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Και πρώτον περί της φυσικής αγωγής, κα
τά τον Κάντιον. Αντιθέτως προς τον Σπένσερ, 
δστις διετύπωσε δια τους ομοεθνείς του τό πε-
ριβόητον απόφθεγμα: δτι ό παις οφείλει νά εινε 
καλόν ζφον,ΐνα άντεπεξέλθη τελεσφόρως προς 
την πάλην του βίου, διότι τοϋτο εινε τό τέλος 
της αγωγής, κατά τον "Αγγλον φιλόσοφον, ϊνα 
παρασκευάση δήλον δτι τον παΐδα τελείως προς 
την ζωήν, — ό Κάντιος έδίδαξεν, δτι ή αγωγή 
είνε ακάματος πρόοδος και σταθερά προσπά
θεια προς εντελή άπαλλαγήν από των δεσμών 
τής φύσεως, ή, ταύτόν ειπείν, από τής καταστά
σεως, ην έχει κοινήν προς τά ζφα ό άνθρωπος. 
"Η πρώτη ανατροφή μεταβάλλει τό ζώον εις 
δνθρωπον. Δεν έ'χει οΰτος τό ϊνατνκτον, δπως 
τάάλλα ζφα ώς όδηγόν καΐ αυτάρκη διδάσκα-
λον, αλλά τό λογιχόν μόνον, δι ' ου και οφείλει 
αυτός έξ Ιδίων νά κανονίση τό σχέδιον τής αγω
γής του, νά μεταχειρισθή πάσας τάς ιδιότητας 
της λογικής αυτού φύσεως. Οΰτως ή μία γενεά 
παιδεύει την άλλην εν τή πορεία τών χρόνων. Ή 
πρώτη εινε καθ ' ολοκληρίαν αρνητική, κατά τήν 
γνώμην του Κάντιου, κωλύουσα τον άνθρωπον 
να παρεκτραπή του προορισμού του και νά έξο-
χείλη εις τάς φυσικάς κλίσεις του ζώου, έν φ 
ή παιδεία εινε τό Φετιχόν μέρος τής αγωγής. 
Η πρώτη εξαναγκάζει αυτόν νά ΰποταχθή εις 

τους νόμους τής ανθρωπινής φύσεως, νά κα
τανόηση και νά σεβασθή καθόλου τήν άξίαν του 
νόμου και τήν δύναμιν εις τό έ'ργον τής αγω
γής του. Και επειδή έχει μεγίστην κλίσιν ο άν
θρωπος προς τήν έλευθερίαν, ε'ις ην δύναται 
να θυσιάση άπαντα, πρέπει εγκαίρως νά έθισθή 
να ύποτάσσηται είς τά παραγγέλματα του λόγου, 
άλλως «\χ άκολουθήση βραδύτερον δλας τάς ι
διοτροπίας τής φύσεως. Εντεύθεν ή άγριότης 
ην τηρούσί τίνες δι ' δλου του βίου^έκ πλημμε

λούς ανατροφής, διότι ουδέποτε παίδες εΰρον 
άντίστασιν εις τάς ορέξεις των. Τοιαύτη μά
λιστα είνε ή αγωγή τών ευγενών και τών ηγε
μόνων, ην οίκτείρει ό φιλόσοφος τής Καινιξβέρ-
γης. 

Παιδείας δεν μετέχουσι τά ζώα, ά φ ' οΰ και 
"φρονήσεως" εινε άμοιρα, ώς λέγει ό Αριστο
τέλης, και μόνον τό άσμα μανθάνουσι και δι
δάσκονται τά πτηνά παρά τών γονέων. Και 
εινε τό θέαμα τούτο γοητευτικον αληθώς, κατά 
τον Κάντιον! Διά μόνης τής αγωγής εξανθρω
πίζεται αληθώς ό άνθρωπος. Αξίζει τόσον δσον 
και ή ανατροφή και ή μόρφωσις, ής έτυχεν. "Ω! 
εάν υπέροχος τις και προνομιούχος διάνοια ήθε-
λεν άναλάβη τό έ'ργον τής ημετέρας ανατροφής, 
θά έβλέπομεν τότε τί ήδύνατο νά κατορθώση ή 
ανθρωπινή φύσις! — αναφωνεί μετ' ενθουσι
ασμού ό γνήσιος πλατωνικός και ιδεολόγος Κάν-
τιος! 'Αλλ' ώς έχομεν είνε αδύνατον τούτο. Και 
δμως πρέπει νά βοηθώμεν τήν φυσιν νά κάμνη 
και εν έ'τι βήμα προς τά πρόσω, τ. έ'. προς τήν 
τελειότητα. Ό Πλάτων εΐπεν δτι και αυτή " ή 
πολιτεία είνε τροφή ανθρώπων, καλή μεν 
αγαθών, ή δ ' εναντία κακών." Ό Κάντιος φρο
νεί δτι ή έ'λλειψις τής ανατροφής είνε κακόν 
δεινότερον τής άπαιδευσίας, τής άμουσίας, ώς 
ειπε χαριέντως ό φιλόσοφος ποιητής. Εις τό 
πρόβλημα τής αγωγής έγκειται τό μέγα απόρ
ρητον τής τελειώσεως τής (Ινθρωπίνης φύσεως, 
αναφωνεί ό Κάντιος. ΕΙνη γλυκύ και παρήγο
ρο ν νά αναλογίζεται τις δτι ή ανθρωπινή φύσις 
θά άποβαίνη άείποτε βελτίων εαυτής διά τής 
αγωγής και δτι θά ήδύνατο κατά τούτο νά φθά-
ση εις τήν τελειότητα, ής εινε δεκτική κατ' ε
ξοχήν. 

Τό διάγραμμα άρα θεωρίας τινός παιδαγωγι
κής εινε ευγενές ΐδανικόν ώφέλιμον αναμφι
βόλως, και άν έτι εινε "^δυνατόν νά πραγμα
τοποίηση. Δέν πρέπει να θεωρώμεν τήν Ιδέαν, 
τό ΐδανικόν δήλον δτι, ώς χίμαιραν, ώς δνει-
ροπόλημα φανταστικόν, επειδή τά εμπόδια κω-
λύουσι τήν πραγματοποίησιν αυτού δι ' έργων 
Τό ΐδανικόν ουδέν άλλο εινε ή τύπος τις κα 
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μορφή του τέλειου, μή άπαντωμένη εισέτι είς 
την πραγματικότητα. Τοιαύτη λ. χ. ή ιδανική 
πολιτεία, ή κυβερνώμενη κατά τους νόμους της 
απολύτου δικαιοσύνης, περι ής εΐπεν ό Πλάτων 
οτι εΐνε δυνατή και ;ιν άπαξ μόνον οπουδήπο
τε ή ότεδήπυτε πραγματοποιηθΓ). 3Α/.λ' ί] Ιδέα 
εν πρώτοις δεν πρέπει νά εΐνε ψευδής, εΐτα ουχί 
αδύνατος νά μεταστήση τά έπιπροσΌΌνντα εμ
πόδια. "Αν λ. χ. όλος ο κόσμος έψευδετο, ή ει
λικρίνεια θά ήτο διά τοντο αδύνατος; θά ήτο 
δήλο ν δτι καθαρά χίμαιρα; — 31δού αποφθέγ
ματα εξόχως πλατοονικής διανοίας. —· Μέ την 
σημερινην αγοογήν ό άνθρωπος δεν επιτυγχάνει 
τον σκοπόν της ύπάρξεοός του. Πόσαι διάφορα! 
ύπάρχουσι και πόο*οι τρόποι, άτακτοι, ανώμαλοι, 
αδιόριστοι! Ούδαμοΰ αί αύται άρχαΐ και τά αυ
τά άϊκόματα, τά όποια πρέπει νά γίνωσιν οίον 
δευτέρα φύσις εΐς το έργον της αγωγής. Ύ π ά ρ 
χουσι πολλά σπέρματα έν τή ανθρωπινή φύσει, 
τά όποΐα πρέπει νά άναπτΰςωμεν και νά καλ-
λιεργήσωμεν, ϊνα φθάση αΰτη εις τον προορι^· 
σμόν της. 9Αλλά το ντο κατορθ;>νοι αν εχωμεν 
έπίγ: ωζιν τον σκοπού, ον επιδιώκει ή αγωγή. 
Εΐνε αρα τέχνη και, επιστήμη η παιδαγωγία, 
άν και εΐνε έργον ολοκλήρων γενεών, αιτινες κλη-
ροδοτοΰσι είς τους επερχόμενους τους θησαυρούς 
τ ης σοφίας των. Ή πρόνοια έπλασε ν 0?τα> %&ν 
άνθρωπον — μόνον ούτος μετέσχε "·&είας μοί
ρας, *' εΐπεν ο Πλάτων — ώστε αυτός εξ οικείας 
γνώμης νά πραγματοποίηση το άγα&όν. Ι δ ο ύ 
ό κόσμος, εΐνε ιδικός σου! Ένεφντενσα εΐς την 
ψυχήν σου πάντα τά σπέρματα προς το άγαϋ'όν. 
9 Από σου εξαρτάται νά άναπτνςης αντά, έν σοι 
κείται η ευδαιμονία ή ή κακοδαιμονία σου! — 
ούτως ήδννατο νά ομιλήση ο Πλάστες προ; τους 
ανθρώπους. Ρήματα αληθώς θαυμάσια! 

Όφείλει αρα εν πρώτοις ό άνθρωπος νά ά-
ναπτΰςη τάς έμφυτους αυτοί δυνάμεις προς τό 
άγα&όν. Ό δημιουργός δέν έθηκεν αύτάς £ν 
τή ψνχή του τελείας, άλλ9 απλώς τάς δυνάμεις 
μόνον, αΐτινες οντε άγαθαι, ούτε κακαί καθ 3 ε
αυτός εΐνε, και ουδείς λόγος έν τούτω περί ή$Ί-
χότητος. Κατά φΰσιν ο ντε αγαθός ούτε κακός 
εΐνε ο άνθρωπος, καθ 3 εςιν μόνον και άγωγήν 
και προαίρεσιν γίνεται τοιούτος. Νά διάπλαση 
εαυτόν, αν εΐνε κακός, νά άποβή βελτίων, νά 
μορφωθή είς ηθικότητα και άρετι,ν — ιδού το 
Κ Α Θ Η Κ Ο Ν του ανθρώπου. Ό ώρίμως σκε
πτόμενος κατανοεί πόσον δυσχερές εΐνε το έργον 
τούτο. Ή άγωγη εΐνε τό μέγιστον και τύ δεινό-
τατον των προβλημάτων, ών επιβάλλεται έν τω 
βίω ό άνθρωπος — αποφαίνεται ό βαθυνου-
στατος Κάντιος. Ή πεπαιδευμένη διάνοια εξαρ
τάται από της αγωγής και ή άγωγη αύθις από 
της παιδείας, Ο ντο.) σνμβαδίζονσιν αμφότερα ι 
εις τό έργον τής ανθρωπινής προόδου, εΐς το έρ
γον της ήμερώσεως και τού πολιτισμού. Δυο 
τινά ήτο χαλεπό ν και άμήχανον νά επινόηση ό 
άνθρωπος, την τέχνην τού κυβερνάν, και την 
τέχνην τοΓ' παιδεύειν τούς ανθρώπους. Και ό

μως ό περί τούτων λόγος δέν εληξεν έτι άχρι σή
μερον! Εΐνε ή πολιτική και ή ή&ική τέχνη, ώς 
θά έ'λεγεν ό Πλάτων και ό Αριστοτέλης, υϊτινες 
και τήν πολιτικήν ώς μέρος της ήϋ·ικής ύπελαμ-
βανον. Κατά ταύτη ν έδει νά μετέχωσιν "αιδοϋς 
και δίκης," τ. ε. ήθικότητος και δικαιοσύνης, 
ίνα συστηθώσιν αι πόλεις, ϊνα καταστή δήλον 
δτι δυνατός ό πολιτικός και ό κοινωνικός βίος 
της άνθρωπότητος. Εΐνε ό νόμος ούτος τού Διός, 
ώς λέγει σοφώς ό μεγαλοπρεπής Πρωταγόρας πα
ρά Πλάτωνι. 

