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ών κ. *Ι, Όλύμπιος, ου τήν εΙκόνα μετά πολ
λής εύχαριστήσεως προτάοσομεν, τν*γχάνει ό 
βα·θύς των Πλατωνικών δογμάτων μελετη
τής, 6 εΐπερ τις και άλλος εμβριθέστατα έγ-
κύψας έν τή μελέτη τής φιλοσοφίας τοϋ Πλά
τωνος, ό συγγραφεύς της ογκώδους και πο
λυτίμου μελέτης τής άποκρυσταλλωσάσης τάς 
Πλατωνικάς θεωρίας είς σύστημα πλήρες και 
τέλειον, έ"ργον γιγαντιαιον δπερ μόνον ακά
ματος σπουδή και όξύνοια φιλοσοφική ήδύ-
νατονά άγάγη είς αϊσιον πέρας μετ* επιτυχίας 
έπισπασαμένης τά θερμότατα τών στ»γχαρη-
τηρίων πανταχόθεν. 

Ή κατωτέρω περισπούδαστος πραγμα
τεία άναδείκνυσιν άνδρα έγκύψαντα έμβρι-
•θώςείς παιδαγωγικός μελετάς κατέχοντα ά
μα τό μυστήριον τής σαφούς διατυπώσεως 
αυτών, έφ' φ πεποί-Οαμεν δτι δια τής δημο
σιεύσεως ταύτης ού μόνον έξαίρετον συμβο-
λήν είς τά Γράμματα παρέχομεν, άλλά και 
έντρύφημα πνευματικόν τοΐς ήμετέροις άνα-
γνώσταις. 

* . . . Ό Κάντιος είνε εις τών κρατίστων 
φιλοσοφούν τών νεωτέρων χρόνων, ή ισχυρότα
τη δ ' αναμφιβόλως και κριτικο,τάτη διάνοια τής 
σοφής Γερμανίας. 

Ό άνήρ αφ* ού κυρίως χρονολογείται ή ά-
ναμόρφωσις, ή ακριβέστερο ν ειπείν ί) άναγέννη-
σις τής παιδαγωγικής, ως επιστήμης αιτοτε-
λοΰς και ανεξαρτήτου, ήτις πληθύν ωφελίμων 
άχρι σήμερον συγγραμμάτων ε'δωκεν εις τήν έ-
πιστήμην κα! άνεπιλήστους παρέσχεν υπηρεσίας 
εις τήν εκπαίδευσιν καθόλου τών Ευρωπαϊκών 
λαών, — ό πατί|ρ τή; παιδαγωγικής είνε ό φι
λόσοφος τής Γενεύης, ό αθάνατος συγγραφεύς 

cou Αιμιλίου (Emile , o u de l 'éducation 1762) 
ενός τών αριστουργημάτων της πλούσιας και 
αξιοθαύμαστου γαλλικής φιλολογίας, "Ετερος 
Ελβετός, ο φιλάνθρωπος Πεσταλότζη (1T4G— 
1827), " ό πατήρ τών ορφανών,, ώς ονομάζει 
αυτόν ή επί του μνημείου τής ευγνώμονος πα
τρίδος του επιγραφή, ό κατ 3 εξοχήν μαθητής του 
Ρουσσώ και τοϋ Καντίου κατά τάς παιδαγω
γικός Ιδέας, εγένετο ό εισηγητής της "ίποπτι-
κής με&όδον,, εντή διδασκαλία και ό πραγμα
τικός ιδρυτής τών Σχολείων του λαοϋ και τής 
νεωτέρας δημοτικής εκπαιδεύσεως. 

Οι συμπολΐται τοϋ Περικλέους, θέλοντες να 
χαρακτηρίσωσι το μεγαλεΐον τής διανοίας τοϋ 
'Ανάξαγόρου, χαριέντως επονόμασαν αυτόν 
Ν Ο Υ Ν , διότι ο Νους αποτελεί το κέ*αρον καΐ 
τήν ψυχή ν τοϋ κοσμολογικού συστήματος τοϋ 
Κλαζομενίου σοφοϋ. Πρώτος δί;λον ότι εκ τών 
φιλοσόφων τής Ιων ίας ό Αναξαγόρας εΐσήγα-
γεν εις τήν φιλοσοφίαν τον Ν Ο Υ Ν ώς "αρχήν 
κοσμοπουας,, εξω τής Υ Λ Η Σ εν σεμνώ μεγα-

Σ η μ . " Άπηγγέλι>η τή 14 Σετεμβρίου έν τη αΙΟούση 
τού Γυμνασίου Κυδωνιών" 
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λείω ύπερκειμένην, ήγεμονικήν και αύτεξούσιον, 
διακηρύξας, δτι Νους υπέρτατος διεκόσμησε 
και διέπει τό ΣΥΜΠΑΝ, δτι ούτος εΐνε ό ΑΙ 
Τ Ι Ο Ι της τάξεως και της αρμονίας του Κό
σμου, ούτω δέ, παραβαλλόμενος προς τους προ 
αύτοΰ, έφάνη ώσπερ "νήφων,, ό ""Αναξαγόρας, 
κατά την φράσιν του Αριστοτέλους, μεταξύ των 
άλλων φιλοσόφων "άκριτα λεγόντων,, υπό μέ
θης τινός της διανοίας. Οί συμπολίται του Κάν
τιου αν ήθελον διά μιας λέξεως νά χαρακτηρί-
σωσι τον φιλόσοφο ν τί|ς Καινιξβέργης και νά 
έπιδείξωσι την ένοόμυχον ούσίαν και την ψυχήν 
του Καντιανού συστήματος, θα έπωνόμαζον αυ
τόν ό ΝΟΜΟΣ, ή τό ΚΑΘΗΘΟΝ, διότι ο Η-
Θ1ΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ώς αρχή ηγεμονική και αυ
τεξούσιος εν τή ανθρωπινή ΣΥΝΈΐΔΗΣΕΙ , α
ποτελεί αναμφισβητήτως τύ κέντρον, περί ο στρέ
φεται όλόκληρον τό φιλοσοφικόν σύστημα του 
Κάντιου. 

Και αυτός ο βίος τοΰ μεγαλώνυμου τούτου 
φιλοσόφου, του οποίου ή Ιστορική αξία και α
ποστολή εΐνε παραπλήσια προς τήν τοΰ Σωκρά
τους, φέρει βαθύτατα έγκεχαραγμένην τήν σφρα
γίδα της τάξεως και της αρμονίας τον συστή
ματος αυτού παριστάμενος οίον έμψυχον έκμα-
γεϊον και απαύγασμα τοΰ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
και τοΰ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ού έναργέστατον πα
ράδειγμα διά της διδασκαλίας και των συγγρα
φών του εδωκεν εις τό Γερμανικύν έθνος και εις 
τήν ανθρωπότητα όλόκληρον διότι αί μεγάλαι 
διάνοiaif οι ποιηταί μάλιστα και ο! φιλόσοφοι, , 
είνε κτήμα ουχί τώνόμοεθνών των, άλλά συμπάσης 
τής άνθρωπότητος . "Οπως ό Αναξαγόρας άπε-
κρίθη πρύς τύν έρωτήσαντα τίνος ένεκεν εκρι-
νεν άξιον νά γεννηθή εις τον κόσμον: "ίνα θε
ωρήσω τον ούρανόν και τήν τάξιν και άρ-
μονίαν τοΰ σύμπαντος/ ούτω και ό Κάντιος, κα
τά μίμησιν τοΰ φιλοσόφου τής Ιωνίας διεκήρυ-
ξεν, υτι: δύο τινά προκαλοΰσιν άείποτε τύν σε
βασμό ν καΐ πληροΰσι θαυμασμού ζωηροΰ τήν 
άνθρωπίνην ψυχήν εφ 3 δσον εμβαθύνει τις συ-
χνότερον και ίσχυρότερον εις τήν μελέτην αυτών 
και τήν θεωρίαν, ό άστερόεις ουρανός υπερθ ε ν 

τής κεφαλής μου και ό ηθικός νόμος εις τά βάθη 
τής ψυχής μου. Τό πρώτον απάγει τήν διάνοιάν 
μου εις τό θέαμα τοΰ απείρου, εις τήν κατανόη-
σιν τοΰ άϊδίου κόσμου, δστις φαίνεται άναρχος 
και ατελεύτητος* τό θέαμα τούτο εκμηδενίζει υπό 
τινα εποψιν τήν άξίαν mi τήν ΰπαρξίν μου ώς εμα̂ ηί-
χουδντος. Τό δεύτερον, ή έπίγνωσις τοΰ καθή
κοντος δήλον δτι,ή έκτου ηθικόν απορρέουσα 
νόμου, προάγει έπ 3 άπειρον τήν άξίαν μου ώς 
λογικον δντος, ανεξαρτήτου και ελευθέρου, μή 
υποκειμένου κατά τοΰτο εις τον είμαρμένον και 
άδήριτον νόμον τής εμψύχου δημιουργίας. Ή 
αρμονία τοΰ σύμπαντος και ή αρμονία τοΰ ηθι
κόν νόμον πληροΰσι τήν ψυχήντοΰ γνησίως πλα
τωνικού τούτου φιλοσόφου. 

Ουδέν άπλούστερον κ»ι κανονικώτερον τής ζω

ής τοΰ Κάντιου. Έγεννήθη, έσπούδασεν, έδί-
δαξε, συνέγραψε και έφιλοσόφησεν ένΚαινιξβέρ-
γη άχρι τής ογδόης δεκαετηρίδος τοΰ βίου του. 
Κατ 3 αντίθεσιν προς τους αρχαίους φιλοσόφους 
και μάλιστα προς τον Πλάτωνα, ό Κάντιος ώς 
ό Σωκράτης, ουδέποτε έξϊ|λθε τών ορίων τής 
γενέτειρας του, πλήν ότι ό 3 Αθηναίος σοφός τρις 
έξήλθεν επί στρατείαν ώς ιδιώτης μετά τών άλ
λων συμπολιτών του είς Ποτείδαιαν και εις Βοι-
ωτίαν. Και δμως, πράγμα παράδοξον, ό φιλό
σοφος τής Καινιξβέργης, ό μηδεμίαν πλήν τής 
πατρίδος του πόλιν και χώραν ίδών, ήρέσκετο 
εις τήν διδασκαλίαν τής γεωγραφίας και είς πε-
ριγραφάς ηθών και εθίμων μεμακρυσμένων χω
ρών. Όλόκληρος ό βίος του συνοψίζεται είς τήν 
διδασκαλίαν και είς τήν εκδοσιν τών συγγραμμά
των του. Εικθσιδ-ιετής, τφ-1746 — ό Imma
nuel Kaut έγεννήθη τφ 1724 — έξέδωκε τήν 
πρώτην αύτοΰ έπιστημονικήν πραγματείαν, έδί-
δαξεν είτα επί έναετίαν ώς οίκοδιδάσκαλος, και 
έ'σχεν ούτω τήν εύκαιρίαν νά γνωρίση καλώς τήν 
παιδικήν και τήν νεανικήν ήλικίαν, και από τοΰ 
τριακοστού πρώτου έτους τής ηλικίας του, 1755, 
έδίδασκεν ώς υφηγητής εν τω Πανεπιστήμια) 
τής Καινιξβέργης. ΤΗγε τό τεσσαρακοστόν έκτον 
έτος, δτε, τφ 1770, κατέλαβεν ώς τακτικός κα
θηγητής τήν έδραν τής λογικής και μεταφνσι-
κής} τ.ε. τής φιλοσοφίας, έντφΠανεπιστημίω τής 
πατρίδος του. "Εκτοτε έκανόνισε τήν ζωήν του 
και τάς επισήμους του ασχολίας μετά μαθηματι
κής ακριβείας. * : 

Ή πρωία ήτο αφιερωμένη, είς τήν διδασκα
λίαν και τήν μελέτην,ή μετά μεσημβρίαν εις πε-, 
ρίπατον τακτικό ν, ώς επί τό πλείστον μονή
ρη, έξω τής πόλεως, πρός τινα δενδροστοι-
χίαν φιλλυρών, ην προς τιμήν του ώνόμασαν οι 
συμπολίται του ,,δενδροστοιχίαντοΰ φιλοσόφου,, 
Οί γείτονες έγνώριζον δτι ήτο ή δευτέρα και η
μίσεια ακριβώς μ, μ. δτε ό καθηγητής Kaut έ-
ξήρχετο τής οικίας του "Αμφιβάλλω, έγραψε 
χαριέντως ό ποιητής.Ερρίκος "Αί'νε, αν τό ώρο-
λόγιον τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ τής Καινιξβέρ-
γης έπετέλεσε μετά μείζονος ακριβείας ή ό συμ
πατριώτης αύτοΰ Κάντιος τό έπίσημον έργον 
του". Ούτως -^ξηκολούθησε διδάσκων, συγγρα
φών, μελετών επί είκοσι και επτά έτη. Τήν έδρα ν 
του έν τώ Πανεπιστήμια) κατέλιπε τφ 1797. Τον 
βίον παρέτεινεν άχρι τοΰ 1804. Έτελεύτησε σχε
δόν δγδοηκοντούτης. 

