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Β. Κ· ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ δ.φ. 

Διά της κατωτέρω περισπούδαστου πραγματείας 
του ό αγαπητός ημών φίλος και πολύτιμος συνεργά
της κ. Γ . Σακκάρης δ.φ. έκ των διακεκριμένων Κα
θηγητών της Σμύρνης, παρέχει εξαίρετο ν συμβολήν 
καθόλου εις τα Ελληνικά Γράμματα δλο)ς πρωτότυ-
πον, διαχέουσαν Ιστορικόν φώςείς παρωχημένους χρό
νους τών καθ* ήμά; μερών, άτινα δεν ηύτύχησαν κατά 
την έποχήν της ακμής των όπως τύχωσι συγχρόνου 
ιστοριογράφου, ή τουλάχιστον δεν περιεσώ&ησαν ή-
μΐν επαρκή έγγραφα τεκμήρια. 

Ό κ. Σακκάρης άνατρέχων εις τους κατά τον 
Μ . Άλέξανδρον ιστορικού; χρόνους και άφορμήν κυ
ρίως λαμβάνων έ; έ άγραφης περισωΟείσης έπί τών 
απέναντι ημών Μοσχονιρίων τεκμηριοί μετ' όξυνοίας 
οποία τις ήν κατά του; χρόνους εκείνους ή ακμή τής 
νήσου και έν γένει τών μερών μας. 

ΠεποίΟαμεν ότι ή κατωτέρω εμβριθής μελέτη 
του διαπρεπούς τών Γραμμάτων μύστου ού μόνον ά-
πλήστως θέλει άναγνο)σ>ή υπό τών Μοσχονησίων 
και τών Κυδωνιατών, άλλα και υπό παντός λογίου δι-
ατηρούντος έν έαυτφ τό ζίόπυρον τής φιλΌμαθείας και 
του πατριωτισμού. 

Πολύ πενιχράς έχομε ν εΙδήσεις περί τής ι
στορικής έξελίξεο>ς τής αρχαιότατης μάλιστα ηπει
ρωτικής Αΐολίδος, ήτις έξετείνετο καθ ' άπασαν 
σχεδόν την παραλία ν την άπύ τών εκβολών του 
Ευήνου μέχρι τών εκβολών του "Ερμου συμ
περιλαμβανομένης αΰτΓ] και τής εγγύτατα τή ή 
πειρο) προσκείμενης συστάδα; τών "Εκατό ν νή
σων. "Η χώρα αυτη γεωργική κυρίως οΰσα και 
μή διατελέσασα είςζωηράν έπικοινωνίαν προς 
τον λοιπόν Έλληνικόν κόσμο ν μικρός άξιούται 
μνείας υπό τών αρχαίων συγγραφέων, και αν 
μή εϊχομεν του Στράβωνος τα γεωγραφικά αϊ 
περί του αρχαίου αυτής παρελθόντος γνώσεις 
ημών θά ήσαν αυτόχρημα μηδαμιναί. Ε υ τ υ 
χώς ό καλός γεωγράφος έπιχέει άρκετόν φώς 
έπι τής περιοχής ταύτης πολλά άλλοθεν άγνω

στα κατονομάζων και πολλάκις επακριβώς καθο-
ρνζων, άλλα δέ πάλιν αορίστως μεν ή καί πα-
ρέργως αναφερών, αλλ 9 ε> τούτου παρέχων πο« 
λυτιμον συμβολήν -προς περαιτέρω συστηματικός 
έρευνας. Εις τάς πολύτιμους τοΰ Στράβαηος 
πληροφορίας προστίθενται κατά καιρούς ώς α
ξιολογότατα συμπληρώματα τά πολλαχοϋ τής 
χώρας ταύτης άνακαλυπτόμενα επιγραφικά και 
νομισματικά ευρήματα, δι ' ών ενίοτε αναπηδά 
ει; φ ώ ς όνομα κώμης ή πόλεως λησμονηΟείσης, 
όνομα ανδρός αγνώστου ή άμυδρώς γνωστού έξ 
άλλων πηγών,ιστορικό ν τι τέλοςγεγονός συμβάλλον 
πολύ ή ολίγον πρός διαφώτισιν περιόδου τινός 
τοΰ βίου τής Αΐολίδος. Και είναι μεν δυστυχώς 
και τά τοιαύτα ευρήματα κατά πολύ σπανιώτερα 
ανά την αρχαία ν ταύτη ν ΑΙολίδα ή έν ταΐς λοι-
παΐς τών "Ελληνίδων πόλεων τής Μικρας Α σ ί 
ας, αλλ* ένεκα τούτου ακριβώς έ'χουσιν όλως έ-
ξαιρετικήν σπουδαιότητα ώς πηγαί ιστορικών 
μελετών περί πόλεων, ών τό παρελθόν ούτω 
φειδωλώς ΰπέκρυ\[>αν ήμΐν οι αιώνες. 

Μεταξύ τών ευρημάτων τούτων πολλής προ
σοχής αξία είναι στήλη ενεπίγραφος, ευρεθείσα 
πρό πολλού έν τή μεγίστη τών πάλαι Έκατον-
νήσων, ήτις κοινώς μέν σήμερον καλείται αυ
τόθι και υπό τών γειτόνων Μοσχονήσι(1)ή α
πλώς Νησί, τό πάλαι δ 3 έκαλειτο Νασος·(*) "Η 

r (1) Σημ.^ΑΙολικον Αστέρος». ΕΙκόνα τών Μοοχονησίων παρε-
^Γσαμεν έν τφ ύπ' 'Αρ. 3 φυλ. τοΰ <ΑΙολικοϋ Αστέρος». Α-
τπχώς δέν κατίφθασεν εγκαίρως το έπί τοντω παραγγελθέν 
Κ Λ Ι Σ Ε τοΰ στομίου τοΰ Δουλαπίου όπως δημοσιενϋη μετά τής 
άνω πραγματείας. 

(*) Ή παλαιά πόλις Νάσος εκείτο αναμφιβόλως ε
πί τής άνατολικωτάτης άκρας τής μεγίστης τών Έ κ α -
τοννήσων, παρά τήν βορείαν εϊσοδοΛ' τού λιμένος τών 
Κυδωνιών, ήτις σήμερον καλείται Δ ο υ^λ ά[π ι . Τά 
ερείπια τής Νάσου είνε και σήμερον καταφανή έπί τό-
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στήλη περιέχει ψήφισμα του δήμου Νασιωτών 
προς τιμήνάνδρός πολλαχώςώφελήσαντοςτήν πρ-
λιν,τουΘε^σΜΜτον.Καιήμέτερυι και ξένοι αρχαίο 
λόγοι επανειλημμένως έδημοσίευσαν τό σπου-
δαΐον τοΰτο επιγραφικό ν μνημεΐον εΐσάγοντες 
εκάστοτε ίκανάς διορθωτικός μεταβολάς εις τύ 
κείμενον. Ά π ύ επιγραφικής λοιπόν απόψεως ή 
έρευνα αύτοΰ έγένετο ήδη μετά πολλή; ακριβεί
ας και δύναται να παράσ/η ως πηγή ί ιτορική 
ασφαλή βάσιν προς έπαρκΐ) πως άφήγησιν περί 
του έςαιρέτως υπό τών Νασιωτών τιμηθέντος 
ανδρός και τών προς την πατρίδα πολυτίμων 
αύτοΰ υπηρεσιών. 

ΕΙνε βεβαίως υπερβολική Γ] άξ',ωσις δπως κα-
θορίοωμεν τά όρια τοΰ βίου του Θερσέππου' 
προς τοΰτο ουδέ να παρέχει ήμΐν ύπαινιγμόν ή 
διασωθεΐσα επιγραφή. Τοΰτο μόνον δύναται νά 
θεα>ρηθή βέβαιον, ότι αί μεγάλαιτιμαί, άς έπι-
σήμα>ς δι (ΐύτής απένειμαν οί Νασιώται εΐς τον 
άνδρα, ανάγονται εΐ; τά τέλη περίπου τής προ
τελευταίας δεκαετηρίδας τον τετάρτου προ Χρί
στου αιώνος. "Αναμφιβόλως, ό θέρσιππος είναι 
Νασιώτη;, δι'»τι είναι δυσκ >λον νά πιστεύσω-
μεν δτι ξένος θα έ τλήρου την Νάσον τοσούτων 
ευεργεσιών, ότόσαι και όποΐαι αναγράφονται έν 
τη στήλη και τοσούτον υπέρ αυτής θα έμερίμνα 
παοά τοις τότε ϊσχυροΐς τής "Ασίας. *Ητο δέ τό
τε ή Μικρά Α σ ί α τύ στάδιον τών περιβόητων 
αντιζηλιών και συρράξεων τών διαδόχων του 
Μεγάλου "Αλεξάνδρου. Παρά πολλοίς δε τούτων 
φαίνεται ότι ο Θέρσιππος διετέλει έν μεγάλη εύ
νοια και πίστει και της πίστεως ταύτης την αρ
χήν πρέπει ϊσως νά ζητήσωμεν έπι τής βασιλεί
ας αύτοΰ του μεγάλου Μακεδόνος κατακτητοΰ. 
"Αληθώς γνωρίζομεν ότι μετά τήν έν Ί σ σ ψ μά-
χην έπεμψε ν ό Δαρείος προς τον "Αλέξανδρο ν 
πρέσβεις έπιστολήν κ >μίζοντας και έκλιπαροΰν-
τας τήν ελευθερίαν τ ή ς π α ρ ' α ύ τ φ αιχμαλώτου 
οικογενείας του τελευταίου τών αρχαίων Περ
σών μονάρχου, προτείνοντας δέ φιλίαν και συμ-
μα/ίαν τούτου προς τους Μακεδόνας. Πρύς ταύ
τα ό "Αλέξανδρο; άνταπέστειλεν προς τον Δ α -
ρεϊον μετά τών πρέσβεων εκείνων και Θέρσιπ-
πόν τινα κομ-'ζοντα έπιστολήν προς τύν βασι
λέα τών Περσών, παράγγειλαν νά εγχείριση 
μόνον αυτήν χωρίς νά διαλεχθή τό παράπαν 
προς αυτόν. (*) Είναι λίαν πιθανόν ότι ό ά-
ναλαβών τήν εμπιστευτική ν ταύτη ν έντολήν 
θέρσιππος είναι αυτός ό μέγας ευεργέτης του 

(*) Άρριανοϋ Ά λ ε ξ . άνάβ. Β ' , 14 ,4 . 

που, δεξιά τώ εϊσιοντι 5ιά τής ρηθείσης εισόδου. 6ι-
ήκοντα είςίκανήν έκτασιν και ύπό τά άβαθη έκεΐ θα
λάσσια ύδατα. Τ ά σωζόμενα τμήματα παλαιών .τα
χέων τειχών εΐνε έξ άμμοκονίας, τά πλείστα δέ τών 
κατακειμένων θραυσμάτων εΐνε Ελληνιστικών και Ρ ω -
αϊκών χρόνων.(Πρβλ. τό ανά τήν Μυσίαν όδοιπορικον 
του Τ Η . Υ Υ Ι Ε Ζ Α Ν Ο . 1902). 

δήμου τών Νασιωτών, (*) διασώσας τήν εύ'νοι-
αν ταύτη ν και την έμπιστοσυνην και παρά τοις 
διάδοχοις του "Αλεξάνδρου. 

Αληθώς ότε υπό τήν σκιώδη βασιλεία ν του 
νωθρού Φιλίππου "Λρριδαίου και του νηπίου 
Αλεξάνδρου, εκείνου μεν αδελφού, τούτου δέ 

έκ τής Ρωξάνης υίοΰ του Μακεδόνος ήρωος, 
άγριος καΙ φονικός έμαίνετο ό ανταγωνισμός 
τών φιλοδό; '»ν στρατηγών του κατακτητοΰ, ό 
Θέρσιππος είχε τήν έπιτηδειότητα νά διοικείται 
πρύς τους πλείστους αυτών φιλικώς, πολλής α
πολαύων εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως. Τής εύ
νοιας ταύτης έγνώριζεν άριστα νά έπωφελήται ό 
ευφυής Νασιώτης προ πάντων υπέρ τής Πατρί
δος αυτοΰ. Πρώτην τότε άξιόλογον ΰπηρεσίαν 
προσήνεγκεν αυτί) έπι τής αντιβασιλείας τοΰ Αν
τιπάτρου. "Οτε ύ γηραιό: στρατηγός συνήθροιζε 
δυνάμεις πρύς καταστολή ν τής έν Ελλάδι επί τ ω 
θανάτω τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου έκραγε'σης ε
παναστάσεως, ή Ν Ισος τη μεσιτεία τοΰ Θερ-
σίππου απηλλάγη τοΰ βάρους τής εισφοράς, ήτις 
πάντως θά ήτο δυσανάλογος πρύς τπύς πενι
χρούς αυτής πόρους. Και άλλη ν δέ μετ" ολίγον 
χρηματικήν άνακοΰφισιν παρέσχε ν είς τήν πα
τρίδα αύτοΰ, οτε ό άλλοτε τής Φρυγίας σατρά-
πης, τότε δέ διοικητή; του βασιλικού Μακεδόνι
κου στόλου Κλεΐτος παρεσκευάζετο εις έκστρατεί-
αν εναντίον τής Κύπρου. £ 0 Θέρσιππος τότε 
δεν κατώρΟωσεν μεν ν* άπαλλάξη ολοσχερώς τήν 
Νάσον τής εισφοράς, ήδυνήθη όμως νά πείση 
τον ναύαρχον δπως περιστείλη Ικανώς τήν έπι-
βληθεΐσαν αυτή άνάλογον δαπάνην. 

Φιλικώς συνεδέετο ό Θέρσι.τπος και προς τύν 
φίλο ν τοΰ Αντιπάτρου, τύν γηραιόν Πολυσπέρ-
χοντα, εις δν Εκείνος αποθανών κατέλιπε τήν αρ
χήν παραγκωνίζων τον ϊδιον αυτοί) υΐύν Κάσ-
σανδρον. Τής φιλίας ταύτης άπέλαυσε και ή πα
τρίς τοΰ Θεοσίππου, διότι οτε ό Πυλυσπέρχων 
ήλθεν εις τήν Α σ ί α ν διέθεσεν αΰτύν εύνοϊκώς 
λίαν πρύς τήν Νάσον. Και τύν άρχοντα δέ τής 
Φρυγίας "Αρραβαΐον (**) και π ο ί ο υ ς άλλους 
τ ώ / τότε ισχυρών κατέστησεν ό Θέρσιππος φί
λους πρύς τήν πατρίδα α[τοΰ . "II φιλία δ 3 αΰτη 
ήτο πολύτιμος αληθώς διά τήν μικράν και α
σθενή Νάσον-και δή καθ 1 δν χρόνον τάς τοιαύ
τας μάλιστα πόλεις έπίεζον δεινώς απροστάτευ
τους όλως και έρμαια τοΰ πρώτου εφορμώντας 
αί φοβέρα! τών Διαδόχων διαμάχαι. 

