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Ή ’Αλεξάνδρεια ένεκα τών δύω διασή- 
μων βιβλιοθηκών αύτής, υπήρξε διά το- 
σούτων αιώνων το κέντρον τοϋ πολιτισμού 
παρά τοϊς άρχαίοις και έξήνεγκε τοσούτους 
επισήμους καί περικλεείς άνδρας κατά τάς 
μαθήσεις καί τάς ωραίας τέχνας. Αί δύω 
αύτής ποτέ πλούσιαι βιβλιοθήκαι έγένοντο 
περιλάλητοι, καί ή μέν πρώτη αρχήν λα- 
βοϋσα τής συστάσεώς της παρά Πτολεμαίου 
τοϋ Φιλαδέλφου, ηύ;ήθη έπί τοσοϋτον κατά 
τούς μετέπειτα χρόνους, ώστε ό αριθμός τών 
έν αύτή κατακειμένων χειρογράφων άνήλθε 
μέχρις επτακοσίων χιλιάδων, ή δέ δεύτερα 
συνεστήθη μετά τήν πυρπόλησιν τής πρώ
της παρά τής διαφήμου Κλεοπάτρας, βασι- 
λίσσης τής Αίγύπτου, κατ’ άρχάς άπό τών 
διακοσίων χιλιάδων χειρογράφων τής έν 
Περγάμω τών Άτταλιτών βασιλέων έπισή- 
μου βιβλιοθήκης, τήν όποιαν μετακομίσας 
έκεϊθεν ό Μάρκος Αντώνιος προσήνεγκε τή 
Κλεοπάτρα, ώς τιμαλφές δώρον τών πρός 
αύτήν ερώτων του, καί ή όποια προσεπηυ- 
ξήθη έν τοϊς μετέπειτα χρονοις, τοϋ άριθμοϋ 
τών έν αύτή χειρογράφων άνελθόντος μέχρι 
πεντακοσίων χιλιάδων.

θεσπεσιοι 
απάντων 
τούς έςο-

Επόμενον ήν άρα, ότι πόλις τοιαύτας έν 
έαυτή έγκλείουσα σπουδαίας βιβλιοθήκας, ε- 
μελλε νά άναδείξη έληλακότας είς τό επα- 
κρον τής μαθήσεως, γνώστας καί έφευρετας 
πολλών έξοχων ανακαλύψεων, συγγράφεις 
έπί πολυμαθεία διακριθέντας, αληθής ο ύ- 
πήρξε πολύκρουνος πηγή, έξ ής άνέβλυσαν 
πρός τοϊς άλλοις καί οί τοσοϋτοι καί τηλι- 
κοϋτοι έπ? άρετή καί πολυμαθεία 
τής Εκκλησίας Πατέρες, έξ’ών 
άρκούμεθα άναγράφοντες ένταϋθα 
χωτέρους αύτ ύν. Είσι δ’ ούτοι :

Ό πατήρ τής Γεωμετρίας Εύκλείδης, ’Α
πολλώνιος, ζήσας περί τό 490 π. γ. έπί 
τής βασιλείας Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου, 
Κτησίβιος, ό περίφημος μαθηματικός, κατ’ 
άρχάς τον κουρέα έπαγγΛλομενος, ακολού
θως δέ διά τής έξοχου αύτοϋ εύφυίας κατα- 
στάς έκ τών πρώτων, όσοι συνετέλεσαν διά 
τών άνακαλύψεων των είς τήν τελειοποίησιν 
τής μηχανικής τέχνης, καί έπινοήσας διά
φορα ύδραυλικά έργα, Δίουμος ό Γραμματι
κός, δ έπικληθείς Χαλκέντερος, Μενέλαος, 
ό ένασχοληθείς προ πάντων είς τήν θεωρίαν 
τών απλανών άστέρων, Φίλων ό Ιουδαίος, 
Πέτρος, ό τής τών Αλεξανδρέων εκκλησίας 
δώδεκα έτη προστάς, καί θεϊόν τι χρήμα δι
δασκάλων τής έν Χριστφ θεοσεβείας ύπάρ- 
χων (Εύσεβ. ?Εκκλ. ίστορ. Βιβλ. Η'. 13, 
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7) Σωτίων ό περιπατητικός φιλόσοφος, Αντί- 
φιλος περίφημος ζωγράφος, Έρασίστρατος ια
τρός, Θεοδόσιος δ Γραμματικός, Όλυμπιόδω- 
ρος, φιλόσοφος συγγράψας υπομνήματα είς 
τά του Αριστοτέλους περί Μετεώρων, Νόν- 
νος, οστις διήγειρε γενικήν έκπληξιν διά των 
Διονυσιακών του, Απολλώνιος δ δύσκολος, 
Διόοαντος, ΤΙοωόιανδς καί Χήννος ο Γοαα- 
ματικός, Αρποκρατίων δ συγγραφεύς τού Ρη
τορικού Λεξικού, Αμμώνιος δ τουπίκλην Σακ
κάς, Ανατόλιος δ περιπατητικός «ός παιδείας 
» και Φιλοσοφίας τά πρώτα τών μάλιστα ά- 
»πενηνεγμένος, άτε αριθμητικής και γεω- 
» μέτριας αστρονομίας τε και τής άλλης οια- 
» λεκτικής, έτι δέ φυσικής θεωρίας, ρητορι- 

» κών τε αύ μαθημάτων έληλακώς είς άκ- 
ρον»(Εύσ. Έκκλ. ίστ, Βιβλ. Ζ'. 32, 6) 
Δίδυμος ό τυφλός, Αχιλλεύς δ Τάτιος, Η
σύχιος δ Λεξικογράφος, Θέων καί Πάππος δ 
Μαθηματικός, Αθανάσιος δ Μέγας, Ηφαιστί
ων, συγγράψας περί τής είς πολυμάθειαν και
νής ιστορίας λόγους επτά, Ύψικλής είς τόν δ - 
ποιον αποδίδεται έν σύγγραμμα περί τής τών 
Ζωδίων αναφοράς, Κλήμης δ Έτρωματεύς, 
Ιωάννης δ Φιλόπονος, Νικόλαος δ Μυρεψός, 
δ τελευταίος Έλλην Αλεξανδρινός ιατρός,Ω
ριγένης δ έπονομασθείς Χαλκέντερος, <αί έπί 
πάσιτούτοις,Τ'πατία ή φιλόσοφος, περί ής καί 
μηκύνομεν ενταύθα τόν λόγον, αναγράφοντας 
όσα περί τής έξοχου ταύτης γυναικός έν υπο
σημειώσει τών «Αιγυπτιακών» φέρονται.

Ή είς παν είδος μαθήσεως καί έπιστήμης 
ύπερέχουσα τούς έπ' αύτής σώφρων αύτη φι
λόσοφος, έκόσμησε τήν έν τώ Μουσείω τής 
Αλεξανδρείας διδασκαλικήν καθέδραν μέ τάς 
τών Πλατωνικών φιλοσοφικών μαθημάτων 
παραδόσεις· ταύτης το κλέος έπί μέγα άρθέν 
διέδραμε πανταχου*  δι’ δ ού μόνον άφ’ όλης 
τής Αίγύπτου, αλλά καί έξ άλλων μερών, ό
σα φιλοσοφίας έρωτι έφλέγοντρ τήν ψυχήν, 

συνέτρεχαν πάντ-ς είς Αλεξάνδρειαν επ’ ά- 
κροάσει αύτής' φοιτητή: δέ ταύτης έγένετο 
καί δ μεγάλως τιμών αυτήν ώς αυτού διδά
σκαλον, Συνέσιος δ θαυμάσιος- ή δέ ζώσα 
φωνή τής ιστορίας διακηρύττει καί ταύτην 
τήν περί αύτής μαρτυρίαν, οτι μολονότι περι- 
εκυκλούτο δσ ήμεροι ύπό τΰσούτωννέων σμι
γόν των ακροατών, άλλ’ ή σεμνό της τών η
θών αύτής, ώφθη ανώτερα πάσης έμπκθούς 
σχέσεως, άχρι καί ψιλής αύτής υπόνοιας- τι- 
λευταϊον δέ, τέλει τού βίου έχρήσατο οίκτρο- 
τάτω καί τή ταύτης αρετή καί πολλή παι
δεία μή πρέποντ.’ διότι ο τής Αλεξάνδρειάς 
όχλος προκαταληφθείς ύπό φθόνου κατ’ αύ
τής, κατασπα αύτήντού ού έπωχεϊτο δίφρου, 
άποδύει καί διασχίζει άναιδώς τά ίμάτια αυ
τής, δασπαράττει ύπό λύσσης το γυμνόν αυ
τής σαρκίον, κατατέμνει αύτό ωμότατα, τά 
δέ μέλη συνάρας πας δ όχλος έν άτάκτω α- 
λαλαγμψ πυρί κατηνάλωσε τώ 445 έτει.

Δ· Θ· KAAEMHS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Ο METAST ΕΤΡΠΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΤΠΞΡΟΚΕΑΝΕΙΟΣ ΚΑΛΩΣ
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Συνεχ ϊδε Τεύχος IV.

Τήν στιγμήν ταύτην το πλοϊον παρείχεν 
έκτακτον όψιν, διότι ήν αδύνατον, μάλιστ α 
μετά μεγίστης σπουδής έργαζόμενοι, νά περα
τώσω?'. τό έργον έν καιρώ. Πάντες ήσαν έπι 
τού αεσοκαταστοώοατος συνηθοο σαένοι πεοί 
τόν συνεσπειρωμένον κάλων, παρετήρουν ο’ 
αύτόν άγωνιώντες εφόσον μικρόν κατά μικρόν 
κατέπιπτεν είς τήν θάλασσαν, έπλησίαζε δέ 
ή στιγμή καθ’ ήν οί έργάται θά έβλεπον τό 
τεμάχιον, έφ’ ού είργάζοντο, διαφεύγον τών
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τής αβελτηρίας τών διευθυνόντων αύτό το
σούτον τόν Αγαμέμνωνα, ώστε παρά μικρόν 
έπήοχετο σύγκρουσις. Εύτυχώς διά καταλ
λήλου κινήσεως άπέφυγον ταύτην, ούτω δ 
ήδυνήθησαν ν’ άποσοβήσωσι τά έξ ένδεχο- 
μένης συρράξεως ό?άθρια δεινά.

Τή επαύριον, 22 Του/άου, συμβάν τι πα
ρόμοιας φύσεως νέας προύξένησεν ανησυχίας 
τοϊς έν τώ πλοίω. Περί τήν 3ην τής πρωίας 
ώραν κρότος τηλεβόλου άφύπνισεν αύτούς. 
"Εντρομοι, φοβούμενοι μή έπήλθε διάρρηξις, οί 
πάντες άνήλθον έπί τού καταστρώματος. 
Παρετήρησαν τότε τό προπορευόμενον Βαλόρ 
πυροβολούν οι’ όλου αυτού τού πυροβολι
κού κατ’ Αμερικανικού πλοιαρίου, κωλύοντος 
τήν διάβασιν. Τό πλοιάριον τούτο βλέπον τάς 
έχθρικάς ταύτας διαδηλώσεις άπέκρουσεν ευ
τυχώς μετ’ ού πολύ πρύμναν μηδόλως εννο
ούν τό αίτιον τής παραδόξου ταύτης ύποδο-
7Λ-

Τάς επομένας δύοήμέρας ούδέν συμβάν έπήλ- 
Οεν όπως οιαταράξη τήν κατάθεσιν τού κάλω. 
ΤΙ κατάθεσις αύτη έγένετο μετά τής μεγί
στης κανονικότητος βοηθουμένη άλλως τε 
καί ύπό τής έπικρατησάσης άκρας γαλήνης. 
Κατά τό μεσονύκτιον τής τέταρτης, 23 Ι
ουλίου, οί έν τοϊς πλοίοις παρετήρησαν μακ- 
ρόθεν τά φώτα τής Βαλεντίας, περί δέ τά 
χαράγματα οί περί τήνπόλιν ταύτην κατά 
τήν παραλίαν βράχοι προσέβαλον δμοίως τούς 
οφθαλμούς αύτών. Ούδέποτε ίσως ναυαγοί έ- 
χαιρέτησαν τήν γήν μετά χαράς μείζονος, 
ούδ’ έπανεϊδόν ποτέ οι μύριοι τήν ποθητήν 
θάλασσαν ιχετά πλ όνων έλπίδων.

4
Μετά τινας ώρας τό πλοϊον προσήραξεν 

έν τφ ό;μω τής πόλεως, τηλεγράφημα δέ 
διαβιβαζόμενον άπό τού Νιαγάρα άνήγγει- 
λεν τήν είς τήν ετέραν ξηράν προσέγγισιν αύ
τού. Είχε καταθέσει περί τά 4882 χιλιομ.

। κάλω, δ δέ Αγαμέμνων 4 870, έν συνολφ

χιιρών αύτών. Ούχ' ήττον πάσαι αί προσπά- 
θειαι αύτών ήσαν ανωφελείς, ήναγκάσθησαν 
οέ νά καταούγωσιν είς τό ύπο7\.ε:πόυενον έσ- 
χατον μέσον, νά στοιματήσωσι τόν κάλων, έξ 
ού το π7<οϊον έπί τινας στιγμάς έμεινεν οίονει 
κρεμάμενον. Ευτυχώς τούτο οιήρκεσεν έ?<ά- 
χιστον, επειδή ή έντασις ηύξανε διηνεκώς, ή 

δέ διάρρηξις ήν προσεχής.
« Ότε ή προσκόλλησές έληξεν, δ δέ κά

λως ήρξατο άβλαβώς άνελισσόμενος ή συγκί- 
νησις κατευνάσθη κατά μικρόν. Αλλά ή δι- 
άβασις τού ηλεκτρικού ρε^ύματος δέν ειχεν ά- 
ποκαταστή. Άπεφασίσθη λοιπόν οπωςάνελίσ- 
σωσιν ώς οϊόν τε βραοέως τόν κάλων, άνα- 
μείνωσι δ’ έξ έτι ώρας όπως ϊδωσι μή ή δι
ακοπή τού ρεύματος δέν θά κατέπαυεν άφ’ έ- 
αυτής. Μετ' ού πολύ ή διακοπή αύτη όντως 
έπαυσε, τά δέ σημεία τσύ Λ^α)·άρα άφικνουν- 
το κατά τακτικά διαλείμματα. Χαρά μεγί
στη κατέλαβε πάντας, άλλ’ ή γενική περί 
επιτυχίας τής έπιχειρήσεως εμπιστοσύνη εί
χε κλονισθή, έπειοή εύνόητον ήν ότι παρόμοια 
επεισόδια ήούναντο νά έπαναληφθώσι κατά 

πάσαν στιγμήν.»
Ούτως έξακολουθεί 6 ανταποκριτής ούτος 

αφηγούμενος τά κατά τήν περιπετειώδη ταύ
την Ιστορίαν. Ή θάλασσα ήν έπί τινα και
ρόν γαλήνιος, αλλά μετ’ ού πολύ ό άνεμος ι i · 4 k
έπνευσε σφοορός, ή δέ τρικυμία ήρξατο κατά 
τοιούτον τρόπον ταράσσουσα τό πλοϊον, ώστε 
παρά πάντων ένομίζετο ότι δ κάλως δέν θά 
ήδύνατο ν’ άντιστή εις τάς διακυμάνσεις ταύ
τας. Ιίερί τήν όευτέραν 24 'Ιουλίου, ή τρι
κυμία αύτη κατέπαυσε. Τότε τό πλοϊον ήν 
είς 52 ο Β. πλάτος καί 4 9 ο, 48 Δ. μήκος, 
διαπλεύσαν τό ήμισυ καί π)άον τής οδού.