3 Αλλ 3 'όπως ή κυβερνητική τέχνη δέν εφθασεν 
εΐς τό ιδεώδες έ'τι τής τελειότητος, ούτω και ή 
αγωγή των ανθρώπων καθόλου απέχει πολύ τού 
προορισμού της. Ζώμεν έν εποχή πολιτισμού α
ναμφιβόλως, άλλ 3 ουχί και ήΦικής τελειότη
τος.—Ούτω φρονεί ό Κάντιος. "Αλλά πώς δΰ-
ταταί τις νά καταστήση τούς ανθρώπους εύδαί-
μονας, άν μή καταστήση αυτούς ή&ικούς και 
μεμορφωμ?νους; Εΐνε τύ περίφημον δόγμα τού 
Σωκράτους περί τής "βασιλικής τέχνης 3 3 — ού
τως ονομάζει τήν φιλοσοφίαν — ητις εΐνε ικανή 
νά ποιήση "σοφούς αμα και αγαθούς 3 3 και άρα 

Γ' εύδαίμονας'3 τούς ανθρώπους. Ε π ε ι δ ή αι 
έμφυτοι δυνάμεις τού ανθρώπου δέν αναπτύσσον
ται έ'ξ εαυτών, πάσα αγωγή εινε τέχνη. 'Αλλ 3 

αύτη εΐνε τό πρώτον μηχανική, τ.έ'. άνευ σχεδί
ου, άνευ έπιγνώσεως τού σκοπού της. 'Αλλ 3 ή 
αληθής τέχνη εΐνε λελογισμένη και έμφρων, 
και τοιαύτη μόνον ούσα γίνεται επιστήμη. Ή 
μεν εμπειρία τέχνην, τ.έ'. έπιστήμην, έποίησεν, ή 
δέ απειρία τύχην, εΐπεν ό αρχαίος σοφιστής. Οΐ 
γονείς, υσοι ηνμοίρησαν άγιογής, εΐνε αυτοί πα
ράδειγμα μιμήσεως άξιον διά τά τέκνα των.Άλλ* 
ϊνα μόρφωση τις άλλους οφείλει ον μόνον αντός 
νά εΐνε μεμορψωμένος, αλλά και νά εργάζεται 
μετά τέχνης, τ.έ'. μελέτης και επιστήμης. Ή τέχνη 
διώκει τήν τύχην, ή επιστήμη τον απλούν μη
χανισμό ν και έν τή παιδαγωγία. 

3Αξίωμα τής αγωγής, τό όποιον άείποτε ό-
φείλουσι νά έχο>σι πρύ οφθαλμών οι άξιου ντες 
νά παιδενωσιν άλλους, εΐνε δτι οί τρόφιμοι πρέ
πει νά παιδενωνται ονχί πρύς τό παρόν, τ. έ. 
πρύς τήν ένεστώσαν κατάστασιν τον ανθρωπίνου 
γένους, αλλά πρός τι να μορφήν βελτίονα, δν-
ναμένηννά πραγματοποιηθη έντω μέλλοντι, τ.έ'. 
προς τύ ίδανικόν της άνθρωπίνης τελειότητος, 
πρός τύν εντελή προορισμόν της! Τύ αξίωμα 
τούτο εΐνε σπονδαιότατον, κατά τον γνήσιον 
πλατωνικών διδάσκαλον της Καινιξβέργης. 'Αλλ" 
οΐ γονείς παιδενονσι συνήθως τά τέκνα πρύς την 
ένεστώσαν κατάστασιν, όσονδήποτε διεφθαρμέ
νη και άν εΐνε αντη! — διότι έ'χουσι προ οφθαλ
μών μόνον τό συμφέρον, και εΐνε άρα και αυτοί 
και οί ηγεμόνες εμπόδια πρός τήν όρθήν άγω-
γήν τού ανθρωπίνου γένους, κατά τήν γνώμην 
τού Κάντιου. Ά λ λ 3 οι μέν ηγεμόνες έπαυσαν 
έκτοτε νά μεταχειρίζονται τούς υπηκόους ώς όρ
γανα των σκοπών των, ώς λέγει ό Κάντιος* οί 
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δέ γονείς; — Εΐνε άείποτε αμετάβλητοι! Άλλ" 
ή καλή άγο)γή εΐνε πηγή ευτυχίας, πηγή παντός 
αγαθού είς τον κόσμον. Μόνον σπέρματα πρός 
τό αγαθόν ΐ'πάρχουσιν έν τω άνθρώπω. Αίτιον 
σε τής κακής αγωγής εΐνε ουχί έμφυτος κακία, 
αλλά τό δτι δέν ύποτάττουσι τήν φΰσιν εις νό
μους, τ. ε. εις κανόνας αγωγής και πειθαρχίας. 

. Πρέπει λοιπόν νά άφεθή τό πρόβλημα τής α
γωγής εΐς τούς έμπειρους, τούς ίκανοΰς, τούς ε
πιστήμονας. Τό αυτό πρέπει νά γίνεται και έν 
τοις έκπαιδευτηρίοις — κατά τήν έποχήν τοΰ 
Κάντιου ήρχισεν ή άναμόρφωσις τοΰ εκπαιδευ
τικού συστήματος έν Γερμάνιο;. Οί μάλιστα πε
φωτισμένοι πρέπει νά διευθΰνωσι τήν άγωγήν. 
Άείποτε οί ίδιώται έπρωτοστάτησαν εΐς τό πρό
βλημα τούτο. Αυτούς έμιμήθησαν οί πολλοί κα
τόπιν. Βραδέως πάνυ και βαθμηδόν προέβη ή 
άνθρωπότης εΐς τον προορισμόν της. Ή πρόο
δος οφείλεται είς υπέροχους τινάς φύσεις, 
είς άνδρας πεπροικισμένους μέ αίσ&ήματα 
ευγενή, γνησίως φιλάν&ρωπα, εργαζομένους 
πρός τό γενικόν άγα&όν, Ικανούς νά νοήσωσι 
καϊ νά έπιτελέσωσι δι' ϊργων τύπον τινά ύ-
ψηλότερον} μορφήν βελτίονα αγωγής, δυνα-
μένην άείποτε νά πραγματοποίηση έν τφ 
μέλλοντι. — Ταΰτα λέγων ό Κάντιο ς μόνον ου
χί δακτυλοδεικτεΐ τά ευγενή πνεύματα, τούς φι 
λοσόφους, από τού Πυθαγόρου, τοΰ Σωκράτους, 
τοΰ Πλάτωνος, άχρι τοΰ Ρουσσώ και έαυτοΰ, 
εΐς τά όποΐα οφείλεται ή ευδαιμονία τής άνθρω
πότητος, οπωσδήποτε και άν έκλάβωμεν τήν έ'ν-
νοιαν αυτής και τήν δΰναμιν, εΐτε ώς άπλήν εΰ-
τυχίαν δήλον δτι και άπόλαυσιν των υλικών α 
γαθών, εΐτε ώς εύπραξίαν καϊ ένέργειαν κατ* 
άρετήν, ώς έφρόνει ό Αριστοτέλης. 

Συμπεραίνοντες λοιπόν λέγομεν, δτι ή αγωγή 
οφείλει πρώτον: νά παίδευση τον άνθρωπον, 
νά φροντίση- δήλον δτι νά εμπόδιση τήν αΰξη-
σιν των ένστίκτοον, τά όποΐα έ'χει κοινά πρός τά 
αλλα ζφα, και νά προαγάγη έν αντώ ό τι έ'χει 
γνησίως άνύ^ρώπινον. Αποστερεί ούτως αυτόν 
τής άγριότητος και άρα εξημερώνει αυτόν. 

Δεύτερον οφείλει: νά μόρφωση αυτόν, τ. ε. 
νά διάπλαση τήν διάνοιαν αύτοΰ μάλιστα διά 
τής παιδείας και νά καταστήση ίκανόν πρός τον 
βίον. Ή παιδεία εΐνε ό'ργανον πρός πάντα σκο
πόν, εινε ικανή καθ 9 εαυτή ν. 

Δια τής παιδείας θά απόκτηση τήν φρόνησιν, 
τ- ε. τήν τέχνην τοΰ βίου, ϊέξ ής και μόνης θά 
καταστή ικανός νά ζήση εν τή κοινωνία, φίλος 
μετά φίλων, και πολίτης λόγου άξιος. 

Όφείλει τρίτον νά διάπλαση αυτόν καχ' άρε-
τήν, νά μ ό ρ φ ω σ η τήν καρδίαν αύτοΰ και τό ή-
&ος9 νά καταστήση δήλον δτι τον άνθρωπον ή-
&t>Hóv. Εΐνε τούτο τό ύψιστο ν τέλος τής αγωγής, 
ή μόρφωσιςτοΰ χαράκτηρος δήλον δτι. 

Κατά τούτο οφείλει νά έ'χη ώς άξίιομα ήγεμο-
νικόν δτι έν πάση περιπτώσει πρέπει νά προτι
μά μόνον τό αγαθόν, τ. ε. νά βουλεύεται και 
νά πράττη κατά ήύ^ικά αξιώματα. 31δού ό χα-
ρακτήρ! — κατά τον μεγαλόφρονα φιλόσοφον 
τής Καινιξβέργης. 

Αναβάλλω ν εΐς εύθετο ν χρόνο ν , ϊνα μή παρατεί
νω εΐς μήκος τον λόγον, τήν άνάλυσιν τού δλου 
συγγράμματος τού Κάντιου προσεπιλέγω,δτι ή 
εφαρμογή τών αρχών τούτων έν τή μικρά σχολι
κή κοινωνία εΐνε "ευγενές ιδεώδες,1" πρός 6 
άξιώ νά ρυθμίζωσιν άείποτε τον βίον και τάς 
πράξεις αυτών οί παιδευόμενοι και εύχομαι εξ 
δλης καρδίας νά πραγματοποιήσωμεν διά τοΰ 
παραδείγματος και τής διδασκαλίας οί παιδαγω-
γούντες, διότι ήμεΐς και παιδεία και άξιώματι εί
μεθα εΐς θέσιν ου μόνον νά διοάξωμεν, αλλά και 
νά μορφώσωμεν τούς παιδευομένους κατ3 άρε-
τήν, όπερ εΐνε τό ύψιστο ν τέλος Τ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ . 

3?> 3?-; 3?̂  5^ 9^- 9^ Λ-

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

Η Ε Δ Ι ί α . Δ Ι Λ Π Λ Ρ ' Ε Λ Δ Β Σ Χ 
ϋ,'ΑΙ χάριτες τέμενος τι λαβείν, δπερ 

οΐιχΐ πεσεϊται ζητοΰοαι ψυχήν ευρον Αριστοφάνους , , 
(ΠΛΑΤΩΝ) 

(Συνέχεια και τέλος) 

Οΰτωό "Αριστοφάνης διέδραμε τήν κνριαρχί-
αν άπασαν τον πνενματος' έμαστίγωσε τάς κακί
ας και τά γελοία επί τών ιερών βωμών, ώς έν τΐ| 
Σχολή τών σοφιστών ή έν τώ βήματι τών ρητό
ρων. "Αλλ* δσω τό στάδιόν τον ήτο ευρν, τοσον-
τω δυσχερής ή επιτυχία αύτοΰ. Πώς νά ΐκανο-
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ποίηση δημόσιον άπαρτιζόμενον έκ στοιχείων 
τοσούτων διαφόρων την γέννησιν,τήντύχην, την 
άνατροφήν, τον χαρακτήρα, την γνώμην, τό συμ
φέρον; Πώς νά επικράτηση θεατών, όντων άμα 
καί δικαστών; "Οπως επιτυχή του τοιούτου, ώ-
φειλε νά κατέχη έξοχα προσόντα* ώφειλε νά εΐνε 
ποιητής έξοχος αμα και εύχαρις γελωτοποιός. Ή 
καθολικύτης αύτη του πνεύματος, ό συνδυασμός 
τών έξοχωτέρων και των μάλλον διαφόρων ιδιο
φυϊών, έπεφυλάξατο τφ 9Αριστοφάνει εξαιρετι
κών ίϊέσιν μεταξύ τών σατυρικών, καί Ιάν η αλη
θές δτι τά καλώς γεγραμμένα δέν άπόλλυνται, τό 
λεκτικόν του ΰφος αρκεί δπως εξασφάλιση αύτω 
την άθανασίαν. 

