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τες, υπό τού προς Αυτόν οφειλομένου απολύτου
καί απεριορίστου σεβασμοΰ διεγειρόμενοι, καί
δι Αυτού ένισχυόμενοι, καί εις Αυτόν, ώς εΐς
πρώτιστον σκοπόν καί έσχατον τέλος αποβλέπον
τες, καί τω Πανσόφω καί Πανάγαθα) καί Παν
τοδύναμα) αύτώ Κτίστη καί Δημιουργό) τών άπάντο)ν διά τής ιεράς έντεΰξεως κοινωνούντες,
καί φώς θείον έξ αυτού άρυόμενοι., και τήν καρδίαν δι Αυτού άγαθυνόμενοι, καί παρ Αυτού,
-τού μόνου κυρίως καί υπάρχοντος καί ζώντας καί
τοις σύμπασι, κα{Κ δσον είσί δεκτικά, καί ΰπαρξιν καί ζωήν παρέχοντος δύναμιν αληθώς πνευματικήν,—καί ύπαρξιν ζώσαν καί ένεργόν λαμ
βάνοντες, καί πάν έργον αγαθόν προς αιώνιον
Λυτού δόξαν εργαζόμενοι, και δι Αυτόν πάσαν
άρετήν έξασκούντες, αμέσως καί εμμέσως Αύτφ
μόνω λατρεύοντες αληθείς άνθρωποι καί τέκνα
Αυτού καθίστανται γνήσια" οί δέ λοιποί, όποιοι
καί τυγχάνουσιν ΰντες, ίνα μήτι χείρον εϊπη τις,
άποβαί νουσιν.»
3

Δια της κατωτέρω περισπούδαστου πραγμα
τείας ό διακεκριμένος λόγιος Σμ υρναίος κ. Ν.
Μπενάκης ιατρός παρέχει καθόλου παντί φιλομούσφ αναγνώστη, ίόία δέ τοις Κυδωνιάταις
εξόχου ενδιαφέροντος ανάγνωσμα.
Τ ο δημοσίευμα κοσμεί καί ή είκών τοΰ Θεο
φίλου Καΐρη, ήν επίτηδες δια τον «Αίολικόν
Α σ τ έ ρ α » έξεπονήσαμεν εκ σπανίου γνησίου
προτύπου,'άν δέ δέν άπατώμεθα ουδεμία τοιαύτη
είκών τοΰ αειμνήστου ανδρός έδημοσιεύύ^η.

τιθέμενα εις τάς άρετάς τών συνδιδασκάλων καί
ιδίως τοΰ αειμνήστου Γρηγορίου Σαράφη, κα
τέστησαν τότε τήν Σχολήν τών Κυδωνιών αλη
θή εστίαν τώνφώτων ε^ς ήν μετ ενθουσιασμού
συνέρρεον πολλαχόθεν τής \\νατολής οί επιθυ
μούντες να φωτισθώσι.
Κατά τήν 'Ελληνικήν έπανάστασιν καταλιπών
προς καιρόν τήν διδασκαλίαν έλαβεν ένεργόν μέ
ρος εις αυτήν, ένθουσιών τούςπάντας καί ένθαρ
ρύνων εις τον Α γ ώ ν α , μετάσχων δέ πασών τών
κατά τήν έποχήν έκείνην Έθνοσυνε?.εύσεων.
Κατά το 1836'ίδρυσεν ίδίανσχολήν έν Άνδρα)
έν ή έδίδασκεν πάντα τά μαθήματα καί ήτι: έσυχνάζετο ύπύ πλειόνων τών 600 μαθητών. Ε ν 
τεύθεν ή φήμη αυτού ώς σοφού καί ενάρετου αν
δρός έγένετο κοινή ανά πάσα ν τήν Ελλάδα, δι
ατελούντος καί έν αλληλογραφία μετά τών έν τή
Δύσει γνωρίμων αυτού καί ίδ.'α μετά τοΰ Κορχή.
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Ή ακόλουθος σύντομος βιογραφία έγράφη
άπο φιλοσοφικής καί μόνης απόψεως. Γράφον
τες ταύτην ήθελήσαμεν απλώς να παραστήσωμεν
δτι ό Θεόφιλος Καΐρης, ώς αληθής φιλόσοφος
μιμητής των αρχαίων, δέν έπτΟηθη ενώπιον των
διωγμών, ενώπιον τού θανάτου αυτού, δπως άπαρνηθή τάς δοξασίας αύτοϋ,

&ς έν ττ} έαντοϋ

οννειδήσει ένόμιζεν αληθείς.
Ό Θεόφιλος Καΐρης έγεννήθη έν "Ανδρα) τη
19 "Οκτωβρίου 1784. Γόνος αρχαίας και διαπυετοΰς οΐκογενε'ας υπήρξε ν εις των σοφωτέρων
ανδρών ους έχει να επίδειξη ή νεωτέρα Ελλάς.
Τα πρώτα μαθήματα διήκουσεν έν Άνδρα),
οκταετής δέ μετέβη μετά της οικογενείας του εις
Κυδωνίας,έ'νθα έπαιδεΰθη έντή περιώνυμα) Σχο
λή τής πόλεως ταύτης υπό τον Γρηγόριον Σαράφην και Βενιαμίν τον Λέσβιον. Δεκαοκταετής
έχειροτονήθη διάκονος, μετονομασθείς Θεόφιλος
προτεχ>ν Θωμάς καλούμενος.
O Καΐρης ένέκυψεν ευθύς εξαρχής εις βαθείας μελετάς τάς οποίας συνεπλήρωσε κατά τάς
μακράς αυτού ανά τήν Εύρώπην αποδημίας,
αποσταλείς έκεΐσε, κατά Οικονόμον,δαπάναις των
Κυδωνιατών. Κατά τα μέσα τοΰ έτους 1S05 μετέ
βη εις Ιταλίαν καί διέμεινεν ένΓΙίζη μέχρι τοΰ
1807, καταγινόμενος εΐδικώτερον εις τάς φυσικάς
και μαθηματικός έπιστήμας, κατά δέ το 1807
μετέβη εις Παρισίους, διαμείνας εκεί 3 ολόκληρα
έ'τη προς τελειοποίησινεις τάς έπιστήμας καί τήν
φιλοσοφίαν.
Ούτω κατηρτισμένος ό Θεόφιλος Καΐρης έγένετο ό απόστολος νέων ιδεών άφιερώσας τον
βίον αυτού προς διδασκαλίαν αυτών καί προσενεγκών μετ απεριορίστου γενναιοδωρίας τήν περιουσίαν καί τήν ζωήν αυτού προς έξυπηρέτησιν
τής μεγάλης ταύτης ιδέας. Έπανελθών έκ Παρισίο)ν κατά το 1810 έδίδαξεν έπ όλίγους μήνας έν
τή Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, μετέπειτα δέ έν
τή Σχολή τών Κυδωνιών. H φυσική αυτού εύγλωττία λέγει ό Γούδας, ό αφελής μεν άλλα πει
στικός τρόπος καθ" δν έδίδασκε, καί προ πάντων
βίος αυστηρώς ενάρετος, άνευ ύποκρίσεα>ς καί
άνευ τής ελαχίστης έπιδείξεως,ταύτα πάντα προσ

Ό Καΐρης ήτο άνήρ θεοσεβέστατος, τήν δέ
θεοσέβειαν αύτοΰ δεικνύει εΐς δλα αυτού τά συγ
γράμματα. Άνήρ έγκυκλοπαιδικώτατος κατέγινεν
ιδία εις τήν φιλοσοφίαν ήτιςάπετέλεσεν εΐδικώτε
ρον τό άντικείμενυν τών σπουδών του καί ήτις
εστί κατ αυτόν «Γνώσις έ'λλογος τής πρωτίστης
τών Οντων αιτίας καί ή κατ' Αυτήν καί δι Αυ
τήν διαβίωσις, ή γνώσις τού Θεού καί τών ύπ'
Αυτού δημιουργηθένταη* πάντων καί ή κατ' Αυ
τόν καί δι Αυτόν άμετάπτωτος διαγωγή.»
Διά τής αναζητήσεως τής πρωτίστης ταύτης
αιτίας και τής αληθούς κατ αυτόν Θεότητος, ό
Καΐρης έ'φθασεν εΐςτήν σύλληψιν ιδεώδους θρη
σκείας, ανεξαρτήτου χρόνου καί χώρου, καί ήν
ονόμασε Θεοσέβειαν. Βάσιν τής διδασκαλίας
αυτού έθετο :
3
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Α ' . "Υπαρξιντού Θεού δημιουργού καί συντηρητοΰ, απείρως τελείου, δντά πάντα καί ή τού
άνθρα'>που φύσις δεικνύουσιν ύπερτέλειον Θεόν,
τήν δημιουργικήν καί συντηρητικήν καί προνοητικήν δύναμιν έν Έαυτώ καί ϊσην τή άπειραγάθω Αυτού βουλήσει καί πανσοφία έχοντα, καί
ελευθέρως καί κατ* εύδοκιαν χρώμενον, καί μό
νον τοΰ ανθρώπου καί παντός θεοσεβικού ό'ντος
τήν έπ άπειρον τάσιν, καθ δσον εξικνείται ή
τού θαυμάσιου τούτου δημιουργήματος φύσις,
τελεσιουργεΐν έξισχύοντα καί τάς δυνάμεις αυτού
ώς δέον διαπλάττειν καί διαμορφοΰν δυνάμενον
φ καί ό άνθρωπος καί πάντα τά λοιπά κτίσμα
τα, καί τό είναι καί τό ώςδεΐ εΐνε όφείλουσιν.»
Β Α ν ά γ κ η ν λατρείας τοΰ Θεού τουτέστι
συμμορφώσεως τής ζωής ημών προς τους θείους
νόμους. «Μόνοι (γάρ) οί τω Θεώ εαυτούς άφοσιώσαντες καί κατ Αυτόν ύπ Αύτοΰ διαπλασθέν3
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αυτούς έδρασε. Ποίους γάρ καταδιωγμούς κατ"
αύτώ/ου οιήγειρε, τίσι δ'αίμάτων χειμάρροις
τήν γήν αυτήν ού κατέκλυσε; τίνων δέ πυρών τάς
φ.λόγας ούκ' άνερρίπισε; καί πόσα καί ποια έμ
μεσων καί αμέσων φρικτών θανάτων εϊδη προς
τιμωρίαν αυτών ουκ έπενόησε ; »
Ό Θεόφιλος Καΐρης ήρνήθη νά δεχθή τον
κατά το 1835 προσενεχθέντα αύτφ Σταυρόν τού
Σωτήρος, δικαιολογών τήν άρνησίν του δτι ύπήρχον άλλοι οϊτινες έπρεπε νά προτιμηθώσι.
Βοαδύτεοον δ ήρνήθη καί έδραν έν τω Πανε
πιστήμια).
Τοιούτος ό άνήρ δστις έμελλε νά πέση υπό τά
βέλη τών νεωτέρα>ν Ανύτων καί Μελίτ.ον. Διά
τής διδασκαλίας του ταύτη:, ό άλλος ούτος Σ ω 
κράτης τής νεωτέρας Ελλάδος προσείλκυσεν ές)
εαυτόν την μήνιν τού Κλήρου. Κατηγορήθη
δημοσία καί ένήχθη εις δίκην κατά τό 1839.
Προσκληθείς νά όμολογήση δημοσία τό Σύμβολον τής Πίστεως άπήγγειλε μόνον τό πρώτον
άρθρον, αρνηθείς μετά γλυκύτητος αλλά καί σταθερότητος νά προβή περαιτ?ρ ο, δηλών δτι τά
λοιπά έμενον ακατάληπτα δι αυτόν καί δτι δέν
ήδύνατο νά εϊπη άλλο τι χωρίς νά ψευσθή εις τύν
Θεον καί εΐ; τήν Άγίαν Σύνοδον. Ό Κλήρος
εύρε τότε τήν πολιτικήν έξουσίαν άρωγόν δπως
καταδικΓ/ση τύν μέ/αν φιλόσοφον, έπίκουρον καί
συνεργόνοχοισανκα1τϊ)ν βασιλεία ν,διότι ό Όθοον
ήτ) Βαυαρός καί θερμό; καθολικός. Ό Καΐρης
δστις άπύ πολιού είχε λάβει τό ίευατικόν σχήμα
κατεδικάσθ.] εΐ, κλείσιμον έν μονή συρόμενος
άτο τού 1839 μέχρι τ)ύ 1842 από μοναστηρίου
εις μοναστήριον, κατά τό διάστημα δέ τούτο
π'\ειστάκις ή ζ<οή αυτού διέτρεξε τον τοΰ θανά
του κίνδυνον. Έ ν τούτοις τή μεσολαβήσει φίλο)ν τινών άφωσιωμένων αύτώ ή ποινή του με
τετράπη ε-ς έξ)ρ'αν. Εςορ'σθη ίσοβία)ς καί κα
τά τήν έ;ορ αν αυτού έπεσκέιρθη έκ νέου τήν
Δύσιν μεταβάς ε!ς Παρισίους, ΛονδΤνον, Μαγχεστρ'αν καί Μασσαλία* ένθα διέμεινε μέχρι τοΰ
1844, δτε, κπρυχθε'σης τής ελευθερίας τής συ
νειδήσεις ύπύ τού Συντάγματος, ήδυνήθη νά
έπανέλθη οϊκαδε.
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'Ως βάσιν δέ προς έρευναν τής αληθείας ό Καΐρης έθετο την ελευθερία ν περί τό κρίνεινκαί διαΛοεΐσθαι. «"Οτι ό άνθρωπος έλευθερικόν, ούτως
ειπείν έ.ιτιν ό'ν, έκ φύσεως μεν τήν της ελευθε
ρίας έχων δύναμιν καί κατά τήν άνάπτυξιν τών
ψυχικών αυτού ίδια)μάτων την έλευθερίαν φιλών
καί ελεύθερες πραγματικώς καθιστάμενος, πάς
τις έαυτώ προσέχα)ν τον νουν περί τούτου πεισθήναι δύναται'έκαστος γάρ έαυτώ σύνοιδενέ?.ευθ έ ρ ι ο ς καί αύτεξ >υσία)ς, διαφόρως ένεργεΐν δυ
νάμενα) καί τούτο μϊλλον ή εκείνο άσπαζομένφ*
τό γούν ελευθέρως καί βούλεσθαι καί διανοείσθαι ουδείς άν αυτού άφελεΐν έξισχύσειεν.»
Εις την έρευναν δμα>ς ταύτην τής αληθείας
πολλά καί άλλα εμπόδια, λέγει ό Καΐρης, παρεντίθενται < δύω δέ τά κυριώτερα, ή τε τού ανθρω
πίνου σώματος άπάνθρο)πος τυραννίς, καί ή ίθ3
πνεύματος αυτού άντίθε )ς καταπ'εσις. Αμφότεραιϊνα τίλλα παραλίπομεν τήν τού ανθρώπου
λογικήν καί έλευθέραν άνάπτυξιν, δλαις δυνάμεσι παντ^ία)ς παρεμποδίζειν επεχείρησαν" αλλ
ή δευτέρα τούτων ώς π α ν τ ο ί α προσωπεία φέρειν
δυναμένη], καί διαφόροις άθεμίτοις , μέσοις προς
έπίτευξιν τοΰ ολέθριου αυτής σκοπού, ώς θεμιτοΐς δήθεν, ου μόνον άκωλύτως, αλλά καί ασφα
λώς καί θαρρούντω; υπό τήν αιγίδα της άπαιδευσίας καί της ύτοκοίσεως χρήσθαι έχουσα, καί
χαλεπωτέρα καί διαρκεστέρα έγένετο. Τήν μεν
γάρ σωματικήν δουλείαν πολλά τών εθνών καί
πολλάκις άπεσείσατο, τύν δέ έσωτερικόν ζυγόν,
καίτοι βαρύτερον όντα, πάντα σχεδόν, καί αυτά
τά ελεύθερα λεγόμενα, έπί τοΰ τραχήλου περιέφερε, καί της σοψατικής δουλείας τάς άφορμάς
έν έαυτοΐς τεριέθαλπε' τής γάρ διανοητικής καί
ηθικής διαφθοράς, ή της εσωτερικής δουλείας, ή
εξωτερική τερατωδέστατό ν έστι ν αποκύημα. "Οθεν
καί έιτινες παρά τά αυτή δεδογμένα φρονεΐν διεσκέπτοντο, τότε καί έξωτερικήν περιβαλλόμενη
δύναμιν, ή καί τής πρώτης τήν έπικουρίαν ώς
συνεργόν παραλαμβάνουσα, έν ονόματι τών ύπ
αυτής ώς ιερών πρεσβευομένων, τά ανήκεστα
3

