
ΕΚΔΙΔΟΓΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΙΑΙ}
Έτος Πρώτον.—Έν Κωνστ)πό.1ευ τη 20 ΆπριΛίου 1888.—Τεύχος 11Ϊ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Συνέχεια και τέλος Ίδε τεϋχ. ΙΖ'.

§

ΜεγάΛη Πέμπτη. Κατ’ αύτήν οί τά πάν
τα ζαλώς διαταξάμενοι θειοι πατέρες έθέ- 

σπισαν έορτάζειν, τον Ιερόν Νιπτήρα, τόν Μυ
στικόν Δεϊπνον τήν ΰπερφυά προσευχήν και 
τήν προδοσίαν αυτήν. Πρό τοΰ άρξασθαι τον 
Ίησοΰν δειπνεΐν μετά τών μαθητών αύτοϋ, 
έν τή οίκίοε τοΰ Ζεβεδαίου, εγείρεται ούτος 
και τίθησι χαμαί τά ίμάτια καί ύδωρ τφ 
νιπτήρι βάλλει πρός τό νί’|αι τούς πόοας τών 
μαθητών. Φαίνεται δέ ώς πρώτον πάντων 
τον ’Ιούδαν ένιψεν ό Χριστός, ίταμώτερον 
προκαθήσαντα, ύστερον δέ έπί τοΰ Πέτρου 
έρχεται καί έφεξής εις τούς άλλους, μεθ’ δ 
λαβών τά Ιμάτια πάλιν καί άναπεσών, παρ
αινεί αύτούς άγαπαν άλλήλους. Τότε ήρ,αν- 
το έσθίειν καί μετά τόν δεϊπνον έξήλθον είς 

τό χωρίον Γεθσημανή. Ένταΰθα τούτων δν- 
των, ό Ίησοΰς προλέγει τήν άρνησιν τοΰ Πέ
τρου. Άπελθών δέ τοΰ τόπου ώεεί λίθου βο

λήν, προσηύξατο καί ύστερον διελθών πέραν 
τοΰ χειμάρρου τών Κέδρων, ένθα ήν κήπος, 
ηΰλίσθη έκεϊ μετά τών μαθητών. *0  ’Ιούδας 

είς τόν όποιον οί αρχιερείς έστησαν τριάκοντα 
άργύρια(*)  ώς αμοιβήν τής προδοσίας αύτοϋ, 
γινώσκων δτι δ Ίησοΰς ήν έν τφ κήπφ κατά 
τήν ώραν έκείνην, ώδήγησεν έκεϊ τήν φρου
ράν καί διά φιλήματος ύπέδειξε τό θΰμα αύ- 

τοΰ τοΐς στρατιώταις καί τοΐς λοιποΐς Λνα- 
κολουθοΰσιν οι καί συλλαβόντες αύτόν. φέ- 
ρουσι πρός τον Άνναν, πενθερον τοΰ άρχιερα- 
τεύοντος Καϊάφα καί έξασκοΰντα μεγάλην 
έπιρροήν. Έπειδή όμως ό Ίησοΰς ήρνεϊτο νά 

άπαντήση είς τάς έρωτήσεις τοΰ Άννα, είς 
τών Αρχιερατικών μισθάρνων έρράπισεν αυ
τόν, πιστεύων, δτι ούτως ήθελε μεγάλως εύ- 
χαριστήσει τον προστάτην του. Ειτα δέ ό 
’Άννας άποστέλλει τόν Ίησοΰν είς τόν Καϊ
άφαν, ένθα καί συνήχθη τό συνέδριον. Έν 
συνόλφ ό Ίησοΰς υπεβλήθη είς ές άνακρίσεις 

άπαξ μέν υπό τοΰ ’Άννα καί δίς υπό τοΰ

(*) Τριάκοντα άργύρια. Ποσόν ΐσοίυναμοϋν 
ποός πέντε Λίρας Τουρκίας, οπερ ην τό άντίτι- 
μον δούλου. « Έ^ν ίε παΐδα κερατίση ό Ταΰ- 
« ρος η παιδίσκην, άργυρέου τριάκοντα ίώσει 
» τω κυρίω αύτΰν » (”Εςοδ. ΚΑ. 32.) «Καί έ
στησαν τόν μισθόν μου τριάκοντα άργυροϋς » 
(Ζαχαρ. ΙΑ. 12.)
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Καϊάφα, ώς άπας ύπό τοΰ Ήρώδου καί δες 

ύπό τοΰ πιλάτον πάντα δέ ταΰτα έγένοντο 
κατά τό διάστημα τής νυκτός τής πέμπτης 

πρός τήν παρασκευήν, έν ω χρίνφ καί ή τρι-
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πλή άρνησις τοΰ Πέτρου καί τά άλλα, οσα 
οί θείοι Εύαγγελισταί λεπτομερώς έκθέτουσι.

§

Μεγά.ίη Παρασκευή. Κατ’ αύτήν τά 
άγια καί σωτήρια καί φρικτά Πάθη τοΰ Κυ
ρίου ήμών έπιτελοΰμεν. Πρωίας γενοκένης, 
τό συνέδριου άπέστειλε δέσμιον τόν Ίησοΰν 

. Ποντίφ Πιλάτφ τώ ήγεμόνι, δς άνακρίνας 
αύτόν καί φραγγελώσας παρέδωκεν ίνα σταυ - 
ρωθή, άπολύσας τόν Βαρραβάν, δς ήν διά 
στάσιν τινα γενομένην έν τή πολει καί φόνον 
βεβλημένος είς φυλακήν (Αουκ. ΚΓ. 19). 
Οί δέ στρατιώται έφερον τον Ίησοΰν είς τήν 
αύλήν τοΰ πραιτωρίου, ένθα έκδύσαντες αύ
τόν περιέθηκαν αύτώ χλαμύδα κοκζίνην καί 
στέφανον έξ άκανθών έπί τήν κεφαλήν καί 
κάλαμον έπί τήν δεξιάν αύτοϋ. "Οτε δέ ένέ- 
παιξαν αύτόν, έξε'δυσαν τήν χλαμύδα καί 
ένδύσαντες αύτόν τά (μάτια αύτοϋ, έοερον 
είς τόπον λεγόμενον Γολγοθά προς τό σταυ- 
ρώσαι. Έσταυρώσαντες δέ αύτόν έν μέσω 

δύω ληστών, έτήρουν αύτόν μακρόθεν*  έζεϊ 
δέ έπί τοΰ σταυρού περί ώραν έννάτην παρ- 
έδωκε τφ Θεφ καί Πατρί τό Πνεύμα αύτοϋ. 
Ίδών τότε δ ’Ιούδας, οτ> κατεκρίθη, ρίψας 

τά αργύρια έν τφ ναώ άνεχώρησε· καί άπ- 
ελθών άπήγξατο. Οί δέ αρχιερείς ήγόρασαν 
δί’ αύτών τδν αγρόν τών κεραμέων(Έβραίστί 
Άκέλδαμα) εις ταφήν τοϊς ξένοις. Όψίας δέ 
γενομένης, άνθρωπος πλούσιος άπό Άριμα- 
θαίας, εύσχημων βουλευτής, τούνομα Ιωσήφ, 
λαβών τό σώμα έτύλιξεν αύτό σινδόνι καθα
ρά, καί έθηκεν αύτό έν τώ καινώ αύτοϋ 
μνημείφ, δ έλατο'μησεν έν τή πέτρα. Ήν δέ 
Παρασκευή, δτε έτάφη δ Κύριος ήμών, πρό 
τής δύσεως τοΰ ήλιου.

§

ΛΙέγα Σά66ατον. Τήν Θεόσωμον Ταφήν 
καί τήν είς άδου Κάθοδον τοΰ Κυρίου ήμών

έορτάζομεν. Τήν θειότητα τής ημέρας ταύτης 
λίαν καταλλήλως έξύμνησεν δ τών Εκκλη
σιαστικών ασμάτων συγγραφεύς, Ιωάννης δ 
Δαμασκηνός. « ’Εν τάοφ δέ σωαατιζώς, έν 

» άδου δέμετά^υχής ώςΘεός, έ. Παραδείσφ 

» δέ υετά Ληστοΰ καί έν Θρόνφ ύπήρχες 
» Χριστέ, πάντα πληρών δ άπερίγραπτος. »

§

Περί τής ‘Αναστάσεις τοϋ Κυρίου. 
• Από τών πρώτων χρόνων τής συγζροτήσεως 
τών τοΰ θεοΰ Εκκλησιών, ή εορτή αΰτη θε
ωρείται, ή σπουδαιοτέρα καί μεγίστη, έχα- 
ρακτήριζον δέ αύτήν διάφορα όνόματα. Κα
λείται ήμέρα άγια, κ,Ιητή, ήμέρα Κυρίου 
κορωυίς έορτώυ. Πάσχα άμωμου. Πά
σχα μέγα, Πάσχα τώκ πιστών, Πάσχα

