών 
καί περιποίησήν των. Μέ μετέφερον εί; τδ Νο- 
σοκομεΐον τού ’Ερυθρού Σταυρού (Idadi6) ώ- 
ραΐον κτίριον, πρφην Σχολή τουρκική. ’Εν
ταύθα ένοσηλεύοντο 500—600 τραυματίαι. 
’Επειδή δέ ό χώρος δέν έπήρκει, έθεσαν κλί- 
νας καί είς τού; διαδρόμου; τοΰ Νοσοκομείου· 
ώς διευθύντριαν εέχομεν τήν Δα Βαρουξάκη εις 
δέ τούς διαφόρου; θχλαμου; έπέβλετον άλλπι' 
Κυρίαι καί Δεσποινίδες τή; Θεσσαλονίκης. 
Είς τδν θάλαμό/ μου εί'χομεν τήν Κυρίαν Κα- 
τσίγρκ Μελά, ’Ιατρόν, χειρουργόν δέ τδν κ.

Γερουλάνον ’Αρχίατρον, δστις μάς έπεσκέπτετο 
συνεχώς. Κατά τδ δ.άστημα τής ενταύθα δια
μονή; μου ήνοχλούμην ύπο δύσπνοιας καί βη- 
χός δυνατού, μοΰ είχον δέ δόση κόνεις τινα; 
δπως με ελαφρώσουν, άλλά τίποτε, καμ- 
μία βελτίωσις δέν έπήοχετο καί δυσανασχε
τούν, Έν τούτοι; παρηγορούμεθα σημαντικώς, 
διότι καθ’ έκάστην μάς έπεσκεπτοντο Κυρίαι 
καί Κύριοι κομίζοντε; διάφορα άντικείμενα 
καί γλυκίσματα χάριν τών τραυματιών. Ιδιαι
τέρως πρέπει ν’ άναφέρω καί όμολογήσω τδ 
πολύ ένδ·αφέρο·', δπερ έδειξαν οί πρώην γεί
τονες μας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Καί Όλγα 
’Ιατρού, κ. Νικοτού, κ. Δζλαβέρζς καί Δες 
’Ιατρού, ’Ανδρομάχη Κοκίνου, Θέκλα Ζαμά- 
νου, Εύκγγ. Νικοτοϋ, άληθώς άκούρασται και 
εΐς άκρον περιποιητικά! ώς νοσοκόμαι, μάς 
έπεσκεπτοντο δέ καθημερινώς κομίζουσαι κα
πνά καί διάφορα γλυκίσματα· τούτο δέ έγίνε- 
το εί; ολους τούς τρααματίας έν γένει. οϊτινες. 
εΐχον γνωρισθή μέ τούς φιλότιμους Θεσσαλο- 
νικεΐ;. Εύρισκόμεθα μέν μακράν τών συγγε
νών καί φίλων, άλλά άντέκατέστησαν τάς μη
τέρας, άδελφάς καί φίλους μα; οί θεσσαλονι- 
κεΐ;, οϊτινες έδειξαν, δτι άναγνωρίζουν τούς 
κόπους, κακουχίας καί θυσίας ά; ύπέστη ό 
στρατός πρδς άπελευθέρωσίν των, καί εΐργά- 
ζοντο ύπερανθρώπω; άπδ πρωίας μέχρι βκθεία;
νυκτος.

Μετά δεκαπενθήμερον διαμονήν μου εν 
τφ Νοσοκομείφ τούτφ,-μετεκομίσθην διά τής 
α’Αλβκνίαςο εί; τδ Αρσάκειου νοσοκομεΐον 
τών ’Αθηνών κατόπιν ενεργειών τών οικείων 
μου ϊνα εΰρίσκομαι πλησίων αύτών.