Ουδείς, πράγματι έγραψε την άπέριττον εκεί-
νην φράσιν, την σαφή, την ακριβή, την γλαφυ-
ρόν ήτις την δόξαν της Αττικής φιλολογίας ά-
πειργάσατο και ώ; άπομίμησις τοσούτον ζίοηρά 
και άκριβοεπής εν ουδεμία άλλη διαλέκτω εί· ρν-
ται. "Εχει εν τώ ειρμώ ρώμην ό'μα και εικαμψί-
άν, την έκλογήν τών ορών ασφαλή καίάβ'αστ'η', 
την σΰνδεσιν τών λέξεων οΓρμανικήν* βαίνει είΐΚ* 
πρίς τον σκ>πόν, στοχάζεται ακριβώς και πλήτ
τει ισχυρώς και όταν έτι φαίνεται μόλις θίγυ>ν. 
Ύ π ο την φαινομένην άμέλειαν κρύπτεται τελεία 
τέχνη. Τοιούτος εν τω διαλόγω. Έ ν δ έ τω Χορώ 
ο Αριστοφάνης ομιλεί την γλώσσαν του Πινδά
ρου και Σοφοκλέους* βαίνει έπί τών ιχνών τών 
δύο τούτων μεγάλων υμνωδών, χωρών μέχρι τών 
ύψηλοτέρα>ν τής ποιήσεως σφαιρών* το λυρικόν 
του ύφος εΐνε τολμηρόν, ορμητικόν, νευρώδες, 
τπγλήεν, ή έμπνευσίς του καλαισθητική. 

"Απαντες οί τόνοι μεθαρμόζονται θαυμασίως 
ειο τό πνεύμα του. Ό τ έ μεν, ώς περί τό τέλος τής 
" Ειρήνης„ τυγχάνει είδΰλλιον έμπεποτισμένον 
της δρόσου και του αρώματος τής εξοχής" ότέ δε 
επί χάρις φαντασία, ελευθέρα, σπινθηροβόλος, 
ώ; εν πολλαΐς σκηναΐς τών " 'Όρνίϋ'ων ,,' άλ
λα τό έξοχον δώρον δπερ έπερείδει αυτόν εις 
ιά τοσούτον διάφορα ά π 9 αλλήλων εϊδη, τυγχά
νει ή γόνιμος καί ανεξάντλητος φαντασία του ή 
τις ουδέποτε άφίνει νά διοραθή τό ελάχιστον ί
χνος ασθενείας, ή κοπώσεο:ς ποιητικής. Εϊς τινα 
τών ΪΙαραβάσεών τον τήν τών Νεφελών, ε
παινεί εαυτόν διότι ίποίκιλεν έπ 9 άπειρον τάς έ
πινα ί ας του* εάν δέ ό προσωπικός τον ούτος έ
παινος εΐνε ήκιστα μετριόφρων, τυγχάνει τουλά
χιστον δικαιότατος, ουδέν Υχνος όντο)ς όμοιότη-
τος ευρίσκαμεν αύτε εις τά αντικείμενα άπερ ό 
ποιητής επί του θεάτρου πραγματεύεται, ούτε εις 
τους χαρακτήρας ους έξεικονίζει. "Απαντα τά 
δημιουργήματα του εΐσιν εξ ίσου νέα, εύφυ-
ά, άνελισσόμενα μετά λάμποντος πλοιπ:ου εν 
ταΐς λεπτόμερείαις, άναζίοπυρούντα έκάστην σκη-
νήν, άν<χκαινίζοντα άπαύστο>ς τήν προσοχήν καί 
τον γέλωτα. 

Μία τών συνηθέστερο:» ν μορφών δ ι 3 ών περι-
βάλλει τάς εννοίας του , εΐνε ή αλληγορία * δύ
ναται τις νά εΐπη δτι τό ί>έατρον του Α ρ ι 
στοφάνους εΐνε σειρά γελοιογραφημάτων, έν
θα πάσα ιδέα έλαβε σάρκα καί αναπαρίστα

ται όπό άνθρωπίνην μορφήν. Προσωποποι-
ειν ΐδέαν άφηρημένην μεταμορφοΰν αυτήν εις 
δν έμψυχον δπως καταληπτότερα τφ δχλω κα-
ταστή, τυγχάνει πράγματι αρμονία τελεία έν 
συνδυασμώ τής Αρχαίας Κωμωδίας, τής 
Κωμωδίας εκείνης έν ή ό ποιητής δεν φεί
δεται λεπτομερειών του πραγματικού βίου,, ό
σον χυδαΐαι καί άν ώσιν αΰται, καί εξωθεί 
τήν ιιλικοποιηθεΐσα ν έξεικόνισιν τών παθών 
μέχρις ασέμνων κινήσεων, μέχρις επαίσχυν
του έν λόγοις καί πράξεσι κυνισμού! 

Ή προς πάσαν σεμνότητα περιφρόνησις αύ
τη, ή αχαλίνωτος αυτη τής γλώσσης ακολασία 
πολλάκις ήλεγχθησαν τφ Άριστοφάνει , τινές 
δέ τών νεωτέρων κριτικών αποφαίνονται δτι 
ό ποιητής δέν ήθελεν είναι οΰτε έλασσον χα
ρίεις, ούτε έλασσον νευρώδης σεβόμενος τήν ήθι-
κήν. Έ ν τούτοις δίκαιον εΐνε πριν τον καταδικά-
σωμεν,νάέξετάσωμεν εάν 6 χρόνος κ α θ 3 δν έζη, ή 
του Θεάτρου αύτη γένεσις, τέλος τό ποιόν 
του ακροατηρίου δέν συνηγορούσινύπέρ αύταύ 
τήν χοριν τών ελαφρυντικών περιπτώσεων . 
Μή λησμονώμεν ότι ή Κωμωδία οφείλει την 
γένεσίν της εις τάς εορτάς έκείνας, καθ 9 ας 
ό Πρίαπος έωρτάζετο παρά τον Βάκχον. καί 
α! φαλλοφορίαι ύφίσταντο έτι ώς θρησκευτι
κή τελετή, κ α θ 5 δ ν χρόνον έγραφεν ό "Αριστο
φάνης. Μή λησμονώμεν δτι αί θεατρικαί πα
ραστάσεις ήσαν άπηγορευμέναι εις τάς γυναί
κας καί τά παίδια. Ίδ ίώς δέ υπό σπουδαίαν 
έποψιν δφείλομεν νά λάβωμεν τάς διεπούσας 
τότε κοινωνικάς συνθήκας . Οι αρχαίοι λαοί 
ουδέποτε ένόησαν τήν αιδώ, ώς τήν εννοεί ό 
λεπτολόγος πολιτισμός μας" έλεγον τά πάντα 
άπερικαλύπτως, καί λέξις ήτις θά έξανίστη τον 
ήκιστα ημών αΐδήμονα, ούδ 9 έπ 9 ελάχιστον 
τον αΐδημονέστατον έξέπληττε τότε. Μή ψέ -
γωμεν λοιπόν τον κωμικόν ποιητήν άκολουθή-
σαντα τά έθη τού αιώνος του, καί εάν αί πε-
ριγραφαί του είσί συχνάκις άσεμνοι, ψέξοψεν 
μάλλον τήν κοινωνίαν ήτις προεκάλει ύπο το
σούτον έκτετραχηλισμένα χρώματα άπεικόνισιν. 
Αναμφιβόλως ό Αριστοφάνης ήδύνατο ήττον 
νά έπιμένη επί τών κυνικών τούτων εικόνων 
ένθα φαίνεται μάλλον άρεσκόμενος, δέν θά ά-
πέλειπον δέ καλαίσθητοι άνθρωποι καί επί 
τών συγχρόνων του έτι, οϊτινες μάλλον διά 
τούτο θα τον έξετίμων. 9Αλλ 9 ό δχλος έκάθη-
το έν μάζη επί τών εδωλίων, ήγάπα δ * ού
τος άδρόν τον γέλωτα καί τάς λέξεις γυμνάς, 
ό δέ ποιητής τον εξυπηρετεί κατά τάς ορέξεις 
του, μή έπιθυμών νά θυσιάση εν τών ευχερέ
στερων καί ασφαλέστερων μέσων τής δημοτι
κότητας του. 

Ό Αριστοφάνης άπήλαυσε ζών τής δόξης 
του, διά πανδήμου δέ ψήφου οί μεταγενέστε
ροι έδικαίωσαν τήν υπό τών συγχρόνων του 
έξενεχ{)εΤσαν κρίσιν. Γνωστόν τό μετά τήν 
θανήντού ποιητού ί π ό τού Πλάτωνος καί έν έπι-
κεφαλίδι τής παρούσης μελέτης φερόμενον ε
πίγραμμα. Τό έγκώμιον δυνατόν ,νάΛ φανη ύ-
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περβολικόν διά τον άναγινώσκοντα μετά εί
κοσι πέντε δλους αιώνας, εικόνας κόσμου μή 
υφισταμένου ήδη. 9Αλλά μεθ 9 δλας τάς ουσι
ώδεις διαφοράς τών έξεων, ορέξεων, σκέψεων 
αιτινες χωρίζουσι τον αϊώνά μας άπο τής ε
ποχής εκείνης, μεθ 9 δλην την άσάφειαν καί τήν 
αναπόφευκτο ν ψυχρότητα πληθυος παρωχημέ
νης εποχής συγγραφικών χωρίων, αΐσθανόμεθα 
εαυτούς ελκυσμένους, θελγομένους, τερπομένους 
δεσποζομένους τέλος υπό τής θαμβωτικής ταύ
της Μούσης, τής πλουσίως έν πνεύματι καί 
ποιήσει διακεχυμένης ταύτης φαντασίας. Προσ-
πα&ήσωμεν ν 9 αναπαραστήσαμε ν διά τής δια
νοίας οποία ώφειλε νά είναι ή άμετρος τέρψις 
9 Αθηναϊκού θεατηρίου άκροωμένου μιας τών 
σατύρων του, οπότε εκάστη τών έθών λεπτο
μέρεια έγένετο καταληπτή, έκαστος υπαινιγμός 
ευθύ έπληττε, τό δέ πρότυπον πολλάκις έν τώ 
άμφιθεάτρω παρίστατο μεταξύ τών θεατών α
πέναντι τού επί τής σκηνής άπομιμήματος! 
Ό π ο ι α πάθη έξεγειρόμενα! Όπο ΐα ι παραφο-
ραίενθουσιασμού καί οργής! Ό π ο ΐ α ι έπευφημί-
αι ! Καί πώς ήσθάνετο εαυτόν πανίσχυρον ό 
κωμικός ποιητής προ τών δχλικών τούτων κα
ταιγίδων, οπότε ϊσος πρύς τον θεόν τής θα
λάσσης έξηγειρε καί έταπείνου κατ 9 άρέσκειαν 
ταύτας! 

0 Η πο ιητική δόξα του 9 Αρ ιστ ο φάνους, ή 
έπί τού Αθηναϊκού λαού έπίδρασίς του, οί 
πολυάριθμοι στέφανοι οί άπονεμηθέντες αύτω 
κατά τάς έορτάς τού Βάκχου, ιδού άπασα ή βι
ογραφία του ' ή προσωπική του ιστορία τυγχά
νει έκ τών σκοτεινότερων. 9ΑγνοεΙται ήτε χρο
νολογία τής γεννήσεως του ώς καί ή του θανά
του ταυ* γνωστόν μόνον δτι αί Νεψέλαι δι-
δαχθεΐσαι τώ 424 η . χ . ην ή πρώτη του 
κωμωδία, οπότε ώφειλε νά είναι τριακοντοΰτης 
δριον προς έπιτυχίαν Χοροϋ. Ή οικογένεια 
τού ποιητού ήν κοταγωγής Ροδίας, κατά δέ 
τον Σουΐδαν έκεΐσε καί έγεννήθη* κατ ' άλλους 
εΐλκε το γένος έξ Αιγίνης, αί πλεΐσται δμως 
τών μαρτυριών πείθουσιν ημάς* δτι ό Αρ ιστο
φάνης έγεννήθη καί άνετράφη έν 9Αθήναις, 
ών πολίτης ^Αθηναίος τής φυλής Πανδιονίδος 
καί του δήμοι· Κυδαθηναίων. Ό αριθμός τών 
διδαχθεισών κωμωδιών του κατ 9 άλλους μεν 
ανήρχετο εΛς 54 κατ 9 άλλους δέ εις 4 4 , πε-
ριεσώθησαν δ 9 ήμΐν 11 άκέραιαι, πλην τί
νων χασμάτων έν τοις χωρικοΐς τού Πλούτου * 

(*) Σημ. Έ κ τών παρ'ήμιν διακεκριμένον λογίων ό 
βαθύς τών Ελληνικών γραμμάτων γνώσ
της, έγκριτος &* ημών έν Σμύρνη φίλος δι
κηγόρος κ. Πέτρος Φωτιάδης, έψηφισμέ-
νος Καθηγητής τοΰ Άττικοϋ Διν.αίου έν τώ 
Έ θ ν ι κ φ Παν^πιστημίω, πλην τών διαφό
ρων επιτυχών διορθώσεων, δς έπί κειμένων 
αρχαίων συγγραφέων έποιήσατο, τυχουσών 
τής εγκρίσεως τών κορυφαίων τής Ε σ π ε 
ρίας φιλολόγων, έποιήοατο έίμα έξαιρέιους 
διορθώσεις έν τή ύποθΐσ,ιι τοΰ αρχαίου 
κειμένου τΓις Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ τοΰ Αρισ
τοφάνους, λίαν επιδοκιμασθώίσας ΰπό τοΰ 
κ. ΧατζΟάκι. ("Ιδ. " 'ΑΘΗΝΑΝ, , περιο&ι-
κόν σύγγραμμα τής έν Α θ ή ν α ι ς Ε π ι σ τ η μ ο 
νικής 'Εταιρίας τόμον δέκατον σελ. 94 .) 