άνοίζαμ· Παραδείσου τάς πύΛας, Πά
σχα άγιου, Πάσχα άγιάζου πιστούς, 
Πάσχα μυστικό)'. κτλ. Ή τετρακτίς τών 
θείων Εύαγγελιστών δρίζουσιν έπακριβώς τόν 
χρόνον τής τοΰ κυρίου Άναστάσεως. Όψέ 
Σαββάτων (\ίατθ. ΚΗ. I) Τή έπιφωσκούση 
Μάρκ. IS. 1.2.) άρθρου βαθέος (Αουκ. ΚΔ. 
I.) σκοτίας έτι ούσης. Ίωάν.Κ.Ι. Λίαν πρωί 
τής Καριακής, Μαρία ήίΜαγδαληνή, Σαλώ
μη καί Ιωάννα, ή γυνή τοΰ Χουζά, ήλθον 
ίνα άλείψωσι τό σώμα τού Ίησοΰ δι ’ αρω

μάτων, άπερ άπό τής Παρασκευής ειχον έ- 
τοιμάσει. "Αγγελος δέ Κυρίου άνήγγειλεν 
αύταΐς, οτι δ Κύριος ήγέρθη άπό τών νεκρών, 
έξελθοΰσαι δέ έκ τοΰ μνημείου έπορεύοντο άν- 
αγγεΐλαι τοϊς Μζθηταϊς, καί ιδού, δ Ιησούς 
άπήντησεν αύταΐς, λέγων. 'Απαγγείλατε τοϊς 
άδελφοϊς μου, ίνα άπέλθωσιν είς τήν Γαλι- 
λαίαν, κάκεϊ με όψονται. Ό Κύριος ήμών 
καθ’ δλον τό έπί τής γής τεσσαρακονθήμερον 
διάστημα τής παρουσίας αύτοϋ, δωδεκάκις 
ένεφανίσθη είς τάς γυναίκας καί τούς Μα- 
θητάς αύτοϋ, κατά δέ τό τέλος τών τεσσα
ράκοντα ήμερών άνελήφθη είς τούς ούρανούς, 
ύπάρχων έν δεξιά τοΰ πατρός. Έν ταύτη τή 
κοσμοχαρμοσύνφ εορτή, έν ή συγχορεύουσιν 
ούρανός τε καί γή καί τά καταχθόνια, δ Κύ
ριος έντέλλεται ίνα συγχωρήσωμεν τοϊς μι- 
σοΰσιν ημάς κα· άλλήλους περιπτυσσόμενοι 
έν άδελφικώ άσπασμφ άνταλλάσσομεν τό 
« Χριστός άνέστη.»

Κλείομεν τήν βραχεϊαν καί άτελή ταύτην 
μελέτην διά τοΰ άκολούθου ποιήματος δι' ού 
δ άοίδιμος Η. Τανταλίδης έξύμνησε τήν ύ- 
περτάτην ταύτην τής ’Εκκλησίας εορτήν.

Αύτη ή ήμερά ήτις έποιήθ’ ύπό Κυρίου, 
Ή ήμέρα ή μεγάλη καί λαμπρά τοΰ σω

τηρίου.
Τί λαμπρότερου, τί μεϊζον; Χριστός σή- 

[μερον άνέστη,
Καί δ άνθρωπος έσώθη καί άθάνατος κα

τέστη,
„ Καί τοΰ άδου κατελύθη
Ή ισχύς, καθ' ήν τοσαΰτα έμαρψευ άν- 

[θρώπων πλήθη,
Ώ λαοί τής εύσεβείας, δεΰτε έν άγαλλι-, 

[άσει
Δότε ασπασμόν άλλήλοις νυν έπι τή άν- 

[αστάσει.
Πλούσιοι μετά πενήτων, όοΰλοι μετά έ- 

[λευθέρων,
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"Αρχοντες μετ’ άρχομένων, νέοι μετά πρε
σβυτέρων, 

Συγχορεύσατε εύθύμως, 

Κ’ εορτάσατε τό Πάσχα έν ίσοτητι παν- 
[δήμως.

Η ΣΤΠΡίΙΣΙί

Ούδε'ις μείζων έν Κυρίω και ούδείς έστιν 
έλάττων,

Ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε πρώτων, ούτ’ 
έσχάτων

"Γψωσεν ισοτιμίας ή άνάστασις σημαίαν. 
Νέον σύνταγμα έγράφη διά πολιτείαν νέαν, 

Κ’ ή αδελφική άγάπη 
Μόνον έν ίσχύϊ νόμος τοϊς άνθρώποις έπε- 

[τράπη.

Αγαπήσατε άλλήλους οί τόν Πλάστην 
[άγαπώντες.

Ζήσατε έν τή άγάπη οί νεκροί τώ κόσμω 
[όντες.

Άναστήσατε τό πνεύμα οί νεκρώσαντες 
[τά μέλη.

Άρχάς λάβετ’ έν καρδίαις, μή έπι ταϊς 
[γλώσσαις τέλη, 

Και, γραφέντες συμπολϊται
Ουρανίου πολιτείας μή άνάξιοι φανήτε.

Έξελθε λοιπόν τοΰ τάφου, έξελθε τής α
μαρτίας.

Ό φανείς τοΰ θείου νόμου παραβάτη; τολ- 
[μητίας.

Ώ σωρέ ξηρών όστέων, συναρμόθητι είς 
[σώμα.

Λάβε σάρκα, λάβε νεύρα, λάβε δέρμα, λά- 
[βε χρώμα, 

Καί ή πνεΰσις τοΰ Σωτήρος, 
Ψυχήν δοΟσα, μέλλει πάλιν άναστήσειν 

[σε παγκλήρως. 
Εκκλησία, ήνεωχθης δαφνοστόλιστος ώ- 

[ραία.
Τοΰ Νυμφίου σου τήν νίκην θριαμβεύεις 

[θαρραλέα.
Τά φωτόμορφά σου τέκνα, ώσάν Άγγελοι 

[φώσφοροι, 
Τούς έπινικίους ύμνους ψάλλουσι λαμπα- 

[δηφόροι,

ϊ
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Κ’ ή φωνή ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΙΙ !

Σύνθημα χαράς άπλετου ήν και έσεται 

[καί έστι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ.

■ a> 8»

$0^5^ .K5V ^ΓΩ^ί^Σ 

^TOJZ S^l^PX^OJS

Συνέχεια και τέλος. Ίδε τεύχος ΙΖ'.

Ούτοι έκάλλυναν τον ναόν διζ τών Αρι 

στουβγημάτων τοϋ Αθηναϊκού έργαστηρίου, 
κοσμοΰντες τά Αετώματα αύτοϋ διά τώ. πα
ραστάσεων τή; άμί/.λης τοϋ Πέλοπος.

Έν ω δέ το εξωτερικόν τοΰ ναού έξωραίζετο 
δια τών έργον τοϋ Άλκαμένου; τό εσωτερικόν 
αύτοϋ έξήστραπτεν, δ καλλιτεχνικός τοΰ ’Αθη
ναίου Αριστοτέχνης, οστις μετά θεϊκής μεγα- 
λοπρεπείας έκάθητο έπι τοϋ διασίμου θρόνου δι
καίως διήγειρεν τόν θαυμασμόν πάντων. Περί 
τοΰ έργου τούτου άδυνατοΰντες νά εΐπωμεν, άρ 

κούμεθα εις τοϋτο : ή δ θ ε ό ς κατέβη 
ε I ς τ ή ν γ ή ν έ ς ούρανοΰ, ϊναδεί- 
ξ η ε ι c τ ό ν Φ ε ι δ ί αν τ ή ν εικόνα 
τουήδΦειδίαςάνέβη εΐςτόνού 
ρανόν, ιναϊδν) τόν θεόν.

"Επίσης δέ Αρκούμεθα ν’ άναφέρωμεν απλώς 
και τούς λοιπούς έν "Ολυμπία ναούς έπι τών ε
ρειπίων τών οποίων εΐσέτι πλαναται κάλλος 
και δόξα και οΐτινες και όντες ό πλούσιος κόσμος 
ατελή ριόνον δύνανται νά δώσωσιν Ιδέαν τοϋ 

οΚου τής Όλυριπίας. Τοιαυτη λοιπόν ναοί ησαν 
ό ναός τής Ήρας, δ μέγας βωμός τοΰ Διός καί 
τό Πελόπιον.

Έπίσης δέ άζίαν λόγου καί θζυριασριοΰ θέσιν 
κατεΐχον, τό γυμνάσιον, τό στάδιον, τό μη
τρώο ν, το βουλευτήριον, ή παλαΐστρα καί οί 
δεκατρείς υπό πλουσίων πόλεων οΐκοδοριν,θέντες 
θησαυροί [ζεστοί Αναθημάτων.

Έκεϊ λοιπόν έν μέσω τοΰ γραφικού έκείνου 

κόσμου έστεφζνοϋντο οί Αγωνισταί τών Όλυαπίων 
μέ τόν έκ τήςΐεράς Αγριελαίας στέφανον, έκεϊ έν 
ριέσω κτιρίων περικαλλεστάτων έτελοΰντο κατά 
τήν εορτήν αί θυσίαι, αί τε έπίσημοι καί αί τώ? 
ιδιωτών καί αί άλλαι θρησκευτικά! τελεταί, έκεϊ 
έπανηγυρίζοντο οί άγώνες υπό τήν μαρτυρίαν 
ούτως είπεΐν τών δύο περικαλλεστάτων φυγά- 
δων τής καταστροφής, τής Νίκης τοΰ Έρμου 
τοΰ Πραξιτελους, μνημείων αθανάτων τής αρ

χαίας τέχνης καί φαντασίας.