3

3

3

3

Γ

Μετά τήν έπιστροφήν του, ευρισκόμενος πάν
τοτε υπό τήν έπίβλεψιν τής αρχής, δέν ήδυνήθη
νά λάβη άδειαν έπαναλεί-ψεως τής σχολής του.
Σιωπηλώς μόνον επέτρεψαν αύτώ νά περισυλλέξη μερικά ορφανά. Ό φιλόσοφος έπωφελήθη
τού χρόνου τής σχολΐής αύτοΰ δπως περάτωση
πλείστα κλασικά συγγράμματα ών μέχρι τούδε
έξεδόθησαν τά «Στοιχεία τής Φιλοσοφίας» ή
«Θεοσέβεια» καί αί «Προσ?υχαϊ» τά δ άλλα
μένουσιν άνέκδ-ιτα. Πλήν ή γαλήνη αύτη δέν δι
ήρκεσε ν έπί πολύ. Τά παλαιά μίση ένεφώλευον
έν τω κρύπτω, ενίοτε δέ υβριστικά άρθρα έδημοσιεύοντο έν ταΐς έφημερίσιν. Ησαν τά
πρόδρομα σημεΤα νέας καί τρομερωτέρας θυέλλης ήτις συνεσωρεύετο έπ' αύτοΰ. Οί εχθροί
του βοηθούμενοι καί πάλιν ύπύ τής Πολιτείας
ύφανον κατ αυτού νέαν κατηγορίαν διατεινόμεν. ; δτι προσεπάθει, δι αθέμιτων μέσων, νά δι3
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αδώση νέαν θρησκείαν. Ένήχθη δθεν εις τό
Πλημμελοδικεΐον της Σύρου την 19 Δεκεμβρίου
1852 μετά τριών έκ των μαθητών του, τού
Γλαυκωπίδου, Δεσποτόπουλου και Μονοκονδύλου. Πάντες οί κατηγορούμενοι κατεδικάσθησαν
εναντίον της υπό τοΰ Συντάγματος αναγνωριζο
μένης ελευθερίας της συνειδήσεως, ώς ένοχοι
προσηλυτισμού θρησκευτικού δι* αθέμιτων μέ
σων, ό μέν Καΐρης εις 25 μηνών φυλάκισιν και
επταετή έπιτήρησιν, οί δ άλλοι εις 13 μηνών φυ
λάκισιν και πενταετή έπιτήρησιν. Ό πατριωτι
σμός, αί άρεταί αύτοΰ, αί λαμπραί και
αύτοΰ ύπηρεσίαι, ή σεβαστή αύτοΰ ηλικία Ναι ή
σωματική αδυναμία τοΰ περιφανούς γέροντος
ούδεμίαν εΰρον χάριν παρά τοις δικασταις. Ό
μέγας φιλόσοφος έρρίφθη εις σκοτεινή ν φυλακήν δθεν έμελλε νά έξέλθη μετ ολίγον νεκρός.
Κακοήθης παγειώδης πυρετός κατέβαλε τον θαρν γέροντα τήν 12 Ιανουαρίου 1853.

Αίολικος
τελέσαντας εις τήν πρόωρον άπόσβεσιν τοΰ φ ω 
τεινού τούτου αστέρος. Τιμή αιωνία είς Εκείνον
όστις ήδυνήθη νά περιφρόνηση τον θάνατον ι να
φαν ή είλικρινήςκαί συνεπής προς τήν συνείδησιν
αυτού.
Σμύρνη — Ν. ΜΠΕΝΑΚΗΣ
(Ιατρός)

πολλαπλοί

9

ρσΑΗ

9

Αλλ ή λΰσσα τών διωκτών του δέν έκορέσθη δια τοΰ μαρτυρικοΰ θανάτου τοΰ μεταγε
νεστέρου τούτου Σωκράτους της Ελλάδος. ΊΙρνήθησαν νά παραδώσωσι τό σώμα αΰτοΰ εις τά
δάκρυα τοΰ αδελφού αυτοΰ Δημητρίου. Ή ταφή
αύτοΰ έγένετο νύκτ(υρ εν τινι γωνία όπισθεν τοΰ
λοιμοκαθαρτηρίου τής Σύρου, ώσει προύκειτο
περι σώματος λοιμοβλήτου. Διηγούνται μάλιστα
ότι τήν έπιοΰσαν τό σώμα αυτού έκταφέν έχαη
δι άσβεστου, έκ φόβου μή οί μαθηταί αύτοΰ
τελέσωσιν ήμέραν τινά εύλαβώς τά άπαγορευθέντα κατά τον θάνατον αύτοΰ καθήκοντα.
Μετ ολίγας όμως ημέρας οί συγγενείς τού
Καΐρη έξεκάλεσαν τήν κατ' αύτοΰ άπόφασιν ενώ
πιον τού 'Αρείου Πάγου όστις και άνήρ>:σεν αυ
τήν τήν 10 Ιανουαρίου 1853. Προοιμιαζόμενος
δέ κατά τήν δίκην έκείνην ό ευφράδης ρήτ<ορ
Σαρίπολος έ'λεξε τάδε λίαν αξιοσημείωτα :
« Ό Καΐρης απέθανε, και άπέθανεν αθώος.
Ώς προς αυτόν κατηργήθη ή δίκη δυνάμει τοΰ
νόμου, αλλ όποιον μέγα μάθημα έδο>κε προς
τήν έπίγειον δικαιοσΰνην αυτός ο Θεός, καλέσας
ενώπιον τού άναμαρτήτου δικαστηρίου του τύν
Θεόφιλον Καίρην.
Ό "Υψιστος, οιονεί έκκαλέσας ενώπιον Του
τήν δίκην ώς προς τον καταδικασίΐέντα Θεόφιλον
Καΐρην, απέδειξε προφανώς δτι αί τοιαύται δίκαι
ί'πεκφεύγουσι τήν αρμοδιότητα παντός επιγείου,
παντόςέξ ανθρώπων συγκροτουμένου δικαστηρί
ου. Πάσα κατά τού Υψίστου προσβολή υπό μό
νου τοΰ Υψίστου αρμοδίως δικάζεται* τούτο δέ
διότι μόνος ό "Υψιστος εΐνε ή αύταλήθεια, ή δι
καιοσύνη. Μόνος ό "Υψιστος ό έτάζων νουν και
καρδίας, μόνος ούτος, λέγω, εΐνε και δικαστής
τών ενδιαφερόντων αυτού ζητημάτων.-»
Τοιούτος έν μεγάλαις γραμμαΐς και έν σκια
γραφία ό βίος τοΰ μεταγενεστέρου τούτου Σωκρά
τους και ό μαρτυρικός θάνατος τοΰ σοφωτέρου
τών νεωτέρων "Ελλήνων. Ό θάνατος αύτοΰ θά
έλκύη πάντοτε τήν συμπάθειαν διά τύν ευγενή
μάρτυρα της αληθείας, βαθεΐαν δέ τήν άποστροψήν διά τους διώκταςαύτοΰ και πάντας τούςσυν9
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ΚΛΙ Τ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Λ Τ Τ Ο Τ
ΕΪΣ ΤΗΝ ΘΕΓΛΠΕΥΤΙΚΗΝ
(Συνέχεια και τέλος.)

Ή φιλανθρωπία ώθησε τους πιστούς
αυτής μύστας νά είσέλθωσιν εις τήν μελέτην τών άλυτων τούτων μυστηρίων τοΰ
Ζωϊκοϋ

