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Κατ" άηοκοηήν 

Δια τους μαθητάς υποβιβάζεται ή ετησία συνδρομή του «Αίολικοΰ Αστέρος» έν Κυδωνίαις μεν 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΤΟΤ ΙΕΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΛΟΝΙΟΝ 

Έν αύτη τελείως κατηρτισμένη 
γίνονται δεκτοί οι έχοντες ανάγκην 
πάσης χειρουργικής επεμβάσεως 
ή Όρθοπεδικής Θεραπείας. 

ΓΩραι επισκέψεων δια τους εξω
τερικούς ασθενείς 1 1 — 1 2 . 

19—24 

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 
Αποικιακών, Βαχαρικών καϊ ψιλικών 

ΣΠΫΡ' ί. ΚΟΥΚΟΥΤΟΫ 

Τμήμα Χαρτοπωλείου 
Κονιάκ Ελληνικά, ήδΰποτα (λικέρ;) γάλα 

Νεστλέ, φαρίνα και π(>λλά άλλα είδη, άτινα 
φθάνουν καθ 3 έκάστην και πωλί ϋνται δλα ευ-
θυνότερα των άλλων καταστημάτων ένεκεν ελλεί
ψεως βαρέων ενοικίων και μεγάλης ύπαλληλί-
ας; άτινα ώς γνωστόν επιφορτίζονται επί της 
ράχεως των πελατών. 'Ως και δλα σχεδόν τά 
εϊδη προμηθεύονται κατ" ευθείαν εξ Ευρώ
πης. 

Δοκιμάσατε καίθά πεισθήτε 

2 0 — 2 4 

* 6 Ρ 1 0 Υ * * ΠΟΤ* ( 6 ^ Ζ Ε ϋ 5 ζ 5 ) 
ΠΑΝ. Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η 

Εεδική κ α τ α σ κ ε υ ή — Α π α ρ ά μ ι λ λ ο ς καθαρίότης 

Ό κ. Παν. Αραμπατζής έπιθυμών δπως παρέχει εις τό Κοινόν μέ τό δροσι-
στικόν και τό ώφέλιμον, δεν παραλείπει έν τη κατασκευή αεριούχων ποτών του, νά 
έφαρμόζϊ) και δλους τους κανόνας της υγιεινής, 

Γεύσασβε ί'δετε 

Μία επίσκεψις εις τό κατάστημα του (παραπλεύρως του καταστήματος σιδη
ρούν κ. Σ . Σίμου και Σ 1!!) θά σαςπείστ) περί τής αληθείας. 
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Γ 
ΔΙΕΥΦΥΝΙΗΣ 

ΗΛΕΞ* ΚΟΛΥΦΕΤΗΣ δ.φ 

11 ΣΑΪ1ΠΗΡ 

(Σννέχεια έκ του προηγουμένου και τέλος) 

Ή Πόρτσια ει/εν άγα&ήν καρδίαν και δεν 
δυσηρεστήθη δια τους λόγους τούτους του συ
ζύγου της* δεν έξεπλάγη βλέπουσα τοιαύτη ν άφο-
σίωσιν δι 9 ενα τ03ον ειλικρινή φίλον οιος ό Α ν 
τώνιος, εν τούτοις είπεν. 

— Ή σύζυγος σου δεν θ α έκολακενετο κα
θόλου, εάν ήτο παρούσα καϊ σέ ήκουε. 

Τότε ό Γκρατσιάνο, όστις ήγάπα νά μιμή-
ται τον κύριόν του, έ νόμισε ν δτι ώφειλε νά δ* 
μιλήση ώς ό Βασσάνιος, και έπι παρουσία τής 
Νέρισσας ήτις έκάθητο πλησίον τής Πόρτσιας, 
μέ στολήν γραμματέω; και έγραφε ν, είπεν. 

-—"Εχω σΰζυγον την οποίαν λατρεύω, θ ά έ-
προτίμων ν 5 άπέθνησκεν εάν ήτο δυνατόν νά 6-
ποχρεωθή ό σκύλλος αυτός "Ιουδαίο; νά μην έπι-
μείνη εις τάς αξιώσεις του. 

— Έ ά ν σέ ήκουεν, ειπεν ή Νέρισσα, δεν θ ά 
σέ συνεχώρει. 

Έ ν τούτοις ό Σάϋλωκ έκραύγασενάνυπομόνως. 
—Χάνομεν τον καιρόν μας άνωφελώς* παρα

καλώ, εκδόσατε την άπόφασιν. 
Τότε έβασίλευσεν επίσημο; σιγή* ά'παν το ά-

κροατήριον ευρίσκετο έν σκληρά αναμονή και ό 
λων αίκαρδίαι ήσαν πλήοεκ σι-μπαθείας διά τον 
Άντώνιον. 

Ή Πόρτσια ήρώτησεν έάν ό ζυγός ήτο έτοι
μος δια νά ζυγίσουν τό κρέας, και είπε προς τον 
Ίουδαΐον. 

—Σάϋλωκ, πρέπει νά φέρης ενα χειροϋργον, 
διότι πιθανόν νά ύποκύψη εις την αιμορραγίαν. 

3 Αλλ* ό Σάϋλωκ δεν έ^όπει ά'λλο τι ειμή ν" 
έπολέση ό Αντώνιος δλον τό αίμα του και ά> 

πήντησε. 
—Τό συμβόλαιο ν δέν περιέχει τοιούτον δ'ρον. 
—Τό συμβόλαιον δέν ποιείται μνείαν περί 

τούτου, αληθώς, είπεν η Πόρτσια, αλλ9 άδιαφο-
ρον. Άλλα χαλά θ»« πράξης Α·ά ζηίήση; ' /είοπΐίρ-

γον, άλλω: ιε αυτό έπιβα/λ*Ί Γ| φιλανθρωπία. 
—Δέν άκοΰω τίποτε 
—"Εστω, ειπεν ή Πόρτσια. "Εχει, διχαιωμα 

νά κόψηΐ μ(αν λίτραν κρέατος .τ(>ΰ "Αντωνίοι*. 
*0 νόμο; συ! επιτρέπει τοΰτο και τό δικαστή-
ριον συμφωνεί. Και δΰνασαι νά κόψι*); καί· έκ 
τυϋ στήθους του την λίτρα ν. 

— Τ Ω ! σοφέ και δίκαιε δικαοτ«ί, ανέκραξεν έκ 
νέου ό Σάϋλωκ. Είς νέος Δανιήλ ήλθε νά μας 
δικάση. 

"Επειτα άκονίσας έκ νέου την μάχαιραν του 
και ρίψας άπληστον βλέμμα έπι του Αντωνί
ου. 

— Εμπρός, είπεν, έτοιμάσου. 
—Μίαν στιγμήν, Ιουδαίε, άπήντησεν ή Πόρ

τσια. Μένει εν σημεΐον νά διαρρυθμισθή. Τό 
συμβόλαιον δπερ ιδοΰ, δέν σας δίδει κανέν δι-
καίυ*μα »ά χύσης ουδέ σταγόνα αϊματο;. Ή ρή
τρα λέγει μίαν λίτραν σαρκός. Έάν χύσης κο
πτών την λίτραν τής σαρκός, μίαν μόνην στα
γόνα αίματος Χριστιανικού, ή περιουσία σου και 
άπαντα τά υπάρχοντα σου θά δημευθώσιν έν 
όνόματ* του νόμου υπό τής Βενετινής Δημο
κρατίας. 

Και επειδή ήτο απολύτως αδύνατον είς τον 
Σάϋλωκ νά κόψη την λίτραν τής σαρκός χωρίς 
νά χτ'ση μίαν σταγόνα αϊματι; τοΐ "Αντωνίου, 
τό ευφυές τοϋτο επιχείρημα τής Πορτσιας έσωσε 
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τήν ζωήν τον. "Ολοι έθαύμασαν την ύπερβο-
λικήν σοφίαν τού νεαρού δικηγόρου" χειροκρο
τήματα αντήχησαν πανιαχόθεν της αιθούσης καΐ 
ó Γκρατσιάνο άνέκραξεν έπαναλαμβάνων τους 
λόγους του Σάϋλωκ τους οποίους είπε προη
γουμένως. 

—"Ω! σοφέ καΐ δίκαιε δικαστά! Δεν εινε α
ληθές, Ιουδαίε, δτι νέος Δανιήλ ήλθε να σε δι-
κάση; 

' Ο Σάϋλωκ ηττηθείς και βλέπων ματαιού-
μενον τό σκληρόν αύτοΰ σχέδιον, είπε ρίπτων α-
πελπι βλέμμα, δτι ευχαρίστως θα ελάμβανε τά 
χρήματα, και ó Βασσάνιος πλήρης χαράς δια 
την άνέλπιστον σωτηρίαν του φίλου του, άνέ
κραξεν. 

— Τδού τά χρήματα! 
"Αλλ* ή ή Πόρτσια τον έσταμάτησε και είπε. 
—Σιγά! τίποτε δέν μας βιάζει, Ό ιουδα ί 

ος- συμφώνως μόνον προς τό συμβόλαιον έχει 
δικαιώματα. Έτοιμάσθητε λ'»ιπόν, Σάϋλωκ, νά 
κόψης την σάρκα, αλλά πρόσεξε νά μή χΰσης 
αίμα, και νά κόψης μίαν λίτραν ακριβώς, ούτε 
περισσότερον ουτε όλιγώτερον. 3Εαν κάμης λάθος 
και κόψη: εν δράμιον.τερισσότερον,τότεσυμψώνως 
προς τους Βενετικούς νόμονςθά καταδικασθώ εις 
θάνατον και άπασα ή περιουσία σου θά περιέλθη 
εις την κατοχή ν του Κράτους. 

