
Ι Τ Τ Ι  | # | |  ι η ΐ Γ
ΚΛΙ ΛΙΕΤΤΝΤΙΙΕΘ J f E  i  |  1  ||& |Ρ || 9  Ι ρ Ρ  || Μ  ΌΓ.ός ’.I jroi-i.sot·

ΧΡ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Η Η Η i  Μ  Β  Μ Η $1 Μ λίνας Λ». Μ

ΕΤΟΕ Ε'. Έ ν Ά Ο ή να ις  tn  1 ’Ιο υν ίο υ  1902. ΑΡΙ<»), 11.

Χ Α Ι Ρ Ε  Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ ! . . ,

0 ΛΗΣΤΗΣ ΚΑΙ 0 ΠΕΙΡΑΤΗΣ

Έάν ό έζ όργής, μίσους, ερωτος, λόγων τιμής, πο
λιτικού πάθους καί τόσων άλλων ελατηρίων προβαίνων 
εις τέλεσιν έγκλή;χατος άνθρωπος άποτελί) τό κοινωνι
ώ ν  έξελκωμα, πρός καταπολέμησιν καί θεραπείαν τοϋ 
οποίου αγωνίζονται διηνεκώς αί συντεταγμένα! κοινω- 

άλλ’ ή ληστεία, είτε των όρέων, είτε της θαλάσ- 
σν,ς, ύπήρςεν άείποτε ό πολύπους, όστ'.ς άσφυκτικώς πε- 
ριέσφιγςε ταύτας, ένέσπεϊρεν εις αύτάς τόν τρόμον, τόν 
πανικόν καί τήν άταζίαν,

“Ενεκα τούτου δ’ ϊσα-ϊσα εις εποχήν παλαιοτε'ραν, 
ότε οί αρχηγοί των κρατών έζήτουν νά έπιβληθώσιν εις 
~α πλήθη διά της φρίκης καί τοΰ ολέθρου, άπαντώμεν 
ε*τιμώμενα καί ένθαρρυνόμενα καί άμειβόμενα τά κακο- 
ΧΟ'.χ καί φθοροποιά ταϋτα στοι/εϊα ύπό τε βασιλέων 
**ι αυτοκρατόρων πρός έκπλήοωσιν καί επιτυχίαν των 
διαφόρων σκοπώ·' αυτών,

Κατά τόν Μεσαίωνα, κατά τήν διάρκειαν των θρη
σκευτικών πολέμων, κατά την Γαλλικήν ακόμη έπανά-

Δο£α σε ed era  ό.Ιώμοργο καί ύ.Ιεύωδο ν η σ ί! . . .
Σ τον "Η.h o  σου έπρωτάνοιΙ-,ε τά η άτι η Του ά π α .ίά ,
Κα'. τοϋ γΛαυχοΰ Ιον ίον σου τα π α ναρμ όν ια  κύματα  
T or πρω τονανουρίσανε χαρούμενα , rrx JJa  ! . . .

άόζα  σέ έσέ, που ?} ανρες (Του τοΰ άνάστησαν  τι\ Λΰοα 
Κ αί απόκρυφα α να τρ ίχ ια σ α ν  στον πρώτο της πα.Ιμό.
Τής χαραυγές κα ι τά ίίνθ ια  αου ά ν  τοϋ άπΛω</εc  τρ ιγύρα  
Μά 'Εκείνος άστρο σέ εφερε στον άπειρο Ο υρανό  ! . . .

Φαντάζεις χατ ι π ΐέ ο ν  τρα νό , εύτυχισμένη χώ ρα  !
Λ tv  sura/, μόνο το (όμορφο χι ’ ερωτικό νησ ί,
Μά επάνω άπό τα π ΐά τ η  σου, ΗΛιος κα ινούργ ιος τώρα, 
Αστράφτει ή ρεγα.Ιύπρεπη κα ί Ο υρανία Του ψ υχή  ! , . .

Τα κύματά  σου έχουν φωνή. Τα αγέρια σου ΛαΛοϋνε !  
Κ αί η τραγουδούν βροντόφωνα το αΧ αΐρε 'E Jsuzepia»
Ή  τη Φαρμακωμένη σου β ραχ νά  μο ιρολογούνε ,
Η της Πνιγμένης φέρνουνε τά λ ό γ ια  τά π ικρά  ! . . .

Χ αρά σέ εσένα 1 ...Ή  Μ οίρα'σου γ·Ιυ*ειά κα ί μυροφόρα ! 
Με το όνομά Του ή Λόζα σου θά ,έάμπη κα ι Οά 0},
Ώ  Ζάκυνθος γέ.Ιούμενη κα ί εϋωόιασμενη χώρα, 
Π ατρίδα, εσύ, τοϋ αθάνατου , γλυκού Τραγουδιστή ! . . .

(■){>. Ζ ω ΐόπ ουλος

στασιν, βλέπομεν Κυβερνήσεις καί αρχηγούς κρατών 
συναλλασσομένονς πρός τάς κακούργους αύτάς όρδάς, 
μισθοΰντας καί βραβεύοντας ταύτας πρός διάπραξιν φό
νων καί έρημώσεων, άλλά καί πολλάκις εις συνθηκολο- 
γίαν πρός αύτάς ερχομένους, ώς ϊσοι πρός ϊσους. Σύν τί) 
παρόδια όμως τοΰ χρόνου καί τφ  δΓ αύτοϋ έξαπλωθέντι 
πολιτισμφ ό ληστής άπέβαλε πασαν αϊγλην, δι’ ης πε- 
ριέβαλον αύτόν ηγεμόνες καί δημοκρατίαι, άπέμεινε δ’ 
ώς ό τύπος τοϋ κατ’ έςοχήν s/θρού τής κοινωνίας, τοϋ 
κεκηρυγμένου πολεμίου αύτής, ώς ή κεκορυφωμένη έκ- 
προσώπησις τοΰ ύπερβάτου καί παραβάτου τών νόμων, 
ώς ό άντίπους τής άνθρωπίνης αδελφότητος καί άλλη- 
λεγγύης.

★

♦ *

Έρμαιον ώς έπί τό πολύ στιγμιαίας παραφοράς, 
παραφοράς, ά λλ ’ ένέχων βεβαίως καί θηριώδη ένστικτα, 
άφού είδε πρό τών ποδών αΰτοΰ άσπαϊρον τό πρώτον 
θΰμα, τρέπεται αμέσως έπί τά ορη ό έν μέσω αύτών τό 
πρώτον προσβλέψας τό φώς τοΰ ήλίου καί έκεΐ έπί τών 
δειράδων καί έν ταΐς λόχμαις καί έντός τών φαράγγων

,α Λιονυιίίου Σ ολ ω ιιο ί



χειροτονεί αύτός εαυτόν βασιλέα. Φεύγων την δίωζιν 
της πολιτείας, τιθέμενος έκτός τοΰ νόμου, o u tlaw , ώς 
οί Αγγλοι λέγουσιν, ομνύει έκδίκησιν, πόλεμον καί λε
ηλασίαν. Θέλει αυτός νά ϊσταται εκεί υψηλά ύπεράνω 
των κοινών ανθρώπων, δεσπόζων αΰθαιρέτως, έπιβαλ,- 
λόμενος αυτοβούλως, συγκρουόμ?νος πρός παν έμποδιον 
εις την σφαίραν της ιδίας θελήσεως προσκόπτων. Άπό 
ημέρας δ εις ημέραν ή κυριαρχία αύτοϋ λαμβάνει σάρκα. 
Είτε έκ φοβου, είτε έκ συμφέροντος πρ',σπίπτουσιν εις 
αυτόν τινες τών εις την περίμετρον της δεσποτείας αύτοϋ 
υπαγόμενων κατοίκων. 'Τυγχάνει πεοιθάλψεως, υποστη
ρίζεται, άποκρύπτετα’. ΰπ ’ αύτών. Καί εις τους' εύφ-/ν- 
ταστοτέρους δε υεταζυ τούτων παρίσταται ώς ηρως, ώς 
δΰναμ’.ς ασυνήθης, ήγεμονεύουσα. Βλέποιιεν δέ τότε έκ
πληκτοι και δάκρυα άκόμη χυνόμενα έ-ί -,ω θανάτω 
αύτοϋ.

Τά ρέσα, άτ·.να μεταχειρίζεται ό λησττς των ορε'ων, 
είνε άπλά καί τραχέα ώς ή καταγωγή αύτοϋ. Κορέν- 
νυσιν ούτος τήν εκδίκησιν καί τήν πλεονεζίyv αύτοϋ διά 
κατακρεουργήσεως ατόμων ή ζητών λύτρα, αείποτε προ- 
σπαΟών θηριωδίαν καί θάρρος νά έπιδεικνύη. Φεύγων δέ 
τό κράτος τών νόμων προκαλεϊ άκαταπαύστως τούς εκ
τελεστά; αυτών καί έχει ΰ π ’ οψιν νυχθημεοόν. ότι θά 
αντιμετώπιση ημέραν τινά τούτους στήθος προς στή
θος. Καί κατά τοΰτο ό ληστής τών ορε'ων όυφέρει τού 
λτ,στοΰ τών πόλεων. Ιΐλάσμα ο τελευταίος ούτος τού 
προωδευμένου πολιτισμού καί τών έπιτετηδευμένων μη
χανορραφιών καί πονηριών αύτοϋ, εχει ώς μόνα όπλα τό 
σκότος τής νυ/,τός καί τήν πανουργίαν. Είνε αίμοχαρέ- 
στερος τού ληστοϋ τών ορε'ων. Τό κυριαρχούν έν ,τούτω 
αίσθημα δεν είνε ή έκδίκησις, άλλ’ ή πλεονεςία καί υ.ό- 
νον ή πλεονεςία, ή ύπουλος καί αίμοβόρος τον/ ανθρω
πίνων παθών ύαινα. Δέν συγκινοϋσιν αύτόν ούτε θρήνοι 
γυναικών, ούτε κλαυθμηρισμοί παιδίων καί νηπίων. Μέ 
τήν σφύραν ή τό έγχειρίδιον εις χείρας άποπνίγει πάσαν 
φωνήν προδίδουσαν αύτον καί θραύει εραάρ α. Περιο-ο- 
νεί τό στέμμα αύτοχειροτονήτου βασιλέως. Έ να  ποθον 
εχει, τήν πλήοωσιν τού θυλακίου. "Εν όνειρον τρέφει, 
πώς νά πορισθή τα μέσα ασελγούς καί ασώτου βίου, ά- 
πολαύσεως ήδονών καί κορεσμού παθών. Δέν αποφεύγει 
τήν κοινωνίαν, ώς ό λγιστής τών όρέων. Τουναντίον ζή 
έν μέσω αύτής—καί έν μέσω ταύτης τεκταίνεται καί 
πραγματοποιεί τά κακούργα αύτοϋ σχέδια. Διά τοΰτο 
έφ ’ δσον συμπυκνοΰνται αί κοινο>νίαι, έφ’ όσον αύξάνον- 
τα ι είς πληθυσμόν αί πόλεις καί τά με'σα τής συγκοινω
νίας προχωρούσα, οί λτ,σταί ούτοι τών πόλεων πολλα- 
πλάσιαζονται, ώχριώσι δέ πρό α.ύτών καί ύποχωρούσι 
καί έξαφανίζονται οί λη,σται τών όρέων. Οί τελευταίοι 
ούτοι είναι προϊόντα τή ; πρωτογενούς τού ανθρώπου κα- 
ταστάσεως, κλε'πται καί λεηλάται νομαδικών λαών. Οί 
λησταί τών πόλεων τυγχάνουσι τούναντίον βλαστήματα 
τού πολιτισμού, κλε'πται χρήματος καί κοσμημάτων ΰπό 
τάς στέγας τών οικιών καί ΰπό τό φώς τής λυχνίας.

αύτόν ώς κρησφύγετον τήν απαλήν αύτής επιφάνειαν μέ 
τήν συντροφιάν τών άστε'ρων και τήν βοήθειαν τών άνε
μων. Ή  συναλλαγή, ή επιμιξία, ήνάγκασαν τον άνθρω
πον νά κατέλθη, άπό τών όρέων εις τά παράλια, άλλά 
και οί διώκται καί οί έχθροί αύτοϋ κατήλθον ώσαύτως 
άπό τής ξηράς εις τήν θάλασσαν. ‘Η ελλειψις δέ διε
θνούς προστασίας τού άνοικτού πελάγους ύπέθαλψε καί 
έζωογόνησε τήν δια τούτου άσκουμένην πειρατείαν. Εις 
χρονους παρελθόντας τοσοϋτον αύτη ήγειρε θρασεϊαν τήν 
κεφαλήν, ώστε καί στόλοι κ α τ ’ αυτής νά εκκ'.νώσι καί 
οί εί; Ιερουσαλήμ μεταβαίνοντες προσκυνητχί νά προ- 
τιαώοι τήν διά ζηράς όδόν άπό εκείνην τής διά θαλασ
σής. Εις τόν κα,τά τής πειρατείας δέ άπαυστον πόλεμόν 
οφ = ίλομεν επίσης καί ήμεϊς κατα πολ.υ τήν ηρωικήν δια 
μόο<ρωσ:ν τών ένδοξων τοϋ ’Λγώνος ήμών πρωταθλητών.

"Αν όαως ή πειρατεία εις εποχήν παρφ/ηυένην έ- 
κοάτει « ύ ς  παραλίους πληθυσμούς εις διηνεκή αγωνίαν, 
ώστε ούτοι νά περιβάλλιωσι τας πόλεις αύτών διά φρου
ρίων ή νά οπισθοχωρώσιν εί: τα μεσόγεια, είχεν όμως 
αύτη και μίαν όψιν εθνικήν. Διότι σπανίως ή ουδέποτε 
διενηργείτο κατα ομοεθνών ή ομοθρήσκων. Είχε χροιάν 
πολευ.ικήν καί πρόφασιν τόν μετ’ αλλοφύλων αγώνα.
Αλγερινοι πειραται ησαν εκείνοι, οιτινες εληι,οντο τα 

ελληνικά παοάλ.ια καί τάς νήσους τοϋ Αιγαίου πελάγους 
κατά τούτων δ' άδιακόπως έμάχοντο καί οί ήρωες τών 
θαλασσών ήι;ών. Έλήστευον μέν οί Άλγερίνοι πειρα- 
τα ί, συγχρόνως όμως είχον σύνθημα καί τήν έπίθεσιν 
κατά τού Σταυρού, όστις γένναίως ημύνετο καί άντεπε- 
τίθετο κάτ’ αύτών. Ά λ λ ’ ομόφυλοι καί ομόθρησκοι νά 
έπιτίθενται τήν σήμερον έκ τοϋ συστάδην κατά τών πα- 
οαλνίών ήυών, νά ένσπείρωσι δ ’ εις ταΰτα τόν πανικόν 
καί τόν τρόμον ιδού εν έτ: στίγμα. — πρός τής
ενίοτε άναφαινομένης ληστείας — κατά τής έλευθέρκς 
Έλλαδος. ήτις οφείλει διά πάσης θυσίας νά άπαλείψϊ) 
αυτο !

