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απαγγελίας έν x{[ μεγάλη αΙΟοΰση τοϋ 
Γνμνασϊου Κν&ων'ιών ιη 3 . η Ίανοναοιυυ 
l i l l a ,έπ' . .η Εορτή τών τριών 'Ιεραρχών . 

Φιλόμουσος όμήγυρις, 
Μεγι λην καί ένδοξον ίστορικήν εορτή ν άγει 

σήμερον τύ παν?λλήνιον σύμπαν από π εράτων 
Γως περάτων της πατρίου αυτού χώρα.., ήν « π ' 
α γ ώ ν ω ν δι 3 αειμνήστων κατορθωμάτων οί π ρ ό 
γονοι αυτού και υί πατέρες ί κληροδότησαν ει; 
τούς επιγενόμενους. Live ιιΰτη ή πολυύμνητος 
εορτή τών μεγαλώνυμων ηρώων τής Ελληνικής 
Εκκλησίας, τών φωτοβόλων άστέρω / του πνευ
ματικού στερεώματος, τών θεσπέσιων προμάχων 
του Ελληνικού πνεύματος, τών κρατερών μαχη
τών της χριστιανικής πίστεως, την οποίαν α ϊ τ ο ί 
ε̂ ς αιώνα τον άπαντα έστερέωσαν διά τε τών ει-
κλεών προ; τους πολεμίους αγώνων και Sia τών 
όπλων της μελίρρυτου αυτών σοφίας κ α ι γλώσ
σης. 

Οί περιφανείς οιτοι 'Ιεράρχαι του τετάρτου 
αιώνος, τύ καύχημα και το κλέος τών ορθοδό
ξων, έ'νθεοι ύποφήται τις διδασκαλίας του Ιη
σού και ήρωες Της υψηλής ή&ιχής έν άνθρώ-
ποίς, είνε αμα και διαπούσιοι κήρυκες της Ελ
ληνικής παιδείας κι/ί σ ο φ ώ τ α τ >ι τΐ,ς πλατωνικής 
φιλοσοφίας μυσταγα^γοΐ κΐίί τής δημοσθενείου 
ρ τορείας μιμηταΐ ο\ϊχι ά(^ερ;-γγΐΌΐ, αυτοί, εϊπερ 
τινές και ά/JwOi, εν τών μεγίστων Ιστορικών γε-
}ονάτο7ν έπιτελεσαΛτες δια τής σοφίας αυτών 
της γνησίως Ελληνικής, την πλήρη και τελείαν 
δήλον ότι διαλλαγήν τον Ελληνικού πνεύ

ματος, την υπ** αυτού τού θεανθρώπου προκη-
ρυχιπεΐσαν, προς τήν διδίχσκαλ·'αν του χριστιανι
σμού, και τον δεσμον τον αρρηκτον έκτοτε ανά 
τούς αιώνας της σοφίας τού Πλάτωνος και τού 
Ευαγγελίου της χάριτος. Άπύ τής συνδιαλλαγής 
ταύτης έςηρτήθη έκτοτε ή πνευματική φυσιογνω-
μ'α καΐ ή τΰχη τού νεωτέρου Χριστιανικού κό
σμου. Και είνε αληθώς το μέγιστον τών γεγο
νότων τής παγκοσμίου ιστορίας ώς προς τα απο
τελέσματα αυτού ή τελε'α αύτη συνδιαλλαγή τών 
δύο τέως αντίπαλων δυνάμεων, αϊτινες έ'μελλον 
να δεσπόσωσιν έκτοτε τής "ψυχής val τής συνει-
δήσείος τών ΕύρΜ>παϊκών λαών, τών κληρονόμων 
τού άρχα'ου πολιτισμού, καΐ να άναπετάσωσιν 
εις αυτούς πλατείας τάς πύλας τού καλλιμόρφου 
ναού τής Ελληνικής εύμουσίας και τών ανεκτί
μητων θησαυρών τού Ευαγγελίου. 

Δια τούτον τον λόγον ή φωτοβόλος αύτη τρι-
ας τών Έλληνικωτάτοιν τήνψυχήνκαί τύ πνεύμα 
'ίεραρχών άνεκνρύχί̂ η καθ 5 απαντάς τούς αιώ
νας ύπύ τής πανελληνίου συνειδήσεως ώ ; το 
φαεινότατον σύμβολον τής διφυούς αυτού αθα
νάτου ψι-χής» ώς διδάσκαλοι καικαθηγεμόνες τής 
σοφίας άμα και τής υψηλής αρετής, ήν ουδέπο
τε, έν ουδεμία περιόδω τού μακραίωνος ιστορι
κού βίου τού Έθνους, έν τή ζοφερά νυκτί τής 
αμάθειας καί ταπεινοχτεως, και έν ήμέραις εύ-
κλεών άγο>νων, οί πατέρες ημών και οί πρόγονοι 
έπαύσαντο ποθούντε; ισχυρώς καί θερι^πεύοντες 
κατά δύναμιν. Καί είνε ούτος ό λαμπρότατος καί 
είκλεέστατος τών χαρακτήρων τού eΕλληνικού 
Έθνους. Εύλόγοίς άρα ή έορτί, αύτη τής όρθ-·-
δόξου ημών Εκκλησίας καθιερο'>θη άμα καί ώς 
εορτή τών Ελληνικών Γραμμάτων καί τής παι
δείας, την οποίαν ημείς δια τών πολυαρίθμων 
ανά τήν Όθωμανικήν Αύτοκρατορίαν τής πα-
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τροπαραδότοΰ μαθήσεως φυτωρίο:>ν, φιλόστορ
γους περιέπομεν, ώς κειμήλιο ν τιμαλςί-ς τής τών 
προγόνων κληρονομιάς, και φιλότιμο ς κατά το 
επιβάλλον ήμΐν χρέος άγωνιζόμεθ·* να παρα-
δώσωμεν εις τάς γενεάς τάς έπερχομενας. Καί 
επειδή ή ευεργεσία είνε ομολογουμένως προγο
νική αρετή, οί δέ φιλοπάτριδες εύεργεται δαπα-
νώσιν έναμίλλα>ς εις διάσωσιν τή: πατρίου πα
ρακαταθήκης, ή εορτή τών κλεινών διδασκά
λων της Εκκλησίας είνε άμα καί ήμερα επι
μνημόσυνος τών αειμνήστων ευεργετών τον η
μέτεροι» Έθνους, ών τα ονόματα εγγράφονται 
οΰ μόνον έν στήλαις λίθινα ις εις μίμησιν τών 
έκγόνων, άλλα καί έν τή βίβλω τής ζοιής καί 
εν τή καρδία καί συνειδήσει τών γενεών τών 
επερχομένων. Καλόν oè καί χαρμόσυνον άλη-
θώς εθος παρέδωκαν ήμΐν υί πρόγονοι, οί τί]ν 
λαμπράν ταύτη ν έορτήν τών Γραμμάτων σύ
στησα ντες, χάρμα τω ό'ντι καί αγλάισμα καί νου 
καί καρδίας, διότι πλην τών μελίρρυτο ν τής 
Εκκλησίας ασμάτων, δι9 ών γεραίρομεν τήν 
μνήμην τών μεγάλων Ιεραρχών, καί δια πα
νηγυρικών λόγων το άφθαρτον κάλλος τήςΈλ-
ληνικής σοφίας καί τοΰ ""Ελληνικού πνεύματος, 
όπερ έμόρφωσε τον νεώτερον κόσμον, έγκωμιά-
ζυμεν εν τοις Έκπαΐδευτηρίυις. 

Λ' . 
Αγορεύων το δεύτερον από του βήματος τής 

ημετέρας Σχολής κατά τήν ήμερα ν ταΰτην,θά 
όμιλήσο) περί της ποιήσεως του Αισχύλου καί 
θα έπιδείςω μίαν τών δραματικο>τάτων εικόνων 
τής τραγικής Μυύσης,ά ναλύων τήν πρώτην τών 
τραγωδιών τής πολυθρύλητοι) ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ, 
τοΰ τελειότατου τών δραματικών έργων του Α 
θηναίου ποιητοΰ, δστις ύπήρξεν αναμφισβητή
τως ο μέγας πατήρ καί διδάσκαλος τής ΤΡΑΓΩ-
Λ 1 Α Σ , ή ώς λέγε* χαριέντως ό ευφυέστατος κω 
μικός: « ό πρώτος τών Ελλήνων πυργώσαςόήματα σεμνά καί κοομήσας τραγικών λήρον.* 

( APIΣΤ. ΒΑΤΡ.) 
1003—ö 

9Από τοΰ δικαστηρίου τής Ηλιαίας, έν φ ή 
επονείδιστος δημαγα>γία τοΰ Ανύτυυ καί τοΰ 
Μελήτου κατίσχυσε τής φωνής τοΰ φιλοσόφου, 
εις δν ή ά νθρωπότνς οφείλει την απόλυτον 
ελευθερία ν τοΰ πνεύματος, θα μεταφέρωμεν την 
σκηνήν εις τα φοβερά ανάκτορα τών Ατρειδών, 
ϊνα ,ϊδωμεν τήν τύχην τοΰ μεγάλου βασιλέως 
καί στρατηλάτου, δστις ήγαγε τον χιλιοναύττ ν 
τών 9Αχαιών στόλον εις τάς άκτάς τής Τροίας 
καί έπόρθησε το ιερόν 'Ίλιον, τήν πολυθρν-
λητον πόλιν, ήν άπηθανάτησεν ή δόξα καί το 
δνομα τοΰ Όμηρου. Έζησαν πολλοί πρύ τοΰ 
9Αγαμέμ\ονος βασιλείς, ισχυροί καί μεγάλοι, 
αλλ9 άδάκρυτοι καί άγνωστοι κείνται άπαντες υ
πό ζόφον, επειδή έστερήθησαν τοΰ « Φείου ά-
οιδοϋ » , είπεν εΰστόχως ό υπερήφανος Ραχιαί
ος ποιητής.. Καί αληθώς, πόσοι ήρωες δεν ό-
φείλουσι τήν άθανασιαν αυτών εις τήν ΠΟΙ-

Η Σ 1 Ν ; Ό μέγας Αλέξανδρος, ό ευγενέστατος 
τρόφιμος τής Ίλιάδος, έμακάρισε τον "Αχιλλέα 
ότι τοιούτου κήρυκας εις τήν μνήμην τών επερ
χομένων γενεών έτυχεν, οϊος ό "Ομηρος. Ή 
μεγαλοφυία αΰτοΰ προεμάντευσε τήν τΰχην τών 
άληθάκ έκλάμπρων αυτού κατορθωμάτων, ά'τι-
να ή ποίησις δεν ένεκο»μίασεν. Αυτός ουχί * ά-
οιδοϋ», αλλ9 ουδέ βιογράφου η ανταξίου τών 
πράξεων του ιστορικού είς τήν έπειτα μνήμην έ
τυχεν, πλην μόνου τοΰ καλοΰ κάγαθοΰ Χιηρωνέ-
ακ, όστις τεσσάρας αιώνας βραδύτερο ν παρέδω-
κεν εις τον θαυμασμύν τί ς άνθρωπότητος μετά 
τών άλλων ενδόξων ανδρών τής Ελλάδος καί 
τίς Ρώμνς καί τοΰ "Αλεξάνδρου τά έ'ργα, καί 
τοΰ μαθητού του φιλοσόφου Επικτήτου Αρρι-
ανοΰ, τοΰ ίκ Νικομνδε'α:, όστις συνέγραψε τήν 
« Ανάβαοιν». Αλλ* οι μεγάλοι άνδρες, τέκνα 
μακροχρονίων έλπίδων καί πόθων, είνε γνή
σια εκγονα τίς εποχής των. Υποδύονται τήν 
μορφή ν, τήν οποίαν αυτοί οι καιροί καί αί τΰχαι 
τών λαών έπιβάλλονσιν, όταν έλθη το πλήρωμα 
τοΰ χρόνου καί ή Πρόνοια τοΰ Θεοΰ εΐδοκήση 
να έξαποστείλη είς τους ανθρώπους τον έκλεκτόν 
της. Ή νεανική Ελλάς τοΰ Αγαμέμνονος έγέν-
νησε τον ΗΡΩΑ ΠΟΙΗΤΗ Ν, τον θείον Όμ: , -
ρον, καί ή Έλλός τοΰ Φιλίππου καί τοΰ Αρι 
στοτέλους, ή ανδρική καί φιλόσοφ"ς> τ °ν ΗΡΩΑ 
—ΒΑΣΙΛΕΑ, το τεκνον τών βαθύτατων πόθων 
καί τών καλλίστων άθλων τοΰ Έλληνισμοΰ. Ή 
«Φεσπεσία τώνΜονσών άοιδή» ίπεχώρτσεν είς 

το δόρυ τοΰ στρατλάτου. ""Η ποίησις είχεν εκ
πλήρωση τήν (ραεινήν άποστολήν της άχρι τών 
χρόνων τοΰ Αλεξάνδρου. 

Β' . 