ΣΤΟΚ "ΑΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΙΟΑΙ^ΟΣ" 

Τι'ιν έν Μούσαις δόξαν ί*υΓής αί Κυδωνίαι όφ^ίλου^ιν 
ού μόνον είς τών παρωχημένων γι;νεών τα»ν ανδρών τον ύ-
πέροχον περί τα Γράμματα ίρωτα καί τήν έπΐ^οπιν, άλλ* ώς 
έπιμιχρτυρεί ή Ιοτ.ιρία ν.α ε"ς τήν εξόχως φι/.όμουσον τών 
γ\»ναικών ίράσιν, έφ* φ ύ ^'ΑΙολικός Αστήρ 3 * μετά πολλής 
εύχαριστ,'ισεως δημοσιεύει το κατωτέρω πο.ημάτιον ί,ΰγ;.* 
νους δεσποινίδος, ώς εϋοίωνον άπαρχήν πνευματικής κινήσε
ως παρα τώ παρ 1 ήμίν γυναι/.είω φΰλ ο. 

*Η Μονσα με τά δπλα της, που 
οί οπαδοί της δίδουν 

άνίκητ' άπο ονννεφα καί κεραυνούς περνά 
και γιά βωμό της, ταπεινό 

ενα ΑΣΤΕΡΙ στήνει 
σε μχά γωνιά, που πλάκωνε 

ώς τώρα [σκοτεινιά. 

% ^ 

Δεν είναι μόν' ή λάμψι τον 
που γύρω μας σκορπιέται 

κ* ή ώμορφιά π* αχόρταγα 
τό μάτι άντικρνζεΐ' 

εΐναι και κάποια δνναμι— 
αλήθεια — μαγική 

που και αυτόν τον αμουσο 
ακόμα μαγνητίζει! 

Κι εγώ με τόσους στο βωμό 
νάφιερώσω πάω 

άφ' οϋ από τη λάμψι τον 
ποϋ'ώ'νά φωτισθώ 

γίορτή που δε γιορτάζαμε 
ώς τώρα, νά γιορτάσω 

κι' άπο καρδία ολόϋ'ερμα^μαζι νά ενχη§ώ: 

• ^ φ φ ψ 

"Τή μέρα που ανέτειλες 
χιλιάδες νά γιορτάαης, 

σ9 ολη τή γη νά σκορπιστούν 
οί θησαυροί που κλεΐς, 

αδιάκοπα αί ελπίδες μας 
γύρω σου νά φτερώνουν 

και γλήγορα αδέλφι σον 
ωσάν έσε νά δης! 

Κυδωνίαι Βαα. Βασιλειάδης Κνδωνίαι Ουρανία Κ Σάλτ α 
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Ό ώς 
Καθη

γητής των 
εμπορικών μα

θημάτων έν τφ 
καθ' ήμας Γυμναοίω 

προσληφθείς εφέτος α
ξιόλογος νέος κ. Δ. Βογα-

ζιανός, έκ των ένθερμων φί
λων τοΰ "Αίολικοϋ "Αστέρος," 

έπέδωκεν ήμιν προς δημοσίευσιν 
την υπό τον άνω τίτλον ωραίαν αύ-

τοΰ μελέτην, ήτις τό διδακτικό ν μετά 
τοΰ τερπνοϋ συνδυάζουσα μετά πολλής 

αναμφιβόλως ευαρέσκειας θΐλει άναγνω-

Κατά τους κλασσικούς λε
γόμενους χρόνους, μεγαλο

πρεπείς αστέρες άνέτειλανέπί τοΰ ιστορικού 
ορίζοντος, διέγραψαν τήν ώρισμένην αύτοΐς 
τροχιάν, καΐ άφ' ου διέλαμψαν ώς μεγάλοι 
συγγραφείς ή διάσημο: καλλιτέχναι, έσβέ-
σθησαν καταλιπόντες αθάνατα κειμήλια, α
νεξίτηλα μνημεία της διαβάσεως των. 

Μετά μακράν περίοδον, καθ 5 ήν τέχναι 
και γράμματα ΰπνωττον ύπδ μανδραγόραν 
έν τη Εσπερία, ή φιλομουσία προοδευτικών 
Παπών και ισχυρών ευγενών άφύπνισεν 
αυτά και προσέδωκε νέαν ώθησιν εις τήν 
καλλιεργειάν των. Έ ν τψ κυκεώνι τότε των 
μαχών των αγριοτήτων και των τρικυμιών 
των Μέσων Χρόνων, άνέδυσαν ώς νήσοι νέαι 
διάνοιαι, νέοι καλλιτέχναι. "Ηκμασαν Μιχα-
ηλάγγελοι και Ραφαήλ, Μουρίλλοι και Που-
σέν, Ροϋμπενς και Βατώ, ύπερέβαλονάλλή-
λους κατά τήν φυσικήν άναπαράστασιν, τήν 
ζωηρότητα των χρωμάτων και τήν αίθερίαν 
πτήσιν, δεν ήδυνήϋησαν όμως νά έξιχθώσιν 
εις τδ ΰψος έκεΐνο της τελειότητος, εις δ οί 
σοφοί αυτών διδάσκαλοι εΐχον ανέλθει ποτέ. 
Εκείνοι έζων ύφ'δλως άλλοίας ή οί καλλι 
τέχναι της σήμερον περιστάσεις. Άνετρά-
φησαν δπδ οΰρανδν άνέφελον, τδ μέτωπόν 
των δεν ηύλάκου ή ελαχίστη <5υτίς δεικνύ
ουσα τάς δοκιμασίας δι'ών διήλθον, τδ πνεύ
μα των δεν άπησχόλει ή έξεύρεσις βιοπο

ριστικών μέσων άλλ' ή φαντασία των με-
τηρσιοΰτο ελευθέρα εις απροσπέλαστα 5ψη, 
και δ χρωστήρ ή ή γλυφίς των άναπαρίστα 
πιστώς τάς έξοχους ταύτης συλλήψεις. Βι-
οΰντες Ιν πόλεσιν, ων οί "Αρχοντες κατε-
νόουν τήν έπί τοΰ άνθρωπου έπιρροήν παν-
τδς καλοΰ και ωραίου, άπελάμβανον μεγί
στων τιμών, διότι αυτοί ώμίλουν εμμέσως 
έπί των καρδιών, διότι αύτοι έμόρφουν έν 
μουσική ( Π λ α τ . Κρίτων) συμβάλλοντες είς 
τδ έργον των διδασκάλων. 

Οί καλλιτέχναι τουναντίον των νεωτέρων 
χρόνων, βεβαρημένοι ύπδ τδ κράτος των 
παραδόσεων και δεισιδαιμονιών, αϊτινες πα
ρέστησαν αυτούς Βοεμούς *5ακενδύτας, τυ-
χοδιώκτας και άπατε&νας, έπί μακρδν ή -
γωνίσθησαν δπως διά τοΰ ταλάντου των κα-
ταρρίψωσι τδν φραγμδν τούτον, πλήν έ λα
ός ήρνειτο ν'άναγνωσίση τήν άξίαν των, έ-
δολοφόνει τήν ΰπαρξίν τ ω ν ! . . . . 

Σήμερον, είνε αληθές, ή θέσις των καλ
λιτεχνών έβελτιώθη πως. Ά λ λ ' αν άναμ-
φήριστον τυγχάνη δτι ενιοι αυτών έσχημά-
τισαν κολοσσιαίας περιουσίας, μήπως δεν 
είνε αληθές δτι πλείστοι μεγάλοι καλλιτέ
χναι έμειναν έπί ημέρας δλας νήστεις, τινές 
δέ έξέπνευσαν έπί της άχυροστρωμνής νοσοκο
μείων, κ α θ 3 ήν στιγμήν εν μόνον έργον των 
ήδύνατο νά τους έξαγάγη της ένδείας χίεόν-
τως έκτιμώμενον; 

•» 
* ,* 

Τδ στάδιον τοΰ καλλιτέχνου είνε ομολο
γουμένως τδ ευγενέστερον, καθόσον ούτος 
άποσκορακίζει τήν σφαΐραν της ελαττωμα
τικότατος, εξαίρεται εις ιδανικούς κόσμους 
και εμπνεόμενος ύπδ της ιστορίας και της 
φύσεως, &ς συνεχώς μελέτα, παράγει πάν τδ 
καλδν και τέλειον. Ά π δ επαγγελματικής 
δμως απόψεως θεωρούμενον, τδ στάδιον τοΰ 
καλλιτέχνου είνε προβληματώδες, διότι σπ*-
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νίως θεραπεύει τάς ύλικάς τούτου άνάγκας, 
τουναντίον δέ πληροί αυτόν πενίας και ά-
πογοητεύσεως έν μέσψ των οποίων φαίνει 
6 βίος του, περιστέλλεται ή φαντασία του, 
εκπνέει ό χρωστήρ του . . . Πόσα ονόματα 
ενδεών περικλείει τδ πολυσέλιδον μαρτυρο-
λόγιον της καλλ'.τεχνίας, ού αί άλγειναί 
αφηγήσεις σπαράττουσι τήν καρδίαν και μας 
άναγκάζουσι νάπορτ^σωμεν πώς οί δυστυχείς 
ούτοι έχάραξαν τόσον θαυμασίας εικόνας έν 
μέσφ τηλικούτων δεινών ! 

"Ηδη κατά τους χρόνους της παρακμής 
της Ελλάδος, Πρωτογενής ο Ρόδιος έβαφε 
τρόπιδας πλοίων ελλείψει επικερδεστέρας 
εργασίας, κατά δέ τά πρώτα έτη της ανα
γεννήσεως τών Καλών Τεχνών, οτ3 περι-

^^^^ί*Ρ*?*\* ο!>^^^^^\° ^/••^^ρ^'ν 

Η 1 Α Υ Ρ Η Κ Α Ρ Λ Ι Α 
πρί ΐτοττποκ ι μ ν λ τ ι μ δ ι ή γ η μ α 

Ό γαλατάς σαν εΐδε τό καπνό χωρίς 
νά χάσϊ) καιρό τράβα ά π ' τή πλατειά ζ ώ 
νη του τ 5 αχώριστο πολύκροτο του που 
επίτηδες τώχε παραγγελιά σ ' τό πρώτο 
εξάδελφο του τό Κοσμά της θ ε ί α ς του 
Διαλεχτής που ήτο σ'τήν Α μ ε ρ ι κ ή και 
πυροβολφ σ'τόν άγιέρα για νά πάρουνε 
εϊδησι. Κατόπιν έδωκε πέντ'εξ κλωτσιαίς 
δυναταΐς σ'τή θύρα τοΰ Τζ ιρ ίτη , μά τοΰ 

φρόνησις περιέβαλλε τους μύστας των, ό μεν 
Στέφανος Λόχνερ, οϋ τά έργα άμφισβητοΰ-
σι στ)μερον τά Α γ γ λ ι κ ά και Γερμανικά μου
σεία, άπέθ-ανεν έν τψ νοσοκομείο) της Κο
λωνίας, ό δέ διδάσκαλος τοΰ Ραφαήλ Πε-
ρουζέν διήλθε περιόδους δδυνηράς πτώχειας, 
καθ 3 άς νυχθημερδν είργάζειο πλησίον α
θλίου ξυλίνου κιβωτίου, δπερ τω έχρησίμευεν 
ώς κλίνη. 