Κ .  KuTC Ol l l Ol l t · .

Μ Α Ρ Α Σ Μ Ο Σ

Δροΰερώτατο άέρι,
[Ιον Οκορπας μαργαριτάρια 

Σ’ ολα γΰρω όου  τά μέρη
Καί δρο<3ιζεις τά χορτάρια.

"Ας ’μποροΰΟες τ ϊιν  μαυρίλα 
ΙΙοΰ μέ ζώνει νά 'ξεΰχίΰμς 

Και τά μαραμένα φύλλα
Της καρδιάς μου νά δροιίΜμς.

’Σ τήν καρδιά της τό vooOda
ΙΙέλαγος πώς, θαϋρα·, μαϋρο, 

Μα ’ς τα βάθη της Οαρροΰόα 
Και μαργαριτάρια ναϋρω.

Ά λλ ’ όπως τά όρη καί αί πόλεις, τοιουτοτρόπως 
καί ή θάλασσα διέπλασε καί αύτη τά ανθρώπινα τέρατα 
αύτής. Ή  θάλασσα ή ανοικτή, ή θάλασσα ή πλατεία, 
ή θάλασσα μέ τά κύματα, όπώς τά όρη μέ τάς δειρά- 
δας καί τάς φάοαγγας, έθώπευσεν επίσης τάς κακούργους 
καί αιμοδιψείς τοϋ ανθρώπου όρεζεις καί παρε'σχεν εις

Λέν έπίύτευα ποτέ μου
Ναΐτρο) ’φειδία έκεϊ κάτου 

Καί τό Στήθος της, θεέ μου,
Ναϋρω κράτος τοϋ θανάτου.

Γ. Κα^αβίας

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΔΗΑΙΙΤΙΙΡΙΟΤ ΤΟΝ ΟΦΕΩΝ

Κατά τά τελευταία έτη άπέθανον έκ δηγμάτων ό - 
φεων έν Ίνδ ία ις , ώς αί έπίσημοι στατιστικαί άναφέ- 
ρουσιν, άνω τών 28 ,0 0 0  ανθρώπων, έκ τών οποίων μό
νον έν τή έπαρχία Βεγγάλη] Ιπαθον 10 ,797 ' πολλά δε 
κρούσματα ούτε άναγράφονται καν. Διά τούτο φυσικόν 
εινε νά μή παύωσιν αί έ'ρευναι πρός εύρεσιν μέσων δρα
στήριων κατά τού δηλητηρίου τών όφεων, δέν πρόκειται 
δέ περί ενός δηλητηρίου, άλλά περί πολλών καί διαφό
ρων. Έκάστου σχεδόν όφ̂ εως ό ιός έπιφέ,ρει τόν θάνατον 
κατά διάφορον τρόπον. Ούτω μετά τό δήγμα τοϋ ιοβό
λου ό'φεως Κόβρα, ό'στις καλείται καί «διοπτροφόρος», 
έπέρχεται παράλυσις τών αναπνευστικών οργάνων τό 
δέ δηλητήριον τοϋ Δαβοΐα έπιφε'ρει σφοδροτάτους σπα
σμούς, καί ούτω τά συμπτώματα εις έκαστον σχεδόν 
δηλητήριον διαφέρουσιν, όπερ φυσικώς άποδεικνύει καί 
διαφοράν τής δηλητηριώδους ούσίας. Ό  έρευνών λοιπόν 
δέν έχει μόνον νά εύρη τά θεραπευτικόν μέσον δι’ έκα
στον είδος, άλλά πρό πάντων νά έ'ακριβώσν) τά έκά- 
στοτε συμπτώματα καί τήν αιτίαν τού θανάτου. Τοΰτο 
δαως σπανίως συνέβη μέχρι τοΰδε, ούτε έλύθη άκόμη τό 
μέγα ζήτημα, άν τό δηλητήριον ένεργή κ α τ ’ εύθείαν έπί 
τών νεύρων ή έπί τοΰ αίματος καί άν άπαιτήται χημι
κόν ή φυσιολογικόν θεραπευτικόν μέσον. ’Ιδιαιτέρας προ
σοχής έτυχον τά πρό ολίγου γενόμενα πειράματα τοΰ
ιατρού D r! Caluette έν τώ ίνστιτούτω τοΰ Pasteur,
διά τοΰ δηλητηρίου τοΰ Κόβρα, ιδίως διότι κατώρθω- 
σεν ό ιατρός ούτος νά καταστήση έντελώς άκίνδυνον τό 
δηλητήριον προσθε'των διχλωριασβέσπον εντός τών δο
κιμαστικών σωλήνων. Με'χρι τοΰδε τά πλείστα τοιαΰτα
πειράματα είχον άποτύχη.

Έζαίρεσιν ποιοΰσι μόνον τά πειράματα οι’ ύπερμαγ- 
γανικοΰ Καλιού, όπερ όμως ώς ιαματικόν μέσον εινε α
νωφελές κατά τούτο, οτι καταστρε'φει τό δηλητήριον 
μόνον οταν έρχηται εις πραγματικήν μετ’ αύτοϋ επαφήν, 
ώστε δέν κέκτηται μεγαλητέραν άξίαν ή τό καίειν ή κό- 
πτειν τήν πληγήν. Ό  Caluette διϊσχυρίζεται, δ'τι δι’ 
ενέσεων διαλύσεο>ς διχλωοιασβεστίου (χλωριούχου άσβε- 
στίου) 1 πρός 60 , εις διάφορα μέρη τοδ σώματος κατα- 
στρέφεται τό δηλητήριον. Δ ι’ ενός χιλιοστού τοΰ γραμ
μαρίου δηλητηρίου τοΰ Cobra δοκιμασθέντος πρότερον 
διά τής θανατώσεως δύο κονίκλων έγένοντο ένεσεις έπί 
κονίκλων καί χοίρων καί κατόπιν έτεραι ενέσεις έκ δια- 
λύσεως διχλωριασβεστίου’ έξ ένδεκα κονίκλων και δύο 
χοίρων, έφ’ ών έ πείρα ματ ίσθη σαν, άπε'θανον μόνον τέσ- 
®αρα ζώα. ’Επίσης ό ορρός τοΰ αίματος έμβολιασθέντων 
ζώων φαίνεται δ'τι καταστρέφει τήν ενέργειαν τού δηλη
τηρίου. Ύπάρχουσιν όμως καί τινες ένστάσεις. ΓΙρώτον 
τό δηλητήριον δέν προήρχετο έκ ζώντος δφεως, άλλ’ήτο 
πολλών μηνών ϊσως καί έτώ ν  δτι τό δηλητήριον θεω
ρείται άδιάφθορον, έν τούτοις υπάρχει πιθανότης, δτι τό 
χατά τόν άνω τρόπον δοκιμασθέν εινε κ α τ ’ ούσίαν διά

φορον, τοΰ νωποΰ και διά τοΰ δήγματος είσδύοντος δη
λητηρίου. ’Ά λλω ς τε δέν υπάρχει άπόδειζις, δ'τι οί κό- 
νικλοι καί άνευ τής ένέσεως δέν θά έμενον έν τή ζω ή .Ό  
έπί πολλά ετη ζών έν χώραις όφιοτρόφοις γνωρίζει εκα
τοντάδας παραδειγμάτων, κατά τά όποία ενεκα άνεζη- 
γήτων λόγων έπήλθε θεραπεία ανθρώπων κατά τό φαι- 
νόμενον Ιτοιμοθανάτων έκ δήγματος δφεως. Έκτος τού
του είνε άναμφισβήτητον δτι τό δηλητήριον τοΰ Κόβρα 
έπί διαφόρων ζώων έχει διάφορον ενέργειαν. Έ τ ι δέ 
παρά ιω  άνθρώπψ τά έπακολουθοΰντα τό δήγμα φα ι
νόμενα σχετίζονται πρός διαφοράς τοΰ νευρικού συστή
ματος. Κατά τάς νεωτέρας έρεύνας τό δηλητήριον τοΰ 
Κόβρα ένεργεί προξενούν ζύμωσίν τινα, θεωρείται δέ δ'τι 
τό διχλωριασβε'στιον κωλύει τήν ζυμεγερτικήν δρΧσιν καί 
ιδίως τήν τής σιέλου. Έ ν πάσγι περιπτώσει ή άνακά- 
λυψις τού D r. Caluette είνε βεβαίως ή σπουδαιοτάτη 
τών μέχρι τοΰδε γενομένων κατά τών δηλητηρίων τών 
όφεων. ΓΕχ τοϋ ra .U iy .o v )

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

ι

"Ακου μανοϋλα μου καλή 
ακόυσαν δέν φοβαΰαι 
τ ’ ΰνειρο ποϊτδα τήν αύγή· 
’ςτόν ούρανό κ ι’ έδώ ’ςτή γη 
πάντα νά τό θυμάμαι.'

Έκεϊ που Αρμενίζαμε 
φυλάει μπόρα μία  
π ιάνει άγέρας δυνατός 
μαυρίζει γύρ’ ό ούρανός 
κ ι’ άρχίζ’ ΐι τρικυμία.

’Αρχές θαρρούσα πώς πολλή 
θέ νάν’ Λ δυσκολία 
μά ’κεΐ ’δτή δεξιά μεριά 
εύθϋς ξανοίγει ξεότεριά 
καί π αύ’ ή τρικυμία.

"Αφη<5α τότες τά πανιά  
καί πάω ’κει ’ςτήν πλώρη 
νά ’δώ μέ άφοβη καρδιά 
ά χ ! ποΰ μέ μαύρη άπονιά 
τό κϋμα ποΰ μ ’ έθώρη.

Κοιμήθηκα κ ι’ έθάρρειί'α 
πώς πήγενα ’ςτή Ρρύι5ι 
μ ’ ένα Σταμνί ’ςτήν άγκαλιά, 
μά έτυχε ’κεΐ μιά κοπελιά 
πικρά νά μοϋ ’μιλή<3μ :

«Ά?Λοίμονον, Λ μοίρα (5ου 
λίγο θέλει νά ζήόμς 
κ ι’ έκεϊ ’ςτό γαλανό γιαλό 
πώχει τό άξενο νερό 
τόν τάφον θά ζητήίι^ς »



ι ι
ΠέραΟαν μήνες δώδεκα 
π ’ αύτή τήν Ιστορία 
κ ι ’ έκεϊ όπου τά κύματα  
καράβια κάνουν θρίμματα 
χυλιώνταν ψυχή μία.

Και τό γλυκό μουρμοΰριόμα 
ποΰ εκαμνε τό κύμα  
θαρροϋόες μίλαε γλυκά 
τά λόγια κείνα τά πικρά 
ποΰ τοϋδειχναν τό μνήμα.

«’Λλλοίμονον, ή μοίρα όου 
λίγο θέλει νά ζή(5ης 
κ ι ’ έκεϊ ’ςτόν γαλανό γιαλό 
πώχει τό άξενο νερό 
τόν τάφον θά ζητήό'ζίς.» 

θεΟόαλονίκη. χ ρ. γ . Βονλγαράκης
Ναύτης

δ ία  τ η ς Ι ϊ τ ο γ ρ α φ ι α ς

Ό  Δρ. Γε'ζεριχ ύπέβαλέ ποτε εις τήν γερμανικήν 
εταιρείαν τών Φίλων της Φωτογραφίας σειράν άξιοση- 
μειώτων περιπτώσεων άνακαλύψεως εγκλημάτων διά της 
φωτογραφίας.

Έ ν Ενω Σιλεσία είχε δολοφονηθή γυνή της- ύπο
πτοι ήσαν ό σύζυγός της καί τις τών συντρόφων αΰτοϋ. 
Άμφότεροι ενοχοποιούν άλλήλους καί ύπελείπετο ετι ν ’ 
άποδειχθή τις έξ αύτών ό πραγματικός δράστης τοϋ εγ
κλήματος. Εις άμφοτε'ρων τά ενδύματα εύρε'θησαν τρί
χες. Ό  Γε'ζεριχ έφωτογοάφησε ταύτας St’ ίσ/υρας με- 
γεθύνσεως καί άπέδειξεν ευκόλως δτι αί τρίχες, αΐτινες 
εύρε'θησαν εις τά ενδύματα του συζύγου κατήγοντο έκ 
τής γυναικός, Ινώ ό ετερος ύποπτος ειχε μόνον τρί/ας 
πεσούσας έπί τών ενδυμάτων του έκ τής ιδίας του κε
φαλής.

Βαρείαν πλαστογραφίαν δημοσίων εγγράφων άπέ- 
δειξεν ό Γε'ζεριχ διά τής φωτογραφικής μεθόδου, ήτις 
παρουσιάζει σπουδαίας <^«φοράς, δταν αί μελάναι ηνε 
διάφοροι. Μετά πειστικής ευκρίνειας ένεφανίσθη εις τήν 
μεγεθυνθεϊσαν φωτογραφικήν εικόνα πλαστσγραφία, καθ’ 
ήν ό άριθμός 200 είχε μεταβληθή εις 1200 - εις τήν πε- 
ρίπτωσιν ταύτην διεκρίνοντο οχι μόνον αί διαφοραί τής 
μελάνης, άλλά καί τών γραφίδων ό αρχικός άριθμός 
είχε γραφή διά γραφίδος, ήτις παρήγαγε χαρακτήρας 
σχεδόν ώς διά μολυβδίδος γραφε'ντας, ένφ "ό άριθμός 
είχε γραφή διά γραφίδος, ήτις ειχε σχηματισγ) περιθώ- 
ριον ούτως, ώστε ήδύνατό τις νά διακρινη σαφώς δύο 
παχείας έξωτερικάς γοαμμάς καί μίαν λεπτοτε'ραν διά
μεσον.

Ωσαύτως άνεκαλύφθη τις προσπαθήσας νά διορθώση 
τήν τύχ η ν  έ άριθμός 1212 τοΰ λαχείου ειχεν έπιτύ/ει 
μέγα κέρδος, ό δέ κάτοχος τοΰ άριθμοΰ 1712 μετε'βαλε 
τό 7 εις 2 και έπληρώθη τό κέρδος, πριν δ'μως άπο- 
λαυσ·/) τους καρπούς αύτοΰ, ένεφανίσθη δεύτερος φέρων 
τόν κερδοφόρον λαχνόν 1212. Άμφότεροι οί λαχνοί έ- 
φωτογραφήθησαν κ ι ί  άπεδείχθη ούτω τις ό πλαστός.

