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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ ΑΙΕΥβΥΝΤΗΣ

’.dftpreue χ. σνντάχτα τοΰ Mij Χ.άν*α«ε.

"Αμα οί αντιπρόεδροι κατέλαβον τάς έζυτών θέσεις ό 
κ. πρόεδρος, προτείνει τω συνεδρίω, όπως άπονείμγ) τώ 
"Υπουργώ τής Παιδείας κ. Αομβάοδω τόν τίτλον τοϋ 
επιτίμου προέδρου, ού μετ’ επευφημιών γενομένου, ό κ. 
Πρόεδρος παρακαλεΐ αύτόν νά δεχθή διά τήν έναρξιν 
τούλάχιστον όπως αύτος προεδρεύση.

Ό κ. Αομβάρδος καταλαμβάνει τήν προεδρείαν καί 
εύχαριστών τό Συνέδριον διά τήν τιμήν δι’ ής περιέβα
λεν αύτόν, προσθέτει οτι λυπεϊται μή δυνάμενος ένεκα 
τών μεγάλων αύτοΰ ασχολιών έπί πολύ νά παραμείνη 
μεταξύ τών επιστημόνων εκείνων, οΐτινες τιμώσι καί τήν 
πατρίδα καί εαυτούς συνελθόντες πανταχόθεν είς ’Α
θήνας.

Μετά τοΰτον ό αντιπρόεδρος κ. Καλλιγάς, διά βρα
χείας προσλαλιάς εύχαριστεϊ το Συνέδριον έκ μέρους 
τών έξω τής ‘Ελλάδος ελλήνων ιατρών, οϊτινες, τήν τι
μήν ήν άπέδωκε τό Συνέδριον αύτώ τε καί τοϊς έτέροις 
δύο άντιπροέδροις, άπασιν έκ τοΰ έξωτερικοΰ, θά θεω- 
ρήσωσιν ώς αύτοΐς άποδοθεϊσαν.

"Οταν τέλος, μετά τά προεισαγωγικά ταΰτα, ό επίτι
μος πρόεδρος έδωκε τόν λόγον είς τόν κ. /ki.pijv, άπό 
τής ώρας εκείνης έφάνη ότι αί αμφιβολία', τών ενδιαφε
ρομένων περί τής έντελοΰς επιτυχίας τοΰ συνεδρίου καί 
οϊ δισταγμοί ήσαν μάταιοι, καί οτι τό συνέδριον έπέτυ-<> * * , , \ r ,Ν νχεν όπως πάντες οι αγαπωντες την εαυτών πατρίδα ηυ- 
χοντο.

Έν μέσω σιγής άκρας καί προσοχής βαθείας ό γηραιός 
Άσκληπιάδης τής Σμύρνης, ού αΐ λευκαί τρίχες, τό γα- 
λήνιον ύφος, κάλλιστον προοιωνίζοντα τό μέλλον τοΰ συ
νεδρίου, προσήλθεν είς τήν θέσιν ήτις ώς βήμα έχρησί- 
μευεν, καί διά φωνής σταθεράς καί εύήχου, άνέγνωσε

τό «Περί μεταλλικών ύδάτων τής Ίονικής Χερσονήσου,» 
πόνημα αύτοΰ.

Άφοΰ διά βραχέων περιέγραψε τήν γεωγραφικήν θεσιν 
τής χερσοννήσου, τήν πολιτικήν κατάστασιν καί τήν 
γεωλογικήν υφήν, είσήλθεν είς τό κύριον αύτοΰ θέμα.

Τά ϋδατα τά μεταλλικά τής Ίονικής Χερσοννήσου 
είνε πολλά καί άριστα. Μακρά καί βαθεΐα σπουδή έβε
βαίωσαν αύτόν οτι ή ’Ανατολή δέν θά είχε άνάγκην τής 
εσπερίας Εύρώπης όπως άπολαύση τών θεραπευτικών 
σκοπών δι' οΰς συνιστώνται τά μεταλλικά ϋδατα. Δυ
στυχώς τήν σήμερον τό μέν ένεκα τής κακής καταστά- 
σεως τοΰ τόπου, τό δέ διότι ή έπιστήμη δέν ήλθε βοη- 
θήσουσα τήν παναρχαίαν τών άνδρών άδιαφορίαν περί 
τήν βελτίωσιν τών λουτρών, τά μεταλλικά τής Ίονίας 
ϋδατα δέν δύνανται νά φέρωσιν τούς καρπούς οΰς εδι
καιούντο, ούδέ δύνανται νά χρησιμεύσωσιν όπως τά έν
Εύρώπη.

Έκ τής άναλύσεως τών ύδάτων τούτων οΰς ό έν Γαλ
λία χημικός Urbain καί ό Γερμανός Openseiller έπεχεί- 
ρησαν, ή μέν πηγή Άχαμεμι-ώ»· (λίτζα), εινε άλκαλική, 
θερκρ. 54® Ε., πέντε μίλια μακράν τ-ής Σμύρνης, περί ής 
εύφημον μνείαν ποιούνται οί άρχαϊοι Παυσανίας, Φιλό- 
στρατος καί Άγαθίας ό Σχολαστικός. Τά ΰδατα τής 
πηγής ταύτης έφάνησαν επωφελή είς τούς ρευματιών- 
τας, τούς ποδαλγοΰντας, τούς πάσχοντας έρυθράν ψαμ- 
υ.ίασιν, τάς λευκωματουρικούς κτλ. —Τό ύδωρ τής πη
γής ταύτης μόνον είς λουτρά χρησιμεύει σήμερον δέν 
πίνεται δέ, κυρίως μέν διότι ιατρός δέν ύπάρχει διατά- 
ξων τά κατά τήν πόσιν, άλλως δέ διότι εϊνε πικρόν καί 
καθαρτικόν..— Ή πηγή .</ίό’εχι«ς, (Καράκοτζι), χλω- 
ριοΰχος θτρχ. 65® Ε- Ή μέση πηγή ταύτης έχρησιμο- 
ποιεϊτο παρά τοίς άρχαίοις, παρ’ οίς έθεωρεΐτο θαυμα- 
ουργός. Σήμερον αί πηγαί αύται ήμελήθησαν κυρίως 

διά τό νοσηρόν τοΰ κλίματος, όπερ είνε πάνυ ελώδες.
Π,,γ!, Ίκηοχρίνη. ’Αλατούχος, ψυχρά. Δίδεται τό ύδωρ 

αύτης είς πάσχοντας κοιλιακά; εμφράξεις, έφάνη ωφέ
λιμος καί κατά τής ταινίας.

Έν δέ τή Χαλκιδική ύπάρχουσι 5 πηγαί, ών κυριω-
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σχοντας, καί μόνον διά τής μορφίνης πάλιν προσκαίρω’ 
θεραπευομένης. Έπί τού θέματος τούτου διηγήθη πολ~ 
λάς ιστορίας ασθενών, ο’ύς είδε, ιδίως άνωτέρου τινός 
στοατιωτικού Οθωμανού, καί ιατρού τινός έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, καί γυναικός ιατρού τίνος έν Παρισίοις, καί 
διά ζοφερωτάτων χρωμάτων περιέγραψε τήν δηλητηρία- 
σιν. Μεθ’ δ κατέληξε συστήσας πρός άποφυγήν ή πρό
ληψιν τού κακού νά μή γίνηται μεγάλη χρήσις καί διά 
τόν παραμικρόν πόνον τής μορφίνης, καί ιδίως δι’ ύπο- 
δορείων ενέσεων, καί έξέφερε τά έξής συμπεράσματα." α ) 
Νά μή γίνωνται ενέσεις έν ού δέοντι μορφίνης, διότι 
καί περ μετριάζουσαι τό άλγος, έζοικειούσι τό σώμα 
πρός τήν μορφίνην, ήτις όπως δράση δέον έν μείζονι πο- 
σότητι νά έγχυθή,ότε καί φέρει δηλητηρίασιν. β ) Νά μή 
έπιτρέπη ποτέ ό ιατρός είς τον ασθενή, όπως ό ίδιος ποι- 
ήται ενέσεις διά μορφίνης, διότι καταχρώνται ούτοι τής 
άδειας τού ιατρού, γ’.) Νά άπαγορευθώσι ρητώς αί ενέ
σεις είς πάσχοντας καρδιακόν ή εγκεφαλικόν νόσημα, ή 
μεγάλην έκλυσιν τών δυνάμεων, καί νά άντικαθιστάται 
παρ’ αύτοΐς ή μορφίνη διά τού αιθέρας- Τέλος παρατη
ρών εύχαρίστως οτι έλαττούται ό ενθουσιασμός τών ια
τρών ύπέρ τής μορφίνης λέγει ότι τό καθ’ έαυτόν μετ α
ποστροφής παρέχει τήν μορφίνην καί τήν χλωράλην, ήτις 
είς παρόμοια άγει άποτελέσματα, εύχαρίστως δέ κατα
φεύγει πάντοτε είς τήν έσωτερικήν χρήσιν τοΰ οπίου.

ή τής Ηβης. Πάσαι αύται χλωρ·,ουχονατρικαί, μέ
τριας θερμοκρασίας. 'Έτι δέ ύπάρχει έν ταύτη λίμνη, 
100 (λ. διαμέτρου έχουσα κοίτην πλήρη ίλύος, άποτελου 
μένην έξ άμμου, θείου, σιδήρου, οργανικών ουσιών κτλ. 
καί δυναμένην επωφελώς νά -χρησιμοποιηθή

Λί πλειότερα·. τών πηχών τούτων έφάνησαν πάνυ επω
φελείς έπί πασών τών εκδηλώσεων τοΰ ρευματισμού" έπί 
τού λυμφατισμού καί τών χοιραδικών παθήσεων, άλλ’ ή 
χρήσις πρέπει νά γίνηται μακρά καί δίς τού έτους" έπί 
νοσημάτων τού νευρικού συστήματος κεντρικού τε καί 
περιφερικού" έπί νοσημάτων τών πεπτικών, τών γεννητι- 
κών οργάνων κτλ.