Είδη αγώνων. Ό άρχ αιότερος άγων 
ήτο δ δρόμος, ειτα προσιτέθη δ δίαυ
λος, κατόπιν δ δ ο λ ί χ ο ς, τέλος δέ προ- 
σετέθη καί δ δ π λ ί τ η ς δρόμος, δν δ.η- 
γωνίζοντο άνδρες φέροντες άσπιδα, κράνος καί 
κνημΐδας.

Κατά δέ τό έτος 708 π. χ. προσετέθησαν 
είς τά διάφορα είδη τοΰ δρόμου ή πόλις καί τό 

πένταθλον.

Νέαν δέ ζωήν έλαβον τά "Ολύμπια διά τής 
εισαγωγής τών έν τώ μεγαλοπρεπεΐ ίπποδρόμςχ 
τελουμένων Ιππικών αγώνων καί τής άρματο- 
δρομίοις, ιδίως διά τεθρίππων.

Έκτος τών γ υ μ ν ι κ ώ ν και ιππικών 
άγώνων διηγωνίζον-ο κήρυκες σαλπιγκταί καλ- 
λιτέχναι, ρήτορες καί συγγραφείς, δπως δείζωσε 
πρό τοΰ συ?ηθροισμένου κόσμου Αριστουργήματα 
τοΰ λόγου καί τής τέχνης. Είς ϊνα τών άγώ
νων τούτων δ "Ηρόδος άνέγνωσε μέρος τής Ιστο

ρικής αύτοϋ συγγραφής, οπότε παϊς έτι δ Θου
κυδίδης παριστάμενος έκεϊ λέγεται δτι τόσον 
συνεκινήθη, ώστε ήρχισεν νά χύνη θερμά δά

κρυα.

Συμμετοχής δικαίωμα εις τούς έν "Ολυμπία 
άγώνας ειχον οι κεντημένοι πλήρη τά πολιτι
κά δικαιώματα, μή βεβαρημένοι δέ ύπό άσε- 
βήυ.ατος πρός τούς Αθανάτους. Οί άγωνιστα 
παρουσιαζόμενοι πρό τών άγώνων ώμνυων έν τώ 
βουλευτηρίφ ένώπιον τοΰ βωμοΰ τοΰ Έρκείου 
Διός οτι θά διαγωνισθώσιν.

Οΐ είς τούς άγώνας παριστάμενοι έφερον πορ
φυρά ίμάτια καί ήσαν εστεμμένοι διά δάφνης- 

Τ1ΜΛ1 ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ. Μεγάλαι όντως ήσαν 

αι εις τούς Όλυμπιονίκας διδόμεναι τιμαί. Ο 
κήρυξ έζεφωνει έν μέσω τοΰ Απείρου πλήθους το 
όνομα καί τήν πατρίδα τοΰ νικητοΰ, ή κεφαλή 

αύτοϋ έστεφανοΰτο καί έπί παρουσία πάντων τώ 
έδίδετο δ έζ .άγριελαίας στέφανος, 
δ στέφανος ούτος ήτο κατεσκευασμε'νος έκ κλά
δου κοπέντος έκ τοΰ Ιερού δένδρου τοΰ θεοΰ διά 
χρυσής μαχαίρας ύπό παιδός ου έζων άμφό- 
τεροι οί γονείς. "Αμέσως δέ^ύπό τοΰ νικητοΰ έ- 
τελεϊτο εύχαριστήριος θυσία έπί τοΰ Κρονίου, 
μετά τήν δποίαν Αντηχούν επινίκια τών συμ
πολιτών του. Προσέτι έτέλουν φαιδρά συμπόσια 
εις ά έπανηγυρίζετο ή νίκη, καί δτε τό έσπέριον 
τής σελήνης φώς έφεγγε, περιήδετο δλος δ ιερός 
χώρος έζ ύμνων καί εγκωμίων πρός τόν νικητήν.

*0 Όλυμπιονίκης έδικαιοϋτο μετά τρεις νίκας 
νά ίδρύστι έν Άλτει ή έν τή έαυτοΰ πατρίδ1 

Αγαλμα εικονικόν, Αναπαριστάνον τόν τύπον 
τής μορφής αύτοϋ.

Τέλος μετά μεγάλην έκκτόυ.βην θυομένην 
έπί τοΰ μεγάλου βωμοΰ τοϋ έν “Αλτει Διός, καί 
πανηγυρικόν συμπόσιον τών ‘Ηλείων, έν ω πα- 
ρεκάθηντο οί θεωροί τών πόλεων καί οί νικηταί 
έτελείονεν ή εορτή καί άπήιχοντο τά πλήθη 

‘εις τάς πόλεις αύτών Αποκομίζοντες τάς εύαρι- 

στοτέρας Αναμνήσεις.

Ενταύθα άραγε έτελείονεν ή πανήγυρις διά 
τούς ενδόξους νικητάς ; ούχί, διότι νέαι καί 
λαμπρότερα1, τιμαί άνέμενον αύτούς, αί τιμαί 
άς παρεΐχεν ή ίδιατέρα πατρίς έκαστου νικητοΰ 
"Η εορτή αύτη ήτο εορτή πλέον τής πόλεως εις 

ήν άνήκεν δ Όλυμπιονίκης, ούτος είσήρχετο είς 
τήν πατρίδα του φέρων πορφύραν, έπιβαίνων τε
θρίππου, ίππων λευκών, ή δέ πατρίς πρός τιμήν 
αύτοϋ κατέρριπτεν μέρος τών τειχών αύτής. 
Ναι ήτο Αθάνατος ή δόξα αύτοϋ, δτε, αναβο- 
ώμενος ύπό οικείων, φίλων καί συμπολιτών με- 
τέβαινεν εις τον ναόν τής π ο λ ι ο ύ χ ουθεό- 
τ η τ ο ς, δπως καταθεσν) τόν Αμάοαντον στέ
φανον τής νίκης, καί δτε έπειτα εύφημούμενος 
ύπό τών επινικίων τών άριστων ποιητών, ποο- 
σήρχετο είς τό χάριυ αύτοϋ τελούμενον συυ.πό- 

σιον, δπερ έφαίδρυνεν ή χαρά τών συμπολιτών 

καί τών ποιητών ύμνοι, ι ¥ * *

Η ΧΟΛΕΡΑ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΑΠΟ ΤΟΥ 1884 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1887.

(Συνέχεια καί τέλος ίδε τεύχος ΙΖ'.)

Καίτοι ή χολέρα τοΰ 1884-1882 δέν 

διέτρεξε? άπασαν τήν Ευρώπην, ώς άπό τής 

ένάρξεως αύτής διϊσχυρίσθησαν, ούχ’ ήττον 

δμως αναφαίνεται κατ’ έτος, άλλ’ ούδέν μας 

βέβαιοί δτι έληξε και δτι έσήμηνε πλέον ή 

τελευταία αύτής ώρα.

Άλλ’ εινε άρά γε ή αύτή ή χολέρα, ητις 

ήρξατο τόν Ιούνιον τοΰ 1884 είς Τουλώνα 
καί έληξε—τούλάχιστον πρός στιγμήν— είς 

Σικελίαν και εις Μάλταν κατά τον τελευταί

ο ν μήνα τοΰ 1887 ;
Βεβαίως ναί. Παρηκολούθησαν αύτήν α

κριβώς έν Γαλλία άπό Τουλώνος εις Μασσα

λίαν, άπό Νότου εις Βορράν και ΒΔ. άπό τών 

παραλίων τής Μεσογείου είς τά τοΰ Ωκεανού 

καί τής Μάγχης, άπό τών άπό τά στόμια τοΰ 
Ροδανού καί τά τοΰ Αείγηρος καί τοΰ Σηκου

άνα, τέλος μέχρι τοΰ άκρωτηρίου Φινιστέρου.

Εινε ή αύτή χολέρα ή έηρμώσασα τήν 

’Ισπανίαν άπό τών Πυρηναίων μέχρι τής Αν
δαλουσίας, ή διαβάσα διά τής μεσογείου είς 

Άλγέρειον, ή ΰπερβάσα τάς Άλπεις, τά 
■Απέννινα, τήν Άδρεατικήν, ή τολμήσασα 

νά προσέγγιση είς τάς οχθας τοΰ Δουνάβεως 

καί τοΰ Τίστζα, ή άφιχθεϊσα έως είς τούς 
πρόποδας τών δρέων τής Τρανσυλβανίας καί 

τών Καρπαθίων, ή σπινθηρίσασα καί είς αύ
τούς άκομη τούς πρόποδας τοΰ Αίμου καί 

τών δρέων τής Βοσνίας, ή έρημώσασα τέλος 
τήν Μασσαλίαν, τό Τόλεδον, την Μαδρίτην, 

τήν Γρενάδην, τήν Βενετίαν, τήν Νεάπολιν, 

τό Πάλερμον, τήν Τριέστην, τήν Κατάνην, 

καί τήν μεγίστην παραλειπομένων τών κω
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μών και χωρίων, ών τούς κατοίκους άπεδε- 

κάτισε ή ελάττωσε κατά τό τρίτον και κατά 
τό ήμ.'.συ.