Κνδωνίαί Δ. Βογαξιανός 

κάκου ! ή ταν ' από μέσα γιερά μανδαλω-
μ έ ν η . 

Ή κυρά Γιωργοΰλα σαν εΐδε πώς άλ
λος τρόπος δεν γίνεται νόμισε καλό νά δείξη 
σ'τό γαλατά τό μικρό κλειστό παραθυρά
κι,,τό παληό που ήτο ά π ' τό π ίσω δρό
μο σ'τό σπητάκι της Έ?^ένης που φαινό-
ταν ' τό πέρασμα σ'τή ταράτσα τοΰ Τζιρ ί 
τη πειό εύκολα από ενα φεγγίτη της στέ-
γ η ς · , 

Κ ι ' ό γαλατάς σαν τά ερίφια και τά γ ί 
δια του εύκολοκίνητος μ' ενα πήδημα ς'τά 
παληά κλειστά παραθυρόφυλλα που έλει
πα ενα μικρό κομμάτι σανίδι, επέτυχε 
νά τά σπάση και νά τ ' άνοίξη καΐ νά βρε-
θ η σ'τό σοφά κάτω ά π ' τό πάτωμα που 
κοίτετο ή Ε λ έ ν η -

Ανεβαίνε ι τή σκάλα και σ'τό εξω " χ α 
γ ι ά τ ι " που ήταν ' γεμάτο από καπνό κύ-
ταξε τό φεγγ ίτη . 

Λογάριασε πώς ήθελε μια σκάλα για 
νά φθάση! ψάχνωντας εδώ κ ί ' εκεί π ιά
νει ενα τραπέζι , τό βάλει κατ* ά π ' τό 
φεγγίτη κί ' αναβαίνει, μ ά π ά λ ι ενα μέτρο 
ΰψος περίσσευε, ζητεί νά βρή κανένα 
κάθισμα, γυρνά και βλέπει τή θύρα τοΰ 
δωματίου ποΰ ή τ α ν ' ή Ε λ έ ν η . 

Ανοίγε ι , 'μβαίνε ι μέσα και τ ί ν α 'δί]; 
"Ενα ζηρό κορμί, χλωμιασμένο, βυ

θισμένο, ποΰ μόνο τό λιβάνι καΐ τά νε-
κροκέρχα τώλειπαν . 

'Ράγ ισε ή καρδιά του σ ' δτι έβλεπε 
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τριγύρω του . 
Σ 'τήν αρχή τοΰ φάνηκε μια οπτασία 

κι' έτριψε τά μάτια . 
Προχωρεί πειό μέσα καΐ πλησιάζει 

την Ελένη. 
ΤΩ ! διάολε ! έμουρμούρισε . "Ανθρω

πος πεθαμένος και κοπέλλα , σ' ένα έρ
μο και κλειστό μανδρί και καπνός και 
κακομοιριά 1 

Τρέχει σ'τό κατάκλειστο παραθύρι, 
μέ μια γροθιά φέρνει τό φώς μέσα καΐ 
φωνάζει τη θεια Γιωργοΰλα νάρθη σ'τή 
θύρα πού κατεβαίνει ν ' άνοιξη. 

Στο μεταξύ αυτό και λίγος κόσμος 
πρόφταξε . . ' . • ' • _ · -
—Μωρέ θειά! τίνος είν' αυτό τό σπήτι 
και ποια πεθαμένη κλειστή εινε μέσα ; 
—Χριστός και Παναγιά γιέ μου, έλα 
δά ! 
—"Ελ' απάνω νά δης κι' εγώ πάγω ς'τό 
φεγγίτη]. Μόνο νερό φώναξε τή γειτο-
νειά νά^μο^ στείλουν άπ' τό μέρος τού 
Τζιρίτη .^=£5 

Ή θειά Γιωργοΰλα κατάλαβε δτι ή 
Ελένη ή ξεχασμένη, ή καταφρονεμένη 
ήταν' ή πεθαμένη όπως έλεγεν ό γαλα
τάς . Και μ' ένα λυγμό, πού μόνο μιά 
πικραμμένη μάννα μπορεί νά ξεφωνήση, 
μέ μΐά θλίψι πού λες ότι ρίχνει τή κα
τάρα και τό βαρύ ανάθεμα σ'τό κακο-
βγάλτη κόσμο, άντίκρυσε τ ' αγγελικό ε
κείνο σώμα σ'τή ψυχή, καΐ τό σκελετό 
σ'τό παράδερμα της άρρώστειας . 

"Ηταν' τό πρώτο βλέμμα τ ' ανθρω
πινό πώπεσε επάνω της ΰστερ' από τό
ση αγωνία από τόσα φαρμάκια. 
—"Αχ! Κόρη μ'κακογραμμέν' κατατρε-
γμέν' κοπέλλα ! Και τά μάτια της τά δα
κρυσμένα στείλαν'τή πρώτη δροσιά ς'τό 
ξηρόχλωμο εκείνο πρόσωπο . 

Χωρίς νά χάνη καιρό μέ λίγο νερό 
πούβρε μέσα σ' ενα σταμνάκι, άφ' ου 
λίγο τήν συνέφερε και τήν έσιγύρισε κα
τόπιν μέ βοήθεια και δυό τριών άλλων 
πώτρεξαν ύστερα σ' τή διάδοσι της φω
τιάς—πού άλλοι τρέχουν νά βοηθήσουν 
κι' οί πε,ιό πολλοί γιά πλιάτσικο — τήν 
πήρε άπ' εκεί σ'τό σπήτί της . 
—"Εχ' ό Θεός κόρη μ' , όπως κι' όπως 
θά περάσωμε , κύτταξε νά σάσης, εγώ 
'μαι μάννα σου δυό ψυχαΐς θά ζήσωμε. 

Ή κυρά Γιωργοΰλα, ποΰ δέ θέλησε 
νά μπή σε κόσμο ήταν' ή πειό αγαπη
μένη γρηούλα άπ' όλα τά καλά σπήτια ' 
χωρίς όρια έ'χαιρεν εμπιστοσύνη • εκείνη 
ήθελε νά παρασταθή σ' ταΐς μεγάλαις 
κυρίαις σ'τή χαρά και σ' τή θλΐψί των ' 
ήθελε νά πάγη,.. σ'τά εμπορικά νά πα-
ραγγείλη τά μεταξωτά , νά πάγη σ'τό 
Παππά Αρσένη τό Πνευματικό τή προ
σφορά καΐ τό ανάμα' νά'νάψη τό καν-
δήλι τού Πατέρα, σ'τό μνημόρι, καινά 
βάλη τό στφάνι τό μαγιάτικο σ'τή πλά
κα της πεθαμένης μοναχοκόρης . 

Γιά ταΐς τόσαις έκδουλεύσεις κάθε 
Σαββατόβραδο ήθελαν νά τήν στείλουν 
μέ ταϊς ύπηρέτριαίς των παχύ παχύ δώ
ρο και μέ τό ύψωμο πού ήϋΐλε νά πά
γη τό πρωΐ, τό ευλογημένο, ξαναποκτού
σε δικαιώματα γιά τήν άλλη 'βδομάδα . 

Τώρα πάλι μέ τή ψυχοκόρη της φυ
σικά θά κέρδιζε πειό πολλά συμπάθεια, 
γιατί τό κέντημα και τό ράψιμο κι' αί 
δουλειαΐς της Ελένης είχανε " νάμι και 
δεν είχανε " ταίρι. 

"Ας τήν είχε ό κόσμος" ξενοματισμέ-
νη " ή κυρά Γιωργοΰλα χωρίς " νά μπη 
σέ κόσμο " ήξερε ι(τί θά πη κόσμος · τΐ 
θά-πή " άθλογή " τΐ θά πή "κακόγλωσ
σα . " 

Ό Πνευματικός ό Παππά Αρσένης δεν 
παρέλειπε νά λέγη πάντα σ'τή ξάγόρευσι 
" Γυμνός ήμην και συνηγάγετέ με " α
σθενής καΐ ήλθετε πρός με " " έφ' όσον 
έποιήσατε εν! τούτων τών αδελφών μου 
τών ελαχίστων, έμοί έποιήσατε . " 

Εκείνη ζοΰσε γιά τή ψυχή της καΐ δεν 
είχε ξεχάση τον άδικο σκοτωμό της Σο-
φίτσας της ορφανής, της κόρης τοΰ Ζά-
γρα ποΰ τά λόγια τοΰ κόσμου είχανε κά
νη φονιάδες τά δυό της τ'άδέρφια και σ' 
τό ξεψύχημά της ή άδικοβγάλτρα τσόκα
ρου φώναζε τήν αλήθεια. 
—Είδαν πολλά τά μάτια μου κόρημ' I 
Μή σέ τρώγει ό καύμός ποΰ σέ ξενομά-
τισαν . Οΰ - - - και ποιόν δέ λεν ! 
—"Αχ ! κυρά Γιωργοΰλα ! ή καρδιά μου 
εΐνε μαύρη! Θεός σχωρέσ' τό κόσμο ! 

Δόξα σοι ό Θεός ! 
Στο φτωχόσπητο της κυρά Γιώργου-

λας—πού θά τό ζηλεύανε πολλά άρχον-
τόσπητα γιά τήν ειρήνη του — ή Ελένη 

Αιολικός Αστήρ 41 

έμενε μαζή μέ τάς αναμνήσεις της. 
"Ελεγες πώς σ'τό σπήτι αυτό κατοί-

κησεν ή θρησκεία ζωντανή, πώς ήταν' 
σωστό "Αγιον "Ορος ! 

Έκεϊ μέσα μπορούσε κανείς ν ' άκού-
ar\ μιά αλήθεια, πού ό πειότερος κόσμος 
τήν λέγει άμα θελη νά πη ψέματα ! . 
"Και άφες ήμΐν τά όφειλήματα ημών 
ώς και ημείς άφίεμεν τοις όφειλέταις η
μών " ' 

Ή πειό μεγάλη αυτή αλήθεια έβγαι
νε άπ' τά βάθη της Μαύρης Καρδιάς 
της Ελένης. 

Τά λόγια αυτά άν έβγαιναν έτσι άπό 
κάθε καρδιά, τι φωτεινός ποΰ θάταν ό 
κόσμος 

('Ακολονΰ'εΊ) 

Βάσος Άλιστράτης 
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η . χ . έν τή Αμερική και τή Ρωσσία, δεν 
περιέρχονται βεβαίως είς την ανάγκην ν ' ά-
παγορεύσωσι την εϊσαγωγήν των ξένων δημη
τριακών, διότι ή άπαγόρευσις αΰτη θέλει εΐ-
σθαι άνευ αποτελέσματος. 

Οί απαγορευτικοί Νόμοι έ'χουσι σπουδαΐ-
ον αποτέλεσμα έν ταΐς Έπικρατείαις, έν άΐς οί 
δημητριακοί καρποί διατελούσι πάντοτε έν α
νατιμήσει είτε διότι δεν υφίσταται μεταξύ του 
ποσού"τής παραγωγής και του πληθυσμού των 
κατοίκων ή απαιτουμένη αναλογία, εϊτε | διότι 
οί επιβεβλημένοι δασμοί θεωρούνται ύιιε^ογ-
γοι. 

Αί σιτοδέϊαι δεν εϊναι παγκόσμιοι, διότι 
δταν Επικράτεια τις συγκομίζει ελλιπή είσοδεί-
αν, ετέρα συγκομίζη άφθονον, καθ' έκάστην 
δέ ή πείρα αποδεικνύει, δτι δια τής ελευθερίας 
τής εισαγωγής, πάσα Επικράτεια αναλόγως των 
φυσικών ή τυχαίων αυτής αναγκών, θέλει ώφε-
λεΐσθαι έκ τής αφθονίας τής άλλης Επικρατείας 
και τοιουτοτρόπως οί λαοί δεν θέλουσιν1 υπο
φέρει τά φρικαλέα δεινά του λιμού έν τω μέ
σω τής αφθονίας τής γείτονος αυτών. |Κατά 
άκολουθίαν τής ελευθερίας του εμπορίου θε
ωρούμενης ώς αναπόφευκτου, Ιδία δέ ώς βά
σεως τής εύκολου συναλλαγής τών λαών, δέον 
αΰτη νά προστατεΰηται και έμψυχώται ύ φ ' ό
λων τών Κυβερνήσεων. 