Άφού διά βραχέων ώμίλησε καί περί άλλων έτι πηγών, 
κατήλθε τού βήματος έν μέσω χειροκροτημάτων.

Μετά πεντάλεπτον δέ διακοπήν, καθ' ήν οί προσκε
κλημένοι μή ιατροί, τής τελετής δι’ ήν προσήλθον ληξά 
της, άπήλθον, ό έκ Κωνσταντινουπόλεως κ. ΖΓφος έλαβε 
τόν λόγον.

Ή εκφραστική αυτού μορφή, ή έντονος φωνή, ή νευ- 
οική χειρονομία, καί ή χαρίεσσα άπαγγελία, εύθύς ές 
άοχής προεκάλεσαν τήν προσοχήν τών ακροατών. Άλλως 
δέ καί τό θέμα περί ού προέκειτο «περί τών έν Κωνσταν- 
τινουπόλει εκτρώσεων», άμα άρξαμ.ένου τού λόγου, έφάνη 
οτι άριστα ήν έκτεθειμένον. Άφού ό μαιευτήρ ούτος, ότέ 
μέν άναγινώσκων, ώς έπί τό πολύ δ’ άπαγγέλλων. ώμί- 
λησε βραχέα τινά περί παρανόμων γεννήσεων, έφθασεν 
είς τό κύριον αύτού θέμα, τά μέσα άτινα μεταχειρίζον
ται αί γυναίκες τής Κωνσταντινουπόλεως πρός εκτρωσιν, 
πράξιν ήτις δυστυχώς όσημέραι ευρίσκει πλειότερα θύ
ματα. Διαιρέσας οέ τάς γυναίκας τής νέας Βαβυλώνος 
είς Όθωμανίδας, Έλληνίδας καί Ίσραηλίτιδας, περιέ 
γραφεν όποια έκάστη τών έθνικοτήτων τούτων χρησιμο
ποιεί φάρμακα ή χειρουργικά μέσα πρός εκτρωσιν. ’Ελ
πίζω οτι θά συγχωρηθή είς έμέ νά μή ζητήσω έν έφημε- 
ρίδι πανταχού άναγινωσκομένη νά έπαναλάβω ταύτα. 
Τούτο δέ μόνον προσθέτω ότι βαρύς ό κ. Ζΐφος έπέπεσε 
κατά τών τουρκικών λουτρών, άτινα εΐνε τό έμπορεϊον 
πάσης αίσχρότητος καί τό σχολεΐον πάσης κακοηθείας 
διά τάς Έλληνίδας τής Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά τούτον άνήλθε τό βήμα ό έκ Κωνσταντινουπό
λεως έπίσης κ. Zap.«xx0s. Τόν έξοχον τούτον Άσκλη- 
πιάδην, όστις σήμερον κρατεί βεβαίως τό σκήπτρον τών 
έλλήνων ιατρών, καί τόν όποιον οί έν Άθήναις ομότεχνοι 
μετ' εθνικού έγωϊσμού είδον τιμήσαντα τό εαυτών συνέ- 
δριον, κοσμεί εύγενής μορφή έμπρέπουσα είς άληθή έπι- 
στημονα καί θύτην τής λαοσωτείρας τού Ιπποκράτους 
τέχνης. Τό θέμα έφ’ ού έπί χρόνον περιέσπασε τήν προ
σοχήν τού συνεδρίου ήτο «Περί μορφινισμού, ή τής διά 
μορφίνης χρονιάς δηλητηριάσεως». Έν τούτω παρατηρή
σας οτι κατά τά πλειότερα τών νοσημάτων τό έπικρα- 
τούν φαινόμενον εΐνε τό άλγος, κζί ότι κατά τού άλγους 
ή έπιστήμη διαθέτει κυρίως τό οπιον, ώμολόγησε τήν 
Οαυμασίαν τού φαρμάκου δύναμιν. Άλλ’ οσον τό φάρμα- 
κον τούτο εΐνε άγαθόν έν μέτρω παρεχόμενον, τόσω βλα
βερά καί μετά δεινών επακολούθων εΐνε ή κατάχρησις 
αύτού καί ιδίως τού εύχρηστοτέρου αλκαλοειδούς αυτού, 
τής μορφίνης. Ή μεγάλη χρήσις τού άλκαλοειδούς τού
του γινομένη ιδίως έπί νευραλγιών, καί κυρίως δι’ ύπο- 
δορείων ενέσεων, φέρει τά δεινότατα άποτελέσματα χρο
νιάς δηλητηριάσεως, φρικωδώς βασανιζούσης τούς πά

Μετά τοΰτον ανέρχεται τό βήμα ό έκ Κωνσταντινου
πόλεως ομοίως κ. Χτεχούλ*);· νέος ούτος καί γλυκύς, 
όπως καί ούτος έπί τού αύτού θέματος «περί μορφινι
σμού» όμιλήση. Συντασσόμενος δε κατά πάντα τή γνώ
μη τού προλαλήσαντος,δέν προτίθεται μετά τόν κ. Ζαμ— 
πζκόν έπί τού αύτού νά άσχολήση τό Συνέδριον, άλλά 
θά άναπτύξη μικρόν τί συμβαίνει παρά τοΐς ύπό μορφι
νισμού πάσχουσιν, όταν άπόσχωσιτής χρήσεως τού κα- 
τευνάζοντος αύτούς, άλλά καί προσθέτοντος είς τήν δη- 
λητηρίασιν, τής μορφίνης. Έπί τούτου διηγείται διά 
ζωηροτάτων χρωμάτων τήν ιστορίαν πεπαιδευμένου τί
νος άνθρώπου, οστις πάσχων έκ νευραλγίας καί κατα- 
χρασθείς τών ένέσεων τής μορφίνης, δεινά ΰπό ταύτης 
έδηλητηριάσθη. Έπειδή όμως παρ’ αύτώ ή βούλησις δέν 
είχε χαυνωθή έτι, ό ίδιος έζήτησε νά άπόσχη τού κα- 
ταστρέφοντος αύτόν. Ούτος, άμα παυσάμενος τής χρή
σεως τής μορφίνης,κατελήφθη ΰπό στενοκαρδίας, μελαγ
χολίας, διαρροικών κενώσεων, αϋπνίας, παραισθήσεων, 
πριαπισμού κτλ. Τέλος μετά χρόνον τινά διά τής σιδη
ράς έπιμονής έθεραπεύθη. Έπί τούτοις ό κ. Στεκούλης 
παρατηρεί ότι διά τήν έλλειψιν τών καταλλήλων μέσων, 
ή θεραπεία τών ύπό μορφινισμού πασχόντων δέν δύνα- 
ται νά έπιτευχθή έν τώ οΐκω, άλλά κυρίως έν ίδιαιτέ- 
ροις θεοαπευτηρίοις. Καί τελευτών λέγει οτι τό νόσημα 
τούτο εΐνε κυρίως νόσημα τού πεπολιτισμένου κόσμου, 
διότι παρά τούτω κυρίως οί πόνοι, δι' οΰς ή χρήσις τής 
μορφίνης.

Έπί τού θέματος τούτου, τόν κ. Στεκούλην κατελ- 
Οόντα τού βήματος,ό διαδεχθείς κ. ΖΕψος προκαλεΐ μι
κρά ν συζήτησιν διότι, λαμβάνων ύπ' όψει τήν μεγάλην 
κατάχρησιν τής μορφίνης, καί τά έκ τών αλκαλοειδών 
έν γένει,ούδέ τής κινίνης έξαιρουμένης,κακά, ζητεί παρά

τού Συνεδρίου, όπως αύτό ποώτον έκφραση ευχήν ΐνα 
μετριωτέρα τού λοιπού ή χφΤίσις αύτών γίγνεται.

Είς ταύτα ό έκ Καλαμών κ.Άλμ,ϊΐανάχης,άπαντών 
έκ τής εαυτού θέσεως, λέγει, ότι πρός τιμήν τής έν Έλ
λάδι ιατρικής, δύναταί νά βεβαίωση οτι ουδαμού ταύ
της γίνεται κατάχρησις τών αλκαλοειδών, ούδ' αύτής 
τής κινίνης, ώστε ουδόλως έν τή χώρα ταύτη εΐνε γνω
στά τά έκ τής χρονιάς δηλητηριάσεως διά τών αλκα
λοειδών φαινόμενα ή νοσήματα. Άν όμως ό κ. Ζΐφος έ- 
πιμένη είς την έαυτού πρότασιν, νομίζει ότι τό Συνε
δρίαν, ούδεμίαν θά εύρισκε δυσκολίαν, όπως ποιήσηται 
ευχήν ύπέρ τής μετριάσεως τής κακής χρήσεως τών αλ
καλοειδών έν Κωνσταντινουπόλει.