—Δότε μοι τά χρήματα μου και αφήσατε με 
ν* αναχωρήσω, είπεν ó Σάϋλωκ. 

—Εινε έτοιμα, εΐπεν ó Βασσάνιος, ιδού αυ
τά^ 

Ό Σάϋλωκ έσπευσε νά τά λάβη, αλλ 3 ή Π ό ρ 
τσια τον ήμπόδισεν εκ νέου λέγουσα. 

—Μίαν στιγμήν, "Ιουδαίε. Έ χ ω και άλλον 
λογαριασμόν μαζύ σου. Συμφώνως προς τούς 
Νόμους της Βενετίας, τά ύπάρχονιά σου δη
μεύονται διότι επεβουλεύ&ης την ζωήν ενός πο
λίτου της δημοκρατίας ταύτης, και ή ζωή σου 
εναπόκειται εις τό έλεος του δόγη* γονυπέτησον 
λοιπόν και ζήτησε συνγνώμην. 

Τότε ό δόγης άποτεινόμενος προς τον Σάϋλωκ 
είπε. 

—Διά νά σου αποδείξω τί διαφορά υπάρ
χει μεταξύ της Χριστιανικής Θρησκείας και των 
πεποιθήσεων σου, σου χαρίζω την ζωήν πριν 
ζητή5ης συ/γνώμην. Τό ήμισυ ΰμως των υπαρ
χόντων σουάνήκειείς τον ^Αντώνιον καιτό έτερον 
ήμισυ εις τό Κράτος. 

Ό "Αντώνιος υπό την έπήρειαν της γενναι
οδωρίας, έδήλωσ*ν δτι δέν επιθυμεί τίποτε εκ 
τής περιουσίας του Σάϋλωκ, εάν αυτός ύπεχρε-
ούτο εγγράφως νά κληροδοτήση μετά θάνατον 
εις τήν θυγατέρα και τον σύζυγόν της τό ήμισυ 
τούτων, διότι ó Αντώνιος εγνώριζεν δτι ó Τ -
ουδαίος εΐχε μονογενή θυγατέρα ήτις ενυμφεύ-
θη ταρά τήν θέλησίν του μέ νεαρόν χριστιανόν 
ονόματι Λορέντζον, ούτινος ήτο φίλος, και ή 
ένωσις αύτη τόσον είχεν εξόργιση τον Σάϋλωκ 
ώστε τήν άπεκλήρωσεν. 

Ό Ιουδαίος συγκατετέθη ναυαγήσας έν τήεκ-
δικήσει του και απογυμνωθείς τής περιουσίας 
του. 

—Είμαι ασθενής, εΐπεν. 'Αφίσατέ με νά επι
στρέψω εις τήν οικία ν μου. Στείλατε μοι εκεί 
τό έ'γγραφον. Θά τό υπογράψω και θ 3 άφίσω 
το ήμισυ τής περιουσίας μου εις τήν θυγατέρα 
μου. 

— Εμπρός , εΐπεν ό δόγης, υπόγραψε τό έ'γ
γραφον αυτό και εάν μετανοής διά τήν σκλη
ρότητα σου, γενοΰ Χριστιανός, τό Κράτος θά 
σού χαρίση τό πρόστιμον, και τοιουτοτρόπως 
πάλιν θά έ'χης ολην σου τήν περιονσίαν. 

Ό Δόγης τότε διέταξε νά ελευθερώσουν τον 
Αντών ιο ν και έκήρυξε τήν λήξιν τής συνεδρίας. 
Έπή \εσε ύψηλοφώνως τήν σοφίαν και εύφυΐ-
αν του νεαρού δικηγόρου και στρεφόμενος προς 
τον 9 Αντώνιο ν εΐπεν είς αυτόν. 

— 3Αντάμειψο\τύν συνήγορόνσου ώ ς πρέπει, 
διότι κατά τήν γνώμην μου, έχεις μεγάλας υπο
χρεώσεις, 

Ό δόγης και οΐ γερουσιασται άνεχώρησαν. 
Τότε ό Βασσάνιος εΐπεν είς τήν Πόρτσια. 

—Έξοχε δικηγόρε, ό φίλος μου ?Αντώνιος και 
εγώ διεφύγαμεν σήμερον χάρις εις τήν σοφ»ίαν 
σου φοβεράν ποινήν. Λάβε παρακαλώ τάς τρεις 
χιλιάδας δο\·κάτα οφειλόμενα είς τον "Ιουδαΐον, 

—Και θά μείνωμεν παντοτεινοί χρεώσται, 
προσέί>ηκεν ό "Αντώνιος, δέν θά λείψωμεν νά 
σας είμεθα αφοσιωμένοι και νά σας ύπηρετώ-
μεν αιωνίως. 

Άλλ" ή Πόρτσια κατ 9 ούδένα λόγον εδέχθη 
τά χρήματα και επειδή ό Βασσάνιος έζήτει νά 
δώση τι ώς δείγμα τής ευγνωμοσύνης. 

—Δότε μοι, τά χειρόκτιά σας, εΐπεν* θά τά 
φ ο ρ ώ προς ένθύμηοίν σας. 

Ό Βασσάνιος έδωκε τά χειρόκτιά* τότε ή Πόρ
τσια παρατηρούσα τον γαμήλιον κρΐκον τον ό 
ποιον αυτή ή Πόρτσια του εΐχε δώση προσέ-
θηκε. 

—Και ώς άπόδειξιν τής φιλίας σου, θά λά-
β ω εισέτι τον κρΐκον τούτον. 

Ό Βασσάνιος έλυπήθη πολύάκούων τον δικη-
γόρον ζητοΰντατόμόνον πράγμα ούτινος δένήδΰ-
νατο ν ' άποχωρισθή ποιε και απήντησε συγκε-
χυμένοςδτι δέν ήδύνατο νά δώση τον κρΐκον, δι
ότι ήτο δώοον τής συζύγου του καιεΐχεν όρκισθη 
νά μή τον άποχωρισθή ποτε* άλλ' έδήλωσεν δτι 
θά χαρίσητόνώραιότερονδακτύλιον δστις ύπήρχεν 
έν Βενετία και τον όποιον θά έζήτει διά τού 
δημοσίου κήρυκος. 

Εις τάς λέξεις ταύτας ή Πόρτσια έφάνη δτι 
δυσηρεστήθη καΐ άνεχίόρησεν εκ του δικαστη
ρίου λέγουσα. 

—Μέ εκλαμβάνετε κύριε, ώς έπαίτην. 
—Αγαπητέ Βασσάνιε, 2ΐπεν ό "Αντώνιος, δός 

τον δακτύλιον* ή φιλία ήν τρέακο διά σέ και ή 
μεγάλη υπηρεσία, ήν μας παρέσχε, θά μαλά-
ξωσι τήν δυσαρέσκειαν τής γυναικός σου. 

Ό Βασσάνιος,έντραπεις διότιέφάνη αχάριστος, 
έπερόρτισε τον "Αντώνιον νά σπεύση elc συνάν-
τησιν του δικηγόρου και νά δώση εις αυτόν τον 
δακτύλιον. Τότε ή Νέρισσα ήτι. έπίση. εΐχε δ ώ 
ση ένα δακτύλιον εις τον Γκρατσιάνο, έζήτη-
σε τούτον υπό τήν ιδιότητα τού γραμματέως τού 
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δικηγόρου, και ό Γκρατσιάνο μή έπιθυμών νά 
φανή κατώτερος τού κυρίου του ώς προς τήν 
γενναιοδωρίαν έξετλήρωσε τήν έπιθυμίαν της. 
Αί δύο γυναίκες έγέλασαν, σκεπτόμεναι τον τρό
πον δι 3 ου μετε/ειρίσθησαν τούς συζύγους των, 
άναγκάσασαι αυτούς νά ταΐς παραχωρήσωσι τούς 
δακτυλίους τούς οποίους εΐχον όρκισ&η νά μην 
αποχωρισθούν αιωνίως. 

\Η Πόρτσια και ή Νέρισσα επέστρεψαν τό
τε εις Βελμόντε και ^νδυθεΐσαι μέ τά γυναικεία 
των ενδύματα, άνεμενον τήν άφιξιν τών συζύ
γων των, οΐτινες έφθασαν μετ 3 ολίγον μετά του 
"Αντωνίου. Τότε ό Βασσάνιος παρ'>υσίασεν εις 
τήν σύζυγόν του τον φίλο ν του* αλλά μόλις αύ
τη έπαυσε ν ' άπευθύνη τά συγχαρητήρια προς 
τον "Αντώνιον, και ήκουσαν τήν Νέρισσαν και 
ιόν σύζυγόν της νά φιλονεικώσιν εις γωνίαν τι
νά τού δωματίου. 

—Τί συμβαίνει; είπεν ή Πόρτσια. 
—Κυρία, εΐπεν ό Γκρατσιάνο, πρόκειται δι 3 

ένα ευτελή δακτύλιον τον ^κόίον μοι έ'δωκεν ή 
Νέρισσα και δστις γράφει επάνω: Α γ ά π α με 
και μή μ 3 έγκαταλίπης*. 