Όσω περίπλοκος καν ή ή περιοδεία αύτη, 
δύναταί τις έν τούτοις νά παρακολούθηση τά 
κυριώτερα ίχνη, διότι τό αγωγόν τής [μάστι
γος νήμα, καίτοι πολλαχού σκοτεινόν και α
όρατον, ούδέποτε μέχρι τοΰδε έντελώς έκόπη. 

Έάν ή συνέχεια αύτσΰ φαίνηται ένίοτε κρυ
πτόμενη, άνακαλύπτεται δι’ έρεύνης εΰρυτέ- 

ρας και προσεκτικωτέρας.

Διά τήν έκ τών νοτίων πρός τά λοιπά 
μέρη της Γαλλίας, διά τήν έκ Γαλλίας είς 
’Ισπανίαν καί Ιταλίαν και έκ τής Ιταλίας 

είς Αύστρουγγαρίαν μετάδοσιν, τά συμβάντα 
είσι καθαραι αποδείξεις. ‘Γπήρξεν αμφιβολία 

τις πρός τά άφορώντα τήν ’Ιταλίαν ένθα ένό- 
μισαν ότι νέα μετηνέχθη χόλερα π. χ. εις 
Βρινδήσιον τφ 1886 και ιδίως εις Μησσίνην 

τφ 4887, άλλ' αί ύποθέσεις αύται έπι ούδε- 
νός θετικοΰ γεγονότος βασίζονται, ενώ ή ταύ- 
τότης τών τεσσάρων άπ-δείχθη έν τή Χεο- 
σονήσω και Σικελία αναζωογονήσεων.

’Αλλαχού άποδεικνύεται ότι ή έπιδημία 
τοΰ 4886 διεεέχθη τήν τοΰ 1885 και ότι έν 

Βενετία ή χόλερα άντι, νά σβεσθή διήρκεσεν 
όλου τόν χειμώνα έν σποραδική καταστάσει 
διά νά άναλάβη νέαν ζωηρότητα κατά τό έαρ 
καί το θέρος τοΰ 4 886.

Ταύτό συνέβη κατά τό 4887 έν Σικελία, 
ένθα ή χόλερα ειχεν αναφανεί κατά τό τέλος 
τοΰ 4886. Κατά ’Ιανουάριον τοΰ 4887 άν- 
εφάνη έν σποραδική έπίσης καταστάσει, ή δέ 
εξουσία τής πόλεως ταύτης έκήρυξεν ότι ή 
υγιεινή κατάστασις ήν ή συνήθως έν τή νή- 
σω έπικρατοΰσα.

Μόλις κατά’τά τέλη ‘Ιουνίου ή κάλλιον περί 
άρχάς Ιουλίου ήναγκάσθησαν ν': δηλώσωσι 
τήν ΰπαρξιν τής χολέρας έν Κατάνη, ένφ 
πρό πολλοΰ ύπήρχεν. Ούτω καί έν Ισπανία 

τφ 4 884-4885 ή χόλερα διέμεινεν έν σπο
ραδική καταστάσει έφ*  ολον τόν χειμώνα έν 

τή έπαρχία τής Βαλεντίας.
Είνε περιττόν νά άναφέρωμεν πλείω πα- 

ραοειγματα άτινά είσι πλεϊστα καί άποτε- 
λοΰσι δλόκληρον δάσος γεγονότων, ώς έλεγεν 
δ μέγας Βάκων.

Ύπάρχουσιν είσέτι παραδείγματα άποδει- 
κνύοντα τήν τάσιν τής χολέρας έν ‘Ιταλία 
τοΰ νά μεταδοθή καί πέραν έτι τοΰ ‘Ατλαν

τικού. Τοιαΰτα γεγονότα είσι τουλάχιστον 
τρία τόν αριθμόν.

Έν πρώτοις τόάτμο'πλοιον Ματεο-Μπροΰ- 
τζο φέρων 200 μετανάστας διά Μοντεβίδεο: 
άναχωρήσαν έκ Γενούης κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 4884 δέν έγένετο δεκτόν έν Μοντεβίδεο 

καί 54 ημέρας μετά τήν έκ Γενούης άναχώ- 
ρησίν του έπέκηψεν έπ’ αύτοΰ ή χόλερα 
προσβαλοΰσα 40 τών έπιβατών, ών οι 49 
άπέθανον.

Καί τή φορά μέν ταύτη ευτυχώς ή χό
λερα, ένεκα τών ληφθίντων μέτρων, δέν 
μετηνέχθη είς Μοντεβίδεον, άλλά ύστερώτε- 
ρον μετηνέχθη, ώς καί είς Καπλάτα, δι’ έ
τερον Ιταλικού πλοίου μεταφέροντος έπίσης 
έκ τής χερσοννήσου έπιβάτας. Ή χόλερα 
ίσχυρώς έμάστισε τήν Νότιον Αμερικήν έπ*  
πολλούς μήνας, μάλιστα δέ ήπείλησε νά 
διαβή έκ νέου καί άντιθέτως τόν Ωκεανόν 

έπι έμπορικοΰ Γαλλικού έπιστρέφοντος έκ 
Μοντεβίδεο τφ 4887.

Τρίτον κατά το τέλος τοΰ αύτοΰ έτους δύο 
πλοία, Άλεζία καί Βριταννία λαβόντα έπι
βάτας έκ Νεαπόλεως διά Νέαν Ύόρκην, μετ
έφεραν τήν χολέραν μέχρι τών παραλίων 
καί έν μέρει δέ ή παρά τοίς Ααζαρέτοις τής 

πόλεως ταύτης. Ευτυχώς τά αύστηρά μέ
τρα τά δποία έλαβαν περιορίσαντες τούς έ
πιβάτας, κατά πρώτον μέν έν Όφμανν-Ίσ- 
λάνδ, εΐτα δέ έπί τίνος πλοίου, ήμπόδισαν 

τήν μετάδοσιν τής άσθενείας έν τή μεγα- 
λευπόλει ταύτη τών ’Ηνωμένων πολιτειών. 
Τοΰτο έλ"βε χώραν κατά 'Οκτώβριον ή Νοέμ

βριον τοΰ 4887. Έπι τή ευκαιρία ταυτη η 
δημαρχία τής Νέας ‘ϊόρκης άπηγόρευσε τήν 

άποβίβασιν τών έκ μολυσμένων χωρών προ- 

ερχομένων έπιβατών.
Τά έναργή ταΰτα παραδείγματα άποδει- 

κνυσι κατά πόσον ασθένεια μιασματική, ώς 
ή χόλερα, μεταδίδεται έκ μεγάλων απο
στάσεων και μετά πολλοΰ καιρού παρελευσιν.

’Από τής πιθανώς έκ τής Άπωτάτης 
Ανατολής αρχής αύτής ή χόλερα τοΰ 1884 
— 4887 ούδόλως άπώλεσε τήν μεταδοτι

κήν αύτής δύναμιν, παρά τήν βραδείαν άλλά 
καταστρεπτικήν αύτής έν Εύρώπη πορείαν.

Έκ τής ιατροφαρμακευτικής έπιθεωρήσεως.

Β ΔΗΜΑΔΗΣ

Homm umoT tot ζ:

Περιφρονοϋσι τά ύπερφυή δράματα καί τάς 
οπτασίας· έν τούτοις τούτων τινά έπί τοσοΰτον 
έ'χονται μαρτυρίας, ώστε άν τις ήθελεν άρνηθή 
τό κϋρος αύτών, 'ήθελεν είσθαι ύποχρεωμένος, 
ινα γ συνεπής, νά άπολακτίσγ συλλήβδην ά- 
πάσας τάς ΐστορικάς μαρτυρίας.

— Πρακτικόν κατά τάς διατυπώσεις φέρον 
τάς ιδιοχείρους ύπογραφάς τεσσάρων άξιοπίστων 
μαρτύρων έγγυαται τήν αύθεντικότητα τοϋ γε
γονότος, οπερ θέλω διηγηθή. Θά προσθέσω δέ 
ότι ή πρόρρησις ή έν τφ πρακτικώ περιλαμβα- 
νομένη ήν γνωστή καί μνημονευόμενη άπό πολ
λοΰ ήδη πριν ή τά επί τών ημερών συμβαίνοντα 
φανώσι συμπληροϋντα αύτήν.

— Κάρολος XI, πατήρ τοϋ περιδόξου Κά
ρολου του XII, ητο εις τών δεσποτικωτέρων, 

άλλά κκί τών φρονιμωτέρων ού; έσχεν ή Σουη
δία, μοναρχών. Περιέστειλε τά τερατωειδή τής 
εύγενείας προνόμια, κατέλυσε τήν δύναμιν τής 

Γερουσία; κκί έποίησε νόμους τή; έαυτοΰ έζου- 
σίας. έν μιρί λέξει, μετέβκλε τήν τής χώρας 
κυβέρνησιν, ητις πρό αύτοΰ ήτο δλιγαρχική 
καί ήνάγκασε τάς άρχάς νά έμπιστευθώσιν 
αύτώ τήν άπόλυτον εξουσίαν. Ήτο άλλως τε 
άνήρ πεφωτισμένος, γενναίος, τά μάλιστα προσ
ηλωμένος εις τήν Λουθηριανήν θρησκείαν, τόν 
χαρακτήρα άκαμπτος, ψυχρός, έμβριθής, πάν- 

τι έστερημένος φαντασίας.