Μετά τούτον ό κ. Γαλβάνης,ασχολούμενος τό πρώτον 
έπί τής χρήσεως τής μορφίνης, νομίζει οτι δέν εΐνε δί
καιον νά παραιτηθεί ή ιατρική τής χρήσεως ταύτης, διότι 
ένίοτε προκαλεΐ δηλητηρίασιν. Συμφωνεί όμως οτι έν πε- 
ριπτώσεσι τισι καλόν θά ήτο μετριώτερον αύτή νά έ- 
χρώντο οί ιατροί. Καί φρονεί τά άνωτέρω, πιστεύων ότι 
άν ό μορφινισμός αύξη, , τούτο μόνον, ώς καί ό κ. Στε
κούλης παρετήρησεν, είς τάς μεγάλεις πόλεις συμβαίνει, 
όπου ένεκα τού δυσκόλου τών βιωτικών συνθηκών, καί 
τής άκαταπαύστου πρός ζωήν πάλης, τό νευρικόν σύ
στημα μεγάλως παθαίνεται. Δέν πιστεύει δέ οτι είς πάν
τα οργανισμόν δύναταί καί ή κατάχρησις τής μορφίνης 
νά φέρη μορφινισμόν άλλά φέρεται νά παραδεχθή δτι, 
όπως παρά τοΐς πάσχουσιν δι’ οινοπνευματωδών ποτών 
δηλητηρίασιν, εύρέθη ότι κατάγονται έκ πασχόντων τόν 
εγκέφαλον, καί παρά τοΐς μορφινισταΐς παρομοία τις αι
τία προδιαθέτει τόν οργανισμόν.—'Όσον δ’ άφοοά είς τήν 
πρότασιν τού κ. Ζίφου, νομίζει ότι ή ύποβολή αύτής 
εΐνε ολίγον κατά τής σημερινής έπιστήμης, ήτις δύναταί 
νά καυχάται ότι άπεσκοράκισε τήν σωρείαν έκείνην τών 
μαλαχών καί τών βοτάνων, εύθύς ώς άνεκάλυψεν, έξή- 
γαγε καί έχρησιμοποίησε τά αλκαλοειδή, άτινα κατέ
στησαν αύτήν ήττον μέν άγυρτικήν, έπί μάλλον δε έπι
στήμην.

Τής συζητήσεως ταύτης ληξάσης καί τού κ. Ζίφου 
άποσύραντος τήν πρότασιν αύτού, ό κ. Πρόεδρος δίδει 
τόν λόγον είς τόν έκ Καίρου κ. ·1έοβα*. Καί ούτος, άλ
λη προσωπικότης έξ έκείνων αΐτινες έτίμησα* τό Συνέ
δριο·/ τών Έλλήνων ιατρών, διακεκριμένος τούς τε τρό
πους καί τό ήθος, φέρων πρόσωπον έπιβάλλον καί έμ- 
πνέον πίστιν καί σεβασμόν, άνήλθεν ήρεμος τό βήμα, ώς 
άνθρωπος γνωρίζων έκ τών προτέρων ότι θά σαγήνευσή 
τό εαυτού άκροατήριον. Καί πράγματι ή διατριβή αύ
τού, ήν εύθύς έν άρχή μετριοφρόνως πάνυ επωνόμασεν, 
ουχί περί τών έν Αίγύπτω, άλλά, «περί τών έν Καϊρω 
νοσημάτων», καί περ περικοπεΐσα πανταχόθεν, καί περ 
έν περιλήψεσιν άναγνωσθεΐσα, έφάνη οτι εΐνε έργον, όπερ 
βεβαίως ερχόμενον είς τήν δημοσιότητα, θά κατατάξη 
τόν συγγραφέα αύτού μεταξύ τών έπισημοτέρων περί τών 
νοσημάτων τών θερμών κλιμάτων γραψάντων. Καΐ πράγ
ματι, μετά βραχεϊαν περιγραφήν τού τόπου περί ού πρό
κειται, άρχεται τής άναπτύξεως τών έν αύτώ συνηθεστέ- 
ρων νοσημάτων. Καί έπί μέν τών ούχί συχνών νοσημά
των τών αναπνευστικών οργάνων αΐ βρογχίτιδες σπάνιαι 
καί ταχέως θεραπευόμεναι· ή κοκκϊτις σποραδική μόνον" 
αί πνευμονία', καΐ πλευρίτιδες έκτακτοι, καί είς ίασιν

συνηθέστερον έρχομεναι. Η κεγχροειδής φυματιωσις μό
νον παρά τοΐς ίθαγενέσι φαίνεται ώς φαινόμενον" τέλος 
ή φθίσις ούχί πάνυ συνήθης, ίσως διά τήν ήσυχίαν τοΰ 
κλίματος καί τήν δίαιταν τών άνθρώπων. Τά εκ τών 
κυκλοφορικών οργάνων νοσήματα ούδέν τό έκτακτον. Τά 
εκ τών οργάνων τής πέψεως συνηθέστερα, καί έκ τούτω* 
έντερικαι παθήσεις, και ποτέ αί τού στομάχου καταροώ- 
δεις δια τήν κακήν τροφήν τών κατοίκων καί τού θάλ
πους ομ.οιως έζ τών παρασιτιζών τού έντερικού σω— 
λήνος ή ταινία εύρητάι καί παρά τοΐς εύρωπαίοις. μόνο* 
δ’ αί άσκαρίδες παρά τοΐς Μωαμεθανοί;. Τά ν. τού ήπατος 
συχνότερα είς τήν άνω Αίγυπτον, δέν εΐνε πολύ γνωστά 
εν τή κάτω. Ο ίκτερος παρετηρήθη ένίοτε είς επιδημίας" 
συχναΐ αΐ ύπεραιμίαι τού ήπατος" ομοίως καί ή πυογό
νος ήπατΐτις. Από τής κύστεως αίματουρίαι διά νεο— 
πτασίας ή συνηθέστερον ώς έκ τού διστόμου αίμοβίου. 
Από τών γεννητιζών οργάνων παρεγκλήσεις τής μήτρας 
καί σπερματόρροιαν Άπό τοΰ έγκεφάλου άποπληξίαι" 
αί μηνιγγίτιδες, ήτε άπλή καί ή εγκεφαλονωτιαία, σπα- 
νιώτατα. Αί νευρώσεις συνηθέστεραι. Άπό τού δέρματος, 
έλεφαντίασις καί ψώρα καί έκζεμα καί έν γένει πολλά. 
—Σπάνιοι οί ρευματισμ,οί οί αρθριτικοί, συνήθεις οί τών 
μυών. Τά λοιμώδη νοσήματα σχετικώς σπάνια καί κα
λοήθη. Τέλος ή δυσεντερία μετά τής Αιγυπτιακής 
οφθαλμίας εΐνε τά χαρακτηριστικά τού τόπου νοσήματα. 
— Ο κ. Πίσσας τελευτά τήν διατριβήν αύτού παρατη 
ρών ότι ό Νείλος εΐνε καί διά τό Κάϊρον ό δοτήρ παντός 
καλού καί παντός κακού.

Μετά τούτο λύεται ή συνεδρίασις περί ώραν 12 
ο

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
■Περί βροχής χαί δίν συμμαζεύεται. — Ό Σονρής πα- 

Λγανθρωπότερος τοΰ Π α Απάνθρωπου. —"Ενας ντύχτωρ 
ir άψε>·τσια.—'Λζάπειον σχότος e’r είδει φωτός.—Πρώτη 
συε-εδ ρίασις τοΰ ΐατριχοΰ συνεδρίου. —Τοουχνίθρες.— 
Στραθομύς'ντέ ! — Φωταψία. — Era μεσοφόρι. — 'Λρ- 
χαιο.Ιογίας τύ άνάγνωσμα. — Φ'οϋρχα μουσιχάυτιύω)·.— 
— υ.Ιοφύρτωρα. χατά Λάθος. — Μία γυναΐχα στΐ^ άρχάΛη 
Ιιονι Χ^Ρι< >'δ θέΛω ,χαΐ χωρίς νά θέΛτ). — Ένας Κομ- 
πογιαννίτης χατ ά.ΙΛον. — Φόνος ΠύρΛα. — Μπίρα γιά 

ίαμα.

Κύριε Γαβριηλίδη, άλλοτε σάς παρακαλώ νά ήσθε όλί— 
ον προσεκτικός, καί νά μή βχζγς τούς τρελλούς νά βγά- 
ουν τό φεΐδι άπό τήν τρύπα. Μάλιστα ! Δέν μού λέτε, 

τί σάς χρεωστούσκ νά μέ στείλετε στήν Άκοόπολι προ
χθές ; Και γιατί έγώ πάλι νά βρεθώ τόσον μπόσικος νά 
πάγω ; Ίδού, κύριε, τό μαοτυρολόγιόν μου. 'Έφαγα έπί 
ποδός, ένώ σύ έφαγες καθήμενος, τούθ’ οπερ εΐνε μία με- 
γάλη διαφορά. Καίτοι ή μπουκάλα μέ τό κρασί μοΰκαμε 
έργολαβία έπί τής τραπέζης ίσταμένη μ.’ όλο της τό νά
ζι, ούδέν έδέχθη φίλημα τό βδελυρόν της στόμα παρά 
τού άγνού οίνου ίδικού μου στόματος.

'Εξέρχομαι καί ύπάγω πρός τον Σουρήν, καί ού τό* 
Σουρήν εύρίσκω.
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Φεύγω Σουρόθεν. Μέ πιάνει βροχή στό δρόμο. Αύτό 
μούλειπε. Καί έδώ δολοφονία, έκ τοΰ Σουρή- διότι χύ- 
πός μούχασε τήν ομπρέλα ’στό Βώλο, χωρίς νά σπαρτα- 
οήσγ) ή καρδιά· του νά μ’ άποζημιώση. Είχε μόνον τήν 
αναίδειαν νά μοΰ φορτώσγι αντί τής κατακαίνουργιας 
ομπρέλας μου ένα παληοχούρελο, πείσας με οτι καλά 
•καί σώνει έκείνη ήτο ή ομπρέλα μου.