—Τί σημασίαν έχει τό ρητόν και ή αξία τού 
δακτυλίου; εκραύγασεν ή Νέρισσα. Μοι ώρκί-
σθηςότανσοί τόνέδιδα, δτι θά τόνδιατηρήσης μέ
χρι τής ώρας τού θανάτου σου, και τώρα λέγεις 
δτι τον εδώρησες εΐς γραμματέα τινά δικηγό
ρου. 

—Έχεις άδικον, Γκρατσιάνο, νά δωρήσης 
τό πρώτον δώρον τή; συζύγου σου. Και εγώ 
έδωκα ένα δακτύλιον εις τον άγαπητόν μου Βασ-
σάνιον, και εΐμαι βεβαία, οτι δέν αποχωρίζε
ται τούτου άντι ολοκλήρου τού κόσμου. 

Ό Γκρατσιάνο, ζητών δικαιολογίαν εις τό 
σφάλμα του εΐπεν. 

— Ό κύριος μου Βασσάνιος έδωκε τον δα
κτύλιον του εις τον δικηγόρον και τότε ό γραμ
ματεύς τού δικηγόρου ό όποιος έκοπίασε πο
λύ νά γράφη μοί έζήτησε τον ιδικόν μου. 

Ή Πόρτσια έφάνη δτι έξωργίσθη εις τούς λό
γους τούτους και έμέμφθη τον Βασσάνιον διά 
τήν πραξίν του. 

Ό Βασσάνιος εσιώπησε και τό βλέμμα του 
έξεδήλου πόσον έσιενοχωρήθη διότι δέν έτή-
ρησε τήν προς τήν σύζυγόν του ύπόσχεσιν. Έ -
μεσολάβησε στιγμή σιωπής, τήν οποίαν διέκο-
•ψεν ό Αντώνιος λέγων: 

— "Ιδού πώς συνέβησαν τά πράγματα. 
Και εξήγησε πάν δ,τι συνέβη προσθέσας. 
— Έκινδύνευσατήν ζωήν μου διά νά υποχρε

ώ σ ω τον Βασσάνιον, και άνευ τής βοηθείας τού 
δικηγόρου εις δν ό σύζυγος σας έδωκε τον δα
κτύλιον θ ' άπέθνησκον σήμερον. Λοιπόν ένε
κα τής λυτρώσεώς μου ταύτης πρέπει νά συγ-
χωρήσητε τούτον, σας διαβεβαιώ δέ δτι του λοι
πού θά φυλάττη τούς όρκους του. 

—Πολύ καλά, εΐπεν ή Πόρτσια, Ιδού αυτό 
τό δακτυλίδιον, συστήσατε δμως είς αυτόν νά τό 
φυλάττη καλλ/τερον τοΰ άλλου. 

Ό Βασσάνιος έρριψε τά βλέμματα επι τού 

δακτυλίου και πόση ήτο ή έκπληξίς του άναγνο)-
ρίσας δτι ήτο έκεΐνο όπερ εΐχε δώση!. Ή Πόρ
τσια διηγήθη εις αυτόν τότε πώς εΐχε παίξη 
τον ρόλον τού νεαρού δικηγόρου και ή Νέρισ
σα τον Γραμματέως. Και ό Βασσάνιος δέν έξ-
επλάγη όλιγώτερον μανθάνων δτι εις τήν ευγε
νή άφοσίωσιν και τήν σοφίαν τής συζύγου του 
ώφείλετο ή ζωή του φίλου του. 

Ή Πόρτσια τότε έ'δωκεν είς τον "Αντώνιον 
επιστολάς αϊτινεςέκ τύχης έπεσαν εις τάς χεί
ρας της, και αΐπνες περιεΐχ>ν είδήσες περί τής 
τύχης τών πλοίοον, τά όποια ένόμιζεν δτι ά-
πωλέσθησαν και άτινα εί/ον φθάση άνευ αβα
ρίας είς τον λιμένα. 

Ή ανέλπιστος αύτη περιουσία έ'ρριψε λήθην 
εις τά τραγικά συμβάντα τού εμπόρου τής Βενε
τίας και μόνον έ'μεινεν ώς άνάμνησι; ή ιστο
ρία τών δακτυλίων και τών γενναιόδωρων συ
ζύγων οΐτινες δέν εΐχον αναγνώριση τάς γυ
ναικάς των. Ή ημέρα έληξε διά τής έξης επω
δού τοΰ Γκρατσιάνο. 

Είς τήν ψυχή ν μου σας κάμνω δρκο 
πώς θά φυλάξω καί)ώς τό φώς μου 
και ποτέ πλέον νά μή δωρήσω 
τό δακτυλίδι της γυναικός μου. 

Σάμος — ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΦΩΚΟΣ $. ν. 

(Δικηγόρος) 

Η* *Κ 

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ 

Είδα στάκρογιάλι 
Χθες τάμμοστρωμένο 
"Ονομα γραμμένο. 

Ξάφνου κυματάκι 
Πέρασ' από πάνω 
Τό 'σβυσε.. . τό χάνω... 

Εΐχα 'γώ γραμμένα 
Μέσα 'στήν καρδιά μου 
Χίλια δνειρά μου, 

Κ ι ' ό καθένας χρόνος 
Πού περνφ σαν κύμα 
Μου τά σβύνει: κρίμα..! 

Σάμος ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 
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<ΕΙΑΡΑΦΡΑ2Εί^) 
Θ Ε Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Υ 

Κηριοκλέσιτης 
Ό "Ερως έκλεβε κρυφά κηρίθραις σέ μελίσσια 

δταν μια μέλισσα πετα πάνω του όλοΐσια 
καΐ τον κεντά στό δάχτυλο. Τό χέρι του μουδιάζει, 
αυτός π&νΛ καΐ τό φυσα, πηδα, ανατριχιάζει 

χτυπά τα πόδια καταγη, 
στήν Αφροδίτη τή πληγή 

δείχνει μέ κλάμα καΐ £ωτα, πώς τούρθαν τόσοι πόνοι, 
πώς μελισσίτσα τότφό. τόσο βαθειά κεντρώνει. 
Του λέει μέ γέλο'.ο κ*.' ή θεά!.., «Τόν εαυτόν σου κρίνε! 
«Λες ν. μικράκι εισν. κχι σ } . „ χχΐ ή πληγαίς σου τ: είναι!» 

Α Ρ Χ I Ο Υ 
ΖΖρός τι)ν 'Ροδόκλειαν 

Τοδόκλεια, σχό στέφανο αυτό Ιχω πλεγμένα 
πούλουδα άπό τα Ιδία μου τά χέρια διαλεγμένα. 
Κρίνους μέ τρια/ταφυλλιών βαβούλία, μέ λαλέδες 
βρεμένους άπό τή δροσιά, μέ σκούρους μενεξέδες 
καΐ νάρκισσους 'ποΰ έκόπηκαν υγροί άπό τό ρέμα 

Τά πούλουδα 'ποΰ ξεψυχούν τώρα σ ' έσέ καρσί, 
χάιδεψε συμπονετικά μέ τώμορφό σου βλέμμα: 
— μάταιο π)άσμα — μια φορά, θά μαραθ^ς καΐ συ! 

Μ Ε Λ Ε Α Γ Ρ Ο Υ 
Έρωτικον 

Σαν τό πουλί στα 'ξόβεργα, έ*τσι στα χείλη σου κολλά 
"κείνος που σέ φιλα 

Σαν λόχη έχεις τών ματιών τά βλέμματα πυρά 
σ*ν φλόγες λαμπερά! 

Γ<ά σέ, καθείς νο^ώνει βαθειά, του έρωτος τούς σπασμούς 
Στά μάτ;ά σου...βρίσκει φωτιά, στα χείλη σου...δεσμούς! 

Εις το "Ε α ρ 
01 χειμωνιάτικοι και στ I σ/.ορποΰ; τρικυμισμένοι 

κι' ευθύς γέλα ή άνοιξ*. πορφυροστολ-.σμένη 
Χόρτο σκ=πάζε: πράσινο του κάμπου τή μαυρίλ7, 
το κάθε δέντρο ντύνεται καινούργιο άνθό καΐ φύλλχ! 
Και δταν τό τραντάφυλλο άνοίγη, στά λειβάδία. 
ή άνθοποτίστρα ή δροσιά γλυκά χαρίζει χάδχα 
Παίζει χαρούμενος βοσκός φλογέρα στη £αχοϋλα 
στ ' αγαπημένα γίδια του πουναι κάτασπρα ούλα! 
Κι* 5 ναύτης άφοβα γυρνά: μέσ' στά πλατειά τά κύματα, 
δσο χαϊδεύουν τό πανί τοΟ ίμπάτη τά φυσήματα. 
"Άλλοι γιορτάζουν στη στεριά πλάγι σττ)ς κληματσίδες, 
πλέκοντας μέσα στά μαλλιά χλωροΟ κισσού πλεξίδες... 
Εϊν' ό καιρός 'ποΰ τών βωδιών ή κόραις, ή τεχνίτρες 
μέλισσες, του ξανθού μελίοΟ και τοΟ κερίοΰ τρυγητρες 
καθίζουν στό μελίσσι των νά χτίσουν τάσπρα των κελλίά 
τήν ώρα 'ποΰ συντροφίαστά γλυκολαλοΟνε τά πουλιά!..· 
Τό ψαροποΟλι, τό κορμί 'στό κΰμα ξεκουράζει, 
τό χελιδόνι τριγυρνά στης σκέπης τό περβάζι, 
ό κύκνος σ ' άκροποταμΐα"ϊς, τάηοόνια μέσ' στά δάση 
ευθύς ποΟ μέσ' 'στά πράσινα κλαδιά ό άνθος πλαγιάσϊ]. 