Μαγνητισμού,

έκφέρωσι δε το

ποϋούμενον συμπέρασμα τής:
Εφαρμογής

αύτοϋ

είς τήν ϋ*ερα-

πευτικήν >.Κα! πρώτος εισέρχεται εις τον
'Υψηλόν κύκλον τής εφαρμογής ό τών
φρενολόγων βάρδος Charcot, ό κλεινός
τής Σαλπετρ:έρας ήγεμών, θεραπεύων
διά τοΰ Υπνωτισμού τον έν εύρυτάτοις
σταδίοις άπλούμενον Ύστερισμόν. δηλ:
τάς Ύστερικάς παραλυσίας, τον 1 λιγγον, τους υστερικούς εμετούς, τάς ύστερικάς νευραλγίας,τάς ημικρανίας, τους
τε κλονικούς κα! τονικούς σπασμούς, τήν
ύστερικήν τύφλωσιν και κώ<ρωσιν καΐ έν
γένει πασαν ύστερικήν μανίαν, διά τής
ακολούθου μεθόδου.
Υποβάλλει είς τήν μέθοδον τοΰ Μεσμέρου τό πάσχον ύποκείμενον διά τής
προσηλώσεως τών οφθαλμών, ή διά προσηλώσεως έπ! στιλπνού επιπέδου, ή και
δι' απλής προσταγής, έάν εχη έπιρροήν
άμεσον προς αύτο και ούτω επέρχεται
βαθύς λήθαργος διανυόμενος μόνον διά
τοΰ υποβάλλοντος ατόμου.
Ύπεβάλομ,εν και ημείς ύστερικήν προ
μηνός παθοΰσαν έκ παραλυσίας τών κά
τω άκρων, τήν οποίαν ύπνωτίσαντες διετάξαμεν νά κοιμηϋή δύο ώρας φυσικόν
ΰπνον: αμα δέ έξυπνήση νά βαδίση. "Ο
περ και έξετελέσθη θαυμασίως, προς έκπληξιν τών παρισταμένων.
Ούτω δέ επιδιώκεται σήμερον ή α
σφαλής θεραπεία νοσημάτων εξαρτωμένων
εξ υστερικών βάσεων και αθεράπευτων
θεωρουμένων.
Έν Αλεξανδρείας και Αθήναις πολ-
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λοι επιστήμονες έθαυματούργησαν διά έξ έρωτος κα! προς εύεργεσίαν τής πα
τοΰ υπνωτισμού. Και έν Σμύρνη άλλο σχούσης άνθρωπότητος, υπέρ ής από τρι
τε άν δέν απατώμαι προ εικοσιπέντε ε ακονταετίας και πλέον άγωνιζόμεθα, έ
χοντες ώς Κύριον ημών γνώρισμα τό Τατών πολλά έξετελέσθησαν πειράματα.
"Ετερον επίσης άλμαεύεργετικόν έποι- κίτειον.
Laboremus, laboremus.
ήσατο ή τοΰ υπνωτισμού πρόοδος: τήν
Και πρ!ν έ'τι κλείσωμεν τάς δέλτους
έκτέλεσιν πάσης Μαιευτικής χειρήσεως, ήν πρώτοι έπελήφθησαν οί διακε τής παρούσης ημών μελέτης δέον νά άκριμένοι Μαιευτήρες Auvard και Sec- ναγράψωμεν κα! έτέραν όμοίαν θεραπευ
heyron άπειρους, τελέσαντες τοκετούς διά τικών μέθοδον κατά τών ύστεροπαοών.
τοΰ Υπνωτισμού, σώζοντες ούτω τήν Και ή Μέθοδος αύτη τής Μεταλλοϋ^επάσχουσαν ανθρωπότητα έκ τοΰ επικει ραπευτικής, άνακαλυφθεισα τό πρώτον
μένου διά του χλωροφορμίου κινδύνου. ύπό του εξόχου φρενολύγου Dr Burg
Και ή με ι ς αύτο! προ εικοσαετίας έν Θεσ Βουρκισμός καλούμενη ύπό διαφόρων και
ιατρών καλλιεργηθεΐσα ιδίως δέ
σαλονίκη έξετελέσαμεν Παθολογικούς το
κετούς δι' έμβρυουλικοΰ κα! διά τοΰ Cro ύπό τών Bourneville κα! Dumoiitpallier
chel τοΰ καθηγητού Doleris, μετά κατα πολύ εξέπληξε τους ιατρικούς κύκλους,
πληκτικής επιτυχίας εις πέντε ύστεροπα- μή δυναμένων τών Βάρδων νά έξηγήσωσι, πώς δύναται τό μέταλλον νά έχη τήν
θείς a máxima Κυρίας.
Και σήμερον έ'τι διά τής μεθόδου τοΰ δείνα ή τάδε έπιρροήν έπ! τοΰ νευρικοΰ
υπνωτισμού έξετελέσαμεν αληθή θαύματα συστήματος. Πώς δηλονότι ανθρωπινή
θεραπεύσαντες καθ' ολοκληρίαν παραλύ τις ΰπαρξις περιπεσοΰσα είς τό τοΰ λή
τους παθούσας έξ αφασίας κα! έτερα μι- θαργου ή καταληψίας στάδιον, διατελού
κροτέρας σημασίας, αλλά πάντοτε φαι σα δέ έν παντελεΐ αναισθησία και μυϊκή
απολιθώσει δυνάμει τοΰ δείνα ή τάδε με
νομενικώς σοβαρά, νοσήματα.
Ποία τις ήτο ή θαυματουργός δύνα- τάλλου δύναται νά επανάκτηση τήν φυμις, ή έμπνεύσασα τον Μέσμερον κα! σιολογικήν αυτής ελαστικότητα κα! αυ
Gall, ποΐαι αί εμβριθείς μελέται τών Bra- τήν τήν έκ τοΰ λήθαργου έξέγερσιν. Πώς
ϊά, Beruhaim κα! ετέρων φρενολόγων, δύναται νά έξηγηθή ή παντελής κατεύκα! ποία τά σημερινά τοΰ Charceut, Auv νασις τών κλονικών κα! τετανικών σπα
ard κα! ημών αυτών πειράματα, νομίζω σμών, διά τής επαφής χρυσού, αργύρου,
χαλκού ή άλλου τινός μετάλλου, καλού
ότι σαφώς ύπεδείχθησαν.
αγωγού θεωρηοέντος προς τό νευρικόν
Πώς άπ' αρχής έθεωρήθη άγυρτικόν
σύστημα τοΰ πάσχοντος άτομου.
τό περισπούδαστον τούτο τού Ζωικού
Και ημείς αύτο! ευρεθέντες προ τοιού
Μαγνητισμού ζήτημα κα! πώς σήμερον
διά τοΰ ύπνωτισμοΰ ή τοΰ Μεσμέρου μέ των εικόνων κα! έν Θεσσαλονίκη κα! έν
θοδος καθίστησι έν μέσα) τής πασχούσης Σμύρνη κατηγάγομεν νίκην θεραπευτιάνθρωπότητος κειμήλιον ιερόν τήν δι' κήν κατά πολλών υστερικών παθήσεων,
υπνωτισμού θεραπείαν κα! αθανάτους ιδίως συσπάσεων τών μασσητήρων, όπου
τούς λίαν εύφυώς άνακαλύψαντας και ει- οί πάσχοντες έκινδύνευον νά πάθωσιν έξ
σαγαγύντας προς εύεργεσίαν ημών απάν ασιτίας.
Τήν έπιστημονικήν έξήγησιν τοΰ όν
των τήν διά τοΰ υπνωτισμού ύστεροθετως
περιεργοτάτου τούτου ζητήματος, άραπείαν, νομίζω ότι περιεκτικώς μέν άλπορον θεωρούσιν οί άκαταδάμαστοι τοΰ
τά σαφώς κατεδείξαμεν.
νευρικού συστήματος σκαπανείς, χωροΰνΚα! ήδη περαίνοντες έπικαλούμεθ α
τες έσαε! έπ! τά πρόσω κα! προσδοκώντήν τε προσοχήν κα! βοήθειαν τών άπαντες προσεχή έπίλυσιν τοΰ ευεργετικού τού
ταχοΰ συναδέλφων ημών εχόντων ύπό
του αλλά όλως περιεργοτάτου τής μεταλτήν ενδελεχή θεραπείαν αυτών τοιαύτης
λοθεραπευτικής Αινίγματος.
ΤΈΛΟΣ
φύσεως άσθεν3ΐς, προς ους ού μόνον εύΣμύρνη — ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ
γμρίστως, άλλα κα! εύγνωμύνως παρέ( Ιατρός )
χομεν τήν έπιστημονικήν ημών φροντίδα
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HENRI CODPIN
z z o y v

syneiohsin τον

Όμολογουμένως χάριτας όφείλομεν τω διαπρέπει Καθηγητή τοϋ
Γυμνασίου Πατρών κ. Γ . Μέγα
δ. μ. δστις δια της ύπό τον άνω
τίτλον ωραίας μελέτης παρέχει τοΐς
άναγνώσταις του «Αιολικού Α σ τ έ 
ρος» λίαν ενδιαφέρον και έπαγωγόν ανάγνωσμα.

θ*ν$του;

όποια καιροφυλακτούσιν ήδη θεώμενα τήν άγωλίαν αυτών. Και δμως αυτά ταύτα τά πτηνά δι
έρχονται πολλάκις άνωθεν ίππου, δστις θερμαί
νεται εις τον ήλιον ακίνητος ως νεκρός, χωρίς
δια τούτο να μεταβάλωσι τό παράπαν τήν πτήσίν των.
*

* *
Γενική επικρατεί πεποι'θησις—και τήν πεποίθησιν ταύτη ν εξέφρασαν και πολλοί φιλόσοφοι—
δτι τα ζώα δέν έχουσι συνείδησιν τού θανάτου.
Και αληθώς ή γνώσις αύτη εΐνε ολίγον αντιλη
πτή παρά τοΐς κατωτέροις άδελφοΐς ημών, εν
τούτοις όμως γεγονότα και παρατηρήσεις σχετικαι προς τό ζήτημα τούτο συλλεγεΐσαι ύπό
πλείστων φυσιοδιφών τείνουσι να άνατρέψωσιν
ή τουλάχιστον να έξασθενίσωσι κατά πολύ τήν
πεποίθησιν ημών περί τούτου. Έκ τών παρα
τηρήσεων τούτων σταχυολ,ογούμεν τάς πειστικωτέρας.
Έ ν πρώτοις πρέπει να σημειωθή ν ευκολία
μεθ ής τά ζώα διακρίνουσι τήν ζώσαν ?^είαν α
πό τής νεκράς ή ετοιμοθάνατου. Ούτω τά σαρ
κοφάγα τά τρεφόμενα εκ θνησιμαίων ουδέποτε
έπιπίπτουσιν επί ζώντων ζώα>ν, ακόμη και δταν
ταύτα κοιμώνται και εΐνε απολύτως ακίνητα. Ε 
πίσης οί λύκοι τών λειμώνων τής Αμερικής άναγνωρίζουσιν αμέσως τήν νοσηράν κατάστασιν
ή τήν έξ ασιτίας έξασθένησιν τού βονάσου και
τότε ή ένεδρεύουσ ιν ήμέραν και νύκτα μέχρι
τού θανάτου του ή έπιπίπτοντες φονεύουσι τό
άνίσχυρον ζώον και κατασπαράσσουσιν. Επίσης
εις τους λειμώνας τής Gironde, τους όποιους
διατρέχουσι ποίμνια ισχνών άμνάδων συχνάκις
άποδεκατιζομένωνύπό τής έλο'>δους νοσηρότητος,
οί έτι ισχνότεροι κόρανες περιμένουσι μεθ υ
πομονής τον θάνατον αυτών δταν μία άμνάς πίπτη έξηντλημένη, οι κόρακες γ'ωρίζουσι καλώς
δτι ή λεία των εΐνε εξησφαλισμένη, αλλά και
συχνάκις έπισπεύδουσι τό τέλος τού δυστυχούς
ζώου επιπίπτοντες έπ αυτού πριν ή άφήση τήν
τελευταίαν πνοήν. Τά νυκτόβια αρπακτικά ζώα
φέρονται επίσης καθ* δμοιον τρόπον. Αφ* ής
στιγμής άντιληφθώσι ζωόν τι καταβεβλημένον
ύπό τής νόσου και έτοιμοθάνατον, προσκολλών
ται τρόπον τινά εις αυτό, τό παρακολουθούσι
διαρκώς μέχρις δτου έγκαταλίπη τούτο ή ζωή,
και τότε έπιπίπτουσιν έπ αυτού. Εις γηραλέος
ϊτπος καταβεβλημένος υπό τής ηλικίας, εις βούς,
μία έλαφος δεσμευθεΐσα εντός τής ιλύος εις τό
άκρον λίμνης, δπου κατέφυγε τό δειλόν ζψον,ϊνα διαφυγή τάς τόσον ένοχλητι^άς κατά τον καύ
σωνα μυίας, εΐνε θέαμα προκλητικώτατον δια τά
έκ θνησιμαίων τρεφόμενα αρπακτικά πτηνά,, ι «.
9

9

9

9

9

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΡΕΙ/Ι - ΠΑΡΙΣ

. . . .

"Οταν έν έκτων ζώων άποθνήσκη οί σΰντροφοίτου ένεργούσι διαφόρως κατά τά διάφορα εί
δη. Έκτος εκείνων—και ταύτα εΐνε πολυάριθμα
—τά όποΐα δεικνύουσιν απόλυτον άδιαφορίαν,
ύπάρχουσικαί άλλα ηθικώς ολιγώτερον προηγμέ
να, άτινα μέ έλαφράν τήν συνείδησιν τρώγοί'σιν
αφελώς τον νεκρό ν σύντροφόν των. Εις τήν κα
τηγορών ταύτη ν άνήκουσιν οί άσπάλακες, οί
λύκοι ωθούμενοι ύπό τής πείνης,οί μύες στερού
μενοι τροφής.Άλλα περιορίζονται εις τήν έκδήλωσιν εκπλήξεως. Ό Vaillant είχε φονεύσει
τρεις κερκοπιθήκους, οϊτινες μετεκομίσθησαν εις
τήν σκηνήν του, δπου εις εξημερωμένος πίθη
κος, τον όποιον εΐχεν ώς σύντροφόν, έδειξε με γίστην έ'κπληξιν επί τή θέα τών πτωμάτων τών
ομογενών του, έθεώρει άλλοτε τούτον άλλοτε ε
κείνον στρέφων και μεταστρέφων αυτούς ϊνα τους
έξετάση. Όμούος δέν εΐνε σπάνιον να ϊδη τις
άρκτον οσφραινομένην τό πτώμα άλλης και να
τό περιστρέφη ώς ίνα τό έξετάση καλύτερον. Ό
Gordon Cumming διηγείται τι άνάλογον σχε
τικώς προς ϊνα όναγρο ν, τύν όποιον είχε φονεύ
σει" ή λοιπή αγέλη τόνπεριεκύκλωσε μετά πηδη
μάτων και φυσώσα δια τών μυκτήρων, έπειτα
πάντες έντρομοι άπεμακρύνθησαν μετά πάσης
ταχύτητος δια μέσου τής πεδιάδος.
Άλλα προ πάντων ή τάξις τών πτηνών δει
κνύει πολυάριθμα παραδείγματα τοιούτων περιέρ
γων εκδηλώσεων. Έάν έν πτηνόν φονευθΓ] και
πέση κατά γής, πάντα τά άλλα προστρέχουσι, περικυκλούσι τό σώμα και έκβάλλουσι κραυγσς
θρηνώδεις ίνα έκδηλώσωσι τον φόβον των.
Πάντες θα Ιχωσι παρατηρήσει τούτο παρά ταΐς
κορώναις' μετά πυροβολισμόν φονεύσαντα μίαν
έξ αυτών, βλέπει τις όλόκληρον τήν άγέλην να
φθάνη έκ πάντων τών σημείων τού ορίζοντος
και τήν μίαν μετά τήν άλλην ή πάσας συγχρόνως
να έκβάλλωσι γοεράς κραυγάς, να περιγρσφωσιν
ευρείς κύκλους άνωθεν τής άτυχους συντρόφου
των έκτελούσαι παραδόξους ελιγμούς, χωρίς να
αισθάνονται δτι διατρέχουσι τον κίνδυνον να
ύποστώσι τήν αυτήν τύχην.
("Επεται συνέχεια)
Πάτραι— Γ. Α. Μ Ε Γ Α Σ δ. μ.