Λασπωμένος μέχρι κορυφής φθάνω εις τήν πλατείαν 
Συντάγματος. Ζητώ άμαζαν. Ποΰ; Ούτε σκιά. Φεύγω. 
Συναντώ μίαν παρά τήν Ρωσικήν έκκλησίαν έξ Άκροπό
λεως έπιστρέφουσαν.

— Αμαξά, μέ πάς,ο
— Δυό ταλλαράκια ! ...
— Κακούργε .' Καλά νά σάς κάμη δ ιπποσιδηρόδρομος.

εΐται, τά είπα καθ’ έαυτόν, καί τράβηξα τόν δρόμον μου. 
Έκεϊ, παρά τό θέατρον τοΰ Ήρώδου ότε έφθασα, είδα

<τόν Παρθενώνα καιόμενον. Κακουργότερε τών αμαξη
λατών, Άζάπη, σύ τόν καίεις.

Ήνοιξα τό στόμα μου καί ώς χάχας χαίνων πρός 
■τήν Άκρόπολιν έβαινα μηχανικώς ώς αύτοκίνητον όν.

Κακουργώτατε καί τοΰ Άζάπη, Δήμαρχε, σύ τά κά
μεις όλα. θεοσκοτωμένε, μέ κατασκώτωσες.

Ένας άνθρωποφάγο: λάκκος,—μά δέν ήτο λάκκος, 
ήτο βάραθρον,— Καιάδας— συνήντησε τά βήματά μου 
καί λέγω έγενόμην αφανής έν αύτώ. Σκοτώθηκα; Οχι. 
Έκυλίσθην ώς γομάρι ξεκαπούλωτο έν μέσω άκανθών καί 
τριβόλων, και τό δή χείριστον τσουκνιθρών.

Έν τή πτώσει μου, άνθρωποι αχρείοι τήν συνείδησιν 
περισυνάχθησαν περί τά χείλη τοΰ βαράθρου μου ζεκαρ- 
διζόμενοι στά γέλοια. Ηλθον οΐ φαΰλοι νά μέ κάμουν 
νάζι, νά γουστάρουν μέ τόν κατατσουκνισμόν μου. 

θηρίον, Δήμαρχε, ποΰ θά μοΰ πάς;
Ώς νά είχον πάθει τι, ήγέρθην καί ’πήρα τό φύσημά 

μου πρός τόν περίδρομον τής Άκροπόλεως.
Φθάνω τέλος είς τά πρόθυρα αύτής. Τά τουρκικά, έν- 

νοεΐται, πρόθυρα,—ντάρρ σοκάκ—άτινα ή αρχαιολογική 
έταιρία διατηρεί ώς κλασικάς αρχαιότητας.

Ένας σταυρωτής χωροφύλαζ μοΰ φωνάζει :
— Τό είσιτήριόν σου, κύριε.
— Νά το !
— Αΐ καί είνε άνάγκη νά μοΰ τό δείξης ; Άφοΰ έχει: 

είσιτήριόν τράβα μέσα. Τί κτήνη, έπεπρόσθεσε στρα
φείς πρός τόν συσταυρωτήν του, νά έχουν εισιτήρια

δεύτερον λάβω βάπτισμα,{όχι πλέον λάκκου τσουκνιθρών, 
άλλλά σωστοΰ σκοτωμοΰ.

Έφθασα, μέ κομμένα ήπατα έν τή είσόδφ τών Προ
πυλαίων. Θεέ καί Κύριε, τί ήτο έκεΐ ;—Βάρδα, έφώνα- 
ζεν ό είς.—Τόπο, κύριε, ό άλλος.—Στάσου νά περάσουν 
ή γυναίκες.—Πρόσεχε σύ κύριε, (τό κύριε δέν έλειπε)— 
Τό φόρεμά μου ! —Αύτός μέ πλάκωσε !—Κύριε, νά ησαι 
λίγο προσεκτικός ! — Τρώς χαστούκι, ποΰ πάει αντά
ρα !—Δές έδώ, τή βλέπεις αύτή τή γροθιά, σοΰ κατε
βαίνει καί δέν ξέρεις άπό ποΰ σοΰ κατέβη.

Αύτά ήσαν οί έκ τοΰ προχείρου διάλογοι.
Έν τή άνόδω καί καθόδω έκείνη τών άνθρώπων εύ

ρέθην καί έγώ άνερχόμενος, λέγω άνερχόμενος, διότι ά
νήλθον χωρίς νά. ήξεύρω πώς άνήλθον. Ή άνθρωποπαλίρ- 
ροια έκείνη μέ είχε πάρει σβάρνα καί μέ έφερε πρό τών 
Προπυλαίων. ·

Είς τήν ύστάτην βαθμίδα, πρό τοΰ ναοΰ τής Άπτέ- 
ρου Νίκης,έξέτεινα πλέον δίκην πτερύγων τάς χεΐράς μου 
όπως σωθώ.

Σώσον Άπτερος Νίκη τόν Ίκαρον έμέ.
Καί μ’ έσωσε.
Ένας άγγελος θηλυκός άπτέρυξ ένέπεσεν ώθούμενος 

είς τάς άγκάλας μου.
Ό σώζων έαυτόν σωθήτω. Τήν σφίγγω, μέ σφίγγει. 

Είνε τοΰτο όρμέμφυτον. Νά σφίγγη τό θηλυκό τό άρσε- 
νικό έν κινδύνω. Καί έκείνη διέτρεχε τόν κίνδυνον τής 
Ζωοδοχοσκάλας καί έγώ .... ξέρω κ' έγώ ; άλλά. κά
ποιον κίνδυνον θά διέτρεχα:—Νά μέ πάρη κάτω.

Τίποτε άλλο δέν συνέβη, διότι ό συνοδεύων αύτήν ήλ
θε καί μάς έχώρισε, άποτείνων με ένα: — Σάς εύχχρι
στώ πολύ, κύριε, μέ υποχρεώσατε.

Λυπούμαι, ό’τι δέν γνωρίζω, άτυχώς, τήν νέαν αύτήν 
νά τής κάμω τάς εύχαριστήσεις μου, καί τοι δέν ηύχα- 
οιστήθην πολύ έκ τοΰ προχείρου έναγκαλίσματός της,
^ιότι άν μέ κρέμνιζε, ποιος θά μέ άποζημίωνε ; Αΐ ; 
ΙΙοΐος ;

Τέλος έσώθην έκ τών γυναικείων έκείνων κατά λάθος 
αγκαλών καί άνέπνευσα.

Άκούω ένα νά λέγη πρός φίλον του:
— Βλέπεις 'κείνο 'κεΐ τό φανάρι ποΰ είνε κοντά στόν 

ναό τής Άφτερης Νίκης; Έκεϊνο ’κεΐ αδερφέ σοΰ λέγω, 
έκεϊνο τό μεγάλο σβυστό φανάρι; Στραβωμός rti! Λοι
πόν αύτό είνε τό φώς τοΰ Άζάπη, ποΰ ’μειάζει σάν ηλε
κτρισμός.

— Τί μοΰ λές; άπαντά ό άλλος; αύτό δέν φέγγει.
— Φέγγει, άλλά δέν φέγγει τόρα. Ξέρεις τί θά 'πή 

κ,αί νά κάθωνται νά σοΰ τά δείχνουν Σάματι εϊμεθα ηλεκτρικόν φώς; Είνε ένα φοβερό πράγμα, σοΰ θαμπώνει 
τελωνοφύλακες ; τά ’μμάτια- μή βλέπης ποΰ δέν βλέπεις τίποτα τόρα,

θυμώνεις ή δέν θυμώνεις ; Μοΰ ήλθε νά γυρίσω ’πί- γιατί άργιϊ.
σω, νά τσακωθώ μαζύ του, άλλά. έκρινα φρονιμώτερον — Μεγάλο μυαλό θά εχη αύτός ό Άζάπης. 
νά φύγω. — Τί θά 'πή; Είνε σάν Έδδιψώνος. Καί τί ήτανε νο-

Ηρό τής κυρίας εισόδου άλλοι σταυρωτίδες μοΰ ζητοΰν μίζεις αύτός ό Έδδιψώνος; Νά έτσι ένας Άζάπης. Τί 
τό είσιτήριόν εύγενώς,—δήλα δή τσακόνοντές με άπό Έδδιψώνος, τί Άζάπης;
τό .τετο τοΰ φορέματος, ώς κάνένα νυκτοκλέπτην.— Αΐ, — Μά τόν ’ρωλογά μοΰ λές ; Βρέ τόν μπαγαπόντη, 
καλά, είπον, είνε άνάγκη νά μέ ξυλώσετε ; τοΰδωκα μιά φορά νά μοΰ φτειάση τό ’ρωλόγι καί μοΰ

— Μωρέ τό είσητήριον, εί δέ, τράβα κάμπου, λα- τοφτειασε ώστε νά μή κουνιέται πλιό !
■θρεμπόρια έδώ δέν έχει. — Γιά σίγουρα.