Διά τής φωτογραφίας άπεκαλύφθη ώσαύτως πλα- 
στογράφος έκ τής καλουμε'νης καλής τάξεως, δστις μετε'
βαλε τόν αριθμόν 1200 εις 2 0200 ' ειχε άρχικώς πρόσ

θεση μόνον εν 2, άλλ’ έπειδή ή άπόστασις μεταξύ τοΰ 
2 καί τοΰ επομένου 1 ήτο πολύ μεγάλη μετε'βαλε τό 1 
εις 0 καί δπως άποκαταστήσγι τούς αριθμούς ίσοπάχους 
έπε'γραψεν έκ νε'ου τά  δύο επόμενα μηδενικά.. Έ ν τή 
εΐκόνι έφαίνετο ούχί μόνον κατά πόσον έπεγράφησαν, 
ά λλ ’ ήδύναιό τις καί σαφώς νά διακρΐνη ύπό τό πρώτον 
0 τό 1. Βραδύτερον εύρον σημείωσίν τινα έφ’ ής ό πλα- 
στογράφος ειχε προσχεδιάση τό πραγμα' κατεδικάσθη 
δέ εις 4 έτών ειρκτήν.

Λίαν έβλάβη ετερος πλαστογράφος έκ τοΰ δτι ή φω
τογραφία διαπερ® καί κηλίδας' έπί συναλλάγματος εύρί- 
σκετο σειρά διαγραφεϊσα διά παχείας μελανής γραφής, 
ύπήργε δέ υπόνοια δτι διεγράφη ό τόπος τής κατοικίας. 
Ό Γεζεριζ έφωτογράφησε τήν συναλλαγματικήν ταύτην 
καί έφάνησαν καθαρώς τά προηγούμενα γράμματα.

Ά λλά  καί ξέσματα διακρίνονται μετά σαφήνειας. 
Ά πιστος κηδεμών ε ιχεν άποξέση έκ χρεωγράφου τινός 
τήν σημείωσίν «έκτος κυκλοφορίας»" δι άπλού οφθαλ
μού ούδέν διεκρίνετο πλε'ον, έν τή φωτογραφική εΐκόνι 
διέκρινον δμως έκαστον τών γραμμάτων τής σημειωσεως 
τόσον σαφώς, ώστε ό Γε'ζεριχ ήδυνηθη νά ποιήση άκρι- 
βές άντίγραφον αυτής, δπερ παραβληθέν προς τήν σφρα
γίδα, ήτις ήτο εις αυτόν άγνωστος εύρέθη όμοιοτάτη. 
Λίαν έπικίνδυναι εις τούς πλαστογράφους εινε αί π τυ - 
yat έν τοΐς χειρογράφοις, διότι φωτογραφούμεναι παρε- 
/ουσι βάσιν εις τήν κρίσιν άν έγένοντο προσθήκαι ή μή. 
Γράμματα πρό τής πτυχής υπάρχοντα, ηδη πάσχουσι 
διακοπήν κατά τά πτύγμα (τσάκισμα) ώς έκ τής εξ αύ
τοΰ προερχομε'νης άφαιρε'σεως τής κόλλας, γράμματα 
δέ προστεθε'ντα μετά τό πτύγμα διαχύνονται εις τάς 
πτυχάς.

  —

Τ Ο  Ο Ν Ο Μ Α  Χ Ο Τ

Mf τη μ α γ ιά τ ικ η  δροσιά  
Βλέπω γραμμένο τονομΛ σον 
Πάνω σέ ρόδον πέτα.Ιο 
Ποϋ μο ιά ζε ι την ά γ η )  χαρδιά (Τον.

Λ ιποθυμούν τριγύρω του 
Μέσα οέ μυρωδιές Λουσμένα 
Τοϋ κήπου μ ύρ ια  λούλονδα  
Λ αχταρ ιστά  χα ι ζηλεμένα .

Κ α ι μ ια ν  αχτ ίδα  λαμπερή  
Φιλεϊ τά πέντε γράμματά  τον 
Παίζει τρελλά χι ’ άχούραστα  
Με τη δ ια μ ά ντ ινη  δροσιά τον.

Χ ίλ ια  πετράδια  ά τ ίμητα  
Ρ ο ν μ π ίν ια , σμάραγδο ι, μ π ρ ιλ λ ά ν τ ια  
Γ ίνεται τ' <“>μορψο όνομα 
Κ α ί λάμπ ε ι στής ϊυ γ ή ς  τά μ ά τ ια .

’ Αρτεμίσια I . Λ ανοράκη.

Ρ  Α  Γ  Η  Π
( Κ ρ η τ ι κ ό ν  δ t ή γ η u a  )

(Συνέχεια)
Εις τήν θύραν τής οικίας τοΰ καλοΰντος άφίππευσαν οί 

προσκληθε'ντες. Παρά πασαν τήν έμφοβον στυγνότητα, 
δι’ ής έχαρακτηρίζετο τότε οΐαδήποτε αθώα συνάθροισις 
τών χριστιανών, ούδ’ αύτής τής άθορύβου έκκλησιαστικής 
έξαιρουμένης, ζωηρότης τις έκράτει έν τφ  έςοχικφ οϊκω. 
Φωναί περιχαρείς ήκούοντο 'έσωθεν. Ό  οικοδεσπότης ήν 
πλούσιος καί τιμώμενος χριστιανός, τελών τό βάπτισμα 
τοΰ μικροΰ υίοΰ του, καί πρός τοΰτο καλε'σας εις τόν 
έζο/ικόν οικόν του τήν φιλικήν όμήγυοιν. Οί νεωστί άφι- 
y θέντες είσήλθον εις τήν ίσόγαιον αίθουσαν, ένθα 'έμελλε 
νά τελεσθή καί ή τελετή τοΰ βαπτίσματος. Φαντάζεται 
έκαστος τήν εκπληξιν τής Μαρίας ίδούσης άπροσδοκή- 
τως πρό αυτής τόν Ραγήπ, δστις ίδιαιτε'ρως συνδεδεμέ- 
νος πρός τόν οικοδεσπότην, καί λόγω τών οικογενειακών 
φιλοχριστιανικών παραδόσεών του, καί τών ιδίων αύτοΰ 
αισθημάτων, άτινα ουδέποτε ύπεκρίθη ή άπε'κρυψεν, ήτο 
αγαπητότατος παρά τοϊς χριστιανοΐς, καί ύπό τήν ιδι
ότητα ατομικού φίλου καί φίλου έν γένει συμπαθούς 
τών χριστιανών είχε κληθή εις την ίεράν καί οικογενεια
κήν έκείνην τελετήν. Άποβαλών τόν παλαιόν άνθρωπον, 
άναγεννηθείς από τής αμαρτίας, άκτινοβολών άπό τοΰ 
χριστιανικού μύροϋ καί τοΰ βαπτίσματος τοϋ σώματος 
καί τής ψυχής παρεδόθη ύπό τοΰ άναδόχου εις τή ν  μη
τέρα του ό μικρός ’Εμμανουήλ. Οί άνδρες ηύχήθησαν 
εις τόν νεοβαπτισθέντα, μετά τής άνδρίας, νά γείνη εύ
μορφος, καί νά φλέξν) διά πυρός εύγενοΰς τήν καρδίαν 
ώραίας κόρης ομηλίκου του. Πλούσια τράπεζα διεδε'χθη 
τήν τελετήν τοϋ βαπτίσματος. Οι χεκλημένοι ηύφράνθη- 
σαν, επιον εις ύγείαν τοΰ νέου χριστιανοΰ καί τών γο
νέων του, έχόρευσαν ειτα τό πυρρίχιον, καί ηύχήθησαν 
μυστικώς ύπέρ τής άναστάσεως καί τής έλευθερίας τού 
Γένους. Ή  εσπέρα έπήλθε, καί πλησιφαής ύψώθη έπί 
τοΰ όρίζοντος ή σελήνη. Ή  ευθυμία έτηρεΐτο αδιάπτω
τος. Καθ’ ομίλους μικρούς ή θροισμένοι, διεσκέδαζον οί 
κλητοί, καί μελαγχολικοί, έν τή μονοτονία αύτών, ηκού- 
οντο άπό καιροΰ εις καιρόν οί ήχοι λύρας κρητικής βα- 
ρέως άνακρουομε'νης. Εντός τής ίσογαιου αιθούσης άνή- 
φθησαν ήδη οί λύχνοι, καί εξω γλυκύ έσκορπίζετο εις τήν
φύσιν τής σελήνης τό μελαγ^ολικόν φώς.

*

* ♦
Εις την όμήγυριν έκείνην ήσαν δύο ύπάρξεις συντα- 

ραχθεϊσαι άμοιβαίως, χωρίς νά συνεννοηθώσι, καί αΐ- 
σθανθεΐσαι, χωρίς νά τό έκδηλώσωσι, βίαια συναισθή
ματα ποικίλα, άλλ ’ δμοια έν τή ούσί$ αύτών. Έ ξ έν
στικτου καί ή Μαρία καί ό Ραγήπ ένόησαν, δτι ή νύξ 
εκείνη πιθανώς ήδύνατο ν’ άποβή κρίσιμος διά τήν τύ
χην άμφοτε'ρων, καί ένώ κατά μόνας, όνειροπολοΰντες 
άμφότεροι, ίσως ηΰχοντο σύμπτωσιν παραπλησίαν, δταν 
ακουσίως, καί έν άγνοια αύτών, έπήλθεν, επτοήθησαν, 
καί άντί νά προχωρήσει ή ψυχ*) *) καρδία αύτών,
ώπισθοδρόμησε περιδεής. Φοβίζει άρά γε ή ευδαιμονία; 
Μήπως ό άνθρωπος, αισθανόμενος δτι δεν έπλάσθη δ ι’ 
αυτήν, τρέμει τήν έμφάνισίν της, δυσπιστών εις τήν ά - 
πατηλήν αύτήν οπτασίαν, ήτις, μειδιώσα, ελκύει ήμάς 
εις τούς γοητευτικούς κόλπους της ; Παρόμοιος πρός τόν 
αμέριμνον οδοιπόρον τόν άνακαλύπτοντα αίφνης θησαυ
ρόν εις τόν μυχόν τοΰ σπηλαίου, δπου είσήλθε ν’ άνα- 
παυθή, καί δστις ύποστρε'φει έμφόβως άτενίζων δυσπί-

στως τόν λάμποντα δγκον, διστάζει καί ό ευτυχής ά- 
ψαύση τό είδωλον έκεϊνο τής εύδαϊμονίας, έκ φόβου μνή 
πως άφανισθή άκαριαίως, καί μει'νη τότε θΰμα άπατη- 
λοΰ δαίμονος κακοποιού σαρκάζοντος τόν εύπιστον! Έάν 
ειχόν τι νά ποθήσωσι, τούτο ήδύνατο νά η εύσχημος 
συνάντησις άκίνδυνος ούδεμίαν δυναμένη νά προκαλέσιρ 
υπόνοιαν, καί ούδεμίαν παρεςήγησιν. Ή  τύχη παρε- 
σκεύασε τήν σύμπτωσιν, καί ϊσως ή σπανία, ή άπροσδό- 
κητος αύτής εύνοια, ή τοσοΰτον φλογερώς ποθητή ευκαι
ρία, κατέπληζεν άμφοτέρων τά πνεύματα, άνέστειλε τό 
βήμα, παρέλυσε τή ν  γλώσσαν καί ήγαγεν άλληλοδιαδό- 
/ως έπί τοΰ προσώπου των τοΰ έρυθήματος καί τής ώ- 
χρότητος τήν χροιάν. Εύθυμος ήκούσθη ή ισχυρά φωνή 
τού οικοδεσπότου προτείνοντος νά έξέλθωσι τοϋ κήπου 
καί ελεύθεροι να πλανηθώσι παρά τάς οχθας τοΰ ρύακος 
καί τά άλση τής ώραίας κοιλάδος. Ή  σελήνη ειχεν ήδη 
ύψωθήύπερθεν τήςύψίστης κορυφής τών Λευκών Όρέων, 
δτε ή συνοδία κατεσπάρη εις τάς πέριξ τοϋ κήπου άπα- 
ραμίλλους τοποθεσίας. Ή  σιωπή ήτο βαθεϊα. "Ησυχα, 
με τήν κεφαλήν ύπό τά πτίλα , έκοιμώντο εις τάς φω- 
λεάς των τά πτηνά. Εις άπόστασιν μονότονος ήκούετο 
ή διάτορος φωνή τών νυκτόβιων εντόμων καί πτηνών, 
καί γλυκύ φώς άργυροειδές κατέρραινε τά βάθη καί τάς 
πλευράς τής κοιλάδος. Όποια συνωμοσία τών στοιχείων 
πάντων, καί πασών τών συμπτώσεων δπως μαλάξωσιν 
οίανδήποτε άνοικτίρμονα ψυχήν, καί λύσωσιν εις άνέκ- 
οραστον συγκίνησιν καί ταραχήν τήν καρδίαν, ήν βασα
νίζει καί έξευγενίζει τό άβρόν καί πικρόν, τό οδυνηρόν 
καί συμπαθές δώρον τής ευαισθησίας! Σχίζούσαι τά φυλ
λώματα τών πλατάνων ηύγαζον τά ρείθρα τοΰ ποταμού 
αί άκτϊνες τής σελήνης. Φωτός διαύγεια καί ύδάτων 
στιλπνότης, δρόσος καί μαρμαρυγαί, άκτίνες τοΰ άσ
τρου καί ρεύματος άφροί ήνοΰντο άμοιβαίως, έθλώντο 
εις τήν μαρμαίρουσαν έκείνην, τή ν  ύγράν καί άδιαλεί- 
πτως κυλιομένην στήλην, καί άκολουθοΰσαι τό σπινθηρο- 
βόλον ρεΰμα έχάνοντο μ ετ’ αύτοΰ άφανιζόμεναι ύπό τά 
χλοερά τόξα τών αυτοφυών θάμνων, οϊτινες συνέπλεκον 
τούς κλάδους αύτών εκατέρωθεν τών οχθών τοΰ ποταμοΰ 
καί έντός τών ύδραχαρών φυτών, ών τά φύλλα, δίκην 
σμαραγδίνων νησίδων,έπέπλεον έπί τοΰ άδαμαντίνου καί 
στίλβοντος ρεύματος. Αύρα περιοδική 'έσειε τά φύλλα καί 
τούς κλάδους τών δένδρων. Βαθύ ήπλοΰτο εις τό βάθος 
τό σκιόφως- έσελάγιζε τό μελαγχολικόν φώς εις τό άνα- 
πεπταμένον τής κοιλάδος καί πίπτον ίδιοτρόπως έπί τών 
δένδρων παρήγε ποΰ μέν φωτεινάς σκιαυγείας, καί ποΰ 
τοπία σκοτεινά, ζοφωδέστερα φαινόμενα ύπό τής άντι- 
θέσεως τών παρακειμένων θέσεων, άς άπρόσκοπτον ελουε 
τό φώς τής σελήνης, ύπεισερχόμενον μεθ’ άβρού ολι
σθήματος άχρι τών έσωτάτων μυχών καί πτυχών τής 
τοποθεσίας. Τίς δύναται νά βεβαιώστ) άν ήτο σύμπτω- 
σις ή  προμελέτη, ή αύθαίρετος τής τύχης βούλησις τό 
δτι παράπλευρος πρός τήν δειλήν Μαρίαν εύρέθη. μετά 
μικρόν, ό Ραγήπ, περιπατών εγγύς αύτής ; ”Ω! πόσον
έκτυπα ή καρδία των ! Παράδεισος ούράνιος ήτο ή νύξ 
εκείνη. Πλειστάκις έμόχθησεν ό Ραγήπ ν ’ άπευθύνη τόν 
λόγον πρός τήν κόρην, ά λλ ’ έτραύλιζεν ή γλώσσά του. 
Μετά τής άπωλείας τοΰ σθένους τής ψυχής του, ειχε, 
τήν νύκτα έκείνην, άπωλέσει καί τής φωνής του τήν δύ- 
ναιιιν, καί τών γοργών ποδών του τό τάχος. Καροίχ 
προδότρια ! Έρως επίβουλε ! εις ποίαν άλυτον δουλείαν, 
ότέ εύδαίμονα, καί άλλοτε πικράν καταναγκάζετε τό 
θΰμά σας ! Έκάμπτετο, ετοεμεν, έλιποθύμει ό Ραγήπ, 
πνιγόμενος ΐντός τής δρόσου έκει'νης, καί τής άναψυχού-



σης αύρας, ής ό άρμονικός συριγμός άντήχει τότε ώς 
ερωτος άσμα, καί' καρδίας εύγενώς τρωθείσης βαθύτατο; 
στεναγμός.