Γλυκά σφυρίζει ό βοσκός...Πρόβατα μέ παχύ μαλλί 
ακολουθούνε χαρωπά...ΤραγοΟδι λέει τό πουλί, 
ΠαντοΟ γαλήνη στό γιαλό—Παντού χαράς μεθύσι... 
Μπορεί κανείς τέτοια έμορφιά νά μή τή τραγουδήσει 

("Επεται Συνέχεια) Γμύρνη — ΛΑΙΜΟΣ ΚΑΡΑ|£Α2Η2 
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ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 
Μεταξύ τών ψυχικών φαινομένων τών κατά 

τίς διανοητικά; διαταοίξεις παρουσιαζομένων 
ουδέν υπάρξει περιεργότερον και μάλλον άλ 
λόκοτον, άλλα συγχρόνως και μυστηριωδέστερον 
τών ψευδαισθήσεων ή άλλοφροσυνών τών προ
ερχομένων έκ τού δ α τό πνεύμα εν τισι περι-
πτώσεσι δύναται να δώιΐ] σώμα και αί-
σ&ητήν πραγματικότητα είς τα; αότον φαν-
ταιία;, τοντέιτι να άναπαραστήση αύτας 
οϋτω κα&α)άς καί οιονεί ζώσας ώς εί ν-
πήρχον αύται èy tfj πραγματικδτητι. Ά λ 
λα μηδείς νομίση δτι αί ψευδαισθήσεις μό
νον έν ταΐς διανοητικαΐς απαντώνται διατα-

TÌAVAMAKA ΚΛΦΕΝΕΙ4 Κ Υ Δ Ω Ν Ι Ω Ν 

ράξεσι, τουναντίον ή ιστορία τών ενδόξων έν 
ταΐς έπιστήμαις, ταΐς τέχναις και τη ποιήσει 
άνΛρών παρέχει ήμΐν πλείστα δσα παραδείγ
ματα ψευδαισθανομένων, οιοί είσιν ό Σωκρά
της φανταζόμενος δτι υπό δαιμονίου ένεπνέε-
το και παρ* αυτού τάς άρίττα; λάμβανε συμ-
βουλάς, ό Τάσσος συζητών επί τών σπουδαιό
τατων ζητημάτων μετά τού οικείου δαιμο -
ν ο υ , ό Λούθηρος ποιών καί ούτος μετά του 
δαίμονος θεολογικός συζητήσεις, ό Πασκάλ βλέ
πων προ αυτού κρημνόν, ό ΙΙυθαγόρας, Δη
μόκριτος καί πλείστα άλλα υψηλά πνεύματα, 
ατινα εξέπληξαν σύμπασαν την οίκουμένην δια 
τών θαυμάσιων της εξόχου αυτών φαντασίας 
επινοήσεων. Εΐπομεν ευθύς έξ αρχής δ η ή 
ψευδαίσθησις αποτελεί εν τών περιεργοτέρων 
φαινομένων τών διανοητικών διαταράξεων* καί 
τη αληθείς τί παραδοςότερον ή το νά όρα 
Λνθρωπός τιςοντα αλλόκοτα, νά άκούη ήχους άρ* 

μονικούς νά γεύηται ηδέων εδεσμάτων καί νά 
όσφραίνηται τών πλέυν ευωδών όσιιών καί περ 
παντελου ς επικρατούσης πέριξ αύτοΰ έρημίας 
καί μηδενός υπάρχοντος εδέσματος ή ευώδους 
τίνος σώματος; Καί τοσούτω μάλλον τούτο εί
ναι παράδοξων κ α θ ' δσον ή ψευδαίσθησις εί
ναι φαινόμενον καθαρώς ψυχικον καί παντά-
πασι τών αισθήσεων άνεξάρτητον οΰτως ώστε 
άτομα και περ κωφά, καί περ τυφλά nal 
έστερημένα της γεύσεως καί της οσφρήσεως, 
έ / τούτοις δύνανται νά υφίστανται ψευ
δαισθήσεις και τών τεσσάρων τούτων αι
σθήσεων. Ό π ό σ α ι ίδέαι δεν έξηνέχ-θησαν καί 

όπόσαι υποθέσεις δεν 
εγένοντο υπό τώνφι-
λοσόφων πρόςέξήγη-
σιν τού φαινομένου 
τών ψευδαισθήσεων! 
Είσίν άραγε αύται ει
κόνες, ΐδέαι άναπα-
ραγόμεναι υπό της 
μνήμης, συνδιαζόμε-
ναι υπό της φαντα
σίας καί προσωπο-
ποιούμεναι τέλος υ 
πό της εξεως, ώς έ-
πρέσβευεν ό Έσκι -
ρόλ; ΑΙ ψευδαισθή
σεις δεν είναι ποσώς 
φαινόμενον απλώς 
μνήμης,καΟότι ύπάρ-
χουσι πάσχοντες έκ 
της εν λόγο) παθήσε
ως, οϊτινεςεν ταΐο συ-
ζητήσεσιν αυτών καί 
τοις μετά τών φαντα
στικών όντων διαλό-

Ξξ=3 γοις έκφέρουσι πολ
λάκις ιδέας, ας ουδέποτε εΐχον καί σχετικώς 
πολύ ανωτέρας της παιδεύσεως καί νοημοσύ
νης αυτών. Αί ψευδαισθήσεις μεγίσιην έχου-
σι την αναλογία ν προς τήν ύπνοβασίαν κα
θότι έν άμφοτέραις ταΐς περιπτώσεσι τό αυτό 
παρατηρείται ς;αινόμενον αυτοματισμός τούτέ-
στι έν τη τού εγκεφάλου ενεργεία μέ μόνην τήν 
διαφορά ν δτι ό ι^ευδαισθανόμενος καί μετά τήν 
θερατείαν εχει έ'τι γνώσιν τών φαινομένων α
τινα αύτώ παρουσιάσθησαν έν φ τουναντίον έν 
τη ύπνοβασία ό πάσχο>ν ουδέν μετά τήν εγρή-
γορσιν διατηρεί ίχνος τών κατά τήν νύκτα 
συμβάντων. "Αλλ1 ή μετά της ύπνοβασίας συν-
άντησις αύτη τών -ψευδαισθήσεων ουδέν εξηγεί, 
ουδόλως διαφωτίζει τό τήν άνάπτυξιν αυτών 
αφορών ζήτημα ουχί δέ περισσότερον καί ή 
υπό τού κ. Baíllanger έξενεχΟεΐσα γνώμη, δτι 
μεγίστη υπάρχει σχέσις μεταξύ τών Πεών 
τών ενασχολήσεων τοϋ πάσχοντος nal :js 
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ψ εν δ αισθήσεων αύτοϋ ούσών τρόπον τινά 
προσωποποίησις των πρώτων και ή ιδέα 
λέγομεν αΰτη δεν εΐνε αρκούντως βάσιμος κα
θότι ποία σχέσις δύναται να ύπαρξη λόγου χά
ριν μεταξύ των ψευδαισθήσεων και των συνή
θ ω ν ασχολιών ανθρώπου άνευ παιδείας δια* 
λεγομένου εν τή παραφροσύνη αύτοϋ έπί θεμά
των λίαν υψηλών και περί τών οποίων ουδέ 
ίδέαν καν είχε καθ 3 δλον τοΰ βίου αύτοϋ τό 
διάστημα; τις σχέσις υπάρχει μεταξύ τών ψευ
δαισθήσεων και τών ενασχολήσεων τοΰ ανθρώ
που εκείνου-, όστις ούδ ' άκρω ποτέ δακτύλω 
γευσάμενος τών γραμμάτων διαλέγεται προ; τον 
Θεόν δια γλο>σσης ορθότατης και δή ενίοτε δια 
στίχων; ή ποία τέλος σχέσις δύναται να ύπαρ
ξη μεταξύ τών ψευδαισθήσεων και τών ιδεών 
τοΰ γέροντος εκείνου, οσιις έκ νεανικής ηλικίας 
άποσκορακίσας πάσαν θρησκευτικήν ιόέαν και 
τάς τοϋ ύλισμοϋ αρχάς μετά φανατισμού δι
δάσκων, αίφνης δια τής απρόοπτου εμφανίσε
ω ς πνεύματος ή φάσματος μεταβάλλει Ιδέαν και 
προστρέχει ζητών καταφυγών εις τους κόλπους 
τής θρησκείας, ήν επί τοσαϋτα έτη εΐχεν άπη-
νώς απολακτίσει και ή ν ουδέ καν εν νώ ποτε 
έσχεν; Εΐνε αληθές ότι εν πάσαις ταύταις ταΐςπε-
ριπτώσεσιν ίδέαι πάντοτε απεικονίζονται και 
σωματοΰνται, αλλ* αί ίδέαι αύται δέν εΐνε κτή
μα ούτως είπεΐν άλλα γεννώνται εν τω έγκεφά-
λω αυτομάτως και Ιξ απρόοπτου ώς ή *Αθη-
νά έκ τής κεφαλής τοΰ Διός. 