Τόδωκα, καί είσήλθον καταφουρκισμένος, διότι έβλε- Άνήλθον. Κόσμος, κόσμος, μά ποΰ ήτο έκεϊνος ό κό
πα κάτι ρουκέτες νά άνέρχωνται καί καταπίπτουν, καί βμος, ποΰ βρεθήκαν έκείναις αί γυναίκες. Ταΐς άθεόφο- 
ΰπέλαβον, ότι τό πανηγύρι είχε τελειώσει. βαις νά μή φοβηθούν ούτε τήν βροχή ;

'Ανέρχομαι τάς σκάλας τών Προπυλαίων τεΐχο τεΐχο, Βήμα πρός βήμα καί μετά προσοχής προχωρών πρός 
—μετά φόβου θεοΰ, πίστεως καί άγάπης—ΐνα μή όπως τό άπλετον έκεϊνο φώς τοΰ σκότους, πάτων στερρόν τόν

πόδα έπί τών λελαξευμένων βράχων, έφ’ ών δ Περικλής 
καί τόσοι άλλοι προπάτορές μας έπάτησαν, είς τό πεί
σμα τοΰ Φαλμεράγερ, έφθασα πρό τοΰ Έρεχθείου, παρ’ ο 
έπαιάνιζεν ή τοΰ πυροβολικού μουσική.
• Άφήσετέ με νά κλαύσω ολίγον, άφήσετέ με, γιατί μέ 
ίταραπήρεν ό οίστρος ό αρχαιολογικός.

ϋροπύ.Ιαια^ σεις είσθε, σείς είσθε τά Προπύλαια έκεΐ
να δι’ ά έφαγε τόσα τάλαντα δ χα.Ιπουΐ.άτης Περικλής ;

"A.tttpot rixi)., ποΰ είσαι καί δέν φαίνεσαι, άφοΰ οΐ 
Αθηναίοι σέ είχον άλυσσοδεμένην γιά νά μή τούς φύ
γης ; Άχ! Νίκη, Νίκη, έμένα μόνον δέν νικάς.

Έγώ σέ νικώ. Καί έπειδή είσαι γυναίκα, νενίκηκά σε, 
Νίκη, καί είσαι νικημένη.
" Καί σύ, ναέ τοΰ Έρεχθίως μέ τόν άσβεστόν σου λύ
χνον άπό πομ τό επερνες τό λάδι ; Άπό τοΰ Κούζη ή 
τοΰ Παναγιωταρά ; Διότι, έγώ, Έρεχθεΰ, πουθενά δέν 
βρήκα καλό λάδι γιά τό καντίλι μου καί πιάνομαι μέ τή 
γυναϊκά μου κάθε μέρα.

Έρεχθεΰ, έπειδή ό άσβεστός σου λύχνος έσβέσθη, καί 
φωτίζεσαι άπόψε μέ ρετσίνες, θά πάρω κ’ έγώ ρετσίνα 
νά βάλω γιά καντύλι στό είκονοστάσιόν μου, οσω μάλ
λον με τό σώμα τών πυροσβεστών δέν φοβούμαι τόρα άπό 
πυρκαϊά.

ITira-Λοθήχη^ οί πίνακές σου; Λίθων είσαι πεπλη- 
ρωμένη καί κεφαλών. Μοΰ φαίνεσαι οτι κοσμείσαι μέ τά 
κεφάλια τών Άρβανιταίων. Πινακοθήκη είσαι σύ, ή 
μπόγια «razropor; Μουσεΐον καρμανιολισμένων;

'‘Αρμόδιε χαί Άριστογείτω? ποΰ τά βάθρα σας;
— Ό βασιλεύς ήλθε!... Ή μουσική παιανίζει τό έμ- 

βατήριον. Λάθος. ΙΙτο ό Δήμαρχος. Τί ζητεί δ Βασι
λεύς μεταξύ ‘Αρμοδίων Άριστογειτόνων.

Σωχρατες, λιθοξόε, — μαρμαρά — ποΰ τά άγάλματά 
•σου; Σήμερον άν έζης Οά έπεονες έ'να είκοσιοκτάρικο άπό 
τόν Δρόση, άντί τών μαλτέζων λιθοξόων του, καί θά 
ήσουν σύ καλλίτερος άπό ’κείνους, έστω καί άρχάριος.

Αεαινα, χωρίς γλώσσα, ποΰ είσαι νά ϊδης πόσαι γλώσ
σα·. γυναικείαις άπόψε μολύνουν τόν τόπον σου ; Λέαινα, 
είθε όλων τών γυναικών αί γλώσσαι νά έκόπτοντο, ώς 
έκοψες μόνη σου καί τήν 'δική σου.

Ω Παρθενών, άγλάϊσμα άγλαϊσμάτων, αριστούργημα 
τής άνθρωπίνης έπινοίας, ώς είνε άριστούργημα τής θείας 
δ κόσμος, δ Θεός έφτίασε τόν κόσμον καί ό άνθρωπος 
τόν Παρθενώνα- άριστούργημα τοΰ θεοΰ είνε δ κόσμος 
καί δ ΓΙαρθενών τοΰ άνθρώπου. (Αύτό είνε κλεμμένη 
’ιδέα).

Παρθενών, είθε ολαι αί παρθένοι νά ήσαν συνηγμέναι 
μέσα σου, καί έγώ ιεροφάντης αύτών.

Καί είς τοιαύτην κατάστασιν σέ ήθελα Παρθενών, νά 
ήσο χαρέμι μου.

Ποΰ ή Άθηνά σου, Παρθενών ; Σοΰ τήν 'πήρε ό Δή
μαρχος καί δι’ αύτό σέ φωτβ,ψίΐ,ει άπόψε ; ’Οχι. Σέ 
βλέπω, Άθηνά μου, στηλωμένην έπί τής κολώνας τής 
Ακαδημίας μας βρακάδενα καί φουστανελλάδενα. Φου- 
καραδιασμένη, Άθηνά, τί τραβάς στά 1882 άπό τόν 
Δρόση μας;

Σέ θαυμάζω, Παρθενών, γιά τής μεγάλαις πέτρες σου, 
τής κωλώναις σου, καί πώς έκεϊνο τό τέρας, ό ’Ικτίνος, 
τσούτσης, κατώρθωσε νά σέ οίκοδομήση.

Σέ θαυμάζω, διότι δέν είξεύρω, ώς όλοι οί θαυμάζον- 
τές σε, διατί σέ θαυμάζω. Σέ θαυμάζω, διότι είσαι ά
ξιος θαυμασμού, ώς λέγει δ κόσμος. Σέ θαυμάζω, διότι

:ισαι Sv εκ τών θαυμάτων τοΰ κόσμου. Ώ θαύμα θαυ- 
ίρω·

Γά πολυχρώματα βεγγαλικά φώτα έδιδον είς τά άρχαΐα 
ίρείπια ζωήν πολυχρώματον. Δέν ήσαν λίθοι πλέον, ήσαν 
εάρμαρα, όχι μάρμαρα, άλλά σταλακτίταις, διαφανείς 
ίελοι, πέτρες.

στήλη σου κρασοβάοελο.
Οί μουσικοί παιανίζουν τό ούλτιμο, τό φινάλιο, άλλ* 

ούδείς άπέρχεται, άτόρροια δέ τής ΰστάτης άγανακτή- 
σεώς των ήσαν καί τά δε τά έπη:

— Μάς ξεθέωσαν. Νά πάψωμε.
— Θαρρώ πώς τό Συνέδριον τών ιατρών έγινε γιά νά 

πλευριτώσωμεν όλοι.
— Καί μπορείς νά παίξης ύστερα άπό τόσο καπνό ; 

Πρέπει νά πάμε, νά σβύσωμε ολαις έκεΐνες τής ρετσίνες 
καί βεγγαλικά.

Ένόμισα, ότι ολα αύτά έλέγοντο δι* έμέ, οστις μετα
ξύ τών άλλων ίστάμην ν' άκούσω τήν μουσικήν των 
καί μετ’ αύτής ήκουα άλλην μουσικήν φωνητικήν.

Άπήλθον, κατερχόμενος δέ ηύτύχησα νά ί’δω τό Ά- 
ζάπιον ηλεκτρικόν φώς, όπερ έσπινθήριζε παρά τόν ναόν 
τής Άπτέρου Νίκης.

Αΐ ακτίνες αύτοΰ έθάμβουν τόσον τούς οφθαλμούς, 
όσον καί αί άκτΐνες ένός άστέρος. Ήκουσα φύλακα τής 
Άκοοπόλεως δίδοντα πληροφορίας πρός έπισκέπτην τινα.

— Δέν φέγγει, είπε, διότι έπήγαν καί τοΰ χάλασαν 
τοΰ άνθρώπου τά σύρματα, έπειτα τό μούσκεψε καί ή 
βροχή κ’ έτσι τήν έπαθε.

Κατήλθον καί διελθών διά σειράς άμαξών έλαβον τήν 
πρός τόν Μπερνίουδάκην άγουσαν,οπού έξηαερόθην μέ τήν 
άπόφασιν ποτέ πλέον καί καιομένην άν ί'&ω τήν Άκοό- 
πολιν νά μή πάγω.

H αληάν βρ ωπο ς.

β-Ο·--

ΙΙρώτην φοράν ίσως διακόσιοι άγνοί έκλογεϊς, άν- 
τιπροσωπεύοντες ύπέρ τά εκατόν χωρία τής έπαρχίας 
των, συντάττουν πρόγραμμα έκλογικόν πρός τούς συνε- 
παρχιώτας, δι’ ού προτείνουν ύποψήφιον βουλευτήν τής 
έπαρχίας. Και ό νεωτερισμός ούτος γίνεται διά τον κ. 
Άριστείδην θΐκονόμ.ου, τόν όποϊον τά Καλάβρυ
τα πρώτα άνήγαγον μετ’ ένθουσιασμοϋ έπί τής πολι
τικής σκηνής καί πρόκειται καί πάλιν μετά τοϋ αύτοΰ 
ένθουσιασμοϋ νά έπαναφέρωσιν.