Κατεβαλεν άγώνα ύστατον ό Ραγήπ. Την ώραν 
εκείνην έπρόκειτο νά διελθωσιν αύλακά τινα, ήν δυσκό- 
λως θά ήδύνατο αβοήθητος νά διαβν) ή Μαρία. Ό  Ρα
γήπ εσπευσεν εγγύτερον αύτής- ετεινε τάς χείοάς του, 
ελαβεν εύσεβάστως τάς ΐδίκάς της, καί στηρίξας τόν 
πόδα έπί λίθου τινός, έζέχοντος κατα μέσον τής αύλα- 
κος, άνήγειρε, σχεδόν εναέριον, καί άφήκεν είς τήν αν
τίθετον όχθην τήν Μαρίαν. Ή  ευδαιμονία του ήτο αν
έκφραστος' τής γής πασης οί θησαυροί ούδολως άντε- 
σταθμιζον, διά τόν Ραγήπ, τό προσφιλές εκείνο καίθελ- 
κτικώτατον βάρος, όπερ πρό μικρού, πάλλων έκ συγκι- 
νήσεως, άφήκε μετέωρον νά πατήση τήν γήν. «Βλέπετε» 
τή είπεν, «δ'τι ούδείς φραγμός δύναται ν’ άντιστή είς 
τήν θελησιν. Έ ά ν.ή  άπόφασις ή τό θάρρος ήμών συιι-

/ τ , λ , „ , r  ,  , λπεσν; να εινε υποοεεστερον των αςιωσεων, ας παρουσία- 
ζει δεδομένη στιγμή,συμπληρούμεν τό έλλεϊπον έξ ήμών, 
έπιτρέποντες είς τούς άλλους νά μας συντρεξωσιν. Ο ί-  
ονδήποτε κώλυμα καί άν έπεπρόσθει τού δρόμου ήμών, 
είμαι βέβαιος δτι ήθέλομεν τό υπερπηδήσει». Καί έσιώ- 
πησε διότι ή συγκίνησις τόν επνιγε, καί ή τρέμουσα 
φωνή του άπέβαϊνεν ό ακούσιος προδότης τής ήδονικής 
ταραχής τής καρδίας του. Κατενόει ό Ραγήπ, δ'τι αί 
λέζε-ις του δέν ήσαν εύκαιρον προοίμιον τής ώρας έκεί- 
νης· καί ένώ ή συνοδοιπόρος του έσιώπα,ό Ραγήπ στρα
φείς γοργώς, έπειράθη νά τή άναμνήση τό άπόγευμα 
τής ήμέρας καθ’ ήν τήν συνήντησε τό πρώτον είς τό έ- 
ρείπιον τού πύργου τού Δαμολίνου. « Ώ !  ποία εσπέρα» 
τή. είπε. «καί ποία νύξ μετ’ αύτήν. ’Εάν ή εύτυχία 
ήτο έπί τής γής ό κλήρος τών άνθρώπων, βεβαίως τήν 
νύκτα έκείνην θά ήμην εύδαίμων. IIρό πόσου χρόνου 
έφλεγόμην νά σάς ΐδω, καί έάν ή εύγλωττος σιωπή μου 
καί τό άνήσυχον βλέμμα μου δέν ήδύνατο νά σάς έξηγή 
τάς θυέλλας τοΰ στήθους μου, ν ’ άποτολμήσω νά σάς 
τάς ερμηνεύσω άνεπαρκώς διά τού στόματος». Καί 
προσλαβών τόνον οίκειότερον, άλλά πάντοτε ευλαβή, 
((είπατε' μο ι»,τή  είπε,«νομίζετε δ'τι είμεθα πάντοτε κύριοι 
τών τυχών μας, δ'τι κανονίζομεν ήμείς τάς περιστάσεις 
τού βίου μας, δ'τι διέπομεν, αντί νά ΰφιστάμεθα τάς 
βουλάς καί τάς αποφάσεις τού πεπρωμένου ; Τετριμ- 
μένον είνε τό επιχείρημα τής έπικλήσεως τού λογικού 
και τής θελήσεως ! Ύπάρχουσι στιγμαί μυστηριώδεις 
και άνεξήγητοι, καθ ας, άγνοια ήμών, καί άκουσίως 
ήμών, ναρκοΰται ,τό πνεύμα, καί λυγίζεται ή άκαμ- 
πτοτέρα θέλησις. Ούχί ήμείς, άλλά δύναμίς τις άλλη 
άνρξιχνίαστος δρα τότε έν ήμϊν καί δ ι’ ήμών. Ό  άνθρω- 
πος, την ώραν έκείνην, άποβαίνει ό'ργανον άπλοΰν, το- 
σούτον άςιον κατακρίσεως καί ποινής, δσον τό έγχειρί- 
Stov, δπερ φονεύει, καί όχι ή χειρ ήτις έμπήγει αύτό, 
καί ή βούλησις . ήτις έκίνησε τήν χείρα».— «Πάντοτε 
είμεθα κύριοι τών τυχών μας» άπήντησεν ή Μαρία, 
«άλλά προδιδόμεθα ένίοτε ύπό τήν απαλήν μέθην ύπού- 
λου καί άδυσωπήτου άδυναμίας. 'Γπάρχει λήθη τις έπι- 
κίνδυνος.ής έπερχομ'ένης, δέν δύναται τις νά προλάβϊ; τάς 
συνεπείας, άλλ ’ ήν δύναται νά άποφύγγ; πριν ή έπέλθη 
ετι. και πριν άποκοιμήση είς τούς ήδονικούς κόλπουςτης 
τήν άγρυπνούσαν συνείδησιν». Φιλοσοφική δλως έφαί- 
νετο είς τόν Ραγήπ, διά τοιχύτην ώραν έιώτων, συνδι- 
άλεξις παραπλήσια, είς τοιούτον τόπον θελκτικόν, ΰπό 
τοιαύτας προηγουμένας καί ΰφεστώσας περιστάσεις. — 
« Ά  ! τήν νύκτα έκείνην » , είπεν έπανερχόμενος είς τό

προσφιλές θέμα του ό Ραγήπ, «τήν νύκτα έκείνην, καθ’ 
ήν τό πρώτον σάς συνήντησα είς τούς κήπους τής Σο
φίας Δαμολίνου, καί ή γλώσσά μου σοί έλάλησε τό ποώ- 
τον, ένώ μυριάκις ήδη προγενεστέρως, διά τής γλώσ- 
σης τού στεναγμού, σοί είχε λαλήσει ό νοϋς υιού. Δέν 
ετόλμων νά φαντασθώ δτι ή μην 6 Πέτρος Καντανολέος, 
ό πατριώτης έκείνος νεανίας, ον έθαύμασα πάντοτε διά 
τήν ευγένειαν καί τήν άνδρίαν τής ψυχής του, διά τόν 
τραγικόν ά λλ ’ εύκταϊον θάνατόν του—διότι ζηλευτός 
εινε πάντοτε ό'στις αποθνήσκει υπέρ τή ; πατρίδο; του — 
διά τόν θέρμόν καί άκηλίδωτον ερωτά του πρός τήν Σο
φίαν, καί ον φλέγομαι νά μιμηθώ . , , Ά λλά μοί έλ- 
λείπει καί ή άξία τού Πέτρου καί ή Σοφία » είπε π ι
κρόν μεώιών ό Ραγήπ. « Έ άν δ'μως έγώ δέν είμαι Πέ
τρος, σείς βεβαίως είσθε ή περικαλλής, ή σεμνή καί πα- 
τριώτις κόρη, ήτις εσχε τήν ευτυχίαν ν ’ άποθάνιτ, ΰπέρ 
τής ελευθερίας τής Κρήτης καί είς τό πλευρόν τοϋ άν- 
δοός, δν άπεθε'ωσε διά τής αγάπης της. Η άνάανησι; 
τής νυκτός 'έκείνης μέ καταδιώκει » είπε μετά μελαγ
χολικής περιπαθείας δ Ραγήπ. « ΤΗτο έπιβουλή, άλλά 
έπιβουλή ποθητή, καί ήντινα είθε νά εβλεπον συνεχώς 
έπαναλαμβανομένην. . . Ή το  ενεδρα εϊρωνος καί άκάρ- 
δου μοίρας, άποκαλυψάσης γωνίαν μικράν ευδαιμονίας, 
δπως, διά τής άποκρύψεως, βασανίζη ακολούθως τό 
θϋμά της. Δ ιατί μέ βλέπετε έκπληκτος ! Έ άν ή έ'κ- 
πληξίς σας άποβλέπτ, είς τάς ιδέας άς διετύπωσα, λέγω 
ύμίν, δτι είς είδικάς τινας στιγμάς ανεξήγητοι έμπνεύ- 
σεις έπιφοιτώσιν είς τόν κοινότερον καί είς τόν πεζότε- 
ρον νουν. Τό έ π ’ έμοί, διατελώ ύπό τό κράτος εύεξηγή- 
του γοητείας καί έμπνεύσεως, ης τήν δαψιλή πηγήν ελ
πίζω δτι δέν θά παραγνώριση ή· μετριοφροσύνη σας.Έ άν 
δμως άπορήτε πώς ’Οθωμανός έγώ, λαλώ τήν γλώσσαν 
σας, μάθετε, άλλά μόνον σείς, δτι ό πατήρ μου Ίμ - 
βραήμ μέ άνέθρεψε διά τής Ελληνικής παιδεύσεως, καί, 
τό παραδοξότερον. μ ’ έδίδαςεν αύτός. Μοί παρήγγειλε 
ρητώς νά τηρήσω άπόρρητον τό μυστικόν τοΰτο, καί 
τό επραξα μέχρι τοΰδε. Έάν τό πρώτον ήδη παραβαίνω 
τήν εντολήν του, έλπίζω δ'τι θά μέ συγχωρήση ό Ίμ - 
βραίμ, καί θά μέ δικαιολογήση . . . »  είπε μέ τόνον 
φωνής χαρακτηριστικόν, καί άτενίζων έκφοαστικώς τήν 
κόρην. «Τήν νύκτα, δτε πάντες οί οίκέται άπεσύροντο, 
μ’ έκάλει ό πατήρ μου, έφηβον μόλις, καί σύρων με είς 
τόν βαθύτερον τής οικίας μας μυχόν, μέ έδίδασκεν έκεϊ 
τήν γλώσσάν σας, τήν αθάνατον, τήν ίεράν γλώσσαν 
τών Ε λλήνων, ώς έλεγεν.· Ένίοτε προσήλου βαθέως έτα- 
στικά τά βλέμματά του πρός έμέ. Έφαίνετο πιεζόμενος 
ύπό έφιάλτου δεινού, κ ’ ένόμιζέ τις δτι ήθελε ν ’ ανα
κούφιση τήν ψυχήν αυτού δ ι’ άποκαλύψεως μυστηρίου, 
βαθέως τεθαμμένου έν τή καοδία του. Παιδί μου, παιδί 
μου Ραγήπ, ελεγε, καί είς τό δνομα τοΰτο άνεστέλλετο 
ή διστάζουσα γλώσσά του. Ένόμιζον δ'τι άκουσίως δλως 
και άλγών μέ άπεκάλει Ραγηπ. Δάκρυα άνέβλυζον άπό 
τών οφθαλμών του, δταν διατρέχων τά συγγράμματα 
τών σοφών σας, δ'που έξυμνεΐται τό καθήκον πρός τήν 
πατρίδα, καί επιβάλλεται, ώς άπαράβατος ύποχρέωσις, 
ό ύπέρ αύτής θάνατος τοϋ πολίτου, μοί ήρμήνευεν, ώς 
προφήτης έμπεπνευσμένος,τάς θείας έκείνας σελίδας, καί 
μέ έςώρκιζε νά ένθυμοΰμαι "πάντοτε τήν πατρίδα, καί 
είς πάσαν στιγμήν νά είμαι έτοιμος νά θυσιάσω τά 
πάντα, .καί τήν ζωήν μου ύπέρ αύτής. « Π α τ έ ρ α, 
π ο ί α ν  π α τ ρ ί δ α  έ ν ν  ο ε ί ς ;  » έ'λεγον αύτώ" 
«πατρίς μας είνε ή Ασία. Έδώ ήλθομεν ώς κατακτη- 
τα ί ! ΙΙατέρα έξηγήθητι' δέν σέ έννοώ. Καί τότε ώχρία

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ

Λ ησμο ϊημενοζ
’Έγερνα μια. νύχτα  σ τ ' άχρογιά .Ιι 
Πό ηάνω  μου ό ουρανός 
ΚατάχΑωμοτ;, ΘΛιμεγος,
Σ τά  π όό ια  μου ή θά.ίαοσα  
ΤριΟχότεινη, μ ιγ ά .Ιη .

Λ ηήμοντ ιιιίνο ί..........
sina/tovfi h f t v o c  η  άγατταα ; 
Ώ ϊμέ !  θανάτου σήμαντρο  
Μ ις' στην  ιΙτνχν γροικάει,
Τ ’ αγέρι που γ.ΐν'/.αψνΰα, 
Τό^'χνμα ποΰ βογχάει.