Τό γενικόν συμφέρον απαιτεί, ώστε αί τι-
μαί τών αντικειμένων τής πρώτης ανάγκης και 
ιδίως τών δημητριακών καρπών, διατελώσιν δσω 
τό δυνατόν έν ισοτιμία μετάξι) τών διαφόρων 
Έπκρατειών,ή σωτήριος δ ' αύτη ισορροπία πρέ
πει νά είναι ό σκοπός δλων τών Κυβερνήσεων" 
άλλως τά πλούτη καί ή φαινομενική ευεξία ή 
σχηματιζόμενη διά τών τελωνειακών απαγο
ρευτικών διατάξεων, είσίν ευεξία καί πλούτη 
επίπλαστα. 

Ό Ρωμαϊκός πολιτισμός έ'δωκεν ώθησιν 
μεγάλην καί σημασίαν πολιτικήν καί έμπορικήν 
είς την άνάπτυξιν τών δημητριακών καρπών καί 
ιδία του σίτου, ή δέ Ρώμη είς τάς ευτυχείς η
μέρας τής δόξης κατέκτησε την Αϊγυπτσν δια 

Ό εΐιφημότατα έν Σμύρνη γνωστός καί ώς Κα
θηγητής τών Εμπορικών καί ώς έγκυκλο-

παιδικώτατος δημοσιολόγος κ. Εύάγ. Σα-
ρίκας εύηρεστήφη όπως έπ ιστείλη ή-

μίν τήν κατωτέρω άξιανάγνωστον 
πραγματείαν, ήν πεποίϋαμεν 

6'τι μετά πολλοΰ ενδιαφέρον
τος -θέλουσι παρακολου

θήσει οί φιλομαθείς 
άναγνώσταί μας. 

Καθ ' όλους τους αιώνας τό εμπό
ρων τών δημητριακών καρπών, σχετιζόμενον 
προς τάς θεωρίας τής Πολιτικής Οικονομίας 
υπήρξε τό άντικείμενον τής φροντίδος τών 
Κυβερνήσεων καί τών ιδιωτών καί υπεβλήθη 
είς διαφόρους Επικρατείας υπό θεσμοθεσιών 
ποικίλων καί αντιθέτων, ών σκοπός ήτο νά έ-
πιφέρωσι τήν άφθονίαν καί εύθηνίαν αυτών. 
Δυστυχώς δμως δλαι αί περί σιτηρών Εύρωπαϊ-
καί Νομοθεσίαι, έπέφερον αποτελέσματα δλως. 
αντίθετα τών προσδοκώμενων, διότι δεν ελα-
βον ώς βάσιν τήν έλευθερίαν του εμπορίου. 

Ώ ς προς τήν έλευθερίαν, ή άπαγόρευσιν 
τής εισαγωγής τών δημητριακών καρπών, αί 
διάφοροι περί τούτων Εύρωπαϊκαί θεσμοθεσί-
αι είσίν αντίθετοι. 

Τό ζήτημα τούτο υπήρξε πάντοτε άντικεί
μενον ζωηρών συζητήσεων, δέν υπάρχει δμως 
αμφιβολία, δτι τό σύστημα τής ελευθερίας τής 
εισαγωγής θέλει υπερίσχυση, καθόσον τά εύά-
ρεστα αποτελέσματα τού συστήματος τούτου εις 
καιρούς σιτοδείας, άνεφάνησαν μεγάλα. 

Ή ελευθερία τής εξαγωγής ουδέποτε εΐνε 
επίφοβος, ώς δυναμένη δήθεν νά έπιφέρη έ-
σωτερικήν σιτοδείαν, διότι οί έμποροι δέν έ-
νεργοΰσιν έξαγωγήν έκ μερών διατηρούντων 
τάς τιμάς εις άνατίμησιν, άλλά τουναντίον 
καταφεύγουσιν είς μέρη εις α ή αφθονία τής 
είσοδείας διατηρεί τάς τιμάς μετριωτέρας. 

Τούτο τυγχάνει θαυμάσιον αποτέλεσμα τής 
ελευθερίας τού εμπορίου, ήτις επιτυχεστέρα πά
σης θεσμοθεσίας, επιφέρει καθ' δλας τάς α
γοράς τήν ίσορροπίαν τών τιμών τών εμπο
ρευμάτων. 

Αί Έπικράτειαι έν αίς δ σίτος ευρίσκεται έν 
υποτιμήσει, είτε λόγω τής αφθόνου παραγωγής 
του, ί'ίτε λόγω τής εύκολου καλλιέργειας του, 
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νά χορήγηση είς τους κατοίκους αυτής τά δη
μητριακά προϊόντα τής εύφορου ταύτης χώρας καί 
έμάχετο υπέρ τής Σικελίας διά νά διατήρηση τήν 

.μεγάλην ταύτην τών σιτηρών άποθήκην τών Ρω
μαίων . 

Σήμερον αί πολιτικαί μεταξύ τάν εθνών 
σχέσεις άφίνουσιν είς τήν φροντίδα τού ειρη
νικού εμπορίου, τήν πρόβλεψιν τών αναγκαί
ων διά τους λαούς δημητριακών καρπών, ών 
ή καλλιέργεια ανέρχεται εις τήν αρχαιότητα. 

Κατά τους χρόνους εκείνους, ένεκα τής δυ
σκολίας τών συγκοινωνιών καί τής παντελούς 
ελλείψεως ασφαλείας τών οδών καί,τών θα
λασσών, οί δημητριακοί καρποί κατηναλίσκον-
το σχεδόν είς τούς τόπους τής παραγωγής των, 
κατά δέ -τους χρόνους τού Μεσαίωνος, αντί τό 
έμπόριον τών σιτηρών νά αναπτύσσεται καί ευ
δόκιμη, ώς ήν έπόμενον , διετέλει τουναντί
ον, ώς πολλοί τών ιστορικών μνημονεύουσιν 
εν περιωρισμένη καταστάσει. 

Μεθ' δλας τάς παντοειδείς δυσκολίας ταύ
τας, ή καλλιέργεια καί τό έμπόριον τών δη
μητριακών, έ'ν τε τή Ευρώπη καί ταΐς άλλαις 
ήπειρο ις κατέχει τήν πρώτη ν θέσιν. 

Επιστημονικώς αί λέξεις " " Δ η μ η τ ρ ι α κ ο ί 
Κ α ρ π ο ί " συμπεριλαμβάνουσα, δλα τά σπό-
ριμα, άτινα χρησιμεύουσιν ώς τροφή τών αν
θρώπων καί τών ζώων, τοιαύτα δέ κυρίως 
είσίν : ό Σίτος ή Βρίζα (σίκαλις) ή Κριθή, δ 
Αραβόσιτος καί ή Βρώμη. 
Σμύρνη Ενάγγ. Σαρίκας 

(Καθηγητής Εμπορικών) 

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 

ΑΚΕΥ ΤΙΤΛΟΥ 

Έκεΐ είς τον επί τού θεαματικού λό
φου του Προφήτου Ήλιου όμώνυμον 
Ναόν ευρίσκεται Μεγάλη Είκών πέντε 
Α γ ί ω ν Αθλητών τοΰ Χρίστου μέ τό 
γνωστόν όνομα "τών Α γ ί ω ν Ακίνδυ
ν ω ν . " 

"Ισως ή μνήμη τών Α γ ί ω ν Ανδρών 
τούτων νά παρήρχετο απαρατήρητος ό
πως τόσων και τόσων έκ τής πληθύος 
τοΰ Χριστιανικού Μαρτυρολογίου. 

Ενταύθα όμως οί "Αγιοι Ούτοι, ών 
ή μνήμη συμπίπτει τήν δευτέραν Νοεμ
βρίου έφάνησαν τυχηροί, τολμώ νά είπω, 
ΰπό δύο επόψεις, ών ή μία δέν πρέπει νά 
διαφύγω τήν προσοχήν ούδενός Κυδω-
νιάτου από τριακονταετίας περίπου πα

ρακολουθούν τος τά καθ ' ημάς. 
Καί παραλείπων τήν πρώτην, καθ ' ήν 

οί "Αγιοι Ούτοι μάρτυρες εορτάζονται με
τά περισσής ευλάβειας, μεταβαίνω είς τήν 
δευτέραν. 

Έγεννήθησαν καί άλλοι μεν αύθωρεί 
άπέθανον έν αιωνία μνήμη, άλλοι δέ μέ 
φωσφορικήν δύναμιν πάλαι ποτέ διέλαμ-
ψαν καί έσβέσθησαν Σύλλογοι καί Σ ω 
ματεία εις τά ιστορικά Αρχεία έπαναπαυ-
θέντες. Ούχ ήττον όμως έν άφανεία, άνευ 
διαφημίσεων, άνευ κανονισμών, Προε
δρείων κ. λ. π . ίδρύθη προ τριακονταετί
ας σχεδόν καί υφίσταται καί θά ζή έν όλη 
τή σοβαρφ μεγαλοπρέπεια της δικαιολο
γούσα καί τό Ό σ ι ο ν όνομα της " Ή 
Αδελφότης τών Α γ ί ω ν Α κ ί ν δ υ ν ω ν . " 

Καί άπαξ τού έτους ή πανηγυρική κω-
δωνοκρουσία τού Προφήτου Ήλιου υ
πενθυμίζει είς τόν άκροατήν της ότι ή 
πρεσβυγενής Αδελφότης, αθάνατος αύ
τη, δέν θά συνεδρίαση, άλλά θά έκκλη-
σιασθή έντίμως καί εύλαβώς καί διά τής 
τιμής, ήν απονέμει προς τούς πέντε Α 
γίους τής Εκκλησίας δοξάζει τόν έν αύ-
τοΐς θαυμαστόν Θεόν τών Πατέρων η
μών. 

Πολύ πιθανόν ή δράσις αυτής νά ·μή 
ένέχη καί μεγάλην σπουδαιότητα, άλλά 
τούλάχίστον υπενθυμίζει τάς Ά γ ά π α ς 
τών χριστιανών καί έν τή φράσει τής α
γάπης εμπερικλείεται εις εξιδανικευμένος 
κόσμος ολόκληρος. 

Καί επειδή δέν έχομεν άνώτερόν τι 
ή έφάμιλλον πρεσβυγενές νά έπιδείξω-
μεν, μας εκπλήσσει έν τοιούτον ευγενές 
καί έξανθρωπιστικόν έργον, άσημον μέν 
φαινομενικώς, μέγα τι όμως ιστορικώς, 
προ τών εργατών τού οποίου άποκαλυ-
πτόμεθα έν συγχαρητηρίοις, καθόσον ώς 
τουλάχιστον δύναται νά συμπεράνη τις, 
εξέλεξαν Πάτρωνας Ακίνδυνους, προ 
τών Όποιων ό κομματισμός ώχρίφ καί 
τρέμει καί μία ισόβιος αγάπη καί συ-
ναδέλφωσις βασιλεύει. 

Ά ρ α γ ε εάν όλα τά Σωματεία ειχον 
Πάτρωνας Ακίνδυνους ή αλληλεγγύη τών 
Ε θ ν ώ ν καί τών ατόμων δένθά ήτο πραγ
ματική; 
Κνδωνίαι Αυγερινός 
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Έκ τοΰ Εξωτερικού έγκριτος λογο 
γράφος εύηρεστήθη δπως χαιρετίση 
τήν έμφάνισιν τοΰ " Αίολικοΰ Άστε 
ρος" 6ιά τών κατωτέρω ενθουσιωδών 
γραμμών. 

Τον ευγενή κριτήν μας ευχάριστου μεν. 

Καλώς ώρισες πουλί μου ταξειδιάρικο. 
Φαίνεσαι πώς έρχεσαι άπό μακρυά γιατί 

Πειραιενς-'Αθήναι Γεωρ. Μαγουλάς 

£ & & Α £ & Ι £ Ι £ 1 1 Μας λϊς νέα! 
9Ακούραστο ΑΣΤΕΡΙ μου, αϊ γραμμαΐ 

της προόδου σου φαίνονται μέσα στο φως 
του άστερικον προβολέως σου. Βάδιζε! 
βάδιζε άφοβα! 