Αί έπανειλημμέναι αύται πρωτοτυπίαι τών Καλα
βρυτινών—μή λησμονήσετε τήν πρός τόν Ζαΐμην δή· 
λωσιν έκ τοΰ Αίγιου — είνε ένθαρ^υντικώταται διά πάν
τα θέλοντα νά έξέλθη έκ τής τέως έν χρήσει πεπαλαιω
μένης τακτικής τοϋ συνδυασμού των συμφερόντων.

Έν Καλαβρύτοις τώρα συνδυάζονται ψυχαί, συνεν-

J
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πλήρωσις τής μεταξύ νομών, έπαρχιών καί δήμων οδο
ποιίας διά τής συνεργασίας τού στρατού.

Σέβας θρησκευτικόν πρός τούς ιδρώτας τού Λαού καί 
αυστηρά τών δημοσίων προϋπολογισμών αρμονία.

Φορολογική δικαιοσύνη μεταξύ πλουσίων καί πενήτων. 
Κατάργησις τών τελωνιακών δασμών έπι τών πρώ- 

των έφοδίων τής ζωής καί έπί τών πρώτων ύλών τής 
βιομηχανίας.

Φορολογία τών μεγάλων εισοδημάτων, τών μεγάλων 
προικών, τών μεγάλων κληρονομιών καί έν γένει τής ά- 
πολαυστικής πολυτελείας.

Κατάργησις τού έπί τών ζευγηλατών δουλικού φόρου.
Άναθεώρησις τών διπλωμάτων τών μεγάλων γαιο

κτησιών καί ίκανοποιησις τών ληστευθεισών χωρικών κοι
νοτήτων.

Κάτω τό τραπεζικόν προνόμιον, ΐνα συστηθώσι πολ
λαί τράπεζα·., καταβή ό τόκος καί πέση ή τραπεζική 
δικτατορία.

Κοινοβουλευτική έξέλεγξις τής ’Εθνικής Τραπέζης.
Ίδρυσις γεωργικών τραπεζών.
Σύστασις γεωργικών καί βιομηχανικών σχολείων.
Άνάπτυξις τής κατωτάτης παιδείας διά γενναιοτά- 

των έθνικών δαπανών καί μεταρρύθμισις τής μέσης παι
δείας είς μόρφωσιν προοδευτικών έπαγγελματιών.

Καθαρισμός τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου ριζικός.
Κάτω τό προνόμιον τής δικαστικής ίσοβιότητος καί 

κοινοβουλευτική έρευνα έπί τών πανταχόθεν τής έπικρα- 
τείας συναθροιζομένων κραυγών κατά τού τρόπου, δι’ ού- 
άπονέμεται είς τούς πολίτας τό δίκαιον.

Ζωογόνησις τού στρατιωτικού τής χώρας πνεύματος,, 
διατρέχοντος τόν έσχατον κίνδυνον είς τάς χεΐρας τών 
εκμεταλλευτών τής πολιτείας.

'Οργανισμός Στρατιωτικού Ταμείου διά τό πολεμικόν, 
μέλλον τού 'Ελληνισμού.

Βελτίωσις τοϋ στρατιωτικού σιτηρεσίου.
Στρατιωτική θητεία ένός έτους.
Τό πρόγραμμα τοϋτο έπολεμήθη τώ 1879 έν Καλα- 

βρύτοις καί έθριάμβευσεν- έπολεμήθη έν Άθήναις τώ 
1881 καί παρ ολίγον νά Οριαμβεύση κατά μέτωπον δλης 
τής λυμαινομένης τήν 'Ελλάδα παρατάξεως.

Τό πρόγραμμα τούτο έψηφίσθη τω 1879 έν Καλαβρύ- 
.υΐς καί ελαβε 5,388 ψήφους- έψηφίσθη τώ 1881 έν Ά- 
θήναις καί έλαβε 4,755 ψήφους. Είναι πρόγραμμα 
10,143 ψήφων, τόσων δηλαδή, δσας ούδέποτε βου
λευτική έδρα τής 'Ελλάδος κατώρθωσε περί έαυτήν νά 
συγκεντρώση.

Καλαβρυτινοί ! ή 2 Μαίου είναι ήμερα κρίσιμος, διότι 
κατ’ αύτήν περιμένει ή Ελλάς άπό τών ιστορικών Καλα
βρύτων τό σύνθημα τού άγνισμοϋ της. Ψηφίζοντες τόν 
Οεκον0μ.ον, δέν ψηφίζομεν πρόσωπον ψηφίζομεν ιδέαν, 
ψηφίζομεν διαμαρτύρησιν κατά τής φαυλοκρατίας, ψη
φίζομεν πρόκλησιν διά τάς άλλας έπαρχίας, δπως άνα- 
νήψωσιν αύται έκ τού ληθάργου καί άποστείλωσιν έν τή 
Βουλή Οΐχοτόμονς, ΐνα μάς άπαλλάξωσιν έκ τών πολι
τικών κερδοσκόπων καί όδηγήσωσι τό "Εθνος είς τό με- 
γαλεΐόν του.

■νοούνται ίδέαι και τής πνευματικής αύτής έργασίας ά 
■γνον προϊόν επίχειται ή έχλογή τοΰ κ. Οο*ονόι*ου,ώς 
βουλευτοϋ Καλαβρύτων.

ΠΡΟϊ TOIW Λ.Α.ΟΛΙ

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΪΤΩΝ.

Χυνεπαρχεώταε Σ
Μετ* ολίγον πρόκειται νά άσκήσωμεν τό ιερόν δικαίω

μα τής έθνικής κυριαρχίας. Έκ τής τεθειμένης ένώπιόν 
μας κάλπης περιμένει ή Βουλή δχι απλώς κομιστήν 
ψήφου, άλλ’ άνδρα δυνάμενον νά ώθηση πρός τά έμπρός 
τήν πολιτειακήν τοϋ "Εθνους ζωήν. ‘Αρμόζει εις τήν 
ήρωϊκήν επαρχίαν τών Καλαβρύτων νά βαδίζη είς τήν 
τών μεγάλων νοημάτων γραμμήν. Καλαβρυτινοί ! έχο
μεν είς τάς χεϊράς μας τό σύνθημα «κάτω ή κυβερνώσα 
πολιτική Σχολή». "Ας τά ρίψωμεν κατά κεφαλής τών 
έν Άθήναις ολιγαρχικών. Τό σύνθημα τοϋτο είναι ό 
Άρεατείδης Οεκονόμ.ος.

Δύο έτη έν τή Βουλή ήκούσθη ό λόγος τοϋ Λαού' ό 
Οικονόμος τόν είπε.

Δύο έτη έν τή Βουλή έπολεμήθησαν οί φαυλοκρατικοί 
ό Οικονόμος τούς έπολέμησε.

Δύο έτη έν τή Βουλή έκρατήθη ή σημαία τοϋ νόμου 
ύψηλά- ό Οικονόμος τήν έκράτησε.

Ποιος μεταξύ ήμών εχει τήν δύναμιν νά τόν λησμο- 
νήση; Τό όνομά του συνδέεται μέ τήν τιμήν τής έπαρ
χίας μας- άν είναι δέ και άλλαχού αγαπητόν, έχομεν 
τήν συνείδησιν οτι τελείως είς ήμάς ανήκει. Οί άγώ- 
νές του είναι άγώνές μας καί αί έλπίδες του έλπίδες μ.ας. 
Τόν έδοκιμάσαμεν ώς τό χρυσίον τό καθαρόν έπί τής 
Λυδίας τών βουλευτικών έργων λίθου, έκ τής οποίας ή 
επαρχία Καλαβρύτων έχει νά δείξη πρός τάς λοιπάς τήν 
πρωτοφανή διά τά συνταγματικά τού "Εθνους χρονικά 
δόξαν τής βουλευτικής λογοδοσίας τοϋ έκλεκτοϋ της.

Πρόγραμμά τ ου είναι: τά .τ«ττ« ύπέρ τοΰ Λαοΰ χαΐ 
όιά τοΰ Λαόν. Σημαία του είναι ή τομοχρατία, ή ού
σία δηλαδη τοϋ καθαρού τών έλευθέοων Λαών πολιτεύ
ματος. ‘Τπάρχει άρά γε άσφαλέστερον άλλο σημεΐον 
συναντήσεως τών τιμίων άνδρών; ΤΙ επαρχία τών Κα
λαβρύτων τό ένέπνευσεν.

’Ιδού οί κεφαλαιωδέστεροι σκοποί του:
Καθαρισμός καί άνόρθωσις τής Πολιτείας.
Ιίατάλυσις τής κυβερνώσης πολιτικής Σχολής.
Λαϊκός τού ύπουργοδικείου οργανισμός.
Κοινοβουλευτική έρευνα έπί τών περιουσιών καί τών 

πόρων τών υπουργών καί έν γένει τών διαχειριστών τής 
ε?·

Εισαγωγή τοϋ κυρίως έργατικού Λαού έν τή έθνική 
αντιπροσωπεία.

Άποκέντρωσις διοικητική καί μεταφορά τού διορισμού 
τών τεσσάρων πέμπτων τής ύπαλληλίας άπό τής κεν
τρικής διοικήσεως είς τάς έπαρχιακάς, δημοτικάς και 
κοινοτικάς.

Μισθοδοσία τών ιερέων καί προβιβασμός τής υψηλής 
τοϋ κλήρου άποστολής.