Περί τήν μεσημβρίαν τής ημέρας ταύτης 
έπεισόδιόν τι μικρού δεϊν έτίθει τέρμα είς τήν 
έπιχείρησιν. Αμερικανικόν τι τριίστιον πλοϊον 
εναντίαν έχον διεύθυνσιν, πρσσήγγισεν ώς έκ
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3752 χιλιομ. τούτέστι πλεΐον τοϋ διανυθέν- 
τος διαστήματος περίπου 13 έπι τοΐς 4 0. ΊΙ 
άκρα τοϋ κάλω έξαχθεΐσα είς τήν ξηράν έτέ- 
θη εντός έπί τούτω διορυχθέντος αύλακος, 
κανονοβολισμοί δ€ ανήγγειλαν τήν μεταξύ 
τοϋ άρχαίου καί νέου κόσαου άποκατάστασιν 
τής συγκοινωνίας.

Παρακολουθήσαντες μετά τοϋ άνταποκρι- 
τοϋ τού χρόνου τον αίσιον πλοϋν τοϋ ’Αγα
μέμνωνος προστίθεμεν ολίγα τινα έκ τοϋ η
μερολογίου τού κ. Κύοου Σιέλ, έπιβαίνοντος 
τοϋ Λιαρίρα, έν ώ σημειούνται τά κατά 
τήν ύπο τού πλοίου τούτου γενομένου τοϋ 
κάλω κατάθεσιν καί άπερ έκ τής αύτής άρυ- 
όμεθα πηγής. Ό,τι ιδίως αξιοσημείωτου έν 
τή άναγνώσει τοϋ ημερολογίου τούτου έστιν 
ή σύμπραξις τών περιστάσεων, ώς έκ θείας 
τίνος προνοίας, προς έπιτυχίαν τής έπιχειρή- 
σεως. Ίοού έν συντόμω τό ήμερο.Ζόροκ

Πέμπτη 4 7 Ιουλίου.—Πάντα τά τήν κα- I 
τάθεσιν έπιτετραμμένα πλοία συνενώθησαν 1 
σήμερον. Πλάτος τοϋ τόπου τής συνεντεύ
ξεων 52ο , 50' 43, μήκος 22ο, 27'Δ. 
Άπόστασις από τής Νέας Γής4533 χιλιομ. 
από τής Βαλεντίας 4505. Βάθος τοϋ υδατος 
2,835 μέτρα. Ή συναρμογή τών δύο τμη 
μάτων του κάλωγίγνεται έπί τοϋ ’Λγαμφ- 
τωΓος φέροντος ίσον καί δ Νιαγάρας Ίζοτον, 
τούτέστι 2387 χιλιομ. Τά πλοία άναχω- 
ροϋσι βραδυπλοοϋντα. Επικρατεί γαλήνη.

Σάββατον 4 9 Ιουλίου.—Διάστημα διανυ- 
Οέν άπο τής άναχωρήσεως, ήτοι έπί 47 ώρας 
449 χιλιομ. Άνελιχθείς κάλως 539 χιλιό
γραμμα, τούτέστι πλέον 29 τοΐς 400 
έπί τοϋ διανυθέντος διαστήματος. Βάθος ύδα- 
τος 4 550 μέχρι 2250 όργυιών. Καιρός νε*  
φελώοης, λεπτή βροχή, θάλασσα όλίγον τετα- 
ραγμένη. Κατά τάς 2 ώρ. 45 λ. μ. μ. δ 
'Αγαμέμνων τηλεγραφεί ήμΐν ότι κατέθη- * 

f κεν αύτός έπίσης 550 χιλιομ. κάλω. Περί 
ώραν 3 37 λ. μ. μ. περατοϋται ή άνέλιξις 
τοϋ έπί τοϋ μεσοκαταστοώματος κάλω, άο- 
χεται ή έτέρα έπί τοϋ κατωτέρω καταστρώ
ματος.

Δευτέρα 24 ’Ιουλίου.—ΙΙλάτος 49ο ,52' 
Δ. Διανυθέν διάστημα κατά τάς δύο ημέρας 
553 χιλιομ. Άνελιχθείς κάλως 633 χιλιόμ. 
ήτοι 4 3 τοΐς 4 00 έπί πλέον. Βάθος υδατος 
4 600 μέχρι 2385 όργυιών. Άνεμος Ν. Δ. 
Καιρός νεφελώδης. Περί τό μεσονύκτιον καί 
36 λεπτά κατά τά χρονόμετρα τοϋ πλοίου 
παρατηρεΐται έ*/  τή μετά τού Άρψέμκω- 
τος συνεννοήσει ανεπαρκής τού κάλω άπο- 
μόνωσις. Περί ώραν 2 καί 40 ή συγκοινω
νία άποκαθίσταται.

Τετάρτη 23 Ιουλίου.— ΙΙλάτος 48ο , 
4 7 Β. Μήκος 52, 43 Δ. Διάστημα διανυ- 
θέν κατά τάς ούο ήμέρχς 532 χιλιομ. Άνε- 
λιχθείς κάλως 583 χιλιομ. ήτοι 45 τοΐς 
4 00 έπί πλέον. Βάθος υδατος έλασσον τών 
200 όργυιών. Καιρός αίθριος, άκρα γαλήνη. 
Περί τήν μεσημβρίαν δ Άρψεμκωκ αναγ
γέλλει ότι κατέθηκε 4 74 4χιλιόμετρα κάλω. 
Περί τήν 3ην εσπερινήν ώραν κατά τά χρο
νόμετρα τοϋ πλοίου, παρατηρεΐται τό Ρο- 
μουλζόν Περκουπήν διευθυνόμενον πρός ήμάς. 
Ό πλοίαρχος αύτοϋ ανέρχεται έπί τοϋ κατα
στρώματος τοϋ Νιαγάρα, οτ.ως ίδηγήση τδ 
πλοίου μέχρι του τηλεγραφικού σταθμοϋ.

Πέμπτη 24 Ιουλίου.—Περί τήν 4ην ώρ. 
45 λ. τής πρωίας δ λϊαγάρας αγκυροβολεί. 
Διέπλευσεν δλικόν διάστημα από τής άνα
χωρήσεως 4363 χιλιόμετρα. Σύνολον άνε- 
λιχθέντος κάλω 4882 χιλιόμ. ήτοι 45 έπί 
τοΐς 400 έπί πλέον.

(•Ακολουθεί)

ΕΠΠΤΕΜΟΝΙΚΗ ΕΠΣΘΕδΠΠΠ

ΪΠΟ Ηλι. Χρ· Ραπτοπουλου.

Χάρις όφεί)\.εται τώ Δημοτικώ Συμβουλίω 
τών Παρισίων διά τήν έκάστοτε προσγιχομε- 
νην ιδιάζουσαν ώφέλειαν τοΐς ύγιεινοΐς ζη^ή- 
μασι. Εϊς έκ τών προφανεστέρων κινδύνουν 
ζυμοτιζών τινωνάσθενειών έστιν ή τής διαδό- 
σεως αύτών δύναμις, ήν παντί σθένει δέον 
ν’ άποκρούσωμεν τοιαύτη μεταδοτικότητος 
πηγή, ώς έπί τό πλεΐστον είσι τά νοσοκο
μεία. Ένεκα τούτου τή 4 Αύγούστου 4884 
δ κ. Βάγιάν ά\έπτυξε προ τοϋ Δημοτικού 
Συμβουλίου τό σπουδαΐον τοΟτο ζήτημα τής 
είς τά έκτος τής πόλεως ύπό είδικάς σζηνάς, 
μεταφοράς τών έκ μεταδοτικής νόσου προσ
βεβλημένων άσθε\ών. ΊΙ τή ποός έξέλεγξιν 
τής προτάσεως ταύτης καλεσθείση έπιτροπή 
ύπό τοϋ δόκτορος κ. Σωτάν ύποβληθεΐσα εκ- 
θεσις, σπουδαία περιέχει έργα, άτινα άρκούν- 
τως ώφέλιμον είναι όπως μεταοώσωμεν έν 
μέρει, καθότι έξ αύτών θέλει διευκρινισθή τό 
περί τής μεταδοτικότητος άσθενειών τινων 
κράτος τών γνώσεών μας.

Ο τυφοειδής πυρετός δεν μετοχιοεται ευ
κόλως έξ άτομου πρός άτομον πρέπει τις μό
νον νά προφυλάττηται έκ τών ίματιοτ-υλα- 
κίων τών άσθενών, ή δέ άποχώρησις δέν εί
ναι άπαραίτητος. Έν Ηαρισίοις μάλιστα έδει 
έπί τούτω νά υόρεύσωσι τήν τόλιν άλλοθεν τό 
ύδωρ τοϋ Σηκουάνα νά περιορισθή μόνον πρός 
β^μηχανικήν χρήσιν. Ή χολέρα είς τούς 
αύτούς ους καί δ τυφοειδής πυρετός άνάγεται 
λόγους· πρός τούτο άρκεΐ τό περιορίσαι τούς 
προσβεβλημένους ύπο είδικάς σκηνάς έν αύ- 
τοΐς τοΐς νοσοκομζίοις. Ή νόσος εύφλογία, εί

ναι άτακτος*  διότι μετά μακράν γαλήνην, 
συνεπάγονται έπιδ'ημίαι θανατηφόροι. Παρετη- 
ρήθη έν τοΐς νοσοκομείοις τών Παρισίων ότι 
τά έν αύτοΐς συμπτώματα διεδίδοντο εις άπο- 
μεμακρυσμένας έκεΐθεν εύφλογιόντων σκηνάς, 
ούχί μέν διά τής άτμοσφαίρας, άλλά οιά προ
σώπων, διά τών νοσοκόμων δηλαδή, μεταφε- 
ρόντων τό σπέρμα τής άσθενείας. Τούντεϋθεν 
φαίνεται ή χρησιμότης τών διά τούς εύφλο- 
γιώντας νοσοκομείων μετά Ιματιοφυλακίου, 
πλυντηρίου καί προσωπικού ιδιαιτέρου. Πρός 
τούτο ή ύγιεινή έπιτροπή προτίθεται τήν ϊ- 
δουσιν δύο νοσοκομείων έκατονπεντικοντακλί- 
νων, τοϋ μέν πρός Β. τών Παρισίων, έν Βο- 
βιγνύ, τοϋ δέ πρός Ν. παρά τήν Μοντρού- 
γην.

Έκ τής διφθερίτιδος άπέθανον τό 4884, 
2326 θύματα, τό 1884, 2,094, καί 4 783 
τό 4883. Ήσυχνότης αύτής τά μάλα άπο 
εικοσαετίας ηύξήθη, ούχ/ ήττον δέ καί ή πό
λις τών Παρισίων, μεταξύ άλλων τής Γαλ- 
λΖας πόλεων, άρκούντως έδοκιμάσθη. Τό 
4,883, 98 έπί 100,000 κατοίκων έν Μασ
σαλία άπέθανον, έν Άμιένη 413, έν Νάν- 
τη, 77 έν Χάβρη, 61· κτλ. σχεδόν ίσον ταΐς 
Άμερικανικαΐς πόλεσι, ένθα ή διφθερΐτις πλεο
νάζει. Ούχ’ ήττον δέ, καί έν ταΐς Γερμανι- 
καΐς πόλεσι. Έν Βερολίνω π. γ. ή άναλογία 
είναι έξ 455, διπλασία σχεδόν τής τών Πα
ρισίων· έν Δάνζικ, 430*  έν Καινισβέργη 4 76 
έν Άμβούργω, 402· κτλ. Τέσσαρες μόνον 
έκ τών Γερμανικών πόλεων δύνανται νά πα- 
ραβληθώσιν ώς πρός τήν άναλογίαν τών ά- 
ριθμών αύτών μετά τών Γαλλικών πόλεων 
είσι δέ αύται, τό Άνόβερον (46), ή Βρέμη 
(30), το Βρεσλάου (60)· καί έν τέλει ή με
γάλη Ά)<σατιανή πόλις, τό Στρασβούργον 
(5S).

Αί Σκανδιναυϊκαί πό7<εις άριθμούσι πλειό- 
τερα τών άνω θύματα· έν Χριστιανία 434, 
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Οανόντες, άναλογοϋσι προς 340 δι’ εκατόν 
χιλ. κατοίκων έν Στοκχόλμη, 122. Έν 
’Αγγλία, ή θεομηνία κατά πολύ όλιγώτερον 
τούτων μαστίζει τόν τόπον, άφοϋ έπί εκατόν 
7/.λ. κατοίκων έν Αονδίνω, 23 μόνον Οανόν- 
τες άριθμουνται 17 έν Έδιμβούργφ, καί επτά 
μόνον έν Μαγχεστέρη.

Ή οιφθερΐτις δέν φαίνεται έχουσα τοσαύ- 
την Οια τοϋ άέρος διαδόσεως δύναμιν*  φαίνε
ται ο’ επομένως οτι τό τοιοϋτόν έστι δι’ όλας 
έν γένει τάς μεταδοτικάς νόσους. Διατείνουσί 
τινες μάλιστα οτι τό μόλυσμα συνοικίας τί
νος οιά τοϋ διφθερικοϋ μιάσματος, προέρχεται 
άπο βαθμιαΐαν έξ οίκου πρός οίκον διάδοσιν, 
άπο αύτούς τούς ανθρώπους μεταφερόμενον. 
Επι τούτω ή οημαρχία έβουλεύσατο τήν ά- 

νέγερσιν εξωτερικού διά τούς έξ διαδοσίμου 
διφθερίτιοος πάσχοντας νοσοκομείου, καί τήν 
βελτιωσιν τών ήδη έν τοΐς νοσοκομείοις 
Γρουσσώ ίδρυθέντων σκηνών.