Ή ποίησις! Τί θαυμαστύν δημιούργη
μα!—δώρον άλνθώς τών Μουσών, τών θυγα
τέρων τής Μνημοσύνης. Είνε τό κάλλιστον άν
θος τοΰ Ελληνικού πνεύματος. 9 Α φ 9 ου έψαλε 
τά κλέη τής ηρωικής εποχής καί έπαίδευσε τήν 
"Ελλάδα με τους θησαυρούς τής σοφίας της διά 
τοΰ Όμηρου, αφ 9 οΰ ύμνησε τους θεούς, τους 
διαιτητάς τών άνθρίοπίνων, καί έκόσμησε με τά 
μελίχροα αΰτΐς άνθη τον βίον, άφ 9 οΰ ανέδεσε 
τήν κεφαλήν τών νικητών έν τοις πανελλήνιο ις 
άγώσιν με τό χρυσούν διάδημα τής καί αρετής καί 
ανδρείας, καί μέ τον στέφανο ν τής αθανάτου 
δόξης, άφοΰ έτερψε ν, έδίδαξε, παοεμύθησε καί 
έπλήρωσε θεσπέσιας μολπής καί αρμονίας τον 
βίον τοΰ Έθνους, έστρεψεν είτα τό βλέμμα βα
θύτερο ν >-:ις τον άνί>ρο>πον καί έπλασε τήν α
γά) δ ία ν. Λέγομεν ,,έπλασεν," διότι ή ποίησις, 
ή άνταξία τοΰ ονόματος τούτου, είνε αληθής δη
μιουργία, καί ό ποιητής αυτό τοΰτο δημιουργός, 
όστις μέ τήν πνοήν τής ψυχής του δίδει ζωήν 
εις κόσμον ολόκληρο ν, όστις, ώς οι αρχαίοι θε
οί, παραμένει άείποτε αθάνατος καί άγήρως. Δεν 
άνέπλασεν ώραι'αν, ερατεινή ν καί γλ\*κεΐαν, φαι-
δράν καί χαρίεσσαν, ΐδανικώς θαυμαστή ν καί 
ΰπέρσ/ον είς κάλλος καί είς λαμπρότητα τήν 
μορφή ν τής ηρωικής Ελλάδος ο Όμηρος, ό βα-
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σιλευς οΰτος τών ποιητών, ό θείος ζωγράφος καί 
μιμητής, ό διδάσκαλος πάσης αρετής καί σοφίας; 

Κατά τήν γνώμην τοΰ Πλάτωνος καί XJV 
Αριστοτέλους, οιτινες είνε οί άψευδείς νομοθέ-
ται τής ποιήσεως καί τής άλλης λογοτεχνίας, ή 
ενδόμυχος ουσία τής ΤΕΧΝΗΣ είνε ή ΜΙΜΗ-
Σ 1 Σ , ταΰτόν ειπείν ή δημιουργία, ή δέ αρί
στη καί έκπρεπεστάτη τών καλών ή ελευθερί
ων τεχνών, ή ΠΟΙΗΣΙΣ, ή μεταχειριζομενη 
ώς όργανον τύν προφορικόν ΛΟΓΟΝ, ουχί πε-
ζώς καί άμούσως, κατά τήν κοινην χρήσιν, α)1σ. 
μετά μέτρου καί ρυθμού καί αρμονίας, παρέχει 
υμΐν τήν έντελεστάτην εικόνα τή; μιμήσεως, δι
ότι ό λόγος είνε ό έρμηνεΰς τής διανοίας καί τής 
ψυχής. Αυτός αποκαλύπτει τάς ύψηλάς ιδέας καί 
τά διανοήματα, τά γενναία αισθήματα καί τά 
πάθη τής ανθρώπινης ψυχής καί καρδίας. Λόγος 
ψυχής ΕΙΔΩΛΟΝ, ειπεν ό "Ισοκράτης. Καί άν 
ή ψυχή αΰτη αισθάνεται τήν άρμονίαν τοΰ κό
σμου, δπως οΐ Πυθαγόρειοι έπίστευον οτι ήκου-
ον τήν άρμονίαν τών ουρανίων σφαιρών, άν εί
νε φιλόκαλος καί φιλόσοφος, άν θαυμάζη δήλον 
δτι καί εκπλήττεται προς τά είδωλα τοΰ άϊδί-
ου κάλλους, δπως έωρόνει ό Πλάτων περί τοΰ 
ί Η) αικοΰ φιλοσόφου, άν είνε ικανή νά ΐδ(] 
-.αί νά γνωρίση το εις πάντας τους βροτούς 
ψ φανερόν μυηήριον, » ώς έλεγε ν ό Γκαίτε, 
τήν θεοειδί) ΙΔΕΑΝ τοΰ κόσμου, τήν λανθά-
νουσαν ει; πάντα τά δ'ντα,—έχομεν τότε τον 
θείον κα/λιτέχνην καί μιμητήν, όστις θά ανά
πλαση διά τής φαντασίας αΰτοΰ καί τοΰ λό
γου τον κόσμον, τό κάλλιστο ν τών έργων τοΰ 
δημιουργοΰ, ιδανικώτερον τοΰ φαινομένου καί 
iJ-λειότερον. Από τής όψεως τοΰ ΚΑΛΟΥ 
Βλέπει τον κόσμον ό ποιητής, από τής όψεως 
τοΰ ΑΓΑΘΟΥ ό φιλόσοφος ή Ö προφήτης,οϊ-
τινες κατά τοΰτο καί μόνον διαφέρουσι τοΰ ποι
ητοϋ, ει καί άπαντες άναζητοΰσι τό θείον, τό 
άφθαρτον, τό άίδιον καί αθάνατο ν έν τε τφ 
άνθρώπορ καί έν τώ κόσμφ. Αλλά τά ΕΙΔΩ
ΛΑ, ή τά εκμαγεία τοΰ ΚΑΛΟΥ, είνε λαμ
πρότερα και έκφανέστερα εις τά όμματα πάν
των, καί διά τοΰτο ή ηοίηοις είνε καί μάλλον 
προσιτή καί μάλλον ευνόητος τής φιλοσοφίας, 
εΛ. καί οί Έλληνες ουδέποτε έχώρισαν τό ΚΑ
ΛΟΝ από τοΰ ΑΓΑΘΟΥ, αλλά καί έλάτρευσαν 
έξ ϊσου ισχυρώς καί ήσκησαν θαυμασίως έν τε 
τω βίω καί έν τοις έ'ργοιςτοΰ πνεύματος. 

Γ ' . 

Καί ή Ε Π Ο Π Ο Ι Ί Α τοΰ Όμηρου, ή ιλα
ρά καί χαρίεσσα, καί ή τραγωδία τοΰ Αίσχΰ-
λυυ καί Σοφοκλέους, ή φοβερά καί φιλόσο
φος, ουδέν άλλο είνε ή πιστύν έκμαγεΐον καί 
κάτοπτρον ανθρωπίνου βίου, « μίμησις δήλον 
οτι πράξεως σπουδαίας καί τελείας», ώς απο
φαίνεται ΰ νομοθέτης τής ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ, ό 
Αριστοτέλης. Αμφότεραι μιμοΰνται καί πρά
ξεις καί ήθη, ή χαρακτήρας, καί διάνοιαν καί 
λόγους ανθρώπων σπουδαίων, διότι τό φαΰλον 

αυτό καθ' εαυτό, ώς άμοιρον πάσης Ιδέας, εί
νε ανάξιο ν μιμήσεως. Εΰνόητον έκ τούτου τίνος 
ένεκεν ή Ελληνική ποίησις έξήλασε τό αί-
αχρόνάκο τών κήπα>ν τών Πιερ'δων. Καί περί 
αυτής τής ρητορικής άςιοΐ ό Αριστοτέλης οτι 
« δεν πρέπει νά πείθη τά φαΰλα», καίπερ άλ
λως υπό τής ανάγκης βιαζομένη καί τά αντί
θετα τών δικαίων νά έξετάζη. Οΰτω καί έντή 
τραγωδία, διαγράφονται μεν δαιμονίως ύπο του 
ποιητοΰ καί οί κακοί χαρακτήρες πολλάκις χά
ριν τής συγκρούσεως τών παθών, καί επιτεί
νεται είς τό άκρότατον διά τής αντιθέσεως ταύ
της ή πάλη τών δραματικών ηρώων, αλλ* ή 
μίμησις τής «σπουδαίας καί μεγάλης » πράξεως 
συναναιρεΐ καί τό δευτερεΰον* τοΰτο στοιχεϊον 
εις τήν αίθερίαν καί ίδανικήν τοΰ ΚΑΛΟΥ καί 
τοΰ ΑΓΑΘΟΥ χώραν. Τοιαύτη ή φΰσις τής 
δραματικής μάλιστα μιμήσεως. Δεν πρέπει ά
ρα Λα έκπληττώμεθα διά τους « μοχθηρούς χα
ρακτήρας*. Ό θεσπέσιος Πλάτων ειπεν δτι 
είνε αδύνατον νά άπολεσθή τό ΚΑΚΟΝ έκτου 
κόσμου. Αείποτε ενταύθα υπάρχει τι « ΰπε-
ναντίον τοΰ αγαθού», δτι τό ΚΑΚΟΝ εξ α
νάγκης περιπολεί τήν θνητήν φΰσιν. Αλλ 9 έν 
τ ή πάλη έκλάμπει ή σοφία καί ή αρετή τών 
αληθώς μεγάλων, τών υπέροχων καί δαιμονί
ων φύσεων, έ'ν τε ταΐς τραγωδίαις τών ποι
ητών, καί επί τής μεγάλης σκηνής τού βίου. 
Έπειτα υπάρχει ή ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ, ή φοβερά 
αυτη καί αμείλικτος θεότης, ή υπέρ τάς κε
φάλας τών δυστήνων βροτών αιωρούμενη, πα-
ράγουσα πολλάκις, κατά τάς δοξασίας τών αρ
χαίων, τους ανθρώπους είς όλεθρο ν. Τό στοι-
χεΐον τοΰτο διά τους ανθρωποειδείς θεούς μά
λιστα τοΰ Όλΰμπου φαίνεται άφευκτον έν τη 
Ελληνική τραγωδία, αλλά καί ό μέγιστος τών 
δραματικών τοΰ χριστιανικού κόσμου, ό Σαίξ
πηρ, μετεχειρίσθη αυτό μέ δαιμονίαν τφ ό'ντι 
ποιητική ν μεγαλοφυία ν καί έμπνευσιν έν τφ 
Αμλέτω μάλιστα, τφ άριστουργήματι τής γρα-
φίδος του, καί τφ Μάκβεθ. 

Είνε άναμφίλεκτον δτι εις τον ναό ν τής α
ληθινής Σοφίας δέν τολμά νά πατήση τον βέ-
βηλον αυτής πόδα ή ζοφερά Ειμαρμένη, ώς α
ποφαίνεται σύγχρονος ποιητής" αλλά πόσοι έν 
τή συμπάση τραγωδία καί κωμωδία τοΰ αν
θρωπίνου βίου, έν ή άπαΰστως εναλλάσσεται 
καί μιγνΰεται ή λΰπη προς τήν χαράν καί τήν 
ήδονήν, ώς λέγει ό Πλάτων, άξιοΰνται τών ευ
εργετημάτων τής ανθρωπινής συνέσεως καί τής 
άδολου καρδίας; Πόσοι φέρουσι καθαρόν καί 
άμίαντον τον ναόν τής φρενός των ή έμυήθη-
σαν τά σεμνά τής Σοφίας μυστήρια; Ό αν
θρώπινος βίος είνε άπέραντον θέατρον αφρο
σύνης και αγρίων παθών, προ τών οποίων 
τρέπεται εις φυγήν ή παρθένος θεά τής ΣΟΦΙ
Α Σ . Ή Ειμαρμένη, τρομερά τότε καί αδυσώ
πητος, ιδρύει 6ψηλ6ν τον θρόνον αυτής είς τάς 
κεφάλας καί εις τήν καρδίαν τών ταλαίπωρων 
βροτών, καί ή πηγή τών συμφορών μένει άστεί-
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ρευτος. 
3 Από της υψηλής το ότης περιοίπής έvói;οε 

τον άνθρώπινον βίο ν ο προφητικός και μεγα
λόστομος Αισχύλος, ό πατήρ καΐ διδάσκαλος τής 
δραματικής τέχνης, ο πρώτος των ποιητών του 
ιοστεφάνου άστεως. 