Είχε πρό ολίγου άπολέσει τήν σύζυγον αύ
τοΰ Ούλοίκην ’Ελεονόραν. Καίτοι ή σκληρότης 
αύτοΰ πρός τήν ήγεμονίδκ ταύτην ειχεν, ώς 
λέγεται, έπισπεύσει τό τέλος αύτής, έν τούτοι; 
έτίμα αύτήν, καί έφάνη συγκινηθείς έπί τώ θα- 
νάτφ αύτής περισσότερον, παρ’ όσον ήθελε πε
ριμένει τις έκ μέρους καρδίας τοσοΰτον σκληρά; 
όσον ή ΐδική του. Άπό τοΰ συμβάντος τούτου 
κατέστη έτι μάλλον ή πρότερον σκυθρωπός καί 
σιωπηλός καί παρεδόθη είς τήν έργασίαν μετ’ 
έπιμελείας άποδεικνυούσης άφευκτον άνάγκην 
τοΰ νά άπωθή τάς έπιμόχθους ’ιδέας του.

Μετά τό πέρας μετοπωρινής εσπερίδας ό μο

νάρχης έκάθητο έν νυκτική στολή και μετά 
τών έμβάδων του ένώπιον μεγάλης πυράς, ά- 
νημμένης έν τώ άναγνωστηρίω αύτοΰ, έν τοίς 
άνακτόροις τής Στοκχόλμης. Είχε παρ αυτφ 
τόν θαλαμηπόλον του κόμην Βράχε, 8ν έκθυμως 
έτίμα καί τόν ιατρόν Βογκαρδέν, οστις έν παρό- 
δω έρρήσθω, έπεδεικνύετο ώς σφάδρα ευφυής και 
ήθελε νά άμφιβάλλωσι περί παντός έκτος περί 

τής ιατρικής.

Τήν εσπέραν έκείνην μετεπέμψατο τοΰτον 
όπως συυ,βουλευθή διά τινα άδιαθεσίαν.

Ή έσπερίς παρετείνετο, δ δέ βασιλεύς παρά 
τήν έαυτοΰ συνήθειαν δέν ύπεδείκνυεν αύτοΐς, 
λέγων τήν καλήν νύκτα, ότι ήτο καιρός ν άπο- 
συρθώσιν. ’Έχων τήν κεφαλήν κεκλιμένην καί 
τούς οφθαλμούς προσηλωμένους έπί τοΰ δαλοΰ, 

έτήρει άκραν σιγήν, βαρέως φέρων τήν άνα- 
στροφήν, άλλά φοβούμενος, χωρίς νά γνωρίζη 

53 
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τήν αιτίαν, μή μ.ένγ μόνος. Ό κόμης Βράχε 
ένόει καλώς οτι ή παρουσία αύτοΰ δεν ήτο πολύ 
άρεστή, πολλάκις δε ήδη έξεδήλωσε τον φόβον 

μή ή Α. Μ. εχη ανάγκην άναπαύσεως : χειρο
νομία τις τοΰ βασιλε'ως τόν άνεζράτησεν είς τήν 
θεσιν του. Πρός δέ και δ Ιατρός ώμίλησε περί 
τής βλάβης, ήν αί άγρυπνίαι προξενοΰσι τή υ

γεία· άλλ’ ό Κάρολος τω άπήντησε μεταξύ τών 
όδόντων:

— Μείνατε, δέν επιθυμώ έτι νά κοιμηθώ.
Τότε έπειράθησαν διάφορα άντικείμενα συν- 

διαλέξεως, ατινα έξηντλοΰντο πάντα μέχρι τής 
δευτέρας ή τρίτης φράσεως. Καθίστατο δήλον 

οτι ή Α. Μ. ήτο κατηφής και έν όμοία περι- 
πτωσει ή θεσις αύλικοΰ εινε πολύ δυσχερής. Ό 
κόμης Βραχέ, ύποπτευόμενος μή ή άθυμία τοΰ 
βασιλέως προήρχετο έκ τής λύπης τής άπω- 
λείας τής έαυτοΰ συζύγου, παρετήρησεν έπί 
τινα καιρόν τήν εικόνα τής βασιλίσσης κρεμα- 
μένην έν τώ άναγνωστηρίω, ειτα άνεφώνησε 
μετά βαθέως στεναγμού:

— Πόσον ή εΐκών αύτη εινε παρεμφερής ! 
Ιδού ή τόσον μεγαλοπρεπής και τόσον συγχρό

νως ήρεμος αύτη έκφρασις ! . . .
— Αί δά! άπήντησεν άποτόμως ό βασιλεύς, 

οστις δσάκις έπρόφερον ένώπιον αύτοΰ τό ό
νομα τής βασιλίσσης, ένόμιζεν οτι άκούει έλέγ- 
ςεις. Ή εΐκών αύτη εινε περικαλεστάτη ! Άλλ’ 
ή βασίλισσα ήτο δυσειδής.

Είτα περίλυπος έν τή καρδία διά τήν σκλη- 
ρότητά του, ήγέρθη και έκαμε γύραν έν τώ θα- 
λάμφ διά νά άποκρούση συγκίνησιν, δΓ ήν ήρυ- 

θρία. Έστη πρό τής θύρας τής φερούσης εις τήν 
αύλήν. Ή νύξ ήν σκοτεινή, ή δέ σελήνη εις τό 
πρώτον αύτής τέταρτον.

Το άνάκτορον, ένφ σήμερον διαμένουσιν οί βα
σιλείς τής Σουηδίας, δέν είχεν έτι άποπερατω- 
θή, Κάρολος δέ δ XI, οστις έθετο τά θεμέλια 

αύτοΰ, κατωκει τότε τό άρχαΐον άνάκτορον, τό 
κείμενον πρός τό άκρον τοΰ Ριτερχο, προσβλέπον 
τον ποταμόν Μολέρ. Τό παλάτιον τοΰτο εινε 
οικοδόμημα έν σχήματι πετάλου. Τό άναρω- 
στήριον τοΰ βασιλέως ήτο έπί τής μιας τών 
εσχατιών, σχεδόν δέ άπέναντι αύτοΰ εύρίσκετο 

I μεγάλη αίθουσα, έν ή συνήρχοντο αί άρχαί 

του κράτους, οτε έμ.ελλον νά λάβωσι κοινοποίη- 
σίν τινα παρά τοΰ στέμματος.

Τά παράθυρα τής αιθούσης ταύτης έφαίνοντο 
πήν στιγμήν ταύτην φωτιζόμενα ύπό ζωηροΰ 
φωτός. Τοΰτο έφάνη παράδοξον εις τόν βασι
λέα. 'Γπέθεσεν έν πρώτοις οτι τό φώς τοΰτο 
προήρχετο έκ τής λαμπάδος ΰπηρέτου τινός. 
Άλλά κατά τοιαύτην ώραν τί θά έκαμνεν είς 
τήν αίθουσαν, ή δποία άπό τοσούτου ήδη χρό
νου δέν είχεν άνοιχθή; Άλλως τε τό φώς ήτο 

παρά πολύ λάμπον καί δέν ήδύνατο νά προέρ- 
χηται άπό μιας μόνης λαμπάδος. Ήδύνατό τις 
νά άποδώση τό φώς εις πυρκαϊάν, άλλά δέν έ- 

φαίνετο καπνός, αί ύαλοι δέν ήσαν τεθραυσμέ- 
ναι, ούδείς κρότος ήκούετο: τά πάντα προήγ- 

γελλον μάλλον φωτοχυσίαν.
Ό Κάρολος παρετήρει τά παράθυρα ταϋτα 

έπί τινα χρόνον χωρίς νά όμιλήση. Έν τούτοις 
δ κόμης Βραχέ έκτείνων τήν χεϊρα εις τόν θώ- 
μιγγα κωδωνίσκου, ήτο διατεθειμένος νά κωδω- 
νίση διά νά έλθη αύλικός τις ινα πέμψη αύτόν 

νά μάθη τήν αιτίαν τής περιέργου ταύτης λάμ- 
ψεως- άλλ’ δ βασιλεύς τόν έκράτησεν.

— Έγώ αύτός θέλω νά πορευθώ εις τήν αί
θουσαν ταύτην, ειπεν.