'Οριστική καί ταχεία λύσις τοϋ έθνικού ζητήματος 
τής συγκοινωνίας, ίερότης τών κεφαλαίων της καί συμ-

‘Ο Φιλολογικός Χύλλογος « Χωκράτής ι>
πανηγύρισε τό έσπέρας τής παρελθούσης παρασκευής έν 
τή αιθούση τής έμπορικής λέσχης λαμπρώς φωταγωγη- 
μένης καί έστολισμένης δι* εικόνων τού 182, την έπέ- 
τειον τής 25 Μαρτίου έν μέσω άπειρων προσκεκλημένων 
άμφοτέρων τών φύλων.

Άπουσιάσαντος τού έπιτίμου προέδρου, προσεκλήθη έ
τερον έπίτιμον μέλος ό κ. θ. Γ. Κολοκοτρώνης, δστις 
άμα τή καταλήψει τής έδρας έκήρυξε τήν έναρξιν τής 
συνεδριάσεως διά τών άκολούθων:

«Όμολογουμένως, φίλοι, ή κατάστασις τής Ελλάδος 
«σήμερον εινε άπελπιστική καί δύναται τις νά σκεφθή 
»πρός τί αί έορταί αύται; άλλ’ ο Σύλλογος «Σωκράτης»
»εχων τήν πεποίθησίν είς τήν καρδίαν καί τήν έλπίδα 
»είς τόν θεόν, ούχί μόνον δέν άπελπίζεται, άλλά πι- 
»στεύει άκραδάντως, δτι θά παρέλθη καί ή βαρυχει- 
«μωνίά αϋτη καί θ’ άνατείλωσιν έκ νέου έαριναί ήμέραι 
» είς τήν νύν άτυχή πατρίδα. Καί διά τοϋτο χωρεΐ πρός 
»τήν τελετήν τής έπετείου έθνικής έορτής ένθουσιωδώς, 
»ώς πάντοτε, άφού προεκφράση τήν βαθεΐαν ευγνωμοσύ
νην του εϊς τε τάς κυρίας καί τούς κυρίους, οϊτινες 
»τόσω προθύμως έδραμον, έμπνεόμενοι ύπό τών αύτών 
«αισθημάτων, είς τήν φωνήν τού Συλλόγου δπως συμ- 
»μεθέξωσι τής χαράς του».

Μετά τάς όλίγας ταύτας λέξεις έδόθη ό λόγος είς τόν 
κ. Π. Β. Περίδην, τακτικόν πρόεδρον τού Συλλόγου, 
έξυμνήσαντα τήν εορτήν, έκφράσαντα όρθάς κρίσεις έπί 
τών ένεστώτων καί προκαλέσαντα ζωηρά χειροκοοτή- 
ματα.

Μεθ’ δ έ'ληξεν ή συνεδρίασις διά τών άκολούθων τού 
κ. έπιτίμου Προέδρου.

«Καί πάλιν ευχαριστούμε·/ έκ μέρους τού Συλλόγου 
τούς καλούς έπισκέπτας εύχόμενοι νά συναντηθώμεν τήν

ΕΠΙΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Τή 25 Μαρτίου 1882.

("Επονταε διακόαεαε ύ«ογραψ»ί·)

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.

(Ίϊ. αο.9. 277).

Έννοήσας τήν άπάτην μου, δτι δέν είχα νά κάμω πλέον 
.μέ ’δικόν μας άλβανόν, κατελήφθην ύπό πανικού. Άντ’ 
άπαντήσεως ό άλβανός δι’ ισχυρού ώθισμοϋ με ήνάγκασε 
νά βαδίσω πρός τήν Μακρυνίτσα.

Δέν έβάδι^α, άλλ’ έκινούμην αυτομάτως ύπό δεινής ά- 
πελπισίας κατεχόμενος. Είσήλθομεν είς τήν Μακρυνίτσαν, 
δπου οί τοΰρκοι βλέποντέ; με ωχρόν καί τρέμοντα έξεκαρ- 
δίζοντο άπό τά γέλοια. Έδέχθην άρκετά πτύσματα καί 
όλίγαις σβερκιαΐς παρά τοϋ συνοδεύοντός με άλβανοϋ, 
δστις ένησμενίζετο είς τούς χαριεντισμούς τούτους δπως 
έπί μάλλον διεγείρη τόν γέλωτα τών ομοθρήσκων του.

Καθ’ οδόν συνήντησα Μακρυνιτσώτας τινας, οΐτινες 
ύποσείοντες τήν κεφαλήν έψιθύριζον:— Φτωχέ, τί έχεις 
νά τραβήξης.

— Μωρέ, δέν ύπάρχει έδώ κάνεις χριστιανός νά ’πή

έπέτειον τής άκολούθου, είτε ένταύθα, είτε αλλαχού ύπό 
αίσιωτέρους οιωνούς.»

Τό Προεδρεϊον διέμεινε μέχρι τής άποχωρήσεως απάν
των, ένώ ή μουσική τοϋ πυροβολικού, ήτις άπ’ άρχής 
καθ’ δλας τάς διακοπάς έπαιάνισε τούς έθνικούς ύμνους, 
επαιξεν ώραϊόν όδοιπορικόν.

ΦΡΟΥ—ΦΡΟΥ

Θά εχωμεν λοιπόν μετ’ όλίγας ήμέρας καί τούς κα
λούς μας άνεψιούς, οί όποιοι έκ τών ονομάτων αύτών 
φαίνονται έξ, άλλ* είνε μόνον δύο, καί έχουν άπό τρία 
ονόματα, άν καί έχουν ένα πατέοα,διότι έσχον τήν ύψη- 
λην τιμήν νά έχουν πολλούς άναδόχους. Οί άνεψιοί μας 
είνε καλά παιδιά, πιστεύομεν καί εύμορφα καί έξυπνα, 
άφ’ ού έχουν τοιούτους γονείς, πατέρα τόν πρίγκηπα 
τής Ούαλλίας καί μητέρα τήν άδελφήν τού βασιλέως 
μας. Ό ένας είνε δεκαεπταετής, ό άλλος δεκαοκταε- 
τής. θά γίνουν πολλαί διασκεδάσεις πρός τιμήν των. 
Νά ίδοΰμε ποίαί θά τούς ριχθοϋνε άπό τήν ύψηλήν άρι— 
στοκρατίαν μας, διά νά τούς άγκυστρώσουν ώς γαμβρούς. 
Διότι τώρα αί ύψηλαί μας κυρίαι κάτω άπό πρίγκηπας, 
λόρδους καί πρέσβεις, δέν καταβαίνουν.

Ό κ. Φώρδ αύτήν τήν φοράν θά ένασχοληθή μόνον 
καί μόνον πώς νά διασκεδάση τούς μικρούς- ώστε, άς 
άπελπισθούν καί αί μιχραί μας.

Λυπούμεθα πολύ διότι τό ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης 
περιήλθεν είς πολύ κρίσιμον θέσιν πολεμούμενον άπό ένα

ένα καλό λόγο νά μέ σώση ;
Μία φωνή ήκούσθη έκ παραθύρου τίνος πρός τήν έπί - 

κλησίν μου.
— Πόλεμο, αϊ ;
Έν τούτοις ήχθην πρό,—ποιον νομίζετε ;—τού Άμούς 

άγά, δχι τού έν Άγυιά, άνδρός έμπειροπολέμου καί κά
πως ημέρου, άλλά τού άλλου,τοϋ διαβοήτου Άμούς άγά, 
τού κακούργου καί θηριώδους.

Ξαπλωμένος στό μεντέρι του ό Άμούς άγάς έρρόφα 
ραχατικώς τόν άργιλέ του.

Είσελθών έβγαλα τόν σκούφο μου πειθαρχικός ολίγον 
μακράν αύτού.

Τεμενά έκ τής ταραχής μου ξέχασα νά κάμω, ήκουσα 
δέ οπισθέν μου τήν φωνήν τού συλλαβόντος με άλβανοϋ 
απειλητικά έπη άναμασσώσαν.

Είς χριστιανός έμεσολάβει έν τή προανακρίσει μου 
μεταφράζων πρός τόν Άμούς έμέ, καί είς έμέ τόν Άμούς, 
φαίνεται δέ δτι ό διερμηνεύς ούτος νά ήτο φαϋλον άγ- 
γεΐον, διότι άλλα τώ έλεγα έγώ καί άλλα έκεϊνος πρός 
τόν Άμούς μετέφερε.

’Ιδού ή ίεροεξεταστική προανάκρισίς μου.
'Αμοΰς. Άπό πού είσαι, κιοπέκ ;
Έγω. Ή ίόική μου ή ιστορία, έφέντημ, είνε πολυ- 

διήγητος. Όταν έφευγε τό βαπόρι άπό τόν Πειραιά μέ 
αύτούς τούς κακούργους έπαναστάτας μπήκα μέσα vi 
κάμω χάζι, άλλ’ αύτοί χωρίς νά τό εννοήσω μ’ έκλεψαν
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μεσίτην..............Άρσένην λεγόμενον. *0 κ. Ράλλη; δεν
θά εύρη εύδέποτε θέσιν μεταξύ τών μεγάλων άνδοών τής 
ΠοιχΙ.Ιης Στοάς τοΰ . . . Άρσένη !