\ ^ς 7 ημέρας τον δεύτερον
τετάρτου
"Ισως δυσπωτήσωσί
τίνες προς τον ά- ή Σελήνης ήτοι τάς προ τής
Πανσελήνου
οτρονομικόν σνμβολισμόν τής Ίλιάδος, ε- ξ βλω 14 ημέρας· διό και δ αριθμός 14
νεκα τής επικυρώσεως τών ιστορικών πεέΰεωρεΐτο ώς λίαν ευοίωνος υπό πάντων
ριγραφών του Όμηρου
έκ τών άναοκαών λαών. Ό Ευαγγελιστής
Ματθαίος άφώντοϋ Σλήμαν. Άλλ'
οί αρχαίοι ποιηρι&μεϊ άνά 14 τάςάπό Αβραάμ μέχρι Ίηταί, οί κινοϋντες μέχρι σήμερον τον &αυ- οοϋ γενεάς* οί δε "Αγγλοι καλοϋσι τήν δεμασμόν
τον κόσμου, ους ό Ελληνικός
πεν&ημερίαν
δεκατετραννκτίαν
(ίοΓίλαόςέτίμα
ώς ΰεοπνεύστους,
και ών τήν
^Ίιίέκ
τοϋ ίοητίζεη=14
καί
mghts=:
μαρτυρίαν
επικαλείται συχνάκις ό Πλάνύκτες) άριΰμουντές άντί τών ημερών τάς
των έπι τής αθανασίας τής ψυχής, δεν ήτ ξύ
αυτών νύκτας διά τό εύοίωνον
τον
σαν άπλοϊ ποιηταί. Εκέκτηντο
και πάάριΰμοϋ 14.
σας τάς εγκυκλοπαιδικός
γνώσεις τής έπο>Αχχ> <5 ποιητικότερος πάντων τών συμχήςτωνκαι
ΰαυμασίαν
διδακτικήν μέ&ο- βολισμών τής έν τω Ταύρω ισημερίας, τυγδον ιήν καλόνμένην παρά τώνμνστικιστών
^
ή μεταμόρφωσις τής Ίοϋς είς βονν
Σνν&ετικήν. Αστρονόμοι,
Ιατροί, ίστοριή "Ηρας. — Ή Ίώ έκ τής άρχαιοκοί, γεωγράφοι, πολιτικολόγοι,
κοινωνιοχάχης §ίζης χουϋεον ήλίονίαώ
έξ ής και δ
λόγοι, φιλόσοφοι τέλος και καλλιτέχναι,κα"Ιακχος ή Βάκχος και ό Ζευς και ό ρωτώρϋουν διά τον δαιμονίου αυτών πνεύμαμάίκός ΰεός "Ιανός, συμβολίζει τό χειμετος νά έξενρίσκωσι τους καταλλήλους συ μρ^
ήλιοστάσιον. Επειδή δε τοϋτο διαδέβολισμούς τους δυναμένους νά περιλάβωή θυελλώδης
ισημερία, διά τοϋτο
οιν είς εν και τό αυτό έργον διαφόρου
ή 7ώ καταδιώκεται και μεταμορφοϋται
είς
φύσεως πράγματα και διδάξωσι ταντα τους
β^
ύπό τής όργίλης "Ηρας (έκ τής ρίδνναμένους
νοήσαι. \Η παντελής
άλλως
ζης αρ έξ ής και ό "Αρης λατ. Μ^έξ
ου
τε κατά τους χρόνους έκεί*>ονς βιβλίων έλ- δ Μάρτιος). Επειδή
δμως μετά τήν ίσημελειψις καΜστα άπαραίτητον δπως διά τερρ[ έρχεται πάλιν τό '&ερινόν ήλιοστάσιον
πνών μύ&ων,
ευκόλως άποτνπονμένων
ή'Ιω έλεν&ερονταιύπό τον Διός και άναέν τή μνήμη, δύνανται οί άνθρωποι νά λαμβάνει τήν προτέραν της μορφήν.
Ό
κρατώσιν έν τω νώ τήν σειράν τών ίστοπανόπτης έκατοντόψ&αλμος "Αργός ό τ ε ρικών γεγονότων και τών επιστημονικών
ϋ \ς ύπό τής "Ηρας ώς φύλαξ τής Ίονς,
και φιλοσοφικών γνώσεων.
παριστά τον ονρανόν με τους
αργύρους
Εύνόητον
δμως δτι τό πολυσύν&ετον
αντον άστέρας' ό δε Έρμης,
ό νιος τής
τών σνμβολισμών τούτων κα&ίστα αυτούς
Μαίας (έξ ής και δ Μάιος) ό άποκοιμίσας
πολύ σκοτεινούς* διό και προς εύχερεστέδιά τής λύρας του πάντας τους όφϋαλμούς
ραν αυτών άντίληψιν
αί αύται ϋεωρίαι
χοϋ"Αργούς,
συμβολίζει τον
μεσολαβούνέπανελαμβάνοντο
είς διαφόρους μύθους.
μεταξύ ισημερίας και ηλιοστασίου
γλνΟντω σαφέστερον ή έν τή '&νσία τής Ίχύν τον Μαΐον ήλιον, δστις ανατέλλων ύφιγενείας απαντάται
τό φαινόμενον
τής
ότό μελωδικώτερον τών πτηνών άσμα άπανσελήνον
τής ισημερίας εν τω μύϋ'ω
ηοσβεννύει τό φώς τών αστέρων !
τον Μινώταυρου
(έκ τον Μίνως=Μήνη
_ ανδρον. ι. γ ε ρ ω λ υ μ ο ς
(Συνέχεια καί τέλος)
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^Σελήνη
και Ταύρος). Αι επτα
νεαι
και οί επτά νέοι οί αποστελλόμενοι
ετησίως
δπως καταφάγωϋ'ώσιν ύπό τού Μινώταυρου
σνμβολίζονσι
τάς 7 ήμερος τον
"~ν
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Εκκλησία, είπεν' τά Άναγλυφικά δέ μόρφωμα*
τα δτι ανέχεται* οία, φ έ ρ ' είπειν, είνε καί έπί.
μετάλλου καί έπί ξύλου, ή άλλης ύλης τινός
γλυφόμενα εικονίσματα, καί οί Σταυροί οί είς τό
"Αγιον "Ορος ή άλλαχοϋ δουλευόμενοι, καί αί
έπί τών "Αγίων Εικόνων έπιθέμεναι άργυραΐ ή
χρυσαΐ πλάκες, προσέτι δέ καί αυτή ή έκ γύ
ψου ή άλλης ύλης τοϋ Ίησοϋ Χρίστου ημών
Σταύρωσις κ.τ.λ. ανέκαθεν Συνοδικώς δντα πα
ραδεκτά καί προσκυνητά άπαντα.»

Συνεχίζοντες τήν προ
ηγουμένων περί τοϋ Αρ
χαγγέλου πραγματείαν η
μών, έπίκαιρον θεωροΟμεν
ν ' άναφέρωμεν ένταΟθα
τήν γνώμην δύο σοφών
τοΟ γένους διδασκάλων,
τοϋ άοιδίμου Σταυράκη
Άναγνώστου του Λεσβίου,
έχοντος πλείστους μετά
της ημετέρας πόλεως δε
σμούς καΐ τοϋ Γρηγορίου
Σαράφη ετέρου 'ίεροφάντου.
Έ κ τούτων δ πρώτος
γνωματεύει ώς εξής άπό
ιστορικής απόψεως :
« Ό καθιδρύσας πρώτος
τήν λατρείαν τοϋ Α π ό λ 
λωνος έν τη νήσω άπάση
της Λέσβου ώνομάζετο
Μάλος· δια τοϋτο, ά π ' αύτοΰ καί δ Απόλλων αυτός
άπεκλήθη «Μαλόεις». *Αράγε μήπως καί τό σ ω ζ ό μενον 'Λνάγλυφον, άρχαιότατον δν, παριστά ποτέ
τον Μαλόεντα Α π ό λ λ ω ν α ,
είτα δέ μετεφέρθη εις ει
κόνα τοϋ Αρχιστρατήγου;
"Η, μήπως δεν γνωρίζομεν πάντες μετά βεβαιότητος, δ η άπαντες οί τότε
Είδωλικοί εκείνοι Βωμοί,
καθαρισθέντες διά τής χά
ριτος τοϋ Παναγίου Πνεύ
μ α ^ ς, μετεβλήθησαν είς
θείους καί ιερούς τής Χριστιανωσύνης Ναού; καί
(^ιληηης)
ένθεα καταγώγια ύπδ τών
θείων καί θεοπνεύστων
Εΐκών ληφθείσα υπό τοϋ έν Μυτιλήνη διακεκριμένου Φωτογράφου κ.
Αποστόλων καί λοιπών
ΡΙ?ΙΤΖ
J. ΓΊΓνΑΖ ΗθΙ ευγενώς πaρaχG>ρηθεïσaá^toκλειστ¿κcδς διά τόν
Α γ ί ω ν Διδασκάλων ; Ή
"ΑΙΟΛ1ΚΟΝ ΑΣΤΕΡΑ,,
παρατήρησις αύτη δεν πι
θανολογεί δτι τήν θέσιν τοϋ Έκατηβόλου καί
πόλεις μαστεύειν δέ χρή τό Ιερόν, κατά ΜήΓιγαντολέτου καί Τοξοφόρου ψευδοθέιυ εκεί
Θυμνάντε καί Λεπέτυμνον.»
νου Απόλλωνος κατέλαβε μετά τήν ΕύαγγελιΉναγκάσθημεν είς τοιαύτας νά περιπέσωμεν
κήν χάριν ό ημέτερος Ζωοφόρος 'Λρχιστράτηγος Μηχαήλ ; Ή μή ή Εικών αύτη (ϊδ.είκόνα) εικασίας καθόσον ή απώλεια πολλών παλαιών
Συγγραφέιον, ή μεγάλη τοϋ μεσαίωνος αμάθεια
παρίστανε ποτε τόν ήρωα Λέσβον τόν υίόν τοϋ
ή μάλλον ή αδιαφορία καί ή περί τό γράφειν
Λαπίθου, τόν άποικίαν Έλληνικήν είς Λέσβον
καί ίστορειν τά συμβαίνοντα τών συγχρόνων των
μεταγαγόντα, ή τόν σοφόν Παλάμήδην τόν φ ο 
αμέλεια μάς έχουσι οεδεσμευμένους.
νευθέντα είς τήν Τρωάδα, περί ού λέγει ό ΦιλόΜεταξύ δέ άλλων Διδασκάλων σοφών περί τά
στρατος· « "Εθαψαν αυτόν ( τόνΙΙαλαμήδην )
Εκκλησιαστικά καί θεολόγων καί ό συμπολί
Άχιλλεύς τε καί Αίας είς τήν δμορον τή Τροία
της ημών Διδάσκαλος Γρηγόριος δ Σαράφης,
τών Αίολέων ήπειρον ύφ' ών καί Ιερόν αύτώ τι
συμφωνών μετ' αυτών, ερωτηθείς αν πρέπη νά
έξωκοδόμητο, μάλα άρχαΐον, καί "Αγαλμα ΙΙχσεβάζηται τό τοιοΰτον ή δχι άπεκρίθη καταλαμήδους Γδρυται γενναιον καί εϋοπλον' καί θύφατικώς. « Διότι ειδώλων μέν καί ξοάνων καί
ουσιν αύτώ ξυνιόντες, οί τάς άκταίας οίκοϋντες
αγαλμάτων προσκύνησιν £ητώς απαγορεύει ή

ΗΕΙΚΩΗΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΕΗΟΙΑΚ^ΑΡΑΩ

-

« Έ π ί πασι δέ τούτοις· Ή Εκκλησιαστική
Ιστορία μας βέβαιοι, ώς βλέπομεν είς τής Οι
κουμενικής Έβδομης Συνόδου τά Προλεγόμενα
( έν τω Πηδαλίω τοϋ Νικόδημου,) δτι καί αυτός
δ Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός εδέχθη κατά
συγκατάβασιν, τόν έκ χαλκοΰ Ανδριάντα εκεί
νον, δν τινα δι' εύγνωμοσύνην ή Έθνικτ) εκείνη
Βερονίκη,ή ύπ'Αύτοϋ ίαθεΐσααίμορροοΰσαγυνή,,
κατασκευάσασα έστησεν έμπροσθεν τής οικίας
της, τιμώσα καί σεβόμενη σχετικώς αύτόν,αύτήτε
καί πάντες οί άλλοι τότε χριστιανοί έως εις τούς
χρόνους ακόμη τοϋ βασιλέως Ίουλιανοΰ τοϋ
Παραβάτου διασωζόμενον: ήτοι μετά Χριστόν
360 χρόνους περίπου.
Ούτος δέ συντρίψας Ιθηκεν άντ' αύτοΰ τόν
τοϋ Διός Ανδριάντα. Είς τούς πόδας τοϋ σεβασ
μίου άνδριάντος εκείνου, προσθέτει ή Ιστορία,
δτι βοτάνη τις φυομένη, παντοίας νόσους έθεράπευσε* καί τοϋτο πρός ένδειξη βέβαια τής θεί
ας εύχαριστήσεως. Τής δέ αγίας Βερονίκης τήν
μνήμην, ώς έναρέτως βιωτευσάσης, εορτάζει ή
Εκκλησία κατά τήν δωδεκάτην Ιουλίου.»
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Χέρια τής μάνας μου γλυκά
ποϋ ή αγάπη σας αγιάζει
Τ ό πειό ώμορφο τραγούδι μου
μόνο σέ σάς ταιριάζει ! ....
"Ο,τι κι' αν πώ λίγο για σας
λίγο θενάναι πάλι,
αταίριαστη ή αξία σας,
κι' ή χάρι σας μεγάλη !...
Χέρία ποΰ μέ κρατούσατε
μικρή, μ ' αγάπη τόση.
Ώ Χέρια ποϋ τά χάδια σας
μ' έχουνε μεγαλώσει !
Έ τ σ ι δπως ήμουνα μικρή
πόσες φορές καί πάλι
νά γείρω έ'ρχομε απάνω σας
σαν τότες τό κεφάλι !
"Ω ! πόσο ξεκουράζετε
τήν λΰπη μου, τόν πόνο !
Κάθε κακό μοΰ πέρνετε
μ' ένα σας χάδι μόνο !
Πόσες φορές π ' αρρώστησα
χεράκια αγαπημένα
μουχετε δώσει τήν υγειά
σαν νάστε μαγεμμένα !..