Τήν 5ην Ίκνουκρίου, Ιην μ. μ. άνεχω
ρήσαμεν διά Πειραιά, έν δλω 506 τραυμζ- 
τίαι διά τής ’Αλβανίας μέ άναλόγως ελάχι
στο·/ προσωπικόν. Ή περιποίησις ήτο άρκετή, 
ευκίνητος δέ ό άρ/ινοσοκόμος Λοχίας Άλι- 
φέρνης, δστις έτρεχε καθ’ ολα τά διαμερί
σματα, ί»α έπιβλέπη καί άλλάσση τά τραύ
ματα. Τδ άπόγευμα δμως εί'χομεν θύελλαν, 
βροχήν και τούτο ήνάγκασε τόν πλοίαρχόν 
μας ν’ άλλάξη δρομολόγιου καί διήλθε μέσω 
Χαλκήδος. Τδ δέ Σάββατον περί τήν 4ην μ.μ. 
έφθάσαμεν είς Πειραιά, δπου μάς άνέμενεν 
είς τήν προκυμαίαν ό ’Αρχίατρος κ. Άρνώ 
μετά τού προσωπικού, τών Αυτοκινήτων καί 
καί Νοσοκομιακών τραίνων. Έπιβιβασθέντες 
μέσω τοΰ πλήθους ζητωκραυγάζοντος, έζεκι- 
νήσαμεν καί σταθμεύσαντες είς τδ ΘησεΙον, 
έπιβιβζζόμεθα είς Νοσοκ. τραίνα, ίττ'Κ μάς 
μεταφέρουσι διά τών οδών Έρμού καί Άθη- 
νά;, οπού τδ πλήθος έξερράγη εί; ζητωκραυ
γής καί χειροκροτήματα μόλις μάς είδεν, ένώ 
άλλοι έξήγαγον τού; πίλους, γραΐαι δέ τινες 
έίάκρυον διά τδ συγκινητικόν θέαμα τής με
ταφοράς εκατοντάδων τραυματιών, τού πολέ-

Θεσσαλονίκη 
έπαρκώς. Ό 
τήν πρώτην 
πλευράν καί 
άχρήστου καί 
και ό βήχα; 
ό χειρούργος 

αύτην καί έξάγει καί αυτός 440 γραμμάρια

μου. Περί τούς 40 τραυματία;- μάς τοποθε
τούν είς τδ Άρσάκειον Παρθεναγωγεΐον, αφού 
πρώτον μάς ήλλαξαν, έπλυναν και επέδεσαν 
τά τραύματά μας, εϊτα δέ ήσυχάσαμεν εί; τά; 
άναυτικάς όντως κλίνας τού κ. Άρνώ. . Τήν 
έπομένην μέ έπισκέπτονται οί Ιατροί κ, Ά- 
ναγνωστόπόυλος, 'Γσοκόπουλος, ΙΙαντόπουλος 
καί Λοβέρδος μετά τού Έπιτήμου Αρχιάτρου 
κ. Φωκά χειρούργου. Μέ εξετάζουν δέ έπανει- 
λημμένως καί άκροκσθέντε; τον θώρακα άνακα- 
λύπτουν έντδ; αύτοΰ περίσσειαν άχρήστου αί
ματος, δηλαδή εδρον αίμοθώρακα πράγματι 
επικίνδυνον, τόν οποίον οί έν 
’Ιατροί δέν διέγνωσαν φαίνεται 
κ. Φωκάς, μοΰ ένεργεϊ συνεπώς 
παρακέ'ντησιν εΐς τήν ίριστεράν 
εξάγει’380 γραμμάρια αίματος 
έπιβλαβούς. Ή δύσπνοια τότε 
έλατούνται καί μ.ετά 12 ήμέρας 
ιατρός κ. Τσοκόπουλο; έκτελεϊ δευτέραν τοι- 
αύτην καί έξάγει καί αυτός 440 γραμμάρια 