Δ ' . 
Βρέφος έτι νήπιον παρέλαβε την τραγορ-

δίαν από τών άτέχνων χειρών τού Θέσπιδος 
και του Φρυνίχοτ» ό ευπατρίδης υιός του Εύ-
φορίωνος καί εξέθρεψε ν αυτήν εις παρθένον 
καλήν και γενναίαν. 'Ως η Παλλάς από της κε
φαλής του Διός, έξεπήδησε καί αυτη πάνοπλος 
από της κεφαλής τοΰ Αισχύλου. Ό ποιητής 
ήτο Ελευσίνιος τον δημον, γνήσιος τρόφιμος 
της Λήμητρος καί τών απορρήτων αύτης μυ
στηρίων, « γινά>σκων μεν του βίου τήν τελευ-
τήν, ώ ; λέγει άλλος Μουσών ύποφήτης, γΐνώ-
σκίον δέ την θεόσδοτον αρχήν,» καί δια τού
το ύπήρςεν, ώς ό εφάμιλλος αύτώ καί συνη-
λικιώτης Πίνδαρος, βαθύς θεολόγος καί μεγα-
λόφο>νος κήρυξ τής εύσεβείας, τής δικαιοσύνης, 
τής ηθικής καί ένθερμος πρόμαχος τής φιλοπατρί
ας. Ό -ποιητής ούτος ανήκει εις τήν ήρωϊκήν γε-
νεάν τών Μαραθωνομάχων. Κέκτηται πατριιυτι-
σμύν φλογερον και βαθύ θρη<τκευτικόν αίσθημα. 
Ήγάπα τήν πατρίδα, τήν ποίησιν καί τόνοΐνον, 
τα δώρα τών Μουσών καί το άνθος τού Δι-
ονύσοτ>. Έχειρίζετο έςϊσου δεξιώς καί ευτόλ-
μως τύ δόρυ καί τήν γραφίδα, αληθής θε
ράπων τού νΑρεο>ς καί τής Μελπομένης. Έ -
πολέμησεν έν Μαραθώ ν ι καί Σαλαμΐνι μετά 
τών αδελφών του, έξ ών ο Κυνέγειρος παρέ-
σχεν απαράμιλλο ν παράδειγμα ηρωικής ευψυ-

Αί Μούσαι έχορήγησαν δαψιλή τον θησαύ-
ρόν τής ποιητικής μανίας εις την θεοφιλή ol-
κογένειαν τού εύπατρίδου Ευφορίωνος. Καί ό 
ομώνυμος τού πάππου υιός Εύφορίων καί ό 
έπ' αδελφή ανεψιός τού μεγά?,ου τραγουδοποιού 
Φιλοκλής διέπρεψαν ώς ποιηταί τραγωδιών, ό 
δεύτερος δέ καί ένίκησε τον « Οιδίποδα τύραν
νο ν,» το πολυύμνητον δράμα τού Συφοκλέ · 
ους. 

CII ποίησις απαιτεί, κατά τον Άριστοτέ-
λην, ή εύφυΐαν καί διαύγεια ν πνεύματος, ή φοι-
βόληπτον μανίαν καί ύψηλύν ένθουσιασμόν, 
δώρα ζηλωτά αληθώς και περιμάχητα τών θυ
γατέρας τού Διός καί τής Μνημοσύνης. Ό 
Πλάτων απονέμει τα πρωτεία εις τήν ποιητική ν 
μανίαν, ής μεστή εΐνε καίένθεος όλως ή γενναία 
ψυχή τού Αισχύλου. Έπί τήν ποίησιν ώρμησε 
κατά παραγγελίαν τού θεού. Άπεκοιμήθη ποτέ 
μειράκιον έτι έν τώ άγρώ φυλάσσω ν σταφυ-
λάς, καίό Διόνυσος επιφανείς προέτρεψε το θε
οφιλές παιδίον να ποιήση τραγωδίαν, καί εϊς 
τήν ύψηλήν ταύτη ν αποστολή ν διετέλεσε πιστός 
καί άφωσιωμένος τού θε»ϋ λάτρις άχρι τού 
θανάτου ό ποιητής, μεθύιον δέ, κατά τήν ώ-

ραίαν παράδοσιν, καί κάτοχος υπό ένθέου μα
νίας έποίει τάς τραγωδίας ό προσφιλής οΐτος 
τρόφιμος τών Πιερίδων* διό καί χαριέντως καί 
έμμελώς έλεγε περί αυτού ό πλαστικός καί γα
λήνιος Σοφοκλής, δη άνεπιγνώστως, τ. έ. εκ 
θείας εμπνεύσεως μόνον καί έπιπνοίας, έποίει 
τά δέοντα, ουχί από επιπόνου μελέτης καί κρί-
οεως νηφάλιου, οπως αυτός ό Σοφοκλής, ή ή-
δύμολπος αηδών τού Κολωνού, όγδοηκονταετής 
εξυμνεί τά κάλλη τής "Αττικής χώρας έν τω πε
ρίφημο) χορικώ τοϋ Οιδίποδος. 

Εΐκοσιπενταετης ήγωνίζετο προς τούς άντι-
τέχνονς έπί τής παλαιάς αυτοσχεδίου σκηνής, 
τώ πέμπτφ δέ έτει μετά τό τρόπαιον τού Μα
ραθώ νος, τεσσαρακοντούτης ήδη, « έπιδείξας 
τήν εύδόκιμον άλκήν προς τήν βαθυχαίτην Μή-
δον » έπί τού πεδίου τής μάχης, ένίκησε καί 
τήν πρώτην λαμπράν νίκην έν τω άγώνι τής 
τραγωδίας. "Εκτοτε, έπί τρεις δεκάδας ένιαυτών, 
άχρι τού θανάτου αυτού, έλαμπεν ό μεγαλόδο-
ξος ούτος ποιητής ώς αστήρ πρώτου μεγέθους 
άπο τής θυμέλης τού Διονυσιακού θεάτρου. 
Εδίδαξε τότε τάς άρίστας τών τραγωδιών του, 
ον Προμηθέα, Τιτάνα τολμηρον καί αύθαδό-
τομον, αδίκως πάσχοντα διά τήν έπιδειχθεΐσαν 
πρύς τούς άθλιους βροτούς φιλανθρωπίαν" τούς 
« Πέρσας,» ύψηλήν καί αθάνατο ν τού Αθηνα
ϊκού λαού παιδαγωγίαν, τους.* Έπτά έπί Θή
βας,» « δράμα αληθώς μεστύν "Αρεως,» δπως 
αυτός ό ποιητής καυχάται έ ν τοις «Βάτραχο ις» 
τού Αριστοφάνους, καί ύσΐάτην τήν τριλογί-
αν τής « Όρεστείας,» τυχών αύθις τού πρώ
του βραβείου. Λπεδήμησε δις είς Σικελίαν,τό 
πρώτον προς τύν φιλομουσότατον Ιέρωνα, ΰφ ' 
ου διαφερόντως τιμηθείς, άντεπέδωκε τήν τι
μήν, διδαξας καί έν Συρακούσαις τήν ιστορι-
κήν τών Περσών τραγιοδίαν καί έγκωμιάσας 
τήν κτίσιν τής ν^ας πόλεως Αϊτνης, υπό τούς 
πρόποδας τού όμο>νύμου ίψαιστείου συνοικι-
σθεΐ σα ν, δ ιά τής δ ρα ματ ικί ;ς αυτού Μ ούσης. 
'Αθυμήσας μετά τήν διδασκαλία ν τής « Όρε
στείας,%> εϊτε διότι είδεσοβαρώς κλονισθέν τό σε-
μνόν τού Αρείου πάγου άξίο>υα, τό 'ύπό τών 

« κερδών άΟικτον έκεϊνο βουλενζήριον,* 

διά τών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων τού Έ -
φοάλτου καί Περικλέους, — διότι ό Αισχύλος ή
το εις άκρον φιλόπατρις καί είσεβής Αθηναίος 
— εϊτε διότι κατηγορήθη έπί άσεβεία ώς άνα-
βιβάσας έπί σκηνής τά απόρρητα τών Έλευσι-
νίοη* κατά πάσαν πιθανότητα έν τω τρίτφ δρα-
ματι τής « Όρεστείας,» ταΐς « Εύμενίσιν » — 
τήν δίκην ταύτην έξ^φυγεν ό ποιητής πρύς δό-
ξαν τών κλεινών Αθηναίων της περίλαμπρου 
εποχής του — άθυμήσας διά πάντα ταύτα ό με-
γαλόφρων Αισχύλος, άπεδήμησε τό δει'τερον 
είς Σικελίαν, καί, τρίτον έπιβιώσας έτος, έτε-
λεύτησεν Γβδομηκοντούτης σχεδόν εις τήν προσ 
φιλί) αιτώ πύλιν Γελάν, ταφείς μεγαλοπρεπώς 
έν τοις δημοσίοις μνήμασιν υπό τών Γελώων. 
Τό υπ* αυτού του ποιητοΰ γραφέν έπιτύμβι-
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ον επίγραμμα εξαγγέλλει ουχί τήν άφθαρτον ποι 
ητικήν του δόξα ν, αλλά τήν άλκιμον άνδρείαν, 
ην έπέδειξεν 6 Αθηναίος οπλίτης είς τό Μα-
ραθάίνιον άλσος. Τόσον ήγάλλετο ό ποιητής έ
πί τω λαμπρω έργω. ' ( ) τάφος του ί.γένετο 
μετέπειτα το προσκύνημα τών ποιητών και ίών 
είς Σικελία ν αποδήμουντων. 

("Επεται συνέχεια) 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ Uh 
Τήν μάλλον εύάρε-ΪΤΣΝ τών έκπλ.ήχε-

ων πεποίθαμεν ort jcajé/ομεν τοις >/-
μεζέροις συμπολίταις και καθόλου παν-
ζί λογίφ γνωρίζοντες την πολ.νζιμον 
συνεργασίαν ζοϋ έςΊίχου zùw Γραμμά-
τ<ον σκαπανέως τοϋ Οεινοϋ ψιλολόγον 
κ. 'Ε/^υθ. Τρ. Κονση, τον τοιούτον 
λαμπράς εντυπώσεις καταλιπόντος τ ff 
ήμεζέοίΐ πό/.ΕΙ καζα τ \ ΛΟ'· εζών βρ<ιχν 
οιάοζημα τιμ εντανΰα Γνμναπιαιχίαζ 
του. 

rO τιμησας καί τιμών ΤΟ Πανελλή-
νιον κ. Κονοης και ώς Γυμνασιάρχης 
εν Ελλάδι οιεκρί&η καί ώς *Επιί)ζω-
ρηζης Γυμνασίων, τών καζα καιρούς 
* Υπουργών της Παιδείας περί πολλού 
ποιουμένο>ν τάς βαΟ^ηνώμονας κρίσεις 
τοϋ σοφον άνδρός' αλ?.' ο,τι τ'ν σεβα 
στι'ν άνδρα αίρει τον κοινον επιπέδου 
εΐνε ή ενστομος παρρησία, ό αδαμάν
τινος ή&ικ ς χαρακζήρ τον καί το πυρ 
τον ιερόν εν&ονσιασμον δπεο ιιετεκαμ-
πάδενεπρος τονς μαί}Ί]τάς ζον ο'ζινες άν-
δρωθένζες ννν άναμιμνήσκονζαι αντον 
εν συγκινήσει καί μετά ψνχικης αγαλλιά
σεις, αναγνωρίΟοντες εν αντώ ονχί μό
νον rcr oocfiv άνδρα αλλά και ζ ν σπεί-
ραντα εν ζαϊς καρδίαις αντών ευστοχό
τατα ΤΟΝ σπόρον τής ευσέβειας και τής 
φιλοπατρίας. 

3Εν εν&έτψ χρόνψ υελομεν αναφέρει 
την κολοσσιαίαν πνευματικην εργασίαν 
ην 6 ακαταπόνητος και ό χαλκέντερος 
άνηο εφερεν είς πέοας' εξακολουθεί δε 
ετι καί νυν ασχολούμενος ΕΝ 9¡ πατρίδι 
του Τραπε-οϋντι, ΕΝ&α ΑΠΌ τίνος εφη
συχάζει, ουχί περί κοινά τινα και συ
νήθη αλλ3 όποϊα μόνον εςοχος νους ν' 
άναλάβη διναται oìov την Μετάφρασιν 
τοΰ Όρατίου είς τήν αρχαίαν Έλ-
ληνικήνΐγλώσσαν'μέ τα ϊόια μέτρα. 

Ό σοφός άνηο ευμένεσζαζα τ V ? Αι
ολικών Αστέρα* έκρινε, χαρακτηρίσας 
αυτόν περισπούδαστον καί πολλοί) 
λόγου άξιον, λόγοι οιτινες ΆΠΟ τοΰ 
στόματος τον 'Ελευθ. Τρ. Κούση τοϋ 
μη γνόντος προσχήματα,τνγχάνουσι βα
ρυσήμαντοι, επέσζει)^ άμα ήμιν εξο-
χον ποίημα τον Γερμανού L U O W I G A U 
GUST F R A U K E κατά τήν εν πε^φ Α
παραμιλλον {.ιεζάφρασίν του. 

Ύπό&εσις τον ποιήματος εΐνε ή Αυ
τοκράτειρα Ελένη, σύζυγος τον τελεν-

ταίον Αύτοκράτορος τής Τραπεζοΰντος 

Δανΐδ τον Κομνηνού, $άπτονσα τους φο-
νευϋέντας επτά υιούς καί τίν σύζυγον 
άταφους κείμενους. Ή Ιστορία λέγει οτι 
εφονεύΟησαν εν Κ<ον]λει δύο ετη μετά 
τήν αλωσιν τής Τραπεζοΰντος δια πολι
τικούς λόγους, άλλ'ό ποιητής κατ 'αλλην 
τινά παράδοσιν ποιεί αυτούς φονευομέ-
νους έν 'Γραπεζοϋντι ευθύς μετά τήν α
λωσιν. 