Τοιαϋται αί γνώμαι τών άοιοίμων ανδρών πε
ρί τοϋ έν άγαλματώδει ύποστάσει εικονιζόμενου
Ταξιάρχου τής Μανδαμάδου, δστις μεθ' δσα και
άν δυϊσχυρισθή τά αντίθετα τό νεωτεριστικώτερον πνεΰμα, θέλει λατρεύεσθαι έπί σειράν ετί
αιώνων, οΓτινες καί μόνοι αιώνες διά τής ακλό
νητου πίστεως καθίστανται οί αλάνθαστοι έρμηνευταί πολλών αμφιβολιών .και παραδοξοτή
των καί λύται τών έν γένει προβλημάτων.

Κ ι ' ένα ποτήρι άπλό νερό

Ώ ς χριστιανοί μόνον εύχόμεθα δπως δ έν
πνεΰματι προσκυνούμενος θεός λυτρώνη ίκεσίαις τοϋ Α ρ χ α γ γ έ λ ο υ τό χριστεπώνυμον Αύτοΰ
πλήρωμα έκ τών εκάστοτε έν τή βιωτική δια
πάλη αναφυομένων κινδύνων καί διά τοϋ άγαθοϋ τούτου Μεγάλου πνεύματος τοϋ Στρατηλάτου τών Επουρανίων Δυνάμεων μας γνωρίζη
τήν 5δόν έν ή πρέπει νά βαδίζωμεν πρός έκπλήρωσιν τής μεγάλης αποστολής ην εχομεν
ώς τέκνα φωτός καί αληθείας καί πρός διάλαμψιν τοϋ άληθοϋς καί ύγιοΰς Πολιτισμού.

Ή προκοπή, κι' ή ακούραστη

Κυδωνίαι—ΔΗΜ. Γ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
( ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ )

νά δώσετε, κι' εκείνο
Θαρρώ είναι ά{>άνατο, άναζώ
ευθύς δταν τό πίνω !....
Τ ά χέρία τά ώμορφότερα
δεν έχουν τήν δικιά σας
τήν χάρι μήτε τήν τιμή !....
Πήραν τήν ώμορφίά σας.
ή αγάπη ή τρισάγια...,
Π ά στής αγάπης τόν β ω μ ό
γενήκατε θυσία !....
"Οτι κι* αν π ώ λίγο για σας
λίγο θενάναι πάλι !..
Ατίμητη ή αξία σας
κι' ή χάρι σας μεγάλη !..
Τοϋ κόσμου τ ' ώμορφότερο
τραγούδι σας ταιριάζει...
Χέρία τής μάνας μου γλυκά
ποΰ ή αγάπη

σας αγιάζει !

ΜΕΡΣΙΝΑ — ΜΑΡΙΑ Ε. ΖΑΜΠΑ
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ΠΕΡΙ ΤΩ]ί ρθ' flpi ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ
"Ο παρ* ήμΐν επιστήμων φαρμα
κοποιός κ. Ζ . Ζαφειρέλλης δια της
υπό τον άνω τίτλον ένδιαφερούσης
μελέτης τον άξιολογωτάτην συμβολήν παρέχει ού jiovov υπό έπιστημονικήνεποψιν αλλά και πρακτικήν,
6ιά σαφούς διατυπώσεως και γλώσ
σης εύληπτου παρέχων ώφελιμωτάτας οδηγίας προς
περιφρούρησιν
τής ύγιείας ημών άπό παντός κινδύ
νου δημιουργούμενου έξ αμάθειας
και αγνοίας.
Τό κατωτέρω απόσπασμα τυγχά
νει γενικωτάτου ενδιαφέροντος, α
ναμφιβόλως δέ μετά πολλής προ
σοχής θέλει άναγνωσθβ υπό των φι
λομαθών και των κηδομένων τής ύ γιείας αναγνωστών ημών.

ιδία

αυτά
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Φαντάζεσθ-ε δέ που παρέχονται τά τοιαύ

ακινησία οφθαλμών, βραδείς και διαλείπον
τες σφυγμοί, στόμα ψυχρών καΐ βραδεία α
ναπνοή εΐνε τά φαινόμενα μιας τοιαύτης ο
ξείας δι οπίου και τών έξ αυτού σκευασ*
μάτων δηλητηριάσεωςτών παίδων.
Μητέρες δσαι θέλετε ίνα τά τέκνα σας
γίνωνται υγιή και εύρωστα αποφεύγετε τά
τοιαύτα δηλητήρια, μή γίνεσθε έξ αγνοίας
σας ή και απρονοησίας παραίτιοι τής σωμα
τικής και πνευματικής παραλύσεως τών νεα
ρών βλαστών σας, μή γίνεσθ-ε φονε'ίς αυτών,
επιβλέπετε τάς τροφούς, ίνα μή έξ αμελείας •'
καίΚστασθε ήθ·ικοί αυτουργοί τής καταστρο
φής τών τρυφερών αυτών υπάρξεων.
5

τα καταπότια και πρδς τίνα σκοπόν ; Τ α άγοράζουσι γονείς
μητέρες δπως τ ά χ ο .
ρηγώσιν είς τα εαυτών βρέφη ινα κοιμίζωσιν
δια του μέσου τούτου και μή τάς άνησυχώσιν. Ό π ο ί α πλάνη ! Χορηγοΰσιν αί μη
τέρες τα καταπότια ταϋτα είς τα εαυτών βρέ
φη, άγνοοϋσαι ϊσως τάς ολέθριας συνεπείας
&ς επιφέρει ο τεχνητές αύτος ύπνος, ή δι
οπίου αυτη δηλητηρίασις είς τους μικρούς
τρυφερούς και αθώους βλαστούς των. Ά γ ν ο ουσινΐσως δτι δια τής τοιαύτης αυτών πράξεως
καθιστώσι τά εαυτών τέκνα καχεκτικά,άδύνατα, νευρικά, αφηρημένα καΐ ηλίθια. ΠολλαΙ
μητέρες αύτο τοΰτο τδ δπιον, τδ δραστικώτερον ϊτι των κεφαλών (Têtes de Pavot) τολμώσι νά χρησιμοποιώσι πρδς τδν σκοπών
Δηλητήρια
τούτον, άλλαι αφεψήματα κεφαλών και άλχρησιμοποιούμενα
ώς φάρμακα
λαι τέλος αφεψήματα των καρπών ή τών
εσωτερικής
χρήσεως.
ανθέων τής μήκωνος τής £οιας (παπαρούνας)
Πολλών τοιούτων δηλητηριωδών φαρμά ήτις επίσης περιέχει δπιον είς ήττονα βαθκων γίνεται χρησις παρ* ήμιν ύπδ της δη μόν. Οί περί τα δηλητήρια καταγινόμενοι
μώδους λεγομένης ιατρείας. Παρετηρήθ·ησαν παρετήρησαν δτι σκεύασμα παρασ ευασθέν
δμως δηλητηριάσεις πολλάκις έκ της λή έκ τριών κεφαλών πρασίνων και χορηγηθέν
ψεως τοιούτων φαρμάκων σημειώσασαι μά εις παιδίον επέφερε τδν θάνατον τούτου ένλιστα και θανάτους. Γνωστός εϊνε τοις πολ τδς μιας ώρας. Ε π ί σ η ς 2 κοχλιάρια έξ ένδς
λοίς έξ ημών και πρόσφατος εισέτι δ Θάνα αφεψήματος έκ δύο κεφαλών παρασκευασθέντος νέου τινδς καλής και γνωστής παρ'ήμίν τος καίχορηγηθέντοςείς μικρόν έπέφερον τον
οικογενείας έκ της χρήσεως ύποκαπνισμών θάνατον αύτοϋ. "Ωστε αί τοιαϋται μητέρες 3(άχνισμάτων ή εισπνοών) Θειούχου υδραρ χι μόνον παραίτιοι συμφορών γίνονται είς
γύρου. Εσωτερικώς γίνεται χρήσις γενική τά εαυτών τέκνα, συμφορών βεβαίως, αϊτινες
παρ' ήμιν δπίου ή δπιούχων τινών σκευασ πάντως καταλογίζονται είς το παθητικών αυ
μάτων διασκευαζο μένων καταλλήλως ύπδ τών, άλλα και ακουσίως έγκληματοΰσι, καγραΐδίων επεχόντων παρ' ήμιν τόπον πρα κουργοϋσι, γίνονται φονεΐς τών εαυτών τέκ
νων. Πολλάκις μο: συνέβη, νά ελέγξω τοι
κτικών ιατρών.
αύτας μητέρας αϊτινες δέν μοι άπέκρυψαν
Παρά τοιούτου τινδς γρα'ιδίου παρακλητινα μοί όμολογήσωσιν δτι «εϊχον
άφιονίκώς αίτήσας έπίτυχον τδν τύπον μιάς τοι
σει» κατά τήν φράσιν των, τάΐδιά των τέκ
αύτης παρασκευής ή συνταγής: «Ξήρανον
να, ατινα έκράτουν είς τάς άγκάλας των
είς φοϋ νον τάς κεφάλας τής μήκωνος της
και άτινα έκόμισαν είς τδ φαρμακεϊον δπως
ύπνοφόρου, (άφιονοκεφαλάς) κοπάνισον κα
τύχωσιν εκεί τής δεούσης ιατρικής βοηθείας
λώς έν ίγδίψ, ζύμωσον τήν οδτω παραχθ-είκαι τής άπδ του κινδύνου απαλλαγής.
σαν κόνιν μετά σταφίδος και κόνεως καρύων
καρδαμώμου (μοσχοκαρύων) και μόρφωσον
Ή είκών ένδς τοιούτου
άφιονισμένον
έκ τής δλης ζύμης κατά τήν τέχνην ( L e g e παιδιού, δλίγον διαφέρει άπδ τήν εικόνα
artis) καταπότια ! ! »
παιδίον ευρισκομένου είς τα πρόθυρα του
τάφου του. Βαθύς ύπνος, τελεία αναισθησία,
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Όπίου γίνεται χρήοις παρ'ήμιν και δπ
ανθρώπων πασχόντων έξ άσθματος ή και
ά π λ ο ϋ β η χ ό ς . Πρωΐαν τινά του Σεπτεμβρί
ου του 1 9 0 4 προσήλθε παρ' έμοί κατέρυθρος
ζαλισμένος και με τρέμοντα μέλη Κύριος
τις Κ
ηλικίας περίπου 4 5 ετών ύποτραυλίζων και ζητών προς βοήθειάν του τδν
ίατρόν.
Τον παρεκάλεσα δλίγον ν' άναμείνη τον
ίατρδν όστις μετ δλίγον θ ά κατήρχετο, άλλ
εκείνος έκρινε καλόν νά μή μέ άκούση, χ ω 
ρίς δέ νά χάση καιρδν άνήλ9*ε τήν κλίμακα
τήν άγουσαν προς τδ δωμάτιον του ίατροϋ.
Δέν παρέλειψε νά ομολογήση εις τον ίατρον
δτι είχε φάγει τεμάχιον δπίου προς κατάπαυσιν του βηχός του, προμηθευθείς τοϋτο
παρά τίνος γνωστού έν τή άγορα μας ύαλοπώλου. Ό ρήξεις κύριος παρουσίαζε καθ·
δλα, τά φαινόμενα μιας έξ οπίου δηλητηριάσεως : Τ ψ έχορηγήσαμεν άναληπτικόν τι
φάρμακον και τψ συνεστήσαμεν νά πίη ά ρ κετδν άπόβρασμα καφέ, τδ σύνηθες τοϋτο άντίδοτον του οπίου. Δέν παρελείψαμεν εννο
είται και νά τψ συστήσωμεν θερμώς δπως
μή έπαναλάοη έκ δευτέρου τδ παιγνίδιον
αύτδ καθ δσον ενδέχεται νά ύποστή και
σοβαρώτερα πράγματα.
5
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ζουσι τάς δόσεις ένδς εκάστου τών δηλητη
ρίων, τδ πώς και πότε και πόσον πρέπει νά
'δοθ-ή ίνα μή έπιφέρη δηλητηρίασίν τινα.
Διατί νά καταφεύγη τις είςτά παντοιοπωλεία
δπως προμηθεύεται τά τοιαύτα δηλητήρια
γενόμενος οΰτανπαραίτιος συμφορών ανυπο
λογίστων ; Διατί δταν πάσχη δισ:άζεινά καφύγη είς τδν ίατρόν, δπως λάβη τήν πολύτιμον συμβουλήν του, αλλ αγοράζει δπιον
ή ύδράργυρον καί τρέχει κατόπιν εορτής δ
πως πλήρωση διπλασίως τήν τοιαύτην άπερισκεψίαν του. Περί δέ τής άκηδίας τών ύπδ
τής Γ . Κυβερνήσεως τεταγμένων πρδς άπαγόρευσιν τής ελευθέρας πωλήσεως τών δη
λητηρίων τούτων ώς καί περί τής ασυνειδη
σίας καί κακουργίας τών πωλούντων αδιακρί
τως τά τοιαύτα, άς μή γίνεται λόγος, διότι
πολλά πολλάκις ελέχθησαν καί λέγονται άλλ
άνευ δυστυχώς αποτελέσματος. Προκειμένου
δμως περί τής διακυβευόμενης υγείας τών
πολιτών καλδν ήθελεν εισθαι νά συστηθ·ή είς
αυτούς τούτους δπως άπέχωσι νά προμηΘεύωνται τοιαύτα είδη έξ ανεύθυνων καί α
ναρμόδιων πηγών, άπαλλάσσοντες ουτω καί
εαυτούς καί τους άλλους έξ ενδεχομένων
συμφορών.
5
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Κυδωνίαι — Ζ . Ζ Α Φ Ε Ι Ρ Ε Λ Λ Η Σ
(Φαρμακοποιός^