Η έρυθρΐτις, καίτοι ύπολαμβάνουσιν αύ
τήν ώς άσθενή νόσον, έχει βήμα ύπέροχον 
τριπλάσιοι τόν άριθμόν άπέθανον τό 1885, 
(918), παρά τό 1863, (343). Τοΐς έν τοΐς 
σχολείοις, έν ταΐς οίκογενείαις, πρό πάντων 
δέ έντοϊς νοσοκομείοις καί φιλανθρωπικοΐς 
καταστήμασι έπιτρέπουσι τών έρυθριτιώντων 
μετά τών συντρόφων ή άδελφών αύτών σύα- 
μιξιν, μεταδίδομεν τάς έπομένας περί τούτου 
πληροφορίας.

Έπί πολύ έπιστεύετο οτι ή έρυθρΐτις μετε- 
οιοετο ώς έπί τό πλεΐστον κατά τήν πρώτη ν 
περίοδον τής έκλείψεως: δέον όμως ν άπο- 
φανθώμεν ότι αύτη έστι μεταδοτική άμα τής 
προδρομικής περιόδου έμφανισθείσης, ή μάλ
λον άμα τή έμφανίσει τοϋ δακρυρινικοϋ κα- 
τάρρου πριν έτι σταθζρά τις άνάγνωσις βεβαί
ωση ταύτην. Ή νόσος αύτη δυνατόν νά με- 
ταδοθή έν καιρώ τής τε πρώτης περιόδου καί 
τής περιόδου τής έξανθήσεως, έν διαστήματι 
8 έως 10 ημερών*  πρό πάντων δέ κατ’άρ- 

χάς ή μεταδοτική ένέργειά ές*ι  κινδυνωδεστέρα 
όταν ή διάγνωσις είναι αμφίβολος. Έκ τού
των δήλον γιγνεται ή εύκολία μεθ’ής η έρυ- 
Ορΐτις έξαπλοϋται έν παντί τόπω ένθα υπάρ
χει συσπείρωσις παίδων.

Πολλάκις άνευ άμεσου μετά πάσχοντος 
συναφής καταλαμβάνεται τις ύπο έρυθρίτιδος*  
τοΰτο δέ δυνατόν διά τής άτμοσφαίρας*  ένί- 
οτε πάλιν ή μεταδοτική αύτη δύναμις τυγ
χάνει ώρισμένη, τό μίασμα ηττον κολλητι
κόν, παρέρχεται δέ ταχέως. Άλλ" έν τούτοις 
δέον νά περιορίζωνται οί έξ έρυθρίτιδος πάσ- 

χοντες, τοϋθ’ όπερ καί έν τή εκθέσει άποφα- 
σίζεται, συνιστωμένης τής ίδρύσεως ειδικού 
έν Ίβρύ νοσοκομείου καί τής έν τοΐς νοσοκο
μείοις τών παίδων άπομονώσεως τών υπόπ- 
τως έξ έριθρύτιδος πασχόντων.

Ή νόσος σκαρλατίνα, καθό έμμονος έν 
Παρισίοις, δέν άριθμεΐ πολλά θύματα*  9 θα- 
νόντες έπί 100 χιλ. Καθά δέ ό κ. Ιάκωβος 
Βερτιγιόν δι αβέβαιοι, ή μόνη Γαλλική πόλις 
έν ή ή νόσος αύτη πλεονάζει, είναι ή Μασσα
λία όπου έπί 100 χιλ. κατοίκων, 23 ή Ονη
σιμότης προσβάλλει. Έν Αονδίνω 17*  έν Αίό
ση 63*  έν Αιβερπούλη 33*  έν Σχεφίλδη 42 
έν Δουβλίνω 50*  έν δέ τή Γερμανία ή άνα- 
λογία είναι έτι μεγαλητέρα*  32 έν Βερολίνω, 
61 έν Δάνσικ, 45 έν Άμβούργω, κ τ λ. έν 
Στρασβούργω ή άναλογία κατέρχεται είς 6. 
Ό πυρετός ούτος ύπάρχει ώσαύτως έν Βελ
γική ’Ολλανδία, ιδίως δέ έν ταΐς Σκανδιναυϊ- 
καΐς πόλεσι. Έν Νέα-Ύόρκη ή άναλογία ά- 
νέρχεται είς 40*  έν Φιλαδέλφεια, είς 39 κτλ

Τό μίασμα τής σκαρλατίνης είναι ήττον 
διαδόσιμον διά τοϋ άέρος. Έν Αονδίνω, άπό- 
συασις 8 μέτρων έπαρκεΐ πρόςπροφύλαξιν τών 
τοϋ Φεβέρ-Οσπιτάλ κειμένων οδών*  άλλ’ ό
πως καί περί εύφλογίας, έπειδή τό σπέρμα 
συχνάκις μεταφέρεται διά προσώπων ή πραγ
μάτων, προφυλάττονται λίαν. Κατά τάς 
μαρτυρίας τοϋ Β-νεδίκτου, παιδία τινα μετ 

δωσαν την σκαρλατίναν μετά τήν έπάνοοόν 
των έξ αιθούσης τίνος, έν ή προ δύο μηνών 
είχεν άποΟάνει τις πάσχων ίκ σκαρλατίνης, 
καίτοι αάλιστα τό άέρος έκεϊνο έπισταμένως 
είχε προηγουμένου; καΟαρισθή. Ό καρπός τής 
έξανθήσεως περιλαμβάνει δηλητήριου τής 
σκαρ)<ατίνης*  τά δέ ύμένια προσκολλώνται 
τοσοΰτον εύκόλως έπί τών ένδυμάτων καί 
τών έπίπλων, όοστε συχνάκις ένεκα τούτου ή 
άσθένεια μεταδίδεται. "Ατομόν τι, διότι ήνοι- 
ξεν έπιστολήν ύπό άναρρωνυμένου γραφεΐσα7 
καί έκ τών δακτύλων τοϋ οποίου είχον πέσει 
έπί τοϋ χάρτου, ώς φαίνεται, τά έπιδερμικά 
ύμένια, κατελήφθη ύπό τής νόσου ταύτης. 
Οντω χ άριν προφυλάξεως, ό ιατρός κ. Σωτάν 

πριν έτι ζητήση τήν σύστασιν νοσοκομείου 
διά τούς έκ σκαρλατίνης πάσχοντας, έξητή- 
σατο ίδιάζοντα τινα πρός τοΰτο τόπον έν έ- 
κάστω νοσοκοαείοο τών παίδων. Προσέτι δέ 
έκαστον άτομον τής ύπηρεσίας εισερχόμενου 
έυ τφ τόπω έκείυω, ιατρός, μαθητευόμευοι, 
νοσοκόμοι, δέον νά φέρωσι χιτωνίσκον καλύ- 
πτουτα αύτούς μέχρι τών ποδών*  τά δέ σα- 
ρώματα, ώς καί έν ταΐς αίθο’ύσαις τών εύ- 
ολογιώυτωυ, νά καίωνται.

Ή κουκκΐτις ύπάγεται είς τήν κατηγορίαν 
τών νόσων, άς ώς μή ένδιαφερούσας παραδέ
χονται. Ιίαρά τά πρεσβευόμενα όμως το 
1,883 ό άριθμός τών έξ αύτής Οανόντων, τρι
πλάσιος σχεοόν άπέβη παρ’ όσος ήτο τό 
1,863*  12 μέν τότε, 30 δέ νϋν. Ένεκα δέ 
τής άκηδίας ταύτης, τό 1885 εγένοντο 
πλειότερα θύματα έυ Δουαί (86 Οανό/τες έπί 
δέκα χιλ.) καί έν Γλασκόβη (103) παρά έν 
Παρισίοις έκ σκαρλατίνης (74). Ό μέσος ό
ρος έν Αίλλη είναι 58*  46 έν Χάβρη 52 
έν Ρένση*  44 έν Νανσύ*  62 έν Αονδίνω*  68 
έν Αιβερπούλη*  30 έν Βερολίνω. Ή κουκκΐ
τις άσθενή μεταδοτικήν δύναμιν φαίνεται έ- 
χουσα, άλλ" έπειδή ώς έκ τούτου δέν άναγ-

κάζουσι τόν άσθενή νά διαμένη πάντοτε έν τφ 
δωματίω του, δυνατόν έκ τοϋ αύτοΰ παιδός 
νά μεταδοθή ή νόσος είς άλλα τής οικογένει
ας παιοία, έν τή ^χολή έν τή έκκλησία, έν 
τφ οημοσίω κήπω, κτλ. όθεν δέον νά κωλύ- 
ωσι τούς ασθενείς τοϋ περιφέρεσθαι, ή μάλ
λον νά πεοιοοίσωσιν αύτούς έν είδικώ νοσοκο- 
μείω*  πλήν οικονομίας ή έκθεσις έξαι- 
τεΐται μόνου τήν σύστασιν ίδιαζόντων σκη
νών έν τώ νοσοκο’χείω Τρουσσώ καί έυ τώ 
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τώυ άσθενώυ παίοωυ.

Έν τοΐς άνω ρηθεΐσι περιλαμβάνονται αί 
κατά τών μεταδοτικών νόσων προφυλάξεις. 
Έν τούτοις σκόπιμου Οεωροϋμεν όπως προσ- 
Οέσωμεν καί τινας άλλας ούσιώδεις παρατη

ρήσεις.

Αί έν τοΐς νοσοκομείοις γενόμεναι έξωτε- 
ρικαί τών ιατρών συνδιασκέψεις ούνανται ν ά 
προκαλέσωσι τήν έξ αύτών διάδοσιν τοϋ μι
άσματος. Ό κ. Σωτάν προβάλλει ότι έσωτε- 
ρικός τις κλείει μέν τήν όδόν είς τά παιδία 
τά πάσχοντα έξ ύποπτου νόσου, οδηγεί δ’ 
αύτά είς αίθουσαν ειδικήν συνδιασκέψεως. ‘11 
άλλαγή τής Οέσεως Ζν τώ νοσοκομείφ άπαι- 
τει ύπηρεσίαν ούτωσι πληρεστάτην, τά νϋν 
όυ,ως άνεπαρκεΐ*  άπαιτεΐται έν ένί λόγφ, ά- 
παραιτήτως, ή σύστασις δημοτικής ύπηρε
σίας πρός προφύλαξιν τών συνεχομένων τό- 

i πων άπό τοϋ μιάσματος, τοϋθ’ όπερ ήοη γιγ- 
1 νεται μόνον καί μόνον γιά τά μάτια. Διά τήν 

ύπηρεσίαν ταύτην τό 1885 έξωδεύθησαν μεν 
815 φρ. ύπάρχουσιν έν τούτοις, καθ έκαστον 
έτος έν Παρισίοις πλείους τών 6000 
Ονησκόντων έκ μεταδοτικής νόσου, οί οε νέοι 
οίκήτορες εισέρχονται έν πάση πεποιθήσει είς 
οική ματα ένθα δυνατόν νά περικλείηταιμιασ- 
(χατικόν σπέρμα. Τά ύπόγεια τοϋ οημοσιου 
νζυ-είου είσι πεπληρωμενα μιασματικών ύ- 
λών, άς ούδέποτε έγγίζουσι. Καιρός πλέον 
νά παύσωσιν οί κύνδυνοι ουτοι.
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Ό σκοπός τής ύπο τού κ. Σωτάν γραφεί- 
σης έκΟέσεως,αποβλέπει τήν σύστασιν έν Παρι- 
σίοις μέν ειδικών σκηνών, έν τοϊς ύπάρχουσι 
νοσοκομείοις, άπομεμονωμένων δέ νοσοκο
μείων έκτος τών Παρισίων, διά τήν εύφλο- 
γίαν, διφθερίτιδα, έρυθρίτιδα, και έν νοσοκο
μείων διά τούς κνυώδεις, συμπεριλαμβανομέ- 
νης και τής ύπηρεσίας τών φορητών νοσοκο
μείων μετά τής έκκαθαρίσεως τών μιασμά
των. Λαμβανομένων δ’ ύπ' όψιν και τών ο
χετών τής πολεως, αί δαπάναι μόλις θ’ άνέρ- 
χωνται είς 1, 566 000 φρ, άπερ είναι μέν 
σπουδαΐον ποσον, άλλά παραβαλλομενον πρδς 
τας υπάρξεις, αι τινες ενεκα τούτων ετησιως 
έκ τών ονύχων τοΰ θανάτου σωθήσονται, δ- 
μολογητέον οτι έσεται καλώς δεδαπανη- 
μένον. Έάν αί προθέσεις τής έπιτροπής τοΰ 

Δημοτικού Συμβουλίου, έπραγματοποιοΰντο, 
άνταποκρινόμεναι εις τάς απαιτήσεις τών οπα
δών τής δημοσίου ύγιεινής, δέν θά ήτο Βε
βαίως τδ ποσον τοΰτο βαρύ διά τήν πόλιν τών 
Παρισίων. Συνελόντι δ’εΐπεΐν, ότι ποός κατα- 
πολέμησιν τής θνησιμότητος και ένίσχυσιν 
τών ζωτικών δυνάμεων έκάστου τόπου, δέν 
πρέπει να ζητήται τό φάρμακον τής μακρο- 
βιότητος άλλαχοΰ, είμή είς τά πρακτικά τής 
ύγιεινής, άπερ ύπεδείξαμεν, καί είς τήν ακρι
βή έκτελεσιν τής άπδ τών μιασμάτων έκ
καθαρίσεως.

(ΆχολουθεΤ)

Η ΠΑΥΛΙΝΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ

Η 2ΤΝΑΝΤΗΣΙΣ
Ευτυχώς ή άμαξα είχε σταθή. Κατέβη 

τότε ό αμαξηλάτης τής άμάξης καί ?μ·οι& 
την θύραν είπών.

— Εφθάσαμεν!
Μόλις όμως ή άμαξα ήνοιξε καί ιζ·ϋ- 

χος έπαισθητδν έκαμε την μικράν Παυ- 
λίναν νά ριγήση.

—- Θεέ μου! Τί κρύο! έόιθύρισε, θαρ
ρείς πως είναι, Ιανουάριος! .. .

Πράγματι δέ βροχή έπιπτε ραγδαία 
και τδ ψύχος καθίστατο διαπεραστικόν.

— Στάσου άμαξα, εϊπου, θά πεις τδν 
κύριον και την δεσποινίδα είς τδ σπητί 
τους γιατί δέν θά ’μπορέσουν νά κάμουν 
βήμα μέσα σ’ αύτήν τήν λασπουριά.

Ό άμαξας έκαμεν άλλόκοτον μορφα
σμόν.

— Απ εκεί ‘ποϋ σάς ’πήρα εκεί θά 
σάς άφήσω άπεκρίθη ξηρώς. Δέν κατα
λαβαίνω ‘γώ ξεπισωγυρίσματα. Σκοτο- 

μένα κάπως είναι τ’ άλογά μου θές νά 
τ άποσκοτόσω ; Δέν τδ κάνω 'γώ αφεν
τόπουλό μου αυτό ...