"Η μετάφρασις τυγχάνει άριστοτεχνι-
κωτάτη αποδίδουσα ον μόνον τήν διάνοι-
αν εν καλλιέπεια ΆΛΛΑ και τάς ποικιλω-
τάτας αποχρώσεις τών πρόρριζα όονονν-
των τήν άνθρωπίνην καρδίαν αισθημά-
των. 3Εκ τών εν ολω 20 φδών τοϋ ποι
ήματος παοα&έτομεν τάς κατωτέρω ε
ξόχως λαμπρας και πλήρεις τραγικού με
γαλείου στροφάς. 

1. Φευ, Τραπεζονς, ώ χρυσή πόλις! al
ai τοίς σοϊς κψχοις καί τοις άνακτόροις! 
πυρκαϊά ακαλενομένη νπ' εκείνων, ους 
ξενίζεις, ουδέποτε Ϋ Υ κορεσ$ή σου. 

2. Πώς καπνίζον εκτείνεται το Φερμον 
ρεύμα υπεράνω κιόνων και δρυφάκτων. 
Έν τώ ϋψει προ της σης θολωτής μη
τροπόλεως κυματίζει τοϋ Μωάμεθ ή Ε-
ρνϋρά σημαία. 

3. Καί ό σος Αυτοκράτωρ και ό σος ισ
χυρός στρατός ΚΕΊΤΑΙ νεκρός προ τών 
σών πυλών* τών Κομνηνών ή αρχή δεν 
υπάρχει πλέον κράτος και στέμμα άπώ-
λοντο. 

4. Ό υπερήφανος νικητής διαμένει ει
σέτι εν τώ πεδίο τής μάχης. « Εξαγά
γετε μοι εκ τής σκηνής τούς αιχμαλωτι-
σϋ'έντας παϊδας τον Αύτοκράτορος! » 

5 . Προσέρχονται επτά παίδες, τα σιδη
ρά δεσαα αυτών κροτοϋσιν* άτενίζουσι 
προς τον νικητήν, μέχρις ου εκείνος 
νεύση' συρίττουσι τά βέλη. 

6. Έκ τής άνερρηγμένης πύλης τοϋ Αυ
τοκρατορικού πύργου, πατοϋσα επί συν-
τριμμάτων μαρμάρων και πτωμάτων 
παρουσιάζεται γυνή σεμνή περί τά κύ
ρια τής αρχής σημεία. 

7. "Υγρά νεκρική πνοή καλύπτει τον 
λειμώνα* έντρομος έν τω καύματι τής 
μεσημβρίας κεκαλυμμένη βαδίζει ή Αυ
τοκράτειρα εκεϊ, ενϋ·α οι νεκροί εισέτι 
αίμορραγοϋσιν. 

8. Βαδίζει βραδέως, προσεκτικώς άκρο-
άται, τούς οφθαλμούς εμπρός διευθύ
νουσα διεξέρχεται άφωνος το έκτεταμέ-
νον πεδίον τής μάχης* εκεϊ κείνται οι 
παίδες. 
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φει, ίνα &άψη τά τέκνα αυ
τής, προοφωνεϊ αυτά έξ όνό-
μαιος και θρηνούσα εκαστον 
των εαυτής τέκνων ασπάζεται 
αυτό εις το στόμα. 

14. Kai νϋν πλησιάζει εις το 
πτώμα τον Αντοκράτορος* 
τούτον ασπάζεται τάς ώχρας 
παρειος και έπ' αντον έπιμα-
κρότατον χρόνον προσηλονν-
ται των οφθαλμών αυτής οι 
έσβεσμένοι πνρσοί. 

15. Και δεν αφίσταται της ερ
γασίας αντής, ουδαμώς φρον
τίζει περί των νυκτερινών 
τρόμων, μέχρι ον οι νεκροί 
εύσεβώς εν τη κλίνη αντών 
ιδρνθέντες άναπανθώσιν. 

16. "Οπως έπι τών τάφων σνχ-
νάκις κατάτήν εω μαρμάρινοι 
μορφαι στηρίζονται, γονατί
ζει ή μήτηρ ηγεμόνων, λευκή 
και νεκρά, έπι τον τάφον τών 
Κομνηνών. 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ 
Έλευθ. Τριαντ. Κούσης 

9. Κείται ό Αντοκράκηρ νικρος έπι τον 
καθημαγμένον θρόνον έπι μακρόν νε-
ναρκωμένη άτενώς προσηλοϊ το βλέμμα 
εις τους νεκρούς και λνει εκ της κεφαλής 
τάς καλύπτρας και οι αυτών καλύπτει 
τα πτώματα. 

10. "Επειτα κάθιραι ίπ', τίνος λίϋου, την 
ευσεβή τών νεκρών φνλακήν έχονσα* ή 
κεφα?.ή αυτής κλίνει εις τα γόνατα, αι 
δε ώχραι χεΐρές είσι σννεπτνγ/ιέναι, 

11. Δάκρυα δενδιανλακίζονσι τ> πρόσω
πον αυτής* αύτη ή ίδια φαίνεται ώς μία 
τών νεκρών και ούτε άδει, οντε ομιλεί* 
ούδε κινείται καθί/μένη έπι τον λίδον. 

12. Μόνον οσάκις κόρακες έγγίτερον αυ
τής και προς τα πτώματα δ:ευϋννόμενοι 
πειναλέοι περικνκλονσιν αντά) άφωνος 
αίρει διά τής χειρός τον στίλβοντα αίδη-
ρον τής σκαπάνης προς έκδίωξιν αυτών. 

Δ Υ Σ Ι Σ • • ·<*>· · ·«*- < 
Με τές 'στε >ν̂ ς ανταύγειες ύ ήλχος 

πορψυρώνει 
το Φάληρο που βρ«σ,:εται σε άφθαστ' 

ώμορφήά. 
Μάγος, θαρρείς,τα μάγιατου σκορπίζει 

τέτοια ώρα 
κι δλα τριγύρω μοιάζουνε ονείρου 

ζωγραφιά ί 

Μ' απ" δλα ενα ίδανι/.ò σύμπλεγμα 
ξεχωρίζει : 

ϊ:ία πεύκη που Ινα σύννεφο πορφυρο-
στεψανώνει* 

ή πεύκη με το χρώμα της ελπίδα συμ
βολίζει 

αγάπη ναι το σύννεφο, sa* ή δύσι τα 
ενώνει 1 

13. Επτά τάφους σκάπτει εν τώ ε ά- Κνδωνίαι Ουρανία Σάλτα 
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Εΐνε χειμών. Ή εστία λάμπει, και τά 
παραμύθια την εσπέραν διαδέχονται το 
1ν τδ άλλο! 

"Ολοι οί λαοί έχουν τά παραμύθια 
των, οπως έχουσι τά δημοτικά των άσ
ματα. 

Τις έξ ημών κατά την παιδική ν του ή-
λικίαν δεν ήκουσε μετά προσοχής και εύ-
•χαριστήσε<ος τά παραμύθια, και τις δεν 
παρεκάλεσε με τ& αφελές εκείνο ΰφος τής 
παιδικής ηλικίας την μάμμην του, ή κά
ποιον γέροντα ή γραιαν συγγενή του, είτε 
και ξένους, νά τφ διηγηθ-ώσι κανένα πα-
ραανθάκι! 

Πόσον ώραϊαι ήσαν αί νύκτες έκειναι, άς 
'διηρχόμεΟ-α έν άπτώτφ ευχαριστήσει παρά 
το θαλπ^ρον πυρ, άκροώμενοι τά παρα
μύθια! 

* 
"Εν άπο τά ωραιότερα και τά μάλλον 

συν αρπάζοντα εινε αναμφιβόλως και το τοις 
πάσι γνωστόν τής « Στακτοπυτουρούς.» 

Το παραμύθι αύτο δεν. εινε ανατολικής 
παραγωγής, εϊνε γνωστόν και εν Ευρώπη, 
και ιδία έν Ταλλία' έγένετο δέ και αντί-
κείμενον μελοδραματικών υποθέσεων. 

Έφαντάσθη άραγε ποτε ό Κάρολος Περ-
'ρώ ( C. Perrault- 1 6 2 8 — ι ? ° 3 ) ° τ α ν 

συνέλεγε τά δημώδη παραμύθια έπι τφ 
σκοπφ του νά έκδώση αυτά, άφ' θ | τά πε
ριβάλλει μέ το χαριέστερον και έπαγωγό-
τερον υφος, οπως και έπραξε, οτι έξ αυτών 
ή « Στακτοπυτουροΰ » θ*ά έγίνετο το αν
τικείμενο ν μελοδραματικής υποθέσεως πα
ρά διαφόρων μουσουργών και δή κορυφαί
ων; ! 

ναφέρουσιν οί χρονογράφοι τής εποχής ε
κείνης. 

Μετά πεντήκοντα και εν ετος ό έκ Με
λίτης ΝικόλαοςΊσουάρ ( Ν . Jsouard 1 7 7 5 
— 1 8 1 8 ) επεχείρησε νά σύνθεση έτερον 
μελόδραμα μέ τήν αυτήν ύποθεσιν. 

Ή « Στακτοπυτουροΰ » του παρεστάθη 
κατά Φε^ρουάριον του 1810 έν Παρισίοις 
έν τή Opera—Comique. 

Ή επιτυχία του νέου τούτου μελοδρά
ματος ύπήρξεν έκτακτος μέχρι φανατισμού. 
Παρεστάθη συνεχώς εκατόν φοράς και πλέ
ον Γ* 

\ ) Felis, έν τή βιογραφία του Ίσουάρ, 
αναφερών περί του μελοδράματος τούτου 
γράφει: « ή επιτυχία του έργου ήτ:· το-
οαύτη, ώστε δύναται τις νά όνομάση αυτήν 
Extravagant, ουδέν δέ παράδειγμα τοιαύ
της επιτυχίας υπήρχε μέχρι τής εποχής ε
κείνης έν τή Opera—Comique .» 

Και διά νά γράφη τοιούτον τι ό Fetis, 
όστις ήτο πάντοτε μεμετρημένος και φει
δωλός εΙς τους επαίνους io\S,' θά ή*ιζ« βε
βαίως τον κόπον. 

Ό θρίαμβος του Ίσουάρ δεν άφινε πολ
λούς μΟΌαοηρ^ους τής εποχής εκείνης νά 
κοιμηθώσιν ήσυχους ουδείς δμως έτόλμησε 
νά έπιληφθή τής συνθ-έσεως παρομοίου με
λοδράματος μέ τήν αυτήν υπόθεσιν.. 

Πρώτος ό Ιωάννης Αουδοβϊκος Λωρέτ 
( G. L . Laurette 1 7 3 1 — Ι 7 9 2 ) συνέθε
σε κωμικον μελόδραμα ύπο το δνομα Στα
κτοπυτουροΰ, παρασταθέν έν Παρισ.Όις 
κατά Φεβρουάριον του 1759 έν τφ 9-εά-
τραν του «ΚωμίΛΟϋ μελοδ Γάματος » ( Opé
ra—Comique,) τυχόν λαμπράς υποδοχής συνθετικήν δεινότητα του, ό Ροσσίνη, έπε-
καί στεφθένύπδ πλήρους επιτυχίας, ώς ά- χείρησε νά δοκιμάση τήν τύχην, συνθέτων 

Μόνον ό Στέφανος Παβέζη ( 1778 — 
1850) ειχε το θάρρος νά ύποδυθή εις τοιού
τον αγώνα διά του μελοδράματος αυτού 
« Άγαθίνη » ή ή αρετή βραβευόμε
νη » παρασταθέντος έν τφ θεάτρφ « Σκά
λα » του Μιλάνου τήν 10 Απριλίου 1814 . 
Το έργον δυστυχώς δεν έτυχε τής συμπα
θείας του ακροατηρίου καί έλησμονήθη ! 

* * 

Κάποιος νεαρός κατά τήν έποχήν έκεί-
νην μουσουργός, μόλις είκοσιπενταετής, αλ
λά γνωστότατος καί παρά πάντων θαυμα-
ζόμενος, διά το ύπέροχον πνεύμα καί τήν 
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έπί της αυτής πάντοτε ύποθέσεως,τήν «Στα-
κτοπυτουροϋ » του ( Cenerentola ) παρα-
σταθεΐσαν τήν 25 Ιανουαρίου 1 8 1 7 . 

Το άκροατήριον μετά πολλής ψυχρότη
τας ύπεδέχΟη το · νέον έργον ή αποτυχία 
δθεν εκ πρώτης δψεως ήτο βεβαία. 