Κατά τους ταραχώδεις εκείνους χρόνους φαίνε
ται ότι προς τοις άλλοις δεινοις και σιτοδεία με
γάλη εμαστισε την Αϊολίδα. "Αναμφιβόλως δ 3 ή 
Νάσος έταλαιπωρήθη σςιόδρα υπό τοΰ κακοΰ, 
καθ" όσον και σήμερον εΐνε καταφανές ότι επ" 
αυτής δέν δύναται ν" αναπτυχθώ πλούτος αξιό
λογοι οΰτε γεωργικός οΰτε εμπορικός. Κα! έν τή 
ανάγκη ταύτη ό θέρσιππος ανεδείχθη πλείστου 
άξιος τη έαυτ^ΰ πατρίδι. Γινώακυν πάντοτε νά 

(*)Αρόϋαεν. Ιστορία τών διαδ. (εντέλει). 
(**) Ή ΆρριδαΙον (Δρόϋσεν, ιστορ τών διαδ., έν 

τέλει) 
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μεταχειρίζηται καταλλήλως υπέρ αυτής τήν παρά 
τοις στρατηγοϊς δΰναμιν αύτοΰ κατώρθωσεν ώ 
στε ν 3 άποσταλή παρ 9 αυτών εις τήν Νάσον ικα
νός σΐτος, σωτήριον ούτως αληθώς ύπηρεσίαν 
παρέχων τοις συμπολίταιςαύτοΰ έν περιστάσειτό
σον χαλεπή. Και συμπληρών τήν άξιόλογον ταυ-
την εΰεργεσίαν ό φιλόπατρις άνήρ έδάνεισεν εις 
τήν πενομένην αύτοΰ πατρίδα ικανά χρήματα έπι 
τόκω μετρίω, κατωτέρω τοΰ νομίμου. 'Αλλά και 
ιδία τους συμπυλίτας αύτοΰ προθύμως έβοήθει 
κ ιτά δυναμιν διά χρηματικών παροχών και τότε 
και οσάκις εύρίσκοντο έν ανάγκη. Φαίνεται δ 9 έκ 
τ τύπων ότι ίκανάς παρείχε ν είς τύν Θέρσιππον 
τάς ύλικάς ωφελείας ή τών ισχυρών εύνοια, αν 
μη τον τοσούτον πλοΰτον εΐχε πατρικόν, όπερ έν 
τ »ΰτοις είναιήκιστα πιθανόν" διότι έν τή πτωχή 
αύτοΰ πατρίδι δυσκόλως ήδυναντο νά ύπάρξω-
σιν ουτω σημχντικα! εγγενείς περιουσίαι. 

Ή δικαία προς τύν εύεργετικώτατον τή πα-
τ / δ ι άνδρα αγάπη και ευγνωμοσύνη τών Νασι
ωτών έξεδηλώΟη πάνδημος κα! πανηγυρική έν 
καιρώ. Ό Θέρσιππος περιήλθεν έν τινι χρόνω 
εις κίνδυνον δεινόν. Όποιος τις ήτο ούτος άγνο-
οΰμεν. Ή τ ο κίνδυνος έκ θαλασσή; ή έ'κ τίνος 
στ κιτεία:, κίνδυνος έξ επιβουλής εχθρικής ή έκ 
β ι · ε ' α ; νόσου ; Εΐνε έν τούτοις άναμρίβολον 
ότι μετά συγκινήσεως και βαθείας θλίψεως έμα-
θ»ν οί συμπολΐται αύτοΰ τήν σκληράν τοΰ ευ
εργέτου αυτών δίκιμασίαν. Και ότε μετ* ολίγον 
διέφυγε τον κίνδυνον ακράτητος έξεδηλώθη ή 
χαρά αυτών έπι τη χα^μοσυνω αγγελία. "ιίπί 
τρεις Ρ μέρας ή πόλις έστεφανηφόρησε κα! πα-
νήγυοιν έτέλεσε δημοτελή. Θυσίαι ευχαριστήριοι 
προσηνέχθησαν τοίς θεης δημοσία, ομοθύμως 
δέ κα! έ ν αγαλλιάσει είλικρινεΐ έώρτασαν οίΝασιώ-
ται τήν σωτηο'.αν τ >ΰ π >λυτίμου αυτών σωτήρος 
κα: προστάτου. 

Τών ευγενών αυτή; τούτων αισθημάτων τήν 
έκδήλωσιν ήΟέλησεν ή Νάσος δικαίως πάνυ νά 
καταστήση κατά τύ δυνατόν διαρκή,λαμπρύν τοις 
πάσι δεικνύουσα παράδειγμα τοΰ πώς αϊ χρη
στά! κοινωνίαι ό ρείλουσι νά τιμώσι και αμείβω-
σι τους αληθείς αυτών προμάχους κα! εύεργέτας. 
Ουτο δ3 ποάττοντες οι φιλότιμοι Νασιώται κα! 
Ιαυτους ποος τούτοις έτίμων έδραιοΰντες και έ-
ξαίρονιες τήν ύπόληψιν αυτών παρά τε τοις 
συγχρόνως κα! τοις μεταγενεστέροις. Διότι ρη
τώς κηούττουσιν δτι έξεδήλουν πάση δυνάμει 
την ειλικρινή αυτών προς τον άνδρα εύγνωμο-
συνην «αρετή; έ'νεκα κα! ευνοία: τής πρύς τον 
δήμον, ϊνα γιγνώσκ οσι π ίντες ότι ό δήμος ό 
τών Νασιωτών τους άγαθ >ύς άνδρας κα! εύεργέ
τας τιμα κα! τιμα δικαίως». 

Κα! εΐνε τω όντι πολλού λόγου κα! εξαίρετου 
μνείας άξιαι αί ψηφισθείσαι υπέρ τοΰ Θερσίπ-
πουλαμτρα! ένδεί^ις τιμής κα! ευγνωμοσύνης 
τών συμπολιτών αύτοΰ. Α φ ε ι δ ώ ς ό δήμος ενέ
κρινε και παρέσχεν ού μόνον είς αυτόν αλλά κα! 
είς τύ γένος κα! τους έκγόνους αύτοΰ σχεδόν πάν 

δ,τι έπιζήλως τιμητικό ν ήδύνατο νά προσενέγ-
κη : άτέλειαν τών πάντων και εικόνα χρυσήν 
κα! σίτησιν έν τω πρυτανείω κα! μερίδα έξαίρε-
τονεκ τών δημοσίων θυσιών κα! προεδρίας κα! 
στέφανον έν τοις άγώσι και επίσημο ν έν αύτοΐς 
άνακήρυξιν τοΰ ονόματος κα! τών ευεργεσιών 
αύτοΰ «άνδραγαθίας έ'νεκα και εύνοιας τής προς 
τύν δήμον». Διαταγή δ ' ε δ ό θ η υπό τοΰ δήμου 
εις τούς ταμίας ν 3 άναγράψωσι τό ψήφισμα 
τοΰτο είς στήλη ν έκ λίθου τής Θέρμης κα! ταΰ-
την νά στήσωσιν όπου άν άρέσκη τω θερσίπ-
πω ανά τήν δλην τής χώρας περιοχήν μέχρι 
Πο$νοπ£ας} νά προσεπιγράψωσι δέ κα! δ τι 
άλλο έκτύς τών ψηφισθέντων ήθελεν εγκρίνει ό 
Θερσιππος. Ποινα! δέ και άρα! προσεψηφίσθη-
σαν κατά παντύ; εϊτε άρχοντος, είτε ρήτορος, εί
τε ιερέως, εϊτε οιουδήποτε τών ισχυόντων, δστις 
ήθελε προτείνει άρ.τιν ή έλάττωσίν τινα τών χορη
γηθείσα) ν,τφ Θερσίππω καιτφ γένει αύτοΰ ρητών 
προνομιών καιτιμών. 

* * * 
Τύ έξαίρετον τ >ΰτο μνημεΐον ά δ ο λ ο υ έκδη-

λίόσεως πανδήμου ευγνωμοσύνης κα! τιμής πό
λεως Ελληνικής προς α γ α σ τ ό ν αυτής προστά
τη ν και εύεργέτην καθήκον έ'χομεν νά καταστή-
σωμεν γνοοστύν τοις πολλοίς δι ' ελευθέρας αύ
τοΰ αποδόσεως είς τύ σύγχρονον ημών ιδίωμα. 
Παρέχει αληθώς βαρυσήμαντον δίδαγμα εκπλη
ρώσεως ύψηλοΰ κοινωνικού καθήκοντος εΐς έ-
κείνας μάλιστα τών ημετέρων κοινωνιών, αΐ-
τινες έπιτηδείως δημαγωγούμεναι τήν μέν ΰβριν 
κα! τήν άναίδειαν αφελώς αποθαυμάζουσι κα! 
τούς ανόσιους α υ τ ώ ν θεράποντας φενακιζόμεναι 
περιέπουσι κα! έξυψοΰσι, τούς δέ πραγματικούς 
τής πατρίδος εύεργέτας παραγκωνίζουσι κα! ά-
πογοητεύουσι. Κα! δυστυχώς τοιαϋται κοινωνίαι 
έν τή ομογένεια είναι ούχ! όλίγαι ! 

Ψήφισμα τών Νασιωτών 
νη&ρ τον ευεργέτου αυτών Θεροίητιου. 

( Κατ' έλευθέραν μετάφρασιν) 
«"Οτε "Αλέξανδρος ό Μέγας έτελεΰτησε,Φίλιτ 

πος δέ ό υίύς τοΰ Φιλίππου κα! "Αλέξανδρος ό 
υιός τοΰ 9Αλεξάνδρου τήν βασιλείαν παρέλαβον, 
ό Θέρσιππος φίλος ών προς τούς βασιλείς και 
τούς στρατηγούς κα! τούς άλλους Μακεδόνας με
γάλων αγαθών αϊτιος εχει καταστή εΙς τήν πό-
λιν. "Οτε δηλαδή ό Αντίπατρος επέβαλε γε-
νικήν εισφοράν χρημάτων διά τον κατά τής 
Ελλάδος πόλεμον, πάντες μέν οί άλλοι ήναγκά-
ζο^το νά εισφέρωσιν, αλλά τήν πόλιν ημών ά-
πήλλαξετή; ε ίσφορά; ό Θέρσιππος, αυτός μετα-
βάς και μεσιτεύσας πρύς τούς βασιλείς και τύν 
9Αντίπατρον. Έμεσίτευσε δέ κα! παρά τφ ναυ-
ά ρ / ω Κλε'τω ότε νέα διετάχθη εισφορά διά τήν 
είς Κύπρον έκστρατείαν κα! κατώρθωσε μεγάλως 
νά περιστείλη τό επιβληθέν εις τήν πόλιν άνάλο
γον ποσόν. Και οτε τήν πόλιν έμάστιζεν ή σι
τοδεία ανεδείχθη χρησιμώτατος άνήρ, διότι και 
παρά τών αρχόντων επέτυχε νά εισαχθή εΐς αύ -
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τήν σΐτος και εις την πόλιν εδάνεισε χρήματα 
προς σωτηρία ν και τόκους έζήτησε μικρότερους 
των υπό του νόμου οριζομένων* και τοις πολί-
ταις δέ ιδία παρείχε χρηματικός βοηθείας καθ * 
(ίσον ήδύνατο. Προς τούτοις δτε ήλθεν ό Πυλυ-
σπέρχων είς την Α σ ί α ν ένήογησεν ώστε να δια-
τεΟή ούτος φιλικώς πρύς την πόλιν, ομοίως δέ 
και τον 'ΑρραβαΖον και τούς άλλους τούς τεταγ
μένους υπό τών βασιλέων εν άρχαις και ά ; ιώ-
μασι κατέστησε φίλους τή πόλει και καθόλου 
πάντοτε μευ 3 εύνοιας ενεργεί προς τύ συμφέρον 
του δήμου. 

Τούτων ένεκα ό δήμος ψηφίζει νά δοθή εις 
αυτόν και εις τους απογόνους αύτοΰ ατέλεια τών 
πάντων κατά τύν πάντα .χρόνον, νά στηθή δέ 
και είκών αύτοΰ χρυσή και νά δοθΓ] αίτησις έν 
τω πρυτανείω και οσάκις τελούνται δημοτελεΐς 
θυσύχι νά δίδηται μερις ιδία και είς τόν Θέρ-
σιππον και εις τόν πρεσβυτατον εκάστοτε τών 
απογόνων αυτού, νά καληται δΐ και εΐς προεδρί-
αν (τιμητικήν έν ταΐς δημοσ'αις συνελεύσεσι και 
έορταΐ;) νά στεφανο')νη δ ' αυτόν έκν.στοτε ό έ-
ξάρχων του χορού έν τοις άγώσι και νά ανακη
ρύττε αυτόν ένεκα άνδραγαθίας και της πρύς τύν 
δήμον εύνοιας αύτοΰ, ϊνα γινώσκωσι πάντες 
δτι ό τών Νησιωτών δήμος τονς άγαμους 
όίνδρας καϊ εύεργέτας τιμά, και δτε εκείνος 
έσώθη, έστεφανηφόρησεν ή πόλις έπι. ημέρας 

1 τρεις και πάνδημους θυσίας έτέλεσεν έτι τη 
χαρμοσύνω αγγελία τής σωτηρίας αύτοΰ και πα
νήγυρη- δημοτελή συνεκρότησε καΙ ήδη δικαίας 
αύτω απονέμει τιμάς. 

Το παρόν ψήψισμα διατάσσονται οί ταμ'αι 
του δήιιου οι μετά του Ηρακλείτου ν 3 ά\·αγρτχ-
ψωσιν ε;,ς στήλην λ'ίΚνην 1κ λίθου τΓ;ς Θ ^ η ς , 
κ'χί νά στήσ,οσιν αυτήν οπου άν άρέσκί) και 
τω Θερσίππω μέχρι τής ΙΙορνοπίας.(*) "Έχει δ^ 
τί]ν εξουσία ν ό θέρσι.τπος νά στήση τό ψή ρισμα 
κ̂ χι άλλαχοΰ ό.τ:)υδήτοτε τών ιερών θέλη, και 
νά πρόσθεση ε!ς αυτό και δ,τι ά'λλο θέλει έκ 
τών ευεργετημάτων άτινα προσήνεγκε τΓ] πόλει. 