Ή φήμη τοΰ Σωκρατικού τούτου φιλοσόφου 
ηύξήθη και διεδόθη ανά τήν Γερμανίαν λίαν 
βραδέως αλλ3 ασφαλώς, δπως και αυτός βραδέ-
α)ς και έπιπόνως έμόρφωσε τό φιλοσοφικόν αύ
τοΰ σύστημα, τό όποιον συνεκλόνισεν εκ βά
θρων τό γηραιόν οικοδόμημα τής παλαιάς φιλο
σοφίας και άνεκίνησεν είτα τήν Γερμανίαν και 
τύν κόσμον. Οί φιλόσοφοι τοΰ δεκάτου ογδόου 
αιώνος, οι εγκυκλοπαιδικοί μάλιστα έν Γαλλία, 
μετεχειρίζοντο τύν ΛΟΓΟΝ ϊνα έλέγξωσι και α-

ΑΙολικος Αστήρ 19 

νακρίνωσι τήν κοινωνίαν, τήν θρησκείαν, τήν 
πολιτεία ν, ήν και ανέτρεψαν τέλος έκ θεμελίων. 
Ό Κάντιος ύπέβαλεν εΐ αύστηρόν και επίμο
νων έλεγχον αυτόν τον ΑΟΓΟΝ, αυτήν δήλον 
ότι τήν νοητικήν κχί κητικήν δυναμιν τοΰ αν
θρωπίνου πνεύματος, ινα διαγράψη σαφώ; τά 
δρια και το αξίωμα τής δυνάμεις ταύτης, ήτις 
μετεωρίζει τον νουν εΐ; τό άπειρον, ε'ς τά; α-θε-
ρίου; σφαίρας τ »ΰ νοητ)ΰ κόσμου, και πιρε-
ορεύει ώ ; νομοθέτης αύθέκαστος τής β )υλήσε-
ως 2ν τή ανθρωπινή ψυχή, αυτός ών 6 νόμος 
και τό καθήκον. Έκ* τοΰ ελέγχου τ >ΰτου πρ ) -
ήλθον τά τρία σπουδαιότατα συγγράμματα τοΰ 
φιλοσόφου, ή πολυθρύλητος: *uΚριτική τον κα-
θαρον λόγον,, ή " Κριτική τον ζΐίακτικον 
λόγον,, κχί ή "Κριτική τής χρίσε ω^. ,, Ή -
νοιξεν ούτω, ώ ; ό Σωκράτης, πλατείας τάς πύ-
λας είς το άνθρώπινον πνεύμα, ύπέταςεν δλην 
τήν φιλοσοφ'αν τοΰ δεκάτου ένατου αιώνος, κα-
τεδχ.:μασεν άχρι σήμερον τάς ίσχυράς διάνοια;, 
ανέδειξε ν, ώςό 3 Αθηναίος σοφός, περιφανείς και 
μεγαλώνυμους μαθητάς, οΐτινες έχώρησαν προ-
σωτέροο είς τήν όδόν, τήν οποίαν αυτός με τό 
ίσχυρόν του πνεύμα έχάραξεν, και έπί πάσιν ά-
άνεδε'χθη αληθής ευεργέτης τον "Εθνους του 
μέ τά γενναία διδάγματα τής ΗΘΙΚΗΣ του,'τής 
ηθικής τοΰ "ήθικον νόμον,, δστις επιβάλλεται 
άναποδράστως ώς νομοθέτης υπέρτατος και υ
παγορεύει, ήόρθότερον ειπείν, έηιτάττει άείπο
τε αυστηρώς τό ΚΑΘΗΚΟΝ ουχί δι 3 άλλον τινά 
λόγον, ή διότι εΐνε καθήκον, τ. έ. ,,ηθικόν αξί
ωμα,, άμετάτρεπτον, δυνάμενο ν εκάστοτε νά ά-
νυψωθή είς "νόμον καθολικόν,, τής ανθρωπινής 
βουλήσεως, τής λογικής και ελευθέρας. 

Εύνόητον οτι τά διδάγματα ταύτα έμόρφωσαν 
ισχυρούς και αδαμάντινους χαρακτήρας. 3Απότής 
Σχολής αύτοΰ έξήλθεν ενθουσιώδης και πάνο
πλος ό απόστολος τής εθνικής Ένότητος τής 
Γερμανίας, ό θερμουργυς Ιδεολόγος και πατριώ
της Φίχτε. Ό Κάντιοςηθέλησε νά μόρφωση τύν 
άνθρωπον, τό άτομον δήλον δτι ώς 8ν ηθικόν, 
αντάξιο ν τής αποστολής του, κατά τήν ιδέα ν τοΰ 
"Καθήκοντος,, τ. έ. νά διάπλαση "χαρακτή
ρας-—„ Πράττε άείποτε ώς ει είσαι νομοθέτης 
«μα και υπήκοος έν τή δημοκρατία τών λογι
κών και ελευθέρων βουλήσεων—ούτως έπιτάττει 
ο νόμος, τ. έ. τό ΚΑΘΗΚΟΝ. Δεν εΐνε ούτος 
ο τέλειος χαρακτήρ, ό μόνος φερέγγυος και ά-
ψος τον ονόματος; Ό Φιχτε διά τών περιβόη
των αύτοΰ "Λόγων προς τό Γερμανικύν Έ -
" νος>, συμπληρών τον διδάσκαλον, ήγωνίσθη 
να μόρφωση τον πολίτην και πατριώτην, τον 
ββ)ντα έπίγνωσιν τής αποστολής του, ϊνα κατα-
δαμάση τύν άτομικόν αύτοΰ έγωϊομόν, τήν ρί-
ζαν πάσης διαφθοράς" και κακίας, και άνυψωθή 
ε-ς τήν ίδέαν τοΰ καθήκοντος και τών υπέρτερων 
ηθικών υποχρεώσεων ώς ανθρώπου άμα και ώς 
πολίτου. Ή αρετή εΐνε άπάρνησις τοΰ ατομικού 
Εγωίσμοΰ, άπάρνησις τοΰ ιδίου συμφέροντος υ
πέρ τών άλλων, κηρύττει ό Φίχτε, και έκαστος 

οφείλει έν τφ κύκλω τής έαυτοΰ ενεργείας, τής 
θέσεως, ήν κατέχει έν τή κοινωνία, έν τή εξασκή
σει τών καθι κόντων του,νά έργασθή, καθ 3 δσον 
δύναται, εις τό κατ3 εξοχήν ευγενές έργον τής η
θικής διαπλάσεως, τής ήθικοτζοιήσεως τής κοι
νωνίας, ον/ί άπλώ; τών άτόμοον δήλον δτι, ού
λα τοΰ σύνολον, τον "Εθνους και τής πατρί-
δ ) ; . Ai ν εΐνε οίτος ό τέλειος πατριώτης και ό 
τέλειος πολίτη;; ^ δ ο ύ π ώ ; οί φιλόσοφοι μέ τήν 
ήρεμο ν και γλυκεία ν φωνή ν. τι(ς υψηλής ταύτης 
Μ ούσης από τοΰ βάθους τώνσπουδαστηρίωντ:ον 
κχί από τοΰ διδασκαλικοΰ βήματος, έμόρφωσαν 
τ ; Γερμανικών "Εθνος τοΰ δεκάτου ένατου αιώ
νος! Δεν εΐνε γενναΐον τό κατόρθωμα κ-χί τό ευ
εργέτημα τ'μιον, τί,ς υψιν.^ς. των διανοίας και 
τοΰ εύγενοΰ; των φρο\*ήματος άντάξίον; 

Ό Κάντιος έδίδαξεν έν τφ Πανεπιστημίω 
πλήν τών σ'λλοον φιλοσοφικών μαθημάτων, ΐής 
μεταφυσικής δήλον δτι, τής λογικής και τής ηθι
κής, και παιδαγωγικήν, ώς συμπλήροομα αναμ
φιβόλως τής ηθικής, έχων ώς βάσιν τής διδα
σκαλίας του τό έγχειρίδιον συναδέλφου. Επει
δή άπεμακρύνετο πολλάκις τοΰ κειμένου ελευθέ
ρως, έσημείωνε τάς ιδίας παρατηρήσεις είς φύλ
λα ιδιαίτερα κατά τήν συνήθειάν του. Τά ση
μειώματα ταύτα παρέδωκεν ενετός πρό τοΰ θα
νάτου, τφ 1803, εις τινα τών νεαρών συναδέλ
φων του, τον θεόδωρον Ρίνκ, δστις έζήτησε 
παρ 3 αύτοΰ τήν άδειαν τής δημοσιεύσεως. Ού
τως εξεδόθη ή λαμπρά "περί παιδαγωγικής 
πραγματεία," βιβλίον μικρόν τόν όγκον, αλλά 
πολύτιμον τό περιεχόμενον, τής βαθείας φρενός 
τοΰ Καντίου αντάξιο ν. 3 Αντί πραγματείας επιστη
μονικής δυσνόητου έχομεν ενώπιον ημών με
λέτην εύ?νηπτον και χαρίεσσαν, σύντομον, αλλά 
μεστήν βαθύτατων γνωμών και παρατηρήσεων, 
διό και υπερτερεί έν πολλοίς τό κλασσικόν συγ-
γραμμάτιον τοΰ Πλουτάρχου: "Περί παίδων α
γωγής, 3 3 άν τό σύγγραμμα τοΰτο, τό όποιον ήρ-
μηνεύετο άλλοτε έν τοις Έλληνικοΐς Σχολείοις 
και Παρθεναγωγείοις, έξήλθέ ποτε τής χειρός 
τοΰ Πλουτάρχου. Ή μικρά πραγματεία τοΰ 
Καντίου διαιρείται είς κεφάλαια εξ, ών προτάσ
σεται γενική Εισαγωγή περιέχουσα τάς άρίστας 
τών γνωμών, αποφθέγματα θαυμάσια. 

Ό άν&ρωπος εΐνε τό μόνον δημιούργημα, ό
περ είναι δεκτικόν αγωγής και παιδείας —ούτως 
άρχεται τής Εισαγωγής του ό Κάντιος. "Φαμέν 
τόν άνθρωπον 3 3 είναι ζφον λογικον, δεκτικόν 
νοΰ και επιστήμης,"— "έίπεν ό Αριστοτέλης. 
Άγωγήν,, λέγων εννοεί ό Κάντιος πρώτον τήν 
θεραπείαν και έπιμελειαν, ήν απαιτεί ή παιδι
κή ηλικία, τ. ε'. τήν τροφήν, ώς θα έλεγον οι 
αρχαίοι, δεύτερον τήν κυρίως και κατ3 εξοχήν ά-
γωγήν ή άνατροφήν, ήτις απεργάζεται τόν άν
θρωπον, και τρίτον τήν μόρφωσιν και παιδείαν. 
Κατά ταύτα ό παιδευόμενος είναι παϊς, τρόφι
μος, και μαθητής. Τήν δλην αγωγή ν διαιρεί 
ό φιλόσοφος είς φυσικήν., ήν έχει κοινήν πρός 
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τά ζώα ό άνθρωπος, κατά την νηπιακήν ήλικί-
αν, και εις πρακτικήν ή ΗΘΙΚΗΝ, ήτις πε-
πιλαμβάνει τήν παιδείαν ά'μα και τήν μόρψω-
σιν, δι 3 ής καθίσταται ικανός νά ζήση ό άνθρω
πος ώς δν λογικόν και έλεύ&ερον, διότι πρακτι-
κόν ονομάζει ό Κάντιος, κατά τον Σταγειρίτην, 
δ,τι έχει σχέσιν προς τήν ΗΘΙΚΗΝ, ή άλλως 
εΐπεΐν, προς τύ ελεύθερον και αΰτεξούσιον του 
ανθρώπου. Προς τήν τριπλήν διαίρεσιν, ης έ-
μνημονεύσαμεν, ανταποκρίνεται τό τριπλούν ά-
σχόλημα της όλης αγωγής, ήτις οφείλει νά μόρ
φωση τον όλον άν&ρωπον, και είνε άρα * φ υ 
σική, διανοητική και ηθική αγωγή." Ή διαί-
ρεσις αύτη από του Καντίου άχρι σήμερον απέ
βη κλασσική, και κατά ταύτην συνέταξε τό περι-
βόητον αύτοΰ βιβλίον κατά τήν πέμπτην δεκα
ετηρίδα του προηγουμένου αιώνος (1849 - 59) 
ό "Αγγλος φιλόσοφος Έρβέρτος Σπένσερ. 