Ά λ λ α μετ* ολίγας ^μ?ρας, από της πρώ
της παραστάσεως, επεχείρησαν κα: δευτ3-
ραν τοιαύτην, σ:εφθεισαν υπό πλήρους επι

τυχίας, παρ 5 ελπίδα, ύπο του ενθουσιώ /τος 
καί χειροκροτουντος ακροατηρίου. ΊΙ απο
τυχία της πρώτης παραστάσεως έλησμονή-
θή τελείως. 

* • ' S 
Μετά τον Ροσσίνην ουδείς επεχείρησε "την 

μελοποίησιν του ωραίου καί τόσον συγκι
νητικού παραμν&ιοϋ. 

Καί δικαίως. Διότι τις ήδύνατο νά αν
τεπεξέλθω μετ' ελπίδος επιτυχίας, καί** và 
άντιμετρηθή προς τον με'γαν μουσουργόν, 
ούτινος τα εργα ακόμη και σήμερον πάντες 
Θαυμάζουσι, και θα Θαυμάζωσι, ÌÒÌCL δέτον 

«Κουρέα της Σεβίλλης » καί τον « Γον-
λιέλμον Τέλλ » âv οίς άπετυπώθη δλη 
ή δύναμις καί ή ισχυρά φαντασία του έν
δοξου Ίταλου ΙΆοναονργοΰ ; 

Μόνον μουσουργός υπέροχου πνεύματος, 
εξαιρετικής συνθετικής δυνάμεως, καί υ
ψιπετούς φαντασίας, ήδύνατο να σκεφθή καί 
επιχείρηση το τόλμημα τούτο . 

Καί ¿ μουσουργός ούτος εϊνε δ Ιούλι
ος Μασσενέ, ó μέγιστος των ζώντων Γάλ
λων συνθετών, ο μελοποιδς της « J t f a v ò v » 

του «Βέρτερ» της «Θαΐδος» ! 
'Ογδοήκοντα δύο ε τη από της πρώτης 

παραστάσεως της «Cenerentola» του Ροσ-
σίνη, τήν 24 Μαΐου 1 8 9 9 , έδίδετο δια πρώ-
την φοράν εν τη opéra — Comique των 
Παρισίων μετ 5 εξαιρετικής -"πιτυχίας, ή 
« cendr i l lon » του Μασσενέ, μελόδραμα 
εις πράξεις 4 καί εικόνας 6, ούτινος ή λε
πτή καί αισθηματική μουσικΥ], γεγραμμένη 
μετά της χάριτος εκείνης καί τέχνης, αί-
τινες διακρίνουσι τάς συνθέσεις του μεγάλου 
μουσουργού, διεγείρει πάντοτε τον Θαυμασ-
μόν, και προκαλεί αυθορμήτως, τα ενθου
σιώδη τοί> ακροατηρίου χειροκροτήματα. 

Τοιαύτη ή τύχη τοϋ ωραίου οιαραμν-
ÛLOV. 

Doré Reniy . 

ΠΕΡΙ ΤΗ S MEAAOVSHS ΖΩΗΣ 

Θιωρον[ΐΐίΥ λίαν ίπίκαιρον fïtxa τήν 
πρύσφατον περίοδον των Ψυχοσαββάτων, 
τήν άνάγνωοίν των κάτωθι ιριών παρα
βολών, ώς λίαν παρήγορων διά το μέλ
λον τον ανθρώπου κα τήν τύχην τών 
κεκοιμημένων ημών φιλτάτων. 

9Αρυύμεθα δε ταύτας, τήν μεν Α' έκ 
τοϋ Ταλμούθ τών cΕβραίων τήν Β' εκ 
τοϋ θαυμάσιου φιλοσοψ;κοϋ μυθιστορήμα
τος r c P i c c i o l a " (Βιβλ. Γ' Κεφ. 7) τοϋ 
Γάλλου Χ. Β . Saiutine , όπερ αριθμεί 
ύπέρτάς εκατόν ήδη εκδόσεις* και τήν Γ' 
ίκ τοϋ εξόχου συγγράμματος " Analyse 
des choses . " (Μέρ. Δ/ Κεφ. Α) τοϋ ε
πιφανούς εν Παρισίοις ιατρού και δια-
σή;:ου Πνευματΐστοϋ Paul Gibier γνω
στού και εξ άλλου περισπούδαστου αύτοϋ 
έργου του Spiritisme ou Fakirisme occi
dental. 

Α' 

« ΚΙ.αίων έρχεται εις τον Κόσμον ό 
άνθρωπος και κλαίων πάλιν απέρχεται 
εξ αύτοϋ! Άλλα κλαίει εξίσου αδίκως και 
τάς δύο ταύτας φοράς! Διότι οία διαφορά 
υπάρχει μεταξύ της εν τη κοιλία της μη
τρός του διαμονής και τής εν τω κόσμω 
τούτω ζωής, υπάρχει.και μεταξύ ταύτης 
και τής Μελλούσης.» 

Β' 

« Ό σκώληξ άφοϋ κυλισθή επί τής γής, 
άφοϋ τραφή δια πικρών χόρτων και συρθή 
εις τον βόρβουον τών ελών και τον κονιορ-
τόν τών δρόμων, θάπτεται εις τδ βομβύκι-
όν του. 9Αλλά θα έξέλθη έξ αύτοϋ καθα
ρός κα" μεταμεμ,ορφωμένος δπως πετάξ?] 
άπο άνθος εις άνθος, ζήση εκ τοϋ αρώμα
τος αυτών, κα> άνοίγων δύο ωραίας πτέρυ
γας, vy ωθή προς τον ούρανόν. — 'Η ι-
στόρια τοϋ σκώληκος εϊνε ή ιστορία τοϋ 
ανθρώπου, όστις άφοϋ ζήση εν μέσω τών 
πικριών και τών ταπεινώσεων, δεν χάνε
ται εν τώ τάφο) αλλ9 άναγεννάται δια τοϋ 
θανάτου ώς δΧλη Ψ υ χ ή, ώς άλλος άγ
γελος.» 
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Γ. 
«Ήμέραν τινά (καθ3 ην έποχήν ώμί-

λουν οι λίθοι) άσημος τις καϊ ααορφος 
πέτρα άφηγείτο προς όμο:αν της τά πα
ράπονα της λέγουσα. *Εν δν, δπερ αύτο-
καλείται βασιλεύς τής Δημιουργίας, οικει
οποιείται το δικαίωμα νά μας κτυπά, έμε 
κα\ τους ιδικούς μου, και νά μας άκρωτή-
ριάζη διά σκληρού κα κοπτεροϋ εργαλείου. 
Μας θραύει, μας αποσπά τά καλλίτερα 
μέλη αας, και δεν θα άπαυδήση, φο
βούμαι, πριν ή μας εκμηδένιση. 

Ή άλλη τή απήντησε. Η Τά βάσανα 
σας δεν εϊνε τίποτε παραβαλλόμενα προς 
τά ιδικά μας. Μάθε λοιπόν δτι δ βάρβαρος 
ούτος βασιλεύς, δ άσπλαγγνος θεός, δ 
άνθρωπος, διότι πρέπει νά τον ονομάσω-
μεν με τδ κατηραμένον του όνομα, έρχε
ται και μας αποσπά έκ τοϋ κόλπου τής 
γής, δπου άναπαυόμεθα ήσυχοι επί τόσους 
αιώνας, ώστε έχάσαμεν τήν άνάμνησιν 
τής καταγωγής μας. Μας αρπάζει διά τοϋ 
αύτοϋ σιδήρου ύπο τον όποιον στενάζεις, 
αδελφή μου! 9Αλλ* επί πλέο* μάς ρίπτει 
εις φλογέρας Ηαμ&σνς υπ^ν το αίμα μας 

εξατμίζεται. οπου τα οστά μα: τιτανοποι-
ουμενατό πρώτον, ρευστοποιούνται κατό
πιν ύπο τον καταχθύνιον φυσητήρά του." 

Ούτω ελεγον προς άλλήλας τά παράπο
να των ai δυο άσημοι xai άμορφοι πέ-
τραι. 

9Αλλά μετά τινα καιρόν συνηντήθησαν 
συνηνωμέναι επί τής κεφαλής τοϋ * βα
σιλέως*9 δν κατ\\ρώντο, επί τοϋ μετώπου 
τοϋ θεοϋ εκείνου δν εβλασφήμουν άλλο
τε. 9Επανευρίσκοντο ή μία ύπό μορφήν 
χρυσοϋ άκτινοβολοϋντος διαδήματος, ή 
άλλη ύπό μορφήν αδάμαντος εκπέμπον
τας μυρίας λάμψεις. 

"Ελεγον τότε ολίγον συγκεχυμέναι . 
"Πόσον αδικον εΐχομεν νά παραπο-

νώμεθα διά τήν τύχην μας! 9Αι τι χον-
δροειδών όγκων άκατεργάοτου ύλης, δι-
ήλθομεν δι9 δλων τών σταδίοτν τής τε
λειοποιήσεως και λάμπομεν σήμερον με 
τήν ζωηροτέραν λάμψιν επί τοϋ μετώ
που τον κυρίου μας δστις μας φέρει επ9 

ηνιοϋ προς δόξαντον." 

'Ανδρον. Τ. Γερώλνμος 
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ΑΠΟ τ ο θεατρον T o y < o s M o y 

Η Νγ * 0 Υ Λ 3 
Τν κατωτέρω ώραϊον διήγημα, ε | ο -

γος εκ του φυσικού ή&ογραφία ης ή 
άνάγνα>σις τέρπει άλλα και συγκινεί, 
οφείλεται εις τ'ν εκ Ζακύν&ου εγκρι-
τον λογογράψον κ. Άνδρεαν Άβονρην. 

Ζήτημα άλυτον παραμένει ό όρισμύς 
της ευτυχίας. Είνε τόσον αδύνατον πράγ
μα ή απόλυτος ευτυχία, ώστε ευτυχής 
κατά την καθολικήν σημασίαν της λέξεως 
δεν δύναται νά θεωρηθη κανείς άνθρω
πος. 

Εΐνε στίγμα! και περιστάσεις καθ' ας 
οί κάτοικοι τών μεγάρων ζηλεύουν τάς 
καλύβας τών αγροτών. Γενικώς οί υπό 
τών δεινών καΐ της άνεμοζάλης της βιο
πάλης ταλαίπωρου μενοι στενάζουσι προ 
της ευμάρειας τών πλουσίων. Πολλάκις 
οί εστεμμένοι καΐ υπό δόξης λάμποντες 
λαχταρίζουν την αφανή και άμέριμνον 
ζωήν τών απλοϊκών αστών καΐ συλλή
βδην, ό άνθρωπος επιθυμεί δ,τι κατέχει 
ό πλησίον του καΐ τό όποιον κατά την 
άντίληψιν και την ίδιοσυγκρασιαν του νο
μίζει εύτυχίαν. 

Προς κατάκτησιν της περιποθήτου αυ
τής θεάς ίδρύι>ησαν σχολαι καΐ έδημιουρ-
γήθησαν αιρέσεις. Οί Στωικοί, οι Επι
κούρειοι, οί λάτρεις τών Ελευσίνιων, 
κάθε πνεύμα καΐ πάν είδος φιλοσοφίας, 
έπεζήτησαν είς τά άκρα την εύτυχίαν, 
άλλ' ευτυχία άκρατος δεν ευρέθη. 

Ό νους τοΰ άν&ρώπου, ό διαπερών τά 
άδυτα τοΰ αχανούς καΐ επισκοπών τό ά
πειρον, εΐνε αδύνατον νά περίκλειση και 
νά πραγματοποίηση δ,τι συλλαμβάνει, 
μέσα εις ένα περίβλημα ατελές έφήμερον 
και εντεύθεν τά στίγματα και αί κηλίδες, 
αί έπισκιάζουσαι που μεν ολίγον που δέ 
πολύ την εύτυχίαν. 

Έν τη άπογνώσει του ό άνθρωπος και 
μιφ ασυνειδήτου χαιρεκα*£φ συγκατατίϋε-
ται νά θεωρή ευτυχείς εκείνους, τών ο

ποίων αί πτέρυγες τοΰ νου εΐνε τεθλασμέ-
ναι και της διανοίας τό φώς έσκοτισμένον. 

Οί βλάκες, οί μή έχοντες όρθήν και 
σαφή άντίληψιν της ζωής, οί υπό ιδίαν 
μορφήν έκλαμβάνοντες τον κόσμον και τά 
περί αυτούς αντικείμενα/αυτοί θεωρούν
ται ευτυχείς. Δηλαδή ό ευ φρονών κόσμος 
τον άπρόσιτον δι'αυτόν και άθέατον θρό-
νον της ευτυχίας, φαντάζεται σελαγίζον-
τα σκορπίζοντα λάμψεις και χαρμονάς εις 
την απόλυτον δυστυχίαν. 

"Εχω την τολμηράν είλικρίνειαν νά δι
αφωνώ μέ την κρίσιν ταύτηντών πολλών 
και ποός ένίσχυσιν της διαφωνίας μου, θά 
σας παραθέσω μέ συντομίαν ταινίας Κι
νηματογράφου ενα μοντέλο έκ της τάξε
ως τών όντων εκείνων, τά όποια επειδή 
στερούνται λογικοΰ και συνειδήσεως, θε
ωρούνται ευτυχή. 