’ότε πλέον εξαλείφεται καί δύσπνοια καί βήξ, 
έκτρός όλίγων μικρών ένοχλήσεων τών πνευ
μόνων. Ή τροφή μ.ας εϊνε άρκςτά καλή πρό 
παντός τών διατελούντων ύπδ δίαιταν, άπαρ- 
τιζομένη έξ ώών, ζωμού, κρέατος, κρέμας, 
γιαούρτής, κτλ. Έν τούτοι; ώς παντού καί 
πάντοτε ύπήρχον καί έδώ οί δυσηρεστημένοι 
καί τά παράπονα δέν έλειπον, άτινα ίμως ή 
καλή καί έπιτηδεία πάντοτε εΐ; 5λα Διευθύν
τρια Κυρία Βαρουξάκη υποσχόμενη ένήργει κα- 
ταλλήλω; καί έξοικονόμει -τήν. περίστασιν ααί 
δέν μάς έλειπε τίποτε. Ουτω δέ έκτος τή; τα
κτικής τροφής καθημερινώς εί'χομεν πότε σιγά- 
pv 'TrA'F? · V Α · <. .Α - Α...'-..-----
άπό διαφόρους δωρητάς χάριν τών τραυματι
ών. Έκτος όλων τούτων ή καλή Διεύθυνσι; 
μά; διωργάνωσε καί άρκετάς συναυλία; έκτών 
καλειτέρων μας καλλιτεχνών. Ή Κυρία Βκ- 
ρουξάκη άπδ τή; 7ης πρωινή; έρχομένη διέρ- · 
χεται πρώτον ολους τούς θαλάμους έπισκεπτο- 
μένη ίνά (καστον άσθενή, ϊνα μάθη πώς έπέ- 
ρασε τί κάμνει και τί χρειάζεται, σημειώνουσα 
εί; τό πρόχειρον σημειωματάριόν της, β,τι δει 
και ούτως έρχομένη κατόπιν μέ τόν ιατρόν 
άναπληοοΐ άπάσα; τά; σημειωθεϊσας έλλείψεις 
καί άνάγκα;, τήν δέ μεσημβρίαν μάς έπι- 
σκέπτεται καί έν ώρα τοΰ γεύματος πάλιν καί 
παρατηρεί άν τά πάντα έχωσι καλώς περί δέ 
τήν 9 μ.μ. ώραν, άφοΰ ήθελε πρώτον έπι- 
σκεφΐή καί πάλιν τού; τραυματίας έφευγε διά 
νά άναπαυθή τάςόλίγας ώρας οπού τήςέμενον 
ποϊος ασθενής λοιπόν ήδύνατο ο'5τω νά είναι 
δυσηρεστημένος J Ούδείς, διότι όλοι όσοι ήθε- 
λον ζητήση τίποτε, φανέλλας, κάλτσες ή β,τι 
άλλο τό έλάμβανον άμέσως παρά τής καλής 
άδελφή; καί μητρός Κυρίας Βαρουξάκη.

τΗτο ή· άντικατάστάτης τού· κ-.-Άρχιά-

τρου Παπαδοπούλου βαρυπενθούντος διά τήν 
άπωλειαν τού ύπολ. υιού ταυ. Έπίσης αί Κυ- 
ρίαι Μάτσα, ΙΙασπάτη, Δεληγεώργη κλπ. έ- 
καμον κάλλιστα τδ μέρος των άπδ πρωία; 
δατρέχουσαι όλους τούς θαλάμους τού Νο
σοκομείου, ιδίως τού χειρουργείου καί δί- 
δουσαι παντού χεΐρα βοήθειας, άλλάζουσαι 
τά δέματα τών τραυμάτων καί βοηθούσαι 
είς τάς έγχειρήσεις. Πολλάκις δέ ειδον αύ
τάς νά μεταφέρουν μόναι διά τών χειρών..των 
?ίς τούς θαλάμους κλινοφορεΐα- μέ τραυματία; 
Δέν θά λησμονήσωμεν δέ ποτέ τάς . πολλά; 
περιποιήσεις των, τάς κρέμας ριζόγαλα, για·. 
ρύρτην, γλυκίσματα κτλ, τά όποια σχεδόν κα- 
όημερινώς μά; διεμοίραζον έξ ιδίων των. ’Ε
πίσης θά ένθυμούμεθκ πάντοτε καί τάς πολ- 
λα; καί πατρικά; περιποιήσεις τού ιατρού 
κ. Κ.’Αναγνοστοπούλου, οστις δέν ήννόει πο
τέ νά μά; δυσαρεστήση ή άφήσγι παραπονου- 
μενους. Έκάστην πρωίαν διερχόμενος τού θα
λάμου μάς έπεσκέπτετο καί έσημείωνεν τίνος 
εί’χομεν άνάγκην, ώστε νά μή μά; λείπη 
τίποτε.