ΙΙάσαι αύται αϊ δωρεαΐ αϊ διδόμεναι τω Θερ
σίππω και τοΐς άπογόνοις αύτοΰ υπό τοΰ δή
ιιου έ'στο)σαν έν ίσχυϊ κατά τόν πάντα χρόνον 
παραμένουσ'/ι άκριβώ; ούτως, ώσπερ παρέσχεν 
αίτάς ο δήιιος και μήτε άρχων, μήτε ρήτιυρ, 
μήτε ιερεύς νά δύναται ο πως προτείνη τι εναν
τίον αϊτών.. . . ( Και δστις τοιούτον τι τολμήση) 
έστω οφειλέτης τριακοσίων στατήρων εις τόν 
Ασκληπιό ν (**) και επάρατος και άτιμος και αυ
τός και τό γένος αύτοΰ τύν πάντα χρόνον. (***)» 

Έ ν Σ μ ύ ρ ν η — Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Σ Λ Κ Κ Α Ρ Η Σ Λ. Φ. 

(*) Θέσις επί τής Νάσου δυσκόλως δυναμένη να 
καί*οοισί>Γ|. Ό \vir.7.ANO εικάζει δτι έν αυτή εκείτο 
το υπό του Στοάβο>νος ιινημονευύμενον ιερόν τον Α 
πόλλωνος (Στράβ. ΙΓ . 01S>). δστις παρά τοις Αϊολεύ-
οιν έφερε και τό έ.τί&ετον Πορνοπίων (Στρ. Ι Γ ' . 613). 
( \ \ M E 7 A N O , έ'νΟ ανωτέρω). 

(**) Περί του ιερού τού Ασκληπιού ό \ν F.Z AMO 
εικάζει ότι πιϋανόν νά εκείτο έτι λόφου πλησίον και 
προς Ανατολάς τής αρχαίας Νάσου, ένθα νύν ύπάρ-
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"Ο ΚΟΡΑ Ξ „ 
Μετ' εύχσριστήσεως ό «Αιολικός Α σ τ ή ρ » δη

μοσιεύει την κατωτέρω άξιόλογον πραγματείαν τού 
ευγενούς νεαρού Κυοωνιάτου κ. Γαβριήλ Π . 'Ρομ-
πότου όστις και από τής ξένης ένθα έμπορικώς άξιό-
ζηλον κατέχει ύέσιν μετ' ενδιαφέροντος καΐ φιλοπα
τρίας παρακολουθεί τά έν τή γενέτειρα συμβαίνοντα. 

Και τό θέμα τό εκλεγέν και ή ωραία προ-
εισαγωγή καταδεικνύει ότι ό κ. 'Ρομπότης επιτυχώς 
καλλιεργεί τόν λόγιον Έρμήν έκ παραλλήλου προς 
τον Κερδωον. 

Πριν ή παραθέσω την μετάφραοιν τού 
ποιήματος τού Poe, θεωρώ καλόν να δώ
σω ίδέαν τινά του ποιητού είς τους φίλους 
άναγνώστας τούς μή μεμυημένους της ξέ
νης φιλολογίας Ι ν γίνει. 

Ό Έδγάρ Πόε ήτο Αμερικανός γεννη
θείς τη 19 Ιανουαρίου 1809. Ή οικογέ
νεια του καίτοι αρχαία, καίτοι ό πάππος 
του ήτο στρατηγός επί Λα Φαγέτ, ό ποιη
τής μας ήλθεν είς τον Κόσμον ύπό |λ&&-
νάς συνθήκας. Οί γονείς του, έξ έρωτος 
προς την τέχνη ν έγιναν αμφότεροι ηθο
ποιοί, τρία δμως έτη μετά την γέννησίν του 
ό μεν πατήρ άπέθ/ησκεν αλκοολικός, ή es 
μήτηρ έκ μαρασμού. Ε*; μάτη/ προσεπά-
θουν οί δυστυχείς να έξοικονομγ'̂ σωσι τα Ttpiç 
το ζην εκ του θεάτρου, το δημόσιον έμεινεν 
άδιάφορον εις τάς αγγελίας τών εφημερί
δων. 

« Οπόταν ελεήμονες έπισκέπται παρου-
σιάσΟησαν δια να φέρωσι κάποιαν βοήθειαν 
εις τήν δυστυχή οίκογένειαν, γράφει κά
που ο κ. Τκεζιέρ τής Γαλλ.Άκαδημίας, εύ-
Γον τον σύζυγον και τήν γυναίκα έξηπλω-
μένους επί τίνος άχυρίνης κλίνης, άνευ 
τροφών, άνευ χρημάτων άνευ καυσίμου ΰλης. 
Τα ενδύματα των ήσαν ύπό ένέχυρον ή που
λημένα. Τα τρία παιδία των ημίγυμνα, ή-
μιπεθαμένα έκ πείνης, ισχνότατα, έκλαιον 
ύπο τήν έπίβλεψιν γραίας τινός Galloise, 
ήτις δια να καθησύχαση τάς φωνάς των,τα 
έτρεφε μέ άρτον βουτηγμένον εντός ζινέβρας. 

χει άγιασμα και ναός τής Ευαγγελιστρίας. (wiBZANTj 
ένθ' ανωτέρω). 

(***) Ή τελευταία αυτί] παράγραφος φέρεται άνα-
γεγραμμένη έπί τής αριστεράς πλευράς τής στήλης και 

. εινε έν πολλοίς έφθαρμένη και δυσανάγνωστος. 
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Είνε ανάγκη, προσθέτει ό κ. Τκεζιέρ, νά 
φαντασθώμεν ευθύς έξ αρχής το θλιβερον 
τούτο θέαμα, έάν θέλωμεν νά έννοήσωμεν 
τήν άθλίαν ΰπαρξιν και τήν τυραννουμένην 
μεγαλοφυϊαν τοΰ Έδγάρ ΙΙόώ. 'Όχι μόνον 
καμμία χαρά δεν αιωρείται έπι του λίκνου 
του, αλλά φέρει γεννώμενος τήν κληρονομι-
κήν ύποστάθμην του αλκοολισμού.» 

Ούτω ό ΙΙόε, καίτοι έτυχε προστατών, 
έφάνη τόσον ανάξιος υποστηρίξεως ώστε 
έγκατελείφθη ύπ' οιύτών. Νυμφευθ-εις έν 
πλήρει πτωχε'α τήν έξαδέλφην του Βιργι-
νίαν, κόρην επίσης άσθενικήν, άπώλεσεν 
αυτήν μετ'ου πολύ και έμεινεν έπι μακρόν 
απαρηγόρητος. Πλήν το τρομερον τού αλ
κοολισμού πάθος τδ> έσυρεν ιλιγγιωδώς 
προς το βάραθρον, ένφ έξ ετέρου ή δαιμό
νια φαντασία και μεγαλοφυία του διαρκώς 
έδημιούργει έργα φύσεως πάντοτε εκκεν
τρικής, άλλ' απαράμιλλου κάλλους, γλα
φυρότητας, φρίκης, τραγικού μεγαλείου και 
επιβλητικότητας, ακαταμάχητου θλίψεως και 
πόνου. . -

Το ποίημα του ό « Κόραξ > τον έσ-εσεν 
είς σχέσιν μέ τήν καλλιτέραν κοινωνίαν τής 
Νέας Υόρκης, πλήν τίποτε δεν έμπόδισεν 
ινα ό Πόε άποθάνη άθ-λιος, περημελημένος, 
ελεεινός, έν τινι Νοσοκομείο) όπου ειχε με-
ταφερθή έν πλήρει άναισθησ.'α. Τοιούτον 
το τέλος τού μεγάλου τούτου συγγραφέως 
και ποιητού. 

— Και τις ή φιλοσοφική κεντρική ιδία 
τού « Κόρακος ; » 

Διότι βεβαίως ό ποιητής δεν θρηνεί 
ούτε λυπείται πραγματικήν τινα «Έλεο-
νώραν», τούτο ευνόητον. ι 

Δεν είχε μάλλον ύπ5 δψιν πόθον τινά 
γλυκύτατον, ώραιότατον, ίερώτατον, αποτε
λούντα έν τι μέ το έσωτερικον 3Εγώ μας, 
πόθον τινά ή και πόθους, όνειρα, επιθυμίας 
δψηλάς, ευγενείς, υπεράνθρωπους, τείνον
τας δηλονότι είς τήν τελικήν ίδέαν τής α
ποστολής μας ήν ημείς οί ίδιοι δι'εαυτούς 
δημιουργούμεν, — τήν σννισταμένην ού
τως ειπείν τών δυνάμεων τών ψυχικών τού 
άνθρωπου, τήν οποίαν άφίνομεν νά ένωθή, 
νά συγχωνευθή μέ πρόσωπον τι πραγματι
κών ή πρδς καιρόν και φανταοτικον έστω, 
και νά άποτελέση ούτω τό κέντρον τών σκέ
ψεων και βλέψεων μας έν τψ κόσμω, έξού 
θά άντλώμεν πάντοτε δυνάμεις και ο όποι

ος θα μας εινε ώς δευτέρα συνείδησις—δεν 
εινε μάλλον τούτο δπερ ή «Έλεονώρα» Θέ
λει νά προσωποποίηση ; 

Κατ 5 έμέ αναμφιβόλως. 
Και ό Κόραξ; το άπαίσιον τούτο μέλαν 

και άτάραχον πτηνόν ; Δεν Θέλει νά έκφρα
ση τήν απηνή Εί,μαρμένην τραγικώς απα
θή* σκληράν και άδυσό^πητον ; 

Διότι τις έν τψ κόσμυ) δεν έπόί)·ησε 
ποτε ; Τις δεν ευρέθη κατά τήν άφόρητον 
στιγμήν έκείνην τής ψυχικής ασφυξίας κα
θώς, ώς έξ ειρωνίας, ειδεν άπαντα τά ό
νειρα του καταρρέοντα, όνειρα άτινα έκτισε 
μεταχειριζόμενος υλικά διά τά όποια το Ιδι
ον του αίμα ήτο ή ρευστή υλη τής αναμί
ξεως όπως σχηματίση τό οικοδόμημα εκείνο 
οπου θά ήδύνατο, ώς έφαντάζετο, να ζτ)ση 
ψυχικώς ήρεμος ; 

Είμαι πεπεισμένος δτι ολος δ ανεπτυγ
μένος κόσμος εχει διέλθει κατά τό μάλλον 
και ήττον τήν κρίσιν ταύτην. 

"Αναλόγως τού βαθμού τής αναπτύξε
ως εκάστου, πάντες έκλαυσαν έπι τού τά
φου τής «Έλεονώρας» των, ή^ις ήδύνατο 
νά ήτο ερωμένη, σύζυγος, άδελφν ,̂ αδελ
φός, τέκ-νον ή και απλώς έπιδίωξις ϋδέας 
μεγαλόφρονος ώς ή τής εκπληρώσεως μεγά
λου τινός σκοπού εθνικού ή δημοσίου, έπι-
σιημονικού ή πρακτικού. "Απαντες οί σκε
πτόμενοι έρρέμβασαν, έπόθησαν, έλυπ'/ρ 
θησαν, έθρήνησαν. Και πρό γεγονότων τέλος 
αναμφισβητήτως τετελειωμενων, άτινα και-
ρίως τούς κατέθλιψαν και έπίεσαν άπελπι-
στικώς έν δεδομένη ώρςι τήν καρδίαν και το 
πνευμάτων, διηρώτησαν εαυτούς, ήμιαμφι-
βάλλοντες εΕσέτι έν τή μονώσει των, περι τής 
αληθείας, διστάζονςες έάν δεν θά μεταβλη-
Θή ή ψυχική των εκείνη πικρά πραγματι
κούς. 5Αλλ* άκαμπτος ή Μοίρα, ό Κόραξ, 
αμετακλήτως τοις άπεκρίνετο τότε : ΠΟΤΕ 
ΠΑΕΟΝ. 

Ένεκα τούτου, όταν βλέπωμέν ποτε 
κανένα άνδρείον άγωνιστήν τής ζωής νά 
οτενάζη κρυφά και δειλά, νά είμεθα βέβαι
οι οτι έκείνην τήν ώραν, καίτοι ή ζωή του 
καταναλίσκεται υπό τό κράτος τών πλέον 
υψηλών και γενναίων προσπαθειών, τών ο
ποίων ακούραστα επιδιώκει τήν πραγματο
ποίησα — καθότι ό κανών τού βίου του είνε 
« εμπρός » πάντοτε « εμπρός » νά είμε
θα, λέγω, βέβαιοι ότι τήν στιγμήν έκείνην 
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νέφος, άόρατον διά τους βέβηλους, διέρχε
ται προ του μετώπου του, και εις τά ώτά του 
δξε:α και γοερά ήχεϊ ή φωνή τής Ειμαρ
μένης : Ποτέ, Ποτέ Πλέον. Kai τότε 
και δ Οιδίπους ήρωϊκώς στενάζει, μειδιών 
σαρκαστικώς πλην αγογγύστως. 

Νυνδέ άς άναγνώσωμεν αυτδ τούτοτδ ποί-
μα, τδ εξοχον τούτο ποίημα του οποίου και 
αί επαναλήψεις ακόμη Ιχουσι κάτι το θελ-
κτικόν, τδ συγκινητικόν, τδ άνέκφραστον. 

Ζητώ δέ συγγνώμην άπδ τους άναγνώ-
στας έάν δέν ήδυνήθην τελείως νά αποδώσω 
έν μεταφράσει τήν μαγείαν του έργου. 