"Οθεν ώς έκ τών ανωτέρω εξάγεται διά τών 
δύο έκτεθεισών θεωριών οοδόλοος και πάλιν έ-
ηαναλαμβάνομεν, σαφηνίζεται ό μηχανισμός 
τοϋ σχηματισμοϋ τών ψευδαισθήσεων, άν δέ και 
ή επομένη δο{)εΐσα ύπό τοϋ Μακέτσιο φαίνεται 
μάλλον ικανοποιητική και ύπό τών πλειόνο.ϊν εΐ
νε άσπαστή, εν τούτοις γενικώς δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν, δτι ουδεμία περί ψευδαισθήσεων δο
θείσα μέχρι τούδε έςήγησις εΐνε αυτοτελής, αλλ* 
ή μία έχει ανάγκην συμπληρώσεως παρά τής ε
τέρας, καθότι πλέϊσται δσαι -ψευδαισθήσεων δια-
φοραί υπάρχουσι και πάμπολλα εισί και ποι
κίλα τα παράγωγα αυτών αϊτια. Πάς τις γι-
γνώσκει, δτι ή αϊσθησις εΐνε αποτέλεσμα αισθη
τικής τίνος έντυπώσεως κατά τήν διάρκειαν δέ 
τοϋ μυστηριώδους τούτου φαινομένου τής πα
ραγωγής τούτέστι τών αισθήσεων επάναγκες 
νά παραδίχθώμεν ώς λαμβάνουσαν χώραν ι-
διαιτέραν τινα δόνησιν, παλμικήν τών Ινών 
κίνησιν και άτομικήν τέλος τοΰ κεντρικού νευ
ρικού συστήματος μεταβολήν, μηδενός φαινο
μένου δυναμένου νά λάβη χώραν, έάν τό νευ-
ρικόν σύστημα εύρίσκετο εν αδράνεια ήτοι 
ίνα άπλούστερον εκφρασθώ, τό φώς δπερ προτού 
βάλλει τό δπτικόν νεύρον, αί κυμάνσεις τοϋ 
αέρος αί νευρούσαι τό ακουστικόν' τοιού
τον παράγουσι κραδασμύν εις τάς εις τα νεύ
ρα ταύτα αντιστοιχούσας έγκεφαλικάς ίνας και 
έχομεν τότε τήν αϊσθησιν τής δράσεως και 
την τής ακοής. Ούτω λοιπόν ό εγκέφαλος είναι 
τό κέ\τρον τών αισθήσεων, αυτός όρφ, ακούει 

και όσφραίνεται, άλλ' αί αισθήσεις αύται με
ταφέρονται διά τοϋ εγκεφάλου εις τά νευρικά 
ακρα τούτέστι τά νεΰρα,ατιναδέχοντσι τάς πρώ-
τας εντυπώσεις και ούτω ορά μέν έν τφ ό -
φθαλμώ, ακούει έν τω ώτί, γεύεται έν τώ στό-
ματι, όσφραίνεται έν τή ρινί και έν τφ δέρ-
ματι τό ψύχος αισθάνεται. 

Τούτων ούτως εχόντων δυνάμεθα κατά τον 
Μακάριο νά περαδεχθώμεν διι εν τισι περιστά -
σεσιν ό εγκέφαλος και ανευ τής αισθήσεως 
έντυπώσεώ; τίνος ύφ ίσοτα ι τάς αύτάς οίας 
και ανωτέρω μεταβολάς και τότε έχομεν τάς 
περ ίώνόλόγος εντεύθεν ψευδαισθήσεις, ούσας 
αποτέλεσμα νέου στοιχείου νέας τινός εγκεφαλι
κής δυνάμεως, καθ* ήν ή ψυχή κτα τοιαύτην 
«ήχητικότητα» αν δύναμαι ούτω νά εκφρασθώ, 
ώστε καθίσταται ή ήχώ νέων αισθήσεων τέως 
άγνωστων ερχομένων δπως συγκεντρωθώσιν έν 
τή εστία τής διανοίας αυτής καίπερ μηδεμιάς ύ -
παρχούσης αισθητικής έντυπώσεως. "Ιδωμεν νΰν 
όποια είοι τά παράγωγα τών ψευδαισθήσεων 
αίτια. Ό καθηστικός έν πρώτοις βίος άσκεΐ με-
γίστην επί τής τών ψευδαισθήσεων αναπτύξε
ως ε π ί δ ρ α σ η διότι τό πνεύμα μεγίστην έχει 
τήν σχο?ήν νά έπενεργή αυτομάτως πτυσσόμενον 
ούτως ειπείν περί αυτό, μηδενός περισπασμοΰ 
ενεργού και σπουδαίου υπάρχοντος και δυναμέ
νου νά απόσπαση τον άνθρωπον έκ τών συνή
θων αυτού ρεμβασμών, ώς τοϋτο θά έγίνετο 
λόγου χάριν διά τών συνεχών τοϋ σώματος ασκή
σεων. 'Αλλά και οί νευρικοί χαρακτήρες, φαντα
σία ζωηρά, φλέγουσα και τεταραγμένη, οί δει-
σιδαίμονες προλήψεις και ήήμιμάθεια,όπολιτικός 
και θρησκευτικός φανατισμός, αποτυχία φιλο
δοξών σχεδίων, ή ύπό ιών ασθενών πνευμάτων 
άνάγνωσις βιβλίων μυστικών, πάντα ταύτα προ-
διαθέτουσιν είς τήν έν λόγω πάθησιν. Ούτω 
και κατά τον Μεσαίωνα έχομε ν πλείστα δσα 
και αξιομνημόνευτα παραδείγματα ψευδαισθήσε
ων παραχθεισών έκ τής υπερβολικής συγκεν
τρώσεως φλεγούσης φαντασίας έ'νεκεν τών ψυ
χολογικών δρων, οιτινις υπήρξαν συνηνωμένοι 
κατά τήν έποχήν έκείνην, καθ ' ήν Αφ"1 ενός μέν 
αί ύπό τών δαιμόνων θεωρίαι ώφειλον κατ' α 
νάγκην νά έκπλήξωσι τά ασθενή πνεύματα και 
να εΐσαγάγωσιν ιδέας έμμονους μέλλουσας νά 
μεταβληθώσιν είτα είς φαντασιώδεις οπτασίας, 
άφ* έτερου δέ αί Lei τή; διηνεκούς επεμβάσεως 
τών ουρανίων δυνάμεων έν ταΐς γηΐναις ύπο-
θέσεσι δοξασίαι, ή τότε ακμάζουσα μαγεία και 
πάσα ι αί λοιπαί έν τώ κολοφώνι τής ακμής ευ-
ρισκόμεναι καββαλιστικαί έπιστήμαι διέστρεφον 
τό λογικό ν και ούτω δύσκολος καθίστατο τοις 
άνθρώποις τής εποχής εκείνης ή διάκρισις τοΰ 
πραγματικού και τοΰ φαντασιώδους. 

Και θεραπευτικά! δέ ούσίαι ύπάρχουσιν οια: 
στρύχνοςύ μανικός, τό στραμώνιον, ό μανδραγό
ρας, τό όπιον, έχουσαι τήν μοναδική ν ιδιότητα 
νά παραγάγωσι ψευδείς αντιλήψεις, αλλ* ή μετα
ξύ πασών τούτων έπιφέρουσα τά θαυμαστώτερα 
έπί τοΰ νευοικοϋ συστήματος και τά?ν χής ψυ-
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χής δυνάμεων αποτελέσματα εΐνε τά φύλλα τής 
Ινδικής Καναβίδος, άτινα άποτελοΰσι μετ* 
άλλων ουσιών μϊ/μά τι αρκετά εύαρέστου γεύ-
σεως γνωστόν ύπό τό ό'νομα χασίς. 

Τά έπί τοΰ εγκεφάλου έπιφερόμενα ύπό τή; 
ουσίας ταύτη; αποτελέσματα έκδηλουνται δι* 
άκρας τής διανοητικής ενεργείας ,έπαυξήσεως, 
διά τής ζωηρότητος τών αναμνήσεων, διά τα-
χυτέρας οπωσδήποτε αντιλήψεως και τέλος διά 
τοιαύτης τών ενστίκτων και τή; θελήσεως χαλα
ρώσεως , ώστε ό άνθρωπο; καθίσταται παί-
γνιον τών διαφόρων εντυπώσεων και μόνον 
έκ τών περιβαλλουιών ημών περιστάσεων, έκ 
τών εις τους οφθαλμούς ημών παρουσιαζο
μένων αντικειμένων, έκ τών είς τό ους ημών 
άφικνουμένων λό'γων εξαρτάται ή παραγωγή 
τών ζωηρότερων συναισθημάτων χαράς ή λύ
πης. Οί χασισοφάγοι αισθάνονται ώς έπί τό 
πλείστον άρρητον εύεξίαν συχνάκις έκρηγνύμε-
νοι εις θορυβώδεις γέλωτας, αί πλέον ποικίλαι 
ίδέαι και αί μάλλον γελοΐαι διέρχονται τοΰ 

έγκ*;φάλου των μετ' απίστευτου ταχύτητος και 
τέλος αί πλέον αλλόκοτοι ψευδαισθήσεις συμ-
πληρούσι τήν τής σκηνής ταύτης διακόσμη-
σιν. 