Ευρύ ανοίγεται εμπρός το μέλλον σου! 
"Ολοι τρέχουν νά σε πάρουν παντού γί
νεσαι ανάρπαστο* τράβα το δρόμο σου τον 
χαραγμένο με τάς ακτίνας της προόδου και 
ραντισμένο με τη μυρωδιά της συμπαθεί
ας. "Ολοι εινε βοηθοί σου. "Ολοι σε σνμ-

εϊσαι στραπατσαρισμένο. 9Αλλά μέσα σον πάθουν! Είσαι εϋμορφο, ξεύρεις τον δρό-
λάμπεις δπως λάμπει το μαγευτικό δνομά μ ο σου, τον προορισμό σου 
σου Αιολικός Αστήρ. 2^ου 
9δωσαν τον αριθμόν 1, σ9 ένδυσαν με 
χρώμα τριανταφυλλί, χρώμα αγάπης και 
συμπαθείας και σου χάραξαν το δρόμο που 
θά πάρϊ}ς. * Ωραίο, ώμορφο, ακούραστο 
γύρισες μέσα στη πόλι 9Αϊβαλι και σαν 
ζουρλό παιδάκι -έχώνεσο σε κάθε σπίτι 
και έπεφτες σε διαφόρων χέρια. Χαρά 
στη τύχη σου! 

9Αφου γύρισες παντού, έμάγευσες πολ
λούς, ενθουσίασες και τούς πλέον βαρε
τούς, έδέθηκες σ9 ενα δέμα και σου έδωσαν 
οι έκδόται σου τον δρόμο γιάτάς 9Αθήνας. 

* Υπερήφανο γλίστραγες τά νερά του Αι
γαίου κι ατρόμητο έπλεες χωρίς νά φο-
βήσαι ούτε τάς επιθεωρήσεις του 9Ιταλικοϋ 
στόλου ουτε τήν τρνκνμία του Κάβο Μαλιά. 

Σε καμαρώνω αστέρι μου Αιολικό. 
Τυπώθηκες σε 16 σελίδες και με έξώ-^$, 

φύλλο τριανταφνλλένιο* έβαλες τήν βάσιν 
και τώρα θά προχωρής ακούραστο. 

Οι έκδόται σου σου είπαν πώς υστερείς 
γιατί είσαι τό πρώτο* άλλά δεν είναι αλή
θεια, είναι κάποια μετριοφροσύνη. 

Παράπονο δεν υπάρχει εδώ. Αισιοδοξία 
πολλή* τό ενα σον τνπογραφικό φύλλο θ9 

ακολουθήσουν πολλά'θά γείντ] τόμος* έ
πειτα κι* άλλοι κοντά σ* αυτόν, και μιά μέ
ρα θά γείνης κατ ι τι μεγάλο* κατ ι σπουδαΐ-
ο' θά γείνης τό πρώτο φύλλο μιας βιβλιο
θήκης! τι χαρά! ε; Σε ζηλεύω. Και εϊ-
νε κάνεις που νά μή σε συμπαθήση. 9Ε
ξεδόθης σε μιά πόλι Τουρκική, που εϊνε 
δλο ομογενείς. . · 

9Εκστατικοί δλοι σε παρατηρούν. Ξέ
ρουν που βγήκες και προεξοφλούν τον ευ
γενή προορισμό σου. "Ολοι σε ήγάπησαν. 

Είσαι ώμορφο · . . μορφώνεις Λγνώμαις! 

0 Ν ή 0 2 Τ Η δ . α ^ Η Τ Ρ 0 ' 2 

Πάνυ ευχαρίστως δημοσιεύομεν τό κατωτέρω 
προϊόν τοΰ καλάμου του ευφήμως γνωστοΰ έν 
τω κόσμω τών Γραμμάτων δια τάς Αρχαιολο
γικός Ιδία περί Περγάμου αξιόλογους μελετάς 
του κ. Γ. Χονδρονίκη. 

Είς τάς έφετεινάς έργαρίας τής 5 Ακροπό
λεως, μέρος τών εργατών εργάζονται και έπί 
τοΰ τεμένους τής Δήμητρος, καθαρίζοντες τδ 
τελευταΐον μέρος αυτοΰ. Τάς άρχαιολογι-
κάς ταύτας εργασίας διευθύνει ό παγκοσμίου 
φήμης αρχαιολόγος κύρ. Γουλ. Δαΐρπφελδ, 
Ιχων συνεργάτας και τούς αρχαιολόγους κυ
ρίους Βαϊνράϊχ καί "Ιπελ και τον γνωστδν ο
μογενή αρχιτέκτονα μηχανικδν τής Γερμα
νικής 'Αρχαιολογ. Σχολής Αθηνών κ. Πα-
ναγ. Σοΰρσον. 

Έ κ τ δ ς τών άνω κυρίων ύπάρχουσι καί οί 
κύριοι Δαριέ καίΣάτσμανοΕ όποιοι διευθύνου-
σι τάς έπί τοΰ "Καλέ άγελί,, παρά τδ Δικελή 
άνασκαφάς τής αρχαίας πόλεως 'Αταρνέως. 

Ώ ς αντιπρόσωπος δέ τοΰ Αΰτοκρ. Μουσεί
ου Κων[πόλεως παρίσταται 6 κύριος 'Αρ. 
Σοφιανός. 

Τδ τέμενος τής Δήμητρος άνεκαλύφθη με-
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τά τών διαφόρων εξαρτημάτων αύτοΰκατάτήν 
περυσινή ν περίοδον τών ανασκαφών. Ήμεΐς 
ένταΰθα θά πραγματευθώμεν δι' ολίγων περί 
τοΰ κυρίου Ναοΰ τής Δήμητρος. 

* * 
* 

" Ό Ναδς τής Δήμητρος"κείται απέναντι 
τού Προπύλου τοΰ τεμένους αυτής εις άπόσ-
τασιν 90 περίπου μέτρων. /Τδ μέγεθος αυτοΰ 
εΐνε 1 9 X 5 μετρ. Είνε ναδς "διπλούς έν 
ίταραστάσει,,Τωνικοΰ £υθμοΰ. Έ κ τ ί σ θ η δέ 
έπ 5 ονόματι μόνον Δήμητρος ύπδ τών αδελ
φών Φιλεταίρου καί Ευμενούς εις τιμήν καί 
μνήμην τής μητρός αυτών Βόας δπως λέγει 
καί ή άνακαλυφθεΐσα επιγραφή: 

ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ 
ΒΟΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙ. 

Κατά τούς Ρωμαϊκούς χρό
νους έπί τοΰ Αύτοκράτορος Αδριανού ό ναδς 
τής Δήμητρος μετεσχηματίσθη καί έπεξετά-
θ·η· μόνον δ'ό πρόναος κατά δ μέτρα έκτίσθ-η 
δια μαρμάρων καταστάς ούτω μεγαλοπρεπέσ
τατος, ό πρόναος ούτος έκτίσθη ύπδ τοΰ 'Ρω-
μαίου πρυτάνεως (δημάρχου ούτως ειπείν) 
ΧοΟ Κλαυδίου Σειλιανοΰ Αισίμου εις τιμήν δ-
χι μόνον τής Δήμητρος άλλά και της Κόρης 

αυτής τής Περσεφόνης ώς τοΰτο λέγει ή ε
πί τοΰ έπιστυλίου επιγραφή: 
ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩι ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΟΡΗι ^ Τ = » 
ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΣΕΙΛΙΑΝΟΣ^ΑΙΣΙΜΟΣ ] 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟ ΠΡΟΝΑΟΝ 
ΚΑΤΛΣΚΕΥΑΣΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ; 

Απέναντ ι τοΰ ναού κείται δ βωμδς αύτοΰ 
ό οποίος έχει σχήμα δρθογώνιον καί μέγε
θος 9 Χ δ μέτρα αφιερωμένος καί ούτος είς 
τήν μητέρα τών αδελφών Φιλεταίρου καί Ευ
μενούς Βόαν, ή οποία κατήγετο έκ τής Πα
φλαγονίας. Έφημίζετοδέ ώςκαλή καί ενάρε
τος μήτηρ συγχρόνως δέ καί ώς καλή άοιδδς, 
διδ καί τά τέκνα αυτής έκτισαν είς άνάμνη-
σιν τδν ναδν τής Δήμητρος. 

Όκτώβριος Πέργαμος 

Γεώρ. Κ. Χονδρονίκης. 



Αιολικός Αστήρ 

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ 

ιΙΗΟΠΑΡΙΗΟ 

Μαϋρα θεριά, φαντάσματα στοιχιά μελανιασμένα! 
τά σύννεφα σαν γίγαντες σπρώχνονται φρενιασμένα! 

Σιωπηλά πώς τρέχουνε στον άφθαστο το δρόμο, 
λες συνοδεύουν λείψανο νά Κάψουνε σε μνήμα! 
απόκοσμο, θεώρατο, τ αστροπελέκι μόνο 
την καταχθόνια όψι τους φωτίζει, καΐ το βήμα! 

Φυσομανάει ό νοτιάς τά πέλαγα μουγκρίζουν, 
με βιά το κϋμα τ ' άγριο ξεσπά στο περιγιάλι, 
σάν πεθαμένες ϋπαρξες τά φύλλα κιτρινίζουν, 
και πέφτουν και σωριάζονται στής γής τή μαύρ' αγκάλη! 

"Αχ! το φεγγάρι τι χλωμό τι λυπημένο ποϋναι! 
κυττάζει με θολή ματιά, γιατί 'ναι φοβισμένο; 
'δες καταπάνω του θεριά τά σύννεφα όρμοϋνε 
γΐά νά τό σβύσουν τώσβυσαν κλάψτε το πεθαμένο ! 

—Μην κλαις, μην κλαις τον Θάνατο τ' άχνοϋ του φεγγαριού, 
μή σκιάζει μαύρη απελπισία τήν πάναγνη ψυχή σου! 
όταν θωρείς φύλλο χλωμό στήν άκρη ενός κλαδιού 
νά ξεψυχάς τ ο 9>τωχό· μικρή μου συλλογίσου! 

" Πώς τό φεγγάρι θε νά βγή όλόλαμπο και πάλι, 
μ' ενα τού Μάη φίλημα τό φύλλο ξαναβγαίνει, 
κλάψ' τήν καρδιά πού ή άπονιά ωσάν άνεμοζάλη 
έσώριασε τά σύννεφα" γιά πάντ' αυτή πεθαίνει! ". 

Κνδωνίαι — Όκτώβριος 1 9 1 1 Στ. Γ.Δ. Σεβαατός 
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ΑΙΙΟνίΣ ΠΟΣΧΟΝίΙΣΙΏΝ ("Αντιχρυ Κυδωνιών. Είκών ληφθεί™ εξ αποστάσεως) 

Δεκαπενθήμερον παρήλθεν άφ' ής ημέρας 
έγράφομεν από της στήλης ταύτης δτι εξαιρε
τική ανομβρία επικρατεί εις τά καθ' ήμας μέ
ρη καΐ νϋν έτι ευρισκόμεθα εις τήν λυπηράνθέ-
σιν νά έπαναλάβωμεν—καθ' ήν ήμέραν χαράττο-
μεν τάςγραμμάς ταύτας—δ,τι ή αυτή κατάστα-
σις εξακολουθεί, έπηυξημένη μάλιστα ουσιωδώς 
διά της προσθήκης δέκα πέντε έτι ήμερων α
πολύτου ξηρασίας, και μηδέ πόρρωθεν κάν δι
αφαινομένης της ευεργετικής βροχής. 

Ευνόητος ή δυσθυμία ί'να μή εΐπωμεν ή α
πελπισία του γεωργικού τό πλείστον πληθυ
σμού της πόλεως ημών, ήτις άπό τού ελαιο
κάρπου ιδία προσδοκά τον άνετον βίον και ό
στις ελαιόκαρπος εφέτος ουδέ πολύς είνεούδέ 
τήν τιμήν τών τελευταίων ετών υπάρχει πιθανό-
της νά πλησίαση, είς έπίμετρον· δέ πολιτικά και 
πολεμικά γεγονότα Ραγδαίως επερχόμενα κρα-
τοΰσιν είς ύπερεξέγερσιν τούς πολίτας ευρισκο
μένους έν πλήρει αμηχανία καΐ άποροΰντας 
περί τού πρακτέου. 

ΏσεΙ μή ήρκουν τά προεκτεθέντα αυτά καθ' 
έαυτά πλέον ή αρκετά δπως είς δύσκολον θέσιν 
οίκονομικήν περιαγάγωσι τούς κατοίκους, άλλ' 
έπήλθεν δλως άπροόπτως ή αναστολή τών πλη
ρωμών της Τραπέζης Μυτιλήνης, ήτις έπέθε-
το τήν κορωνίδα της οικονομικής ημών καχε
ξίας μεταβαλοΰσα αυτήν είς κρίσιν οίκονομικήν 
οΓαν ϊσως ποτέ δεν ενθυμούνται οί κάτοικοι, έάν 
μάλιστα ληφθή ύπ' όψιν ή καταπληκτική υπερ-
τίμησις τών τροφίμων. 