Έ π α ιτ λ ι ς  Δοιτιη<{ιις· Ι ΐλ α κ ε ν τ ία ς ·  ε ί ς  Ι Ι ε ν τ έ λ η ν .

Λ ησμονημένοι:........
Τ ί θά ε'ιπΐ] Λησμονημένος νάσα ι 
"Α γ !  τ ί  θα eix jj νά  όγαπας  
Κ αί νά  μ?)ν άγαπασαι·,
'Εκείνη νά  σε .Ιησμονη 
Κ α ι Συ νά  την θ ΐ 'μ α σ α ι. . . .

Μήτ<ίος l l a s a d s i ’p o i’

ό Ίμβραίμ, τό στήθος του ήσθμα'.νε βια’'ως, καί οί ο
φθαλμοί του έγέμιζον άπό δάκρυα. Τόν Ιπνιγον οί λυγ
μοί" καί περιβάλλων διά τών χειρών του τόν λαιμόν 
μου, μέ έφίλει σπασμωδικώς. καί όλολύζων μοί ελεγε : 
παιδί μου, Ραγήπ μου . . . ά  ! όχι αύτό τό όνομα, 
όχι . . , Ραγήπ, δέν γνωρίζεις . . .  θά σοΰ εΐπω άλ
λοτε. Τρομερά ύπήρξεν ή μοϊρά μας, καί φρικτή ή α
νάγκη, ύφ’ ήν ήναγκάσθημεν νά κύψωμεν... Καί ύψών 
τούς οφθαλμούς του πρό; τόν ουρανόν ό ’Ιμβραήμ εψιθύ- 
ριζε παρακλητικώ; λέξει; τ ινά ; . . . Έ γώ  έφοβούμην. 
Θεέ μου, Θεέ μου, ελεγε στενάζων πάντοτε ό Ίμβραίμ’ 
συγχώρησον . . . Γνωρίζει; Σύ τά ; δυστυχία; μα;. . . 

(άκολουθεΐ) Σ . Π α γ α ν έ ^ η ς .

Η Δ Τ Σ Ι Σ  ΕΝ Ν Α ϊ Σ Τ Α Θ Μ Ω ,
Αί άποχρώσει; τού οοδίνου, χρυσού, καί έρυθροκι- 

τρίνου έπί τή ; κυανή; θαλάσση;, τών λευκοκυανών πλοί
ων καί τή ; έρυθροχρόου ζηρά; μετά τών κίτρινων έπ ’ 
αύτών πολεμικών καταστημάτων, δ'λα τά παίγνια τοΰ 
δύοντο; φωτό;, τάρμονικά έκείνα παίγνια τών χρωμά
των. τά όποια εμπνέουν εί; τήν ψυχήν τών καλλιτε
χνών τά μελωδικά παίγνια τών ήχων, τών χρωμάτων 
καί τών σκέψεων δλη ή γαληνιαία αύτη ορχήστρα τών 
χρωμάτων τοΰ δύοντο; ήλιου, περιλούει τήν δλην ιδιόρ
ρυθμον εκτασιν τοΰ Ναυστάθμου, τήν θάλασσαν τή ; Σα- 
λαμίνο;, τά πολεμικά πλοία μέ αΐγλην, μέ θωπείαν έ- 
ρυθρορροδίνων καί χρυσών χρωμάτων τοιούτου θαυμασίου 
κάλλους, ώστε νομίζει τ ι ; ,  δ'τι εί; τήν αρμονικήν έκείνην 
πανήγυριν τών οφθαλμών, εί; τήν μουσ ικήν εχείνην δ(·α- 
°Ί>·,ήτι; άντιστοιχεϊ πρό; τήν έγχρωμον axot)v, άναδίδε-

ται τό τρυφερώτερον άσμα τών καλλονών τής φύσεως 
άδελφωμένον μέ τόν ώραιότερον πολεμικόν παιάνα.

Οί κρότοι τών συνεργείων καί ή βοή τής καυστικής 
έργασίας έσίγησαν, ή σάλπιγί τού Διευθυντηρίου έδόνησε 
τό σάλπισμα τής προσοχής, σιγή δέ καί γαλήνη βασι
λεύει έν τή έρυθρορροδινή διαύγεια τής δύσεως, τής όποι
ας ή ήρεμος μουσική τών άραονκών χρωμάτων, εν γα 
λήνη ονείρου ώραίου, συνοδεύει έν σιωπή τήν γλυκείαν 
φλυαρίαν τοϋ σαλαμινίου κύματος μέ τόν ή σ υ χ ο ν  στε
ναγμόν τής έλαφράς αύρχς. ΊΙ δλη αύτη αρμονία ή ό
ποια είς τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου παρισταμένη άντηχεί, 
καί διά τών νόμων τής μιμήσεω; ύποβάλλει τήν έκδή- 
λωσιν διά ζωγραφικών καί μουσικών εικόνων τού έκ τή ; 
ψυχική; είκόνος γεννηθέντος αισθήματος, διά τοΰ αύτοΰ 
μηχανισμού εμπνέει τήν δι’ αρμονικών σκέψεων έκδήλω- 
σ'.ν τής τρυφεράς καί βαθεία; συγκινήσεως, ήν δονεί είς 
τά μάλλον άδυτα βάθη τή ; ψυχή; ή ώραία καί γαληνι
αία είκών τή ; δύσεω; του ήλιου. Δ ιατί λοιπόν συγκι- 
νείται ή άνθρωπότη; ή σοφή δσον καί ή άπλή καί αμα
θή; πρό τοΰ ώραίου θεάματο; τή ; δύσεω; ; Δ ιατί αί
σθημα ολόκληρον, ειδικόν, τό αίσθημα τή ; φύσεω;, έξε- 
γείρεται έν τή ζωηροτέρα του εορτή καί συγκινήσει, καί 
δονεί άρμονικά τά βαθύτερα άδυτα τής ψυχής, ήτις δύ- 
ναται νά πλέη είς τούς πυκνοτέρους ώκεανούς τών δη
λητηρίων τής καθ’ ήμέρχν ψευδούς ζωής :

Εινε πολύ βαθεία ή προσέλευσις τής συγκινήσεως 
ταύτης. Έ άν τό αίσθημα τής φύσεως μάς συγκινεί πρό 
τών ώραίων αύτής θεαμάτων, έάν βυθιζόμεθα είς ρεμ
βασμούς βαθείς έντός τών βαθύσκιων δασών, ρεμβασμούς 
άσυνειδήτους, ένεκα τών κληρονομικών συγκινήσεων, άς 
μετέδωκαν αί γενεαί εις τούς έπιγεννωμένους διά τής ψυ
χολογικής κληρονομικότητος, συγκινήσεων άς ήσθάνθη ή 
πρώτη άνθρωπότης, ήτις έλάτρευσεν τήν φύσιν ώς θεόν,



ήτις τήν έφοβήθη, την έθαύμασε και την έψαλεν, ε ίδ ι- 
χώς ή συγκίνησις της δύσεως, συνδέεται μέ ε ιδ ικήν εύ - 
χαρ ίστησ ιν  της άνθρωπότητος, ήτις άπό ετών, ευχαρι
στημένη Ικ της έκπληρώσεως τών καθηκόντων της ημέ
ρας, έκάθητο ευτυχής τό εσπέρας ν ’ άναπαυθή καί συνέ
δεε το θαυμάσιον θέαμα της δύσεως με τά μάλλον ευ
χάριστα συναισθήματα.

Την θεωρίαν ταύτην τών μεγίστων ψυχολόγων τοϋ 
αιώνος φαίνεται δτι ή δύσις έν Ναυστάθμφ έπιβεβαιοΐ 
σοβαρώς. Μολονότι δέ, υπάρξουν έν Ναυστάθμφ καί τ ι-  
νες, ο; όποιοι δεν αισθάνονται κατά τήν δύσιν τό εύχά- 
ριστον αίσθημα της έκπληρώσεως της καθ’ ήμέραν ερ
γασίας, ακριβώς διότι δεν έχουν ούδεμίαν τοιαύτην,— 
ουχ ηττον διά τό πλεϊστον τοΰ ύπηρετοΰντος έπιμόχθως 
ύπό τάς ναυτικάς σημαίας λαοΰ, ή δύσις, μέ τήν υπο
στολήν τής Σημαίας συνδέεται μέ τά  μάλλον ζωηρά καί 
ευχάριστα συναισθήματα.

Τα αισθήματα ταϋτα θαυμασίως διερμηνεύει ή ναυ
τική μουσική, δταν μετά τήν υποστολήν τής σημαίας, 
οι ναΰται έν προσοχή, ακούουν άναπεμπομένας εις τά 
χρυσορροδινά ύψη τής ατμόσφαιρας τά ; γλυκείας μολπάς 
της «Προσευχής» τάς συναρπαζούσας έπί τών πτερύγων 
αυτών πρός τούς ουρανούς τών ονείρων αύτών, τών πό
θων και τής θρησκείας, τάς σκέψεις αύτών καί τάς έν- 
δομύχους αποφάσεις.

Και είνε όλως πρωτότυπος ή γαληνιαία σιγή τής 
δύσεως, έν τή αρμονική σιωπή τής όποιας βυθίζονται 
εις ό'νειρα, καί ειςάνάπαυσιν έπί τών σιωπηλών θωρη- 
κτών. τών επίλοιπων πλοίων καί τοϋ Ναυστάθμου, μετά 
τήν υποστολήν τής σημαίας οι ά'νδρες τής θαλάσσης τών 
όποιων η ψυχη απολαύει, εν αρμονία πρός τό γλυκ ύπε- 
ριβάλλον τών ώραιων χρωμάτων τής θαλάσσης, τής νή
σου καί τής ατμόσφαιρας, απολαύει βαθέως καί ήοέμα 
τό γλυκύ αίσθημα τής φύσεως, τό όποιον, πρό τής αρ
μονίας τής δύσεως εΰρίσκεται εις τήν μεγαλειτέραν αύ- 
τοϋ άκμήν, δύναμιν καί συγκίνησιν.

Σ . Ζ ω γ ρ α ^ ίδ η ς .
------------ ·  ·**·^>·«*—«&"«*-.-OS -

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Τ ίς μέ φέρει προς τήν χώραν, ένθα ποταμο ί μ ε γ ά λ ο ι , 
όρη υψηλά κα ί λ ίμ ν α ι χα ι πεδία χλοερά,
' Α ναγγέλλουν, είνε πρώτη εις τής φύσεως τά κά λλη  
χι' άνδρας, ον ς ψ οχα ί κοσμοΰσι κ ι' άναστι/αατ' ύ ά ιίλ ά ; 
Οντοι βλεποντες άπαυστως πλεονεκτικούς εχθρούς, 
μήνυμα  μ ε τ ’ άλγους ούτω πέμπουν εις τους αδελφούς' 

"Ε λληνει ! εγρηγορεΐτε' 
ή πατρ ίς  τον 'Αλεξάνδρου τοΰ μ εγά λου  απ ε ιλ ε ίτα ι.

Πώς τα τρόπαια  νάθροίσης τών προτέρων θά τολμήσγς, 
χα ί νά  π α ρ α β ά λ ε ι ταΰτα  προς τά Μ ακεδονικά;
Π άντων τών π ρ ιν  φ ιλοσόφων α ν  τά ίρ γ α  μελετήσης, 
δέν θά ευρεθώσιν ίσα  προς τ ’ Α ριστοτελ ικά .

Έκ τοΰ έν Α ίγυπτον τάφον τοΰ Φ ιλίππου ό νιος 
άνεγείρεται φωνάζων ταΰτα έν χαίρω νυχτός’

"Ε λληνες ! εγρηγορεΐτε' 
ή πα τρ ίς  τοΰ φιλοσόφου τοΰ μεγ ίσ του  απειλείται·.

Εις τής τοΰ θεοΰ  Σοφίας άναβα ίνοντες zhv θ όλοτ  
συχνά γ α ίν ο ν τ* ο ί μ εγάλο ι Μαχεδόνες β α σ ιλ ε ίς '
—ίφος έφοντες, φοροΰντές εφεστρίόα φωτοβόλον 
τής βαρβάρου π υκ νά  σμήνη έχδιώχουσι φνλής'
Σέίοντες δέ γ ιγαντω δεις  όμοΰ θάλασσα ν  κα ί γην , 
με φωνήν το ιαΰτα  λέγουν όντως κα ταπληκτ ικήν '

' Ε λληνες ! εγρηγορεΐτε' 
ή εστία τοΰ ένδοξου ημών γένους απ ε ιλ ε ίτα ι.

Κ αί τ ί  σείς θά είσθε τότε, όσοι τής έλευθερίας 
τά σεπτά  νά  σπαταλάτε δώρα θέλετε οίχτρώς ;
J l r  αιοθάνεσθ' έχ το ιαύτης δτι πρόχειτ' άδρανεΐας  
συμφορά δεινή νά  ελθη ή φρικώδης μαρασμός ;  
Έπεγέρθητε, δ ιότι δέν προσμένουν ο ί κα ιρο ί, 
α ντηχ ε ί έκ τής Ν ιαούσης α ίμ α  τοστ αγής φωνή.

Ε λληνες ! έγρηγορεΐτε,
Πριν σφαγήν φριχτήν έχ νέου εις ομοεθνείς ίδήτε.

Εχετε ξύ λ ινα  τε ίχ η , ά τ ιν α  εις τους α ιώ νας  
πάντα ς  έγε ινα ν  τοΰ έθνους απροσδόκητος σωτήρ, 
χα ί μεγαλοτόλμους ναύτας μέ τους σίδηρους μυώνας 
ν 'άκοντ ίσω σ ιν  έκ νέου δυναμένους υγρόν πΰρ'
Ίδε πώς τήν τρ ία ινα ν  του ά νυψ ο ΐ ό Ποσειδών, 
τους εχθρούς δέ κα ταπλήττε ι βροντερώς άναφωνών' 

"Ελληνες !  έγρηγορεΐτε' 
τοΰ Α ιγαίου παντός πρέπει κύριοι νά  κ α τ α σ τ ε ί .

Πότε, πότε συναγείρας σ τρα τ ιά ν  τών Π ανελλήνιον 
ήγεμών μ εχ α λ  οπράγμω ν π ρ ίς  το έθνος θά στ ραφή, 
καί τοΰ Ά ξιου  το ρεΐθρον έπαθλον  λαμπ ρόν  προτείνω ν  
προς τούς αδελφούς τών οπλώ ν  οΰτω θέλει έκφρασθή ; 
Έ άν ή Μ ακεδονία δέν γένή 'Ε λλην ική ,
Έ λλην στρατιώτης πλέον δεν ε ίν ’ άξ ιος νά  ζή.