— Θα σου δώσω δύο δραχμαίς ακόμη 
τώ εϊπον, προχωρεί!

Ή λέξις δραχμή έσκανδάλισε τδν α
μαξηλάτην οστις πειθηνίως άνέλαβε τάς 

ήνίας μειδιών.

— Ποϋ θά πάγω; ήρώτησεν ώς άν
θρωπος τοϋ όποιου άφοΰ έχάλασες πριν 
τδ κέφι, διά γλυκέος λόγου ξητεις νά 
παρηγόρησης.

■—· Οδδς Α ... έψέλλισεν δ γέρων.

Καί ή άμαξα ηρξατο κυλισμένη και 
πάλιν.

Τότε δ γέρων σύντροφός μου έλαβε 
συγκεκινήμενος τάς χεϊρας μου.

— Ό Θεός νά σοϋ δώση δ,τι επιθυμείς, 
μου είπε δακρύων! Είσαι καλός και δ 
Θεός θά σε άνταμείιψη. Ή Παυλίνα συγ- 
κεκινημένη έπίσης έρριπτεν επ’ έμοϋ 
τούς μεγάλους κυανούς οφθαλμούς αύ- 

I τής, ώς νά μοι έλεγε: 

θά σοϋ κρύψω τήν άθώαν καρδίαν μου ... 

σέ ευχαριστώ! ...
’Εγώ δέ τρέαων καί γελών ερυθριών 

καί κυτρινίί,ων έτονθόριξον λέξεις διακε- 

κομμένας, ημιτελείς καί ... άνοήτους ...
"Οτε έφθάσαμεν πρδ τοϋ οίκου τοϋ γέ

ροντας, κατέθη ούτος τής άμάξης καί 

βοηθήσας τήν Πανλίναν νά καταθή, μέ 

είπε διά τοϋ γλυκυτέρου τρόπου:
— Κατάθα, παιδί μου νά άναπαυθής 

λιγάκι. Σχεδόν ένύκτωσε ... Ποϋ τρώ

γεις ;
.— Είς τδ ξενοδοχείου.
— "Ισα ίσα! δέν θά ε'ύρης εκεί φαγη

τού όπως πρέπει. Ημείς πτωχοί μέν, άλ
λά 'λίγο πολύ τδ φαγί μας θά τώχουμε. 
Κάθησε νά μάς κάμης συντροφιά ...

— Όχι! Σάς ευχαριστώ άπεκρίθην... 
Είναι αργά ... νά πηγαίνω ... άλλοτε ... 

μένω ύπόχρεως.
— "Οπως αγαπάτε ... νά σάς β.Ιέπω- 

μεν συχνά νά έρχησθε ελεύθερα, Ιί Παυ
λίνα θά σ’ αγαπά σάν αδελφόν της! δέν 

είν’ έτσι Παυλίνα;
Καί γελών μοί έτεινε τήν χείρα αυτού 

καί έσφιγξε τήν ίδικήν μου.
—- ’Γεγά σου παιδί μου! "Ωρα σου 

καλή.
Τώρα ήλθεν καί ή σειρά τής Παυλίνας; 

‘Ελαφρά ώς πτηνδν μειδιώσα ώς χερου
βίμ μ’ έπλησίασε ή γλυκεία αύτη νεάνις 
καί μοί. έτεινε τήν ροδοδάκτυλον καί ώ- 
ραίαν της χείρα,

— Νά σάς έπαναβλέπωμεν είπε! Μοί 
έφάνη δέ ότι ή φωνή αύτής έτρεμε! Νά 
έρχησθε συχνά! .. , Θά σάς άγαπώμεν 
πολύ, παρά πολύ! Ώς αδελφόν μας Θεό
δωρε ! Νά μή μάς λησμονήσητε ! . ..

Έσφιγξα τήν χείρα αύτής παραφό- 
ρως. Ήσθάνθην δέ τρέμουσαν τήν ίδικήν 
της. Έγενόμην καταπόρφυρος. Ένητέ- 

νισα είς τδ γλυκύ αύτής πρόσωπον! ..
Οί δακρυσμένοι οφθαλμοί μου άπήν 

τησαν τούς ίδικούς της. Δύο μαργαρΐται 
έπιπταν έκ τής κύρης τών οφθαλμών 
της! .. . Έρρίγησα!

— Ύγίαινε! τή είπαν.
— Ύγίαινε μέ είπε.
— Θά έρχησθε;
— Ναι! *

— Συχνά! δέν είναι έτσι;
— Πολύ συχνά μάλιστα Παυλίνα! 

Αϋριον πρωί θά έλθω
. . Έχωρίσθημεν . . ,

Έπλήρωςα τδν άμαξαν ον καί μετέ- 
βην είς τδ ξενοδοχείου, ι ν ή αναχω
ρήσω μετέβην είς τδ ταμείου διά νά πλη
ρώσω.

— Τί έφαγες ; παιδί μου,
— 65 λεπτάέ φώνησεν ό υπηρέτης,
— Μόνον τόσα; μέ ήρώτησεν έκπλη- 

κ - ό ξενοδόχος, πρώτυμ ήδη φοράν πα
ρατηρώ τδ τοιοΰτον. Θά ίφάγατε ένω- 

ρίτερα ϊσως.
— Όχι! άλλά δέν είχα όρεξιν.
Παράδοξον πράγματι δι έμέ! Ή όρε- 

ξίς μου έκόπη. "Ημην πολύ μελαγχολι
κός! Μετέβην είς τδ δωμάτιόν μου καί 
ήναιίεα τδν λύχνον μοί έφάνη ότι δέν 
έχυνε φώς ξωηρδν ώς άλλοτε ■. ■ Μέσω 
σκέψεων έκαθισα παρά τδ γραφείου μου. 
"Ηνοιξα τήν Ίλιάδα τοϋ Ομήρου! Αυέ- 

γνωσα δύο στίχους, άλλ’ οί στίχοι ουτοι 
μοί έφάνησαν ανούσιοι, ϊ ιθέλησα νά με
λετήσω Ιστορίαν καί ήνοιξα τδ βιδλίον 
μου. Άνέγνωυ δύο τρεις γραμμάς μηχα

νικώς κατόπιν .,.
Έρρέμθαξον! ..,
Έπεσε τών χειρών μου τδ βιδλιόν.
Έτρόμαξα!
— Τί είναι; ήρώτησα ήλιθίως.
Εϊδον τήν Ιστορίαν μου κατά γής I

35
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‘litεωγμένη ώς ήτο ένόμισα οτι μέ πε- 
ριέπαιζε. Έθύμωσα καί κΛείσας αυτήν 

τήν έρρινα επί τοΰ γραφείου μου Ένύ- 

σταζα ! ... Έζεδύθην ... καί προσηυχή- 

θην.
— Θεέ μου! ΦύΛαζε τδν πατέρα μου 

τήν μανοΰΛά μου καί ... τήν ΠαυΛΐναν 

έψιθύρισα κατόπιν.
Και έχώθην ύπδ τδ παχύ τής κΛίνης 

μου έφάπΛωμα. Μετά τινα Λεπτά δι’ ’ισ

χυρού Λακτίσματος ερριΔ'α αυτό κατά 

γης.

—Ουφ ! τί ζέστη ανυπόφορος! έψτθύ- 

ρισα. . . . "ΟΛος ό κόσμος έτρεμε! Μόνος 

'εγώ έκαιον όΛως.
Μετά τινας όμως στιγμάς μέκατέΛαβεν 

είδος νάρκης είδος βαθέος ρεμβασμού και 
έκΛεισα τούς δφθαΛμούς μου. Ε'ίδον τότε 

τήν ΠαυΛΐναν ώραίαν καί φιΛομειδή μει- 
διώσαν ήδέως. Τήν έβΛεπον ώρας όΛο- 
κΛήρους έγεΛώμεν και έπαίζομεν όμοϋ !

"Οτε ήνοιζα τούς δφθαΛμούς μου εύρέ- 

θην είς τδ δωμάτων μου μόνος κατάμο

νος.

Ένεδύθην αμέσως και μετέβην είς τδ 

σχοΛεϊον.

Έζητάσθην καί μέ κατέταζαν είς τήν 

ποΛυπόθητον Γην γυμνασίου !

ΠΛήρης χαράς ένεγράφην επ.Ιήρωσα 

καί. ... .
—Είς τήν οδόν Α! . . άμαζά.. .

ΚΩΜΙΚΗ

ΕΞΩΜΟΛΟΓΗΣ1Σ ΕΡΩΤΟΣ

— Ώ!καΛώς τον! ώ! καΛώς τοι! άνέ- 
κραζεν ό γέρων μου φίΛος ότε με είδε. 

ΠαυΛίνα! ΠαυΛίνα; έΛα παιδί μου, κάτω! 
ήΛθεν ό Θεόδωρος! Τι μοΰ κάνεις; παιδί 

μου είσαι καΛά; Α! τδν Θεόδωρόν μου!...

Ταύτοχρόνως είσήρχετο καί ή Π ιυ- 

Λίνα.
Άκούσασα αΰτηδτι ήΛΘον, κατέβηπη- 

δώσα τήν κΛίμακα και πΛησιεισασιι μον 

έ.Ιαβε τήν τρέμουσα χειρ ί μου κα'11 
φιγζεν αυτήν θερμώς.

—- ΚαΛώς ή.ΙΘατε ; μέ ειπεν ενγενώς 
Καθίσατε !

Έκάθισα. — Ε’ι\ε στηρεύσει αίφνης 

τδ Λεξικόν μον μοΛονότι δέ υπήγα ιι ον 
μέ σκοπόν νά τοΐς είπω ποΛΛά, οΰδεμία 
Λέζις άνέβαινεν είς τά πυρέσσοντά μον 

χείΛη.

Ευτυχώς όφΛύαρος γέρων ώμίΛει άντ 

εμοΰ ένοχ.Ιών μου διά τής σωρού τώ>ν 
άΛΛεπαΛΛήΛων ερωτήσεων του, είς άς έ

κρινα φρόνιμον τέΛος ν’ απαντήσω.
—- Λοιπόν ’πέ μας κάτι τι Θεοδωράκη 

μοι έΛεγεν ό γέρων Δυονύσης πες μας 
πώς τά πέρασες χθες ;

—■ ΚαΛά έζαίρετα ! "Εφαγα μέ μεγά- 

Λην δρεξιν.
— Μπά ; Μόνον ή ΠαυΛίνα μου χθες 

δέν έφαγε καθόΛου ! Ήταν κουρασμένη 

'!σως . . . και έπειτα.

—- ’Έπειτα μετέβην είς τδ δωμάτιόν 

μου, έκοιμήθην καΛά καί . .. ά.ΙΛο τίπο

τε ! όΛα τά είπα ;
— Πόσον σέ ζηΛεύω φίΛε μου.

—- ζίιατι κυρ Αυονύση μου ;

— Δέν έχεις τίποτε νά συΛΛογισθής ! 
Είσαι ακόμη παιδί και στήν ήΛικία σου 
όΛα τά πράγματα είναι καθαρά και ζά- 

στερα, μά σ’άν γηράσητε και τοϋ Λόγουσας 
τότες βΛέπειςτί θά πήσυ.ΙΛογή και βάσα 
νο ! Νά Λόγου χάριν. 'Εχθές ή ΠαυΛι- 
νοΰΛα μου ήταν αδιάθετος δΛίγο. Met ό

σω ’Λίγο κι άν είναι ’πές μου σέ παρα- 
καΛώ έσύ νάσαι γονειός της 'μπορείς νά 
κΛείσης ’μάτι ώς τδ πρωί; "Οχι! καί γιι

Έδώ, ώραίαι μου άναγνώστριαι αρχί

ζει τό βασανιστήριόν μου.
— Τί νά είπω ; πώς νά αρχίσω! πώς 

νά τεΛειώσω ! Ταύτα έσκεπτόμην ό τά- 
Λας ενώ συνάμα έθαύμαζον τούς μικρούς 

καί κομΌούς πόδας τής ’ερωμένης μου.

___ Σάς άγαπάι ποΛύ ό Πατήρ σας 
ΠαυΛίνα! Ειπον έπί τέΛους ζητών νά ευ

ρώ ιιφορμήν νά είπω περισσότερα.

— Ά! είναι ποΛύ κα.Ιός πατήρ- ποΛύ 

καΛός Θεόδωρε! μ αγαπά παραφόρως, 

άπεκρίθη εκείνη.
___ "ΑΛΛως τε σάς πρέπει, έψυθίρισα. 

ΕΙσθε άγγεΛος επίγειος, ΠαυΛίνα. Καί 

άν σάς άγαπώσι δέν πταίουν ή τά ώραία 
σαςβΛέμματα... Έρυθρίασα μετανοήσας 
δι δ,τι είπον. ΆΛΛά καί ’εκείνη ερυθρι

ώ σα.
— ΕΙσθε ποΛύ καΛός μοί είπε.

Ή καρδια μου πΛημμυρίσασα άπό εί
κοσι καί τεσσάρων ωρών δέν είχε πΛέον 
τόπον διά περισσότερα βάσανα / Έπρε

πε νάδοθή τέρμα τέΛος πάντων. Έπρεπε 

νά είπω έπι τέΛους εκείνο τό όποιον η- 
σθανόμην καί άπεφάσισα νά έζομοΛο- 

γηθώ.
Λαβών δθεν ύφος αγορεύοντας δικηγό

ρου —φαντάζομαι πόσον κωμικός θα η-

της είπον μόΛις συγκρατών τούς 

παΛμούς μου:
— ΠαυΛίνα ! Ίδέ με ! Ίδέ με ΠαυΛί- 

να! ’Ενθυμείσαι τήν στιγμήν καθ’ ήν σε 

είδαν κατά πρώτον. Ώ! γΛυκυτάτη στιγ

μή ί Δέν παρήΛθον είκοσιτέσσαρες ωραι 
ακόμη καί όμως ! ^Α! ΠαυΛίνα ! πώς νά 

σοί τδ είπω; ΉγΛώσσα μου έδέθη . . .

Ό θεός οστις μάς έγνώρισε δέν είναι 
τόσον κακός. Μέ καταΛαμβάνεις ΠαυΛί-

να;

τί; τδ γιατί θά τδ μάθης όταν κάμης 

παιδιά.
— Μίτο άρρωστη ή ΠαυΛίνα; ήρώ- 

τησα μή δίδων προσοχήν είς τούς περιτ

τούς Λόγους τοϋ γέροντας.
__ '!γί! περαστικά πράγματα! άπηντη- 

σεν ό γέρων άναΛαβών τήν ευθυμίαν 
του. Μέ συμπαθείς ποϋ σέ διεκοψα! Λέ

γε Λοιπόν τώρα έζακοΛούθει.. . Λέγε 

Λοιπόν, Λέγε.