Οί̂  κάτοικοι της ημετέρας πόλεως υπέρ πά-
σαν άλλην συν^σθάνθησαν τάς όδυνηράς συνε
πείας τής αναστολής τών Εμπορικών συναλλα
γών της Τραπέζης Μυτιλήνης. Τό ένταΟθα Κα
τάστημα^ τής Τραπέζης — μή υπάρχοντος άλ
λως -ε έτερου Πιστωτικού Καταστήματος έν τ% 

πόλει μας — έξ αγαθού αναμφιβόλως συνει-
δότος και ζήλου είργάσθη πρδς έπέκτασιν τών 
εργασιών καΐ δή τής καταθέσεως χρημα
τικών καταβολών άπό τού ταλάντου τού πλου
σίου μέχρι τού όβολοΰ τής χήρας" καΐ οδτω 
άπό ήμερων παριστάμεθα αύτήκοοι και αύτό-
πται μάρτυρες συγκινητικών σκηνών, καθ' ας 
ανυπόδητος πωλητής Εφημερίδων ή πλανόδι
ος υδροφόρος βιοπαλαιστής καΐ πτωχή υπηρέ
τρια άπαιτοϋσι κλαίοντες τά κατατεθέντα. 

Έλπίσωμεν και εύχηθώμεν δπως ή κρίσιμος 
αύτη κατάστασις, ήτις κατ' εξοχήν επηρέασε τήν 
έντιμον καί πολυάριθμον ενταύθα Συντεχνίαν 
τών Βυρσοδεψών, λάβη ώς οίον τε εΰνουν λύσιν 
πρός τό συμφέρον τών καταθετών καί τών οπωσ
δήποτε μετά τής Τραπέζης έν συναλλαγή διατε
λούντων, πρός δέ καΐέπ' άγαθφ αυτού τού Πιστω
τικού Καταστήματος. 

^ Ή Όρθόδοξος ημών Χριστιανική Ε κ κ λ η 
σία άπό ήμερων πενθεί τόν μαρτυρικόν θάνα
τον τού Μητροπολίτου Γρεβενών Αιμιλιανού "Οσ
τις μετά τού διακόνου Του* καί τού οδηγού 
Του ευρε σκληρότατον θάνατον έν τώ δάσει 
τών Γρεβενών υπό χειρών κακούργων. 

Προνοίά τής Α . Σ . τού Μητροπολίτου ημών 
Κου Γρηγορίου κατανυκτικώτατον Μνημόσυνον 
έπετελέσθη τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έν τώ 
καθ' ήμας Μητρ. 1. Ναώ έν συρροή πλήθους 
πολλού καί έπί παρουσία πάντων τών επισή
μων. Η Α. Σ. ό Μητροπολίτης ημών ώς καί 

έκ τών Καθηγητών τού Γυμνασίου-κ. I. 
Καραμπλιδς συνεκίνησαν μέχρι δακρύων διά 
τών Αόγων των τό πολυάριθμον Εκκλησία
σμα^ δπερ τό όνομα τού αειμνήστου Μητρο
πολίτου ^Αιμιλιανού έχει ήδη εγχαράξει εις 
τήν καρδίαν του έν τή χορεία τών Αγίων . 
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S E 0 F H 1 A Α Ο Π Α 
—Αυτήν την φοράν δηλ. $ > 
σήμερα μέ έχουν από παν- „ 0 ς 
τοΰ περιζώσει. £ 

—Δεν μ 3 άφήκαν τόπον δχι 0 

νά τσιμπήσω αλλ 3 ουδέ νά ^ 
κουνηθώ. 
—Και έλαβα διαταγήνάπό 
την Διεύθυνσιν νά εΐμιχι δ- • 

* σον ίο δυνατόν σύντομος, ^ 0 

διότι ό χώρος μας εΐνε πολύ
τιμος. 
—Τι νά κάμω; 'Από που 
ν ' αρχίσω; 
—"Οσον προσπαθώ νά φανώ σύντομος, τόσο 
πέφτω σ 3 τη φλυαρία. 
— Έ π ί τέλους από συναδελφική αβρότητα— 
δχι βεβαίως Κουνουπική—θά κάμω χάρι ,.τών 
Συντακτών μας. ,~ ^ ^ 
—Μέ παρεκάλεσαν νά γείνω Κ ο υ ν ο ν π ι 'σ'τά 
αύτΐά εκείνων που έπιστατοΰν σ'τά\ τρόφιμα. 
—Παραπονοΰται δτι δεν 'μπυροΰν β νά φέρουν 
την μία άκρα μέ την άλλη! 
—"Οτι ή σμαρίδα έχει γρ. 8 και τό κρέας 12. 
—Και δλα τά αλλα μέ την αύτη σεβαστήν ά-
ναλογίαν. 
—Και δτι θά καταντήσουν νά νηστεύουν έπτά-
κις μόνον της εβδομάδος. 
—"Ολα αυτά καλά και άγια. 
—'Αλλ* ελησμόνησαν τό κυριώτερον. 
—Τον Αισώπειον μΰθον. 
—Κώνωψ έπί και τά ρέστα. 
—* Αραγε θά φανώ εγώ τυχηρότερο άπο τό ομώ
νυμο μου Κουνούπι; 
—Νά τό πιστεΰσω; 
—Τό πιστεύετε καΐ σεις; 
—Μετά 15 ημέρας δταν μέ τό καλό συναντηθώ-
μεν θά 'δοΰμε άν ειχον δίκηο ή άδικο νά ενθυ
μ η θ ώ οόν καϋμένον τον Αϊσωπον. ι 
— Έ π ί τοΰ παρόντος πετώ βιαστικός διότι κιν
δυνεύω νά μέζουλίσουν. 
—Σας χαιρετώ μέ τό πολεμι^όν μου σάλπισμα. 
—Τό υποφαινόμενον. 

ΚΟΥΝΟΥΠΙ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ.Μ. Α θ ή ν α ς . Εύχαριστοΰμεν, άπηντήσαμεν ΐιμΐν.—Β.Δ. Βό-

λον . Εύχαριστοΰμεν, ενεγράφη τε.—Σ. Ψ. Κάϊρον. Θερμώς εύχα-
ρίστοΰμεν, άπηντήσαμεν ύμΐν προ ημερών.— Θ.Τσ. Βίγαν. Εύ
χαριστοΰμεν, προτιμώμεν 6μως ανέκδοτα δημώδη φσματα ίίτινα 
καΐ περιμένομεν.—Π.Γ.Β. θερμότατα ευχαριστήρια. = Πανοσ. 
Α .Σ . Τένεδον. εύχαριστοΰμεν, ένεγράφητε.—Γ. Κ. Κων)λιν. Έ -
νεγράφητε, φνλλάδια απεστάλησαν.—Εύ. Σ . Σμΰρνην . Λίαν κα-
τάλληλον. Εύχαριστοΰμεν. Περιμένομεν συνέχειαν. — ' 0 6 . Χρ. 

Τό διηγημάτιόν σας εχειάρετάς τινας άλλα ιϊ&Ι άτελείας, σπεύ
δετε προς τήν λύσινφαγδαίως, ή δέ γλώσσα ήν μεταχειρίζεστε 
δέν τυγχάνει αμιγής δημοτική ένέχουσα στοιχεία αλλότρια οί
ον ν τ ύ μ α , δ ι ά β α χ. λ. π . Ε π ε ι δ ή σάς ύποθέτομεν νέον 
φιλότιμον, έλπίζομεν νά διορθώσετε τάς ελλείψεις σας είς προ
σεχές. = Α. Χρ. Μυτιλήνην. Συγχαίρομεν δι* ευγενή αίσθήμα-
τα. Εύγε σας! = Μ. Χ. Μ. Ε ν τ α ύ θ α . Ήδύνασθε νά κάμετε 
καταλληλοτέραν έκλογήν Χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν προς μετάφρασιν 
όσςν δ' άφορφ τήν έκ τοΰ Γαλλικού διασκευήν σας θ ά έτύγχα -
νε δημοσιεύσιμος έάν ήτο συντομωτέρα και διετυποΰτο μετά 
μεγαλειτέρας τάξεως.= Γ. I. Χ. Τό ν Ο ν ε ι ρ ό ν σ α ς εΐνε από 
τά συνήθη όνειρα, επομένως δέν παρέχει ενδιαφέρον. Περιμένο
μεν έτερον. — Δι. Φαληρει. Έ ξ Οσων μάς άπεστείλατε ό " Α π ο 
χαιρετισμός τοΰ θέρους, , δυνατόν νά δημοσιευθή έν εύ&έτψ 
χρόνφ, τά λοιπά δια τον ένα ή διά τόν άλλον λόγόν δέν τυγχά-
νουσι δημοσιεύσιμα, ούχ ήττον σάς συγχαίρομεν δια τά αισθή
ματα σας. — Δ. Μ Τά " Ιστορικά σας "Ανάλεκτα,, πασίγνωστα 
ουδέν ενδιαφέρον παρέχουσι. Περιμένομεν έτερα. = Φ. Α. Τό 
θέμα εΐνε άνώτερον των δυνάμεων σας. = Κ. Β. Μυτιλήνην. 
Εύχατιστούμεν διά φιλικάς ενδείξεις και ευγενή αίσθήματα. 
— Μ. Τ. Σμύρνην. Εύχαριστοΰμεν. Περιμένομεν μετ* εύχαρισ. 
τήσεως. Μ. Κ. Όμοίως . = Λ, Κ. Κορδελιό. "Ωσαύτως. Β . Β . 
Σμύρνην. Ε λ ή φ θ η . Δημοσιευθήσεται. Δέν έσημειώσατε τό ό
νομα τοΰ Συνγραφέως Τό περιμένομεν. Α. Β.'Αττάλλειαν. Έ π ι -
στολήν έλάβομεν. Εύχαριστοΰμεν. Α. Γ. Άδραμύττιον επίσης 
Κ. Ζ." Βάλια έπιστολήν^ έλάβομεν εύχαριστοΰμεν άπηντήσαμεν 
ΰμίν ταχυδρομικώς.—Σ.Κ.Σμύρνη. Ε λ ή φ θ η . Εύχαριστοΰμεν 

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ςΩς $όδον έμαράνθη συμπαγέστατη έν 

Σμύρνη ϋπαρξις, ή Μαρία Σ. Σ π ε ράν-
τα α το γένος Κορφιάχη, έν διαστήματι ελα
χίστων ήμερων ώς άγγελος άποπχάσσ τώνάγ-
καλών λαχρευονχος αυτήν συζύγου, χοϋ πο-
λυχίμου φίλου nal αυνεργάχου χοϋ *Άίολι-
χοϋ Αστέρος3' κ. Σχ. Σπεράντσα, δατις με-
χά ε'χος περίπου βίον πανευδαίμονα οίκογε-
νειαχόν έπλήγη χαιρίως διάχής άπωλείας τής 
λατρευτής χου Μαρίας. 

Τω άπαραμν&ήτω σνζνγω χαΐ άγαπητω 
φίλω ημών ώςχαϊ προς χους δυσμοίρους γο
νείς χαί λοιπούς οικείους χής πολύκλαυστου 
νεαρας υπάρξεως 0 "Αίολιχός Άσχήρ" δια
βιβάζει θερμότατα συλλυπητήρια. 

Τήν άντιπροσωηείαν τον "Αιολικού 
3Αστέρος" καθ* άπασαν τήν Αϊγνπτον 
τιάνν ευγενώς άνέλαβεν ό έν Καΐρω 
εγκατεστημένος κ . Σταυρός Π. Ψιρον-
κης, μεθΛ ου παοαχαλοϋμεν δπως σνν-
εννοώνται οΐ έν Αιγνπτω συνδρομηταί 
μας διά ηαν δ,τι άφορα το Περιοδιχόν. 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η 

Εξεδόθη τό 128 τεύχος τοΰ μηνός Ό κ τ ω -
βρίου της ' Ή Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Σ , , μέ ΰλην εκλεκ-
τήν και ώραιοτάτας εικόνας. Περιεχόμενα. 

Γκώτΐέ. — Φυσιογνωμίαι τοΰ Ι Η ' Αιώνος, 
κ. λ. π. κ. λ. π. 

'Εν "Αθήναις 
Όδός Χαριλάου Τρικούπη "Αρ. 22. 
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Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Χαρ. Γ. Βαφειάδης 