Θά σας αφήσω δε ελευθέρους νά κρί
νετε καί νά εκφέρετε τό συμπέρασμα. 

* * 
Είςτό Όρφανοτροφεΐον διαιτάταιάπό 

δεκαετίας περίπου μία γραία γυνή, κε-
κυρτωμένη υπό τό βάρος της ηλικίας, 
μόλις σύρουσα τά πόδια της, μέ μαλλιά 
πότε άσπρα καί πότε βαμμένα άγρόξαν-
θα, μέ πρόσωπον τελείως ηύλακωμένον 
άπό τοΰ χρόνου τό απηνές άροτρον, μέ 
μάτια άλαμπή καί κουρασμένα, καί μέ 
στόμα κενόν οδόντων, τό οποίον δταν 
προφέρη λέξεις μεταβά?Λεται εις ποτισ-
τήρα σιέλων. 

Τό σαράβαλον τοΰτο της ζωής, δταν 
νήπιον έβαπτίσθη ώνομάσθη Δημητροΰ-
λα, δταν δέ ό φρόνιμος κόσμος τό έκά-
θησεν εις τον θρόνον της ευτυχίας, τό 
έτιτλοφόρησε Ννφοϋλα. 

Την Νυφοΰλαν λοιπόν, τό ατυχές τοΰ
το πλάσμα άκαρδου γεννήτορος έρριψαν 
κρυφίως μίαν νύκτα εις την βρεφοθήκην 
τοΰ Έκθετοτροφείου. 'Λπό τό άσυλον 
εκείνο μετά παρέλευσιν χρόνων,ή έκθετος 
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Δημητροΰλα παρεδόθη εις την κοινωνί1-"; κής αίδοΰς καί συστολής ατενίζει τους άν-
κήν δίνην. δρας. Ζηλότυπε1, φοβερά τάς μέχρις ε'κο-

Λέγεται ότι ύπήρξεν ωραία. συν ετών γυναίκας, τας δέ άπό είκοσι καί 
Ό άγνωστος όμως εις ημάς βίος της άνω καλεί μητέραςί 

ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μας επιτρέπει Υβρίζει οιονδήποτε τής αποτείνει τον 
νά έξετάσωμεν πώς διέρρευσεν. "Ενα μό- λόγον ώς προσβάλλοντα την τιμήν της, 
νον λέγομεν δτι ή Δημητροΰλα ύπήρξεν καί ώς έπιδιώκοντα μέ έρωτ.κάς έκδηλώ-
άτυχής ώς σύζυγος καί ϊσως τοΰτο νά σεις νά την αποπλάνηση διά τήν προίκα 
τήν κατέστησεν εύτνχχ\ διά τον κόσμον. της. 

"Οτε αί ρυτίδες τοΰ γήρατος ηύλάκω- Μέσα εις ενα βρωμερόν κιβώτιον φι-
σαν τό πρόσωπύν της καί ή σωματική λάττει δέσμας χαρτιών άπό έτικέττας λο-
έξασθένησις τήνκατέστησεν άνίκανυν προς κουμιών, άπό λαχεϊα κληρωμένα,άπό φύλ-
πάσαν έργασίαν ίνα κερδίζη τον άρτον λα ημεροδεικτών, άπό ταινίας καπνού καί 
της, άπέμεινεν έρημος καί απροστάτευτος, εικονογραφημένα Περιοδικά, και τά έ-
μή έχουσα δέ κανένα απολύτως δεσμόν πιύεικνύει είς δσους εμπιστεύεται ζητούσα 
μετά τής κοινωνίας, πτωχή, ασθενής καί πληροφορίας περί τής αξίας των. Καί προ-
τρελλή, ώδηγήθη εις το ΈκΟετοτροφει- τοΰ λάβη τήν άπάντησιν λέγει μέ χαρ-
ον, διά νά τελείωση τήν ζωήν της εκεί r ωπον μειδίαμα: 
ποΰ τήν ήρχισεν. —Εΐνε, μα τό Θεό, αφέντη έκατομμύ-

Άπό τήν περασμένην ζωήν της ή Νυ- ρια, ποΰ δέν περνάνε εδώ. 
φοΰλα δέν ένθυμεΐται τίποτε σαφές καί ώ- Καθ' έ/.άστην ακούραστα ζητεί άπό τό 
ρισμένον. "Ομοιάζει μέ χαλασαένον ώρο- προσωπικόν τών Καταστημάτων γράμμα 
λόγιον, τοΰ οποίου οί δεΐκται σημειώνουν άπό τον Μήμη, τον όποιον άπο βραδύω-
έπί τής πλακός τήνώρανποΰ έσταμάτη- μα σέ ξημέρωμα αναμένει νά έλθη μέ ώ-
σεν. ραίαν θαλαμηγόν,τήν οποίαν θάσυνοδεύ-

Τό μυαλό τής Νυφούλας χαλασμένον ουν δ̂ κα βαπόρια, φορτω;ι'να προικιά 
ίσως, έπαθε τέλεια και έσταμάτησεν εις καί δώρα. 
στιγμάς, καθ' ας έσκέπτετο καί ώνειροπό- Κάποτε άπό τήν παραλ'αν τοΰ Όρφα-
λει μίαν ήλικίαν νεανικήν, γεμάτην εύτυ- νοτροφείου τής έ'όειξαν καταπλέον Άτμό-
χίαν καί απολαύσεις, ήλικίαν μέ όνειρα πλοιον καί τής είπαν δτι ώρισμένως εΐνε 
χρυσά, μέ καλλονήν, μέ θέλγητρα, μέ μέσαόΜήμης. Αμέσως ή Νυφοΰλα έπή-
πλούτη, μέ έρωτικάς κατακτήσεις. γε εις τό δ ω ματ ιόν τη;, εχαμε γενναΐον 
Καί έκτοτε εκλαμβάνει τον εαυτόν της δτι λουτρύν, έκτενίσΟΊ], έστύλισε τό κεφάλι 
εΐνε νεαρά παρθένος, μόλις δεκαπέντε ά- της μέ παραμάνες καί κτενάκια, έφόρεσε 
νοίξεων, μέ καλλονήν έξαισίαν, μέ δροσε- - τής φιλανθρωπίας το πενιχρών φόρεμα, έ-
ρότητα σπανίαν, μέ βλέμμα μάγον, μέ πέχον διά τά μάτια τή; Νυφούλας θέσιν 
σώμα λυγηρόν, μέ καρδίαν τρυφεράν καί μεταξωτού, έ/-οψεν ολίγα νυχτολούλουδα 
εύαίσ&ητον, καί μέ προίκα αμέτρητων έ- καί συγκεκινημένη έξήλθεν εις τήν παρα-
καιομμυρίων εις μετρητά/Ou εΐνε μελ?̂ ό- λίαν τοΰ Ορφανοτροφείου άναμένουσα 
νυμφος, άρραβωνισμενη μέ ενα Μήμη τήν άπυβίβασιν τοΰ Μήμη, μέχρις ότου ή 
φανταστικόν, λεβέντην ξενητευμένον, ζά- νύξ άπλωσε τήν σκιάν τής καί τής έφώ-
πλουτον, ό όποιος τρελλαίνεται δι' αυτήν ναξεν ό μάγειρος νά φέρη τό πιάτο της διά 
καί δταν τακτοποίηση τάς εμπορικός του τόδεπνονι 
υποθέσεις θά έλθη νά τήν στεφανωθή. Καί μέ αύτον τον τρόπον ζή ή Νυφού-

Άπό τήν φοβεράν αυτήν πλάνην τη; λα, άντί'.είμενον γέλωτος καί ενίοτε οί-
δέν δύναται τίποτε νά τήν απόσπαση. Φι- κτου, καί βαδίζει άπό ημέρας εις ήμέραν 
λαρέσκως καί άκκιζομένη καθρεπτίζεται πρ̂Υς τύν τάφον, νομίζουσα οτι ανέρχεται 
καί είς τήν σκάφην ακόμη ποΰ πλύνονται εις τήν ζωήν. 
τά βρωμερά τοΰ Όρφανοτροφείου, βάφει Θεωρείτε λοιπ/ν ευτυχή *ήν Ν̂υφοΰ-
τά μαλλιά της, πουδράρεται, λυγίζει τό ?uxv; *• 
κυρτωμένον σώμα της, καί μετά παροενι- Ζάκυνθος • Ανδρέας Α.. Άβούρης 
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G E O R G E S O H N E T 

(ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) 

ΤΟ-ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ! SITÁPOI 
ϊΐάνΐ' ?ύ.;ορί(ίτως όημοσιρΰομεν 

τύ κ<ηωιέοω κκλεκτάν απόσπασ
μα όιησ ήμο υ Γάλλου συγγοαφ* -
ως κατά μειάφρασιν τής.ελλογί-
μου ιής Λολεώς μας δραιοινίόος 
Βιργινίας Δ. Ζερβού. 

Και ή εκλογή τον τεμαχίου και 
τό επιτυχές της μεταφράσεως 
μαρτνρυύσι το καλαΐσ&ητον της 
ευγενούς όεσποινίόος προς ήν ό 
« Αιολικός Αστήρ » εκφράζει τάς 
ευχαριστίας του. 

Ή αγαθοεργία κατέστη διά τήν ύψηλήν της 
Ρώμης κοινωνίαν, μία τέρψις ώ; και δια τον με-
γάλον Παρισινόν κόσμον. Έ ανάγκη τοϋ έπι-
νοήσαι άπασχόλησιν εις τήν άργίαν αυτών, υ
πήρξε δια τάς μεγάλας κυρίας, αφετηρία τ/,ς ι
δρύσεως φιλανθρωπικών συναθροίσεων, αϊτινες 
ουδέν άλλο πραγματικώς είνε, ή αφορμή δια
σκεδάσεως πρός ώφέλειαν των πτωχών. 

Μία τοιαύτη εορτή εδόθη έν τοις θαυμασί-
οις κήποις τοϋ μεγάρου Παντολφένη. Ή πριγ
κίπισσα έν τη περιστάσει ταύτη, διέταξε νά ε
γείρουν μικρά πρατήρια έν οίς, αί μάλλον άρι-
στοκράτιδες Ρωμαιαι άνέλ^βον τήν πώλησιν. 
Νεαραί τίνες δέ κυρίαι της ξένης παροικίας, 
παρεκλήθησαν νά παράσχωσιν αύταις τήν συν-
δρομήν των, και μεταξύ αυτών ή ΜΙς Σάρα 
Δ' "Οννορ, ήτις ανέλαβε νά κράτηση δι' δλης 
της ημέρας κομψότατον πρατήριον ειδών νικο-
τιανής. Ό Κόμης είχε κομίσει δπως πλουτίση 
τό τμήμα αύτης, συλλογήν εξαίσιων σιγάρων 
της 'Αβάνας, ώ ; καΐ σιγάρα τής Ανατολάς, 
προϊόν σπάνιον έν Ρώμη, ή δέ Μις Σάρα φέ
ρουσα θελκτικωτάτην ένδυμασίαν έγκαθιδρύθη 
πρό τής τραπέζης αυτής, συνοδευομένη υπό τής 
εξαίρετου κυρίας Στέβαρ. 

Ή πώλησις έβαινε λαμπρά. 'Γπήρχε κόσμος 
ζωηρός, άλλ' ό καύσων ήτο αισθητός, καέ τίνες 
νέοι έκ των ευγενών, κενώσαντες αρκετά κύ
πελλα ζύθου και καμπανίτου, άντί είκοσαφράγ-
κου Ικαστον, έθρασύνθησαν ολίγον. ΕΙς έξ αυ
τών ό μαρκήσιος ΙΙαδρίτζη έπλησίασεν ακο
λουθούμενος υπό τίνων φίλων του, και ήγόρα 
σε δέσμην σιγάρων πληρωθεισαν άντί πέντε 
εικοσάφρ. Επωφελούμενος τή. ελευθερίας τηςέ-
ορτής ταύτης, ήρώτησε τήν Μις Σάρον εάν τό 
έμπόριον αύτης έβαινε καλώς. 

Άλλ ' δχι κακώς! δπως βλέπετε κύριε, λέγει 
ή ωραία πωλήτρια. ΙΙωλώ άντί δέκα φράγκων 
σιγάρα στοιχιζοντα ήμιν είκοσι σολδία, καϊ έ
χω ήδη μίαν καλή ν είσπραξη. 

Διά τής χειρός, λέγουσα ταύτα, άνεκίνει εν
τός εύρέο; Σινικού δοχείου,σωρείαν χρυσών και 
αργυρών νομισμάτων. Ό ευγενής Ρωμαίος ήρεί-

οετο μετ οικειοτητος επι της τραπε^,ς. 
— Έάν εύηρεστεισθε ν' άνάψητε τά σιγάρα ά-
τινα πωλείτε, Οά έπληρώνοντο ύμιν ταύτα, 
εις πολύ μεγαλειτέραν άξίαν. 
— Δεν είνε τούτο πιθανόν, προσθέτει ή Μις Σά
ρα άνευ δυσαρέσκειας, διότι ολίγοι άνδρες θά 
ήσαν αρκετά τρελλοί δπως κινδυνεύουν άπευ-
θυνοντές μοι παρομοίαν πρότασιν. 