Έ ν τή πραγματεία του Πλουτάρχου, ήτις και 
εν Εσπερία από τής αναγεννήσεως τών γραμ
μάτων άχρι του Ρουσσώ έκυριάρχει έν τή δι
δασκαλία και έν τοις Έκπαιδευτηρίοις, ύποφαί-
νεται σαφώς ή διαίρεσις αΰτη και τό τριπλούν 
άσχόλημα τής δλης αγωγής. Τρία τινά συμβάλ
λονται, λέγει ό Χαιρωνεύς φιλόσοφος, ή τις τών 
μαθητών του, δπως άναδειχθή ό τρόφιμος τέλει
ος κατά τό δυνατόν: ή φύσις, ό λόγος και τρί
τον τό ΕΘΟΣ. Καλεί δε λόγον μεν τήν μάθη-

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

Η Π Π , Μ Α ΠΑΡ 1 Ή Α Λ Η ΞΙ 
, Ά Ι χάριτες τίμενός τι λαβείν, οπερ 

οΰχ'ι πεσειται ζητοϋσαι ψυχήν ευρον Αριστοφάνους,, 
(ΠΛΑΤΩΝ) 

Άνευρίσκομεν έν τοίς φιλολογικοΐς δόγμασι 
του Αριστοφάνους τήν όρθοφροσΰνην ήν έν τή 

σιν, τ. ε. τήν παιδείαν και τήν μόρφωσιν του 
πνεύματος, έ'θος δε τήν άσκησιν, τ. ε. τήν πρά-
ξιν και τήν μελέτην, ταϋτόν ειπείν τήν ηθική ν 
άγωγήν, διότι τό ΗΘΟΣ εΐνε πολυχρόνιον και 
τάς Ή&ικάς άρετάς ορθώς δϋναταί τις Έ&ι-
κάς νά προσαγορεΰση, από του 'Έθους. Ή φύ
σις άνευ τής μαθήσεως εΐνε τυφλή, ή μάθησις 
άνευ τής ευφυΐας ελλιπής, ή άσκησις χωρίς αμ
φοτέρων ατελής. Τήν άφυΐαν δι^ναται νά επα
νόρθωση ή μελέτη και ή μάθησις, τήν εϋφυΐαν 
διαφθείρει ή ραθυμία. "Ωσπερ επί τής γειοργίας 
πρώτον μεν πρέπει νά ύικ/.ρξη ή γή αγαθή, είτα 
ό φυτουργύς επιστήμων, τρίτον τά σπέρματα 
σπουδαία, οΰτως επί τής αγωγής προς μεν τήν 
γήν αντιστοιχεί ή φύσις τον παιδευομένου, προς 
γεωργόν επιστήμονα ό παιδαγωγός και ό διδά
σκαλος, προς τά σπέρματα αί ήθικαί ύποθήκαι 
και τά σπουδαία διδάγματα. — 31δού λαμπρά 
και σοφώτατα ρήματα τής Πλουταρχείου πραγ
ματείας. Ό Χαιρωνεύς φιλόσοφος παραγγέλλει 
νά μή άμελήται και ή τών "σωμάτων αγωνία.,. 
τ. ε. ή γυμναστική, τό μεν χάριν \ής διαπλάσεως 
του σώματος, τό δέ και πρύς ρώμην. "Εχομεν 
άρα και παρ 3 αύτω τήν τριπλήν διαίρεσιν τής 
παιδαγωγίας εις φυσικήν, διανοητικήν, ήθικήν. 

("Επεται τό τέλος) 

πολιτική και ηθική. Ένταΰθα έτι δεν εΐνε τό ά-
τομον δπερ πατάσσει" ή κριτική του είνε γενική. 

Ό αντίπαλος του δεν εΐνε ό Ευριπίδης" αλλ3 

δπό τό δνομα τούτου ή διαφθορά του αισθήμα
τος, ή ολιγωρία τής αφελούς εκείνης άπλότητος, 
ήτις ύπηγόρευσε τά αριστουργήματα του χρυσού 
αιώνος του Περικλέους. Ό Ευριπίδης αναντιρ
ρήτως δεν τυγχάνει μέτριος συγγραφεύς, αλλ3 αυ
τά ταΰτα τά σπάνια προτερήματα του καθιστά-
σι κινδυνωδεστέραν τήν έπίορασίν του.^Θαυμα-
στός έν τή έξεικονίσει τών τής ψυχής αισθημά
των, ώς λέγει ό Κουϊντιλιανός, και ιδία εκείνων 
άτινα διεγείρουσι τον έ'λεον, εκπλήσσει, εισδύει 
και τό άνάρπαστον άκροατήριόν του αγνοεί πλέ
ον νά διακρίνη τήν κενήν έμφανσιν από του α
ληθούς αισθήματος. Ό Αισχύλος και ό Σοφο
κλής ηθέλησαν ιδία νά άπασχολήσωσι τάς ψυχάς 
διά μεγάλων και υψηλών σκέψεων* παρ 3 αύτοΐς 
τό ζωηρότερον πάΰος μένει άπλοΰν και φυσικόν, 
φυλάττον τήν γαλήνην και τό μέτρον εκείνο δ
περ τυγχάνει τό μεγαλείτερονθέλγητρον τών Ε λ 
ληνικών Γραμμάτων. Ό Ευριπίδης δεν προτί
θεται τήν κά{>αρσιν και διδασκαλίαν θέλει νά 
συνταράξη, νά κατάπληξη τήν ψυχήν* έκκλίνει 
εις ύπερβολάς, συσσωρεύει επεισόδια και θεατρι
κός εκπλήξεις. Ή μορφή τών εννοιών του είνε 
ετι μάλλον ηλλοιωμένη* αποφθέγματα, παραδο
ξολογίας λεπτολόγα τεχνικά επιχειρήματα ναρ-
κοΰσι τήν συγκίνησιν, φθείροντα τήν καλαισίτη-
σίαν* έκαστος τών ηρώων του Ευριπίδου και 

Αιολικός Αστήρ 21 

τών ηρωίδων του έτι τυγχάνει ρήτωρ. Ή ποίη-
σις δεν ζή ειμή έκ του ιδεατού* ταπεινοΰται και 
τό πεζό ν προσπελάζει, εάν καταλίπη τάς άγνάς 
χώρας ένθα φιλεΐ νά πλανάται. Επομένως τι γί
νεται ό ιερός Χ ο ρ ό ς παρ 3 Ευριπίδη μετά τής 
αφελούς του πίστεις και τ->ΰ μεγαλοπρεπούς και 
αίθερίον τουμεγαλείου; Δέν εινε πλέον ειμή πλα-
τάγημα λέξεων κενών εννοίας. 

Ή φιλολογική παρακμή συσχετίζεται προς τήν 
ήθικήν παρακμήν" ό καθα'ρων τήν άίσθησιν,έν 
τιμ„ άποκαθίστησι τά αγνά του βίου αξιώματα. 
Ό "Αριστοφάνης επεχείρησε τύ τοιούτον διά τής 
κριτικής και του παραδείγματος του* διά τής κρι
τικής του μεταστρέφων εΐςτό γελοΐον τήν εμφαν
σιν και τήν λεπτολογίαν' διά τ)ΰ παραδείγμα
τος του ομιλών αυτός οΐτος μετ3 απαράμιλλου 
3Αττικισμοΰ, τήν ώραίαν εκείνη ν γλώσσαν, την 
έκνευριζομένην, τήν δϊύλιζομένην, τήν φθειρο-
μένην εν ταΐς χερσί τών αντιπάλων τ)ν. 

Ή 3Αριστοφάνειος Μούσα ουδέ τών θεών έτι 
έφείσθη. έν τω Π λ ο ύ τ ο ) , έν ταις " Ο ρ ν ι σ ι ν , 
έν τοις Β α τ ρ ά χ ο ι ς , σφόδρα κατ3 αυτών επι
τίθεται. Ουδαμώς δφείλομεν νά έκπληττώμεθα 
προ τών ανευλαβών τούτον άστεϊσμών του, γι-
νώσκοντες τάς προνομίας της αρχαίας Κ ω μ ω 
δίας και τήν 3Αθ7]ναϊκήνκ.»ινωνίαν. Οί κωμικοί 
ποιηταί ήσκουν απεριόριστα δικακυματα'ούδένα 
δε αυτών παρέδο^κεν ήμιν ή ιστορία κατηγορη-
θέντα διά τό παρατολμον τών σκηνικών του συν
θέσεων. Ή ελευθερία αΰτη έξετείνετο και εις τά 
τής θρησκείας. Ό Αθηναϊκός λαός, οξύς, χαρί
εις, ό διά μιας λέξεως έννοών,όφιλοσκώμμων ού
τος λαός, δεν άμφέβαλλεν δτι οί θεοί του ουχί 
δυσαρέστως άπεδέχοντο τά σκώμματα. Οί "Ελλη
νες άλλως τε δέν φαίνονται έκ πίστεως προσηλοο-
θεντες εις τήν ειοωλολατρείαν. Πλήν τών ανε
πτυγμένων τάξεωναΐτινες έν τή ευρεία ταΰτη τών 
θεοτήτων ιεραρχία ουδέν άλλο διέβλεπον, ειμή 
ευφυά άλληγορίαν, αυτός ό λαός προσηλοΰτο ι
δία εις τάς τελετάς, τάς θυσίας, τά άσματα, τούς 
χορούς, τά συμπόσια, τά θεάματα, προς πάσαν έ-
ξωτερικήν τής λατρείας πομπήν, ής ή μεγαοπρε-
πής έπίδειξις και ή ποικίλη τάξις διεσκέδαζον τί|ν 
πε,ηέργειάν του. 3Αλλά που ίχνος σοβαρας πι
στέ ος, διαπΰρου ευλάβειας,δογματικής συζητήσε
ως; Θρησκεία αισθηματική και ποιητική ή ειδω-
λολατρεία έγένετο αποδεκτή έν .Αθήναις διά τής 
φαντασίας ουχί διά του όρθοϋ λόγου* ήκολούθουν 
τους τόπους άνευ ενδομύχου ευλαβούς θεραπείας. 
Ούτω τό άκροατήριόν απείχε του νά υπεράσπιση 
τους έν πλήρει θεάτρω προπηλακιζομένους θεούς 
του έπαφίνον τήν φροντίδα τής ΰπερασπίσεο>ς 
εις αυτούς — εάν ηδύ να ντο. 

Ή θρησκευτική θρασύτης δέν ή ν άλλως τε 
πράγμα πρωτοφανές* οί Όμηρικοί θεοί ήκιστα 
επλάσθησαν οπός έμπνεύσωσι τό σέβας και ή 
σοβαρότης τοΰ αθανάτου ποιητοΰ ουδέποτε το-, 
σοΰτον ασμένως φαιδρύνεται δσον προς περι-
γραφήν τών συζυγικών δυστυχημάτων τοΰ άτυ
χους Ηφαίστου, τής δυστροπίας τής "Ηρας, 
και τών ηοιλοτυτων τϊ*< 3Α<"ηοηδ'τ"« .̂ 9 Α Λ Τ » Ι ( ^ Ι _ 

βόλως ό "Αριστοφάνης ζωηρότερον επιτίθεται, 
αλλά γινώσκει καταλλήλως νά έκλέγη τοΰ5 θε
ούς καθ 3ών τά βέλη του τοξεύει. Ή 3Αθηνά και 
ή Δημήτηρ ήσαν πάντοτε σεβασταί, έτύγχανον αί 
δύο τών 9 Αθηνών προστάτιδες και ό λαός μάλλον 
έξ έθνικοΰ πνεύματος ή εΰλαβείας δέν έπέτρεπεν 
δπως διακωμωδώνται* ό Ζεύς, ό Ποσειδών, ό-
Πλούτο^ν μόλις θίγονται. Προς τίνας δέ κατοί
κους τοΰ Όλύμπου επεφύλασσε ν ό ποιητής τους 
σαρκασμούς του; Προς τον δολόεντα Έρμήν,τόν, 
θεόν τής μέθης Βάκχον και τον θεόν της κτηνώ
δους ισχύος Ηρακλή. 

Προς αποφυγήν πιθανού υπό τών εχθρών του 
κινδύνου κατηγορίας δι 3 άσέβειαν, εγείρει διά 
τής μιας χειρός δ,τι καταστρέφει διά τής ετέρας 
και εις τά διαλογικά σκώμματα άντιτίθησι τόνλυ-
ρικόν ένθουσιασμόν τών ΰμνίον του. 9 Αλλ ή άν-
τίθεσις εΐνε μόνον φαινομενική. "Οταν ό ποιη
τής λατρεύη προπηλακισθέντα θεόν, δταν καίη 
θυμίαμα προ αγάλματος δπερ μετ3 ού πολύ θέλει 
κυλίσει έν τω βορβόρω, τό τοιούτον αποδεικνύει 
τήν ύπ'αΰτοϋ διάκρισιν τής θεότητος από τών 
ταπεινούντων αυτήν ανθρωπίνων συμβόλων. Ό 
Θεός δν τιμά και σέβεται έν τοίς χορικοις τυγχά
νει ό τής ΈλευσινοςΘεός, Έκεΐνον'Όν άνεγνώ-
ριζον πάντα τά πεφωτισμένα πνεύματα, *Όν και 
ό δχλος αυτός έμάντευεδιάτής όρθοφροσύνηςτου 
Ό ύμνος απευθύνεται προς τον αληθή Θ Ε Ο Ν 
τόδέ σκώμμα δέν πατάσσει ή τάς ποικίλας μεταμ
φιέσεις άς τον ένέδυσεν ή ανθρωπινή άγνοια και 
δεισιδαιμονία. 