("Επεται το τέλος) 

Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α — Τ 1 . Π Α Ν . Ρ Ο Μ Π Ο Τ Η Σ 

Η ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

T O T ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΠΙΟΤ 
KrtI Τ Ο ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ TQN ΛΝΛΤΟΛΙΣΤΩΝ 

Η Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Ι Σ Ε Ν Τ Ω Π Ε Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ 1 Ω 

Οί αντιπρόσωποι και οι σύνεδροι εϊχον 
ομολογουμένως πολλήν άσχολίαν κα
τά τήν πρώτην ήμέραν τον Πάσχα. 
Εις τάς 2 μ. μ. έπι της Ακροπό
λεως με τος επισήμους στολάς των, 
είς τάς 5 μ.μ. εις το μέγαρον τον Ζαπ
πείου με ένδυμα περιπάτου, και εις τάξ 
9ιΙ2μ.ιι. μετά το οεϊπνον πάλιν με τήν 
έπίσημον άμφίεσιν, φράκον ή όμοιόμορ-
φον, δια τήν πανηγυρικήν όεξίωσιν έν τή 
μεγάλη αίθούση του Πανεπιστημίου. Ει-
νε ωραία και μεγαλοπρεπής ή αίθουσα 
αύτη, είς ήν άγει κατά μέτωπον ή πρώτη 
μαρμάρινη κλίμαξ. Παρατείνεται κατά 
μήκος είς μέγα όρθογώνιον, έχον εκατέ
ρωθεν δΰο έξώστας δεχόμενους άπλετον 
φως. Είς το βάθος δι ο κίονες ιωνικού 
ρνθ/ιού. Πλαγίως το λάβαρον του Πανε
πιστημίου, 'Αθηνά χρυσοκέντητος, είκών 
του Γύζη. Και οί τέσσαρες τοίχοι καλύ
πτονται τώρα με τάς εικόνας των αποθα
νόντων καθηγητών οίων των Σχολών. 
Είνζ έκει το Πάν&εον των πρώτων δι
δασκάλων του Ελληνικού "Εθνους,διότι τί 
άλλο ή διδάσκαλοι του πανελληνίου υπήρ
ξαν και θεολόγοι και φιλόλογοι και ιατροί 
και νομομαθείς και φυσικομ,αθηματικοί,δ-
σοι είς τρίτην ή^η γενεάν έφώτισαν με τήν 

λαμπάδα της επιστήμης των τδ *Ελληνι-
κόν "Εθνος. Έκείνην τήν έσπέραν έπλε-
εν είς κύματα ηλεκτρικού φωτός ή μεγά
λη αίθουσα (ή Aula, ώς λέγουν οί Ευρω
παίοι ) και ακων παρεούρετό τις είς τήν 
τνρβην των ζώνταιν και κινουμένων και 
διαλεγομένων είς δλας τός γλώσσας του 
κόσμου, και....ροφώντων άπλήστως τον 
άφρόεντα καμπανίτην. Άλλ9 έπρεπε τήν 
έσπέραν τού μεγάλου Σαββάτου * Ό έπι-
σκεφθή κανείς τήν αίθουσαν αυτήν των 
πανεπιστημιακών τελετών διά νά αίσθαν-
θή το μυοτήριον, το όποιον γύρω τήν πε-
ριέβαλλεν. "Ελαμπε και τότε άπό τά η
λεκτρικά φώτα, αλλ9 ήτο ερημική. 
Σιωπή βαθεΐα, « θείη δε μιν άμφέχυτ 
όμφή »( « τήν περιέβα/.λεν θεία φωνή » ) , 
δπως λέγει δ "Ομηρος. Γύρω από τούς 
τεσσάρας τοίχους προσέβλεπον μέτήν γλν-
κεϊάν των φυσιογνωμίαν οί προαποθανόν-
τες διδάσκαλοι. Αι εικόνες δέν είχον φω-
νήν, και όμως πόσα δεν μας έλεγον τά ο
νόματα των! Νάδ 'Λσώταος, δ Φίλιππος 
9Ιωάννου, ό Κοντογόνης και τόσοι άλλοι 
πρόσκοοεοι της ήμερώσεως και της παι
δείας είς τήν άναγεννιβεϊσαν Ελλάδα. 
9 Η μπορούσε κανείς έπι πολλός ώρας νά 
λειτουργηθή είς το άμίλητον εκείνο ιερόν 
της Σοφίας. ΎΗτομία «ομηρική νέκυια», 
τ. έ. νεκρών ίπισχόπησις.... είς τά 
πεδία τού άοφοδελού λειμώνος. Αί σκιαϊ 
τών νεκρών παρήλαννον ή μία μετά τήν 
αλλην και, αν ήξενρέ τις τήν γλώοσάν των, 
ημπορούσε με μίαν έκάστην τών σεπτών 
εκείνων σκιών νά άνταλλόξη ολίγας λέξεις, 
όπως έκαμεν ό 3Οδυσσεύς είς τον "Αδην. 
9Αλλά...τώρα έπανερχόμεθα είς τους ζών
τας. 

'Η αίθουσα είς τας 10 Ί(ΐο πλήρης.Πεντα 
κόσιοι περίπου ξένοι μέ τάς Κυρίας και δε
σποινίδας προσήλθον. Αί Κυρίαι και αί δε
σποινίδες έφερον πι λον και έξώμονς έσθή-
τας. Ό πρντανις κ. Αάμπρος,φέρων τήν 
τετραπλήν χρνσήν άλυσιν, έδέχετο φιλο-
φρονέστατα τους πάντας."Ολοι οί ξένοι προ 
σήρχοντο με τός επισήμους στολάς των 
και τά παράσημα Ή ομοιόμορφος τών 
πρυτάνεων ήτο έν πολλοίς κωμική. 9 Αλλά 
τά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια διατηρούν 
τονς μεσαιωνικούς τύτιονς, περι τών ο
ποίων είρωνικώς ώμίλησεν δ Μαχάφφυ 
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έπι της Ακροπόλεως. Είς τας 10 και 5 
προσήλθεν ό Βασιλεύς, ή Βασίλισσα, δ 
Διάδοχος, ή πριγκίπισσα Σοφία, ή 9Αλίκη 
ή μεγάλη Δούκισα Μαρία, οί πρίγκιπες, 
αί θυγατέρες τών πριγκίπων και ή Βασι
λική ακολουθία. Ό Βασιλεύς και οί πρίγ
κιπες έφερον φράκον, ή Βασίλισσα και αί 
πριγκίπισσαι μαργαριτόχρονς έσθήτας. Τώ
ρα ή αίθουσα προσέλαβε μεγαλοπρεπή ό
ψιν. Ό θόρυβος εϊνε μάλλον ήρεμος και 
ευπρεπής. "Ολοι ϊστανται όρθιοι. Ό Βα
σιλεύς και ό Διάδοχος προχωρούν και α
ναμιγνύονται μέ το πλήθος. Τδ αυτό κά
μνει και δ λατρευτός πρωθυπουργός Βενι
ζέλος και οί άλλοι υπουργοί. Τον Βενι-
ζέλον πολλάκις περιστοιχίζουν Κυρίαι καΐ 
Δεσποινίδες. Ακούραστος είς όλα δ Βα
σιλεύς τών Ελλήνων έπι δύο ώρας έκεί
νην τήν έσπέραν ίστι'θη όρθιος, φιλο-
φρόνως και οίκείως συνδιαλεγόμενος προς 
έναέκαστον εκ τών ξένων. "Ηρχισετήν 
συνδιάλεξιν με τον συμπατριώτην και 
Πρύτανιν τού Πανεπ. της Κοπεγχάγης, 
Buhl, θεολόγον, καθηγντήν τών σημιτι
κών γλωσσών, με τον δπο'ον έπι πολύ 
παρέτεινε τήν δμιλίαν, γελών πολλάκις 
οίκειύτατα, θωπεύων τήν χρυσήν άλυσιν 
ή όποια έκρέματο από τού στήθους του. 
Εύθυτενής και νεανικός ακόμη. Νομίζει 
κανείς ότι κατέχει ό ευτυχής αυτός εστεμ
μένος τό μυστήριον της αειθαλούς νεό-
τητος. Διά κάθε ένα αοφόν, με τον όποι
ον σννδιε?.έγετο γαλλιστί, γερμανιστί, 
αγγλιστί, εύρισκε και ολίγας ωραίας λέ
ξεις και φράσεις, τείνων αφελέστατα πρώ
τος προς αυτόν τήν χεΤρα, ύποκλινόμενος 
πολλάκις και χαριτολογών. 9Ιδιαζούσης ό
λως τιμής ήξίωσε τούς αντιπροσώπους τού 
Χεδίβου και της Τουρκίας. 9Ενίοτε μέσα 
είς τον θόρυβον και τον συνωτισμόν τίνες 
τών καθ9 ομίλους διαλεγομένων, μή προσ-
έχοντες είς τούς πέριξ ισταμένους, άφ'ού 
και ή ευθυμία έκυριάρχει και τό κυλικεΐον 
ευθύς εξ αρχής έπολιορκήθη,σχεδόν διηγ-
κώνιζον τήν Α. Μεγαλειότητα, τον Βα
σιλέα, όστις μειδιών παρεμέριζεν και άν-
ταπέδιδε τον αιφνίδιον χαιρετισμόν τών 
απρόσεκτων με ύπόκλισιν. "Ενα μάλιστα 
στρατιωτικόν άκόλουθον πρεσβείας, όστις 
ΐατατο αφηρημένος, με τά νώτα έστραμ-
μ,ένα, τον έπιασε σιγά σιγά ή Α. Μεγα-

λειότης από τον βραχίονα καΐ τον έγνρι-
σε με δύναμιν προς τά εμπρός. Ό άν
θρωπος τρομάξας άνταπέδωκε τό άπρό-
οπτον φιλοφρόνημα με στρατιωτικόν χαι
ρετισμόν είς προσοχήν ! "Οσον διά τον 
Διάδοχον και τούς άλλους πρίγκιπας καμ-
μία εθιμοτυπία ; 9 Ανεμιγ\ύοντο και αντοί 
είς τό πλήθος, όπως οί άλλοι, και έφθασαν 
και μέχριτού κυλικείου είς τό βάθος της 
αιθούσης όπου άφθονος ή σπονδή έρρεε 
τού καμπανίτον. Έκέί ήσαν πλέον πατείς 
με πατώ σε."Εβλεπες τον έστεμμένον ποι-
ητήν τού Χεδίβου 9Αχμέτ Σακή νά ρο
φά άπλήστως από μεγάλης κύλικος τον 
άφρόεντα οϊνον, τόν όποιον προσέφερε 
φιλίως είς τούς ξένους ό περιποιητικώτατος 
ιατρός Σκεύος Ζερβός, υφηγητής τής μαι
ευτικής έν τω9Εθνικώ Πανεπιστημίω. Ου
χί άπαξ επεσκέφθησαν τό κυλικεΐον και 
ροδοπάρειοι Κυρίαι και δεσποινίδες, είς 
τάς οποίας κανεν έμπόδιον δέν έγίνετο ή 
άμφίεσις όπως άναμιχθώσιν είς τόν βομ-
βούντα έαμόν τών πινόντων. Ή ευθυμία 
τώρα έκορυφώθη και επειδή αί κεφαλαι 
έπληρώθησαν καπνού, οί όμιλοι ήρχισαν 
κατά μικρόν νά άραιούνται. Τό μεσονύ-
κτιον ακριβώς άπεχώρ?]σαν ό Βασιλεύς, 
ή Βασίλισσα και οί πρίγκιπες, οί πρε-
σβοιςτών ξένωνΚρατών και οί υπουργοί τής 
Α. Μ. Είς τήν λαμπράν δεξίωσιν πλήν 
τών ξένων προσήλθον και οί καθηγηταϊ 
τού Πανεπ. μετά τών Κυριών και Δε
σποινίδων και πλείστοι κεκλημένοι εκ τών 
ανωτέρων τάξεων τής 9Αθηναϊκής κοινω
νίας, ύπεισήλθον δέ και πολλοί έξυπνοι 
ανευ εισιτηρίου ! όπως και είς τήν 9Α-
κρόπολιν. "Αλλως, τό είσιτήριον ήτο διά 
τούς επισήμους μόνον ϊ 9Απερχόμενοι 
έχαιρέτιζον εγκαρδίως τόν πρύτανιν κ' 
Αάμπρον. "Ωρα Χ]2 π. μ, έν τή αίθούσϊ] 
απέμενον μόνον τά νανάγια ! 

("Επεται Σννέχεια) 
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Μία των ωραιότερων και ίσως ή μόνη 
πάνδημος έν Σμύρνη πανήγυρις εις ήν 
συρρέουσι καθ* έκαστον έτος χιλιάδες φι
λέορτων προσκυνητών τυγχάνει ομολο
γουμένως ή τελούμενη έν τω ήμίωρον 
της Σμύρνης μαγευτικό) Προαστείω 
«Άγια Τριάς», κατά την Έορτί|ν του 

φερωνύμου 'Ιεροΰ Ναού. 
Άναμφηρίστως συντείνει προς τούτο 

και ή εποχή και το εΰΟετον του Προα-
στείου συγκοινωνοΰντος έπιθαλασσίως 
καΐ διά ξηράς μετά της Σμύρνης* καθ* ά
πασαν την νύκτα της παραμονής αί Σ ι 
δηροδρομικά! συνολκαΐ ακαταπαύστως 

Αιολικός Αστήρ 249 

μεταφέρουσι πανηγυριστάς, ενώ διά θα
λάσσης τά Ατμόπλοια καΐ απειρία λέμ
βων διασχίζουσι την γαληνιαίαν θάλασ
σαν προσδίδουσαι πανηγυρικωτάτην ά-
ποψιν διά των εύθυμων ^σμάτων και 
της παρομαρτούσης εις τάς λαϊκάς τάξεις 
ζωηρότητος. 

HENRI COUPIN 

Tft ΖΩΑ 

ΕΧΟΥΣΙΣΥΗΕΙΑΗΣΙΗ ΤΟΥ ΘΑΦΤΟΥ ; 

Κα 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 

ΦΟάνουσι μετ' ολίγον εις τον προορισμένον 
τά τήν νύκτα το Προάστειον παρου- ^ τ ό π ο ν και ό ακολουθών όμιλος αρχίζει νά σκά-

σια^ει θέαμα φασιιαγορικόν μακρόθεν πτη λάκκους, έν εκάστω τών οποίων κρύπτεται 

διαφαίνονται τά κατεσπαομένα πανηγύρι- ι ^ ^ Χ ί 6 ι ^ α " _ Π , , 
» Τ _ , χ , ο , Γ , 1' 5 ί Γ • ί ο έργον τούτο του νεκοοθαπτου φαίνεται α-

κα φωτα ανα τα διάφορα μερη του εξο- π α υ ι ; σ κ υ ν ε Τ ς Τ Ι ν α ς τ ώ ν μ υ ο μ ή ϊ ί 0 } ν 0 ί η ν ε ς έ δ ο . 
χΐκοΰ χωρίου, ένϊ> αλαλαγμός, τύμπανα κ'μαζον νά άπομακρυνθώσι χωρίς νά έκτελέσωσι 
κα! μουσικά όργανα πλήττουσι τά ώτα έξ το καθήκον των. Άλλα ή πειθαρχία είνε αύστη-
άποστάσεως' κατά δε την εγγύς άφιξιν *?α : < α ί δ έ ν υπάρχει τρόπος συμβιβασμού προκει-

παοατηοεΐ τις γραφικούς χορούς σιηνο- ^ ν ο ι ^ *Τ*Κ 
,~ ' τ , . , 5 . 7« , , <· /α ωκονται και επαναφέρονται δια της βιας εις το 

μένους υπο ευυ\χλων ν30)ν εν υπαίθρφ, νεκροταφεϊον. Εκεί δικάζονται υπό τουσυμβου-
ή έν ύποστέγοις δωαατίοις ένθα καλλιπά- λίου τών μυρμήκων, τό όποιον αποφασίζει τήν 
ρειοι νεανίδες τών χωρίων χορεύουσι τον άμεσον θανάτωσίν των ήτις εκτελείται επί τό-
συρτό ιιετά τοΰέκλεκτοΰ τή;"καρδίας των. ; ? , ) υ * δ έ . ν κρίνεται δέίκανή τιμωρία ό θάνατος δ ι 9 

« ν * * «\ / Λ . ο α. τ εν τοιούτον κακουυγημα καί, αντί νά δώσωσιν όστις τον προς την λατρευτην του ραιτ- , ν ν 
^ ^ ** ^ Λ β ο \ * ει» του^ /ία τα ο ι κι) υ 

μον τή; αγάπη; καταδεικνύει οια των 
συχνών πυ<νών χρηματικών φ.λοδωρη-
μάτων, άτινα ρ'πτε, εις τούς ανακρούον
τας τον χορόν μουσικούς. 