Τοιαύτα έν ολίγοις τά περί τών ψευδαισθή
σεων τών μέγα διαδραματισασών ώς έκ τής 
μυστηριώδους αυτών φύσεως πρόσωπον έν τή 
ροή τών αιώνων και τών οποίων τή βοή
θεια μέγας αριθμός παραδόξων φαινομένων 
διά*τής ιστορίας μέχρις ημών άφικομένων λαμ-
βάνουσι την έξήγησιν των, ανεξήγητων άλλως 
διά τών νόμων τής φύσεως. Τοιαϋζαί είσιν 
αί ψευδαισθήσεις απέναντι τών όποιων τό 
άν&ρώπινον ^πνεύμα ώς, έκ τής αδυναμί
ας αύτοϋ κλίνει γόνυ μή δννάμενον νά έ-
τάση καϊ εξιχνιαστή ώς δει τόν μυστηριώ
δη μηχανισμόν τών εγκεφαλικών λειτουρ* 
γιών τών τήν τε διάνοιαν καϊ τήν ϋ'έ-
λησιν ημών άφορωσών, 

Σόμα Λ. 7 7 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ιατρός) 

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου και τέλος) 

Μετά δέκα ημέρας εντός τής έπαύ-
λεως έτελούντο οί αρραβώνες τής Λευ
κής καϊ τοϋ Έδμόνδου. 

'Οκοία χαρά εις τάς δύο ταύτας υ
πάρξεις!! 

Ό πατήρ τής Λευκής ήσπάζετο και 
αυτούς. Ή τ ο λίαν ενθουσιασμένος μέ 
τήν έκλογήν τής θυγατρός του. Ό ΈΟ-
μόνδοςήτο νέος ανώτερος τών προσδο
κιών του, καθ* όλα τέλειος καϊ χρηστός. 

Μόλις προ μηνών εΐχε τελειώσει τάς 
σπουδάς του ώς ιατρός, τό δέ μέλλον 
παρεΐχεν αύτώ μεγάλας ελπίδας. 

Ή ευτυχία ήρχισε νά άναγεννάται 
εντός τής έπαύλεως, αλλά δυστυχώς μετ' 
ολίγον έπέπρώτο νά διακοπή. 

Ό πατήρ τής Λευκής εΐχεν ασθενήσει 
βαρέως. Ό λ ο ι αί περιποιήσεις καϊ πε
ριθάλψεις τών ιατρών απέβησαν μάταιαι. 
Ό Έδμόνδος ουδέ προς στιγμήν εΐχεν 
εγκαταλείψει τό προσκεφάλαιον τοΰ έπι-
θανάτου. Κατά τήν τελευταίαν του στιγ
μήν τά τέκνα του μέ δάκρυα τόν εΐχον 
περιτριγυρίσει. Ή Λευκή ήτο απαρη-
γόρητος·π?,ησίον τής κλίνης καθήμενη δέν 

έπαυε νά θωπεύη τόν πολυλάτρευτον πα
τέρα της. Εκείνος ά φ ' ού ήσπάσθη και 
τους τρεις εστράφη προς τόν Έδμόνδον, 
δστις δέν ήδύνατο νά συγκράτηση τά δά
κρυα. 

—Έδμόνδε, τοϋ λέγει, ιδού ή μόνη 
σου (ρροντίς. Και τοΰ έδειξε τήν Λευ-
κήν και τόν Γεώργον. Προσεπάθησεν α
κολούθως νά έγερθή, άλλα δέν ήδυνή-
θη. 

— Αποθνήσκω ευτυχής, έξηκολούθη-
σε, διότι έχω εξασφαλίσει τήν Λευκήν 
μου.. . . Θά ήθελον έν τούτοις νά ζήσω 
ακόμη νά απολαύσω τής ηδονής νά ΐδω 
έμαυτόν άναζώντα έκ τών προσφιλών 
μικρών υπάρξεων, τών οποίων αί θ ω -
πείαι θά έφαίδρυνον τάς γεροντικός η
μέρας μου.. . . αλλά δυστυχώς 

Ηύλόγησε τά τέκνα του και εξέπνευ
σε. 

"Ετος σχεδόν παρήλθεν από τοΰ θα
νάτου τοΰ πατρός της και ή Λευκή πάν
τοτε τεθλιμμένη και μελαγχολική εκλαιεν, 
εκλαιενώς Νιόβη τον προσφιλή της πατέ-
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Ό Έδμόνδος δεν έπαυε νά την πα
ρήγορη, ν « τ ή* ύπενθυμίζη τό μέλλον, 
μέλλον ευτυχές, πλήρες ελπίδων! 
—Λευκή, λέγει ήμέραν τινά καθήμενος 
εντός του κήπου, πόσον μέ θλίβεις! δεν 
θέλω νά σέ βλέπω πλέον λυπημένην, 
παύσον τά δάκρυα· ό πατήρ σου απέθα
νε ναί, εΐνε δεινόν, άλλ'εχε θάρρος αφ" 
σύ ό Έδμόνδος ευρίσκεται πλησίον σου. . . 

—Έχεις δίκαιον, Έδμόνδε.. . . αλλ* 
ό πατήρ μου. . . . ή μήτηρ μου ή δυστυ
χής... εΐμαι μόνη... έρημος.... 

—Μη Λευκή προς Θεού, οί λόγοι σου 
με θανατώνουσι* σοι ύπεσχέθην τήν εύ-
τυχίαν, θά τήν απόκτησης πλησίον μου, 
θά προστατεύσω τον Γεωργό, τό παν 
τέλος θά πράξω ΐνα ή χαρά και ευτυχί
α βασιλεύση εις τον οΐκόν μας. Μη θρη
νείς πλέον, διότι αί δυνάμεις μου μέ 
έγκαταλείπουσι, διότι... θά αποθάνω... . 

"Εκτοτε ή Λευκή προσεπάθει νά φαί-
νηταιχαρίεσσαόσάκιςό Έδμόνδος ήτο πα
ρών. 

Αί ήμέραι παρήρ/οντο. 
Εσπέρα ν τινά έν φ ή Λευκή έκάθη-

το εντός του κήπου καΐ άπησχο/εΐτο είς 
το νά ράπτη ένδυμα τι του μικρού Γε
ωργού, αίφνης ακούει βήματα έξωθεν τών 
κιγκλίδων στρέφει και βλέπει νέον τινά 
εμπροσ&εν της θύρας ίστάμενον μετά τί
νος επιφυλάξεως. Ή τ ο ό Άγρίππας. 

—Τι θέλετε, κύριε, έροντφ ή Λευκή, 
κάπως ταραχθεΐσα. 

—Λευκή, μίαν λέξιν σου μόνον... 
. . . Σ έ αγαπώ, οέ λατρεύω... Δόσ ' ελπί

δας μόνον είς τον ερωτά μου, τά πλού
τη, τό παν θέτω προ των ποδών σου . . . 

—Παύσατε κύριε, τον διακόπτει, σας 
απαγορεύω νά όμιλήτε ούτω* ποϊος σας 
έδωκε τό θράσος αυτό νά έλθητε εν
ταύθα; Δεν επιθυμώ είς τό έξης νά έ-
παναληφοη. Γνωρίζετε καλώς ότι ανή
κω εϊς άλλον, όστις ούτε θέλω νά μά
θη αύτάς τάς ανοησίας. 

Και εστράφη νά είσέλθη είς τήν έ-
παυλιν. 

—Λευκή, επανέλαβε και πάλιν μη 
αίσαι σκληρά, είναι δίκαιον νά μείνω 
τεθλιμμένος και μόνος έν τω μέσω της 
γενικής φαιδρότητος. είναι δίκαιον νά 

κατέχομαι υπό του σκληρού άλγους νά 
ϊδω έκείνην ην λαιρεύω νυμφευομένην άλ
λον; Εΐναι πρέπον 

— Κύριε, τού άπαντφ έκ δευτέρου μέ 
τόνον έπιτακτικόν, σας διατάσσω νά 
άπέλθητε αμέσως, οΰτε λέξιν περιπλέον. 

Ό "Αγρίπας ύψωσε περιφρονητικώς 
τους ώμους χωρίς νά απάντηση, έφόρε-
σε τό έκ πτερών σκιάδιόν του, έρριψεν 
εν β?ιέμμα οργής επί της νέας καΐ έμ
πλεος θυμού άφησε νά του διαφύγω-
σι μερικαι λέξεις. 

— "Αλλ* οΰτε συ δεν θά ϊδης τά ό
νειρα σου πραγματοποιούμενα. 

Ή Λευκή εΐχεν εισέλθει είς τήν έπαυ-
λιν. 

Ό 'Λγρίπας πλήρης οργής έβάδιζε 
προς τήν έπαυλίν του. 

— Λ! μικρά νέα, έσκέπτετο, πόσον είσαι 
δυστυχής! δεν έγνώρισες τήν όργήν του 
Άγρίπα, ή έκδίκησίς του είναι τρομερά. 
Θά σέ καταστήσο> τφ όντι δυστυχή, θά 
διαλύσω τά όνειρα σου, όταν ΐδης εκεί
νον τον όποιον αγαπάς προ των οφθαλ
μών σου έκπνέοντα. Έκδίκησις 
έκδίκησις! 

Και έξω φρενών εξ οργής είσήλϋεν 
είς τήν έπαυλίν του. 

* * 
* 

Ή Λευκή εΐχε πολύ ταραχθή. Έσκέ-
πτετο άν έπρεπε νά εΐπη τά διατρέξαντα 
εις τον Έδμόνδον. 