("Επεται τό τέλος) 
Βαα. Βασιλειάδης 

ΦΙΑΙδ MOTTA. 
e O ύπο το ψευδώνυμον DORÈ REMÏ" έγκριτος 

λόγιος αποτελεί αύθεντίαν έν τοις μουσικοΐς ζη-
τήμασι, τυγχάνων εύφημότατα γνωστός έν τω δι-
εθνεΐ Εύρωπαϊκφ τΰπω διά τών περί Μουσικών £ρ-
γων βαθυγνωμόνων κρίσεων του. 

Διά της αποστολής τοΰ κατωτέρω επικαίρου 
δημοσιεύματος του, ύπισχνεΐται ήμΐν Ô Ισάδελφος 
φίλος τήν τακτικήν και πολΰτιμον έν τω ΑΙολικώ 
Αστέρι συνεργασίαν του. 

Ο πρό τίνων εβδομάδων 
^αποβιώσας διάσημος διευ
θυντής ορχήστρας Φέλιξ 
Μόττλ Γερμανός τήν κατα-

γωγήν ήτο ακριβώς κατά τον Λίστ καί Βά-
γνερ " ό διευθυντής τής ορχήστρας τής 
εκφράσεως.,, Ή φήμη καί ή ικανότης 
αυτού ήσαν απέραντοι ιδία κατά τήν έκτέ-
λεσιν τών έργων του Βάγνερ. , 
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χε δείξη θαυμάσια σημεία της μελλούσης 
μουσικής αυτού δεινότητος, δεκαεννεαέτης 
την ήλικίαν συνεστήθη είς τον Βάγνερ έν 
Βιέννη, ενώπιον του οποίου έξετέλεσεν έπί 
κλειδοκυμβάλου άπο μνήμης διάφορα των 
έργων του εξόχου μουσουργού, όστις θαυμά-
σας το μουσικον τάλαντον του νεαρού Μόττλ 
τη μεσολαβήσει καί του Χάνς Ρίχτερ, προ-
σεκάλεσεν αυτδν είς τάς πρώτας παραστά
σεις των εργοον του έν Βεϋρέτ, διορίσας αυ
τόν t t Solorepet i tor" καί άναθέσας αύτψ την 
άναθεώρησιν των μερών της τετραλογίας. 

Όποιος ήτο δ θαυμασμός καί ή έκτίμη-
σις του Βάγνερ πρδς τον Μόττλ μαρτυρεί 
ή επιστολή αύτοϋ πρδς τδνΝέϋμαν κατά τ& 
1 8 7 9 . " Έ ά ν παρά το Σίλδ υπάρχει θέσις κε
νή, σέ παρακαλώ θερμώς καί επιμόνως νά 
διορίσης εκτάκτως τον άξιόλογον καί νε
αρών Μόττλ της Βιέννης. Ή ευφυΐα καί ή 
ικανότης του καταπλήσσουν, τ&ν γνωρίζω 
έκ πείρας, θ ά ευχαριστηθώ πολύ νά μάθω 
δτι zb θέατρον διευθύνεται άπο δύο μουσουρ
γούς τόσον εξόχως πεπροικισμένους, δρα
στήριους καί ευγενείς. . . . „ 

Μέ εκφράσεις δε περισσότερον έπαινετι-
κάς τον συνίστα, ολίγον βραδύτερον, είς τήν 
διεύθυνσιν του Μεγάλου Δουκικοϋ θεάτρου 
της Δαρμστάτης. ; 

Τήν πρώτην δκπαίδευσιν αύτοϋ ώφειλεν 
δ Μόττλ εϊς πλουσίαν πριγκηπικήν Αύστρι-
ακήν οίκογένειαν παρά τή οποία δ πατήρ 
του είργάζετο. 

Κάποιος Κρόμαρ σοβαρδς καί· κάλος υ
πάλληλος παρά τινι συμβολαιογράφε έδιδε 
μαθήματα μουσική ς είς τά παιδία, έν οίς καί 
δ Μόττλ δστις έφαίνετο έχων Ικτακτον κλί-
σινεϊς τήν μουσικήν.Εννεαετής συνεοετε δι
άφορα μουσικά τεμάχια! 

Ακολούθως είσηλθεν είς τδ γυμνάσιον 
καί είς τδ 'Ωδεΐον της Βιέννης ένθα έσχεν 
ώς διδασκάλoυc τον Έλλιιεσβέργερ καί τον 
Έρβέη . 

Ένθουσιασθείς έκ των έργων του Βάγνερ, 
έπεθύμει νά διευθύνη τά μελοδράματα του 
ένδοξου της Λειψίας συνθέτου. Καί ή ευ
καιρία τψ εδόθη καθόσον τότε παριστάνον-
το έν Βεϋρέτ. 

Ά π ο της εποχής εκείνης ή δόξα καί ή 
προαγωγή τψ έξησφαλίσθησαν. Έγένετο 
άλληλοδιαδόχως t t H o f Kapel lmeis ter" έν 
Καρλούη διευθυντής του θεάτρου καί της 

ορχήστρας της αυλής, καί είτα γενικός δι-
ευθυντήςτής όρχγ'|στρας. Ή Καρλούη έγένετο 
σπουδαιότατον μουσικον κέντρον, ενθα προ-
σήρχοντο πανταχόθεν ξένοι ϊνα έντρυφγ'|σω-
σι είς τάς θαυμάσιας εκτελέσεις των έργων 
του Βάγνερ, Γκύλ, Μοζάρτ, καί Βερλιόζ. 

Έ ν Βεϋρέτ διηύθυνε τήν "Τανάουζερ" το 
Φάντασμα Πλοΐον,, καί τον "Τριστάνον,, του 
Βάγνερ. Έ κ των συνθέσείον αυτών διακρί
νονται: Füsst und Sänger , νέα συμφωνία, 
διάφορα Lieders, καί διάφοραι συνθέσεις 
δια κλειδοκύμβαλον. . . . . . . 

Προσεβλήθη καθ' ήν στιγμήν διηύθυνε 
τήν δρχγ^στραν έν τω θ^άτρω! 
αίσθανόμενος τάς δυνάμεις αύτοϋ έκλιπού-
σας, προσεκάλεσε τον πρώτον τετραχορδι-
στήν ίνα άναλάβη τήν διεύθυνσιν, μόλις σχών 
τον καιρόν νά μεταβή είς το δ(ομάτιόν του 
έν τψ θεάτρψ ένθα καί έπεσε ! . . . Έ μ ε ι -
νεν έκει ώς νεκρός έπί τινας ώρας ! . . Εί
τα μετέφερον αυτόν είς τον οίκον του καί ε
κείθεν είς το Νοσοκομειον ένθα μετά τινας 
ημέρας καί απέθανε ! 

Ή Γερμανία κλαίουσα πενθεί, δ δε μου
σικός κόσμος θρηνεί τήν άπώλειαν του όν
τως έξοχου μουσουργού. 

D o r é R e m y . 

ÄIÄiltflil Stilli iti 

Υ^ΗΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΎ ΑΣΤΈΡΟΣ 

Μικρασιανόν μου άστρον 
σύ-τάς νεαράς ψυχάς 
θ-ά φωτίσης της πατρίδος 
μέ το πνεύμα που σκορπάς ! 

ψ ψ ψ 

Σέ ζηλεύουν άπ ' επάνω 
τ ' αστεράκια τ ' ουρανού 
λαμπηδών της Aio λί δ ο ς 
θ-ρυαλλίς καινή φανοϋ ! 

Όμοιάζεις με εκείνο 
που κυτάξαν μ^ά φορά 
τά Χριστούγεννα οι Μάγοι 
με ανέκφραστη χαρά ! 

Κυδννίαι Γ. Τριαντάφυλλου 
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Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ, 

^ ^ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α ^ 

I 
Ευρίσκομαι προ των ερειπίων των, των 

επειδεικνυόντων τήν μόνην ίσως άρχαιο-
λογικήν άξίαν της πόλεως μας 

"Αφωνα, πλην μεγαλοπρεπή, ϊοτανται 
προ της ισχύος τον πανδαμάτορος χρόνου, 
άκριβέστερον δ9ειπείν προ πάσης ατμη-
λεκτρικής εφευρέσεως. 

αράχνη, άλάνθαστον σύμβολον πά-
οης παρακμής, έρημώσεως και άθλιότη-
τος, ήσνχως υφαίνει τον καλλιχεχνικώχα-
τον ίστόν της και ή φιλοσοφική γλανξ 
ενρε τον ήσνχαστήριον θρόνον της, α-
νασσα της μονώσεως και της δυστυχίας 
πάσης αρχαίας δόξης. 

Το άσμα τσν αρειμάνιου μυλωθροϋ 
δεν αντηχεί πλέον αυνοδεϋον τον ρυθιών 

εκείνον τον γλνκύτατον, δν εχάριζον τά 
τέσσαρα τον ορίζοντος σημεία, εξνμνονν-
τα τήν άρετήν της εργασίας εμφαντικώ-
τατα. 

"Ολα έκει έσιώπησαν. 
Μόνον ή κληρονόμος πάσης παρελθού

σης χαράς ή θλίφεως, ή ιλαροτραγική 
άνάμνησις λαλεί προς τον τυχαΐον διαβάτην 
ή περιπατηχήν ,τον θάνατον προς τήν ζωήν 
το παρελθόν προς το ενεστώςκαιτο πικρον 
και άβέβαιον μέλλον. 

3Ακούεται λέγουσα,: Δυστυχισμένε Κό
σμε ! εζήχησας τον πολιτισμόν και τήν τέ-
χνην ϊνα, επ9 ελπίδι αναστάσεως, εγκατα-
λείπων τήν ΙΙοίησιν τήν καθαράν, τήν 
άγνήν ρωμανχικόχιμα, το σύνολον των 
δώρων της αθώας φύσεως, είσέλθης είς 
το πνιγηρον χάος ατμών, ηλεκτρισμών 
μαγνητισμών και μυρίων άλλων εξωφρε
νικών και φοβερών στοιχείων, δημιονργή-
αης δε θύματα μόνον καί καταστύσης 
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ΛΝΕΠΟΠΤΑΟΙ 

ΠΑΥΑ ΤΟΝ ΛΟΦΟΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

EH m Q B I Ä I S 

ιόν πλανήτην τούτον κλαύθμωνα άπέραν-
χον, εν ω τό φάσμα τής Ειρήνης δεν ευ
ρίσκει προ του χειμάρρου τον ανθρωπίνου 
αίματος που να καταυλισθή ! " 

Άλλ' δ κόσμος προ της φωνής της φι
λοσοφίας και τον ρεμβασμού φράττει τά 
ώτα, λησμονεί το παρελθόν, έν πολλοίς 
και αυτόν τον . . . . . . . ΘΕΟΝ τον καΐ 
τνφλώς υπογράφει την συνθήκην τον έξε-
λισσσομένου βίου, τον βίου των αγώνων, 
της φρικτότερος, ην άχρι τούδε έγνώρισε 
πάλης. - • 

'Εν τω κυνηγί'ο της ύλης ζητεϊ την ίδέ-
αν, ήν ουδέποτε εμπράκτως συλλαμβάνει. 

Πίπτει, θύμα αυτής ελλογον και έν τή 
πτώαει του ταύτη παρασύρει και ετέρας 
γενεάς. Και όλος ούτος όάγων συμπληρού-
ται διά μιας αληθούς ιδέας, τής Ιδέας τον 
θανάτου 

Ευτυχώς βλέπω τά έρείπιαδιά πληρεξου
σίου των διαμαρτυρόμενα. 

'Εζωογονήθι/σαν υπό τοϋ πνεύσαντος 
ζέφυρου, επιτρεψαντος τόν μόνον επί τής 

κορυφής λόφου τινός τής πόλεως, μεθ' δ-
λην την πρόοδον, ζώντα ετι άνεμόμυλον, 
νά τανύση ύπϊ]ρηφάνως τ ας λενκάς του 
πτέρυγας και άρχίση έν ρυθμώ τάς δρα-
κοντείονς στροφάς του ώς άλλος κατηγα-
νακτισμένος ήρως. 

Άλλ' οι ισχυροί έπνιξαν τό δίκαιον του 
και οι κρωγμοί τού πελωρίου του άξονος ό-
μοιάζουσι μάλλον πρόςέπιθανάτιον ρόγχον 
ή την άπήχησιν τον κύκνε ου του άσματος, 
προ τού οποίου ό απόμαχος μιας παρωχη
μένης πλέον τέχνης λευκόθριξ μυλωθρός 
εύλαβώς κλίνει τόν αυχένα ώς συνερείπιον 
τής έπιούσης και εις τόν συγκινούμενον και 
άσχάλλοντα θεατήν επισφραγίζει τό δρά
μα διά τού αληθούς επιλόγου. 