τους καταοικους ως εις τους έντιμους νε-
κρ>υς, μίαν έπιμεμελημένηνκ α Ιδιαιτέραν τα-
φήν, τά σώματα των συσσωρεύονται εις ενα κοι-
νον λάκκον άνοιγόμενον έν σπουδή υπό τών ά
νευ οίκτου τιμωρών. 

Εΐνε ανάγκη νά έπιμείνη τις επί τοΰ άπιθά-
Ύπέο τάς 5.000 φιλεόατων κατέρχον-ή νου του ανεκδότου τούτου, το όποιον συνέτεμον 

ταΐ Σίδηοοδοοιακώς μόνον έκ Σαύρνης— χωρίς νά αλλοιώσω, και το οποίον ίσως 
% * «ι / Γ * » Ζ » \ οφείλει την αρνην του εις παρατηοησιν γεγονο-

χωρίς να υπολογ.ση τνς τους εκ των α/.- ' ^ ά κ ρ ι β ^ ' τ ε λ ε ί α κ παραμορφωθέντος ί-
λων Προαστείων—, οί δε σύμπαντες πα- π 0 τ ί , ς π ο λ ύ ζωηράς φαντασίας ΐν^ΐτ^ Ηαΐ-
νηγυρισταΐ οί διά διαφόρων μέσων καθ"* $|1^η ;*Ό,τι μέ εκπλήττει εΐνε δτι μία τοιαύτη ί-
έκαστον έτος μεταβαίνοντες υπολογίζον
ται περί τά; 25.000 ! 

E Uova τοΰ Προαστείου μετά τοΰ Ι. Να
οΰ παραΟετομεν όπισ&εν κατά φωτογρα-
φίαν τοΰ διακεκριμένου τής Σμύρνης φ ω 
τογράφου άξ.κ. J. Lind, δν και δημοσία 
ευχαριστεί ό «Αιολικός Α σ τ ή ρ » διά τήν 
έκ δευτέρου ευγενή καλλιτεχνικήν συμβο-
λήν του, ώς κα! τον έκ τοΰ ανωτέρου 
Προσωπικού τών Σιδηροδρόμων Σμύρ
νης— Άΐδινίου έν Άγ ια Τριάδι παραθε-
ρίζοντα άγαπητον ημών φίλον κ. Σ ω -
κράτην Παπάζογλου διά πάσας τάς σχε-
τικάς συμπληρωματικός πληροφορίας. 

Ή άνωείκώνεινε μεγέθους «Bird'seye» 
έχει δηλ. άναλογίαν προς το πραγματικον 
μέγεθος τον όφθαλμον πτηνού. 

Κυδωνίαι — Ι Ω Ν 

— * - o # c « * 

στορ'α εγένετο δεκτή υπό τήςΛινναίας άκαδημεί-
ας τοΰ Λονδίνου, ήτις περιλαμβάνει μεταξύ τών 
μελών της έξοχους άνδρας και τής οποίας αί δη
μοσιεύσεις άπολαύουσι δικαίως μεγάλης εκτιμή
σεως. 

Επικήδειοι τελεταί εΐνε σπάνιαι εις το βασί-
λειον τών ζιοων. Έ ν τούτοις εχω νά διηγηθώ 
δύο τοιαύτα παραδείγματα, τά όποια μέχρι τι
νός σημείου δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς α
ναμφισβήτητα. Ι δ ο ύ τό εν τών γεγονότων τού
των ίστορούμενον υπό τοΰ André Theurie t . 

Τό γεγονο; συνέβη είς εν καντόνιον τής 
Haute—Marne και ή ειλικρίνεια τοΰ μάρτυρος 
όστις μοί τό διηγήθη, λέγει ό έξοχος συγγραφεύς, 
μοί έφάνη άδιαφιλονείκητος. Είς γεωργός του 
Bassigny είχεν αγοράσει μίαν άγέλην βοών, 
τήν οποίαν ώδήγησεν εις τον λειμώνα. Ήμέραν 
τινά ήλθε προς έπίσκεψιν τών βοών και είδε 
μακρόθεν τεσσάρας έκ τών βοών τούτο)ν οκλα
δόν καθήμενους περί τόν πέμπτον, όστις έφαίνε-
το κεκλιμένος επί τής χλόης. Ό έν τώ μέσω εί
χε μίαν στάσιν άλλόκοτον και οί περί αυτόν τέσ
σαρες ήσαν ακίνητοι και προσεκτικοί υπέρ τό 
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σύνηθες. Πλησιάζει : ό βοΰς, περί τον όποιον 
οι τέ^'σαρες άλλοι εΐχον σχηματίσει κύκλον, ήτο 
νεκρός και οί σύντροφοι του εφαίνοντο άγρυ
πνου ντες περί αυτόν. 

Ό γεωργός έδυσκηλεύθη πολύ να παραβίαση 
τον κύκλον των πιστών φυλάκων, οΐτινες έφαί-
vovro ότι εΐχον συσπειρωθή ϊνα έμποδίσωσι την 
προσέγγισιν εις τύν νεκρό ν. Δεν υπάρχει τι το 
απείρως συγκινητικόν εις την παράδοξων αυτήν 
και σιωπηλή ν επαγρύπνησιν του νεκρού εκ μέ
ρους των συντρόφων του ; 

Το έ'τ-ρον γεγονός το όποιον έχω να σημειώσω 
αναφέρεται επίσης εις τύν βοΰν και αναγράφεται 
υπό τού Pierre Lot i . Έ ν τω εργω αυτού « L e 
livre de la pi t ié» περιγράφει την άγωνίαν ενός 
βοός μόνου επιζώντος μιας αγέλης έπιβιβσσθεί-
σης επί ενός πλοίου ίνα χρησιμεύση προς τρο-
φήν τού πληρώματος, δταν παρέστη εις τον θά
νατον τού τελευταίου εκ των συντρόφων τ ο υ : 
«Τότε στρέφει βραδέως την κεφαλήν, ϊνα τον ά-
κολουθήση δια του μελαγχολικού του βλέμματος, 
και βλέπων δτι όδηγοΰσιν αυτόν πρός την αυτήν 
γωνίαν της συμφοράς, δ Ί Ο Υ πάντες οί προηγού 
μενοι εΐχον θυσιασση, εννοεί: μία άκτίςνοήσεως 
άνελαμψεν εις το κρανίον του πτωχού ζώου και 
εξεβαλε μυκηθμό ν αγωνίας». 

Ζ φ ά riva φαίνονται δτι προαισθάνονται τον · 
θάνατον. Ι δ ο ύ δυο παραδείγματα λίαν ενδιαφέ
ροντα ίστορούμενα υπό τοΰ M. Cunisset - Car-
not, δστις έν τούτοις τα θεωρεί ως εξαιρέσεις. 

«Εΐχον πρύ ολίγων ετών ενα κυνηγητικόν κύ-
να εύροστον, άτρόμητον και νοήμονα* ήμέραν 
τινά, δτε ήτο ακόμη μικρός, τρέχων ώ ; τρελλός 
έκτύπησε την κεφαλήν του, επί ενός πασσάλου 
εμπεπηγμένου εις την γήν, τοσούτον ισχυρώς, 
ώστε κατέπεσεν ακίνητος, τον ε νόμισα νεκρόν 
και παρήλθε πλέον της ημισείας ώρας να επα-
νέλθη εις τάς αισθήσεις του. 9 Απύ τοΰ ατυχήμα
τος τούτου συχνάκις προ.ίεβάλλετο υπό ζάλης κα
τά τούς ισχυρούς καύσωνας ή τα πολύ δριμέα 
ψυχή, ενώ έτρεχε, ΐστατο αιφνιδίως δονούμε 
νος επί των ποδών του,περιεστρέφετο μίαν ή δύο 
ςιοράς, έπειτα μετά τΐλ-α λε ιτά έπανελάμβανε την 
ευστάθειάν του. Αύται αί στιγμιαίοι άδιαθεσίαι 
δλλως τε δεν εφαίνοντο παρουσιάζονσαι κίνδυ
νο ν τινα. 

Ήμέραν τινά τού Σεπτεμβρίου κατά τάς μετα
μεσημβρινός ώρας, δτε ήθερμότης ήτο αποπνι
κτική ιχνηλατεί ήσύχως πρύ εμού* αιφνιδίοις 
εΐδον αυτόν να ϊσταται, να ταλαντεύεται έπ" ολί
γον και έπειτα να πίπτη αδρανής ώς άψυχος 
μίζα. "Ετρεξα, εΰρον αυτόν κατακε'μεν >ν με 
τούς πόδας ευθείς και άκαμπτους και την καρδί
α ν άνευ παλμών. Ματαίως προσεπάθησα δ ι 9 ό 
λων των μέσων δσα ήδυνήθην να επινοήσο), να 
τόν βοηθήσω,νά tiv εμψυχώσω* ουδέν έπετύγ-
χανον εμεινεν εκεί ακίνητος ώς κεραυνόπληκτος. 

("Επεται συνέχεια.) 

Πάτραι— Γ . Α . Μ Ε Γ Α Σ δ. μ. 

ΤΟ ΧΟΡΙΟ ΜΟΥ" 
Τώρα που είμαι στο χωριό §λ* ή ζωή μου έχει 

άλλάξη. Τή νύχτα μόνος μου κι ττάζω κάτω τή 
θάλασσα νάνατριχιάζη ς 5 το σφιχταγκάλιασμα 
τοΰ Βορρηά και όλη ή "Αγία Τριάδα—τύ χωριό 
μου— νάναι φοβισμένη από τή μανία τοΰ αγρί
ου άγαπητικοΰ της. 

Α π ά ν ω από την άλλη τη μεριά εΐνε βουνά 
θεόρατα γυμ\ά χωρίς κανένα δένδρο, ποΰ σοΰ 
ι)νμίζουν άγριες ερημιές και ανθρώπους ποΰ δεν 
γνωρίζουν τήν αξία πώχει το δένδρο τή ζωή μας. 

Κάθε βράδυ οΐτσομπάνηδε; ανάφτουν φωτιές 
και φέγγουν άγρια γύρω ς* τές κορφοβουνιές 
κι 9 αν έ'χη κάποιο δένδρο το καίνε για ναβγη 
χόρτο για τά πρόβατα του. 

Θυμούμαι μιά τέτοια φωτιά ποΰ βάσταξε δύο 
μερόνυ/τα και ποΰ φαίνονταν από μακριά σαν 
ηφαίστειο πρωτότυπο πού αν δεν κατέστρεφε πά
λιν και χωριά κατέστρεφε δμως δένδρα και πρα
σινάδες και σκόρπιζε γύρω του τήν ερημιά και 
τήν καταστροφή. 

Τά σπίτια τοΰ χωριού μου εΐνε κτισμένα μέ 
γούστο και τύ καθένα τα>ν έχει μιά νοστιμάδα 
ξεχωριστή. 

"Ολοι οί ρυθμοί της άρχιτεκτ > νίκης εΐνε σπαρ
μένοι μέσα σαύτό τύ ήσιχο καί αριστοκρατικό 
χωριό, 

Τύ σπίτι μας εΐνε σωστός παράδεισος. Μέσα 
ς 9 τή θάλασσα χώνεται σαν νά θέ?.η να δροσισθή 
καί γύρω του δ κήπος τύ στολίζει καί τοΰ δίνει 
μιά χάρη ανέκφραστη. 

Τά δυο μπαλκόνια του σάφήνουν νά θαυμάζης 
πότε τ ή θάλασσα καί πότε τά βουνά πού κάτω 
κάτω εΐνε πράσινα από τά περιβόλια τοΰ χωρίον. 

Ή εκκλησία του εΐνε ψηλά σε μιά κορφοΰλα 
καί άμα χτυπά ή καμπάνα της χί\ει μιά αρμο
νία γλυκιά πού μέσα ς 9 τήν ερημιά κάνει δλο τό 
χωριό μία μεγάλη εκκλησία καί τά κορίτσια τό 
βράδυ βράδυ δλο χαρά καί γελαστά τραγουδούν 
μέ χάρι τραγούδια ποΰ τούς εμπνέει ή γλυκεία 
νεότης των καί σχηματίζουν τύ χορό ποΰ εξυμνεί 
τύ Δημιουργό της Ηύμορφιάς. 

Μέ κάνουν πάντα νά ρεμβάζω καί μόνος μου 
επάνω ς 9 τύ παράθυρο μ )υ άμα τά βλέπω πλάττω 
άθελα το μΰθο τοΰ Όδνσσέα ποΰ πέρασε άπ 'τάς 
Σειρήνας. "Ολες σαν νεράιδες εΐνε πεταχτές καί 
γελαστές... "Υστερααπό τό δροσερό λουτρό ς 9 τή 
καθάρια {θάλασσα της Α γ ί α ς Τριάδος πηγαίνομε 
περίπατο ς 9 τόν ωραίο πλατύ δρόμο ποΰ οδηγεί 
ς 9 τό Κορδελιό από τή μιά μεριά καί ς 9τό Βαϊρα-
κλή ώ^ς 9 τή Σμύρνη άπ 9 τήν άλλη. Έκεΐ γλεν-

(*) ν Ι δ . εΙκόνα σελίς 248 
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τοΰμε καί γελούμε καί περνά ωραία ό καιρός, νωνται ς 9 τά^σπλάχνα της ή κουπιές, ποΰ τά γε-
9Αλλά ή μεγάλη άπόλαυσις εΐνε τη λύχτα μεσ 9 ρά χέρια τοΰ βαρκάρι μας ανεβοκατεβάζουν μέ 

τή βάρκα μέ καλή παρέα. ρυθμό. Κι 9 από ανατριχίλα φωσφορίζει καί μας 
Ή θάλασσα ήσυχατμένη κρυφακούει, τά γλυ- θυμίζει τά ξωτικά πού κρύπτει μέσα της. 

κά τραγούδια μας έν ω άφίνει λαχταριστή νάφαί- « Α γ ί α Τριάς» Σμύρνης — Π Α Ν Ο Σ Β Ε Ν Ι Λ Μ Ι Ν 

a^EMfiÔPIOfl ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ 
S i s a r a ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

ΒΡΩΜΗ 
Ζ . 

Δημητριακό; καρπός Θρεπτικώτερος τής κρι
θές.—Είναι άχυρώδης καί δλιγόσαρκος, ^ έξο-
δευίμενος δέ όλιγώτερον τής κριθής, σπείρεται 
έν περιωρισμένη σχετικώς κλίμακι. 