5
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Δηλητηρίων τινών επίσης γίνεται χρήσις
πρδς θεραπείαν ώρισμένων τινών νοσημάτων,
— ευνόητων — δπου σπουδαίον ρόλον
παίζει
δ υδράργυρος. ' Α λ λ απορίας ά
ξιον τυγχάνει διατί προκειμένου περί μιας
τοσούτον σοβαράς νόσου, νά δίδεται πίστις
είς αδαείς ανθρώπους και εμπειρικούς, ήτοι
είς τους λεγόμενους παθούς,
ααρλατάνους
και κομπογχαννίτας
καί νά μή απευθύνε
ται τις είς τους επιστήμονας, οιτιν^ς γνωοί5

ΉΣΥΧΕΣ ΩΡΑΙΣ
Δέν έ'χει πιό γλυκές στιγμαίς, τοί'λάχιστον
[γΐά μένα
οταν το βράδυ ξαπλωθώ
στο στρώμα μου νά κοιμηθώ
ΚΊΛ σκέπτομαι τά μέλλοντα, θυμούμαι
[περασμένα.
Κι

3

εκεί

που νειότης

όνειρα μέ πόθο
[συλλογιοΰμαι,
έ'ρχετ' ό ΰπνος απαλά
σιγά τά μάτΐά μου σφαλά
και μέ γλυκό χαμόγελο στο στόμ άποκοι[μοΰμαι.
3
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« Έπιβήτε ! Εμπρός, έπιβήτε !
Ό συρμός των οκτώ ωρών καΐ πεν
τήκοντα της εσπέρας δια Μασσαλίαν ήτο έτοιμος νά εκκίνηση αμέσως. Ή άτμάμαξα έξετόξευε τολύπας καπνοί), —
Π φ ο ΰ ! πφοΰ! πφού!— ως γηραιός ναυ
τικός άνάπτων την χονδρήν πίπαν του.
Αί άμαξαι, ήδη χαύνοι, πριν ή τεΟώσι
καθ' όδόν, έκρότουν εις τάς ενώσεις των
γογγίζουσαι, « θά κινούμεθα λοιπόν α
κόμη ! θά ταξειδεύωμεν όΛ,ονυκτεί ! δεν
θ·ά μας αφήσουν λοιπόν ήσυχους : Πότε
θά σταθώμεν ; » Και οί τροχοί άπήντων
σκιρτώντες εξ ανυπομονησίας: « θά κυλισθώμεν ! θά κυλισθώμεν ! θά κυλισθώμεν ! Όποία εύχαρίστησις νά διατρέχωμεν τάς μεγάλας οδούς ολοταχώς καΐ
νά εύρισκώμεθα αΰριον τριακοσίας λεύ
γας μακράν άπ' εδώ ! Τι σκέπτεται λοι
πόν αυτός ό κατάρατος σταθμάρχης καΐ
δεν συρίζει ν ' άναχωρήσωμεν; »
« Σπεύσατε ! εις τήν άμαξαν ! εις την
άμαξαν ! »
Και δεν γνωρίζω διά τίνος θαύματος
όλος αυτός ό κόσμος, όλαι αύταΙ αί άποσκευαΐ εΐχον ήδη εύρη τήν θέσιν των.
Είχε φθάση ή ώρα. "Ηδη γυναίκες τίνες
ΐσταντο όρθιαι εις τά μικρά παράθυρα
τών βαγονιών με τό μανδήλιον εις τήν
χείρα, ίνα ρίψωσιν εν τελευταΐον χαίρε
προς τούς επί τού κρηπιδώματος γνω
στούς των. Ό σταθμάρχης έφερε τήν συρίκτραν εις τά χείλη του, κατόπιν ή άτμάμαξα έσύριξεν, ό συρμός έξεκίνησεν,
οί τροχοί ήρχισαν νά στρέφωνται και ή
συνοδεία εξήλθε βραδέως τού σταθμού,
αυξάνουσα βαθμηδόν τήν ταχύτητα της.
Κατά τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν δύο
άνθρωποι έθεάθησαν εξερχόμενοι και τρέ
χοντες εκ τού εστιατορίου: ό πρώτος, υ
ψηλός, αδύνατος, ευκίνητος, έφθασε με
τά τινα άλματα εις τήν άμαξαν τών απο
σκευών, τεθειμένην εις τήν άκραν τού
συρμού καΐ άρπάξας αυτήν, ώς είθισμένος εις τό είδος τούτο της γυμναστικής,
είσέδυσεν εντός με δλην τήν άντίστασιν
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τών υπαλλήλων ό δεύτερος, εις εκ τών
υπηρετών τού εστιατορίου, φορών μαύρην βλούζαν καΐ λευκήν ποδιάν, έτρεχε
κατόπιν και έκραζε:
— Κλέπτα ! κλέπτα ! δεν έπληρώσατε
τά δύο αυγά σας ! καταβήτε ή θά δια
τάξω νά σας συλλάβουν ! Τά αυγά σας !
Τά αυγά σας !
Ή άμαξα τών αποσκευών εξήλθε και
αυτή του σταθμού. Ό ταξειδιώτης, ό ούτωσΐ προσκαλούμενος, έκυψε προς τά έξω
και με τον καθαρώτερον βρεττανικόν τόνον, έφώναξεν εις τον ύπηρέτην όστις
ήκολούθει τον συρμόν με βήμα δρομέως
ώς έάν έπεθύμει νά παρασυρθή ύπ' αυ
τού μέχρι Μασσαλίας:
— Ό Τζών Κράβ δεν εΐναι κλέπτης.
Θά σας πληρώσω τά δύο αυγά, όταν επα
νέλθω,— μετά πέντε έτη.
Κα! ό συρμός έξηφανίσθη εν τώ μέ
σω τών γελώτων τών υπαλλήλων συσσωρευθέντων έπ! του κρηπιδώματος. Ό
υπηρέτης επέστρεψε καταβεβλημένος, ϊνα
διηγηθή τήν ίστορίαν του εις τον πάτρω
να του, τον κύριον Γκαρανζώ, όστις εν
τώ μεταξύ τώ έδειξε τήν θύραν. Ά λ λ 'ό
πάτρων ούτος ήτο τακτικός άνθρωπος κα!
τό εσπέρας, μετά τό κλείσιμον, ένέγραψεν
εις τό βιβλίον του:
« Τζών Κράβ ( "Αγγλος ) οφείλει δύο
αυγά
»
Ή τιμή έμενεν ανοικτή. Διατ! να δεσμευθή ύπό διατιμήσεως,ήτις ήδύνατο νά
διαφιλονεικηθή βραδύτερον; Τάξις κα!
φρόνησις· ουτω πράττουσι τά καλά κα
ταστήματα. Πολύ θά έξεπληττόμην, αν
ό κύριος Γκαρανζώ άπέθνησκεν ύπό τό
δέρμα έπαίτου.
"Οσον άφορα τον Τζών Κράβ, άμα δι
αφυγών τον καταδιώκοντα αυτόν έχθρόν, διηυ&ετή&η, όπως περάστ] τήν
νύκτα εις τήν άμαξαν τών αποσκευών ό
που ή βραδύτης του τον ύπεχρέωσε νά κα
ταφυγή. Έ ν πρώτοις έκαθ-έσθη εις τήν
καλυτέραν θέσιν, έκείνην τήν οποίαν κα
τέχει ό οδηγός, έθεσεν έπ! τών ώμων

Ο Κ Π Ι Ν / Ι ΤΚΙθΤΚΙΛ
του έν σάλιον Σκωτικόν με τετράγωνα,
περιετύλιξεν επιμελώς τάς κνήμας του εις
ΙΟΫΡΑΙΣ ΣΤΙΓΙΜΙΣ
σκέπασμα με τετράγωνα ερυθρά κα! μαύ
ρα κα! έθεσεν έπ! της κεφαλής του κάλυμ
Ή νύχτα ήρχιζε ν ' άπλώνη σιγά σιγά στη γή
μα μάλλινον με διπλούν γείσωμα κα! με τε- ,
τά μαύρα φτερά της και νά χύνη γΰρω μιά θλι
τράγωνα μαύρα κα! λευκά.Ούτως άνέτως βερή σιγαλιά. Στην ασάλευτη σιγαλιά της νΰχτας
εγκατασταθείς κα! εύχαριστήσας τήν έ- ένας ανθρώπινος ίσκιος ξεπρόβαλε τρεμουλιαστά
θνικήν του όρεξιν προς τά τετράγωνα εν σέρνοντας κατόπιν του το ερείπιο μιας πεθαμένης
τελώς, αφήρεσε χωρ!ς νά ζητήση τήν ά- ευτυχίας.
Ναί !
δειαν τά με δέματα υποδήματα του ϊνα
Ευτυχίας ποΰ περνά καί διαβαίνει και στά
τά άντικαταστήση με παντούφλας κα! έ- στήθεια ένα μαΰρο μονάχα άφίνει θ ρ ό 
πλήρωσε τήν χωματίνην πίπαν του με κα- νο
το πόνο.
πνόν, τον όποιον έδανείσθη από τον όΝέος μέ χλ(υμή ό'ψι πέρασε από μπροστά μου
δηγόν. Α φ ο ϋ τήν ήναψεν, έξέβαλε γρυλ- σηκώνοντας μέ δυσκολία, τά δυο βαρειά του π ό 
λισμόν εύχαριστήσεως κα! εΐπε μέ ύφος δια. Μ ' όλα τά είκοσι χρόνια του ήτο πολύ κα
ταβεβλημένος. Βαθύς πόνος ήτο ριζωμένος στην
σιγηλόν:

— Οί Γάλλοι δεν ήξεύρουν νά ταξειδεύσωσιν.
— Έ ν πάσ\\ περιπτώσει λέγει εντόνως
ό οδηγός, όστις ήρχιζε νά ερεθίζεται μέ
τούς άγροίκους τρόπους τού ξενουμένυυ
του, όταν ταξέΐδεύσο^σι, πληρώνουν ό,τι
οφείλουν.
Θά πληρώσω, είπε λακωνικούς ό
"Αγγλος.
— Χούμ ! επιθυμώ μάλλον νά τό πιστεύσω παρά νά τό ιδώ, έψιθύρισεν ό ο
δηγός ο'ικείως.
— θ ά πληρώσω, άντέκρουσεν ό Τζών
Κράβ, εντός πέντε ετών, όταν επανέλθω
εκ του περ! τον κόσμον ταξε.δίου μου.
— Λόγια πάντοτε, αγαπητέ μοι.
Ό "Αγγλος ένόησεν, ότι δεν θά καιαπείστ] τον μετ' αυτού συνδιαλεγόμενον,
διέκοψε τήν συνομιλίαν, έσβυσε τήν πίπαν του μέ τον αντίχειρα του κα! έτοποθετήθη καταλλήλως, ϊνα κοιμηθή. Θά
έξελάμβανέ τις αυτόν ήδη άναχωρήσαντα
διά τήν χώραν τών ονείρων, όταν εξαί
φνης ήνοιξε τούς οφθαλμούς του.
— Οί Γάλλοι, λέγει βραδέως κα! μέ άκατανόητον περιφρόνησιν, οί Γάλλοι ου
δέποτε θά εννοήσουν τήν Αγγλίαν
Κα! έκοιμήθη αμέσως.
("Επεται Συνέχεια)
( Έκ

τον Ιαλλικοΐ' )

έρμη καρδιά του καί ή αγωνία τοΰ πόνου ήτο
ζωγραφισμένη στο χλωμό καί ρυτιδωμένο π ρ ό 
σ ω π ο του.
Κάθε λίγο βαθύς στεναγμός έβγαινε ά π ' τά
στεγνά "του χείλη.
Τόν ακολούθησα.
Προχωρούσε σιγά μέ σκυμμένο κεφάλι β α 
ρεμένο ποιος ξέρει από τί λυπηραΐς σκέψεις.
Προχοιρούσε ! Π ο ύ ; άγνωστο γιά μένα. Μιά
δΰναμι μ ' έσπρωχνε -\ά τόν ακολουθήσω.
' Λ φ ' ου περπατήσαμε αρκετή ώ ρ α στο σκο
τάδι, έσταμάτησε' έφθάσαμεν εκεί όπου δλα τά
βήματα πλέον σταματούν. Σ τ ύ νεκροταφείο !
Σ τ ύ νεκροταφείο, πούταν χωμένο μέσα στο
βαθύ σκοτάδι, στήν έρμη τ ο ύ χάρου αγκαλιά.
Κύτταξεγύρω μέ τά μισοσβυσμένα μάτια του
και έτράρηξε ολόισα στά μαύρα μνήματα. Δεν
έσκέφθηκε καθόλου γ ΐ ά τ ό δ ρ ό μ ο ' ή ψυχή τόν ώ δηγούσε...
Ξάφνου τό φεγγάρι πού ήταν κρυμμένο ώ ς
'κείνη τήν ώ ρ α έσχισε τά θολά σύννεφα καί ή
χλωμές τον ακτίνες φώτισαν το π ρ ό σ ω π ο τοΰ νέου.
Η τ α ν διαταγή τοΰ θεού νά παρευρέθη στη
κατανυκτική προσευχή.
Εκείνος μ έ σ ' στά λούλουδα γονατιστός μπρο
στά σέ δειλό Σταυρό κρυμμένο ά π ' τά μάτια τοΰ
κόσμου προσηύχετο.
Προσηΰχετο γιά κείνη πού έλάτρευσε θεό στο
κάτω κόσμο, γιά κείνη, πού αλύπητα ό χάρος ά ρ παξ α π ' τή θερμή του αγκαλιά. '
Έ φ ί λ η σ ε τήν πλάκα και δύο ολόμαυρα δ ά κρικχ κύλισαν στο αναίσθητο καί κρύο μάρμαρο.
Προσηύχετο ά π ' τά βάθη της πονεμένης του
καρδιάς.
Τ

Κι' ώχρό, ωχρό ί'ν' αοτέρι άπ' άντικρν
οαν νεκρικό κοντύλι φέγγει κι'
αναβαίνει
ψιλά οτη πλάκα την αγάπη τη νεκρή
και τήΐψνχή τον επάνω ατό Σται·ρό
γνρμένη.