Τί φοβερά κυβέρνησίς ! Νά μην έπιτρέπη τάν ζ. Αρ- 
σένην, τον κ. Μητσόπουλον, τούς κυρίους Νεγρεποντιδες, 
νά πωλοϋν οί άνθρωποι τύχας τοΰ Λαχειοφόρου δάνειου 
της Τραπέζης και νά κάμνουν τήν τύχην των. Τί ση
μαίνει ότι ήτο καθαρά αισχροκέρδεια, ύπ’ ούδενός νόμου 
στηριζομένη; Τί σημαίνει ότι άν έπέτρεπον αύτό τά πε- 
γνίδι,τό δημόσιον θά έφορολογεΐτο αμείλικτα άπο αυτους 
■τούς κερδοσκόπους, οΐτινες άνέλαβον τάν πόλεμον με 
τάν κ. Ράλλην στενάζοντες καί διά τά δημόσιον ταμεΐον, 
τά όποιον θά τους τά π.Ιηρώστ).

Λυπούμεθα ότι άναγκαζόμεθα ύπό αύτηκόου μάρτυρος 
νά διαψεύσωμεν τήν κακήν γειτόνισσάν μας Νέαν Εφη
μερίδα ότι ό ξιφουλκήσας λοχίας τοΰ πυροβολικού έφώ
ναζε: «Ζήτω ό Τρικούπης!» ’Εφώναζε μόνον καθώς όλοι 
οί μεθύοντες: Ζήτω ! Ξεπέφτει πολύ ή γειτόνισσα ήτις 
κάμνει τήν σπουδαίαν, άναγράφουσα τέτοια άνοστα χω
ρατά ! Τί διάβολο. ! δέν εΐνε κάθε μέρα πρωταπριλιά !

Μετά τοΰ σημερινού φύλλου τοΰ ΜΧή 'Χά.νεοβε Οά 
κυκλοφορήσουν είς τούς έντάς καί έκτάς συνδρομητάς καί 
άναγνώστάς μας άγγελίαι τής Αιαπλάσεως τών «α£· 
δων, τοΰ τελειοτάτου καί διά τήν Εύρώπην άκόμα παι
δικού περιοδικού. Ό διευθυντής τής Λεαηλάσεως κ. 
ΙΙαπαδόπουλος έδειξεν αμερικανικήν φιλοτιμίαν καί ένέρ- 
γειαν, στρατολογήσας τούς άκμαιοτέρους καλάμους όπως 
γράφωσι τά περιοδικόν του. ΙΙάβχ οεχογένειοι ελ.λϊ}· 
νική «ρέπεε νά τό έχη.

καί με πήραν μαζύ των, χωρίς έγώ νά τό θέλω.
ΆΑΘανός. Ψέματα, πασά μου, ό κιαφίρης, όταν τάν

έπιανα είχε τουφέκι καί έπολέμαγε
Έγώ. Τό τουφέκι τό είχα γιά νά προφυλαχθώ άπ’

αύτούς τούς έππναστάτας, γιά νά μή μοΰ κλέψουν τήν 
κάππα καί πεθάνω άπό τό κρύο. Αύτή εΐνε ή άλήθεια, 
κι άν λέγω ψέματα, κρεμάστε με.

Αμούς. Καί τί ήλθες νά κάνης ’δώ, γκίαούρ, πεζεβέν; 
Εγώ. Εφέντήμ δέν ήλθα νά κάμω τίποτα, διότι τί 

μπορώ νά κάμω έγώ, ένα ζερά κορμί έναντίον τόσων αν
δρείων στρατιωτών καί μάλιστα διοικουμένων άπό ύμάς 
τάν περίφημου αρχηγόν, τοΰ οποίου τό όνομα διά τάς
ανδραγαθίας εΐνε γνωστόν είς δλην τήν ύφήλιον.

ιΑ.Ιβανός. ’Εκεί ποΰ σ’ έπιασε δέν έγινότανε ό πόλεμος; 
Εγώ. Μάλιστα, κύριε άλβανέ, έγινότανε, καί έγώ εύ-

ρέθηκα έκεΐ γιά νά τούς ζωγραφίσω, διότι είμαι ζωγρά
φος μάλιστα τήν ώραν ποΰ μέ συνέλαβες καταγινόμουν 
νά ζωγραφίσω καί σέ,άλλά δέν έπρόφθασα διότι μέ είχες 
συλλάβει.

(’ll συνί/tix ε’ς τό προβεχές).

ΚΙαληάνβρωπος.

Μάς άπελπίζουν πολύ οί άπε.Ιπισμοι τής φίλης Εφη
μερίδάς περί παντός ζητούντο; νά πράξη το καλόν καί 
δεικνύοντος ότι έχει καί τήν δύναμιν όπως τό πράξη, ή 
Έφημερίς τής οποίας ή κοιλία, ώς νά ήτο Λεξικόν τοΰ 
Ερρίκου Στεφάνου, έχώνευσεν όλους τού; άπό καταβο
λής τοΰ κόσμου κηφήνας ώς μεγάλους ά'νδρας, καί διά 
τούς οποίους έπί έννεαετίαν όλην μετεμόρφωσε τήν γραφί
δα της είς λύραν κραβαριτικήν. "Αν ό διευθυντής τών 
ταχυδρομείων είναι νησσάριον, ή Έφημερίς βεβαίως εΐναι 
χήνα κυνηγούσα τά νησσάρια. Άλλ’ είς τά ζητήματα 
τή; έκκολαπτική; εΐναι είδικώτερος ό διευθυντής τής 
Έφημερίδος^ ώς χρηματίσας πτηνοτρόφος. Καί ώς τοιοΰ- 
τος —άν καί άπέτυχεν ή έπιχείρησις έκείνη—άλλ’ όχι 
βεβαίως έλλείψει γνώσεων—πρέπει νά ξεύοη οτι πριν 
παρέλθη ή ώρισμένη προθεσμία τής έκκολάψεως, δέν με
ταβαίνει είς τόν φούρνον ό κ. Κορομηλάς καί μέ θυμω- 
μένην γλώσσαν διατάσσει νά πετάξουν τά αύγά διότι 
δέν θά βγάλουν πουλιά. "Αν έπερίμενε καί τόν κ. Μαν- 
σόλαν, νά δείξη τά έργα του, όσον έπερίμενε καί τά 
αύγά του, νά βγάνουν πουλιά, δέν θά περιήρχετο είς θέ
σιν νά έξυμνη τό τί θά εκαμνε ό φίλος του καί φίλος μας 
κ. Κροκιδάς άν τόν άφιναν, νά μή βλέπη δέ τό τί κά- 
μνει ό κ. Μανσόλας. Ένέσπειρε τρομοκρατίαν είς όλους 
τούς ταχυδρομικούς ύπαλλήλους, τών οποίων οΐ πλεΐστοι 
μικράν έβλεπον διαφοράν μεταξύ τοΰ δεχά γιου καί διχώ 

σου. Τό νομίζει μικρόν τοΰτο ή Έφημερίς· Απολύει 
τούς παλαιοσχολίτας, τούς άνικάνους, καί εισάγει δρα
στήριους καί φιλότιμου; νέους είς τήν υπηρεσίαν καί αύ
τό τό θεωρεί τίποτε; "Εδωσεν όψιν καί πράγμα δημοσίου 
Καταστήματος είς τό Ταχυδρομεΐον, τό όποιον έπί ό
λων τών προκατόχων του ήτο χάνι·, NoyiCz-cxi καί αύ
τό μεταζύ τών θεατρικών προγραμμάτων ύπό 'ΐϊ&Έφημε- 
ρίδος· Ό κ. Μανσόλας μάλιστα τά άπεσκοράκισε—κακώς 
ποιήσας—καί άπό τούς τοίχους τοΰ Ταχυδρομείου όπου 
συνήθως έκολλώντο οί μαργνήται ούτοι τοΰ θεάτρου Ευ
τέρπης καί τής παντομίμας Γαμβέττας. Προπαρασκευά
ζει νομοσχέδια μεταρρυθμιστικά καί τής ύπηρεσίας καί 
τής ταχυδρομικής λειτουργίας- τά νομοσχέδια αύτά Θά 
περάσουν άπό τήν Βουλήν καί Οά ψηφισθοΰν- ούτε θά 
διοικούμεθα πλέον μέ μυαλά καί νόμους τοΰ 1837 ! Καί 
τοΰτο δέν εύρίσκει χάριν πρό τής άμειλίκτου Έφημερί
δος ; Έπί τέλους ό νέος Διευθυντής δέν ομολογεί ώς ό 
μεταφραστή; τοΰ Καραμζίνου ότι δύναταί νά μεταρρύθ
μιση μόνος του τό Ταχυδρομ.εΐον- καί διά τούτο μετε- 
καλέσατο έκ Βελγίου ειδικόν διοργανωτήν. Είναι καί 
διά τοΰτο άξιον τής είρωνίας τής Έφημερίδος, ήτιςέδα- 
πάνησε τόσον εύμορφογραμμένην λίμαν διά νά μή μάς 
είπή τίποτε ; Ήμεΐς ομω; νομίζομεν ότι τής ειπαμεν 
κάτι.

Μεταξύ δύο χωρικών πρό τοΰ ΆπόΛ.Ιωνος καί τής 
Αθην&ς τής ’Ακαδημίας:

— Βρέ γιατί ή Άθηνά βαστάει τόσο 'ψηλά τήν. 
ασπίδα;

— "Αμ. γιά νά μή βλέπη τόν 'Απόλλωνα τσητσήδι.

ΗΛΑΜΑΛΙΪ * πε?^τ'/ιτος
βΑίΐΐΑΑΙΖ., μ.αλΙς, γνήσια, και οχι ι/.ετα- 

δο τική γενεαλογικών νοσημάτων, ήλθεν είς τό Φαρμα- 
κεμπορεΐον τοΰ κ. *Ολυμ.π£ου, (Όδός Έρμοΰ άρ. 206.)