—"Οχι, έλεγεν, θά στενοχωρηθή* ίσως 
τον λυπήσω. 

Και έν τούτοις φόβος τις τήν κατείχε, 
έσκέπτετο πάντοτε τον "Εδμόνδον. 

"Οταν τήν έσπέςαν ούτος έπέστρεψεν 
έρρίφθη είς τάς άγ/.άλ.ας του. 

— Έδμόνδε, του λέγει, μιαν χάριν σου 
ζητώ" μη μένεις αργά, ή έπαυλίς μας είναι 
ολίγον μακράν... φοβούμαι... φοβούμαι 
διά σέ . . . Όσάκις τό εσπέρας αργείς φό
βος τις μέ κατέχει, δεν δύναμαι νά ησυ
χάσω.. 

—Λευκή πόσον είσαι δειλή! 

Τήν όμιλίαν τονν διέκο'ψεν δ μικρός 
Γεωργός, όστις ήλθεν ώς τό σύνηθες νά 
ριφθη είς τάς άγκάλας του Έδμόνδου. 

Τήν έπομένην ή Λευκή ήγέρθη πολύ 
τεταραγμένη* κάτι όνειρα εΐχον διαταρά-
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ξει τον ΰπνον τη:. 
— Έδμόνδε, λέγει, θά σέ περιμένω ε

νωρίς, κάτι όνειρα τρομακτικά έχουν αυ
ξήσει τους φόβους μου. Μή αργείς 

Έχαμογέλασεν εκείνος και αφού της έ
δωσε θάρρος, τήν ήσπάσθηεις τό μέτω-
πον. Ή τ ο ό τελευταίος ασπασμός!! 

Ή ήμερα εκείνη ήτο αιών ολόκληρος 
διά τήν Λευκήν. "Όταν ό ήλιος ήρχιζε 
νά δύ»] ή ανησυχία της έγένετο έτι με
γαλύτερα. Εΐχε τήν θύραν τού κιγκλι
δώματος άνοικτήν, από καιρού δε είς και
ρόν παρετήρει μήπα*ς ανά μέσον των δέν
δρων όιακρίνη τον αγαπητό ν της Έ δ 
μόνδον. 

Πλήν ματαίως! Ό ήλιος προ πολλού 
εΐχε δύσει καΐ ό Έδμόνδος δεν άνεφαί-
νετο. 

Ή σελήνη τήν έσπέραν έκείνην δεν 
ηθέλησε νά διασκόρπιση τό γλυκύ άργυ-
ρόλευκον φως της. 

Ή Λευκή ϊστατο είς τήν θύραν και πα-
ρετήρει. 

—Τί μελαγχολική εσπέρα, έσκέπτετο... 
πόσον μέ φοβίζει! 

Περιέμενε μετ' αγωνίας. 
Αίφνης προς το πυκνόν μέρος τών πεύ

κων, της έφάνη ότι μία σκιά εΐχεν ολι
σθήσει. Έφοβίθη και έκαμε νά οπισθο
χώρηση. 

Ά λ λ ' αμέσως έστά&η. 
— Ό Έδμόνδος, έσκέφθη, ό Έδμόν

δος 
ΠροσεπάΟ-ησε νά συγκράτηση τούς φό

βους της. Προσήλωσε τους-μεγάλους της 
οφθαλμούς προς τό μέρος εκείνο καΐ έ
τεινε τό ούς— 

"Άκρα σιγή έπεκράτει. 
Μόνον από καιρού είς καιρόν ή μελαγ

χολική φωνή της γλαυκός διέκοπτε τήν 
νεκρική ν έκείνην σιγήν. 

— Πόσον οί φόβοι μου μέ καθιστώ-
σι δειλήν! Μ οι έφάνη δεν εΐναι τίποτε, 
έψιθύρισε. 

"Έκλεισε κατά τό ήμισυ τήν κιγκλι-
δωτήν θύραν και είσήλθεν είς τήν έπαυ
λίν. 

Μετέβη είς τό δωμάτιον τού Γεωρ
γού, όστις τήν στιγμήν έκείνην έμελέτά. 

Τον ε θλίψε ν είς τάς άγκάλας της καΐ 
τον κατεφίλει. 

—Γεωργό μου, πότε θά σε ϊδω όπως 
ποθεί ή καρδιά μου! νέον σοβαρόν, ά
ξιον.... Δεν υπήρξες ευτυχής νάέχηςτήν 
προστασίαν τών γονέων σ ο υ — μικρός, 
πολύ μικρός έστερήθης της μητρικής α
γάπης, δεν έγνώρισες τάς θωπείας της 
μητρός, δεν έγνώρισες τήν μητρικήν καρ-
δίαν.... τώρα δέ πάλιν έστερήθης τού πα
τρός σου άλλ' ή Λευκή πάντοτε θά σέ 
άγαπφ, ό Έδμόνδος πάντοτε θά σε προ-
στατεύη— 

Αίφνης ό κρότος τηςθ-ύραςτού κήπου 
ήκούσθη' ή Λευκή διέκοψε τήν όμιλίαν 
της .̂. 

"Ετρεξε προς τον διάδρομον μέ γμααν 
άπερίγραπτον. 

— Ό Έδμόνδος, ό Έδμόνδος. . . 
Δεν εΐχεν προχωρήσει δύο βήματα και 

κρότος πυροβολισμού ήκούσ&η. 
Ψύχος διέδραμε τά μέλη της Λευ

κής. 
Έσταμάτησε προς στιγμήν. Είς άπό-

στασιν ολίγων βημάτων άπ' αυτής έν-
τόο τού διαδρόμου σώμα τι εΐχε κυλι-
σθή έπι τού εδάφους. 

Έξέβαλε κραυγήν απελπισίας. 
— "Εδμόνδε.... 
—Λευκή ήτο ή άπάν:ησις. 
Έτρεξεν έξω φρε ν ών νά τον έναγκα-

λισθ-Γ|. 
—Λευκή αποθνήσκω.... μέ έφόνευ-

σαν.. . . δεν υπήρξα ευτυχής.... ώ όνει
ρα. . . . Γεωργό μου.. . δυστυχισμένο -ιιου 
παιδί 
- "Ενέτεινε τάς δυνάμεις του νά στη-

ριχθή* ή Λευκή τον ύπεβοήθησε, τον 
έλαβεν είς τάς άγκάλας της. 

—Δεν ήδυνήθην νά εκπληρώσω τάς 
υποσχέσεις μου Λευκή αποθνήσκω... 
θάρρος.... θά ενωθώ μεν αλλού.. . . 

Και έκ?ιεισε τούς οφθαλμούς του. 
Ή τ ο νεκρός!! 
Ή Λευκή τον έ&λιβεν είς τάς άγκά

λας της θρηνούσα μεγαλοφώνως. Σκό
τος εΐχε διαχυθή είς τού; οφθαλμούς 
της* ή απελπισία τήν εΐχε καταλάβει. 

—Τί! λέγει, ό Έδμόνδος απέθανε!... 
εγώ αναπνέω; Τί ωφελεί πλέον ή ζωή, 
ζωή συντετριμμένη, ζωή πλήρης ανα
μνήσεων, αναμνήσεων φρικτών— 

Και διά βιαίας ταχύτητος έφερε τάς 
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χείρα; εις τον κομψόν λαιμόν της, τον 
οποίον έστόλιζαν ή ευκαμψία και υπε
ρηφάνεια. 

Αί δύο προσφιλείς υπάρξεις 
εκειντο ήδη ήναψέναι, ήνωμε'νοι νεκροί!. 

* · * 
Εις μικράν της έπαύλεως άπύστασιν 

προς τό ύψος του λόφον ανά μέσον των 
θ-άμνων ευρίσκεται τό παρεκκλήσιον τής 
ΓΑγίας Ειρήνης" εκεί μακράν του θο
ρύβου και τής τύρβης τής πόλεως ανα
παύονται σιωπηλώς αί δύο ευγενείς καρ-
δίαι. Εις τον ψυχρόν τατν τάφον ή φύ
σις άφθονα έχει σκορπίσει τά άγρια τής 
εξοχής ρόδα* έχει π?^έξει με ταύτα τον 
στέφανόν των τον οποίον δεν ηύτύχη-
σαν νά άπολαύσωσι ζώντες! 

"Οσον διά τον μικρόν Γεώργον ούτος 
(Υν εφάνη έκτοτε. Μέ καρδίαν συντε
τριμμένων έφυγε μακράν, μακράντοΰ τό
που δστις τον είχε καταστήσει διά παν
τός δυστυχή. 

Οδ3οΙς ποτέ ήδυνήΟη νά μάθη πού 
ευρίσκεται. 

Κυδω\ίαι Π , Γ Ε Ω Ρ Γ Α Ν Τ Η Σ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΧΙΝ 

Πόσον είνε ευχάριστα δλα τήν άνοιξιν! 
Παντοΰ χαρά, παντού άγαλλίασις βασιλεύει! Τά 

δένδρα αρχίζουν νά φορένουν τήν πράσινη ενδυμασία 
τους ή δέ αμυγδαλιά νά ενδύεται τήν νυφική στολή 
της κα; τά πουλιά επανερχόμενα δηλώνουν και αυτά τήν 
έπάνοδον τής ανοίξεως. Κάθε καρδιά ευφραίνεται. 