Καί κατέφερε θωπευτικόν έπι τοΰ μη

ρού μου κτύπον, ό όποιος εκαμε ) α α- 
νέΛθωσι δάκρυα είς τούς δφθαΛμούς μου 

έκ τον πόνου.
__ Λοιπόν, έζηκοΛούθνισα Λόγων και 

συγχωρών χάριν τής ΠαυΛίνας τόν πα
τέρα, Λοιπόν σήμερον μόΛις έζύπνησα 

ξΐεΐέβιρ' είς τδ σχοΛεϊον, έζητάσθην, ε.<.έ- 
τυχα καί ήΛΘον νά σάς τό άναγγείΛω 

βέβαιος ών ότι θά ηΰχαριστεΐσθε. ..

Αίφνης ή θύρα ήνοιζε καί μικρά τις 
θεραπαινίς έφάνη προβάΛΛουσα τήν ά- 

κτένιστον αυτής κεφαΛήν.
—Τί είναι Μάρω; ηρώτησεν ό γέρων.

—"ΠΛΘεν ένας κύριος καί μέ είπε να 
σάς πώ νά πάτε κομμάτι ίσα μέ τδ κα- 

φενείον καί θά σάς πή κάτι τις.
Ό γέρων ήγέρθη Λυπηθείς, διότι τοΰ

’χαΛνοΰσαν τήν ησυχία.
—ΛΙέ συμΐΐαθας, παιδί μου, είπε. 1 

ναι ανάγκη νά πεταχτώ έως έζω, ίσως 

αργήσω· πιστεύω νά σέ ζαναδιώ.
—’Ά! <5έν πιστεύω. Θά πηγαίνω!
—Δέν κάθεσαι νά φάμε μαζή;

— Ευχαριστώ! άΛΛη φορά!
—\·1ς είναι! νά διοΰμε πότε θά έΛθη 

αύτή ή άΛΛη φορά ! Εχετε γειά!

— "Ωρα σας καΛή . . .
Ό γέρων έζήΛθεν. Καί έμεινα μόνος 

μετά τής ωραίας ΠαυΛίνας.
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— ΚαθόΛου άπεκρίθη έρυθριώσα εκεί
νη' δέν σας εννοώ ! όμιΛήσατεκαθαρώς.

— ’Adda πως είναι δυνατόν νά όμι- 
Λήσω καθαρώτερα! άνέκραζα πΛέων ό 
τάΛας είς πέΛαγος Ιδρώτος. ΠαυΛίνα α
κόυσαν μοι! άπεφάσισα νά σοί άνοίζω 
πΛέον την καρδίαν μου! Σέ είδαν χθές 
Λοιπόν κατά πρώτην φοράν δεν έχει ού
τω ;

— Είςτό ΦάΛΛηρον ’επρόσθεσεν έκεί
νη! Δέν θά Λησμονήσω ουδέποτε πόσον 
καΛός έφάνητε πρός δύο δυστυχείς οίπ- 
νες . . .

— Δέν πρόκειται περί τούτου διέκοό'α 
έγώ αίσχυνόμενος διότι μοί ύπενθνμιζε 
την πράζίν μου εκείνην, ήτις κατ’ έμέ 
έπρεπε νά Λησμονηθή ... δέν πρόκειται 
περί τούτου! Λοιπόν άφ’ όταν σας είδον 
ήσθάνθην παΛμούς αορίστους έμποδίσαν- 
τάς με μάΛιστα νά κοιμηθώ χθές...

— Ψεύματα Λέγεις ! έφώνησεν ή 
ΠαυΛίνα- άρχήτερα είπες ότι έκοιμήθιγ·.

—Αϊ!ναί! Λοιπόν! τώρα Λέγω την 
άΛήθειαν έν ω πριν έψευδόμην Λοιπόν 
δέν είναι μόνον αυτό, άΛΛ’ ούτε έφαγαν 
καθόΛον.

— ΠάΛιν ψεύματα! δέν είπες τόν πα
τέρα πώς καΛόφαγες μάΛιστα.

— Οϋφ ! Είσαι σκΛηρά ΠαυΛίνα ! 
ποΛύ σκΛηρά, δέν μέ εννοείς ; όσα ειπον 
άρχήτερα ήσαν ψεύματα, ούτε έφαγον 
ούτε έκοιμήθην ούτε έγέΛασα απ' 'εναν
τίας ήμην ποΛύ μεΛαγχοΛικός.

— Και γιατί;
— Διατί ΠαυΛίνα· άφ’ ότου σέ είδον 

ήσθάνθην μίαν αγάπην πρός σέ προτο- 
φανή όσον καί άΛΛόκοτον! σέ άγαπώ 
ώς άδεΛφήν μου ή μαΛΛον περισσότερον 
άπό τήν άδεΛφήν μου σέ άγαπώ . . . 
άΛΛ’.'ειναι αδύνατον νά σοί ε'ίπω πόσον 
σέ άγαπώ.

ί ΠαρακαΛούνται οί άναγνωσται μου νιι 
μή τούς φανή παράδοζος ή ερωτική μου 
αύτη έζομοΛόγησις, όιόει έάν Λάβωσιν νπ’ 
δψ'ΐν ότι μόΛις δεκαπενταετές παιδίον ό- 
μιΛεί μή άκονσαν ποτέ τήν Λέζιν έρως 
είσέτι, θέΛουσι μέ δικαίωση πΛηρέστατα!.. 
Έν τή παιδική έκείνη ήΛικία καθ ήν 
ύπό πρόσκομμα άπΛής φιΛίας γεννάται 
ό έρως δέν είναι οΰδόΛως παράδοζος καί 
ή έκφρασις τοό αισθήματος τούτου νά 
ήναι έπίσης παιδαριώδης καί άφεΛής...

(.ΆκολουδεΤ)

ΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΤΗΣ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

χΉ ’ Εφημερίς τής Μόσχας», εις tv τών τε
λευταίων φύλλων αύτής βέβαιοί ότι ή τελετή 
της 950 επετηρίδας της είςτδν χριζιανισμδν προ- 
σελεύσεως της Ρωισίας ώρίσθη διά τήν 15 ’Ι
ουλίου τοΰ 1 888. Ή δέ άπόφασις αύτη θεμελι- 
οΰται έπι τοΰ οτι ή όμοθυμαδδν προσέλευσις τών 

κατοίκων τοΰ Κίεβου έγένετο άμέσως μετά την 
έπάνοδον Βλαδιμήρου τοΰ μεγάλου άπδ της είς 
την Χερσόνησον εκστρατείας αύτοΰ, γενομένην 
κατά τδ δεύτερον ήμισυ τοΰ 988 έτους, και 

ούχι, ώς γενικώς λέγεται, τώ 989. Καθ’ όσον 
δ’ αφορά εις την άσήμαντον διαφοράν, ητις υ

πάρχει μεταξύ της Ημερομηνίας της 15 ’Ιου
λίου, και τής εποχής της βαπτίσεως τών Κιε- 
βίων, δύναται νά παραδεχθώ αύτήν προκειμένου 
άπαξ περί τοΰ δοξασμοΰ τοΰ ίδίου αγίου Βλαδί

μηρου, τοΰ αποστόλου της έκχριστιανίσεως 

ταύτης.

Ή μεγάλη αύτη επιταγή έορτασθήσεται έν 
Κιέβω έπι τρεις ημέρας άλληλοδιαδόχως— τάς 

.14, 15 καί 16 ’Ιουλίου. Ή 14 άφιερωθήσετα ι 

Τρδς άνάμνησιν τών παρασκευασάντων τάς 
πρδς την νέαν πίστιν είς Ρωσσίαν οδούς. Κατά 

τδν Ημέραν δέ ταύτην τελεσθήσονται λειτουρ- 
γίαι ύπο επισκόπων έν τέσσαρσιν άρχαίοις ναοΐς 
της πόλεως· έν τγ μονφ Νικόλοσκη, οπού ύπάρ- 
χει δ τάφος τοΰ Άσκόλδου- έν τφ έκκλησία της 

'Αγίας ’Όλγας της Λαύρης Πετσέρσκη· έν τγ 
ίχχλΎ,σίχ της Δ·ημχς τγ ωκοόωμημένη έπί της 
θέσεως τοΰ πλάτους τών δύο πρώτων Ρώσσων 
μαρτύρων, αγίου θεοδώρου καί αγίου Ίωάννου- 

καί τέλος έν τφ έκκλησία τοΰ προφήτου Ήλιου, 
ής η άρχή ανέρχεται εις τήν έποχήν τοΰ πρίγ- 
κηπος Ίγώφ, οστις παρελάμβον ν είς τάς έαυ

τοΰ λεγεώνας μ,έγαν άριθμδν χριστιανών.

'Η 1 5 ’Ιουλίου άφιερωθήσεται όλοσχερώς είς 
την έπιτέλεσιν της μνήμης αύτοΰ τοΰ ίδίου αγίου 

Βλαδιαήρου· ώς καί τοΰ πρώτου Ρώσσου μητρο

πολίτου Μηχαηλ. Έν τφ μητροπόλει της άγιας 
Σοφίας θέλει έκτεθεϊ η κεφαλή τοΰ αγίου Βλαδί

μηρου, έν δέ τφ Λαύρα Πετσέρσκφ τά λείψανα 
τοΰ έπισκόπου. Ή έτησίως διευθυνομένη λιτανία 
πρδς τδ μνημεΐον τοΰ Βλαδίμηρου τφ φορά ταύ

τη έσεται ιδιαιτέρως δημοτελής.

Τη δέ 16 ’Ιουλίου θέλουσιν εορτάσει τήν μνή
μην πάντων τών συντελεσάντων ύπέρ της δια- 

δόσεως τοΰ έργου της πίστεως, τοΰ αγίου Βλα
δίμηρου — τών πριγκήπων μαρτύρων Βόγιο, 
καί Γλέβου, Ίαροσλαύου τοΰ μεγάλου Βλαδίμη

ρου, Άνδρέου Βοσολούβσκη κτλ" έπειτα τοΰ πρω

θιεράρχου τοΰ Κιέβου, ώς καί τών μοναχών, οιτι- 
νες υπήρξαν οί πρώτοι μεταδόται τής πίστεως 

καί τών φώτων έν τφ χώρζ έκείνφ.

Αί δ’ έσπέραι τών τριών τούτων ημερών καθι- 
εοωθήσονται είς δημοσίας διαλέξεις καί είς συνε

λεύσεις σοφών ' Εταιριών. Πρόκειται έπίσης νά 
παρουσιασθφ έπί τφ ημέρα ταύτφ σειρά δημο

σιεύσεων σχετιζομένων πρδςτδ γεγονδς τοΰτο, φι
λολογικών και βιομηχανικών, μεταξύ τών οποί
ων καί'Ιστορία τοΰ Κιέβου, συνταχ- 
θησομένη ύπδ εταιρίας συγγραφέων. Προσέτι δέ, 

κατά τάς τρεις ταύτας έορτασίμους ημέρας 
πολλαί καί μεγάλαι γενήσονται εκδηλώσεις χα
ράς καί σεβασμοΰ έν τφ πόλει τοΰ Κιέβου, καί 

έπί τέλους ληφθήσονται μέτρα πρδς ϊδρυσιν δη

μοτικού άρχαιολογικοΰ μουσίου.

0 ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η

Ο ΕΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

Ή ημετέρα πόλις άπό τίνος φιλοξενεί τδν 

περίεργον τούτον κατά τδ φαινόμενου άνθρωπον, 
χάριν δέ τών περιέργων ήμών άναγνωστών πα- 

ραθέτομεν παρομοιότυπον τινα έν Τογκίνω έστι- 
γματισμένου εικόνα.

Ό έν λόγω καπετάν Κωνσταντίνος, ή ό έστιν 
γματισμένος, δπως ήδη τδν δνομάζουσι, είναι 

γόνος Ελληνικής οικογένειας, διαμενούσης άλ

λοτε έν Ταταούλοις, καί ούχι ώς έσφαλμένως 
έγράφη ύπ’ άλλων, έν ’Αλβανία,

Μικρδς έτι ών, προσελήφθη ώς ναύτης εν τινι 
γαλλικώ πλοίω. Μετά ταύτα, άφοΰ έπί πολύ 
διέτρεξε τούς ώκεανούς καί τά πελάγη χάρις τω 
σταδίω του, καί πολλάς είδε πόλεις, κατεγράφη 
ύπήκοος άμερικανός. ’Ολίγον δ’ ύστερον*  κατε- 

τάχθη έν τώ Γαλ/ικω στρατφ, μεθ’ ού εύρισκό- 
μενος έν τφ Γαλλο-τογκινικΙ) μάχφ, συνελήφθη 

αιχμάλωτος ύπδ τών Τογκινίων. Ή περιπετειω- 
δεστέρα τοΰ βίου του στιγμή είναι αύτη, ή τής 
αιχμαλωσίας του, καθ’ ήν είς οίανδήποτε τών 

πόλεων ύπδ τών εχθρών του περιήγετο, ενα ύφί- 
στατο στίγ-μα. Έκ τών πολλών δέ στιγματισ- 
μών ούς άπδ κεφαλής μέχμ ποδών φέρει, φαίνε
ται οτι πολλάς κατά τήν αιχμαλωσίαν του είδε 

πόλεις Τογκινίων καί στίγ'ματα.
Ήλευθεοώθη δέ κατόπιν ύπδ .τών Γάλλων είς 

τινα τής μάχης περιπλοκήν.
Τά νΰν έπεσκέφθη τήν γενέτειράν του, ήν άπδ 

πολλών έτών δέν είδε, καθότι πεντηκονταετίαν 
καί πλέον ίσως φέρει έπί τής ράχεώς του.
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01 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣΤΗΣΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
'Έργον τοΰ μακαρίτου ύι,/τηγόρον Π. 