" Αϊ ! Παιδί μου ! Πάν και τούτοι ! 
βλέπεις τόν καπνόν τών εργοστάσιων ε
κεί κάτω εις την πάλιν ; Αυτός μας έ-
μανριαε . Και πώς ήταν δυνατόν νά μη 
λείψουν οί ανεμόμυλοι; τους έχάααμεν 
ολότελα από τότε πού οί ίδιοι οί άνθρω
ποι εγειναν σωστοί ΑΝΕΜΟΜΥΑΟΙ! 
— ' Αλήθεια ! 'Οπόση μετουσίωαις εις 
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τό φρόνημα τών ανθρώπων ! 
—Kai όποια φιλοσοφία εις τους αφελείς 
λόγους τού μυλωθρού ! 

Ή καταφρονεμένη ζωή τής Κυρίας 
Ελένης δεν εϊχε τόπο σέ καμμιά καρ
διά. 

Ή κυρά 'Ρηνούλα σ'τή τρικυμία τής 
•ψυχής τήν ανέλπιστη εγυρε. 

Φαρμακοποτισμένη χρόνια τώρα, δεν 
μπόρεσε νά βαστάξη καΐ ς'τό τελευταΤο 
κτύπημα ! 

Ή κόρη που μόνο τή μαυρίλα τής 
ζωής άγροίκησε νά τή παιδεύη χρόνια, 
έχασε και τό τελευταίο στήριγμα της. 
Εμεινε στο κόσμο! 

Γιά τή καρδιά της χειρότερο πράγμα 
δεν ένοιωσε ώς τώρα άπ' τό κόσμο ! πώς 
νά στηριχθή σ'αύτό ; 

Εκλεισε ερμητικά τό σπητάκι τό άτυχο 
ποΰ βρέθηκε και παραδόθηκε ολότελα στή 
δυναμίτης μοίρας. 

Είχε σύντροφο τό δάκρυ καΐ τό ανα
στέναγμα, στή τόση έρημη μοναξιά ! 
Πάντα μαύρα συμβάματα τήν έφερνε ή 
αναμνησι, και παντού έβλεπε τά μαΰρα 
νά κυριαρχούν. 

—Και τά Ερείπια έπιμαρτυρούσι ! 
—'< ΤΩΊ ΆνεμόμυλοιΊΓ! 

Κυίωνίαι Αυγερινός 

Κα! στο σώμα και στή σκέψι και στήν 
καρδιά! 

"Ενα όνειρο περνούσε έ.<εϊ μέσα . 
Και μέσ'τό όνειρο αυτό που ό ρεμβα

σμός δέν χωρούσε μπρος σ'τή βαρεία έκ-
στασι , κυριαρχούσε σαν ενα πανώρειο 
χερουβείμ ή λυπημένη μορφή της. 

Κα! τό όνειρο αυτό κάπου κάπου δι-
ελύετο με τήν έπωδόν τοϋ εκστατικού 
τραγουδιού της . 

"Θεός σχωρέσ' τό κόσμο. Δόξα σοι 
ό Θεός! i # συμπληρώνον τήν μεγάλη έ-
ποποιΐαν ! 

Ό ταπεινωμένος άπ'τή κατακραυγή 
κα! τό λοξό βλέμμα τού κόσμου όση κι' 
άν βρίσκη στο παθητικό του αθωότητα 
μ'αύτή δεν μπορεί νά σωθή ούτε ν'ά-
πολογηθή. 

Παίρνει σπασμένη τή λύρα ποΰ τού 
χαρίζει ή τύχη γΐά νά παίξη ή τό · φρε
νιασμένο ΰμνο ή τήν παραφωνία τής θε
ό μπαίχτρας ζωής. 

Κα! τής Ελένης ό ΰμνος ούτε φρενια
σμένος ήτο , ούτε παραφωνία . 

Ήτον ενα αίθέρΚ) εμβατήριο σ'τήν α
ρετή, σ'τήν υπομονή σ'τή καρτεροψυχία! 
εζη γνωστή μόνο σ'τό Θεό της ! 

"Εκαυσε σ'τή στέρησι περισσό λιβάνι. 
Κα! έπρεπε νά πέση κα! σ'τά χέρια 

της αρρώστιας . Φυσικά χρωστούσε τό 
φόρο της. 

Κα! έπεσε ή ανθρωπινή ΰπαρξις σ'τό 
παράδερμα τού πυρετού τού χρονίου . 

"Οση παρθενική τής έμεινε δροσιά, 
χαρίσθηκε κι'αύτή σ'τό ζωγράφο τής μοί
ρας γιά νά ζωγραφισθη ό σκελετός κα! 
ναύρη ό πόνος τήν ευκαιρία νά ψάλλη 
εις βάρος τής κουρασμένης ζωής της. 

Μέσ' άπ'τό βάθος τού πόνου κι' άπ' 
τού λήθαργου τό βάρος τό μισοσβυ -
σμένο μάτι της πού πρώτα φεγγοβολού
σε μέ νοστιμάδα κα! χάρι, έκύταξε τό στε
ρέωμα σαν τό κατάδικο τη λευθεοιά του. 

Κα! τό στερέωμα ε̂ ,νε τό άσυλο τής 
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ματωμένης καρδιάς. 
Έκεϊ στα στερνά ό πόνος παραδίνεται! 

* • 
Σ τ ο κόσμο πού ή πλανεύτρα μοίρα 

κλώθει τον πόνο και τή χαρά για τή 
•ψυχή, βρίσκονται καΐ καρδιαΐς κρυμμέ-
ναις κι'άγνώριστες, όπως κρυφά γίνον
ται κι'αί καλωσύνες τους . 

* 

"Ητανε Κυριακή πρωΐ. τό πρώτο σή
μαντρο της Εκκλησίας έκαλοΰσε τους 
χριστιανούς για τή λατρεία προς τό Θεό, 
ποΰ μας τά δίνει όλα ! 

Τ ό σπήτι τό γειτονικό της Ελένης 
ποΰ συνώρευε άπ ' τήν αριστερή πλευ
ρά, ήταν άδειο. 

ΤρεΤς ώρας πρωτίτερα ή οικογένεια 
ποΰ κατοικοΰσε, εΐχε πάγη σ τον "Αγιο 
Νικόλα τά τσαμέλια για νά λατρεΰση 
τό Θεό και τήν Φύσιν . 

Ά π ό κάποια λαμπάδα αναμμένη μιά 
σπίθα κάπου πεσμένη είχε δώση τή φ ω 
τιά εκεί μέσα. 

Και ή κυρά Γιωργοΰλα, μιά πολύ ευ
σεβής γυναίκα ποΰ έννοοΰσε νά μή λεί-. 
ψη οΰτε πρωΐ ούτε βράδυ άπ'ταΐς άκο-
λουθίαις χωρίς ν'άκοΰση πρώτη τό " Εύ-
λογητός ό ' Θ ε ό ς „ και τελευταία τό " Δ ι ' 
ευχών Β , ή· οποία περνοΰσε άπ ' εκεί τή 
πρωινή εκείνη ώ ρ α ποΰ ακόμη ό κόσμος 
ό πειό πολΰς δεν εΐχ' άφήση τή γλυκεία 
τοΰ ύπνου αγκαλιά, άμα έφθασε σ'τή 
γωνιά τοΰ δρόμου, ποΰ ήτο τό θλιμμέ
νο της Ελένης σπιτάκι, γιά νά γυρίση κα
τά - το στενό ποΰ βγαίνει στο μεγάλο 
δρόμο ποΰ φαίνεται ή μεγάλη θύρα 
της Εκκλησιάς, είδε ενα καπνό νά βγαί-
νη πολύ πυκνός κι' αδιάκοπα άπ ' το 
πλαγινό παραθΰρι πώ μείνε τό ενα φύλ
λο του ανοικτό. 

Σ 'τήν αρχή νόμισε πώς θάτανε τό 
θυμιατήρι, πώχουνε συνήθειο αί νοικο-
κυραϊς ν'άφίνουν κατόπιν άπ ' τό θύ -
μτασμα ποΰ θά κάνουν στον Είκονοστά-
τη τοΰ σπητιοΰ — σαν ποΰ καθιερώθη 
νά λέγουν παρά τήν πρώτην έντολήν — 
για νά δίωξη κάθε >:ακό ποΰ μπορεί νά 
τριγυρνά και γΓ.ά νά προφθάση και κά
θε μακρινός "Αγιος μέ τή χάρι του νά 

στείλη τά καλά ποΰ λαχταρά κάθε χρι
στιανός. 

"Εκαμε νά φύγη. Μά έλα πάλι ποΰ όταν 
προ τρεις ώραις πούχε ξυπνήση και σή
κωσε τή " κορτίνα^ άπ'τό παραθύρι της 
γιά νά δή μέ τό αυτοσχεδιασμένο ρωλό-
γι της τό βασίλεμα ή όχι της πούλιας, 
άν ήτο ώρα γιά νά έτοιμασθή γιά τή 
λειτουργειά νά προκάνη τον "Εύλογητό^ 
καΐ ν'άκούση " τό ξέψαλμο,, όπως τον 
ώνόμαζε, είχε άκούση ενα σ ω ρ ό γυναί
κες ποΰ φεύγανε, ως φαίνεται γιά λει
τούργημα σε παρακλήσι και "σάματες 
μόνε^ έγνώρισε τή μιλιά της Ά μ ε ρ σ ώ ς 
της Τζιρίτενας της νοικοκυράς τοΰ σπη
τιοΰ; 

Θά πή λοιπόν πώς λείπουν και θά 
ξέχασαν φωτιά κάπου "Η άναψαν τό 
κανδήλι, ή είχανε στή γωνιά άνάψη φ ω 
τιά τά κορίτσια της γιά να πυρώσουν 
τή μασιά νά κάνουν τά κατσαρά των, 
άφοΰ ή πρώτη κοπέλλα της »)ταν α ρ ρ α β ω 
νιασμένη μέ τό Στρατή τό Μήτσα ποΰ 
θάχε φαίνεται τ'άρνι τό' συνειθισμένο 
τό Πασχαλινό ποΰ τρών ο ί αρραβωνια
σμένοι κάτω άπ τον ίσκιο και τή δροσιά 
τών πεύκων και τ'άηδόνι "ψάλλει και τό 
ακρογιάλι χάιρετφ και νείά ζωή χαριτω
μένη προβάλλει κι' ό "Αγιος Νικόλας 
βλογφ τά ζευγάρια τά καινούργια και 
δίνει ύπόσχεσι νά κυβέρνηση χωρίς 
φουρτούνα και κακό τή ζωή των τήν ύ 
στερη 
" Σ ί γ ο υ ρ α φωτιά θάπιασ Μ έσκέφθηκε 
ή κυρά Γιωργοΰλα . 
' Και τρομασμένη όπως ήτανε είδε καί 

τό πλαγινό σ'τή γωνιά σπήτι της καψό-
μοιρης Ρηνούλας της θείας της Ελένης 
καί θυμήθηκε τά ύστερνά περιστατικά 
των ποΰ της έδιναν τή σκέψι νά βρί-
σκη τό συμπερασμό πώς ό κόσμος βγά
ζει όλο άδικα και ' ' άβανειαϊς , , και χα
ρά σ'τον ποΰ κάνει τό καλό . 
— " Α μ ' έκείν' ή κακότυχη ανεψιά της ; 
Δεν τήν είδα πειά και δε ξανακούσθηκε. 
Κακογραμμένο μωρό ! Γλύτωνε 
Θεέμ ταΐς κοπέλλαις άπ ' τό "ξενομά-
τισμα ^ 1 "Αχ ! αί γλώσσαις αί κακαΐς! 

Σάν αστραπή πέρασαν άπ ' τό νοΰ της 
όλα ! έκύτταξε δεξιά, αριστερά παντοΰ 
ψυχή σ 'τό δρόμο δεν φαινόταν . Στε -
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νοχωρέθηκε. 
" Γάλα γλυκό ! Γάλα ! άλλος τό φρέ

σκο τό γάλα ! 
Άκούσ&η <ε άπ ' τά μακρυά ή φωνή 

τοΰ γαλατά ποΰ μαζή μέ τά χελιδόνια 
κελαϊόεϊ σ'τήν ώρα τοΰ γλυκοΰ ύπνου. 

Γύρισε κατά το μέρος της φωνής. 
"Ποιος θά πάρ ' γάλα γλυκοοο ! 
Ή φωνή ακούσθηκε πειό κοντά . 
Πήρε δρόμο ή κυρά Γιωργοΰλα . 
Γάλα γλυ -
Στάσου γιέμ' 
Κα! ό γαλατάς δέ πρόλαβε νά τελεί

ωση τήν Όμηρική του διαφήμισι σ'την 
εΐδησι της κυρά Γιωργούλας γιά τή φ ω 
τιά . 