Ό καρπός του εγκλείει πολλάς καί διαφόρους 
ποικιλίας, αί'τινες δι
ακρίνονται έκ τοΟ 
μεγέθους τοΟ κόκκου 
καί του σχήματος, 
καλλιεργείται δέ είς 
τά βόρεια μέρη περισ-
σότερον παντός άλ
λου δημητριακό 0 καρ 
ποΟ, ώς ή βρίζα, διό
τι ή θερμότης άλλοι-
οι μεγάλως τΑν άνά-
πτυξιν καί ποιότη
τα αύτου. — Πρός 
καλλιέργειαν τοϋκαρ-
ποΟ τούτου προτι
μάται έδαφος στε-
ρεόν ή αμμώδες καί 
ύγρόν, — ή καλλιέρ
γεια του δεν απαιτεί 

Οί κόκκοι της βρώμης χρηχμεύουσι πράς θρέ-
ψιν των οικιακών ζώων, τετραπόδων καί πτη
νών, άγαπώντων αυτούς μετά πάθους. Έν Σκω-
τία αποτελεί τήν κυριωτέραν τροφήν των πτω-
χώλ^όρεινών,-οιτινες θεωροΰσι τήν βρώμην, ώς 

αίτίαν της εύρωστου 

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡ ΤΣΑΤ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΑΜΥΤΊΊΟΥ 

Φωτογραφία τοΰ έρασιτ^'χνου δ)ορθς κ. Ε . Π . Άγγελέλη 

κράσεώς των, — οί 
κόκκοι τοΟ καρποϋ 
τούτου χρησιμεύου-
σιν είς τήν κατα
σκευήν είδους ζύθου 
λίαν δυνατού καί εί
δους οινοπνευματώ
δους ποτού καλουμέ
νου -αΐώΐεε)^ ουίσκι.) 

Μετά τόν σίτο ν ή 
βρώμη έχει τήν μάλ
λον ένδιαφέρουσαν 
παραγωγήν, ήτις α
νέρχεται είς63.000. 
000 τόνους έξ ών 
40.360.000 παρά
γονται εντός των 
εξαγωγικών χωρών 

ούτε δαπανάς, ούτε κόπους,δπως ή του σίτου καί της 
κριθής* καθόσον άνευ ουδεμίας τοΰ εδάφους προ
παρασκευής αναπτύσσεται επιτυχώς και είς μέρη 
εις ά Ιτερος δημητριακός καρπός αδυνατεί νά 
ευδοκίμηση, έχουσών δέ τών ριζών αύτοΰ μεγί-
στην άπορροφητικήν δύναμιν, δύναται νά άνευ
ρη πανταχού τροφήν, ακόμη καί είς γαίας έφ' 
ών προηγουμένως εΐχον άναβλαστήση έτεροι 
δημητριακοί καρποί και κριθή, ήτις, ώς γνω
στόν, εξαντλεί πολύ τό έδαφος. 

Ή μέλαινα βρώμη καί ή λευκή κατέχουσιν 
ύποληπτικωτέραν έν τη εμπορία θέσιν καί ιδί
ως ή λευκή" διό καλλιεργείται είς μάλλον έκ-
τεταμένας σχετικώς τών άλλων ποιοτήτων γαί
ας. 

Ό έκ της βρώμης κατασκευαζόμενος άρτος 
εΐνε μέλας, βαρύς, πικρός καί όχι στερεός.— 

23.305.000 εντός τών εισαγωγικών. 
Καί έν τη παράγωγη της βρώμης τήν πρώ-

την θέσιν κατέχει ή Ρωσσία μέ 16.800.000 
τόν. αί Ήνωμέναι ΙΙολιτεΐαι της 'Αμερικής έ
πονται τη Ρωσσία μεν 14.420.000 ή Γερμανία 
8.650.000, δ Καναδάς 6.000.000 ή Γαλλία 
5.550.000. ή Μεγάλη Βρετανία μετά'τήο Ι ρ 
λανδίας 2.950.000, ή Τουρκία 390.000, ή Ρου
μανία 405.000, ή Βουλγαρία 200.000 ή Α ρ 
γεντινή 443.000 τόν. ή "Ισπανία 4,979,599 με
τρικούς στατήρας, ή Ουγγαρία 26,400,000 χι
λιόγραμμα, ή Σουηδία καί ή Νορβηγία 19,900, 
000 εκατόλιτρα. 

Είσαγωγικαί χώραι είσίνή Αγγλ ία , Γερμανία, 
Γαλλία, Βέλγιον, Όλλανδία, Ιταλία καί Σουη 
δια, εξαγωγικοί δέ ή Ρωσσία, αί Ήνωμέναι Πο-
λιτειαι καί ό Καναδάς. Σ μ ύ β ν η - Ε Υ Α Γ Τ . Σ Α Ρ Ι Κ Α Σ 
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Δ Ι Η Γ Η Μ Α 

τα αγο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΑ ΑΥΓΑ 

Ό Γκαρανζώ προσέλαβεν ένα δικηγύ-
ρον, τον κύριον Μουϊλλών δέ λα Μουϊλ-
λέρ, όστις ανέφερε μέ ίσχυράς αποδείξεις 
υποστηρίξεως δτι οί "Αγγλοι είχον καύση 
την Ίωάνναν Δάρκ και δτι ή πράξις αυ
τή ήτα αμάρτημα άνεπανόρθωτον δια τό 
οποίον δλα τά τέκνα της 'Αλβιώνος μέ-
χρι συντέλειας των αιώνων ώφειλον νά 
είναι προσωπικώς υπεύθυνα. Ύπέμνησεν 
επίσης το Βατερλώ, τον βράχον της "Α
γίας Ελένης, και έδείχθη πολύ ισχυρός 
εις την άποικιακήν γεωγραφίαν καθώς 
και εις την ίστορίαν. Ή τ ο μία ωραία ά-
γόρευσις προς την οποίαν ήτο πολύ δύ-
σκολον ν ' απάντηση τις, επειδή αΰτη μό
λις έίΗξε τό δικαζόμενον θέμα καΐ ό "Αγ
γλος κατεδικάσΟη εις την πληρωμήν της 
αιτηθείσης ποσότητος υπό του αντιδίκου 
του, χωρίς να Λαρ ω μεν υπ οψινταεςο-
δα, άτινα εντός τίνων εβδομάδων έσχη-
μάτισαν μίαν χιονοστοιβάδα αρκετά άξι-
οσέβαστον. 

Ευτυχώς ή δικαιοσύνη προσφέρει /.(/.-
ταφυγήν της οποίας γνωρίζουσι νά έ-
πωφελώνται οί δύστροποι διάδικοι. Έπι 
τη συμβουλή του δικηγόρου του, κυρίου 
"Εβανς Μακροά, Σκώτου, του οποίου ή 
οικογένεια ήλθε ν'άποκατασταθή εις Γαλ-
λίαν έπι της βασιλείας τοΰ 14™ Λουδοβί
κου, αλλ 5 έπι τέλους πάντοτε Σκώτου, ό 
Τζών Κράβ έκαμεν έφεσιν καΐ ή δίκη έ-
πανήλθεν έπειτα από τρεις μήνας ενώ
πιον τοΰ δικαστηρίου, ίνα δικασΟή τελει-
ωτικώς. 

Ή τ ο ωραία τις πάλη. Τήν φοράν ταύ-
την ό κύριος Μουϊλλών δέ λα Μουϊλλέρ 
ανήλθε μέχρι Γουλλιέλμου τοΰ Κατακτη-
τοϋ και άνεπόλησε μετά λύπης τρίζων 
τούς οδόντας του, την ήτταν τοΰ στρατο
πέδου τήςΒουλώνης.Όκ."ΕβανςΜακροά, 
μετριοφρονέστερος, ανέφερε τάς ένδοξους 
αναμνήσεις τοΰ Κριμαϊκού πολέμου και δι-
εκήρυξεν δτι δύο λαοί οϊτινες έπολέμησαν 

συνάμα δια τήν αυτήν αίτίαν δεν έπρεπε 
ποτένά ευρίσκονται εις διαφωνίαν συμ
φερόντων. "Οσον άφορα τήν ούσίαν αυ
τήν τής δίκης, έκαστος έπέμενεν εις τήν 
άπαίτησίν του. Ό "Αγγλος προσέφερε 
πάντοτε διά τά δύο αυγά τήν ποσότητα 
τήν οποίαν γνωρίζομεν και ό Γκαρανζώ, 
πεισματωδέστερος ή ποτέ, άπήτει τήν ίδι-
κήν του μέδιηνεκώς αύξάνουσαν άπλη-
στίαν. 

Τό δικαστήοιον ευρέθη περιτεπλεγέ-
νον* διώρισεν πραγματογνώμονα και ανέ
βαλε τήν δίκην. Παρήλθον άκό[ΐη τρεις 
μήνες. Ό πραγματογνώμων έκαμε δοκι-
μάς μοναδικώς ενδιαφέρουσας· έλαβεν έξ 
εκάστου γένους ορνίθων ύπαρχουσών 
εις Γαλλίαν, δύο αυγά νωπότατα, — ύπήρ-

ξεν εποχή καθ* ήν είχεν εις τήν οίκίαν 
του 758 αυγά,— τά έβαλεν δλα εις τήν 
κλώσσαν, ανέθρεψε μετ' επιμελείας τούς 
έκκολαφθέντας νεοσσούς, και άφοΰ τούς 
έπώλησεν ίνα καλώς εξακρίβωση τήν μέ-
σην τιμήν ενός όρνιθίου, έκαμε τήν έ'κθε-
αίν του. Απεφάνθη/ δτι είναι ανεπαρκώς 
πεπεισμένος και άπήτησεν δπως τό δι
καστή ηον άκούση τούς μάρτυρας έπΐτής 
ηλικία;, τής φύσειος καΐ τής ποιότητος 
τών αυγών τά όποϊα είχε φάγη, 

Ό Τζών Κράβ, δστις έν τφ μέσφ τοΰ 
κυκεώνος τούτου δέν εΐχε χάση τήν ψυ-
χραιμίαν του έπερίμενε τό αποτέλεσμα 
τής δίκης μετ' ηρεμίας και δταν τον ή-
ρώτων: 

— Τι θά κάμετε, αν χάσετε; 

Άπεκρίνετο απλούστατα: 

— «Θά εξακολουθώ νά δικάζωμαι αι
ωνίως. 

Έπανήρχισε λοιπόν ή διαδικασία. Οί 
υπό τοΰ Γκαρανζώ υποδειχθέντες μάρτυ
ρες ήσαν τον αριθμόν πέντε : ό υπάλλη
λος δστις έτρεξε κατόπιν τοΰ Τζών Κράβ 
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διά νά απαίτηση παο' αύτοΰ τήν τιμήν γει σοβαρώς ό κύριος Μακροά, δτι ό άν-
τών δύο αυγών, ή ταμία;, ό κύριος τοΰ τίδικός μας δέν μας έφερε τήν όρνιθα, 
ξενοδοχείου, ό σκευοφύλαξ και ό πινακο- ήτις έγέννησε τά περι ού ό λόγος αυγά. 
πλύτης. Και οί πέντε άνεπόλησαν μετ' 
εκπληκτικής μνήμης δτι τά αυγά ήσαν 
νωπά, νωπότατα, παρά πολύ μάλιστα 
νωπά, λέγει ή ταμίας, ήτις είχε συνήθει-
αν νά μεγαλοποιή "ώ πράγματα. Ό ι
διοκτήτης τοΰ ξενοδοχε'ου έζωγράφησε 
διά μακρών τήν αύγοθήκην εις τήν ο
ποίαν εΐχον τεθή τά αυγά, ό πινακοπλύ-

της ένεθυμήΟη δτι τά έπλυνε και ό σκευ-
οφύλαξ έπωφελήί)η τής περιστάσεα>ς ίνα 
δώση εις τό δικαστήριον — δπερ δέν τοΰ 
έζητήθη — λεπτομερή περ^ληψιν τής οί-
ναποθήκης τοΰ κυρίου του. Μετά τάς 
καταθέσεις ταύτας δέν ήσαν περισσύτερον 
φωτισμένοι ή πρότερον. 

- -Εκπλήττομαι, κύριε Πρόεδρε, λέ-

Ό Πρόεδρος εΐχεν έπιθυμίαν νά γελά-
ση, άλλ'επειδή ήτο σπουδαίος άνθρωπος 
έν τώ δικαστική κύκλω, απήντησε ξη-
ρώς: 

— Τοιούτου είδους άστειότητες, κύριε 
Μακροά πρέπει νά έξαλειφθώσιν από τό 
βιβλίον τής δικαιοσύνης. Παρακαλώ νά 
απέχετε άλλοτε! 

Δέν έμεινε πλέον, ή νά άκούσωσι τούς 
υπό τοΰ Τζών Κράβ ύποδειχθέντας μάρ
τυρας. 

(•Επεται τό τέλος) 

( *£χ τον Ιαλλίκον ) 

Κ υ δ α η ά α ι - Γ . Σ Α Ρ Ι Β Α Ξ Ε Β Λ Ν Η Σ 

Ρ 

"Ω σύ ! κομψό τη; καθρεφτάκ 
μή το γλυκύ της προσωπάκι 
είδε; χαρούμενο; ή πάντα θλιμμένο 
και δάκρυ νά στάζη πολυπικραμμένο ; 
"Λς είχα τή δύναμι νά σέ μαγεύσω, 
κι* δλα τά πνεύματα εδώ νά μαζεύσω ! 
Για νά τήν φέρης μία νύχτα εμπρός μου, 
"Αχ ! αυτή τή χάρι ς' εμένα δός μου 1 
Και σοΰ υπόσχομαι μονάχα νά δ ώ σ ω 
ενα ολόθερμο ς ' τά χείλη φιλάκι, 
Και νά τήν πάρης αγνόλευκον κρίνον, 
πού δρόσο στάζει, και δχι φαρμάκι! 

Κυδωνίαι — Τ Α Ν Τ Α Λ Ο Σ 
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Έλαιοαγορά μας ώς έκ της πολι
τικής καταστάσεως και του μέχρι 

εσχάτων κλεισίματος των Στενών δεν πα
ρουσιάζει κανέν σημείον ζωηρύτητος. 
Οι κάτοχοι Ελαίων ήρχισαν νά ένδίδω-
σι εις τό 67—68 γρόσ. τό λαγήνι πρώ
της ποιότητος έλαιον, εάν δέ ή αυτή πο
λιτική κα-
τάστασις ε
ξακολούθη
ση αι τιμαί 
τών Ελαί
ων θά ύπο-
στώσι νέας 
έκπτώσειςοί 
δέ πωληται 
ώς εκ τών 
περιστάσε
ων θ'άναγ-
κασίίώσι νά 
φανώσινέν-
δοτικώτεροι 
ετι. 

Ευτυχώς 
ήάτμοσφαι-
ρική κατάστασις βαίνει ευνοϊκή διά τά 
έλαιόδενδρα και εν γένει διά την Γεωργί-
αν. Τάς απότομους καιρικάς μεταβολάς 
του Απριλίου διεδέχθη "Εαρ καίΓ όλην 
την σημασίαν τής λέξεως μετά τάσεως 
μάλιστα ταχείας υποκαταστάσεως του θέ
ρους. Αί ηλιόλουστοι και ξηραι αύται 
ήμέραι λίαν ύποβοηθούσι την κανονικήν 
ώρίμανσιν τών δημητριακών και έν γέ
νει πάσης καρποφόρου φυτικής βλαστή-
σεως, διό και δικαίως θεωρούνται εύερ-
γετικαί. 