Εις το ια ύτην  γήν  α γ ία ν  
πας οπλ ίτη ς  τ ’ ’Αλεξάνδρου πρέπει ν ίίχ ΐ) τήν ανδρε ίαν .

Ά ν τ ω ν . Ι .* Α ντω νιά δ η ς.

Α ν τ ό ^ ια τ ο ς  ι< ιτο ο ς .— Περί πρωτοφανούς αυτο
μάτου νεωστί έκτεθέντος έν 'Ολλανδία πληροφορούμεθχ 
τά εξής- Τό μηχάνημα, δπερ έξωτερικώς παριστα τήν 
μορφήν ιατρού μέ φ α β ο ρ ίτες  περιέχει εις τά  διάφορα 
μέλη τοΰ σώματος τοΰ ι'ατροΰ τούτου διαφόρους όπάς 
άνωθεν τών όποιων υπάρχει τό όνομα τής σχετικής νό
σου. Έ άν π . χ. ό ασθενής πάσχει άπό κεφαλαλγίαν ή 
άπό ταινίαν, ρίπτει μίαν δεκάραν εις τήν σχετεκήν ο
πήν, οπότε ταύτοχρόνως πίπτει εις τάς /ειράς του δε- 
μάτιον ια τρ ικ ο ύ  ά λ α νθ ά σ το υ . Ή  πελατεία τοΰ νέου 
τούτου Άσκληπιοΰ δέν έινε μικρά, και επειδή πολλοί 
συμβουλεύονται τόν ιατρόν άπλώς χάριν περιεβγείας, διά 
τοϋτο προσφέρει και ποτά, ιδίως κατά τοϋ στομαχοπό
νου, άποτελούμενα από οινοπνευματώδη εκχυλίσματα 
διαφόρων πικριζουσών εύγευστων φυτικών ουσιών.

0 Ε Ρ Ω Σ  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
κωμωλια μ ο λιβρο τ  ε ις  ιιραεε ις  τρεις

Θρούμπης. Γρήγορα, καθίσματα εις τούς έξοχω-

Π Ρ Α  Ξ I Σ Β'

ΣΚΗΝΗ Α '
θ ρούμ π ης κα ί Σοφονλα

Σοφούλα. Καί δέν μοΰ λέτε δά, άφέντη, τ ί τούς 
θέλετε τούς τέσσαρους γιατρούς; Δέν φθάνει ένας γιά νά 
στείλγ) έναν άνθρωπο ’ς τόν άλλο κόσμον;

Θρούμπης/ ’Εσύ νά μη ’ μιλής.Τέσσαρες συμβουλαί 
άξίζουν καλλίτερα άπό μίαν.

Σοφούλα. Καλός είνε ό λόγος σας, μά λέγω μαθές 
πώς ή κόρη σας ήμποροΰσε, θαρρώ, πολυ καλά νά πε- 
θάντρ καί χωρίς τήν βοήθεια τών έξοχωτάτων.

Θρούμπης. Βρε καί μήπως οί ιατροί θανατόνουν 
τούς άνθρώπους;

Σ οφ ούλα . Ά μ ’ έχει καί λόγο ; ’Εγώ ήκουσα μία 
φορά έναν ποΰ έλεγε, καί όχι μέ λόγια μόνο, άλλά καί 
μέ πράμματα, πώς δέν πρέπει νά λέγωμεν: Ό κύριος
Θρούμπης π  χ. (ό λόγος τό λέει), άπέθανε άπό διάρροια 
ή άπό πανούκλα (8 μή γένοιτο), άλλά πρέπει νά λέμε:Ό  
κ. Θρούμπης ( ό ξ ’ απ ' τήν  εύγενία σας), άπέθανε άπό 
τέσσαρας γιατρούς καί δυό σπετσιέριδες.

Θρούμπης. Σιωπή! Νά μή σέ ξανακούσω άλλη 
φορά νά ύβρίζης τούς κυρίους ιατρούς.

Σ οφ ούλα . Μά τήν πίστι μου, άφέντη, έτσι νά έ- 
χωμε καί οι δύο τήν ύγεία μας καί νά σάς χαρίζγ, ό Θεός 
τήν κόρη σας, ήξεύρετι τ ί έπαθε ταϊς προάλλαις ή γάτα 
μας; Ή  καύμένη ή Ψιψίνα έπήδησε άπό ’πάνω άπό τό 
δώμα κάτω εις τό δρόμο, κ’ έπέρασαν τρεϊς ’μέραις όλό- 
κληραις χωρίς νά βάλη τίποτε ’ς τό στόμα της άπό τό 
κτύπημα, ούτε νά κουνήστ, τό πόδι της ούτε καν τό νύχι 
της. Τέτοιο κτύπημα έπαθε ή καύμένη. Αϊ, κύτταξε 
τώρα μιά φορά τί θά είπή νά ήναι κάνένας τυχερός. ’Άν 
υπήρχαν καί γάταις ιατροί, δπως υπάρχουν καί άνθρω
ποι ιατροί,τετέλεσται ή καύμένη ή Ψ ιψίνα! θά τής έδι
ναν καί αύτηνής καθάρσια, φλεβοτομίαις καί τά λοιπά 
καί, πολλά τά έτη σας!

Θ ρούμ πης. Σούτ! σιωπή! σκασμός, σοΰ λέγω .Κ ύτ
ταξε έκεϊ τ ί αυθάδεια! "Α! νά τους, έρχονται.

Σ οφ ούλα . Προσέξετε, άφεντικό, τώρα θά τούς 
άκούσετε καί θά πάρετε παράδειγμα. Θά σάς είποΰν λα
τινικά πώς ή κόρη σας είναι άρρωστη.

ΣΚΗΝΗ Β '
Βδελλοπ ρεπ ής, Έ ιιπ λ α ίτ ρ ιά δ η ς , Κ λ νοϊηοοξιορίόης, 

Καϋαρ<ίιάτωρ, θμούιι-πιις κα ί ϊο ό ο ύ λ α

Θρούμπης. Αΐ, λοιπόν, έξοχώτατοι, τήν είδατε ;
Β δ ελ λ ο π ρ επ ή ς . Εϊδομεν, έξητάσαμεν, έπεσκέφθη- 

μεν καί παρετηρήσαμεν τήν άσθενή καί δέν ύπάρχει άμ- 
φιβολία δτι έγκλείονται έν αύτή πολλαί άκαθαρσίαι.

Θ ρούμ πη ς. Πώς τό είπατε ; Ή  κόρη μου είναι 
πολύ παστρική.

Β δ ελλ ο π ρ επ ή ς . Τούτέστιν ήθελον νά εΐπω δτι 
έχει εις τό σώμά της πολλάς άκαθαρσίας,ήγουν ύγρά δι
εφθαρμένα.

Θρούμπης. Ά !  τώρα έκατάλαβα.
Βδελλοπρεπής. Ά λ λ ά .. .  πρέπει νά συνδιασκε- 

φθώμεν μετά τών λοιπών συναδέλφων.

τατους !
Σοφούλα (προς τόν Β δελλοπρεπή). Ά !  έξοχώτατε, 

έδώ λοιπόν σάς έχομε καί σάς!
Θ ρούμ πης (πρός τήν Σοφούλαν) Μπά! και πώς 

γνωρίζεις εσύ τόν κύριον Βδελλοπρεπή;
Σοφούλα. Τόν είδα προχθές εις τής φιληνάδας τής 

άνεψιάς σας.
Βδελλοπρεπής. Πώς έχει ό αμαξηλάτης της ;
Σ ο φ ο ύλα . Λαμπρά, κύριε. Τά έτέντωσε.
Βδελλοπρεπής. Άπέθανε;
Σοφούλα. "Ετσι νάχωμε καλή ώρα.
Βδελλοπρεπής. Αύτό δέν είναι δυνατόν.
Σ οφ ούλα . Πιθανόν νά μή ήναι δυνατόν, είναι δμως 

άληθινό.
Βδελλοπρεπής. Δέν είναι δυνατόν ν ’ άπέθανε, 

σοΰ λέγω.
.Σ ο φ ο ύλα . Καί έγώ σοΰ λέω πώς άπέθανε καί τόν 

έθαψαν.
Βδελλοπρεπής. Λέγεις ψεύματα, άπατάσαι.
Σοφούλα. Τόν είδα μέ τά ’ μμάτια μου, σάν καλή 

ώρ$ ποΰ σάς βλέπω.
Βδελλοπρεπής. Είναι άδύνατον. Ό  'Ιπποκράτης 

λέγει, δτι αύτοΰ τοΰ είδους τά νοσήματα λήγουσι τήν 
δεκάτην τετάρτην ήμέραν ή τήν εικοστήν πρώτην καί 
δμως αυτός ήσθένησε πρό 8 μόλις ήμερών.

Σ οφ ούλα . 'Ό τι θέλει άς λέγγι ό Άποκράτης. Δέν 
θά τοΰ περάσγι, δέν θά τοΰ περάση. Ό άμαξηλάτης ά
πέθανε γιά  τό πεϊσμά του. Καί νά τοΰ τό ’πήτε τοΰ 
Άποκράτη νά τό 'ξέρη.

Θρούμπης. Σώπαινε πλέον, γλωσσοΰ. Αΐ, τώρα άς 
πηγαίνωμεν πλέον διά ν ’ άφήσωμεν τούς κυρίους. Έ ξο- 
χώτατοι σάς παρακαλώ νά σκεφθήτε όλοι μαζή διά νά 
εύρεθή ό καλλίτερος τρόπος τής θεραπείας. Καί μολονότι 
δεν πληρόνουν συνήθως εμπρός, έγώ δμως διά νά μή τό 
λησμονήσω, σάς πληρόνω άπό τώοα Νά, λά β ετε ....
f  Δίδει χρήματα  πρός τούς ιατρούς, έξ ών έκαστος λ α  μ  - 

βάνων νποχλ ίνε ι κατά δ ιάφορον τρόπον).

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Έ|ΐπλα<ίτ(>ιάδης» Βδελλοπ ρεπ ής, Ιίλυιίτιιροά οριοηζί 

κα ί Καθαο($«άτωρ,

( Κ άθηντα ι βήγοντες)·
Έμπλαστριάδης. 'Η πόλις μας, κύριοι συνάδελ

φοι, παραμεγάλωσε- καί δταν ένας ιατρός άρχίζη κάτι 
τ ι νά τσιμπά άπό τήν πελατείαν του, πρέπει νά έχη 
πόδα,ς σίδηρους διά νά μή κουράζεται.

Βδελλοπρεπής. Έ χω ένα γαϊδουράκι, κύριοι, τό 
όποιον πρέπει νά ήναι κάνεις πολύ σκληρός διά νά μή 
τό θαυμάσιρ. Δέν ήμποοεΐτε να φαντασθήτε τ ί δρόμους 
ποΰ τούς κάμνει καθημέραν.

Έμπλαστριάδης. Τί είναι αύτό εμπρός εις τό μου
λάρι μου! Αύτό, κύριοι, ουδέποτε έκουράσθη, ουδέποτε.

Βδελλοπρεπής. Ακούσατε νά ίδήτε τ ί δρόμους 
έκαμε σήμερον τό γαϊδουράκι μου. Κατ’ άρχάς διηυθύνθη 
καθ’ εύθεϊαν εις τό Ναυπηγεϊον, εις τήν συνοικίαν ό'που 
είναι έκεϊ άπέναντι. Άπό τό Ναυπηγεϊον. μία καί . δύο 
εις τό Παυσίλυπον άπό τό Παυσίλυπον εις τήν άποβά- 
θραν, δηλαδή εις μίαν άπό τάς άπέναντι οικίας, άπό ’κεϊ 
κ α τ ’ εύθεϊαν εις τ ’ Άναβατούσικα. Άπό τ ’ Ά ναβα- 
τούσικα εές τόν Βροντάδον, πλησίον τοΰ ναοΰ τής Ά -  
ναστάσεως· άπό τόν Βροντάδον εις τό Πτωχοκομεΐον-



άπό τό Πτωχοκομείον εις τήν Ά νω  Πόλιν, ά π ’ έκεϊ είς 
τά Βαπόρια- άπό τά Βαπόρια εδώ' καί ά π ’ εδώ πάλιν 
θά τραβήξω κ α τ ’ εύθεϊαν εις τόν Μώλον.

Έ μ π λ α σ τ ρ ιά δ η ς . Τό ίδικόν μου μουλάρι έκαμε 
σήμερον δλον αύτόν τόν γΰρον, τόν όποιον είπες, καί 
περιπλε'ον έχήγα νά έπισκεφθώ ένα ασθενή μου εις τήν 
Νεάπολιν.

Β δ ελ λ ο π ρ επ ή ς . Α ληθινά , δέν με λέγετε, ποίαν 
μερίδα άσπάζεσθε σείς είς ττ,ν φιλονεικίαν τών δύο ια
τρών, Θανατιάδου καί Έμετοχαροΰς; Διότι είναι ύπόθε- 
σις, ή όποια διαιρεί εις δύο ολον τό σώμά μας, δηλαδή 
τό ιατρικόν.

Έ μ π λ α σ τρ ιά δ η ς . Έ γώ  είμαι μέ τόν Θανατιάδην. 
Δέν λέγω ότι ή γνώμη του δεν Ιθανάτωσε τόν άσθενή 
καί δ'τι ή γνώμη τοΰ Έμετοχαροΰς δέν ήτο βεβαίως 
πολύ καλλιτέρα" άλλά τέλος πάντων εχει άδικον, ώς 
πρός τάς περιπτώσεις και δέν 'έπρεπε νά τολμήογι νά 
έχν) διάφορον γνώμην άπό τήν γνώμην τοΰ άρχαιοτέρου 
το». Τί λέγετε, σείς ;

Β δ ελλ ο π ρ επ ή ς . Καί βέβαια· εχει καί λόγον; Ό  
ιατρός πρέπει πάντοτε νά έκπληρή τούς τύπους, καί ά- 
διάφορον τ ί θά συμβή.

Έ μ π λ α σ τρ ιά δ η ς . "Οσον δι’ εμέ, ά! είμαι αυστη
ρότατος κατά τοΰτο" είμαι άκαμπτος ώς γραμματική, 
έκτός δ'ταν εύρισκώμεθα μεταξύ φίλων. Μίαν ήμέραν, 
ενθυμούμαι, μας προσεκάλεσαν εις συμβούλιον. Ήμεθα 
τρεις άπό ήμάς καί ένας ιατρός επαρχιώτης, δηλ. άπό 
μίαν τών Κυκλάδων, Έ γώ  λοιπόν έστάθην καί έπέμεινα 
καί δέν άφηκα νά γίν·  ̂ τίποτε. Ούτε συμβούλιον, είπα, 
ούτε συζήτησις. Ή  τά πράγματα θά γίνουν μέ ό'λους 
τούς τύπους, ή θέν θά γίνη τίποτε. Οί συγγενείς της ά- 
σθενοΰς εκλαιαν, 'έτρεχαν επάνω, κάτω . . .  Καί τό νό 
σημα έπροχώρει μέ τά τέσσαρα. Έ γώ  δ'μως τίποτε ! 
Δέν τό ένοοΰσα ούτε μία τρίχα ! Καί τοιουτοτρόπως ή 
άσθενής άπέθανεν άνδρείως κατά τό διάστημα της φι- 
λονεικίας ταύτης.