Ή φωτιά μέ πρω'ϊνό άγίεράκι εΤχε 
δούλεψη καλά . 

Ό καπνός άπό κάποιο ανοικτό πέρα
σμα της στέγης έγέμισε τό δωμάτιο ποΰ 
βρίσκετο ή Ελένη . 

Ή δυστυχισμένη κόρη έπνιγότανε . 
Κατάλαβε τ! καινούρια συμφορά τή 
τριγυρνούσε . 'Επλήθαινε κι' ό πόνος 
κι'ή στενοχώρια της ποΰ δεν άκουε φ ω 
νή παρά μιά μοναξιά έρημη βασίλευε 
αύτη τήν ώρα . "Ητανε τόσο εξασθε
νισμένη ώστε δεν μπορούσε νά σηκωθη 
νά στηριχθη στά πόδια της . 

Εύρίσκετο μέσα σε δαό καπνούς της 
κακομοιριάς κα! της φωτ ιάς . Μέσα σ'τή 

πραγματική κόλασι εύρίσκετο ένας "Αγ
γελος όπως όλοι οί "Αγγελοι πούνε σ 'τό 
κόσμο . 

Θυμήθηκε όλα τά περασμένα κι' έστύ-
λωσε τελευταία τό νού της σ ' τή δύναμι 
της Παναγίας ποΰ άπ 'επάνω της μέ τήν 

, εικόνα της τή θλιμμένη χωρίς αναμμέ
νο κανδήλι τώρα κα! μέραις πολλα'ς, 
της έμενε ή μόνη βοήθεια της τό μόνο 
Παρθενικό σκέπασμα της. 
—"Αχ ! Παναγίτσα μου ! Μητέρα της 
Όρφάνειας ! - - -

Συγχωράμε τήν αμαρτωλή ποΰ σ'εχω 
μέραις χωρίς φώς . . . . 

Σκέπαζε τό κόσμο σου κα! κάθε ορ
φανό. Μέ καίγ' ό πόνος κα! μέ πνίγει 
ό καπνός 

Δεν έχω Μεγαλόχαρη μου τίποτ' άλλο 
νά σέ προσφέρω. "Ενα ξηρό κορμί μ' 
απέμεινε ποΰ σ ' τή στερνή φωτιά ποΰ 
μ'έζωσε μ' εύχαρίστησι στό δίνω γιά 
λαμπάδα σ'τή χάρι Σ ο υ ! . . . . 
γΐά νά δή ή ψυχή μου - - - ή κουρα
σμένη - - - τό "Αγιο φώς - - τό τρισ-
ήληο - - - τό παντοτινό — -

Κα! μιά βαρεία νάρκη τήν κατέλαβε 
ποΰ διελύετο κάποτε σ ' ένα μ ισόφωνο 
μινύρισμα - - - Φώς - - - Φώς - -

(Άκολονϋ·εΐ) 

Βάοος Άλιστράτης 

#1 
Β Ε Α Λ Ε Ρ Β Φ 0 Η Τ Η Σ Κ Α Ι Α Η Μ Η Τ Ρ Α 

Αί πάλαια! συνήθειο ( έρριζωμέναι έν τη 
καρδ'α τοΰ λαού δεν αποβάλλονται ευκό
λως. Δια τοϋτο ή αρχαία Ρώμη κάί ή Α γ 

γλία το πολιτικόν αυ
τών μεγαλείο ν όφείλου-
σι εις τον σεβασμό ν τών 
ήθώ ν τώ ν νποτελώ ν α ύ-
ταΐς λαών. 

Οΰ μόνον τοΰ Ι ο υ 
δαϊσμού άλλα και της 

Φυσιολατρείας πολλά έθιμα αφέθησαν ελεύ
θερα υπό τΓ;ς "Χριστιανικής ημών θρησκείας \ 
καθόσον μάλιστα, ώς έγράψα-
με ν είς τά περί " Ρο ιάς " 
Τ|τε σπορά τοΰ σίτου και 
ή περί τήν γήν διττή* 
στροφή τοΰ ηλίου εΐνε' 
προσφυης συμβολισμός 
της άθανασ'ας'τήςι|ιυ/;ής 

Ουτ ο κατασκευάζο-
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μεν την πρώτην του "Ετους την πεπλατυσμένην 
Βασιλόπητταν κατ 0 άπομίμησιν του αρχαίου 
Ναστοϋ διότι κατά τον χειμώνα ό ήλιος εΐνε 
χαμηλωμένος, ενώ κατά το Πάσχα ζυμώνομεν 
τό φουσκωτόν έπτάζυμον όπερ έκαλεΐτο παρά τοις 
άρχαίοις ανάστατος, διότι εινε υψωμένος τότε 
ό ήλιος. 

Κατεβλήθη δε μεγάλη προσπάθεια δπως δοθή 
ε!ς τά έθιμα ταΰτα χριστιανική χροιά. Καθιερώ-
θη λ. χ. κατά τό Πάσχα ή σφαγή αμνού ως συμ
βολίζοντας τήν υπέρ ημών αΰτοθυσίαν τοΰ " α
μνού του Θεού τοΰ αΐροντος τάς αμαρτίας τοΰ 
κόσμου," διότι ή θυσία προβάτων κατά τήν οί
νο ιξιν ήτα γενική ως συμβολίζουσα τήν έϊσοδον 
τοΰ ηλίου ζ,ς τον αστερισμό ν τοΰ Κριοΰ, όποτε 
άρχεται πύ "Εαρ. Διά τοΰτο έπλάσθη παρά τών 
'Ελλήνωνό μύθος τυΰ Χρυσόμαλλου Κριοϋ και 
παρίστατο μέ κεφαλήν κριοΰ ό Αιγύπτιος θεός 
"Αμμων. 

Ή Εκκλησία ή Χριστιανική μή επιθυμούσα 
ή μάλλον αδυνατούσα δπως ριζηδόν απόσπαση 
τάς παραδόσεις ταύτας υπεβλήθη έ'ν τισιν εις πα
ραχωρήσεις αβλαβείς* ούτω τον Ναόν τοΰ Προ
φήτου Ήλιου πάντοτε εν λόφου ιδρύουσα φέρει 
είς άνάμνησιν τήν Θεότητα τοΰ Ηλίου κ.λ.π. Έ ν 
Γερμανία μέχρι σήμερον έτι οι φανοί άνάπτονται 
επί τής κορυφής τών ορέων ή λόφων, διότι τά δ-
ρη ώς καιπάνκωνοειδές ήτο σύμβολον τοΰ Ή 
λιου. Διά τοΰτο πλήν τοΰ προμνησθέντος λόγου 
επικρατεί και παρ 3 ήμΐν τόέ'θος δπως οί ναοί τοΰ 
Προφήτου Ήλιου (ομωνύμου τοΰ ηλίου) άνε-
γείρωνται επί τής κορυφής λόφων. 

Οί Αρχαίοι είχον έορτήν τής θεάς Εκάτης 
πρωσοποποιήσεως τής Σελήνης, ώς και τής Α ρ 
τέμιδος και 3Αΐ>ηνάς ενώ ή Εκκλησία έθέσπισε 
τήν έορτήν τής επίσης παρθένου μάρτυρος Αικα
τερίνης. Επειδή δε ή κόμη εΐνε σύμβολον τώνά-
κτίνων τοΰ τε ηλίου (εξ οΰ και Μαλλόεις Απόλ
λων) και τής Σελήνης, έπεκράτει άλλοτε έν Ι τα 
λία Γαλλία και 91σπαγία τό έ'θος νά στολίζωσιν 
αί παρθένοι τήν κόμην τών αγαλμάτων τής ς Αγ. 
Αίκατερίνης κατά τήν έορτήν της. "Εκτοτε παρέ-
μεινεν έν Γαλλία ή παροιμία, δταν πρόκειται πε
ρί νέας άγαμου έτι, δτι" κτενίζει ακόμη τήν 6 Αγ. 
Αίκατερίνην.,, 
Έ κ τοΰ συμβολισμού δέ τής παρθένου θεάς τής 
νυκτός, ή κόμη απέβη σύμβολον και αυτής τής 
παρθενίας. Διά τοΰτο παρ 9Έβραίοις αί μέν παρ
θένοι 'άφίνουσιν έλευθέραν νά φαίνεται ή κόμη 
των αίδέύπανδροι κρύπτουσιν αυτήν εντός μέλα
νος κεκρυφάλου. Συνέβη δηλ. μέ τήνφυσιολατρεί-
αν και εις τάς άλλας μονοθεϊστικάς θρησκείας δ,τι 
περίπου και είς τον Χριστιανισμόν. 

Παραλείποντες,ελλείψει χώρου,άλλα παραδείγ
ματα καταλήγομεν εις τον "Αγιον τής εποχής. 

"Ο "Αγ. Δημήτριος ώς και ό καθ 3 δλα δμοιος 
προς αυτόν εικονιζόμενος "Αγ. Γεώργιος άντε-
τάχθησαν εις τάς συμβολικάς τών ισημεριών θε
ότητας και ιδίως τον Βελλερεφόντην. Επιβαί
νοντες οί "Αγιοι ούτοι καλπαζόντων ίππων, μέ 

τον μανδύανριπιζόμενον υπό τοΰ ανέμου και λογ-
χεύρντεςτόν δράκοντα, άναπαριστώσι πιστότατα 
τον Κορίνθιον ήρωα λογχεύοντατήνΧίμαιραν* ή-
τοισυμβολίζουσιτόνγλυκύν τών ισημεριών ήλιον 
τόνκαταπαύοντατόψΰχος. Διότι εινε γνωστόν δτι 
έφάμιλλοςτοΰέαρινοΰκαιρόςεπικρατεί και κατά τάς 
παραμονάς τοΰ Αγ. Δημητρίου καλούμενος έν μέν 
τή Ανατολή καλοκαιράκι τοΰ Άγ. Δημητρίου, 
έν Ελλάδι δέ Μικρό καλοκαιράκι. Έορτο.ζονται 
δέ ό μέν "Αγ.Γεώργιος 45 ημέρας μετά τήνέαρινήν 
ίσημερίαν (9 Μαρτίου) ό δέ "Αγ. Δημήτριος 45 
πάλιν ημέρας μετά τήν φθινοπωρινήν (11 Σεπ
τεμβρίου). 

3Αλλάθάπαρατηρήσωσι βεβαίως οίάναγνώσται 
δτι τά ονόματα τών δύο τούτων ιπποτών *Αγίων 
(έκ τοΰ Γεωργίου και Δημητρίου) δεικνύουσι 
γεωργικήν και δχι άστρονομικήν άλληγορίαν. Ή 
απορία αύτη λύεται αμέσως αν ληφθή υπ 9 όψιν 
δτι αί γεωργικά! έργασίαι άκολουθοΰσι τάς ευ-
νοϊκάς προςαύτάςέποχάς τοΰ έτους" διό και παρά 
τοις άρχαίοις απαντάται μεγάλη σύγχυσις τών 
γεωργικών και αστρονομικών μύθων. 
Ή θα^άτηρ τής γεουργικής θεάς Δήμητρος π. χ. 
συμβολίζουσα τον σΐτον καλείται Περσεφόνη 
έκ το£ πέρθω ( = καίω) έξ οΰ και ό συμβολί
ζουν τον ήλιον Περσεύς. Καλείται επίσης και Κό
ρη και ή μήτηρ αυτής λατ. Οβτεβ έκ τής ρίζης 
αρ έξ ής και τό άροτρον, άρουρα κ.λ.π. 3Αλλ 9 έκ 
τής ρίζης αρ ονομάζονται οί συμβολικοί τοΰ ε
αρινού ηλίου ΘΕΟΙ "Αρης, Ερμής, Ηρακλής 
*Ωρος. "Ωστετολμώμεν νά ύποθέσωμεν δτι ό μύ
θος περί τού Κρόνου δτι έξωσθείς τοΰ ουρανού 
κατήλθεν έπίτής γης και έδίδαξε τους ανθρώπους 
τήν γεωργίαν, σημαίνει τήν μετάπτωσιν τής 
ρίζης αρ έκ τής 3Αστρονομίας είς τήν Γεωργίαν. 

3 Από τά "δύο παλληκάρια τής εκκλησίας, τά 
μέ σπαθί και μέ κοντάρι,, τά τιμώμενα και παρ 3 

αυτών τών φιλοπόλεμων Όθωμανών, ό μέν 
"Αγ. Γεώργιοςέτήρησε τό στρατιωτικόν του ού
τως ειπείν αξίωμα παρά πάσι τοις έ'θνεσι, ώς έκ 
τής σφριγηλής εποχής τής εορτής του ένφ ό "Αγ. 
Δημήτριος κατήλθεν είς απλούν προστάτην τής 
γεωργίας ανάλογος προς τήν Δήμητραν τών 9 Α ρ -
χαίουν. 