Άποπερατών τόν λόγον τοΰτον, έφαίνετο ώ- 
χρός, ή δέ φυσιογνωμία του έξέφραζεν είδος τρό
μου θρησκευτικού. Έν τούτοις έξήλθε στερρφ 
τφ παδί· δ θαλαμηπόλος καί δ Ιατρός ήκολού- 
θησαν αύτφ, φέρων έκαστος άνημμένον κηροπή- 
γιον. Ό θυρωρός δστις είχε τάς κλείδας ε?χεν 
ήδη κατακληθή. Ό Βογκαρδέν πορευθείς έξύ- 
πνησε καί διέταξεν αύτόν έκ μέρους τοΰ βασι- 
λέως, νά άνοιξη παραχρήμα τάς θύρας τής με
γάλης αιθούσης. Μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξις 
τοΰ άνδρός τούτου έπί τη άπροσδοκήτφ ταύτη 
διαταγή. Ένιδύθη έν τάχει καί άφίκετο πρός 
τόν βασιλέα φέρων δρμαθόν κλειδών. Έν πρώ- 
τοις ήνοιξε τήν θύραν στοάς, ήτις έχρησίμευεν 
ώς άντιθάλαμος ή ώς πάροδος πρός τήν μεγά- 

λην αίθουσαν.

'Έπεται συνέχεια.

0 ΔΙΑπΡΕΠΗΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
α »i si ι si ι s

- _____  _

Πρωτότυπος Σκιαγραφία

Είς τήν χορείαν τών πολυτίμων τοΰ γέ
νους ύμών ύπάρξεων α'τινες ύπδ διακαοϊς έμ- 
φορούμενος πρδς τήν καθ’ όλου προαγωγήν 
και άνάπτυξιν τοΰ γένους ήμών ζήλου, ανε- 
δειξαν καί περιήγαγον αύτδ είς τήν προση- 
κουσαν αύτφ τ.εριωπήν, είς τήν χορείαν λε- 
γου,εν, τών εύγενών και μεγαθύμων τοΰ γέ- 
νους ήμών άνδρών, οίτινες απαντα τον βιον 

αύτών ύπέρ τών συμπατριωτών των και μό
νον άφιερώσαντες μέγα άέρος τής περιουσίας 
αύτών, ύπέρ τοΰ έθνους άπώλεσαν, μετ’ έ- 
θνικήι, και δεδικαιολογημένης χαράς κατα- 
τάσσομεν καί έτερον διαπρεπή καί πολύτιμον 
άνδρα, μίαν εύγενή καί έπί έθνοφιλία δια- 

κοινομένην υπαρξιν, τδν μεγάτιμον δμογενή 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ X” ΚΩΝΣΤΑ.

Καίτοι συναισθανόμεθα πληρέστατα τήν 
άδυ «μίαν ύμών έπιχειροΰντες ν’ άναφέρωμεν 
ένταΰθα περί τοΰ εύαγγελικοΰ τούτου άνδρδς 

τού χρηστού τούτου τέκνου τής έωας ίκκλη- 
σίας, ούχ' ήττον καθήκον χρονικογράφου έπι- 
τελοΰντες λέγομεν ότι, τδ ήμέτερον έθνος έ
χει τδ εύτύχημα νά συγκαταριθμή εις τούς 
κόλπους αύτοΰ πλεϊστας εύγενεΐς ύπάρξεις, 
αΐτινες ακραιφνή πρδς τδ έθνος αύτών έπιδει- 
κνύμενοι άφωσίωσιν καί παραδειγματικήν 

πρδς τούς συμπολϊτας αύτών στοργήν, καί 
αγάπην, άπαντα τδν βίον αύτοΰ ύπέρ κοινω
φελών έργων αφιέρωσαν, καί ούδέπςτε έν τή 
έκτελέσει τοΰ καλοΰ άπαυδοΰσιν.

Άν έπιθυμή τις νά μάθη τδ τί δύναται 

νά κατορθώση χαρακτήρ αποφασιστικός, καί 
ούδέποτε μεταβαλλόμενος, συνδυαζόμενος δέ 

μετά θελήσεως ίσχυράς καί άπερρρστουί κα- 

λοκάγαθιας, δέν έχει ή νά μελετήση τον 

βίον τοΰ X’. Κώνστα, καί θά δμολογίση 
μεθ’ ήμών ότι τδ έθνος ήμών ήθελεν είσθε 

άσυγκρίτω τφ λόγω εύτυχές, έάν συγκατη- 
ρίθμη πλειοτέρας πολυτίμους τοιαύτας ύ- 
πάρξεις.

Γεννηθείς έκ γονέων εύσεβών, έξεπαι- 
όεύθη άρκούντως δ κ. Αναστάσιος X'' Κών- 

στας, γαλουχηθεις τήν άληθή πίστιν πρδς 
τήν μητέρα έκκλησίαν καί τήν ίδιάζουσαν 

πρδς τδν πλησίον του αγάπην αισθανόμενος. 
Πολίτης διαπρεπής καί πρότυπον άληθοΰς 
χριστιανού δ κ. Αναστάσιος άπεδύθη είς τδν 
κοινωνικόν άγώνα καί διά τής τιμιότητας αύτοΰ, 
τοΰ εύθέως χαρακτήρας του, τών ιδίων αύτοΰ 

προσόντων, άπεκτήσατο ζολοσσιαϊαν περιου
σίαν. Διακαιόμενος ύπδ άκρατήτου πρδς τά 
καλά ζήλου δ κ. Αναστάσιος X" Κώνστα 
άπαντα τδν βίον αύτοΰ είς κοινοφελής έργα 
άφιέρωσεν δσάκις έζητήθη ή συνδρομή αύ

τοΰ ύπέρ άγαθοεργοΰ σκοπού δ μεγάθυμος ού
τος δμογενής ούδέποτε ήρνήθη αύτήν, μά
λιστα δι’ έκτάκτου γενναιότητας έχορήγησεν 

αύτήν είς πλεϊστας άπεινώς κατατουχθείσας 
δυστυχείς οικογένειας, χωρίς ούδέποτε νά έ
πιθυμή όπως αί άγαθοεργίαι του αύται δια

σαλπίζονται απ’ άκρου είς άκρον, πλήν ώ; 
άληθής φιλάνθρωπος έπαρκεϊται εις τήν έ- 
σωτερικήν εύχαρίστησίν, ήν αισθάνεται ή 
καρδία αύτοΰ δσάκις έκτελεϊ καί πράττει τδ 
καλόν. Είς τήν άνεξάντλητον γενναιότητα 
τοΰ κ. Αναστασίου X” Κώνστα, πλεΐστα 
φιλανθρωπικά καί έκπαιδετικά καθιδρύματά 
όφείλουσι τήν υπαρξιν αύτών, ίδιοι δέ τήν 

έξαιρετικήν πρδς τά δρφανά πατρικήν αύτοΰ 
στοργήν, οφείλει τήν ίδρυσιν αύτού τδ μέγα 
τών Αθηνών όρφανοτροφεϊον, είς δι’ άοί- 

διον πρδς τδν πολύτιμον τοΰτον δμογ-ενή ευ
γνωμοσύνην, αί Άθήναι έδωσαν τδ όνομα 

τοΰ κ. A. X" Κώνστα.
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Μικρόν έκ πολλών, έστω ήμΐν, ή πολύ
τιμος αύ'τη προς τό έθνος ήμών εύεργεσία 
τοΰ άνδρός τούτου, οστις αληθής έπίγειος 
πατήρ τών ορφανών καί άπροστατεύτων είς 
ύπερχίλια φοιτώντα έν τφ ορφανοτροφείφ 
τούτω τέκνα τήν ηθικήν καί διανοητικήν 
διαπαιδαγώγησή παρέχει, γαλουχούμενα τήν 

πρός τό έθνος ήμών πίστιν καί άφωσίωσιν, 
καί καθιστάμενα αληθή τέκνα τοϋ τε γένους 
ήμών καί τής μητρός έκκλησίας. Καί ή μέν 
ιστορία τοΰ έθνους ήμών φαεινοΐς γράμμασι 
αναγραφή έν τοΐς Δέλτοις αύτοΐς τό όνομα 
του μεγαθύμου τούτου άνδρός, ήμεϊς δέ πε- 
ραίνοντες εύχόμεθα άπό καρδίας δπως αί πο- 
λύτιμαι τοΰ άνδρός τούτου ήμέραι ώσι μα- 
κραί καί δ βίος αύτοϋ άνέφελος, έπ’ άγαθψ 
όλοκλήρου τοΰ γένους ήμών.

Συν. Λ. Ε.

----- —atm 1 -- -

Η 25ΕΤΗΡΙΣ
ΤΗΣ Κας ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ

Συγκινητικωτάτη έσπερίς έδιδετο τήν 14ην 
’Απριλίου έν τφ Ζαππείω παρθεναγωγείο πρός 
τιμήν τής διευθύντριας κυρίας Καλλιόπης Κε
χαγιά. Ή εύρεΐα αίθουσα τοϋ καθιδρύματος 
τούτου εύπρεπώς κεκοσμημένη, έβριθεν εκλεκτού 
κόσμου έξ άμφοτε'ρων τών φύλων. Περί ώραν 
9. μ.μ. ό πρόεδρος τοΰ διοικητικού Συμβουλίου 
έδιδε τό σημεΐον τής ένάρξεως τής έσπερίδος, 
μεθ’ δ δ κ. Δ. Πασπαλής ήγγειλε τω φίλο· 
μούσω άκροατηρίω τήν είκοσιπενταετηρίδα τής 
άξιοτίμου Διευθυντρίας άφ’ ενός, καί άφ’ ετέρου 
τήν άκραιφνή μεγαλοδωρίαν τοϋ ίδρυτοΰ τοΰ 
καθιδρύματος.