— Μήπως δέν έκαπνίσατε ποτέ δεσποινίς ; ή-
ρώτησεν ό μαρκήσιος. Ε ! λοιπόν εύαρεστηθήτε 
νά δοκιμάσητε ! θά ήμαιάρα γε αρκετά τρελ-
λός, διά νά σας προσφέρω 200 εικοσάφραγκα 
οι' εν σιγάρον όπερ. ήθέλατε ανάψει ; Και ό 
μαρκήσιος έ*τεινε προς τήν Μις Σάρα τό πρό 
μικρού αγορασθέν θέμα των σιγάρων, τό περι-
τυλιγμένον εισέτι διά τής κίτρινης μεταξίνης αυ
τού" ταινίας. 

— 200 εικοσάφρ! εινε μία καλή ποσότης, λέ
γει ψυχρώς ή ΜΙς Σάρα προκαλούσα διά τοϋ 
βλέμματος τον νέον,καί οί πτωχοί έχουν "ανάγκην 
χρημάτων. 

Και λαμβάνουσα εν σιγάρον τό έφερεν εις τά 
χείλη, ό μαρκήσιος θριαμβεύων έτεινε ήδη τήν 
χείρα δτε, νέηλύς τις παρενετέθη ζωηρώς μετα
ξύ αυτού -/.αί τοΰ ποθητού αντικειμένου. 'Ητο ό 
Σεβεράκ δστις πρό μικρού αφιχθείς παρέστη μετ* 
εκπλήξεως πρό τής έκκεντρικότητος τής ωραίας 
'Αγγλίδος. 

— Δεσποινίς ! ήρχισεν . . . Και έμελλε νά 
πρόσθεση. Προσέξατε ! έκτίθεσθε σοβαρώς ! Ό 
ποτε βλέμμα σπινθηροβόλον τής Μις Σάρας, ά-
νεχαίτισε τον λόγον επί των χειλέων αυτού. Έν-
υπήρχεν έν τω βλέμματι τούτω, τόση οργή και 
περιφρόνησις, ώστε ό Σέβερακ ώπισθοδρόμησεν. 

Και ήσύχως, μέ οφθαλμούς και χείλη έν οίς 
έπήνθισεν αίφνης τό μειδίαμα, στρεφόμενη ή Μις 
Σάρα πρός τον συγκεχυμένον Μαρκήσιον. 

— Παρόμοιον σιγάρον μαρκήσιε, λέγει φαι-
δρώς, διά μίαν τόσον ευτελή τιμήν, θά ήτο κρίμα 
τή άληθεία ! Όρθώς μ' έπληροφόρησαν δτι cd 
ευγενείς Ρωμαϊκαί οικογένειαι άπορούσι χρημά
των .Προσφέρετε 200 εικοσάφρ. δπως αποκτήση-
τε τό σιγάρον αυτό ; έγώ δίδω χίλια εικοσάφρ. 
δπως τό κρατήσω. Συγχρόνως σύρουσα έκ τού 
θυλακίου αυτής, βιβλιάριον επιταγών, έχάραξεν 
ολίγας λέξεις ώσεί επρόκειτο νά πλήρωση τήν 
πρός τήν £άπτριαν αύτης οφειλήν, εσχισε τό φύλ 
λον, και άφινουσα νά πέση τοοτο επί του χρυσί-
ου τής εισπράξεως αυτής, 

— Είνε διά τούς πτωχούς ! 
Ό Μαρκήσιος Πατρίτζης έν τή περιστάσει 

ταύτη άπίοειξεν δτι, έάν έν τή πρώτη σκηνή πα-
ρηγκωνίσθη,ήξιου έν τή δευτέρα νά συμπεριφερ
θώ ώς άνήρ ευγενής. 'Ανέκραξεν εύγε! καίέκρου 
σε τάς χείρας, δίδων τό σύνθημα εις τούς φίλους 
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του δπως χειροκροτήσωσιν τήν γενναίαν νεα
νίδα. 

Έν τφ μέσω των επευφημιών και τών επικρο
τήσεων μέ όψιν σκληράν και βλέμμα ύπεροπτι-' 
κόν ή Μις Σάρα, κλίνουσα πρός τον Σεβεράκ, 
άκίνητον και έκπεπληγμένον διά τήν άπροσδό-
κητον λύσιντοΰ επεισοδίου. 

— Βλέπετε κύριε δτι δέν έχω χρείαν συμβου
λών ούτε προστασίας. Φείσθητέ μοι λοιπόν αυ
τών έν τφ μέλλοντι. 

— Σύγγνωτέ μου δεσποινίς, λέγει ήπίως ό νέ
ος αξιωματικός, δέν ήμην κύριος έαυτοϋ, άκού-
ων τήν γενομένην ύμιν άνάρμοστον πρότασιν... 
Έφοβήθην μή πέσητε θύμα ύπερβαλλούσης φι
λανθρωπίας. 

Καίάπεμακρύνθη άνταλλάξας περιφρονητικάν 
βλέμμα μετά τού μαρκησίου Πατρίτζη. 

Όσον άφορα τήν καλήν κυρίαν Στέβαρ βυθι-
σμένην εις τήν ένδιαφέρουσαν άνάγνωσιν τών 
Magazines, ουδόλως έκινήθη/Ητο συνειθισμένη 
νά βλέπη τήν Μις Σάραν διεκπεραιοΰσαν μόνην 
και επωφελώς τά- υποθέσεις αυτής 

Ή πώλησις απέφερε θαυμάσια αποτελέσματα, 
και ή βασιλικής γενναιότητος πραξις τήςΔ' Όνι 
ορ όπήρξεν άντικείμενον πολλών σχολίων. 

Ή πριγκίπισσα Παντολφίνη άπήντα ευθαρσώς 
εις τά (5ιπτόμενα έναντίοντής ελευθερίας τού φέ-
ρεσθαι τής νεανίδος βέλη. 

— Τί θέλετε ; Δέν δυνάμεθα νά τήν κρίνωμεν 
άμερολήπτως. Είνε Άγγλίς έκ τών μάλλον εκ
κεντρικών. Ευρισκομένη εις παρομοίαν θέσιν 
και υπό τοιαύτας συνθήκας μία Ρωμαία, θά ήρ-
νειτο πασαν διαπραγμάτευσιν μετά περιφρονήσε
ως. Μία Γερμανίς θά έδιδε τό σιγάρον δεχόμενη 
τά 200 είκοσάφ. Μία Γαλλίς ευφυής, πονηρά,καί 
πρακτικήθά ελάμβανε τό χρήμα καίθά έφύλαττε 
τό σιγάρον. Μόνη μία Άγγλίς θά ήτο ίκανή νά 
υπερθεμάτιση δεκαπλασιάζουσα τήν ποσότητα 
και νά έξέλθη θριαμβεύουσα δοκιμασίας, έν ή 
θά υπήρχε κίνδυνος νά διακύβευση τήν ύπόληψίν 
της· 

Κυδωνίαι — ΒΙΡΓΙΝΙΑ Δ. ΖΕΡΒΟΓ 

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α Κ Ι 
Τονισϋέν ύπό τοϋ πεοιφανοϋς Μουσουργού κ. Μιλανάκη 

Τά ματάκια Σον είν9 αστέρια 
πον σπιθοβολοϋν φωτιές. 

Που άνάβονν γλνκά πάθη 
σε ανθρώπινες καρδιές. 

« 

Στά χειλάκια Σον έχουν στήσει 
τά τριαντάφυλλα φωληά. 

Κι ευτυχής όποιος αρπάξη 
άπ9 τά χείλη Σον φιλιά. 

* 
* * 

Τό τραγούδι τον τάηδόνι 

σταματά "σάν τραγουδάς 

Τήν αληθινή ευτυχία 

ποϋχει έκειός που αγαπάς. 

Κι9 έγώ, άγγελε, θαυμάζω 

τέτοια ουράνια ζωγραφιά. 
Μέ τά 9μάτια δακρυσμένα 

κα με πόνο 9ςτήν καρδιά. 

Σμύρνη 

Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Κ Ο Υ Τ Ο Υ Β Λ Λ Η Σ Ιατρός 

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α 
* Ή αλήθεια εχει πάντοτε άνάγχην συντρόφων διά νά γίντ] πιστευτή. 
* Ή τελευταία σκέψις δέν εινε πάντοτε και ή καλ/ιτέρα πασών . 

Ή τύχη σπανίως αΓρίνει δ,τι εφερεν. 
* Ό κακός κινδυνεύει πολλάκις νά εΰρη χειρότεοον απέναντι τού. 
* Ό καλλίτερος σου φίλος εΐνε ό εαυτός σου.Δέν κινδυνεύεις νά σ' άπαρνηθτ]ποτέ. 
* Πίσω κι' από τό ωραιότερο λουλούδι κρύπτεται ή μέλισσα 
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ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 

Ή εμπορική κίνησις της πόλεως μας έξακολου 
θεΐ νά εχη πάντοτε την αυτήν ζωηρότητα καί-
περ της ελαιοπαραγωγήςτεινούσης ε!; τύ τέρμα 
της" φορτοισεις πολλαΐ,'όιενεργοΰνταικαθ' εκά-
στην Ιντενθεν εις Εύρώπην και διαφόρους Τουρ
κικούς λιμένας, υπολογίζεται δέ ή παρακαταθήκη 
των ελαίων ήτις θα ύπάρχη έν τη πόλει μας με
τά τό κλείσιμον των έλαιομύλων ελαχίστη. 

Καίτοι ζήτησις ζωηρά υπάρχει; εν Ευρώπη 
τών ελαίων προελεύσεως μας, ή τιμή ίίμως αυ 
τών δεν ήδυνήθη νά ύπερβη τά 120 — 125 φργ. 
τά 100 Κλ., τούτο δέ άποδοτέονεΐςκερδοσκοπικην 
έπιφύλαξιν έξ ενδεχομένου εκπεσμού δια την 
πληθυν ελαίων Τύνιδος και "Ισπανίας. 

Μετά τό κλείσιμον τών έλαιομύλο>ν άρχονται 
συνήθως αι έργασίαι της καλλιέργειας τών έλαι-
οκτημάτων, ή έλλειψις δμως επαρκούς βροχής α
νησυχεί εφέτος σύμπασαν την πόλιν διότι πλήν 
τών δημητριακών ατινα έχουσιν απόλυτον ανάγ
κην ταύτης, έχομεν και τά έλαιόδενδρα και τήν 
καλλιέργειαν αυτών. 

Ήεφετεινή σπάνις τών δμβρίων υδάτων θίγει 
και άμεσωτέρας άνάγκας τών κατοίκων διότι εάν 
εξακολούθηση ή φειδωλότης αύτη του καταπίπτον 
τος ύδατος και τά οικιακά αυτά φρέατα τά χρη
σιμοποιούμενα προς πόσιν δεν θά πληρωθώσι. 

:ί ανομβρία και οί επικείμενοι αυτής έν ώρα θέ
ρους κίνδυνοι δέον νά έμβάλωσιν εις σοβαρωτά-
τας σκέψεις τους αρμοδίους περί υδρεύσεως της 
πόλεως* επί τέλους άς γείνη και μία σοβαρά ε
πιστημονική απόπειρα περί εξευρέσεως άρτεαι-
ανών φρεάτων και έν τΓ] ημετέρα πόλει. 

Ή οικονομική κατάστασις τής πόλεως μας ευ
ρίσκεται ειςδσημεΐον και πρό15θημέρου προς δέ 
αί αναστολαί πληρωμών τών μέν,επέφερον αντί
κτυπο ν εις τους δέ, σπεύδοντας νά ζητήσωσι πα
ρά τών πιστωτών των μέσον σωτηρίας και άνα-
στήλωσιν του ηθικού των δια τής εγκαταλείψε
ως άπάσης τής περιουσίας των εις τους δανειστάς 
αυτών,ενώ άλλοι παραδειγματιζόμενοι έκ τής 
καταστάσεως τών πρώτων και φοβούμενοι μή 
λήξωσιν αί προθεσμίαι τών υποχρεώσεων των 
φροντιζουσι συνεννοούμενοι ά π 3 ευθείας μετά 
τών δανειστών των νά έκκαθαρίσωσι τον λ)σμόν 
των δίδοντες πρδς έξόφλησιν εμπορεύματα, 

Έ ν τ ή δεινή ταύτη οικονομική κρίσει τή ιδίως 
μαστισάση τήν Συντεχνίαν τών Βυρσοδεψών 
δέον ηθικώς νά έξαρθή πόσον ή έντιμος αύτη 
Συντεχνία παντί σθένει προσπαθεί νά φανή σ υ -
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νεπής εις τάς υποχρεώσεις της και πόρρωθεν άπο-
κλείουσα πάσαν οιανδήποτε ύπόνοιαν περί όπι-
σθοβούλου προθέσεως. 