Έ φ 3 ώ συγχαίρομεν διά τό φιλάρχαιον αυτών 
φρόνημα τους φίλους Κυδωνιεις τους άντικατασ-
τήσαντας επιτυχώς, και γενικώς ώς πληροφορού-

. μεθα, τό γυναικεΐον όνομα Δημήτρια διά τοΰ 
Δήμητρα. Ευχής έργον θά ήτοάν και τό Αΐκατε-
ρίνη έβραχύνετο διά τής ταυτοσήμου Εκάτη 
αντί τών νΰν συνειθιζομένων παρεφθαρμένως 
ΚατίναΚάκία ή τοΰ 'Αγγλ, Καίτη . 3Αλλά και 
δλα τά πολυσύλλαβα ή κακόφωνα ή κακοζήλως 
ξενόφωνα ονόματα δύνανται ν 3 άντικαταστα-
ταθώσιν επιτυχώς διά βραχέων και εύηχων 
αρχαϊκών, άν ουχί συνωνύμων, ομωνύμων 
τουλάχιστον, ώστε νά έκλίπωσιν αί νΰν έν 
χρήσει ακατονόμαστοι ονοματικά! στρεβλώσεις 
και ξενισμοί τά Παρασκευούλα και Κυρια-
κοΰλα δέον ν 3 αντικαθιστούνται ουχί διά τοΰ Λι-
λ-π αλλά διά τοΰ Πάοεια και Κίοκ**. Το Παπα 
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σκευάς ουχί διά τοΰ Σκεύος, αλλά διά τοΰ Πάρις λά διά τών Άντείας, Άντήνωρ, "Αντεια ή 1-
ή Περσεύς. Τό Τιμόθεος διο* τοΰ Τίμων. Ή νώ, και ούτω καθεξής. 
Γεωργία διά τού Γοργώ. Τό Χαραλάμπης άντι 

Άνδρον. I. Γερώλυμος δια τού Λάμπο;, διά τοΰ Χάρης. Τά Αντώνιος Σμύρνη 
και Άντωνία ουχί διά τοΰ Τόνης και Νίνα, άλ-

τ m γ ι 11 

Περί τοΰ κομψοΰ πονηματίου τοΰ κ. Μ. Σίγουρου ^Έντυπώσ-ΐς άπό το Παρίσι,, έκΐ όοεως 
"Παναθηναίων,, Φαρρούντως δυναμικά να εΐπωμεν "où το εύ έν τω πολλω, άλλα το πολύ έν τω 
εΰ„ διότι τάς σχετικός περιγραφας χαρακτηρίζει περιεκτικό της, οξεία άντίληψις κα παρατηρη-αχάτης 
διαφαινόμενα καΐ έν.τώ κατωτέρω δημοσιεύματι. 

Ώς γνωστόν ό κ. Μ. Σίγουρος διευθύνει άπό τίνος το Έλλην. Προξενεΐον Κυδωνιών καταγι-
νόμενος έρασιτεχνικώς, οσον αϊ Λσχολιαι του τω έπιτρέπουσι, και είς τήν έξέλιξιν τής Νεοελληνι
κής φιλολογίας ώς! ποιητής'καί λογογράφος. 

"Οταν σταθή το τραίνο και κατέβη υ ξένος είς τον σιδηροδρομικον σταθμόν, δύο 
αισθήματα πλημμυρίζουν τήν <φυχήν του. Μέσα εις τον θόρυβον και τήν κίνησιν, 
δπου χάνεις δεν τον γνωρίζει χαϊ κανείς δέν τον λογαριάζει, συλλογίζεται τήν μα-
χρινήν πατρίδα, και φαντάζεται τήν φυσιογνωμίαν τοΰ τόπου που επισκέπτεται 
πρώτην φοράν. Είναι δύο αισθήματα που μοιάζουν χαϊ διαφέρουν. Είναι κάτι σαν 
ολίψς και σάν εύχαρίστησις είς τήν αυτήν στιγμήν. 

"Ετσι τά μέρη και τά πράγματα τά πλέον απομακρυσμένα συναντώνται σε μία 
παράξενη αναλογία/ Στο μέρος δπου ευρίσκεσαι τώρα αναπολείς τήν χαράν ενός 
τόπου δπου ευρέθης άλλοτε. 

Είς τήν σύντομη χαρά που μας εμπνέει το παρόν, βλασταίνει πάντα ο σπόρος τής 
άναμνήσεως και γεννιέται το αίσθημα μιας χαράς περασμένης που μας φαίνεται 
γλυκύτερη άπό τήν τωρινή. 

Άλλ' ο ξένος που φθάνει είς το Παρίσιερχεται με το δνειρον ενός τόπου που τον 
εφαντάσθη με ταϊς ώμορφιάίς του πόθουκαι με τά μάγια τής ηδονής. 

Είς το Παρίσι έρχονται, δπως επήγαιναν είς τήν άρχαίαν Κόρινθον, διά νά 
γνωρίσουν τους πυρετούς τών αισθήσεων, διά νά χορτάσουν δλην τήν δίψαν τοΰ 
πνεύματος, διά νά αισθανθούν δλην τήν φλόγα τής ηδονής. 

"Ετσι ενα φθινοπωρινό πρωί έφθανα είς το Παρίσι πού εξυπνοϋσε κουρασμένο από 
τήν ηδονή χαϊ τή διασχέδασι, άπό τήν εργασίαν και τήν αθλιότητα. 

Ό ήλιος επρόβαινε ανάμεσα άπό τήν ομίχλη και εσκόρπιζε παντού τον σπινθήρα 
της ζωής. 

Και καθώς έτρεχε τό αμάξι, άπό το σιδηροδρομικό σταθμό προς τή Λατινική συν
οικία, εσυλλογιζόμην δτι δεν εϊχεν άδικον ο Φραγκίσκος ό Α' σιαν έλεγε! 

« Paris ιι' est pas une ville, c' est un monde. » 

Μαρίνος Σίγουρος 
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ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟΨΙΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 

ΚΥυΩΝΙΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Τον ψυχρον βόρειον τον κατά τήν έναρξιν 

του ' Οκτωβρίου ένοχλητικώς πνέοντα διε-
δέχθ-η νηνεμία άκρα καΐ ήμέραι σχεδόν κα
λοκαιρινά! υπενθ-υμίζουσαι είς ημάς δτι έχο-
μεν το κοινή λεγόμενον κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι του 
Γ Α γ . Δημητρίου. Α τ υ χ ώ ς ή ανομβρία εξακο
λουθεί έπιζημιωτάτη ύπο πάσας τάς επόψεις 
διότι και τήν γεωργίαν καιρίως πλήττει και 
αύτάς τάς οίκιακάς άνάγκας των κατοίκων της 
στερούμενης άλλων υδάτων πόλεως ? εις δύσ-
κολον θ-έσιν περιάγει. Προνοία της Α . Σ . του 
Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Γρηγορίου, δν 
μετά χαράς έπανείδε το Πνευματικόν Αύτοΰ 
Ποίμνιον έπανακάμψαντα εκ της βασιλευού-
σης, δεήσεις άνεπέμφθ-ησανπρος τον Ύψιστον 
τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν και λιτανεία: έ-
γένοντο προς κατάπτωσιν της ευεργετικής 
βροχής, άλλ 5 ατυχώς μέχρις ώρας δ Ουρα
νός μένει άτεγκτος, το δέ φαεινον τής ημέρας 
"Αστρον ακτινοβολεί μετά πάσης λαμπρότη-
τος ώςέν νΕαρι* έλπίσωμεν και εύχηθ·ώμεν 
δπως ταχέως το όμβριον ΰδωρ πλήρωση τάς 
άνάγκας τής πόλεως. 

Ή σπάνις του ύδατος : συνεπάγει και άλ
λα σοβαρώτατα έπακόλουθ-α έμβάλλοντα είς 
μέγαν κίνδυνον τήν άσφάλειαν τών κατοίκων* 
οΰτω το λήξαν δεκαπενθ-ήμερον πυρκαϊά έκ-

ραγείσα περι τά υψώματα του Προφήτου Ή 
λιου έν τή συνοικία του Γ Α γ . Δημητρίου, ή-
πείλεινά προσλάβη γιγαντιαίας διαστάσεις έ
νεκεν του πνέοντος σφοδρού βορείου άλλά κυ
ρίως διά τήν παντελή ελλειψ:ν ύδατος. Ευ
χής έργον θ·ά έτύγχανεν εάν μέχρις ου λυθ-ή 
το αίώνιον αύτδ ζήτημα τής υδρεύσεως τής 
πόλεως, κατεσκευάζοντο έπιχωματικώς πα
ρά τάς ύπωρείας τών γηλόφων ύδραποθ*ήκαι 
εύρείαι, αΐτινεςέν ώρα χειμώνος πληρούμεναι 
όμβρίων υδάτων θ-ά έπήρκουν το θ'έρος προς 
τάς οίκιακάς άνάγκας τών περιοίκων, έν ώ 
ρα δ; πυρκαΐάς θ·ά έχρησιμοποιουντο λυσιτε-
λέστατα προς κατάσοεσιν αυτής, έάν το πυρ-
πολούμενον οίκημα έτύγχανεν ούχι πλησίον 
τής -θ-αλάσσης* και οΰτω γινόμεθα μύρμηκες 
προμηθείς με μόνην τήν διαφοράν τής εναλ
λαγής τών '£2ρών του Έτους . 

Ά λ λ ά και τήν προσοχήν ημών δέον νά έ-
φιστώμεν δπως αί ύδραντλίαι εύρίσκωνται έν 
καλή κατάσταση και λειτουργώσιν άπροσκό-
πτως, διότι έν ώρα πυρκαϊάς ή ελαχίστη τι-
χον τής ύδραντλίας έλλειψις δύναται νά συνε-
πιφέρη χρόνου άπώλειαν καταστρεπτικώτατα 
αποτελέσματα συνεπαγόμενη ν. 

Συν τή έκδόσει του α' φυλλαδίου του Λ " . -
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κου Αστέρος παρετηρήθη λίαν εύχάριστον 
δσον κα! παρήγορον φαινόμενον φιλολογι
κής ποιας κινήσεως παρά τή παρ' ήμίν νε
ολαία, ήτις μετά πολλής χαράς ύπεδέξα-
το το εύπρόσωπον Περιοδικον τής προσφι
λούς πατρίδος καταδείξασα ευγενή αίσθήμα-
ματα και προθ-υμίαν προς ϋποστήριξιν. 

Αί φιλόμουσοι αύται εκδηλώσεις, ανεξαρ
τήτως πάσης άλλης άποχρώσεως, χαροποιοϋ-
σινήμάς ενορώντας φαει νοντδμέλλον τής πα
τρίδος ύπδ πολλαπλάς επόψεις, διότι είς τάς 
χείρας τών νέων μέτ' ου πολύ 9·έλει έ^ιπι-
στευ^ή τάς τύχας αυτής ή πατρίς, ήτις ά-
πεκδέχεται παρ' αυτών και φρό^ηοι; και 
φιλομάθ·ειαν, άλλά καΐ το ζώπυρον του ευ
γενούς ένθ-ουσιασμοϋ, ού άνευ ουδέν γεν ;αι-
ον δύναται τά συντελεσθ-ή. 

Ό "Αιολικός Α σ τ ή ρ , , κα! άπο τής στή
λης ταύτης καθ-ήκον αυτοϋ θεωρεί δπως έκ
φραση θερμοτάτας ευχαριστίας προς τον Μυ-

τιληναϊκόν, Σμυρναϊκόν, Βυζαντινδν κα! Ά 
^ηναίκον τύπον δι'δσα καλά εύηρεστήθ-ησαν 
μετά περισσής ευγενείας νά γράψωσιν έπι τή 
έκδόσει του α' φυλλαδίου* Επίσης εύχα-
ριστούμεν και τους δι' οιουδήποτε τρόπου 
έ^δηλώσαντας τήν ύποστηριξιν αυτών. 

Α' τοιαϋται ενδείξεις ένισχύουσιν ημάς 
και λίαν ένθαρρύνουσιν είς τον άγώνά 
μας. 

Σ Ε ΠΙΑ Π Ο Υ ΦΙΛΗ 

Ή , μ ε Φ ' 6λον/τό νεαρόν τής ηλικίας της λίαν 
εύφήμως γνωστή διά τών ωραίων ποιήσεων της 

ίν τω Σμυρνα'ϊκώ και Βυζαντινω τύπω Δίς Μα
ρία Ζάμπα εύηρεστήΰη ΰπως άποστείλη ήμιν 
τό κατωτέρω ποιημάτιονΰπερ διακρίνει χάρις και 
έξαρσις αίσϋηματική ουχί εκ τών κοινών. 