’Από μέρους τών καθηγητών τοΰ Ζαππείου 
προσεφώνησε τά συγχαρητήρια αύτοϋ τή διευ- 
θυντρία ό τών θρησκευτικών κ. Παρίτσης, έκ 

μέρους δέ τών διδασκαλισσών ή ύποδιευθύντοια 
κ. Εύθαλία Άδάμ.

Κατόπιν πολλών συγχαρητηρίων γραμμά
των, πρός τήν άςιότιμον διευθύντριαν άπό μέ

ρους πλείστων προσώπων, ήρζατο τό πρύγρκμ- 

μα τής έσπερίδος, καθ’ δ έν πρώτοις έζετελέ- 
σθη μουσικός ωραίος μΰθος μετά μονολόγων κα ί 
μονωδιών, διωδιών και χορωδιών, έπιγραφόμε
νός ή Έρυθρόπιλος. Τήν έκτέλεσιν τοΰ μύθου 
τούτου συνώδευσε διά κλειδοκύμβαλού ό καθ
ηγητής τής ωδικής έν τώ Ζαππείω κ. Λάγγ. 
Ή δέ δεσποινίς ΆθηνΚ Καλλίου,έπαιςεν έξαίρε- 

τον τεμάχιον μουσικόν, χειροκροτηθεϊσα ύφ’ ό
λου τοΰ ακροατηρίου.

Έπί τούτοις έληζεν άκριβώς τήν μεσονύ
κτιον ώραν ή έσπερϊς άρίστας καταλιποΰσα 
έντυπώσεις είς πάντας τούς παρευρεθέντας, οϊ- 
τινες άπήλθον συγχαίροντες θερμώς τ·/5 άξιοτί- 
μφ διευθυντρία τοΰ Ζαππείου.

Ή κ. Καλλιόπη Κεχαγχά έπί τφ είκοσιπεν- 
πενταετεΐ αύτής διδασκαλικφ βίφ πρός τοΐς 
συγχαρητηρίοις έλαβε καί ποικίλα καί λαμπρά 
παρά διαφόρων δώρα, έν οΤς διακρίνονται τά 
τοΰ καθηγητικού συλλόγου τοΰ Ζαππείου καί 
τών διδασκαλισσών θερμά δέ συγχαρητήρια έ- 
λαβε καί παρά τοΰ έξωτερικοΰ παρά πολλών.

Άναγνώσατε,

Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών ήμετέρων 
άναγνωστών καί τών φιλόκαλων έν γένει έπί 
τής έν τή δευτέρα σελίδι τοΰ έξωφύλλου τοΰ 
παρόντος τεύχους είδοποιήσεως, άναφερομένης 
περί τοΰ πλουτισμοΰ καί εύρύνσεως τοΰ κατα
στήματος τοΰ κ. Κ. Στρογγυλού. Ό άνα- 
γνώστης έστω βέβαιος ότι ούδεμίαν θ’ άπαν- 
τήση ύπερβολήν έν ταΐς περί τοΰ καταστή
ματος τούτου όλίγαις έκείναις λέξεσι.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΤΛΟΥΔΑ

Τους κάμπους έδιαβαίναμε τδ περασμένο θέρος, 
'Απ’ τά Λαμπρά ανάμεσα άστάχαα τ’ άψηΛά, 

Μέ γέΛοιο είς rd στόμα . . -
Έκεϊ, ΛουΛούδια ’φύτροναν μύρια ‘σέ κάθε μέρος, 
Μέσα ζ” αΰΛάκια τ’ άΛετριοϋ τά γΛυκοβαθουΛά, 

'Στδ μαΛακδ τδ χώμα.

Τά μικρουΛά τά πόδια της όΛότεΛα χαμένα, 
‘Στά χόρτα μέσα τά παχιά, πού ‘βάδιζε πεζή, 

Μ δΛη την ευστροφία, 
ΓΛυστρούσανε τά δύστυχα, πΛήν έΐχ' εκεί εμένα 
Γιά βοηθό πΛησίο της ... ΓεΛούσαμε μαζή, 

Γιαύτην την ευτυχία ... !

Τδν περσινά χειμώνα, ’κει έζω εις τδ Λιβάδι, 
Τδ κρύο χιόνι έπεφτε ’Λαφρά ‘Λαφρά ψιΛδ, 

Κι άσπριζε τδν αιθέρα.
’Σάν ένα ώραιότατο πεταΛουδών κοπάδι, 
"Οπου στρεφογνρίζεται καί τρέχει 'σάν τρεΛΛδ, 

Τδ Μάϊ ’στδν αέρα.

Και ρίχνωντας επάνω μας δροσάτα και μέ χάρι, 
Τδν άπαΛδ μανδύα του τδ Λευκοκεντητδ, 

’Σά νάη τανε στοΛίδι ...
Τά μαύρα γΛυκοάσπριζε μαΛΛιά της· τδ καμάρι 
Τού τρυφερού προσώπου της . .. ΓεΛούσαμε γι’ αΰτδ, 

Τδ φυσικό παιχνίδι . .. !

Τά ΛούΛουδα ανθίζουνε πάΛι σ’ αυτά τά μέρη, 
Τδ χιόνι πάΛι ’στά βουνά πέφτει τδ δροσερό, 

Ναι, τίποτα δέν Λείπει ... !
ΆΛΛά χειμώνας ό χιονάς καί τ’ άνθοκαΛοκαίρι, 
Τί διάφορο ’στδν πόνο μου έχουνε τδν πικρό, 

Τή μαύρη μου τή Λύπη ... ;
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Για πάντα πια τεΛείωσε τδ γέΛοιο είς εμένα!
Για πάντα ... κρύο μάρμαρο τον τάφου μεΛανδ, 

'Μαύρισε τή ψυχή μου.
Κ έσκέπασεν άΛύπητα τ άνθη τά μνρισμένα, 
Καί τδ Λευκό ποϋ έπεφτε τδ χιόνι τδ αγνό .. .

Έχασα τήν καΛή μ ον !

« Σάν πουΛάκι σέ κυτάζει 
«καί γΛυκά σοϋ κεΛαϊδή 
«μην τ' άφίσεις να πετάζη 
« σέ ιτιάς ζερό κ.Ιαδί.

Για 'μένα βρύσαις 'στέρεψαν ... Μά τρέχουνε ποτάμι 
Τά ’μμάτια μου ακούραστο, τ αηδόνια ’στά κΛαδιά, 

Άσματα πιά δέν χύνουν ..,
Τά ’σώπασεν ή Λύπη μου, βωβά τά έχει κάμει- 
Μόν’ ό πικρός μ’ ακούεται πόνος απ’ τήν καρδιά, 

Καί στεναγμούς άφίνουν, 
Τοϋ κάμπου τά πουΛιά.

’Σβύστηκε τδ χαμόγεΛο ’στά ρόδινά της χείΛη ... 
Παράκαιρα. Έχάθηκεν ό κόσμος πιά γιά 'μέ, 

Τίποτα δέν μ’ ευφραίνει ... !
Η’ ζωγραφιά ποϋ ’Λάτρευα επέταζεν ή φίΛη, 
Εύτυχησμέναι ’φύγανε γιά μένα πιά στιγμαί, 

Και μνήμα μόνο μένει, 
Παρηγοριά σ’ εμέ ... !

JCqnst. ^.ςλανιδης.

Δέν ήζεύρω αν έπήΛθε 
ευτυχία ή χαρά, 
ή νεκράνθημα σε τάφο 
έφυτρόσαν ΘΛιβερά.

ΆΛΛά όταν εις τά δάση 
κύκνου άσμα άκουσθή 
ΘΛιβερά στενάζ' ή αύρα 
καί ό ζέφυρος πενθεί.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΟΝΗΣ.

ΣΕ ΙΤΙΑΣ ΞΕΡΟ ΚΛΑΔΙ
----=0=----

"ΟΛοι Λέγουν πως ’στδ κάΛΛος 
μάγος είσαι ουρανός! 
όπου τόσα έχ αστέρια 
κ είναι πάντοτε χΛωμός.

Σάν νά είν έρωτεμένος 
μέ τήν άνοιζι τής γής, 
μέ τής θάΛασσας τδ κϋμα, 
μέ τήν αύρα τής αυγής.

Π.Ιήν τί μ’ δφεΛεί τδ κάΛΛος 
τί ό μάγος ουρανός! 
άφοϋ πάντοτε άπαύστως 
μέ παιδεύης άπηνώς.

Άστραπαϊς φωτιαΐς άφίνεις 
σάν εχθρό μέ πυρποΛείς, 
μέ τούς φΛογερούς σου πάντα 
κεραυνούς μέ άπειΛείς.

Κι’ όταν μαύροι σέ σκιάσουν 
ΘΛιβεροί μου στεναγμοί, 
προκαΛεϊς τήν τεΛευταία 
των έρωτα»· μου στιγμή ...