Οί άναρρωνύοντε; τραυματίαι έλάμβανον 
άμέσως άναρρωτικήν άδειαν καί άπήρχοντο 
εΐς τά; οικογένειας των. Οίτω δέ μετ’ όλίγον 
έκκενούντο αί κλΐναι καί ήρχοντο άλλοι. Έγώ 
άφο’Ο ύπέστην καί τήν τρίτην άπόρροφητικήν 
παρακέντηση/ καί έκρίθην ικανός δι* έξοδον, 
έλαβα δίμηνον- άναρρωτικήν άδειαν καί ουτω 
έξήλθον τού νοσοκομείου εύχαριστημένος,ύστε
ρόν άπδ τόσου καιρού περιοριορισμδ> έν τοΐς 
νοσοκομείοις Θεσσαλονίκης καί ’Αρσάκειου’Α
θηνών, εγκατασταθείς παρά τοΐς οικείοι; μου. 

Ρα,‘’ϊοτε καραμ.ελες, σοκολάτα καί γλυκίσματα Μή δυνηθείς δέ έκ τού τραυματισμού μου 
ν’άκολουθησω τήν συνέχειαν τή; κατά τών 
Βουλγάρων, εκστρατεία; μας μετά τήν μάχην 
τού Κιλκίς,, ώς ή θεία βούλησι; ώρισε, παύω 
την περιγραφήν τών γεγονότων άτινα παρηκο- 
λούθησα," θέλει δέ συνέχιση ή «Φύσις» τδ 
πέρα; τού πολέμου, δημοσιεύουσα -τάς· άνα- 
κοινώσει; τού Στρατηγείου έν ολίγοι;.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΤΙ ΜΟΥ ΚΑΜΑΝΕ
Τί «Net τ’ δ/ρια κύματα 

η' Αφρίζουνε καί σκάνε 
και με ϋυμο Ασάλευτους 
βράχους κρεμνοχαλάτε.

Έμπράς στά μάτια σου τά όνο 
ποΰ κύματα Αφρισμένα 
στά σωϋηκά μου σκάζουνε 
γ' τ&χουν κρεμασμένα ;

Ζάκνν^οί
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Β. X. . Λαμίαν. ’Επιστολή έλήφθη Άπαντήσαμεν. — Α. Γ. Άγ^ιίόκαστρον. Χρήματα έλήφβησαν. Εύχα- 

ρίστουμεν. Έγράψαμεν.—Λ. Κ. ΜααοοΑΙαν. Συνδρομή 
σας έλήφθη εύχαριστοδμεν πολύ.— Λ. Ν. Πάιρας. 
Ζητούμενα τεύχη σάς έστάλησαν.—Π. Α. Σΰρον.Συν- 
δρομαί έλήφβησαν, εύχαριστοΰμεν, γράφομεν. — Π. Ρ. Άίβξάνίριιαν. Χρήματα έλήφβησαν, εύχαριστοΰμεν. 
Φυλλάδια έστάλησαν είς νέον συνδρομητήν.—Σ. Σ. Βϋλον. Άναμένομεν έμβασμά σας.— Λ. Β. Χίαν. Έ- 
λήφθησχν σύνδρομα! εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν προσε
χώς.— Ε. Κ, Πάιρας. Τδ δέμα εστάλη. Άναμένομεν 
τά ύποσχεθέντα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ .

L’ANNEE MONDIALE ILLUSTREE
Δ»«υβυντής Jules Martin

Παγκόσμιος έτησία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, 
έχδυΟησομένη τέλος ’Ιανουάριου 1913, σχήμ. 2?χ20, 
αριστοτεχνικές δεμένη. Σελίδες άνω των 1000, πολύ· 
άριθμοι εικόνες, χάρται, σχέδια, πίνακες κ. τ. λ.

Συνεργασίμ τών διαπρεπεστέρων καλάμων έν οίς οί 
κ. κ. Δεσανέλ πρόεδρος τής Βουλής, ό ναύαρχος 
πρώην υπουργός Ριενιέ, ό I- Κλαρετύ, 5 Μίζιέρ, δ 
Αικάρ κ. τ· λ.

"Ολα» α» πληροφορία», ό«ατ»<Σ«»καί, Εφευ
ρέσεις, άνακαλύφε»ς, πρόοδο», Εργα, μεταρ· 
ρνθφρέθε»ς, Enldnyoi κινήσεις, πόλεμο», Επει
σόδια, Επαναάτάάεις, πολιτικέ» κένηόις, κο»- 
νωνική, οικονομική, βιομηχανική, Εμπο
ρική, καλλιτεχνική, κ.τ.λ. ζητήματα έκ· 
κληεΣιαεΣτικά. γυναικεία, «Συνέδρια διάφορα, 
άπεργίαΐ, άΟλητιάμός, άεροπλοΐα, περιηγή
σεις, γεωγραφία, έορταί, μονομαχία», κατα-’ 
«Στροφαί, δυστυχήματα, Εγκλήματα, νεκρο- 
Γογίαι κ.τ.λ.

Πάν δ,τι τέλος ανάγεται βΐς τόν χινητήριον μη
χανισμόν έκάστοο Κράτους, περιλαμβάνεται έν 
αύτφ- Εϊδικώς δε διά τήν Ελλάδα άφιεροΰται Ιδι 
αίτερον κεφάλαιον Εκτάκτου Ενδιαφέροντος κατ’ 
επισήμους πληροφορίας τής Εν Παρισίοιε Ελλην, 
Πρεσβείας.

Τιμάται μόνον φρ. 14
Δεκτοί Εγγραφα! ε’ις τό γραφεϊον τής «Φύσεως».
ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ Μετά τόν πανηγυρικόν τόμον 

τής Δεκαπενταετηρίδος της, νέον θρίαμβον τής εκδο
τικής έν Έλλάδι προετοιμάζει ή διεύθυνσις τής Π. 
Στοάς, διά τοΰ έχτυπουμένου 16όυ τόμου, οστις αποτε- 
λούμενος έκ 500 καί πλέον σελίδων μετά 260 κχλλι- 
τεχνικωτάτων εικόνων, προώρισται νά έγκαςνιάση πράγ
ματι τήν πρόοδον καί τό μεγαλεϊον τής πνευματικής 
προόδου έν τφ νέω πλέον σταδίφ τής Νέας καί Μεγά
λης 'Ελλάδος. Ποικιλία και πλούτος άρθρων όλων τών 
έξεχόντων χαλάαων, έργα καί πίνακες τέχνης, μουσι- 
καί συνθέσεις, εναρμονιζόμενα εϊς τήν ύπέροχον εκδο- 
σιν ήν απεργάζεται μετά τόσων μόχθων τό δαιμόνιον 
καλλιτεχνικόν πνεΰμα· κ. Ί. Άρσένη μετά τοϋ δτρη- 
ροΰ συναγωνιστοΰ του κ. Ραφάήλοβιτς, 0’ αποτελόσουν 
τόν 16ον τόμον τής Ποικίλης Στοάς.