Ζάννου εις πράξεις 5.
Πριν ή προβώμεν εις τάς έπι τής παιαστά- 

σεως κρίσεις ημών, λέγομεν ώς έν προεισαγωγη 
τοϊς φιλομεύσοις Αναγνώσταις μας, οτι την ε
σπέραν, καθ’ ήν παριστάνετο ή «’Οδύσσεια» τοΰ 
'Ομήρου έν τω θεάτρω Βέρδη ύπδ τοΰ Πανελ

ληνίου Δραματικού Θιάσου τοΰ Αρχαίου Αγωνι- 
στοΰ της Έλλ. Σκηνής κ. Δ. Άλεξιάδου, τδ 

συρρεΰσαν πλήθος ήν τοσοΰτον, ώστε ήμίσειαν 
ώραν προ της Αναπετάσεως της αύλαίας δ τυ- 
χαίως διερχόμενος έςωθεν τοΰ Θεάτρου ήκουε 

τάς φωνάς τοΰ πωλιΰντος τά εισιτήρια ταμίου 
ώς και τών έπί τή εΐσόδω υπαλλήλων, κραυγα- 
ζόντων μεγαλοφώνως εις τά έμψυχα εκείνα κύ

ματα τά μέχρι της δδοΰ συνωθουμένα, «δεν έχει 
θέσιν . . . δεν έχει θέσιν ...» Παντνχοΰ, επί 

της γραμμής τοΰ περάσματος, έν τω μέσω της 

πλατείας, εις τά παρά την Ορχήστραν κενά μέ
ρη, εις την στενοχωρωτέραν οπήν τοΰ υπερώου 

και έντδς τών παρασκηνίων Ακόμη έβλεπέ τις 

έραστάς τοΰ 'Ελλ. Θεάτρου άνυπομόνως Αναμέ
νοντας νά ιδωσι έκτυλισσόμενον έπι σκηνης τδ 
Αθάνατον έπος τοΰ μεγάλου διδασκάλου. Τά 

θεωρεία, άπαντα Ανεξαιρέτως, είχον τόσα πρό

σωπα έκαστον, ώστε καί εις τάς εκατέρωθεν 
σχηματιζομένας γωνίας αυτών διεκρίνοντο μορ- 
φαί, γερόντων, γραιών, νέων, δεσποινίδων καί 

παιδίων. Έν ένί λόγφ τολμώμεν ε’.πεϊν ότι ουδέ

ποτε τοιαύτη συρροή έγένετο. Ήδη έν όλίγοις 

μεταβώμεν εις τά έπι τή δποκριτικγ τέχνη τών 

ηθοποιών.
Καί πρώτον έάν θελήσωμεν νά εΐπωμεν 

διά τούς πρωταγωνιστοΰντας, πρέπει νά θέσω- 

μεν έπι κεφαλής τών υποκριτών τδν άμίμ.ητον κ. 
Άλεξιάδην, τοσοΰτον φυσικώς, τοσοΰτον συμπα- 

θώς καί μετ' Απερίγραπτου τέχνης ύποκριθέντος 
τδν πολυμήχανου έκεΐνον Όδυσσέα. Έάν ήτο 

παρών δ "Όμηρος μετά τοΰ δρνματοποιήσαντος 

την ύπόθεσίν του κ. Ζάννου, είυεθα βέβαιοι ότι 

εις πολλάς σκηνής ήθελον χειροκροτήσει αύτοί 
πρώτοι τδν ύποκρινόμενον καί ήθελον θερν.ώς 
συγχαρή αύτδν, διότι «τόσον καλά ήννόησε και 

έπαιξε τδ δύσκολον τοΰτο πρόσωπον.» ‘Ο κ. Πε- 

ταλάς είναι άριστος ήθοποιός- ύπάρχουσι στίγ
μα'. κκτά τάς οποίας δ νέος ούτος τοσοΰτον έ- 
πισύρει τδν θαυμασμόν τών Ακροατών καί θεα
τών αΰτοΰ, ώστε ας ήναι βέβαιος οτι πολλούς 

κατορθώνει νά σκφτώσιν έκ τής θέσεών των Α- 

κουσίως. Ή χρυσή αΰτοΰ κόμη, τδ εύγενές τής 

φυσιογνωμίας του, ή έπι τοΰ μετώπου αΰτοΰ 
διακεχυμένη μελαγχολία έκ τής στερήσεως 

τοΰ προσφιλούς πατρός του, ή Αείποτε παραπο

νετική φωνή του εις τάς μετά τών εύωχούντων 
μνηστήρων συνδιαλέξεις του, ταΰτα πάντα Α- 

πετέλουν τδν πλέον καλλιτέχνην έν τώ προσώπω 
τοΰ Τηλεμάχου.—Ό Χοιροβοσκός Εΰμαιος, τδν 

δποϊον παρέστησεν δ κ Χαλκιόπουλος ίσως είς 

τήν υποκριτικήν τέχνην άλλου τίνος έάν έμενε, 
δεν θζ ήτο άξιος τόσης προσοχής ώς έκ τής α

πλής καί Αγροίκου συμπεριφοράς του. Έν τού- 

τοις δ κ. Χαλκιόπουλος έννοήσας κατά βάθος 

τδν χαρακτήρα τοΰ απλοϊκού έκέίνου, Αλλά τι- 

μιωτάτου υπηρέτου τοΰ βασιλέως τής Ιθάκης, 
έδειξε τέχνην άπαράμ,ιλλον τήν εσπέραν έκείνην, 
σκηνικά λαμπρά, φυσικώτατα, φωνήν έξερχο*  

μένην τοΰ στήθους μετά πλήρους πεποιθήσεως 

καί σημαίνουσαν ότι «ξεύρω πότε πρέπει καί νά 

ξεφωνίζω»· διότι πραγματικώς ήτο πρωτότυπος 

είς τάς λίαν καταλλήλους έκείνας κραυγάς τοΰ 
πιστού υπηρέτου, όστις δτε μέν έκ τής χαράς, 
δτέ δέ έκ τής Αγανακτήσεως, ήναγκάζετο νά 
έξάπτηται. Ό κ. II. Χριστοφορίδης είχε τδ πα

ράστημα επιβλητικόν τό βλέμμα βαθύ καί δια
περαστικόν κατά τήν στιγμ-ήν δε τής απαγγε

λίας τοΰ άσματος έκείν υ ενώπιον τής βασιλίσ- 
σης Πηνελόπης ήτον Αμίμητος καθ’ όλα. Συγ-
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χαίρομεν αύτώ άπό καρδίας. Τόν βλακώδη χα
ρακτήρα τού Άμφινόμου ύπεδυθη άριστα ό κ. 

Βερώνης τόν όποιον παρακαλούμεν Κπως μάς I- 
πιτρέψη μίαν μόνον παρατήρησήν νά κάμωμεν 

έπι τής παρατάσεως της φωνής του εις την 
πρόσκλησιν τού θεράποντος αύτού ον έκάλει 
«Μούουουουουλιε’Ι» Έκτος τούτου, οπερ φυσι- 
κώτερον θά ήτο άν έλέγετο συντομώτερν, κατά 
τ’ άλλα ήτο πλήρης ή επιτυχία του. Έπίσης έ- 
πέτυχόν και οι κ.κ. Γ. Τσίντος, Α. Τασσόγλους 
ώς και οί κ.κ, Κουκκίδη; και Βεντώρας.

Αί κυρία*  πάσαι ανεξαιρέτως έπέτυχον πλη
ρέστατα. Ό δέ «Κούκος» έψάλη λίαν έπιτυχώς 
ύπό τής κ. Χέλμη.

ΓΕΡΩ-ΜΑΡΤΕΝ
Γνωστόν τό δράμα, πολλάκις έν Κων)πόλει 

παρασταθέν. νΟτι δέ έν παρομοίαις δράμ,ασι, 

έν οί; ύπάρχουσι πρόσωπα γέροντος πατρός ή 
προστάτου, ώς <* Γερω-Μαρτέν, ύ Χειρώναξ, ό 

Ρακοσυλλέκτης, ό Γαλιλαίος κτλ, ό κ. Δημο
σθένης Άλεζιάδης είνε μοναδικό;. °Ωστε περί 
τού κ Άλεζιάδου πας έπαινος έπι τγί ύποκρίσει 

τού Γέρω-Μαρτέν ήθελεν είσθαι ασθενής, και 
εις τήν γνώμην μου ταύτην μόνον ό παρευρεθεί; 
έν τή παραστάσει ήθελε μέ δικαιώσει. Ό υιός 
του Άνσέλμος τόν όποιον ύπεδυθη ό κ. Πετα- 
λάς ήτον ό τύπος τού σπατάλου καί διεφθαρ
μένου σπουδαστού. Τό δοάμα τούτο καί έν τή ι ‘ k 4
πρώτη καί έν ταΐς λοιπαις δυσί πράξεσι, υπεν
θυμίζει είς πάντας τό»*  καθημερινόν πρακτικόν 
τού άνθρώπου βίον. Ό ’Αποχωρισμός εκείνος τού 
υιού άπό τής οικογένειας του έν γνώσει τού πα
τρός καί τή; ’Αμαλίας, άλλ’ έν άγνοία τής μ.η- 
τρός, είνε θέαμα σπαραξικάρδιο'/. Ή άγωνία τού 
υιού καί πατρός, τού μέν αίσχυνομένου διά τήν 

άποκαλυφθεΐσαν διαγωγήν του καί κατά συνέ
πειαν μή τολμώντας νά άτενίση τό πρόσωπον 
τού πατρός, τού δέ ήγανακτισμένου έναντιον 
τών έργων τού υιού, άλλά καί είς τά βάθη τής 
πατρικής καρδία; του βωβόν αισθανόμενου πό
νον, ή άγωνία λέγω έκείνη ήτις διεξήχθη έπι- 
τυχέστατα, καθ’ ήν στιγμήν ή μήτηρ έβλεπεν 

άπό τού παραθύρου είς τήν παραλίαν τό έτοιμον 
νά άναχωρήσ·/] πλοίον. Τοσοϋτον δέ συνεκινήθη 
τό άκροατήριον, τοσοϋτον ήσθάνθησαν τό μέρος 
των οί κ.κ. Άλεζιάδης καί Πεταλάς (πατήρ 
καί υιός) ώστε προυκαλέσαν θερμά δάκρυα είς 

τά βλέφαρα τού πλήθους τού θεάτρου. Μηχα
νικώς δέ στρέψας κάγώ τά ομματα πρός τόν 

πέριξ μου γενόμενον ψίθυρον μεταξύ τών ποίκιλα- 
χρόων υφασμάτων τών έν ταΐς θεωρείο*;  δεσποι
νίδων καί μεταξύ τών έν τή πλατεία διαφόρου 

τάξεως κυρίων, έν οί; καί πολλοί έξωμε ρΐ- 
ται, είδον λιγω μετ’ άπορίας τό κατ’ άρχάς 

λευκόν τι πανίον είς τάς χεϊρας όλων καί ήτο 
τούτο τό μανδήλιον, δι’ού έσπογγίζοντο δάκρυα 

εκ τής μεγάλης επιτυχίας προκληθέντα.

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Καί έν τώ κατά πρώτην φοράν παρα σταθέντ 

έξόχω τούτω δράματι τού σοφού άγγλου Βούλ- 
βερ Λυήντωνος ή έπιτυχία ητον εντελής. Τό

όσωπον ειχεν ό κ. Πεταλάς*πρωταγωνιστούν πρ
Διεξηγάγεν αυτό άριστα Έπίσης έπέτυχεν ά

ριστα καί ή ερωμένη αύτού, τήν οποίαν ύπεκρί- 
θη ή κ. ’Αριάδνη Τασσόγλου. — Ό κ. Κοκκίδης 
ώς χαρτοπαίκτης φοβερός, ήτο καθ’ ολα τέλειος 
είς τήν ύπόκρισιν. Τό πανούργον μειδίαμά του 

οσάκις προσεκάλει τόν κ. Πέταλάν νά συμπαίξω- 
σιν ήτο κάτι τι ώραΐον Έπίσης έπέτυχον καί 
οί κ. κ. Τασσόγλου καί Τσίντος. Ή έν τώ με
ταξύ δέ τών συνομιλιών διαπεραστική φωνή τού 
κ. Μάρκεσίνη έν τή λέσχτ, καλούντο; τόν ύπη
ρέτην τών Ταμβάκων ήτο τοσούτον αφελής,το- 
σον κατάλληλος ώστε καί διά τήν απλήν ταύ
την «λέξιν» συγχαίρομεν αύτώ έπί τή έπιτυχία.

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ—ΛΛΕΞΙΛΔΗΣ
Τί νά ειπωμεν δε περί του Γαλιλαίου *,  

Τί θαύματα κάμνει ό κ Άλεζιάδης έν τώ δρά- 

ματι τούτω’, πώς έχώνευσε πλέον τον χαρακτήρα 
αύτον’, ποίαν έντύπωσιν άφινει εις τους απείρους 
πάντοτε έν τή παραστάσει αύτού θεατά; του; 

πεοί τούτου ο, τι καί άν εϊπω φοβούμαι μήπω; 
ειν= τόλμημα μοί έπιτρεπόμενον έμοί, άλλ*  άλλω 
τινι οστι; νά έγκωμιάσγ δικαίω; τόν μόνον υπο
κριτήν τού Γαλιλαίου, δν πιστεύω θά μοί έπέ- 
τρεπεν ό ποιητή; του Μοντεκίνη; νά έπωνομάσω 
Άλεξιάδην.

25ΕΤΗΡΙΣ ΑΛΕΞΙΑΛΟΥ
Εί; τήν είκοσιπενταετηρίδα τοϋ αγαπητού 

μα; άγωνιστού τή; Ελληνική; σκηνή;, τού το- 
σούτω γενναίω; καί άφειδώ; ύπέρ τού μεγάλου 
σκοπού καί τή; υψηλή; ιδέα; τή; δραματικής 
διδασκαλίας άγωνιζομένου, αντί παντό; άλλου 
μακρού προλόγου χαιρετίζομε'/ αύτον μετά μυ
στική; χαράς τής ψυχή; μα; διά τού κατωτέρω 
συντόμ,ου ποιηματίου :

ΔΗΜΟΣΘ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΕΠΙ ΤΗι ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔί ΑΪΤΟΥ
Χαΐρε γενναίε έραστά τού εύγενού; άγώνο; 
συ οστι; εί; τόν υψηλόν σκοπόν μά; μένει; μόνο; 
Χαΐρε γλυκέ διδάσκαλε μεγάλων μαθημάτων 
οστι; έφώτισας πολλού; δΓ εκλεκτών δραμά των 
Έμόρφωσας ήθοποιού; έκαμε; τόσα τόσα 
οσα δέν δύναται ποτέ νά έπαινέ στ) γλώσσα. . . 
Πά; έπαινο; εινε μικρό; προ σού τού ακαμάτου 
οστι; διήλθε τήν ζωήν και τήν νεότητά του 
άπό σκηνή; σπειρών παντού διδάγματα ώραΐα 
τοσούτον παντί Έλληνι τοσούτον άναγκαΐα 
Αντί έπαίνων καίάντί στεφάνη; έξ άνθέων 
Σοί ποοσφωνεΐ πά; μαθητή; μέ στήθο;, πάλλον, 

'{καΐον, 
τό ΖΗΘΙ ΖΗΘΙ, κ’ εύχεται μέ μυστικήν ελπίδα 
νά ΐδης καί τήν ποθητήν πεντηκοντετηρίδα.