'Ενώ άΛΛοτε θυμήσου 
μέ χαμόγεΛο γΛυκδ 
τής καρδιάς μου έζητούσες 
νά σοϋ πω τδ μυστικό.

ΆΛΛά ακούσε τί είπε
μ’ άπΛωμένα τά φτερά 
σέ μιά έμορφη κοπέΛΛα 
ένας κύκνος μιά φορά.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ Α Λ Η θ ΕIA1
-----=0=—

— Ζωή έστι θάνατος έν έγρηγόρσει· θά
νατος δέ ζωή έν υπνω.

— Αί γυναίκες εΐσί τοσούτφ μάλλον αδύ
νατοι, καθ’ όσον αύται στηρίζονται πλειότε- 
ρον έπί τής ισχύος των· τοσούτω δέ μάλλον 
ίσχυραί, καθ’ όσον πιστεύουσιν έπί τής ιδίας 
αύτών αδυναμίας.

— Ή ποίησις είναι λάμψις σπινθηροβο
λούσα, ή δέ εύφράδεια πυρίτις μεταβάλλουσα 
είς κόνιν.

— Έρως άνευ ήδονής, ταΰτόν ατμόσφαι
ρα άνευ άέρος.

— Αί καρδίαι εΐσί φρούρια ών οί φρουροί 
πάντοτε καθεύδουσι.

— Ό έρως είναι θεός λογίζων τούς ίερείς 
αύτοΰ διά τοΰ αριθμού τον βλασφημούντων 
αύτόν.

— Ή οργή, ώς και ή πυρίτις, άνάπτει 
δι’ ένός σπινθήρας, καί σβέννυται χωρίς νά 
έγκαταλείπη λείψανα.

— Ή μνησικακία είναι στόμα κανονιού 
φονεύον τόν τηλεβολιστήν.

— Διά νά έννοήση τις κατά πόσον δύνα- 
ται νά μισήση μίαν γυναίκα, δέον νά ένθυ- 
μηθή πόσον ήγαπήθη.

— Ή ύποκρισία είναι προσωπίς άποκα- 
λύπτουσα καί ούχί πέπλος άποκρύπτων.

— Ή φιλοδοξία χορηγεί, μετά τήν τε- 
λευταίαν λέξιν τής ζωής, τήν σελίδα τών 
παροραμάτων.

— Όταν σύζυγός τις άποχωρίζηται τής 
συζύγου του, αυτή λέγει : « Μέ έγκαταλί- 
πουσιν » άλλ’ έάν αύτή αύτη είναι ή φεύ- 
γουσα, « ύπακούω είς τήν αξιοπρέπει
αν μ ου.»

— Ή αληθής άνδρία δέν έπιζητεϊ τούς 
κινδύνους, άλλά τούς προλαμβάνει.

— Ούδέν εύχερέστερον τού άντιγράφειν 
καλλιτεχνικήν τινα εικόνα, ούδέν δ’ ώσαύτως 
δυσχερέστερον τοϋ άντιγράφειν τήν φύσιν.

—Ή χάρις είναι τί άλας τής ώραιότητος.
— Τό νά άπορίπτωμεν τήν φιλίαν τών 

ισχυρών, δηλοϊ ότι θεωροϋμεν αύτούς. ανα
ξίους ήμών τό νά έπιδιώκωμεν δέ αύτήν, 
ότι καθιστάμεθα ανάξιοι ταύτης.

— Διαμαρτυρία πίστεως έκ μέρους γυναί
κας, ύπόνοιά έστιν άστασίας.

— Οί άνθρωποι γίνονται δυστυχείς ένε
κα τής διά τήν εύτυχίαν δίψης των.

— Δύο γυναίκες δύνανται νά ώσι φίλατ 
έν ίσω δέν συμφωνοϋσι έπί τής αξίας ένός 
άνδρός.

— Ή γυνή κολακεύεται πλειότερον άπό 
μιας κακής λέξεως κατά τίνος άντεραστρίας 
της, παρά άπό δλόκληρον δι’ έπαινετικον αύ
τήν λόγον.
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— Ή νεανις εισπνέει τον έρωτα, ή δε γυ- ! 

νή προσέτι τον αναπνέει.
— Τοσούτω μάλλον απομακρύνεται τις 

τής έννοιας τών προθέσεων τής γυναικδς, καθ’ 
οσον νομίζει δτι έννοεΐ ταύτας.

— Ή κολακεία παρά ταϊς γυναιςίν είναι 
χάλυψ έξάγων έκ τοΰ πυρίτιδος σπινθήρα.

— Όταν γυνή τις λέγει ύμϊν, «Έστέ φί
λος τοΰ συζύγου μου» θέλει νά εΐ'πη «’Εστέ 
έχθρο'ς του.»

— Γυναίκες καί άκάνθαι είναι ταΰτο'· δέν 

άπαλλάττεταί τις αύτών άνευτινώναμυχών.
Η. Ρ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εΐδοποιοΰμεν τούς άξιοτίμους κ. κ. συνδρο
μητής ήμών δτι τοΰ λοιπού ούδέν « Έλε
γε ΐ ο ν » καταχωρισθήσεται έν τφ « Λογίω 
Ερμή » καθότι καί εις τον προορισμόν τοΰ πε
ριοδικού άντίκεινται ταΰτα, καί τήν τάξιν αύ- 
τοϋ διαστρέφουσι.

Όθεν, παρά τήν καλήν θέλησιν ήμών, όπως 
εύχαριστήσωμεν τήν επιθυμίαν τών άποστελ- 
λόντων ήμΐν τοιαΰτα, δηλοποιοΰμεν οτι εφεξής 
ούδέν πόνημα φέρον τίτλον Ελεγείου, γί
νεται δεκτόν έν ταϊς στήλαις τοΰ « Λογίου 
Έρμου. »

Προσσίθεμεν δ’ δτι έν τοϊς προσεχοϊς τεύχε- 
σιν τοΰ περιοδικού, παν τό έφ’ ήμΐν θέλομεν κα
ταβάλλει δπως έπανορθώσωμεν τήν τάξιν αύ
τοΰ, παρέχοντες τήν έκλεκτοτέραν καί ώφελι- 
μωτέραν ύλην.

* * ★

Έκδίδοται έν τώ τυπογραφείο) ήμών λίαν 
φιλοκάλως καί έν κομψοϊς τεύχεσιν, άπό τίνος 
χρόνου, καθ’ έφθημερίαν, ύπό τών φιλοπόνων 

νέων Ίωάννου Βιτάλη, Εύστ. Κανδούτζα καί 
Εύστ. Λιβαθινοπούλου, τερπνότατη καί ήθικω 
τάτη ύπο πολλής έπόψειι. καί προσιτή πάση 
οϊκογενεία δια τό άφελές καί εύληπτο*  τών 
διαδραματιζόμενων έν αύτή γεγονότων, μυθι

στορία «Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΑΤΌΣ » κεκοσμημένη 
διά λαμπρών εικόνων. Άγγέλλοντες δθεν τήν 
έκδοσιν τής άνωτέρω μυθιστορίας, θεωρούμεν 
καλόν τήν σύστασιν αύτής, άτε τρανώς έμφα- 
νούσης τό δραματικόν, τό ιστορικόν, τό ήθικόν, 
τό αγνόν καί έν ένί λόγω, τήν κακίαν τεταπει- 
νουμένην καί τήν άρετήν ίσταμένην ώς κορω
νίδα έπί πάσης πράξεως τής ανθρώπινης ύ- 
πάρξεως.

Οί φερέπονοι ούτοι νεαροί έκδόται, τυγχά- 
νουσιν άξιοι πάσης ύποστηρίξεως καί παντός 
έπαίνου, καθόσον μή φεισθέντες πάσης χρημα
τικής θυσίας πρός έξωραϊσμόν τοΰ έργου αύτών, 
έπιπρ.σέθεσαν έν τελεί ώς παράρτημα καί έτέραν 
γλαφυρωτάτην καί γραφικωτάτην μυθιστορίαν 
« ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΝ ΦΡΕΑΡ » άνευ ούδεμιας 
ϋπερτιμήσεως. Με'χρι τοΰδε έξεδόθησαν είς φώς 
καί φέρονται πρός άνάγνωσιν τών φιλομούσων 
καί φίλων τών μυθιστορημάτων, έννέα φυλλά
δια, έκάστου τών οποίων ή τιμή ώρισται γρο- 
σίου.

’Ασμένως άναγράφομεν τούς γάμους τοΰ γνω
στού έν τώ έμπορικώ κόσμφ άξιοτίμου κυρίου 
Άλκιβιάδου Έμπειρίκου, τελεσθέντας έν Βραΐλα 
μετά τής χαριτοβρύτου καί έρασμίας νεάνιδος 
κ. Μαρίας Θ. Ήπίτη, θυγατρός τοΰ μακαρίτου 
συνταγματάρχου Θεόδωρου Ήπίτη καί έγγονής 
έκ μητρός τοΰ άποβιώσαντος ναυάρχου Κριεζή.

Τοϊς νεονύμφοις εύχόμεθα τον συζυγικόν βίο*  
άνέφελον καί μεστόν παντός αγαθού.