Κυδωνίαι — Γ. ΣΑΡΙΒΑΞΕΒΛΝΗΣ
Κ. Ν. ΠΙΝΙΡΛΗΣ
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κ ν α η ^ τ ι κ Η

αν ηγνρικωτάτη υποδοχή έγένετοτώ
ι
1 •*ΈΤ
'
Λ/Γ
,
j Θεοφιλεστάτω
Επισκοπώ
Μόσχονησιών Κ™ Διοδώρψ κατάτην αφιξίν Τον εν
τη έδρα Αντον. Ήίεροπρεπώς
σνμπαθής
φυσιογνωμία Τον προδιέθεσεν ευμενέστατα
πάντας τους κατοίκους ύπερ Αντον
ένορώντας εν τω προσώπου Του τον πεπννμένον Ιεράρχη ν όστις μετά πατρικής στοργής και
προνοίας
ΤΓ'ΤΤ'Λ

e

Αίολικος

ζ ω ή

πην και έκτίμησιν
προσέθεσεν
δτι ή θέ·
Τ.
Ίΐ,.
.Λ iεκπλήρωση
L - ^ / * « . -τους
Λ - πό'
λησίς
Του
εϊνε νά
θονς του Ποιμνίου
προς τιμήν και δό
ξαν της πατρίδος και της
Εκκλησίας,
Μεθ'
δ το πλήθος διελύθη
ζητωκρανγάσαν
ύπερ της Α. Θ. καθ^ δλην δε
την
ήμέραν
εν τη Ιερά
Μητροπόλει
έγένετο
ή δεξίωσις πάντων των νησιω
τών και άλλων οΐτινες αθρόοι
προσήρχοντο
όπως ασπασθώσι τήν
δεξιάν τον νέον
και
συμπαθούς Επ ι σκό
πον
Μοοχονησίων
Κ
Διοδώρον.
Λ

Λ

A

Λ

θέλει φροντίζει και
μεριμνά
περί
τον
λογικού
Του
ποιμνίον.
Μετά
πανηγνρίκήν μέχρι τον Να
ού των
Ταξιαρχών
πορείαν κατά
τήν
ήμέραν τής
όφίξε|Γ
Μ.
'Εβδοώς Του — ΣάββαΤ ϊ μ α ς ώς και
τοντοϋ
Ααζόρου—
ή
Κνριακή
τον Πά
έψάλη δοξολογία έν
σχα παρήλθαν
ίν
τω μνησθέντι
Ναώ,
πλήρει
ίεροπρεπεία
μετά δε το πέρας υ
καϊ καταννξει
άνά
έλ. διενθνντής
τον
τους
διαφόρονς
I.
Άρρεναγωγείου
κ.
Ναούς τής πόλεως
Τηλ. Δ. μβέργ\ς
ίκ
μας τής
άριθμονμέρους
της
Κοι
σης αμιγή
όρθόδονότητος
καταλλή
ξον πληθνσμύν'
α
λως και ενφραδώς
τυχώς
το
έθιμον
προσεφώνησεν,
δ
τών
πυροβολισμών,
Θεοφιλέστατος
άν~
το οποίον από τίνος
ταπήντησεν
εύγλώτ
χρόνου
έφαίνετο
τως και
ένϋουσιω
0
Θ
Ε
Ο
Φ
Ι
Λ
Ε
Σ
Τ
Α
Τ
Ο
Ι
εκλιπόν,
έπανήλθεν
δώς προς το ποίΝΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟΣΧΟΝΗΣ1ΩΝ εφέτος έν πάση ακ
μνιόν Τον τονίσας
Κ Α Ρ Α Τ Ζ Η Σ μή αλλά καϊ μετά
δτι ή ευημερία
και Κ° Δ Ι Ο Δ Ω Ρ Ο Σ
δυστυχημάτων*
εφέ
ή ευτυχία
τής Επισκοπής
εξαρτάται
έκ τών παρομαρτούντων
τος
δε
δ
απαίσιος
άιιητός
τής
τυφλώσεως
τής σύμπνοιας
και αγάπης όλων, μεθ* ό
ύπήρκατηνθύνθη
προς το Μητροπολιτικδν
οίκη και απροσεξίας τών πυροβολούντων
ξεν
εϊπερ
ποτέ
μέγας
και
ούτω
ή
ημετέρα
μα, εκατέρωθεν
μαθητών
καΐ
μαθητριών
παρατεταγμένων,
έκ μέρους των οποίων έπόλις έθρήνησε τρνφεράς υπάρξεις αΐτινες
γένοντο αί προσήκονσαι προσφωνήσεις
καϊ
εύρον τον θάνατον ή τον
τραυματισμδν
προσεφέρθησαν
ώραΐαι
άνθοδέσμαι.
εις τά πρόθυρα τής οικίας των μετά και
Ή Α. Θ. εύχαριστήσας
τήν
μαθητιώ- άλλων γυναικών ή ανδρών άνυπόπτως
δι
σαν νεότητα
και συγχρόνως
το
πλήθος ερχομένων ι) θεωμένων
και ούτω ή ήμε
τον Κυρίου ημών άνδια τήν αυθορμήτως
ένδειχθεϊσαν
άγά- ρα τής Αναστάσεως
9

υν

τι ημέρας χαράς και ευφροσύνης
διέχυσε
τήν λύπην και άπελπισίαν εις πολλάς οι
κογενείας τής πόλεως μας. Δυστύχημα
α
ναμφιβόλως
εϊνε έάν τών
πυροβολούντων
τις αύτοτραυματισθή,
άλλ' έπι τέλους αυ
τός εϊνε και ένοχος και θϋμα,
άλλά νά
τραυματίζη και φονεύη διά
πεπληρωμένου
(!) όπλου έξ απροσεξίας άθώον
πρόσωπον,
το τοιούτον ονδεμίαν έλαφρνντικήν
περί
πτωσιν έχει καϊ ό δράστης έστω και ακού
σιος δέον αυστηρώς νά
τιμωρήται.
Έπι τέλους έάν τίνες θεωρώσι το πνροβολεΐν άπαραίτητον όπως κατανοηθή ή
μεγαλοπρέπεια του Πάσχα, ας λαμβάνωσι
τά προσήκοντα μέτρα προς αποφυγήν
δνστνχημάτων.
έΐς άνέρχωνται τέλος εις τάς
κορυφάς τών ορέων και εκείθεν ας πνροβολώαιν
ακινδύνως
προς τον
Ούρανόν,
αφού νομίζουσιν
ότι έτερον θυμίαμα
πλήν
τον καπνού τής πυρίτιδος δόν τυγχάνει εύποόσδεκτον παρι τω
Ύψ',στω.

ατμοσφαιρική
καταστασις
κατοι το
τελευταϊον δεκαπενθήμερον
υπήρξε
και εξακολουθεί
έτι
λίαν
ανώμαλος.
Βροχαί ραγδαϊαι,
ύπόψυχρος
καιρός και
έαριναί
ήμέραι
ένηλλάσοντο
άποτόμως,
άλλ* ό,τι κυρίως διέκρινε το
διαρρεύσαν
Ιδθήμερον
ύπήρξεν ή δριιητικότης
του ά
νεμου και ή έν τ ή θαλασσή τρικυμία.
Οί
άποπλεύσαντες
εντεύθεν ύπέφ>ερον τά πάν
δεινα, αλλ' ή τρικυμία τήν α.μ. τής πα
ρελθούσης
Πέμπτης
έφθασεν εις τό κατακόρυφον,
πελώρια
γιγαντώδη
κύματα
υψούμενα
έξέσπων μετά μανίας έπι τής
παραλίας παρασύροντα
πάν το
προστυχόν,
λέμβοι έθραύοντο,
τιλοϊα
συνεκρούοντο,
και άνθρωποι διέτρεξαν τον έσχατον τών
κινδύνων
φα'νεται ότι ή τρικυμία
αύτη
έξεδηλώθη
έν μεγάλ^η άκτινι, διότι και έν
Σμύρνη κατά τήν αυτήν ήμέραν
έμαίνετο
δ Ποσειδών
σύμμαχον
προσλάβουν
τον
Αΐολον συνταράττοντες
λυσσωδώς
τό ύγρόν πεδίον όπερ ύπερπηδών
τους
κυματοθραύστους
και τήν προκυμαίαν
είσεχώρει μέχρι τής παραλλήλου έπενεγκόν
τήν
διακοπήν τών συγκοινωνιών,
ευτυχώς ή
άγριότης του ανέμου έκόπασε τήν
νύκτα
άλλως θα ήριθμοϋμεν
και
θύματα.
Αί έκ διαλειμμάτων
τελευταίως
καταπεσοϋσαι βροχαι
ωφέλησαν τήν
γεωργίαν
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ίδια δε διά τους δημητριακούς
καρπούς
υπήρξαν εύεργετικώταται.
Ή του έπιόντος έτους ελαιοπαραγωγή
καίτοι εϊνε δύσκολον έπι τον παρόντος
νά
προεικασθή
ούχ ήττον σνμπεραίνεται
αξιόλογος.

Περί τής αγοράς τών ελαίων ουδέν σχε
δόν έχομεν νά σημειώσωμεν ειμή ότι προϊ
όντος τον χρόνου ή τιμή αυτών
βαίνει
χαλαρονμένη ώς έκ τής ελλείψεως πάσης ζ ω ηρότητοςείς τούς τόπους
τήςκαταναλώσεως.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Α ft'. Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

" R10A1KOY

„

Επιθυμούντες όπως συμβάλωμεν εις τήν άνάπιυξιν του σπουδαιότατου λογοτεχνικού
όπερ εϊς
τα κ α θ ' ημάς τουλάχιστον μέρη ευρίσκεται εν τοΐς
σπαργάνοις του, προκηρύ.ισομεν ar,ò tc&V στηλών του
Αιολικοί» Α σ τ έ ρ ο ς " Διαγωνυμόν Δ ί Η Γ Η Μ Α Ϊ υ ^
εις δ δύναται να συμμετάσχη πας έν γένει αναγνώ
στης ημών.
"Οροι του .Διαγωνισμού.
1] Δ Ι Η Γ Η Μ Α πρωτότυπον και
άνέκ5οτον.
2] Ή εκτασίς τοΰ Διηγήματος να μη υπερβαίνε
τα;
στήλας τοΰ «Αιολικού Α σ τ έ ρ ο ς » ,
'ό] Γ λ ώ σ σ α ή προσήκουσα xfj ύφΓ] τοΰ Διηγήματος.
Δέν έπιθυμοΰμεν νά θέσωμεν άποπνικτικόν κλοιον
εις το ζήτημα τής γλώσσης" αναμφιβόλως ή ομιλού
μενη προσήκει τφ Διηγήμ.ιτι.
Ôàv άποκλείομεν
τήν καθαρεύουσαν ουδέ υιαλεκχικον τοπικον ίδύυμα
της πατρίδος τοΰ γράφοντος, αρκεί νά είναι ζ ω ν τ α ν ό ν και έκ τής πραγματικότητος. ο ύ ά δέ τ ε χ ν η 
τ ό ν και
κατ.ι βούλησιν δΐίσκευοσμένον.
4] Τ ά χειρόγραφα δέον νά καταφθάσωσιν έν τοις
Γραφείοις ή μ ώ / μέχρι τής 1ης Ιουνίου εν. ετ.
ό ] Έ ν έ.^ικεφαλίδι τοΰ χειρογράφου δεον νά σημειοΰιαι ρητόν τι, εντός δ ' εσωκλείσ-ως έ.τπτελλομένου
ένσφραγίστου μι ;ροΰ φακέλλου νά ενρίσ :εται το ό 
νομα τοΰ έπιστέλλοντος* ό έν λόγω μικρός φάκελλος
δέον νά φέρΑ ίΤ3<οί>εν ώ ς έπιγραφήν το αυτό προς τήν
επικεφαλίδα τσΰ χειρογράφου ρητό.·. Μετά τήν κρί
σιν, τών μεν βραβεοτ>η:τομεν;ον και έπαινιί)ησομένων
άνοιγήσονται 3Î φάκελλοι, τών òb λοιτών καταστραφήσονται.
Ή κρίσις τοΰ Α γ ώ ν ο ς άνατεθήσεται εις
Επι
τροπή ν λογίων.
Στεφανίτην
τόν Α γ ώ ν α κρίνοντες και ουχί
ά ρ γ υ ρ ί τ η ν όρίζομεν τά βραβεία ώ ς έξης:
Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Ν Α ' . Παράί>εσις τής εικόνος τοΰ βραβευΟ-ησομένου έ ν τ φ " Αίολικψ Α σ τ έ ρ ι , " δημοσίευσις
τοΰ Διηγήματος και τιμητική αποστολή τοΰ Περιοδι
κού μας επί εν ετος.
Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Ν Β ' . Δημοσίευσις τοΰ Διηγήματος και
τιμητική αποστολή τοΰ "Αίολικοΰ'Αστέρος"έπί εν ετος.
ϊ ώ ν έπαινετ>ησομένων τά άξιολογώτερα Οημοσιευθήσονται έν τ φ " Αίολικφ Α σ τ έ ρ ι . "

είδους,

t e

οκτώ

άλλα

A'1'VAL/Ik
Turquie d Asie.
s

Αιεν&ννσις αποστολής:
Πεοιοδικον «Αίολιχίν Αστέρα*
δια την Έπιτροπην τον Διάγω, νmuοΓ .