Β δ ελ λ ο π ρ επ ή ς . Λαμπρά ! Ανάγκη νά διδάξωμεν 
τέλος πάντων τούς άνθρώπους π£>ς πρέπει νά ζώσι καί 
νά εννοήσουν τήν αμάθειαν των.

Έ μ π λ α σ τ ρ ιά δ η ς . Καί βέβαια. Τι διάβολον! Ό 
άποθαμένος είναι ενας άποθαμένος καί τίποτε περισ
σότερον. "Οταν δ'μως παραβιασθή είς τύπος, φαντασθήτε 
τ ί διατάραξις επέρχεται είς ολόκληρον τό ιατρικόν σώμα.

ΣΚΗΝΗ Δ '.
Ο οονιιπιις κα ι ο» ανωτέρω.

Θ ρούμ πης. Έξοχώτατοι, ή άσθένεια της κόρης 
μου αυξάνει" σάς παρακαλώ λοιπόν νά μοΰ ειπητε τ ί ά- 
πεφασίσατε.

Έ μ π λ α σ τρ ιά δ η ς  (προς τον Βδι.Ι.Ιοπφε,τγ?;). /Ορί
στε, κύριοι, ύμεϊς.

Β δ ελλ ο π ρ επ ή ς . “Οχι δά, ορίστε ύμείς πρώτος· 
ομιλήσατε.

Έ μ π λ α σ τρ ιά δ η ς . Καλέ, τ ί λόγος !
Β δ ελλο π ρ επ ή ς . Δέν θά ομιλήσω πρώτος έγώ.
Έ μ π λ α σ τρ ιά δ η ς . Κύριε . . .
Β δ ελλ ο π ρ επ ή ς . Κύριε . . .
Θ ρούμ πης. Α ΐ, τέλος πάντων, κύριοι, παρακαλώ, 

άφήσατε δλας αύτάς τάς έθιμοταξίας, καί σκεφθήτε δ'τι 
ή περιστασις είναι κατεπείγουσα.

(Λα.Ιονν χα ί ο ι τέσϋαρες Συγχρόνως).
Έ μ π λ α σ τ ρ ιά δ η ς .  Ή άσθένεια τής θυγατρός σας! ..

Βδελλοπρεπής. Ή  γνώμη όλων τούτων τών κυ
ρίων ιατρών όμοΰ.. . .

Κλυστηρηφορίδης. Ά ...α . . .φ ο ΰ  έσυ...συ. . .συ- 
ζ η ., .ζ η . , .τ ή  ...σαμεν μαζή ζή ,.,ζή  κ α ...κ α ...κ α ...λ ά .

Καθαρσιάτωρ. Διά νά μελετήσωμεν καί έξετά- 
σωμεν.. . .

Θρούμπης. Χριστός καί Παναγία ! 'Ομιλήσατε 
ενας, ενας, έξοχώτατοι, παρακαλώ μέ τήν σειράν.

Έ μ π λ α σ τρ ιά δ η ς . Κύριε Θρούμπη. Έσκέφθημεν 
έπί τής άσθενείας τής κόρης σας. "Οσον τό κατ’ έμέ, ή 
γνώμη μου είναι δ'τι ή άσθένεια αύτη προέρχεται άπό 
μίαν μεγάλην θερμότητα τοΰ αίματος" συμπεραίνω λοι
πόν δτι πρέπει νά φλεβοτομηθή, όσον τό δυνατόν τα- 
χύτερον.

Βδελλοπρεπής. Καί έγώ λέγω καί υποστηρίζω 
ό'τι ή άσθένεια της είναι σήψις ύγρών προελθοΰσα έξ 
ύπερβολικής πολυφαγίας. Συμπεραίνω λοιπόν, δτι πρέ
πει νά τής δοθή εμετικόν.

Έμπλαστρκίδης. Διαβεβαιόνω καί ισχυρίζομαι 
ότι τό εμετικόν θά τήν θανατώσγι.

Βδελλοπρεπής. Καί έγώ δ'τι ή φλεβοτομία θά τήν 
στείλη είς τόν άλλον κόσμον.

Έμπλαστριάδης. Τώρα θά μάς κάμετε δά πλέον 
και τόν έξυπνον !

Βδελλοπρεπής. Θά σοΰ τόν κάμω βέβαια ! καί 
εννοείται ότι θά σοΰ τόν κάμω. 'Έλα νά παραβγώμεν, 
εις ό ,τι έπιστήμην θέλεις, άν σοΰ βαστ&.

Έ μπλαστριάδης. Έξέχασες, φαίνεται, πώς έκα
μες προχθές μέ τά ιατρικά σου νά σκάση, εκείνος ό βαρ
κάρης.

Βδελλοπρεπής. Ά με σύ, όπου έστειλες άναυλα 
τήν περασμένη Παρασκευήν έκείνην τήν δυστυχισμένη 
γυναίκα ;

Έ μπλαστριάδης (προς τον Θρρύμπην) Σάς είπα 
τήν γνώμην μου.

Β δ ελ λ ο π ρ επ ή ς  (προc t o r  θ ρ ο νμ π η ν ). Σάς είπα 
τήν ιδέαν μου.

Έμπλαστριάδης. Έ άν δέν φλεβοτομήσητε άμε— 
σως τήν κόρην σας, αποθνήσκει, τετέλεσται, ενθάδε κεΐ- 
ται (απέρχετα ι).

Βδελλοπρεπής. Έ άν τήν φλεβοτομήσετε, θά παύ
ση νά ζή μετά εν τέταρτον τής ώρας (απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ Ε '.
θο ού(ΐπη ς. Κ3.ν<$τιιροοορίδης κα ί ΚαΟαρόιάτωο.

Θρούμπης. Έ δώ σέ θέλω τώ ρα ! Νά τήν φλεβο- 
τομήσης ή νά μήν τήν φλεβοτομήστ,ς ; Νά την φλεβοτο- 
μήσης. . .  "Οχι, νά μήν τήν φλεβοτομήσης.. . .  Έ γώ  τά 
έσάστισα- Κύριοί μου, έσείς τούλάχιστον σάς παρακαλώ 
νά φωτίσετε τόν νοΰν μου καί νά μου είπήτε χωρίς κά- 
νένα πάθος, τ ί πράγμα θεωρείτε καλλίτερον διά νά θε- 
ραπευθή ή κόρη μου.

Κλυστηροφορίδης (δμι.Ιών βραδέως χα ί τραυ.Ο·- 
ζων). Κ ύ..ρ ι..ε  εις τάς το ι..α ύ ..τα ς  π ε . . ρι. .στά. .σεις, 
πρέ.,πει νά β ..αδί..ζη , τις μετά πε. .pt. .σκέ. .ψ ε .,ω ς καί 
νά μή κά ..μη τ ί..π ο ..τ ε  β ι . . α. .στι. .κά, κα..θό..σον 
τά σφάλ. .μα. .τα , τά όποί,.α δ ύ ..να ν ..τα ι νά προ,.κύ- 
ψω-.σιν, ε ..χου..σ ιν , ώς λέ ,.γε ι ό Ίπ . .πο. ,κρά. .της, 
πο ,.λύ έπι. .κιν. .δύ. .νους συ. ,νε. .π ε ί. . ας.

Καθαρσιάτωρ (ομι.Ιών ταχύτατα  κα ι σνχχεχνμέ- 
νως). Ναί, βέβαια, βέβαια. Χρειάζεται προσοχή, πολύ 
προσοχή, κύριέ μου, είς εκείνο, τό όποιον πράττει τινάς" 
διότι ή ιατρική δέν είναι παίξε γέλασε, δέν είναι παιγ

νίδι τών παιδιών. "Οταν κάμιρς ένα λάθος, δέν είναι έ
πειτα εύκολον νά τό θεραπεύσης αύτό τό λάθος. Αυτό 
λέγεται experimenturo periculosum. Διά τοΰτο 
λοιπόν, κύριέ μου, πρέπει να συζητή κανείς προτήτερα 
τά πράγματα, δπως πρέπει, νά σταθμίζϊ) καλώς τάς 
περιστάσεις, νά συμβουλεύεται τήν κρ^σιν τών άσθενών, 
νά έξετάζγι τά αίτια τής νόσου καί νά μελετά τά ία- 
τοικά. τά άπόία πρέπει νά μεταχειρισθτ).

Θ ρούμπης’ (κατ' iihav). Ό  ένας πηγαίνει σάν χε
λώνα καί ο άλλος θαρρείς "ώς τύν κυνηγούν οί σκύλοι.

Κ λυσ τη ρ ο φ υο ίδ η ς . Λοιπόν, κ ύ ..ρ ι..ε . είς τήν 
προ.. κει. .μέ. ,νην πε.,ο ί .στα ..σ ιν, ε ύ .. .ρί. .σκω, ότι η 
κό,.ρη σας πά ,.σχει άτό / ρό.. ν ι,.ον ά ..σθέ..νει .αν 
καί δ ..τ ι πι .θα. νόν νά κιν. ,δυ. .νεύ . ·σΤ|, έάν δέν την 
βο ,ηθή.. σω .. μεν. Καί τό. σω μαλ.,λον, κα. κα ..καθ ’ 
όσον τά τά συμ. π τ ώ .. μα. .τά  της δει κνύ-.ουν ό ..τ ι 
έ .,χει μ έ ,.σ α τη ς  κα. .κα. .πνούς καρ.,βου. .νο. .ει. .δεις 
καί δρ .δρι,.μείς. οί ό..ποί.οι τής κεν,.τοΰν τήν μεμ ..- 
βρά.,νχν τοΰ έγ .. κε. . κε.. φά. ,λου . Τ όλο ι,.πό ν .. αυ,.τός 
ό κα.,πνός. τόν ό ..πο ΐ..ον ο. .νο. .μά. .ζο. · μεν έλ ,.λη - 
ν ι,.στί άτ .μόν, π α .. ράέ.γε. .τ* ι άπό σε. ,ση. .πό. .τα 
κο. .κ/.α. ,λώ . . δη γλο ι..ώ ..δ η  ύ ,.γρά , τά οποί. .α . . α. .α 
πε. .ρι. ,έ. .χον. ,τα ι είς τήν κά ,.τω  κ ο ι.,λ ί,.α ν .

Καθαρσιάτωρ (ώζ ανωτέρω). Βέβαια, βέβαια" καί 
επειδή τά ύγρά αυτά έγεννήθησαν έκεϊ καί έσάπησαν, 
ένεκα τοΰ πολλοΰ χρόνου, καθ’ ον έμενον έκεϊ, άναψαν 
καί ελαβον αύτήν τήν κακήν ιδιότητα, ώστε ο καπνός 
των άναβαίνει καί φθάνει είς τήν εγκεφαλικήν χώραν.

Κ λυσ τη ρ ίφ ο δ ιις . Τού..των λοι.,πόν ού.,τως έ- 
χόν,.των, διά νά έ. .ξά . .ξ ω . . μεν, ά .πο ..σπά. σω .,μεν, 
ά .. πο. .y  ω. .ρή. .σ ω .. μεν, ά. ,φα ι. ·ρέ. .σω. .μεν, εκ,.κε- 
νώ ..οω ..μεν τά ε ί . . ρη.. μ έ .. να ύ,.γρά , πρέ,.πει νά με - 
τα ..χ ε ι..ρ ι. ,σθώ.,μεν έν δρα. .σ τή .. ρι. .ον κ α ..θάρ. ,σιον. 
Ά λ ., .λ ά  προ. .η. .γο υ ... μ έ .. .νως νο ...μ ί..ζω , ο ..τ ι δεν 
βλά,.πτει νά με. .τα . ,χει. .ρι. .σθώ .. μεν μ ε..ρ ι..κά  κα
τα. .πρα. .ϋν. .τ ι. .κά φάρ .μα. κα, ή. .γουν κ ά ..τ ι κ7.ύ- 
σμα. .τα . .κ ι . . α μα. .λα. .κ τι. .κά καί στυ. ,π τ ι. .κά, καί 
κά ..τ ι σι,.ρο. π ά ,.κ ι. ,α  δρο. σι. .στι. .κά νά τα πι .ή, 
μαζή μέ τό τσά'ί της.

Κ αθαοσ ιάτω ο . Καί ύστερον Οά μεταβώμεν είς τό 
καθάρσιον καί τήν φλεβοτομίαν, τά όποια θά έπαναλα- 
βωμεν καί πάλιν καί πάλιν κ»ί πάλιν, συμφώνως πρός 
την άνάγκην.

Κλυστηροφορίδης. "Ηγουν νά συ.,νεν. νοη.,θώ- 
μεν κα. ,λά, κ ύ ..ρ ι..ε  Θρούμ-.πη. Δέν θά ε ί.,πή  πώς μέ 
αύ.,τά  τά ι..α ..τ ρ ι. .κ ά  δέν εί-.να ι δυ,.να ,.τόν καί νά 
ά ..πο .,θά ..νη , ή κό..ρη σας. Πο.,λύ π ι..θα ..νό ν καί ν ’ 
ά. ,πο .,θά . ,ντι' ά λ .,λά  τ ο ύ . ,λά ..χ ι..σ το ν θά έ ..χη . τε 
τήν π α ..ρ η ..γο ..ρ ί..α ν , δτι θ ’ άπο..θά.,νν), μέδ-.λους 
τους τύ ,.πους.

Καθαρσιάτωρ. ΓΙροτιμότερον ν ’ άποθάνης, κύριε 
Θρούμπη, μέ τούς κανόνας τής επιστήμης, παρά νά 
θεραπευθής παρά τούς κανόνας της.

Κλυστηροφορίδης. Α ύ,.τή  ε ι,.να ι ή ε ί..λ ι..κ ρ ι-  
νής γνώ ,.μη  μας καί σας τήν δί.,δο,.μεν έξ όλης καρ- 
δί.,ας.

Καθαρσιάτωρ. Σ ίς  ώμιλήσαμεν, όπως θά ώμι- 
λούσαμεν πρός τόν άδελφόν μας τόν ίδιον.

Θρούμπης (προς τον Κ.(νατηροψορίύιιν τραυ .ϋζω ν. 
<*>C α ύ τ ις ) . Σάς εύ ..χα ..ρ ι..σ τώ  σας καί τ α . .π ε ι . .νό- 
f a . . τος δοΰ..λόςσας.

(Προς τον Κ αθαρΰ ιάτορα  ό μι.Ιών ταχύτατα  ώς αύτός).