Μετά πολλής εύχαριστήσεως άναγράφομεν τήν 
κατά τό ήμισυ κατάργησιν τού φόρου τών λιμε
νικών διοδίων, ζήτημα ζωτικώτατον δπερ το
σούτον χρόνον άπησχόλησετήνπόλιν και δπερ επί 
τέλους έλαβε αϊσιόν τι πέρας είμήτήν προσήκου-
σαν λύσιν ήτις ήν ή τής ολοσχερούς καταργήσε
ως. 

Όπωσδήποτε πάντως επιβάλλεται ή άναθεώ-
ρησις τού σχετικού τιμολογίου διότι κατά τό πά
λαιαν, άλλα μεν εμπορεύματα ηύνοούντο, άλλα 
δέ πολύ ήδικούντο. 

Τήν παρελθούσαν Κυριακή ν έληξαν και αί 
ήρεμα διεςτχΟεισαι δημ>τικιί έκ/.ογαί, άναδει-
χθέντος και αύθις δημάρχου τής πόλεως τού άξ. 
κ. Τ. 1. Αποστολάκη. Κατά σειράν δ ' επιτυχίας 
ώς έπεται : 

*Ι. Δ . Αποστολάκης Ψήφους 300 
Εύσ. Βέργο; » 217 
Στ. Πατρικέλης » 172 
Ά ρ . Σαντζηλιυ>της » 167 

Ε ί Ι ΙΑΑΧΟΝΤΕΣ 
Εύσ. Παπασταύ^ου » 106 
Δημ. I Χ " Μήτσου » 83 
Δημ. Πέτρας » 80 
'Ατοστ . Ταλιάνη; » 37 
Εύαγγ. Ζάχος » 7 

Τήνέ^πέραντοϋ παρελθόντος Σαββάτου ό παρ 3 

ήμιν αξιόλογος Σύνδεσμος τών 3 εμποροϋπάλ
ληλε) ν διεξήγαγε ώραιυτάτην εσπερίδα μετά Λ >ι-
κιλοτάτου μουσικού και θεατρική) Προγράμμα
τος τη συμμετ >χη νέ—ν ερασιτεχνών, οΐτινες φι-
λοτιμότατα προπόνηθέ\τε, παρουσι ίσϋησαν λί
αν εύπροσώπως προ τοΟ πολυπληθέστατου α
κροατηρίου, ϋπερ επανειλημμένως έςεοήλυυ τήν 
ευαρέσκεια ν του δ ι 3 ενθουσιωδών επευφημιών 
και χειροκροτημάτων. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΙ ΙΥΒΑΙΤλΙ ΜΟΥ 

Έπί είκοσι και δύο έτη έξασκών με
ταξύ Υμών τό ίατρικόν επάγγελμα και 
πολιτευόμενος άμέριστον ετύγχαναν τήν 
πολύτιμον υμών ύποστήριξιν και διαρκώς 
ευμενή τήν ψήφον. ΤΙ εσχάτως όμως κα
τά τάς γενομένας Δημαρχιακάς έκλογάς 
παμψηφεί γενομένη άνάδειξίς μου ώς 
Δημάρχου και πάλιν, μεγάλως με υποχρε
ώνει και βαθ-ύτατα μέ συγκινεί και ανα
γκάζει, πλήν τών προφορικών ευχαριστη
ρίων τών άποδοθέντων εις τους πλείστους 
υμών κατά τήν συγχαρητήριον έπίσ :εψιν 
και δι9 επιστολών, και δημοσία νά Σας 
ευχαριστήσω και ομολογήσω χάριτας, πα-
ρακαλών τον Θεόν όπως διατηρή υμάς 
μεν έν ύγιεία και εύτυχίο&, έιιέ Οέ αεί δια-
φωτίζη εις τό αγαθόν διά νά καΟίσταμαι 
άξιος εκτελεστής τών πολλαπλών καθη
κόντων μου, διά τήν τοιαύτην παμψηφεί 
εύμένειαν και κρίσιν. 

Μετ' απεριορίστου αγάπης ολως άφω-
σιωμένος. 

ΙΩΑΝΝΗ Ζ ή. ΑΠΟΐΤΟΑΑΚΗΪ (Ιατ^ς) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έν Κυδωνίαις τ^ 12 Φεβρουαρίου 1912 

Σ Η Μ Α 
Τη Ιερ^ καΐ πολυσεβάστί!» Σκι^ τι'ις Μητρομήτορός μου, 

Εύγ /ωμοσύνης, σ:εφανον άρίδηλον, 
ά.ταραμίλλου, άιοίου, άκραιφ/οϋς 
άγάζης , σεβασμού και εκτιμήσεως, 
τΤ\ς άληθο ς̂ ? ' άγάπηςΣ^υ άντά/.λαγμα, 
μ^ημειον, έπί του ψυχρού μνημείου Σου 
άΰ'άνα^ν, τών προσφίΛών εγγόνων Σου 

ομόφωνος ή χειρ εγείρει τρέμουσα 
ύπο άφατου συγκινήσεως. 

Μυτιλήνη Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ Κ. Γ Α Γ Μ Π Η Σ 
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ΣΚΟΡΠΙΑ ΛΟΓΙΑ 

— Έπέρασαν καΐ ή Ά - $ « 
πόκρηαις κρύαις και με- 0 0 

ταφορικώς καί κυριολεκτι- Λ € 

κώς και έν γένει καθ5 δλην ( 

τήν σημασίαν της λέξεως. 
— Μόνον ή Καθαρά Δευ

τέρα εκαθάριαε τον έρίζον~# 

τα άπό τά νέφη και τους * 
στομάχους μας άπό κάθε ι 
πασχαλινόν. 

— Έλει~εν όμως ή ζ ω -
ηρότης ή παρατηρούμενη 
εις άλλας Καθαράς Δευτέρας. 

— Τώρα μέ τήν Μ. Σαρακοστή νηστεία! καΐ 
προ σευχή. 

— Και μετάνοια μέ πολλα'ις μετάνίαις. 
— ΚαΙ φιλοσοφικαί σκέψεις περί μελλούσης 

ζωής μετά τάς ικανοποιήσεις της ΰλης. 
— Είνε και αυτό μ;ά καθησύχασις τής συνει

δήσεως μας. 
= Φαίνεται πώς κανεί; εος τώρα δεν έβανε 

είς ένέργειαν τήν συμβουλήν τοΰ συμπολίτου μας 
νά τρώμε δηλ.ολΐγώτερον διάναέ/ωμενοΐκομίαν. 

— Τό υποθέτομεν, διότι δεν μας ήλθε καμμι.ά 
σχετική είδησις άπό κανένα πειραματισθέντα. 

— θά έσκέφθησαν ισως δτι ήτο Άποκρηαίς 
καίδτι δέν ήτο κατάλληλος περίστασις διά τέ
τοια πειράματα. 

— "Ισως τώρα που έχομεν Σζρακοστήνθέσουν 
τήν συμβουλήν είς ένέργειαν. 

— Έκτος έάν σκεφθούν δτι μέ τά Σαρακοστι-
νά δέν αξίζει τον κόπον ούοέ τά έξοδα νά υπο
βληθούν είς τοιαύτης φύσεως δοκιμάς. 

— Και έτσι ή πρότασις παραμένει άλυτον Αί
νιγμα. 

— Πρός δόξαν τής ακριβείας. 
— Και πρδς άδοξίαν τοϋ φιλάνθρωπου εύρεσι-

τέχνου, ή διά νά ήμεθα ακριβέστεροι—άφοΟ 
πρόκειται περί ακριβείας—τοΰ εύρεσιπόρον. 

= Τό ζήτημα τής ημέρας εινε τό ζήτημα 
του στόλου. 

— θ ά δράση αρά γε ή δένθά δράση ; 
— Και αυτή ή σκέψις βράζει ειςτό αίμα όλων. 
— Μικρών και μεγάλων. 
— Ήμεΐς δμως έδώ πρέπει νά ήμεθα καθ' ο

λοκληρίαν ήσυχοι και νάκοιμώμεθα ήσυχώτεροι. 
— Διότι έάν 3 στόλος λάβη τήν γενναίαν άπό-

φασιν νά έπισκεφθή καίτά νερά μας. 
— "Ε! τότε είνε που θά τά εΰρη στενά ! 
— Στενώτερα και αυτών των στενών τών Θερ

μοπυλών. 
— Μή νομίσετε δτι ομιλώ παραοολικώςή περί 

άνεμων και υδάτων. 
— "Όχι ! δαιλώ-μόνον περί υδάτων και £ευ-

! ΚΟΥΝΟΥΠΙ ματ ων 
Υπεύθυνος ΧΑΡ. Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ" 
3Ανταποκρινόμενοι προς τήν πολ-

λαχόθεν έκδηλονμένην ποικιλοτρό
πως έκτίμησιν τοϋ Κοινον και Ικα-
νοποιοϋντες έπιθυμίαν μεγάλης μερί-
δος αναγνωστών ημών άπό τοϋ Β' Ε
ξαμήνου αρχόμενα τής δημοσιεύσεως 
Διηγήματος έξοχου Γάλλου συγγραφέ
ως, έν παραρτήματι τοϋ « Αίολικοϋ 
Αστέρος », έκλεκτοϋ και λίαν επα
γωγού όπερ θέλει αποτελέσει αλήτες 
έντρνφημα δια τας Οικογενείας. 

Το εν λόγω παράρτημα θέλει δια-
νέμεσθαι μεθ* εκάστου τεύχους τοϋ 
« Αιολικού ΛΑστέρος » εις τους συν
δρομητές ημών ΔΩΡΕΑΝ, οϋτω δέ 
ολίγον κατ3 ολίγον θέλει περιέρχεται 
εκάστοτε είς τήν κυριότητα αυτών 
τερπνότατον βιβλιάριον δλως άνεξάρ-
τητον τοϋ « Αίολικοϋ Αστέρος » καί 
άνευ ο ν δ ε μιας περιπλέον προσθή
κης επί τοϋ τιμήματος τής ετησίας 
συνδρομής* 

Ενελπιστοϋμεν ότι ή υλική ημών 
αϋτη θυσία δεόντως θέλει έκτιμηθή 
υπό τών φιλόμουσων άναγωστών μας» 
Άπό τής αναλήψεως τοϋ δαπανηροϋ 
ήαών έργου τής εκδόσεως τοϋ « ΑΙ
ΟΛΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ » έβασίσθη-
μεν πρωτίστως επί τής ευρείας κυκλο
φορίας τον Περιοδικοϋ, οπότε θεία 
σννάρσει και πρόοδοι συν τω χρόνω 
πολλώ ονσιωδέστεραι θέλουσι* έπι-
τελεαθή. ~ 

ΝΕΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ 

Απα τής παλαιφάτου τών Περγαμηνών 
πόλεως τής κλεινής και περιδόξου έλάβο-
μεντόνΙονΛρ. τής νεωστί εκδοθείσης 
Εφημερίδος «Νέα Πέργαμος», μέ ΰλην 
ποικίλην καί έκλεκτήν, μέ κατάταξιν άρι-
στοτεχνικήν καιμέ φιλοκαλίανέκτυπώσεως. 
Υπεύθυνος καί Ιδιοκτήτης τήςέπ' αίσίοις 
οίωνοίς έγκαινισθείσης Εφημερίδος φέ
ρεται ό γνωστός Περγαμηνος λόγιος κ. 
Γ. Κ. Χονδρονίκης. 

Συγχαίροντες άπό καρδίας έπευχόμεθα 
πλήρη εύδοκίμησιν άνάλογον καί προς 
τήν πάλαι δόξαν αλλά καί προς τήν ένε-
στώσαν φιλομουσίαν τών φιλοτιμοτάτων 
Περγαμηνών. 

; "ο; 
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Κατασκευάζονται μάρκες παντός ε"-
δους μετά διαφόρων καλλιτεχνικών σημά
των, καί χαρακτήρων Κατα
σκευή στερνών, φίλτρων, μπάνιων, φα- | | Ι 
νών διαφόρων ευρωπαϊκών σχεδίων. 
Επισκευάζονται παντός είδους φώτα, 
Λ Ο Υ Ξ . Μ Π Λ Α Ν Σ Α Ρ . Ρ Α Δ Ι Ο Υ Μ , 
Γ Α Ζ Ο Λ Ι Ν Η Σ Κ. Λ . Π . 
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EN ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣ1Σ 

Έπκττολοκεοαλιοων, Φακέλλων, Αογα^ασμών , Σ υ -
ναλλαγμάτ ων, Λ ιτΐλοτύπων, Έπισκειττηρ ίων, 1 I ρ οσκλτ; -
τηρίων, καΓΛγγελτηρίων Γάμων Αρραβώνων Βαπτί
σεων Κηδειών και λίνημοσύνων, Βιβλίων, Ήαερολογί-
tov, Περιοδικών, Εφημερίδων, κ. τ. λ. κ. τ. λ. 
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