Σ η μ . Τ ά χειρόγραφα δέον νά ώ σ ι εύανάγνωοτα
και καθαρώς επί τής μιας μόνον πλευρά; τοΰ χάρ
του γεγραμμένα.

Υπεύθυνος Χ Α Ρ . Γ . Β Α Φ Ε Ι Α Δ Η Σ

ΑΙολίχος
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΦΆΡΟΣ Τ Η Σ

ΑΗΑΤΟΑΗΣ,,

ΡΕΓΓΥΗΣΙΣ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣΪ
ΑΜΟΙΒΗ ΧΙΛΚ5ΦΡΑΓΚΟΣ

τ

— Ηλθε καϊ τό Πάσχα
καϊ παρήλθε μάλιστα.
— Μ δε ΠασχαλιναΙ έκδρομαΐ εις την ήμερησιαν
διάταξιν.
— Άλλα κατά προτίμη
σαν α£ έκορομαι της νεολαίας στρέφονται εις την ώραίαν Σμύρνην.
c
— Εινε ανάγκη αρά γε
να σας πώ τδ γιατί ;
— "Οσοι πήγαν δεν τους
έκαμε καρδιά να γυρίσουν !
— Ή αλήθεια δμακ δτι τό βαπόρι τους έφαγε
στο δρόμο μισή μέρα και μία νύκτα.
— Κΐ' αυτό εινε κατι τι για "κείνους που έ
χουν μετρημένας τάς ώρας της αναψυχής των.
— Πέρυσι έπαθαν άλλο χειρότερο οί εκδρο
μείς μας.
— "Εμεναν στη Σμύρνη χωρίς να μπορούν νά
γυρίσουν.
— Διότι τά βαπόρια ποϋ τους πήγαν, οέν εν
νοούσαν και νά τους φέρουν !
— Ωστε αι Σμυρναϊκαι αύται έκδρομαι έχουν
καΐ τάς περιπέτειας των.
— Παρηγορούνται όμως οί εκδρομείς μέ την
σκέψιν δτι :
— Κόποις τά καλά (γλέντια) κτώνται.
= Οί Κινηματογράφοι μας ελλείψει θεάτρου
ευρίσκονται και αύτοι εις την ήμερησίαν διάταξιν.
— Κάτι ταινίαι εις τό Κινηματοθέατρον
«Φως» είνε θαυμάσιαι.
— "Οπως του Άρχιληστοϋ του οποίου την
συνέχειαν περιμένει μέ άνυπομονησίαν ό κόσμος.
— Κα , επειδή δ λόγος περι Κινηματογρά
φων μάθετε δτι ό Κινηματογράφος συναγωνίζε
ται τό θέατρον φοβερά !
— Οί διασημότεροι καλλιτέχναι καταοέχονται
νά παίζουν παντομίμαν χάριν των Κινηματο
β

Τ

1

γράφων ά λ λ α κυοιω: χάριν της τσετ:η ;ων,
— "Οπως ή διάσημος τραγωδος Σανδρώκ εν
Βιέννη.
— Έ μεγάλη Δανίς τραγωδδς "Αστα Νίλσεν
εδέχθη νά συνεργασθη δια δέκα ταινίοκ (ΡΪΙΠΙΒ).
— Ή αμοιβή της 100.000 ( ! ! ! ) φράγκα.
— Ή Πολαιρ έλαβεν 20,000 φράγκα οφ. συνεργασίαν μιας έ^δομάοος.
— Και εγώ τό ύποφαινόμενον δια τον κόπον
που σας τά γράφω, παίρνω δλα τά άνωστό χαρτί.
— Σε χαρτί και όχι σέ χαρτονόμισμα !
Μή τυχόν γίνη καμμχά παρεξήγησις 'και
φυτρώσουν ανέλπιστα ξαφνικοί κληρονόμοι !

Έ ν τη φιλομουσωτάτη ιστορική Τραπεζοΰντι,
τη βασιλικάς τραγωδίας έν ταΐς περιδόξοιςαυτής
ΐστορικαΐς δέλτοις άναγραψάση, εκδίδεται ό
«Φάρος της Ανατολής»—ή
άξιολογωτάτη αυ
τή Έφημερις — δντως φάρος πνευματικός του
Ευξείνου, διαχέω ν ακτίνας φωτός τηλαυγεΐς άνά
τον παράλιον και έσω Μικρασιατικών πληθυσμόν
έκπληρών ώς άριστα τον έκπολιτιστικόν αυτοΰ
σκοπό ν.
Ό «Φάρος της Ανατολής» έσχε την αβρό
τητα έν τελευταίω αύτοΰ φΰλλω όπως διά μα
κρών και ενθουσιωδώς γράψη περι της φιλομουσίας των Κυδωνιατών, έξαίρων και κρίνων ευ
μενέστατα την πορείαντοΰ «Αιολικού Αστέρος».
Την ευγενή συνάδελφον θερμώς εύχαριστοΰμεν.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΝ
ΟΛΟΚΑΘΑΡΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΤΕΥΣΤΟΤΕΓΛ
ΤΩΝ ΚΥΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΗΟΙΥΤΤΙΟΥ
Τ7ΐ;ΜΟΝ/ΙίΚ/ΙΤ71ΛΛΗΛΛ ΜΑ ΣΛΛΛΤΛΝ
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ΠΡΟΣ ΤΔ miA ΔΟΥΚΑΣ
( O L I O DI L U C C A )

ΕΝ SMVPNH
Α Π Ο Θ Η Κ Η ΕΝ Τ Η ΟΔΩ
ΜΤΙ·,'Ϊ>Ζ)ΜΧΑΝΕ2XP.
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ΣΚΕΛΕΣΙ

Κ Α Ρ Φ Ι Α Δ Ι Κ Α
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ W ΕΝΤΟΣ ΚΥΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑ-ΓΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΣφΡΑΠΣΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
Άπό του Μαρτίου ή «Πινακοθήκη»,
τό εγκριτον τοΟτο Περιοδικον των Αθηνών εισήλθεν
εΐς τό 12 έτος της σταδιοδρομίας του, ήτις σημειοΰται διά λαμπρας φιλολογικής εξελίξεως άναδειξάσης και λόγφ υλης και λόγω εικόνων τό
έξαίρετον τοΰτο της Ελλάδος Περιοδικον, εφάιιιλλον των καματερών Ευρωπαϊκών.

Κονιάκ γνήσιον εξ άττοστάγμα-ος καθώς
και ποτά οινοπνευματώδη έκτων μεγάλων ερ
γοστασίων των εν Σμύρνη Κ . Ν . Κ ω ν σ τ α ν τ ι -

t

7^001) Χ & ί

ΦΩΤΕΙΝΗ Π. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ

Νεάνις με μόρφωαιν σπανίαν, μέ δλα τά ήν^ικά καϊ λοιπά χαρίσματα άτινα ή Φύσις α
φειδώς έπροίκισε την 20 μόλις MaioVς άρι&μοϋσαν άν&ηράν ϋπαρξιν, ύπέκυψεν έν
βραχεί κατ' αύτάς εν Σμύρνη Φϋμα ύπουλου
νοσήματος, δπερ εις ούδεν ϊσχνσαν δπως καταβάλωσιν
ούδε ή έγκαιρος επιστημονική
συνδρομή ούδε των δύσμοιρων γονέων καϊ
λοιπών οικείων αί φιλόστοργοι περιποιήσεις.
Προς τους οντω δεινώς
δοκιμασ&έντας
τλήμονας γονείς της λατρευτής κόρης \ής
Ιωνίας, ήν σύμπασα ή Σμύρνη
εκλαυσεν,
ώς και προς τους συγγενείς, έν οίς ό έκ μη
τρός υ^εΐοςήμέτερος φίλος συνεργάτης κ. Άνδρ.
Γερώλυμος, ό «Αιολικός Αστήρ»
διαβιβάζει
τά βαϋ'έα συλλυπητήρια του.

fllETA ΤΟΥ
ΚΟΥΝΟΎΠΙ
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Κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ι μάρκες παντός εϊ
δου ς μετά δ ι α φ ό ρ ω ν καλλιτεχνικών σ η μ ά - |
των,
καϊ χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν .
—
Κατα- g
σκευή σ τ ε ρ ν ώ ν , φ ί λ τ ρ ω ν , μπάνιων
ν ώ ν δ ι α φ ό ρ ω ν ευρωπαϊκών σχεδίων.
Έ π ι σ κ ε υ ά Ι ο ν τ α ι παντός είδους φ ώ τ α
ΛΟΥΞ, Μ Π Λ Α Ν Σ Α Ρ , ΡΑΔΙΟΥΜ,
Γ Α Ζ Ο Λ Ι Ν Η Σ Κ. Λ. Π .
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ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
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Μ Ϊ Ι Μ 1 2 1 ΤΕΑΜΜ ΕϊΡΜΐΚΜ ΙΜΕΆ

« 1

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Κ· ΕΑΕΥΘΕΡΙΑΑΟΥ
ιΙΕνβ7.ΝΤ0ΥΤ0Υ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥΤ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ
ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ Α Ν Ί Έ Ι Ι Ι Σ Τ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Τ Η Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Μ Ε Λ Ο Υ Σ Τ Η Σ Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ κ.τ.λ.

Συστηματική καΐ ριζική θεραπεία δλων των οφθαλμικών παθήσεων και ιδίως
των Τραχωμάτων
μ ε θ ' δλων των επιπλοκών αυτών καί δ ή τ ή ; Τριχιάαεως
Χειρονργικον τμήμα τελειότατον με θαλάμους ιδιαιτέρους δια τήν νοσηλείαν.
Όπτικόν καΐ όφ&αλμολογικόν τμήμα μ& τελειότατα εργαλεία καί όργανα
προς ακριβή και έπιστημονικήν έξέτασιν της οράσεως.
Σνμβονλαϊ και εγχειρηθείς δ*/ όλης της ημέρας.
1 —12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
Μεγάλη οδός
Βογιατζίδικα
ΣΜΥΡΝΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΩΤΩΝ ΡΙΗΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ
ΕΝ

ΣΜΥΡΝΗ

τοϊ

iATPor

Δ. Γ. ΜΑΡΣΕΛΑΟΥ
διδάκτορος του Πανεπιστημίου της Βιέν
νης. Μέλους της Αυστριακής Ωτολογικής
Εταιρίας.
Έ π ι δεκαετίαν εν Ε ύρώπη σπουδάσαντος τα άνο) νοσήματα τέως βοηθοί)

τής Βιενναίας Ώτολογικής
Πανεπιστη
μιακής κλινικής, τ.3ϋ καθηγητού ΙΤΛαιιΙ β Λ ^ Λ , και του Ρινολαρυγγολογικοΰ
Τμήματος τής πολυκλινικής του καθηγη
τού ΚεβοΙπα-, ιατρού του Αρμένικου Ν ο σ )κομείσυ. Τελειότατη ηλεκτρική εγκα
τάστασης, έξέτασις δι' ηλεκτρικού φ ω τ ό ς
των βρόγχων και του οισοφάγου.
Ειδική θεραπεία τών δυσμορφιών της
ρινός. Ωραι επισκέψεως ¿1 — 1 και 3—5
μ. ¡1.
1—5
Γ

j συστήματα, ήτοι δια Καουτσούκ, δια
| χρυσού, οδόντας βιδωτούς στεφάνους,
1 (Couronnes) Γεφυρωτά (Bridgenork)
jlj Pont) δια πορσελάνης κ. τ. λ. κ« τ. λ. . . .
ΟΔΟΚΤΟ'ΧΆΤΡΟΣ ΪΑ8 ΑΧΑΪΟΛΙΖΜ SIABPOùFOM ί]| τήν σφράγισιν οδόντων δια χρυσού Κ α 
ι ; θαρισμός καί θεραπεία τελεία όλων τών
SÀI ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ : : ασθενειών του στόματος. Οί θέλοντες να
Κατά καθήκον γνωστοποιεί τό Σ ε β α - Ι τιμήσωσι αυτόν δια τής επισκέψεως των,
κοινόν όπο)ς έποχρεληΰί] της περιστά|| θ α ώσι ικανοποιημένοι καί θ α εχωσι μίσεως τής ενταύθα διαμονής του, ϊνα φρον ¡1] αν καλήν άνάμνησιν.
τιση δι όλα τα νοσήματα του στόματος:
[ από τής 9
12 Π . Μ .
ώς έςαγωγήν οδόντων άνιοδύνως δια τ ο  ßpfli επισκέψεως
(fatò τής 2
6 Μ.Μ
πικής αναισθησίας κατασκευήν οδόντων
τε/νητών κατά τα τελευταία τελειότερα Α ί α
τους
:ωχους οω^εαν

στον

3

έκαστων ΙΙέμ,ϊττην,