Τής μάνας \σου τά όλόθερμα φιλάκια 
πες μου, ποχά τώρα, σον τά δίνουν χείλη; 
Κι* Έχεις εκεί μιά φίλη σαν κι εμένα 
τόσο πιστή κι9 αγαπημένη φίλη ; 

* 
* * 

-Πες μου γλυκεία μου φιλί], έκεϊ στον "Αδτ\, 
ποιος τά ξανθά μαλλιά σου τά χτενίζει ; 
Ποχός τώρα, με ροδόσταμο, τά λούζει 
και μ9 ανθί] δροσερά σου τά στολίζει; 

ϋοιός σέ γλυκοκοιμίζειέκεϊ τά βράδνα 
και σε τι επάνω τώρα προσκεφάλι 
νά γέρνης, χαϊδεμμένη μου μικρούλα 
τ αγγελικό σον ολόξανθο κεφάλι; 

"Εχετε έκεϊ λουλούδια; έχετε ήλιο; 
Βλέπεις τον ουρανό κι9 άπο 9χεϊ πέρα; 
Τόσο ώμορφα είναι έκεϊ που δέν τ9 άφίνεις 
γ\ά νάρθης νά μάς δης μιά μόνο μέρα ; 

"Ηθελα νά γνωρίζω, αιχμάλωτο τους 
σαν τί ώμορφχές 9κει κάτω σέ κρατούνε 
και α9 έκααναν γ\ά πάνατ νά ξεχάσης 
εκείνους πού ποτέ δέν σέ ξεχνούνε! . . . 

* * 

"Αχ! νά σον πώ φοβούμαι νά πεθάνω ! 
"Οχι, που τήν ζωή μου θά τήν χάσω , 
μά εκείνους που αγαπώ κι9 εγώ εδώ κάτω, 
γιά πάντοτε φοβούμαι μή ξεχάσω ! 

Αδανα Μαρία Ε.'Ζάμπα 
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Σ Κ Ο Ρ Π Ι Α Α Ο Γ Ι ή ; 

—Έν μέγα Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ 
δ "Αιολικός Α σ τ ή ρ " άπό 
δλην του τήν καρδιά απευ
θύνει, προς όλους τους οεχ-
θέντας μέ ευχαρίστησαν και 
μέ ευμενείς κρίσεις τό oj 
φυλλάδιον. » 
—Τάς η μ έ ρ α ς τ δ ι α ν ο μ ή ς 
— διότι μία ημέρα δεν εφ- * 
θασε—ήπόλις μα* παρίστα
νε γραφικόν και πανηγυρι-
κόν θέαμα μέ τα πολύχρω
μα εξώφυλλα των φυλλαδίων axtva εις τά πρόθυ
ρα των Καταστημάτων των οί φιλόμουσοιάναγνέδ-
σται έδιάβαζαν. 
— Ό Κυδωνιάτης κατέδειξεν εις τήν περίστασιν 
αυτήν τήν πατροπαράδοτον φιλομουσίαν του. 
— Ά λ λ α και τους ευμενείς ξένους κριτάς δ "Αι 
ολικός 'Αστήρ" θερμότατα ευχάριστε:. 
—Καθώς καΐ σύμπαντα τόν τύπον δστις παντα
χόθεν εύμενεστάτας κρίσεις περί του α' φυλλα
δίου έξέφερεν. 
=Καρδ ία ι υποχρεωτικαΙ λαμβάνουσα: ύπ' δψιν 
και τάς ύλικάς μας θυσίας, μετά των συγχαρη
τηρίων των έσπευσαν νά μας άποστείλωσικαιτην 
συνδρομήν των. 
—Συνδυασμός λίαν επιτυχής ευγενείας αισθημά
των μέ πρακτικδν πνεΟμα. 
—Τους εύχαριστουμεν πολύ. 

=ΈΙς τό άνά χείρας φυλλάδιον βλέπετε και τήν 
εικόνα του Κωδωνσστασίου της "Αγ. Φωτεινής 
Σμύρνης. 
—ΕΙνε κλισέ--οπως δ λ α - τ ο ο "Αιολικού Ά σ τ ε -
ρος . 
—Κάποιος Εύρωπα'ιος περιηγητής επισκεφθείς 
προ ετών τήν Σμύρνην τρία πράγματα έθαύμασεν. 
—Τάς ωραίας γυνα"ικας της Σμύρνης. 
—Τό Κωδωνοστάσιον τής Ά γ . Φωτεινής. 
—ΚαΙ τά . . . . πεπόνια τής Σμύρνης. 
—Και Σμυρνιαις μεν έρχονται κάποτε και εδώ. 
—Και πεπόνια Σμυρνιώτικα μποροομεν νά φέ-
ρωμεν. 
— Ά λ λ ά τό Κωδωνοστάσιον του Ναοο τής Ά γ . 
Φωτεινής, ή έκεΐ πρέπει νά πάμε νά το θαυμά-
σωμεν, ή νά τό φέρωμεν έδώ, οπότε τότε θά ήτο 
θαομα. 
— Ά λ λ 5 επειδή θαύματα εις τόν Αίώνά μας δέν 
γίνονται, μεταφέρομεν τήν είκόνα του εις τό ΙΙε-
ριοδικόν μας. 
—Kai μερικαί λεπτομέριαι. 
— Έκτίσθη τω 1858 
—Έπεσκευάσθη τω 1891 
—Και Ιχει ΰψος 30 μέτρων. 
—Είνε δέ κομψότατον ώς παρατηρείτε. 
= Τ ή ν έγκατάστασιν του μοναδικού εις τά μέρη 
μας πιεστηρίου έκαμεν δ κ. I. Ίωαννίδης έκ Μυ

τιλήνης έπΙ τούτω έλθών. 
—Μηχανικός μέ χρυσήν καρδιάν καΐ ικανότητα 
έκτακτο ν. 
—Τό ά' φυλλάδιον χρυσοτυπωθέν έφυλάχθη εις 
τά Αρχεία τοϋ "Αίολιχοϋ Αστέρος". 
=ΙΙολλοί και πολλαι εξέφρασαν τήν έπιθυμίαν 
νά μέ γνωρίσουν. 
— Διά νά μή τους χαλάσω τδ χατήρι έκπληρβ 
την έπιθυμίαν των αϊ τήν. 
—Και ακόμη περισσότερον μάλιστα: 
— θέτω αριστερά τγ,ς ύ::ογραφης μου και τήν ει
κόνα μου. 
•—Όποτε πλέον ουδεμία αμφιβολία θά υπάρχω 
περί της ταυτότητος μου. 
—Σά*ς χαιρετώ μέ τάς πτέρυγας μου μόνον χωρίς 
νά σας τσιμπήσω τήν φοράν αυτήν. 
—Τό ύποφαινόμενον. 

ΚΟΥΝΟΥΠΙ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Πανοσ. Σ . Μ. ΡΟΚΙΧΕϋΝΟ. Άμερικήν. Εΐιχαριατοΰμεν 
•θερμώς ί>ιά πατριωιικάς υμών ενεργείας. Φυλλάοια απεστά
λησαν ένΐ ίκαστω τών συνδρομητών κατά τήν σημειουμένων 
διεΰΟυνσιν. Άπηντήοαμεν ύμιν. — Σ . Ψ. Κάϊρον. Εγράψαμεν 
διά τοϋ ένταϋΟα Μ. Σ . Εύελπι,ατοΰμεν Ικανοποίητίκήν άπάν-
τησιν. — Π . Δ. Λάρισαν. Θερμάς ευχαριστίας Οί ενδιαφέρον 
και φιλικάς ενεργείας. 'Απηντήσαμεν ύμΐν. — Εύ. Α. *Α-
δραμύτιιον. Εύχαριστουμεν φιλικήν πρυτ>υμίαν. Περιμένομεν 
στιγμότυπα. — Σ . Σ . Βουρχανιέ. Περιμι'νονμεν άνυπομόνως. 
Μ. Κ. Σμΰρνην. Ενχαριστυΰμεν ευγενές ένύιαφέρον. Γ, Ι.κα'ι 
Μ. Λ . άλλ έπί τέλους τί γίνεσΌτ>; — Γ. Κ. Πλωμάρι. Περι-
μίνομεν άπάντησίν σας, — Εύ. Π . Βάλία επιστολή έλί,φϋη 
εύχαριστουμεν, φυλλάδια εστάλησαν ταχυδρομικώς. — Δ]δι Ού. 
Σ . Ένταΰ^α. Συγχαίρομεν οι' ευγενή αΙσΐΗ|ματα' δημυσιευ-
Οήσεται είς προσεχές τ ιϋχος .=Δ . Γ . Κ. Πέργαμον. έπιστολήν 
έλάβομεν συνδρομή τάς ένε/ράψαμεν εύχαριστουμεν Ό"ερμώς. 

Συνιστώμεν τοϊς έπιστέλλουσιν ή -
μϊν χειρόγραφα προς δημοσίευσιν δπως 
ή γραφή τυγχάνη ευανάγνωστος, τό δε 
φνλλον τον χάρτου μόνον εκ τής μιας πλευ
ράς γεγραμμένον: 'Αννπόγραφον χειρό-
γραφον ή διά τών αρχικών μόνον στοι
χείων του ονόματος νπογραφόμενον ου
δαμώς λαμβάνεται ύπ' δψιν. 

Έν πάστ/ περιπτώσει δι9 ούδενός 
χειρογράφου τήν έπιστροφήν δημο
σιευομένου ή μή ευθύνεται ή Διεύ&νν-
σις. 

Ζητείται νεανίας με χαλάς συστάσεις 
προς στοιχειώδη γραφικήν έργασίαν 
και διεχπεραίωσιν τοϋ "Αιολικού Α
στέρος,,. 
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Υπεύθυνος Χαρ. Γ . Βαφειάδης 

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ]* £· ΣΠΥΡΕΛΗ 
Το πλουσιώτερον τών έν τή πόλει μας ε ι ς ποικι-

λίαν ειδών Κ Α Τ Α Σ Τ Ι Χ Ω Ν , Χ Α Ρ Τ Ι Κ Ω Ν , Φ Α -
Κ Ε Λ Α Ω Ν και απάντων τών λοιπών χρειωδών διά 
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α καΐ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α . 

Μέ ειδικότητα Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν ειδών, Μ Ο Υ 
Σ Α Μ Α Δ Ω Ν δι' Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ διά Τ Ρ Α Π Ε -
Ζ Ο Μ Α Χ Λ Ι Ι Λ Α και λοιπών καί ΜΕ Χ Ι Λ Ι Α Δ Υ Ο 
άλλα είδη. 

Τιμαί ώρισμέναι έκτος Συναγωνισμού. 

^ Ε Ο Τ Ε Ρ ί Σ ί ν Ι Ο ί : , , 
Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

Έκ?>&δόμ,ενον δ ε ς του Μηνός 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

Έμ,τ:ε4ο:εχον πάντα τα νέα «Patron» Ίχνάρςα φορΞΐ*άτο>ν α>ς xaè 
ε ρ γ ό χ ε ι ρ ω ν , άπαραίτητον S t a πασαν Οεχογένε&αν' 

Γενικοί αντιπρόσωποι έν Κυδωνίαις καί τών πέριξ. 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΉΜΟΥ 

Γραφεϊον έναντι τραπέζης Μυτιλήνης 
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ΕΝ 8 Ϊ Μ Ι Α Ι 2 
Κατασκευάζονται μάρκες παντός εί

δους μετά ^κ/.1( όρων καλλιτεχνικών σημά-
και χαρακτήρων Κατα-
στεονιΰν, φίλτρο)ν, μπάνιων, Γ φα-

διαφόρων ευρωπαϊκών σχεδίων. " 
Επισκευάζονται παντός είδους φώτα, 

ΛΟΥΞ, Μ Γ Ι Λ Λ Χ Σ Α Ρ , ΡΑΛΙΟΥΜ, 
Γ Α Ζ Ο Λ Ι Ν Η Σ Κ . Λ. Π . 

ε 5 ^ 
< Η W ο 
ili w 5 ^ 

κ >~ s; * ^ « 
^ ^ ^ ^ 

C 2Ε "* Ο 

ILI Ο 
ψ> α! 

<3 
U4 
Ut 
f-4 
< 
Μ 
Ο 
< 
ο 

Ο. >— Ο 
Η ο à? » Η -ω 

IC 
vi 
c 

ο 

3. 

Β* 

C 

3 >~ 



ZAMPIoy sysTP^Tioy 
I I I Y M I I I I I 

Κτεοεον νεόκτεστον εκτάκτου άρχετεκτονεκής. 
Ίδ*εοκτησεα IV. Α . Γ Ο Μ Α Τ Α εές το κέντρον της 

πόλεως. 
*Επεπλωσες εξόχως τελεεα, σπανία ετε καε δ*εά τάς 

μεγαλουπόλεις της Τουρκίας. 
Περεποεησες καε υπηρεσία «Non Plus Ultra.» 
Γεύμ,ατα έπε παραγγελεα Γάλα — Ζύθος καε ολλα 

τα Ευρωπαϊκά ποτά. 