Σάς είμαι, κύριε Καθαρσιάτωρ, πολύ ύποχρεωμένος 
διά τόν κόπον, όπου έλάβετε. (Οί ιατρο ί απ έρχοντα ι).

ΣΚΗΝΗ <Γ\

Θρούμπης. Καί νά με πάλιν, άν θέλετε νά ήξεύ- 
ρετε, είς τήν ίδιαν θέσιν,δπου ήμουν καί πριν, και άκόμη 
χειρότερα. Βρέ ξεύρεις τί μοΰ 'έρχεται είς τόν νοΰν; αί; 
Μά τ ή ν  ιΐίστιν μου ! δεν είναι άσχημη ιδέα. Κ έτσι ά 
πελπ'.συ.ε’νος, κ ’ έτσ. χαυενος. Θα ύπάγω κ εγώ ν αγο
ράσω κανένα ματζοϋνι καί θά τής δώσω νά τό φάγη. 
Πολλοί άνθρωποι ιατρεύθησαν άπό τα μαντζούνια καθώς 
ήκουσα νά λέγουν. Στάσου καί νά ίδής.

ΣΚΙΙΝ1ΓΖ'
( J έντερα εΐυοόος χορού).

O y o trjiirn c , είς  έμ π ειρ ικ ό ς  ia x yo c .

Θ ρούμπης (κρούων την θύραν τού Εμπειρικού). 
Α νο ίξετε, κύριε φαρμακοποιέ. Σάς παρακαλώ νά μοΰ 
δώσετε ένα ποτηράκι ματζοϋνι καί νά σάς τό πληρώοω 
αμέσως.

Ό  Ε μ π ε ιρ ικ ό ς  (αΰει).
’Ακούσετε, ’Αμερική κ ’ Εύοώπη καί ’ΛΟία, 
άκούιίετε τά θαύματα τοΰ γιατρικού μου ποία,
Κι άν τά νερά της έξαφνα ή θάλαιΜα χρικίώιίμ, 
κ ’ή Θ<ίλαι5<3α δέν 0ά ’φθάνε ποτέ νά τά πληρώιίι>. 
Τόΰαις ήρρώΰτιαις ημπορεϊ ά?νάνθα<5τα νά γιάνμ, 
ποΰ ένα χοόνο νά μετράς καί πάλι νά μή φΟάνμ.

Συνά/η, βρογ/ίτη, 
λαιμό, διφΟερίτη, 
χασίοϊ, κοκκίτη, 
βλογιά μηνιγγίτη, 
πανούκλ’ άνεγούλα, 
ποο ϊνρα , 'Τχορίούλα,
/ολέία, /.αρχΐνο, 
χαί τοΰτο κ έχεΐνο. 
καί άλλα πολλά, 
χαί άλλα πολλά·
Τά /ρίνια πληθαίνει, 
γιατρεύει, ’μοριαίνει 
χαρίζει δροσάτα,
’ς τού; γέροντας νιάτα 
και ρ ά ζει μυαλά, 
χαί βάζει μυαλά.
Ό  τέρας τεράτων ! 
ποιος τ’ άκουσ’ αυτό ! 
ώ θαύμα θαυμάτων 
μαντζοϋνι φρικτό !

Θ ρούμ πης. Τί λόγος! έγώ δέν άμφιβάλλω, κύριέ 
μου, δ'τι ό'λον τό χρυσίον τοΰ κόσμου δέν φθάνει διά νά 
πληρώσει τό μαντζοΰνί σας" άλλά, τέλος πάντων, πάρετε 
τώρα αύτό τό νομισματάκι τών τριάνττ λεπτών, εάν 
εύαρεστήσθε. .

Ό Εμπειρ ικός (άόει).
Ποιος είδε τέτοιο GncJaupo ποτέ νά τόν γυρίζουν, 
τό(3ω ’φθηνά νά τόν πωλοϋν ποΰ ’όάν νά τόν χαρίζουν; 
ΓΙάρτε μαντζοϋνι πάρετε, όπου νά μή όας μέλμ 
ϋόαις άρρώότιαις ό Θεός έπάνω όας κ ι’ άν οίτέλλι .̂

Συνάχη, βρογχίτη. 
λαιμό, διφθερίτη, 
κασίδα, χοχκίτη, 
βλογιά, μηνιγγίτη, 
πανούχλ’ άνεγ·ύλα, 
ποδάγρα, σχορδούλα,

• χολέρα, καρχϊνο, 
καί τοΰτο κ’ έκεΐνο 
καί άλλα πολλά, 
και άλλα πολλά .



Τά χρόνια πληθαίνει, 
γιατρεύει ’μορφαίνα, 
χαρίζει δροσάτα,
’ς τούς γέροντας νιάτα 
χαΐ βάζει μυαλά, 
καί βάζει μυαλά.
Ω τέρας τεράτων I 

ποώς τ ' άχουσ’ αΰτό !
Ώ  θαΰμα θαυμάτων I 
μαντζοϋνι φριχτό !

ΣΚΗΝΗ Η'.
[Οί ύπηρ ίτα ι τοΰ ' Ι'.μπειριχοΰ γορεόοοσι).

Τέλος τής It ' π οά ίεω ς.
ΜετάφοαΟις I .  Φι>.

--------------- ·**♦ >ο ♦ Ο ♦ «  ♦· »·---------------

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α — Ι Ι Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Ι  ΓΝΩΣΕΙΣ

Ή  Οεοηοκοαιίία τοΰ Ανθρώπινον όώ ιιατος.

Κατά την «Νέαν ’Εφημερίδα της Βιέννης» διηγεί
ται 6 ιατρός Κουβΐνος πρωτοφανές φαινόμενον, δπερ πρό 
ολίγου έλαβε χώραν εν τινι σωφρονιστηρίω. Εις έκ τών 
φυλακισμένων κατέπιε σιδηροΰν κοχλιάριον, δ'περ έξή- 
γαγον έκ τοϋ στομάχου του δ ι’ έγχειρήσεως. Δέκα ημέ
ρας μετά ταϋτα κατέπιεν εν θερμόμετρον τοϋ μεγίστου, 
διά τοϋ όποιου καθημερινώς έμέτρων τήν θερμοκρασίαν 
του μετά τήν έγχείρησινέν τφ  νοσοκομείω τοϋ σωφρονι
στηρίου. Τό θερμόμετρον ήτο κατεσκευασμένον ολόκλη
ρον έξ ύάλου, καί ειχε μήκος μέν 113 χτμ. πάχος δέ 6 
χτμ. Μετά έννέα ήμέρας έξήγαγον καί τούτο έκ τοϋ 
στομάχου τοϋ φυλακισμένου. Τούτο έδείκνυε μεγίστην 
θερμοκρασίαν 38 ,7  κελσίου. ’Εν δσω τό θερμόμετρον 
έύρίσκετο έντός τού σώματος, έθεωρεϊτο ό ασθενής τα - 
κτικώτατα ύπό τήν αμασχάλην ή ύψίστη θερμοκρασία 
τή ς  άμασχάλης ήτο 37 ,2  β. κελσίου. Διά τού ασυνή
θους τούτου τρόπου έγένετο δυνατόν νά έξακριβωθή ή 
έσωτερική θερμοκρασία τοϋ σώματος. Ό  ασθενής ανέ
κτησε τήν ύγείαν του καί μετά τήν δευτέραν ταύτην 
ίγχε'ρησιν.

Ά ξ ιο μ ίμ η τ ο ν  π α ρ ά δ ε ι γ μ α .— Αί γυναίκες έν 
Κιγκινάτη έξετέλεσαν πρό ολίγου άστείον καί περίεργον 
έργον ήμέραν τινά παρουσιάσθησαν 100 γυναίκες κομ- 
ψώς, άλλ’ άπλώς ένδεδυμέναι, ώπλισμέναι μέ σάρωθρα 
εις τήν κυριωτέραν όδόν τής πόλεως, τήν οποίαν ήρχισαν 
νά καθαρίζωσι μετά μεγάλης σπουδής. Οί θεαταί, οΐτι- 
ν3ς καθ’ ομάδας συνηθροίζοντο πεοΐ αύτάς τάς παρώ- 
τρυνον μάλλον διά τής επιδοκιμασίας των. "Οταν ό ή
λιος εδυσεν, ήσαν δλαι αΐ κυριώτεραι όδοί, πρώτην φο
ράν μετά παρέλευσιν 6 μηνών, καθαραί. Αί τολμηραί 
αύται γυναίκες κατώρθωσαν τόν σκοπόν των, διότι οί 
πατέρες τής πόλεως ήσχύνθησαν τόσον πολύ, ώστε άπε- 
φάσισαν άπό τοϋδε καί εις τό έξης νά φροντίζωσι περί 
τής καθαριότητος τής πόλεως.

Έ κ τ η ς  έ ν  Τ ο ν ρ ίν ω  βιβλιοθήκης τοϋ νοσοκο
μείου έδανείσθη βοηθός τις τοΰ νοσοκομείου όνόματι Β ι- 
καρέλης διάφορα ιατρικά βιβλία. Ό τε ήνοιξεν εν έξ 
αύτών εύρε μεταξύ τών φύλλων τοΰ βιβλίου τό ποσόν 
τών 40 ,000  l i r e  εις χαρτονομίσματα. Τό βιβλίον κα
τάγεται έκτη ς ιδιωτικής βιβλιοθήκης τοϋ ίατροΰ Γιορ- 
δάνο, δστις διά διαθήκης ειχε καταλίπει τήν βιβλιοθή
κην του εις τό νοσοκομείον.

’Ω ά μ έ λ α ν α .  — ’Εσχάτως παρετηρήθη έν ’Αγ
γλία:, δτι αί νήσσαι κτήματός τίνος έγέννων ώά, ών ό

κρόκος άντί νά έχη τό σύνηθες κίτρινον χρώμα, ήτο μέ-· 
λας, χωρίς ή γεϋσις αύτών νά γίνγ-, δυσάρεστος. Έ ξή- 
τασαν τό πραγμα καί εύρον τήν εξής έξήγησιν. Εις τά 
μέρη έκείνα τρώγουσιν αί νήσσat πολλά βαλανίδια, άτινα 
ώς γνωστόν περιέχουσι πολλήν τανίνην. ’Επειδή δέ οί 
κρόκοι άφθονοΰσι σιδήρου, φαίνεται δτι εις τά ωά ταϋτα 
παράγεται ενωσις σιδήρου καί ταννίνης, έ/ουσα χρώμα 
μέλαν. Τό αύτό φαινόμενον λαμβάνει χώραν ώς γνωστόν 
καί εις τήν κατασκευήν τής μελάνης.

Τ ό  μ έ γ κ ί τ ο ν  μ έ ρ ο ς  τών πολυτίμων μετάλλων, 
άτινα έξάγονται έτησίως κατχναλίσκετχι εις κατασκευήν 
νομισμάτων, άλλά καί ή βιομηχανία έχει χρείαν τών 
μετάλλων τούτων πρύς κατασκευήν διαφόρων πραγμάτων 
τής καθημερινής χοήσεως τής πολυτελείας. Κατά την 
τελευταίαν έκθεσιν το ύ ’ Αμερικανού διευθυντοϋ τού νο
μισματοκοπείου, ή βιομηχανία τών πολυτίμων μετάλ
λων κατηνάλωσεν έν ’Αμερική κατά τό έτος 1894 
78 ,500  χγρ. χρυσοΰ καί 802 ,000  χγρ. αργύρου Η 
αξία τοΰ χρυσοΰ τούτου ανέρχεται εις 262 έκατ. φρ. 
τοΰ δέ αργύρου εις 166 έκατ. Ή  γερμανική βιομηχα
νία κατηναλωσε 15 ,000  χγρ· χρυσοΰ καί 100,000  
χγρ. αργύρου, ή δέ ’Αγγλία 17 :000 χγρ. χρυσού καί 
80 ,000  χγρ. αργύρου. Έ ν γένει ή βιομηχανία κατανα- 
λίσκει τό εν τρίτον περίπου τής έτησίας παραγωγής τοϋ 
χρυσοΰ καί τό εν εκτον τής έτησίας παραγωγής τοϋ 
άργύρου. 'Ένεκα τής πτώσεως τών τιμών τοϋ αργύρου, 
ή βιομηχανία τών άργυρών αντικειμένων ελαβε κατά 
τά τελευταία έτη μεγάλας διαστάσεις.

-----------— · » ΟΤ.τ»  -----------
Γ Ν Ω  Μ Α Ι

Οί έντιμοι σπανίω; έπικαλοϋνται τήν τιμήν των.
ΜπεΟώ.

Τήν άξίαν μιας συμβουλής δυνάμεθχ νά Ικτιμήσω- 
μεν άφοΰ τήν άκολουθήσωμεν.’ Αλλά τότε είνε πολύ άργά.

Ιϊο η ό ον κ ιος
Ή  γυναίκα ένα έχει ελάττωμα. ’Αγαπά περισσότε

ρον άπό τό κάθε τι τόν εαυτόν της.
Βρεττανικίι π α ρ ο ιη ία .

Ε Υ Τ Ρ Α Π Ε Λ Α

Τ ό Ο α ϋμ α  τ ή ς  α γ ί α ς  Β α ρ β ά ρ α ς .— Γενική 
συζήτησις εις τή ; γειτονιές τών ’Αθηνών διά τό θαύμα 
ποΰ έκαμεν ή Ά γ . Βαρβάρα εις τόν Πειραιά.

— Φαντασθήτε, έλεγε κάποιος, δτι ένα κορίτσι ποΰ 
ήτο χρόνια παράλυτον άρχισε νά παίζη πιάνο !

— Τό θαΰμα θά ήταν είπε κάποιος, τρέφων άγριον 
μίσος πρός τό δ'ργανον αύτό, τό όποιον τοΰ στερεί τά 
τρία τέταρτα τοΰ ύπνου του, τό θαΰμα θά ήταν σωστό, 
άν ή 'Αγ. Βαρβάρα... έκαμνε παράλυτες όλες ό’σαις 
παίζουν πιάνο !

“ Ι Ρ Ι Σ , ,
Ύπό τόν τίτλον ΙΡΙΣ έκδίδεται έν Βουκουρεστίω 

ύπό τοΰ κ. Ζαχαρία Π. Σαρδέλλη έγκριτος έφημερίς. 
παρακολουθούσα μετά πατριωτισμού άπό έτών πάσαν έν 
τή έλευθέρκΈλλάδι καί τή δούλη, πρόοδον, ένθαρρύνουσα 
κατά δύναμιν πάσαν εθνικήν βλέψιν.

Τήν ΙΡΙΛΑ τοΰ Βουκουρεστίου καί ήμείς συνιστώαεν 
θερμώς τοίς άναγνώσταις καί συνδρομηταίς μας.

Τύποις αΝ ομιχής»