ΔΡΙΣΤ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Υποδείγματα διδαόκα. 
λίας τής φυτολογίας, κατά τάς βιολογικός άρ- 
χάς, έν προσαρμογή πρός τόν σχολικόν κήπον. Ωραίος 

τόμος έκ σελ. 352 είς μέγα όγδοον επί λαμπρού χάρ
του μετά πολλών εικόνων.

Πωλείται έν τφ έσωτ«ρικ<υ δρ., 4.40 καί έν τφ 
εζωτερ'.κφ δρ. 5. ;

Εις τό Βιβλιοπωλείο/ τής «‘Εστίας» Ίωάν. Δ. 
Κολλάρου. ’Αθήνας.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ Φιλολογικού περιοδικόν έν Άλεξαν- 
δρεΐφ. Συνδρομή φρ. 10. Ρ. Ο. Β. 1146.

Προσεχώς περατοΰται τό "Εργου τοϋ . Λ, Μα
βίλη, τοΰ ήρωος Κερκυραίου ποιητοΰ.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Πλησιάζοντος νά τε
λείωση, άποστέλλεται ταχυδρ. παντι προαποστέλλοντι 
φρ. 1 Ι.*Όλαι αί πολεμικά! εικόνες υπάρχουν έν αύτώ.

ΦΩΤΟ-ΖΙΓΚΟΓΡΑφΕΙΟΝ

ΤΗΣ ζ‘ΦΥΣΕΩΣ,,
Κατασκευή) 

ζονται παντο
ειδούς ζιγκο- 
γραφίαι(κλισέ- 
καί παντός με
γέθους είς μέ
τριας τιμάς αυ
θημερόν.

Κατασκευά
ζονται όμοίως 
κλισέ δια δελ
τάρια, επικε
φαλίδες έπ.ΐς 
στολών, λογα

ριασμών, φακέλλων κτλ.
Ενοικιάζονται καί πωλοΰνται κλισέ μεταχειρι

σμένα δια περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό
για, 'Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας.'τιμάς.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν τοϊς ήμετέροις γραφείοις εΰρίσκονται 

όλίγα έτι σώματα τοΰ α Πανοράματος» χρυσό
δετου, Εν ώ περιέχονται καλλιτεχνικά! εικόνες 
τών Βασιλέων κα! Πριγκίπων, υπουργών κα! 
επισήμων άνδρών τής Έλλά«%ς, ώς καί πλεί- 
στων πόλεων κα! ωραίων τοπείων πρός 12 φρ. 
Έπίσης τόμοι τής «Φύσεως» παρελθόντων 
έτών χρυσόδετοι φρ. 15.

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΣΑΣ;
Άποστέίλοντες τήν φωτογραφίαν σας, 

μέ Ιδιόχειρον σημείωσιν τοΰ όνόματός σας, 
τής ήλικίας σας,τοϋ έπαγγέλματός σας, τοΰ 
τόκου τής γεννήσεώς σας καί αν ήσθε &γ· 
γάμος δχετε μετ' όλίγον Απάντηαιν Ακριβώς 
περί τοϋ παρελθόντος τοϋ παρόντος καί 
τοϋ μέλλοντός σας. ΔΛ τής έξετάσεως τής 
φυσιογνωμίας καί των χαρακτηριστικών 
οΐασδήποτε μορφής άποδείκνυται ή πορεία 
τοϋ βίου παντδς Ανθρώπου. Πάσα αϊτησις 
δέον νό συνοδεύεται μΐ μικράν Αμοιβήν, 
3—5 δρ. ήτις χρησιμεύει Αι* Αγαθοεργήν 
σκοπόν· Ή Απάντησις έγγραφος.