T O 0OFEION ΣΤΟΠΙΟΝ 
Τ Ο Υ Λ Ι Π Ε Ν Ο Σ Κ Υ Δ Ω Ν Ι Ω Ν αοΥΛΑφ (1) 

σκοπόν διότι διακρίνεται διά την φυσι-
κήν καλλονήν και μαγευτικήν αυτής το-
ποθεσίαν έν μέσω πευκών κειμένη και 
είς τό ύψηλότερον μέρος τής νήσου, πα
ρουσιάζουσα τώ επισκέπτη ορίζοντα εύ-
ρύν μετά θέας θαυμασίως γραφικής. Έ -
κει οί μαθηταί του Γυμνασίου μας συν-

ηντήθησαν 
μετά τών 
μ α θ η τ ώ ν 
τών ένΜο-
σχονησίοις 
Σ χ ο λ ώ ν , 
ευνόητος 
δέ ή κρατή 
σασα αδελ
φική μαθη 
τικ ή ζωηρό 
της έκ τής 
συναντήσε
ως ην έποι-
κιλλον καΐ 
γυμναστι
κά ιπαιδιαι 

*ΓΨ πρώτη του μηνός των* Ανθέων 
«£&έωρτάσι>η μετά πολλής ζωηρότη

τος, ίδίαδ'έντώ μαθηματικώ κόσμω μετ' 
ανυπομονησίας παιδικής άναμένοντι τήν 
ώρισμένην ταύτην ήμέραν τής καθολικής 
από πρωίας Σχολικής εκδρομής. 

Ή έν Μοσχονησίοις εξοχική Μονή τών 
Ταξιαρχών εκρίθη προσφορωτέρα διά τον 

υπ αυτού 
του έλλογιμωτάτου Γυμνασιάρχου ημών 
κ. I. Όλυμπίου διευθυνόμεναι, είς ον 
οφείλεται ιδίως και ή αξιοσημείωτος 
τάξις και εύκοσμία τών μαθητών. 

Μετά μεσημβρίαν άφίκετο και ό Θεο
φιλέστατος Επίσκοπος Μοσχονησίων κ. 
Διόδωρος γενόμενος μετ' ενδείξεων σε
βασμοί) δεκτός και έπι τη παρουσία του 
οποίου κατά τήν έκφραθεϊσαν έπιθυμίαν 
έξετελέσθησαν ασκήσεις γυμναστικά! ώς 
καΐ συρτοί χοροί τών μαθητών μετ' ασ
μάτων. 

Και οΰτω έληξεν ή ωραία αΰτη εορτή 
τιμώσα τόσον τάς ημετέρας Σχολάς δσον 
και τάς τών γειτόνων Μοσχονησίων. 

^ ύ χ α ρ ' σ τ ω ς πληροφορούμεθα δτι ό 
^ ν ε α ρ ό ς μουσικός τήςπόλεως μας ύ 

δεκαετής Βάσος Σκαντζουράκης μετ' αύ-

(1) Σ η μ . «Αιολικού Αστέρος .» Ευτυχώ* πρό τής 
πλήρους εκτυπώσεως κατέφθασε τό ανω κλισέ έν και-
ρφ όπως παρατεθη έν τη σελίδι ταύτη (ίδ. πραγμα-
τείαν κ. Σακκάρη σελίς 241 τόϋ ανά χείρας τεύχους). 
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στηράν είσιτήριον δοκιμασίαν εισήχθη έν 
τφ Ώδεόω Αθηνών καταδειχθείς δτι κέ
κτηται τά υπό τοΰ Κανονισμού του Ωδεί
ου απαιτούμενα προσόντα διά τήν δωρεάν 
σπουδήν. 

Τον νεαρώτατον τούτον μουσίκον παί
ζοντα βιολίον έν τω ενταύθα Θεάτρω πα-
ρετήρητε πρό τίνων μηνών ό παρ' ήμίν 
φιλόμουσος Πρόξενος τή; Ελλάδος κ. 
Μαρίνος Σίγουρος, έκτιμήσας δέ τήν ίδίο-
φυΐαν προέβη εις τά κατάλληλα διαβήμα
τα πρ^ς τούς έν Ελλάδι αρμοδίους, ώς 
δ ' έ κ τ ω ν πραγμάτων κατε^είχθη δένή-
πατήθη κατά τήν διάγνωσιν τού έκδηλου-
μένου μουσικού ταλάντου τοΰ παιδός, είς 
δν εύχόμεθα εύρεϊαν ευδοκίμησαν. 

'ηθοσύνως χαιρετίζομεν τήν έμφά-
νησινέν τή ημετέρα πόλει τού «Κή-

ρυκος», τού πρώτου τούτου φύλλου 
τών Κυδωνιών τού έχοντος πολιτικήν 
χροιάν, ύπό τήν διεύ^υνσιν τώνκ. κ. Δ. 
Πέππα και Γ. Τούμπα. 

'Επι τού παρόντος τό φύλλον θά είνε 
έβδομαδιαϊον* έπευχόμεΟα ενθερμον τήν 
ύποστήριξιν όπως όυνηθή ν ' άνταποκριθή 
προς τάς πολλαπλάς απαιτήσεις τού Κοι
νού και ποοοδευτκώ; έξελι^ 

Η Χ Α Ρ Α 

Κανείς δέν ξέρει δταν βλέπη 
Τό σύννεφο τόμαυρισμένο, 
Άπ> πο'ά πέλαγα και λίμνες 
Ό ήλιος^τώχει ρουφηγμένο. 

Κανείς δέν ρώτησε τ') ρό5ο 
Πού μυρωδιές γλυκείες ξεχύνει, 
Μέ τΐ έπάχυνε τό χώμα 
Πού τόση ώμορφιά τοΰ δίνει. 

Και ή χαρά πού μας στολίζει 
Γιά μιά στιγμή, ή ζηλεμένη, 
Κανείς δέν θέ νά βρή μέ πόσα 
Φαρμάκια ε'νε πληρωμένη. 

ADTRAN 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Υ Σ 

ΕΊΣ ΤΟΝ ΆΣΤΕΩΣ ΤΑ ΚΆΛΛΗ ΤΑ ΝΜΝΟΎΜΕΝΑ ΜΗ ΔΌΤΕ 
ΗΡΟΣΟΧΗΝ ΤΗΝ ΈΛΑΧΊΟΤΗΝ, Ώ ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΆΓΡΌΤΑΙ ! 
ΟΊ ΤΗΝ ΠΌΛΙΝ ΖΩΓΡΑΓΟΝΝΖΕΣ ΜΕ ΠΑΧΕΪΣ ΛΌ,'ΟΝΣ ΜΕΓΆΛΟΥΣ 
3 ΑΝΤΊ ΆΗΔΌΝΩΝ ΓΛΑΥΚΆ* ΣΑΣ ΠΩΛΟΝΟΙΝ... ΉΔΥΛΆΛΟΥΣ 
Ό ΣΩΡ'ΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΏΝ ΑΣ ΒΡΟΝΤΆ ΚΑΪ ΑΣ ΧΑΛΚΖΝΗ 
ΤΑ. ΚΥΚΛΏΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΓΑ, ΤΆ ΔΑΙΔΆ'^ΙΆ ΤΟΝ ΙΝΕΝΗ. 
ΣΥ ΤΆ Ε&ΙΜΑ ΚΑΙ Η&Η ΤΏΝ ΠΡΟΓΌΝΩΝ ΣΟΥ ΤΆ ΠΡ 'ΣΕΑ, 
ΤΆ ΣΕΠΤΆ, ΕΚΕΊΝΑ ΚΡΆΖΕΙ, <PIFA ΧΩΡΙΚΖ ΆΓΡΌΤΑ. 
ΚΑΊ,ΏΣ ΈΖΗΣΑΝ ΕΚΕΊΝΟΙ ΉΣΥΧΟΙ ΚΑ\ ΡΟΜΖΐΈΟΙ, 
ΚΑΙ ΣΥ ΖΉΣΕ ΈΚΕΪ ΟΠΟΥ ΖΩΟΓΌΝΟ; ΑΉΡ ΠΝΈΕΙ. 
ΜΆΤΗΝ /ΆΓΕΤΑΙ ΤΟ ΆΣΤΥ ΠΤΟΧΩΤΡΌΓΟΝ, ΠΛΟΥΝΟΓΌΡΟΝ' 
ΠΌΣΟΥΣ ΒΛΈΠΕΙΣ ΠΙΚΡΏΝ ΆΡΤΟΝ ΈΧΟΝΤΑΣ ΏΣ ΜΣΝΟΝ ΠΌΡΟΝ ! 
KAI ΥΠΌ Η>ΕΝΔΉ ΥΑΣΤΏΝΗΝ ΆΣΤΕΓΟΙ, ΓΝΜΝΟΊ, ΏΠΌΣΟΙ, 
ΤΟΰ ΖΣΧΆΤΟΥ ΣΑ; ΤΗΝ ΤΎΧΗΝ ΤΉΣ ΟΙΚΕΊΑΣ ΠΡΟΧΙΜΏΣΙ ! 
ΠΌΣΑΙ, ΠΌΑΑΙ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΤΏΝ ΤΟΝ ΆΣΤΕΩ; ΚΑΤΟΊΚΩΝ 
ΚΑΤΗΦΕΊΣ, ΆΠΕ^Ω-ΚΌΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ ΕΊΣ Τ'Ν ΟΊΚΟΝ ! 
ΈΡΑΣΤΑΪ ΣΕΙΣ ΤΏΝ ΚΟΙΛΆΔΩΝ, ΤΟΝ ΆΓΡΟΝ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΠΊΜΟΝ, 
ΜΈΝΕΤΕ ΠΙΣΤΟΊ Σ1 ΤΌ ΈΡΓΟΝ, ΓΕΩΡΓΟΊ ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΜΟΝ. 
ΈΚ ΤΏΝ ΜΌΧ&ΩΝ ΣΑ Σ,ΓΕΝΝΑΊΟΙ, ΤΡΈΦΕΤΑΙ XAI £Ή ΕΥΚΌΛΩΣ 
KAI ΤΗΝ ΤΝΧΗΝ ΣΑΣ ΚΗΡΎΤΤΕΙ ΣΕΒΑΣΤΉΝ 6 ΚΌΣΜΟΣ ΟΛΟΣ. 
Ή ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ ΟΑΣ ΠΈΡΙΞ, ΤΉΣ ΠΑΤΡΊΔΟΣ ΣΑΣ ΤΟ ΧΏΜΑ, 
ΦΥΤΆ, ΔΈΝΔΡΑ, ΓΝΏΣΙΝ ΟΛΑ ΣΑΣ ΔΙΔΆΑΚΟΥΣΙ Μ3 ΕΝ ΣΤΌΜΑ. 
Ό ΑΓΡΌΣ, «ΜΗ ΦΕΎΓΕΙΣ* ΗΓΕΙ'«Ή ΑΛΛΟΔΑΠΉ ΣΕ ΠΝΊΓΕΙ*· 
ΚΑΙ ΤΌΔΈΝΔΡΟΝ ΤΉΣ ΚΑΛΎΒΗΣ «ΔΥΣΤΥΧΉΣ ΌΣΤΙΣ ΜΕ ΦΎΓΗ.'* 
Ε;Ν' ΕΝΊΟΤΕ ΑΊ ΏΡΑΙ ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΤΗ ΆΛΗ&ΕΊΑ, 
KAI ΤΟΝΣ ΜΌΧ&ΟΝΣ ΣΑΣ ΈΜΠΑΊ'ΕΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΏΝ Ή ΆΣΤΑΖΊΑ 
ΝΑΙ, Ή ΧΆΛΑΖΑ ΤΊΝ ΣΤΆΧΥΝ ΕΣΤΊΝ ΟΔΕ ::A:A>ALFAT, 
KAI ΤΆ ΚΗΠΕΥΤΆ ΝΕΚΡΏΝΕΙ ΦΟΊΕΡΆ ΆΝΕΜΟ"ΆΙΗ. 
ΠΛΗΝ ΠΟΤΕ Ή ΣΥΜΦΟΡΆ ΣΟΣ Ά&ΕΡΆΤΕΥΕΟ; ΔΖΝ ΜΈΝΕΙ, 
ΚΑΙ Ό ΠΛΟΝΤΟ* ΆΛΛΑΧΌ&ΕΝ ΕΙΣ Τ Ν ΟΓΚΌΝ ΣΑ; ΈΜ>Α!ΝΕΙ, 
Ή ΈΛΑΙΑ ΆΝ ΔΕΝ ΦΈΡΗ, Ό ΛΕ>Μ ·>Ν Ί}\ ΕΝΤΝΧΉΣΗ. 
Ό ΑΓΡΌΣ ΆΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΌΨΗ, ΜΗ Ή ΆΜΠΕΛΟ; ΆΡΓΉΣΗ ; 

ΠΌΣΑΣ ΆΡΕΤΆΣ ΔΙΔΆΣΚΕΙ ΤΏΝ ΑΓΡΏΝ Ή ΆΦΟΡ'Α.' 
ΑΎΤΗ ΜΌΝΗ ΣΑΣ ΠΑΡΈΧΕΙ ΣΏΜΑ ΡΏΜΗΣ ΕΞΑΙΣΊΟΥ • 
ΠΑΊΖΟΝΤΑΣ TIK ΤΗΝ ΧΙΌΝΑ, ΜΕ ΤΆΣ ΦΛΌΓΑΣ ΤΟΝ ΉΛΙΟΥ. 
ΎΠΣ ΤΟ ΆΔΡΌΝ ΣΑΣ ΣΚΉΝΟΣ ΑΥΤΗ ΤΡΈΦΕΙ ΚΑ&' Ε :ΑΣΤΗΝ 
ΆΚΕΡΑ.'ΑΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΊΑΝ MBU ΤΗΝ ΠΊΣΤΙΝ ΕΙΣ Τ:Ν Π.'.ΆΣΤΗΝ. 
ΝΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΣ L·ΓΕΏVAΣ ΣΑΣ ΣΥΝΤΆΣ'Η Ή ΓΑΛΛΊΑ 
ΣΕΙΣ ΚΑΛΎΠΤΕΤΕ ΜΕ ΔΆΦΝΑΣ ΤΏΝ ΜΑΧΏΝ ΣΑΣ ΤΆ ΠΕΔΊΑ, 
ΎΩ ΆΠΌΚΛΗΡΟΝ ΤΉΣ ΔΌΞΗΣ ΤΉΣ ΆΓΡΑΦΟΥ Κ3 ΑΙΩΝΊΟΥ 
'ΑΔΕΛΦΟΊ ΤΉΣ ^ΙΩΆΝΝΑΣ, ΤΟΥ ΜΑΡΚΏ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΣΣΊΟΝ ! 
ΣΕΙΣ ΤΌ ΆΓΟΡΑΙΟΝ ΠΛΉ&ΟΣ, Ε?Σ ΤΆ ΣΎΝΟΡΑ ΠΕΤΆΤΕ 
ΑΓ ΈΠΕΝΔΎΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΏΤΟΥ, ΣΕΙΣ ΓΝΜΝΌΠΟΔΕΣ ΟΡΜΆΤΕ, 
Κ' ΈΞΩ&ΕΪΤΕ ΤΟΥΣ ΈΧ&ΡΟΝΣ ΣΑΣ, ΤΌ ΙΝΊΟΝ ΤΌ Ά&ΏΟΝ 
ΜΕΤΑΒΆΛΛΟΝΤΕΣ ΕΊΣ ΛΌΓΧΗΝ ΆΝΔΡΟΦΌΝΟΝ ΤΏΝ ΗΡΏΩΝ. 