Διεύθυνσι; ΛΟΓΙΟΥ ΕΡΜΟΥ (*)

(*)  Κύριός τις τον Πέραν όνόρ,ατι 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΑΟΣ 

φοιτών άπό καιρού εί; καιρόν εί; τό ήμέτερον 
γοαοεΐον, μά; άφγρεσε πρό τινων ημερών τό 
είσιτήαον τού Θεάτρου, καί τό όποιον άρνεΐ*  
ται ήδη νά μά; έπιστρέψη. Διό θερμώς 
παοακαλούμεν τόν Άξιότιμον κ. Άλεξιάδην θια· 
σάρχην τού Έλλ. Δρ. Θιάσου οπω; έφιστήσν 
τήν προσοχήν έπί τού έν λόγω κυρίου, μεθ*  οό 
ούδέν κοινόν υπάρχει μεταξύ αύτού καί τής Δι 
ευθύνσεω; τού «Αογίου Έρμού».

Οί έκδόται

I. Μαργαρίτης καί Κ. Ααζαριδη: 
-s/WV1aA/Vv>-

Τ^Μ^ΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Α. ΜΕΓ. ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟΝ.

Ό έκ τών ύπαλλήλων του Γραφείου τού 
Τύπου, αξιότιμος κ. Αριστοτέλης Έφένδης 
Πανόπουλος έποιησατο και έμελοποίησε κατ’ 
αύτάς νέον ύμνον πρός τήν A. Α. Μ. τόν 
Σουλτάναν, δημοσιευθέντα Ελληνιστή μέν 
ύπό δμογλώσσων και ξενόγλωσσων εφημε
ρίδων τής πόλεως ημών, τουρκιστί δέ υπό 
τής Ταρύ^κ..

Προώρισται δ’ό ύμνος νά ψάλληται κα
τά τάς έορτάς τών γραμμάτων έν τοϊς έκ- 
παιδευτηρίοις ημών, άναπληρών ούτω τήν 
παρ’ ήμϊν έλλειψιν, ούτως είπεΐν, τοιούτων, 
έξ ών καί άν ύπήρχόν τινα, ειχον καταντήσει 
πλέον δύσηχα καί άτερπή, τά πλεΐστα δέ αυ
τοσχέδια καί ποιήματα τού τυχόντος διδασκά
λου.

Τό τε ποίημα τού κ. Άριστοτέλους Έφ£ν- 
δου καί τό μουσικόν σύνθημα εύηρέστησε 
τοϊς πάσι, ιδίως δέ τοϊς περί τά μουσικά άσ- 
χολουμένοις, καί πάντες συνέχαρησαν έπί 
τούτω τώ ποιητή καί μουσουργφ, σύν τούτοις 
δέ καί ήμεϊς σπεύδομεν ίνα έκφράσωμεν τήν 
ήμετέραν ταπεινήν έπιδοκιμασίαν, καί εύχό- 

I μέθα ίνα 6 κ. Πανόπουλος μή παύση, καίτοι 
πολυάσχολος άλλος, ασχολούμενος περί τοι- 
αύτα, τιμώντα καί αύτον καί τό έθνος εις δ 
ανήκει.

Ιδού δέ τό κείμενον τού έν λόγω ύμνου:

Ιον

Θεέ μου τού Σουλτάνου μας έσο φρουρά καί 
[σκέπη 

Καί διατήοει ές άεί τρισόλβια τά έτη.
Εί /’εύσπλαγχνο; φιλάνθρωπος πηγή τή; εύποιία; 

Παράγων άφθονώτατο; τή; καλοκάγαθιας.
36
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Ζήτω ό Μονάρχης ρ.χ; !

Ζητώ ό προστάτης μας ! 
Ζητώ ό προσφιλής ήμών! 

Σουλτάν άπτούλ χαμ.ίτ Γαζή !

2 ον

Προστάτης των επιστημών, τεχνών και της 
[παιδείας 

Και της προόδου ζηλωτής καί της εύημεσίας. 
Παρέχει δαψίλεΐ χειρί άμέσως βοήθειας, 

ανεξαρτήτως άπασι φυλής τε καί θρησκείας.

Ζητώ ό μονάρχης μας !
Ζητώ ό προστάτης μας !
Ζητώ ό προσφιλής ήμών 

Σουλτάν άπτούλ χαμίτ Γαζή !

3 ον

Έκατομμύσια λαών είς ‘Ύψιστον ύψοϋσι 
Τάς χεΐρας μετά συντριβής καί τον παρακαλοϋσι 

Τής Σής μεγαλειότητας τά ετ/ι νά πληθύνρ 
Τα κλέος καί τήν δόξαν της άεί νά μεγεθύν?;.

Ζήτω ό Μονάρχης μας ! 
Ζήτω ό προστάτης μας !
Ζήτω ό προσφιλής ήμών 

Σουλτάν άπτούλ χαμΓ’Γαζή 

θεέ μου τοΰ Σουλτάνου μας έσο φρουρά καί 
[σκέπη 

Καί διατηρεί ές άεί τρισόλβια τά έτη.
Τοϋ Γαληνού μας. άνακτος τά έτη νά πληθύνγς 
Το κλέος κοί τήν δόξαν του άεί νά μεγεθύνγς. 

’Αμήν ! ’Αμήν ' ’Αμήν !

έΙΝΕΜΙΙΕί HM!S

'Όπως οί νέοι, ούτω καί αί νεάνιδες στερούν

ται ολα τά μέσα προς σωματικήν αύτών άνά- 
πτυξιν- καχεκτικαί, ώχραί, πλαδαραί, άναιμικαί 
καί νευοοπαθεΐς, διασώζουσαι ενίοτε ωραία 

χαρακτηριστικά προσώπου, στερουμένου όμως 
πάσης έκδηλώσεως νεότητας καί σφρίγους. Άνέ- 
πνευσαν καί αύται παιδία τον μεμολυσμένον τών

σχολείων μας αέρα, έκυρτώθ ησαν καί αύται 
άπερροφήθησαν καί αύται, έζάρωσαν καί αύται, 
κατέστησαν νευροπαθεΐς, ύστερικαί καί άναιμι- 
καϊ, διότι αί άναλαβοΰσαι τήν ανατροφήν των 

μητέρες ένόμισαν ότι ή τελειοποίησις τής άνα- 

τροφής είναι ή έκμάθ/ισις άνακρούσεως ένός μου
σικού συνθέματος τοϋ Μέλδελσων, όπερ θά έγκα- ‘ ’ll
ταλείψη καί θά λησμονήσ/j άμα νυν.φευθή.

Περί τής σωματικής εύεξίας των ούτε έφοόν- 

τισαν ούτε ύπέθεσάν ποτέ, ότι είναι χρήσιμ.ος, 
ότι διά μικρκς σκληραγωγίας, δι’ ολίγης εργα
σίας, δι’ ολίγης γυμναστικής θά δυνηθώσι μόνον 

νά καταστήσωσιν εύγραμμότερα τά μέλη των, 
στερεωτέρας τάς σάρκας των, άφθονώτεοον τό 
αίμά των, ροδινωτέρας τάς παρειάς των, ότι 
θά δυνηθώσι τότε μόνον νά διατηρήσωσι τήν 
καλλονήν των καί δέν θά ίδωσι μέ τήν πάοοδον 

τής εφηβικής ηλικίας νά κοιλώσωσιν αί παρειαί 

των, νά βυθισθώσιν είς μελανούς λακκίσκους οί 
οφθαλμοί των καί νά άσθμαίνωσι μετά έκζτόν 

βημάτων περίπατον. Άφίνομεν πλέον τήν πνευ
ματικήν έκπτωσιν, ήτις φυσικώς επέρχεται μέ 
τοιαότην σωματική · κατάστασιν άφίνομεν τήν 
ηθικήν ολισθηρότητα τής ζωής τοΰ άνακλίντρου 
καί τών ρομαντσών, άτινά είσι ζητήματα άνα - 

γόμενα εις άλλον κύκλον μελέτες. Ημείς περί 
τής σωματικής ευεξίας τών κορασίδων μόνον έν- 
διατρίβομεν σήμερον, περί τής σθεναρότητας τοϋ 

οργανισμού των, περί τής άνθηρότητός των, ήτις 
μαραίνεται προτοΰ φανή έτι. ‘Ό,τι ζητοϋμεν σή

μερον είναι γυναίκες όχι κούκλες, μέ δέκα θέ

ματα τοϋ Όλλενδόρφου καί μίαν ρομάντσαν τοϋ 
Ρουαπιστάΐν αύτά είναι έπουσιώδ η’ τά ουσιώ

δη είναι ή σωματική εύεξία, ή φυσιολογική κα- 

τάστασις τοϋ νευρικού συστήματος των όλίγην 
ροδινότητα παρειών, αλίγην στερεότητα σαρκών, 
όλίγην θαλερότητα καί ζωήν είς τάς νέας μας, 

καί όλα τά άλλα, τά κοσμητικά, καί άν λεί

πουν, δέν θά ήναι βλάβη μεγάλη, άφοϋ προώρι- 
σται μετά τόν γάμον πα ρ’ ήμΐν νά μένωσιν ά- 
χρησιμοποίητα. Μετοξύ 100 νεανίδων νυμφευο- 
μένων καί γνωριζουσών κλειδοκύμβαλου, άμφι- 
βάλλομεν έάν αί δέκα μετά τόν γάμον των έξη- 

κολούθησαν τήν καλλιέργειαν τής μουσικής· ή 

μουσική, ώς τήν έννοοϋσιν έν Εύρώπρ, ώς την 
αισθάνονται εκεί, άπαιτεΐ διδασκαλίαν και α

νατροφήν πολύ ύπερτέραν τής σημ.ερινής ελλην “ 
κής. ’Ενταύθα ή μουσική διδαχή γίνεται, ούτως 

εΐπεΐν βιαίως, δέν είναι το αίσθημα, οπερ κατα
λαμβάνει τάς καλλιτέχνιδας ψυχας.

ΙΙανταχοϋ τής Εύρώπης αι άσκησεις αυται 
άποτελοϋσι τήν βάσιν τής άνατροφής, αί δέ σω- 

αατικαί άσκήσεις συμβαδίζουσι μετά τής πνευ
ματικής μορφώσεως, άπεδείχθη δέ ότι ή σωμα

τική εύεξία συντελεί σπουδαίως εις την πνευμα
τικήν άνάπτυξιν. Σώματα πλαδαρα, σκολιω^τα, 

άναιμ.ικά καί έκνενευρισμένα πολύ ολίγον πνεύμα 
δύνανται νά κρατήσωσιν. Ή πείρα άπεδειζεν ο

τι τά μεγάλα πνεύματα ακμάζουν εις τους σι- 

δηρούς όργανισμ.ούς. Αύτό πιστευομεν να το κα- 
τανοήσωσιν ολίγον αί μητέρες.

Έκ τοϋ «Άνατ. Άστέρος.»

ΠΟΙΗ11Ι1
www

// ΣΤ ΝΑΝΤ 11ΣΙΣ.

Χθες ‘μέρα κΓ ώρ’ ανέλπιστη 
κατέβαινες τρεχάτη 

μέ άνθη καταστόλιστη 
μέ ρόδ’ όλη γεμάτη.

Τήν κόμην κυματόεσσαν 
στιλπνήν ώσάν χρυσάφι

Κ’ ή δψίς σου ροδόεσσα 
στα χείλη σου έβάφη.

Γλυκύ τό βλέμμα ήρεμον 
άυ-έριανον πλανώσα

I i I

Κ/ ώς δρυάδος έτρεμον 
τά στήθη σου πηδώσα.

Θεά, σέ ειπον μυθική 
ή τέχνασμα μαγείας 

Ήσαι, ή κόρη πλαστική 
ή δναρ φαντασίας;

Τό εύγενές τ’ αγέρωχου 
ποΰ είχες συ φιλτάτη 

’Σ τό κάλλος σου υπέροχου 
άν εχης ειν’ απάτη.

Μιαν ορφανή είς τό βουνό 
σύ, ένθυμοϋ μοι λέγεις

Μέ ρίπτεις βλέμμα έν αγνό 
Μέ χαμογέλοιο φεύγεις.

Δ· Μ. ΓΐΑΝΝΑΡΑΚΗΣ-

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΓΑΜΟΙΣ
του κ. Γεωργίου S^laohih 

μετά γής ^αριτοβρΰτου δεσποινίδας 
Αικατερίνης παλαιολογου

Χαροποιά ή άηδών 

άπό πρωίας ψάλλει 
μέσφ χ αρτίων τής αύγής 

τών νεονύφμων κάλλη,

Τί νύμφη χαριτόβρυτος 
μετά χρυσής καρδίας 

μεστόν τόν βίον νά ϊδρ 
άπό ευδαιμονίας·

Μεστόν τοϋ γάμου τό γλυκύ 

ποτήριον νά γείντ}
Όλ’ εύτυχίαν καί ζωήν 

στόν βίον της νά πίνν).

Τών νεονύμφων ή χαρά 
ποτέ τους νά μή λήξϊ)

Πάντα υγείαν καί χαράν 
ό βίος των νά δείξ·ρ.
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Ο ΕΠΑΙΤΗΣ
ΥΠΟ

Ηλι. Χρ. Ραπτοπουλου.

Α'·

Βορράς έφύσα δυνατός εσπέρα χιονώδης 
τοϋ Δεκεμβρίου την ψ’υχράν ήμέραν διεδέχθη 
Ήμέραν ήτις είς πολλούς ύπήρξεν ώ ! φρικώδης 
Κ' εκ τοϋ βιβλίου τής ξωής ώς ιιλλαι άπεσβέσθη!

Παντέρημ’ ήσαν αί όδοί, τά πάντα εν τή πόλεί 
ύπό Λευκήν και νευρικήν έκοίτωντο σινδόνα- 
Χιών άφθόνως έπιπτεν, ένώ δνειροπώΛει
Γεννάδας τις παρά πυράν τοϋ κόσμου τήν εικόνα.

— Άρά γε ταύτην τήν στιγμήν, πόσαι πτωχαι μητέρες 
ψ'ωμι νά δώσουν δέν 'μπορούν, στά τέκνα ποϋ πεινώσι" 

πόσοι όμοίως δυζυχεΐς, άπέΛπιδες πατέρες 
φωτήι νά δώσουν δέν έχουν σ' αυτά vci ξεσταθώσι

Πόσα πτωχά ποκάμισον δέν έχουν νά φορέσουν !.. , 
ημίγυμνα τά δυστυχή και καταπαγωμένα.

* Εχουν ώς στρώμα τους τήν γήν ! άχ ποϋ νά πάν νά πέ- 
[σουκ 

άφοϋ στον κόσμον άστεγα έμειναν τά καϋμένα

Παράξενου ! τά θύματα ενώ τής δυστυχίας 
μέσω βορβόρου και φθοράς μοιραίως κυΛινδοϋνται 
ένώ κατασπαράττωνται έκ τής απελπισίας, 
και άκοντα εις άνομα, έργα τυφλά ωθούνται.