Όδεμήσιον ~ Α Γ Α Θ Ω Ν Ν. Λ Ο Υ Κ Ι Δ Η Σ 

Σ ά μ ο ; — Ε Λ Ε Ν Η Σ . Σ Β Ο Ρ Ω λ Ό Υ 



Αιολικός Αστήρ 

SKDPHIA ΑΟΓΙΑ 

— Πέσαμε άπ' της ψύ- Λ 9 

χραις στη ζέστη. 0 ' 0 

— "Ο Μάϊς μας έδειξε δτι 
είνε πραγματικός μην των 
Ανθέων. 

— Καθώς τόν υμνούν οί 0 

Ποιηταί. . 
— Και τόν κελαϊδοΰν τα 0 

πουλιά και τά αηδόνια. 
— Δίποδα, τετράποδα 

καί άπτερα ! 
= ϊ ό Πανηγύρι της "Α

γίας Τριάδος ανέκαθεν καί είς τήν πόλιν μας 
εορτάζεται μέ μεγάλην ζωηρότητα. 

— "Οπως καί είς την Σμύρνην. 
— Καί ύποθέτομεν καί είς πολλά άλλα μέρη. 
— Διατί αρά γε ; 
— Μήπως ή λέξις τριάς συγκινεί τους κου-

βαρτάδαις καί τους υπενθυμίζει συντροφιά καί 
παρέα ; 

— Ή μήπως τους φέρει ςτό Ν Ο Ο : τρεις στο 
γύρο ; 

— Κι 3 δλα αυτά μαζευόμενα ξεσπούν σέγλέν
τια καί διασκεδάσεις ; 

—• Τήν λύσιν του ζητήματος έπαφίνομεν είς 
τους λαογράφους. 

— Διότι αυτοί είνε ύ μόνοι αρμόδιοι νά μας 
διαφωτίσουν. 

= ΑΡΕξοχαιμας εινε πλέον είς τό ζενίθ της 
δόξης των. 

— Δέν έμεινεν ο5τε τρύπα άνοικίαστη, εκτός 
ίσως εί; τά Σέλινα. 

— Των Οποίων τήν άκμήν εύχονται οί 
γκαζολινοεπιχειρηματίαι μας. 

— Δια νά δώσουν νέαν ώΟησιν είς τάς επιχει
ρήσεις των. 

— 5 Αλλά τόΦάληρον καθώς καί τό Μοναστήρι 
του β Αγίου Νικολάου μέ δλη του τή περιοχή εί
νε ςτής ώμορφιαις του. 

— Τώρα μάλιστα Π Ο Ο επισκευάζεται ό άμα-
ξόδρομος. 

— Καί δέν θά ύπάρχη ή παραμικρά εδαφική 
ανωμαλία. 

— Καί ούτε διά του τηλεσκοπίου θά κατορ-
θώση νά εύρη τις τοιαύτην. 

— εΩς καθ' έκάστην γίνονται σχετικά πειρά
ματα. 

— Ά λ λ ά καί ό "Αγιος Ιωάννης τό κομψό 
νησάκι, καί ή (5ωμαντική Αέκα καί ή ευάερος 
Εύαγγελίστρα καί ή υπερήφανος Άγια Παρα
σκευή ευρίσκονται έν τη δόξη των. 

— Διότι δέν έπιασαν ακόμη τά μελτέμια, νά 
μας έρχωνται οί μεν άνδρες σαν βρεγμένοι γάτοι 
άπότή θαλασσοταραχή, τά δέ γυναικόπαιδα 
νά εόρίσκωνται έν άποκλεισμώ. 

— Χωρίς καν νά καπνίζη κανένα φουγάρο 
βαποριού! ΚΟΥΝΟΥΠΙ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Α Ν Α Τ Ο Λ Η 

'Από της 1 Μαΐου του μηνός των Ανθέων ήρξατο 
έν Αλεξάνδρεια έκδιδόμενον κομψόν δεκαπενθήμερο* 
ΠεριοδικοΎ ή « Α Ν Α Τ Ο Λ Η » μετά επικαίρου ΰλης καί 
ωραίων εικόνων ύπό τήν όιεύθυνσιν των κ.κ. Β. Τηνί-
ου καί I . Λάλα. 

Τχ] νεαρφ Συναδέλφφ έπευχόμεθα άπρόσκοπτον 
σταδιοδρομιαν. 

Α Ι Γ Ο Λ Α 

Ή αξιόλογος αΰτη Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 
Έπιθεώρησις ύπό τήνδιεύθυνσιν του ;:. Θ. Καβαλιέ-
ρου Μαρκουΐζου έν Κων)πόλει εκδιδομένη κατέκτησε 
τήν έκτίμησιν του Κοινού διάτων διεξαγόμενων έθνο-
πρεπεστάτων κοινωνικών Διαγωνισμών καί της εκλε
κτής ΰλης. 

Ε : Κ < E I G G > 

Ε Ι Ρ Η Ν Ι Κ Ο Σ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η — Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η — Τ Ω Ν Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν 
Δ Ι Ε Υ { > Υ Ν Τ Ή Σ Η Λ . Π Α Β Ε Λ Λ Α Σ 

ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ^ 

Β Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ 
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η 

Π Ρ Ω Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ 

Λ Ί Ε Ι Ό Υ Ν Τ Ή Σ ] . Ν . Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ — ΚΑΙΡΟΝ 

t Κ Ω Ε Μ Σ Τ . Γ Ο Ν Α Τ Α Σ 

Πλήρης ημερών αιωνόβιος σχεδόν τήν 
παρελτί·οϋσαν εβδομάδα μετέστη είς Κύριον 
έγκριτος των Κυδωνιών πολίτης ό 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ 
διανύσας τον μακρόν αΰτοϋ βίον έναρέτως 
και '&εοσεβώς, εντυχήσας 6ε να απόκτηση 
φιλόστοργους θυγατέρας εις τάς άγκάλας 
των όποιων μετ ' ευλογιών παρέδωκε το 
πνεϋμα, 

Ό μακαρίτης συνεδέετο δια συγγενικών 
δεσμών μετά πολλών έγκριτων οικογενειών 
της πόλεως μας, ή δέ κηδεία του έγένετο έ-
πιβλητικωτάτη προεξάρχοντος της Α.Σ. του 
Μητροπολίτου Κυδωνιών έν συρροή πολλού 
κόσμου, Αόγον *&πικήδειον προσήκοντα έ-
ξεφώνησε 0 Πανοσ' Πρωτοσ. της I. Μητρ. 
Κυδωνιών Κος Αρσένιος, 

Είς τους συγγενείς τοϋ αειμνήστου άγα&οϋ 
ανδρός ό «Αίολικος 'Αστήρ» διαβιβάζει τα 
συλλυπητήρια του. 

Υπεύθυνος Χ Α Ρ . Γ . ΒΑΦΕΙ Α Λ Η Σ 

ΠΑΣΤΙΑΛΑΙ ΚΑΛ0ΕΡ ßlflTEP 
> - « 3 Β » - < » 

Σοφή προπαρασκευή εκ φυτών καί βοτάνων, εχόντων ίατρικάς ιδιότητας ύψηλάς, ανέγνωρα 
σμένας πανταχού καί πάντοτε. 

Αληθές φάρμακον διά 
τάς ασθενείας η διαταρά
ξεις, προερχομένας εκ της 
κακής καταστάσεως των 
οργάνων τήςπέψεως. 

Α. HOUSEHOLD REMEDr 
Α. Μ. W I N T E R E 

NdLTHER 

TABLETS 
USED THE WORLD OVER 

Καθαρτικόν ευκόλως 
λ α ι φανό [ ιενον άποτελε-
σματικόν καί ενεργούν 
συγχρόνως επί του στομά
χου, των εντέρων, τοϋ ύ

πατος καί των νεφρών. · 

Ζητήσατε τάς Παστίλλα; ΧάλΟερ—Βίντερ από τό κατάστημα Σ1ΙΓΡΟΓ ΚΟΓΚΟΓΤΟΓ δοίς 
Τελωνείου. Δίδοντες ένα μεταλλίκι θά λάβητε εντός φακελλίσκου δ παστίλλας διά οοκιμήν. ' * · 

ΤΙΜΑΙ : Μέγα κυτίον, περιέχον 201 παστίλλας, ο ί α χρήσιν έξάμηνον Όκταρ. 10 
• Μικρόν » » 67 » » » δίμηνον » 4 

ΣΠΕΓΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΓΙΕΝΟΓΝ ΑΝΑΡΠΑΣΤΟΙ 3 - 2 4 

Κονιάκ γνήσιον il α π ο σ τ ά γ μ α τ ο ς καθώς 
καί ποτά οινοπνευματώδη έκτων μεγάλων ερ
γοστασίων των εν Σμύρνη Κ. Ν. Κωνσταντι-

ViOO J καί ^,ας Γενικοί αντιπρόσωποι ενταύθα καί πέριξ 
.Ξενάκης καί Φ ι λ ι π π ί δ η ς 

• 

ΕΝ ΠΜΙΑΙΣ 
Κατασκευάζονται μάρ>:ες παντός Ε Ί 

δους μετά διαφόρων καλλιτεχνικών σημά- | ( 

των, και χαρακτήρων. Κατα
σκευή στερνών, φίλτρων, μπάνιων, φα- Ρ§ 
νών διαφόρων ευρωπαϊκών σχεδίων. 
Επισκευάζονται παντός είδους φώτα, 
ΛΟΥΞ, Μ Π Λ Α Ν Σ Α Ρ , ΡΑΔΙΟΥΜ, 
Γ Α Ζ Ο Λ Ι Ν Η Σ Κ. Λ Π . 



ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΝ Σ^ΥΡΝ,Η 

Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α I I Τ Ι Β Α Ζ Ε Ι Τ Ω Κ Γ Β ΐ ΐ Ϊ Ϊ Ρ Μ Τ Ε Ι Μ Π Ι 9 Ι 
Τ Ο Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Ι Α Τ Ρ Ο Υ 

Κ· ΕΑΕΥΘΕΡΙΑΑΟΥ 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ 

Τ Ο Υ Γ Ρ Α Ι Κ Ι Κ Ο Υ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ 
Μ Ε Λ Ο Υ Σ Α Ν Τ Ε Π 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 

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Ι Σ Ι Ω Ν 
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. 

^ ν]/ 
/(Ν 

Συστηματική και ριζική θεραπεία όλων των οφθαλμικών παθήσεων και ιδίως 
τών Τραχωμάτων μεθ' όλων τών έπιπλκοών αυτών καΐ δή της Τριχιάαεως 

Χειρονργικόν τμήμα τελειύτατον μέ θαλάμους ιδιαίτερους δια την νοσηλείαν. 
'Οπτικόν και όφΰαλμολογικόν τμήμα με τελειότατα εργαλεία και όργανα 

προς ακριβή και επιστημονικήν έξέτασιν της δράσεως. 
Σνμβονλαϊ και εγχειρήσεις δι' όλης τής ημέρας. 4—12 

ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΙΣ 
Μεγάλη οδός Βογιατζίδικα 

ΣΜΥΡΝΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

(ΙΤίΙΝ ΡΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ 
Ε Ν Σ Μ Υ Ρ Ν Η 

ΤΟϊ ΙΑΤΡΟΥ 

Δ . Γ . Μ Α Ρ Σ Ε Λ Λ Ο Υ 
διδάκτορος τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέν
νης. Μέλους τής Αυστριακής Ωτολογικής 
Εταιρίας. 

Έπι δεκαετίαν έν Ευρώπη σπουδά-
σαντος τά άνω νοσήματα τέως βοηθοΰ 

συστήματα, ήτοι δια Καουτσούκ, δια 
χρυσού, οδόντας βιδωτούς στεφάνους, 
( Couronnes ) Γεφυρωτά ( Bridgenork ) 
Pont) διάπορσεΛ.άνης κ. τ. λ. κ. τ. λ. . . . 
την σφράγισιν οδόντων δια χρυσού Κα

ι θαρισμός και θεραπεία τελεία όλων τών 
: ασθενειών τού στόματος. Οί θέλοντες να 
Ι τιμήσωσι αυτόν δια τής επισκέψεως των, 
] θα ώσι ικανοποιημένοι και θα εχωσι μί-
I αν καλήν άνάμνησιν. 

Ιωραι επισκέψεως î f è ^ - ^ g - ^ 
[ α π ο τ η ς 2 — 6 Μ . Μ . 

| Α : χ τους πτωχούς δωρεάν 
έχάστην Ιΐε'μπτττ,ν. 

τής Βιενναίας Ώτολογικής Πανεπιστη
μιακής κλινικής, τού καθηγητού ΙΙΛαη-
ΐςοίπΐεοη, και τού Ρινολαρυγγολογικού 
τμήματος τής πολυκλινικής τοΰ καθηγη
τού Κεεοίπα-, ιατρού τού Αρμενικού Νο
σοκομείου. Τελειότατη ηλεκτρική εγκα
τάστασης, έξέταπις δι ' ηλεκτρικού φωτός 
τών βρόγχων και τού οισοφάγου. 

Ειδική θεραπεία τών δυσμορφιών τής 
ρινός. *Ώραι επισκέψεως ίΐ—1 και 3—5 

•μ. μ. 4—5 

0MT0TATF02 UMUTOTZOi 
DΑΟΚΤΟΊ'ΑΤΡΟΣ TÖN ΔΝΑΤΟΑΙΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

sii iss :mm mmmm XOKAST&PIOY 
Κατά καθήκον γνωστοποιεί τό Σεβα-

βτόν κοινόν όπως έπωφεληθή τής περιστά-
βεως τής ενταύθα διαμονής του, ίνα φρον 
ticrrj δι ' όλα τά νοσήματα τού στόματος: 
άς έξαγωγήν οδόντων άνωδύνως διά το
πικής αναισθησίας κατασκευήν οδόντων 
•κΧνητών κατά τά τελευταία τελειότερα | 