Πόσοι αδίκως σπαταΛοϋν τά χρήματά των !... Πόσοβ 
διά νιι άγοράσωσι κοσμήματα γελοία

Υφάσματα μεταξωτά! ή άλλο δαπανώσι 
άσκόπως, κ’ ύιν αναίσθητοι σέ ξένη δυστυχία.

Πόσαι κνρίαι τοϋ Συρμού, δι έν πτερόν τοϋ πί.Ιου 
Διά μιά καρφίτσα souvenir^’ έν κοσμηματάκι 
ή, τέλος, δι' αθύρματα τοϋ γυναικείου φύλου 
Τό έξοδεύειν έχουσιν ώς ένα παιγνιδάκι ! . . .

Ένώ μ' αϋτιι όπου πετοϋν αδίκως στον αέρα 
ήδύναντο ποΛΛάς ψυχάς έκ τής φθοράς νά σώσουν! 
βοήθεια είς ορφανό σέ δύστυχη μητέρα 
Παρηγοριό, είς γέροντα άνάπηρον νά δώσουν!

Πτωχός ! ώ λέξις γενική ! Αί δέ μυθιστορίαν 
πιστώς τήν εικονίξουσιν ώς ήρωα δραμάτων !
«Ευρίσκει τέχνας ό πτωχός!» πλήν άν ταλαιπωρίαν 
τόν φέρουν είς τήν άβυσσον φρικτών δυστυχημάτων

Τοιαύτας σκέψεις έκαμνεν δ Γέρων μας καί άλλας.
Ό δ’ άνεμος έσύριξεν έκτος μετά μανίας 
ώς δφις τις αιμοδιψών, συρίξει καί μεγάλας 
πρός εϋρεσιν τής Λείας του πειράται προσπάθειας.

Ήγέρθη μέ άπόφασιν... έν τή όδώ εύρέθη 
ακόμη κατεχόμενος ύπό τών ιδεών του . . .
"Οτε εμπρός του άγνωστος κλονονμενος έτέθη . . .
Κ' «έλεος» τώ ύτιθύρισεν έν μέσω τών λυγμών του .. .

— Σάς έζορκίζω, κύριε, πρός πάν ό,τι υπάρχει 
'στον κόσμον ίερώτερον ! ώ, βοηθήσατέ με !
Πτωχός είμαι ύπέκυιζ'α 'ς άνάγκην ήτις άρχει
Τέσσα ρα άτομα ^τωμί . . . φυλάττουν , . . Σώσατέ με

‘ Και άργυρούν τι νόμισμα έν μέσω τών χειρών του 
ώλ’σθησεν, οπερ αυτός λαβών . . . ευθύς έχάθη 
έντός τοϋ σκότους... πάραυτα ’στά 'ίχνη τώνποδών του 
έτέθ' ό Γέρων μας vci ’δή, ποϋ, άρά γε, έστάθη......

Β.

Έ, Σείς, όπου μανιωδώς τά δράματ άγαπάτε, 
και τρέχετε σ' τά θέατρα και νύκτα και ήμέραν. . . 
άκολουθήσατε έμέ ώς άλλοι διαβάται 
είς σκολιάν τινα οδόν και σκοτεινήν τοϋ Πέραν. . ,



286 Ο ΛΟΓΙΟΣ
ΕΡΜΗΣ 287

Μεμονωμένη, κάθυγρος καλύβη σας προσμένει.
Εντός αύτής προτίθεμαι ύμας νά οδηγήσω 
Ίδέτε πως ό άνεμος εντός αυτής έμβαίνει, 
καί έκτυλίσσει δράματα, φρικτώτατα όπίσω

θάρρος ! είσέλθετε εντός άθλιου δωματίου . . .
■— Τρία παιδιά περικυκλοϋν τόν άπελπι πατέρα. 

«Πεινούμε ! άχ, κρυόνουμε /» φωνάζουν: τοϋ δ’ άθλιου 
τό βλέμμα έκαρφώθηκε σ’ τήν άρρωστη μητέρα.

Κι έκείν άπό τό στρώμά της ψυχομαχούσα λέγει. 
— Ενθϋλι, δώσε σ’ τά παιδιά, λίγο ψωμί ! πεινοϋτε'... 

Αχ! θ' άποθάνω, φίλε μου... και ή καρδιά μου κλαίει!..
γιατί σ’ άφίνω τά παιδιά αυτά ποϋ δυστυχοϋνε ...!

Εύθϋμι, συλλογίζεσαι... ώ ! τά παιδιά πεινούσε! ... 

Κρυόνουνε ! μή σκέπτεσαι καθόλου δι ’εμένα, 
άχ ! τρέζε φέρε τα ψωμί ! μ’ αύτό θά ζεσταθούνε. 

Εύθΰμ' ίδέτα τ’ άμοιρα ! πώς τρέμουν τά καϋμένα !

Πλήν ό Εύθυμης άλαλος και ώς άφηρημένος, 
έκώφευεν είς τάς φωνάς συζύγου καί παιδιών ! 

έσκέπτετο . . . τί νιι σκεφθή; κι αυτός δυστυχισμένος!
Κατεδικάσθησαν νά ζοϋν τόν βίον τών άθλιων ...!

Γ'·
Κι αυτός ύπήρζεν ευτυχής... τεχνίτης φημισμένος. 

Πλήν ό καιρός παρέρχεται μετά τής ευτυχίας ! !
Σ’ τής δυστυχίας τόν κρημνόν, εύρέθη κρημνισμένος.. 

Καί βίου τοϋ άγνώμονος, εγεύθη τάς πικρίας.

Ζημίαι άλλεπάλληλοι... πυρκα'ίά φρικώδης, 
τόν έρριψαν σ’ τήν άβυσσον μετά οικογένειας, 
τοϋ σκάφους τό πηδάλιου, καιρός τρικυμιώδης 
άφήρεσε καί έρριψεν έν μέσω τρικυμίας . . . !

Άπελπισθείς προσέδραμε παντού διά νά εύρη 
έν έργον όπως δι' αύτοϋ τά τέκνα του έκθρέψη. 
Πλήν φεΰ! έστάθ’ άδύνατον ! είς άπαντα τά μέρη

«.Δέν έχει» μόνον ήκουσε !... κάνεις νά τόν πονέση I ! 

(Έπεται το τέλος)

ΤΟ ΠΥΡ ΚΑΙ Η ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ
Ό 'Ηρόδοτος διηγείται (βιβλ. 11. κεφάλ. 1 

1 80) οτι, ότε αύτεμάτως κατεκάη ό έν Δελφοΐς 
ιαες, επεμψαν οί Δελφοί άνδρας, ινα, περιελθόν- 
τες διαφόρους πόλεις, ζητήσωσι συνδρομήν πρός 
άνοικοδόμησιν τοϋ έμπρτ,σθέντος ναοΰ· ότι δε ό 
Αιγύπτιος βασιλεύς Άμασις εδακεν αύτοΐς έπι 
τούτω χιλίων ταλάντων στυπτηρίαν, οι δε έν 
Αϊγύπτω οΐκοϋντες “Ελληνες δεχχμνας.

'Η άποστολή τής στυπτζρίας έγένετο, δ'λτΐ 
ειθιστο παρά τοΐς άρχαίοις νά έμποτίζηται το 
ξύλον στυπτηρίαν, ινα ούτω άντέχη) είς το πΰρ· 
εις τήν άνακάλυψιν δέ ταύτην προέβησαν μέ τά 
προηγούμενά πειράματα. Ό Γέλλιος διηγείται 
οτι, οτε ό Σύλλας έπολιόρκει τόν Πειραιά, άπε- 
πειράθη νά καύση, διά τοΰ πυράς πύργον ξύλινον, 
έν ω ήμύνοντο έπιτυχώς οί πολιορκούμενοι ύπο 
τον ’Αρχέλαον στρατηγόν του Μιθριδάτου, ούδέν 
κατώρθωσεν όμως, διότι τά ξύλα τοΰ πύργου 
ησαν έμπεποτισμένα στυπτηρίαν. Έπίσης ό 
Άμμιανός Μαρκελλΐνος άφηγεΐται, οτι οί Ρω
μαίοι, έν τή κατά τών Περσων έκστρατεία τοΰ 
αύτοκράτορος Κωνσταντίνου, έπότιζον μέ στυ
πτηρίαν τάς μηχανάς αύτών, ινα άνθίστανται 

κατά τοΰ πυρός.

/Ιιίσις τοϋ I. Αινίγματος

Τώ δντι δίχως νά πεινάς 
ψωμ.ί νά μη γηρεύ ρς 
Σοΰ φέονουν άψητα ψωμιά 
κ’ εύθύς τά μαγειρεύεις 

Στενάζει μέν δ κλίβανος 
διότι πάντα τρώγει 
Και δέν χορταίνει πώποτε, 
άλλά εύχαί καί λόγοι. 

Καλοί άφ’ όλων τά ψυχάς 
έξέρχονται γιά τούτον 
Διότι τρέφει τούς θνητούς 
και δίδει πολύν πλοΰτον.

Μέ πέτραις, κόκκαλα της γής 
ποΰ είναι καί μέ χώμα

Το τοΰ κλιβάνου πάντοτε 
κατασκευάζουν σώμα.
Άν κόψω δίς τήν κεφαλήν 
κρατών μίαν μαχαίραν 
εύθύς καί εις τον κλίβανον 
δίδω μορφήν έτέραν.

Καί γίνετ’ όρος ’ξακουστόν 
ποΰ Λίβανος καλείται, 
είναι δέ λίαν ύψηλόν 
κ’ εις τήν Συρίαν κεΐται. 

Είναι δ’ ή 'Ιερουσαλήμ 
άντίκρυ τής Λιβάνου 
καί μέγα θαΰμα έ'γεινε 
’σ τό χώμά της έπάνου.

I. Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΣ

Λύσις τοϋ έν τώ Γ. τεύχει 

προβλήματος.

Λ Σ Ν 
I Α Ω 

ΕΡΜΗΣ 
Α Ο Ο

Δ Σ Σ
ΛΥΤΑΙ__ I. Γ. Καπέλλας— Μαρία Τζωρτζο-

πούλου — Νικ. 1. Γενναρόπουλος.— ’Ιωάν. Γ. 
Καστερνούδης.

ΑΙΝΙΓΜΑ I.

Κλίβανος—Λίβανος

ΛΥΤΑΙ.Θ. Γιανν^ός.—X. Διαμάντογλους.— 
Ν. Π. Κακουλίδης.—Γ. Άνδρεάδης Φ. Ίσαακί- 
δης.—Α. Άδαμίδης.— Ν. Τσούλκας.—Κ. Σχι*  
νάς.—Σ. Παλάντζογλους.—Μ. Α. Μαρκόπου 
λος. — Ν. Δ. Άλεξιάδης.—Κ. Άσλανίδης.— 

Στέφ. Νεόκοσμος.
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Αύσις τον έν τώ δεκάζω τεύχει 
αινίγματος ϊ.

Καί σέ Αίδεσιμώτατε 
δ κλίβανος θά φάγν;

άν άστοχήσν.ς καί ερβγς 
μέσχ σ’ αύτδν τδν αδη

Και δεν 0’ άξιωθ-ρς ποτέ 

νά πας σ’ αύτήν τήν πόλιν 
χγίχν τε και θαυμαστήν 

σ’ τήν οικουμένην ύλην
Nov ’τρέςε εις τδν λιβανον 

και Κέδρους πολλούς κόψε 
κ’ ώς λίβανον στον κλίβανον 

πρδς λύτρωσιν σου δώσε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΤΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

* Ρ

Είς τάς θέσεις τών άνω αστερίσκων νά τεθώσι 
στοιχεία ούτως ώστε, ν’ άναγιγνώσκωνται κα- 
θέτως, δριζοντίως και διαγωνίως τά ονόματα 

τεσσάρων νήσων.

ΣΤ· ΝΕ0Κ0ΣΜ0Σ

ΛΙΜΓΜ1 IB.

Αίνιγματολΰτα χα~ρε, tv αίνιγμα σοί φέοω 
τδ όποιον άν και μικρδν ώς δώρον σοι προσφέοω. 
Είμαι tv άλλα τδ σώμα ριου διά νά φανέρωσής 
δύο αδέλφια όχι Ομοια πρέπει νά έννόσης.

Είμαι άναγνώστά μου μικρδν και χωρίς ψυχή 
πλήν μάθε πώς έχω πνεύμα καί ακόμη κάτι τί. 

'Έν λεπτδν της ώρας καλώς έάν παρατηρή ση ς 
τήν λύσιν μου, ώς tv θαύμα, θά ίδής καί θ’ άπο- 

[ρήσγς.
Άκόυιη δέν μέ ηύρες άκόμη φίλε άπορής 
πολλάκις μέ άπήντησες, νά μ’ εύργς δέν ήμπο- 

[Ρ?ί·

ΣΤ- ΝΕ0Κ0ΣΜ0Σ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΛΟΓΙΟΥ ΕΡΜΟΥ

Αηζάσης ηδη της πρώτης εξαμηνίας 
παρακαΛοϋμεν έπιμόνως τους έν ταϊς έ- 
παρχίαις τοϋ Κράτους καί τώ έξωτερικώ 
συνδρομητάς τοϋ ήμετέρου περιοδικού 
τους μή π.Ιηρώσαντας είσέτι τάς συνδρο- 
μάς των, όπως άποστείΛωσιν ήμϊν άπ 
ευθείας τό άντίτιμον αύτών. ΈΛπίζομεν 
ότι οί κύριοι ουτοι ίκαί ιδίως ό έν Κερα- 
σοϋντι Κύριος Π. II. Π.) θά θεΛήσωσι 
πΛέον νά Λάβωσιν ύπ’ όψ'ΐν αυτών τάς 
έκτάκτους δαπάνας άς απαιτεί ή τακτική 
τοϋ ήμετέρου περιοδικού έκδοσις καί 
τήν δυσχερή θέσιν είς ήν περιάγει 
ήμάς ή περαιτέρω έκ μέρους αύτών κα
θυστέρησες τής πΛηρωμής τοϋ αντιτίμου 
τών ετησίων αύτών συνδρομών.

Τάς θερμάς ήμών ευχαριστίας έκγρά- 
(,ομεν πρός τόν έν Νικομήδεια ανταπο
κριτήν ήμών Κύριον Α. Καρατξάν, δσ τις 
πάνυ εύγενώς φερόμενος έσπευσε πρώτος 
νά προσέΛθη αρωγός πρός άνακούφισιν 
τοϋ ποΛυμόχθου καί ποΛυδαπιίνου ή(χε- 
τέρου έργου. Εύχόμεθα όπως τό εύγενέ^ 
παράδειγμα τοϋ έν Λόγω άνταποκριτοϋ 
ήμών μιμηθώσι και οι Λοιποί.

Ή Διεύθυνσις.