Και τώρα ή πρωινή αΰρα τής ανοίξεως μυρωμένη 
μέ τά αρώματα των πλουμιστών ανθέων του βουνού 
δροσερά και ζωογόνος έφθασεν φέρουσα εις τάς αν
θρωπινός υπάρξει; τήν χαράν και τήν εύθυμίαν. Τ ά 
έντομα και τά ερπετά εγείρονται έκ τής χειμερινής 
νάρκης των και συρόμενα επί τής δροσεράς χλόης 
και βομβούντα και αύιά συμμετέχουσι τής αγαλλίασε' 
ως . Τά ρυάκια και αϊ κρήναι άπεκρυσταλλώθησαν 
προ πολλού και τώρα ακούεται ήσύχως ό ελαφρός 
φλοίσβος αυτών. Ή θάλασσα έπαυσε πλέον τάς 
τρικυμίας και τά μανιώδη κύματα της και ήριμος 
ώς καθρέπτης αναμένει νά πλεύσωσιν έπ' αυτής αι 
λέμβοι και τά ατμόπλοια Τήν νύκτα δέ δεν βλέπει 
τις έπί τοϋ άχανοΰς θόλου τήν σελήνην πλέον πλή
ρη νεφελών αλλά καθαράν, φωτίζουσαν άπλέτως τού
τον ώς και τό κάτωθεν αύτοΰ στερέωμα τους δέ αστέ
ρας λάμποντας. 'Λκόμη δέ και οΐ τάφοι των προσ
φιλέστατων νεκρών και αυτοί άρχονται στολιζόμενοι 
μέ τά ώραΐα ρόδα, και στέφανοι έπ' αυτών έπικάθην-
ται ωσάν νά εύφραίνωσι τά πτώματα των δυστυχών. 

"Ας εύχαριστή^ωμεν λοιπόν τόν Πανάγαθον βεόν 
και άς δοξάσωμεν αυτόν διά τά κνθημερινά δώρα ά-
τινα παρέχει εις ημάς, καίτοι δέν είμεθα αντάξιοι 
τούτων, μη ανταποκρινόμενοι διά καλών έργων, ειμή 
καταναλίσκοντες τόν χρόνον μας εις πολλάς προς τά 
καθήκοντα μας άντικειμένας σκέψεις και πράξεις. 

Κυδωνιά ι 2. Π . 

ir 

ΕΝΑ Χ Ι Ο Ν Ο Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Ο ΚΓ ΕΓΩ 

Άφιερωμένον 'στό Χ 

Κρυφοσταλάζου^ε αργά μέσ 3 τή καρδιά μου ή 
πίκρες 

και κτθε ψεύτικη χαρά του κόσμου μέ σκοτώνει 

περνούνε γρήγορα ή στιγμές του κόσμου ή 
ψυχοπνίχτρες 

πέφτει τό χιόνι τό λευκό και τ ' άνθια τά παγώνει 

Ώΐμέ!.. . . φτ^χό 9 να χιονολουλουδο στο κάμπο 
φυτρωμένο 

θάτό παγώση ό Β->ρρηα; μά δχι δέν τ ' άφ ίνω 

τό παίρνω εγώ στα στήθηα μου μέ πόθο τό 
θερμαίνω 

ή μυρωδιά του μέ με θα ! . .ώ νέκταρ θεών πίνω. 

Ξαναανθεΐ τό λούλουδοκ' εγώ ξαναγεννιούμαι. 
Σμύρνη Κ. Π Ο Λ Υ Ζ Ω Ν Η Σ 

Γυρμένος άπ ' τη μπόρα πλάτανος 'στό χώμα 
τά παληά θυμάται, τά παλρά ζηλεύει 
τό κρύο αγέρι τό ποθεΐ ακόμα 
και νά τ* απόλαυση τώρα πείά παλεύει 

Γέρνουν τά κλωνιά του δίχως 'περηφάνεΐα 
τά κλωνιά πού είχαν συντροφιά τ αστέρια 
Γέρνουν και θρηνούνε τή σκληρή ορφάνια 
πούνε τά πουλάκια πούχαν ταίρια ταίρια; 

Γερνούνε τά φύλλα τά μοσχοθρεμένα^ 
τώρα, μέσ 1 'στό χώμα σέρνονται %Ϋ αυτά 
και αυτά τό θρήνο σέρνουνε θλιμένα ^ 
και τό νεκρωμό τους καρτερούν φριχτά. 

Κι' ό κορμός που στύλος ήτανε γΐά κείνα 
τό χαμό και 'κεϊνος^θλιβερ' αγναντεύει 
όλο τό κορμί του τώφαγεν ή πείνα. 
Τι θεριό μεγάλο μέ θεριό παλεύει! 

Κυδωνίαι ΟΡΕΙΝΟΣ 
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ά 
(Συνέχεια έκ τοϋ φυλλαδίου 4υ) 

Εις χάς πόλεις ή θέρμανσις και ό φω
τισμός επιτυγχάνεται, ώς γνωστόν, έκτης 
καύσεως διαφόρων ουσιών ώς ανθράκων, 
γαιανθράκων, κόκ, ξύλων, κηρίων, ελαί
ων, φωταερίου κ. λ. π. Αναμφιβόλως τά 
έκ τής καύσεως των υλών τούτων προϊ
όντα ημπορούν νά διαφθείρουν μέχρι τί
νος βαθμού τόν άτμοσφαιρικόν αέρα. 

Και δσον μεν άφορα τήν θέρμανσιν των 
κατοικιών, εάν έξαιρέσωμεν τά έν μεγάλη 
ακόμη χρήσει μαγγάλια παρ" ήμιν και εις 
τινα μέρη τής Ευρώπης (braseros), τά 
οποία τίθενται εντός των προς θέρμανσιν 
θαλάμων και έκ των οποίων εκλύεται τό 
δηλητηριωδέστατον μονοξείδιον τον άν
θρακος (CO), καθώς και τάς διά καύσε
ως πετρελαίου θερμάστρας, δλαι αί άλλαι 
προς θέρμανσιν μέθοδοι σκοπόν εχουσι 
τήν προς τά έξω έκδίωξιν όλων των έκ 
τής καύσεως προϊόντων, ίνα γίνεται έν 
τω θερμαινομένω δωματίω αδιάκοπος ά-
νανέωσις τοϋ αέρος. 

3 Αλλά δεν εχει οϋτω τό πράγμα διά τόν 
φωτισμόν. Έκτόςτου ήλεκτροφωτισμοϋόλα 
τά άλλα συστήματα δι ων καίεται εντός τής 
ατμοσφαίρας τοϋ δωματίου ή πρός φωτι-
μόνΰλη είναι ελλιπή, άφ' οντά έκ τής καύ-
σσεωςπροϊόνταδιασκορπίζονταιέντόςαύτοϋ. 

Κηρίον καιόμενον κατά 20 γραμ. τήν 
ώραν απολύει 11 λίτρας ανθρακικού οξέ-
ως' μία λάμπα τοϋ πετρελαίου 7 κηρίων 
εντάσεως, απολύει 60 λίτρας ανθρακικού 
οξέως τήν ώραν ό δε δι9 αερίου φωτισμός 
απολύει έξ εκάστης φωτοβολίδος 8 κη
ρίων δυνάμεως, 92 λίτρας άνθρ. όξ. Διά 
τό άτοπον τοϋτο κατεσκευάσθ?]σαν λαμ
πτήρες φωταερίου έφωδιασμένοι δι9 άπα-
γωγοϋ σωλήνος ανγκοινωνοϋντος πρός τά 
εξω δι ού αποβάλλονται τά έκ τής καύ
σεως αέρια. Ό δε διά πνρακτώσεως τοϋ 
αμιάντου φωτισμός δι9 ού καταναλίσκεται, 
διά τής αυτομάτου προσαγωγής περισ-
Κ· 

σείας οξυγόνου, όλος ό άνϋραξ, εχει τό 
πλεονέκτημα νά είναι υγιεινότερος ώς πε
ριορίζων εις τό ελάχιστον τήν παραγω-
γήν δηλητηριωδών αερίων. Τό αυτό ρη-
τέον και περί τών λαμπτήρων τών δι' έξ-
αερίσεως τον πετρελαίου καιόντων έπί 
πεπνρακτωμένου αμιάντου όλόκληρον τόν 
άνθρακα. 

Πλην τών άνω αερίων τής καύσεως 
αί οίκίαι τών πόλεων εχονσι και άλλος 
εστίας έν αίς τελείται ζνμωσις οργανι
κών ουσιών, έξ ών αναδύονται δνσώδεις 
αναθυμιάσεις. 9Εν γένει ό άήρ τών πό
λεων διαφθείρεται από τάς διαφόρους κα
κοσμίας, άπό τους κονιορτονς, άπό τους 
καττνονς και άπό τά εκλυόμενα δνσώδη 
ή δηλητηριώδηάέρια τώνέργοστασίων. 

Αί δυσωδίαι πρέπει νά θεωρώνται πάν
τοτε επιβλαβείς εστω και άν μερικοί λέ
γουν πώς δ,τι βρωμαδεν σκοτώνεΐ'του
ναντίον βλάπτουν επειδή τουλάχιστον εμ
ποδίζουν τόν άερισμόν τής κατοικίας. 

Ή γειτνίασις βιομηχανικών εργοστα
σίων, οίον οαπωνοποιείων, κηροποιείων, 
χημικών λιπασμάτων, φωσφορικών πυ-
ρείων, οίνοπνευματοποιείων, φωταερίου 
κ.τ.λ, καθώς και βονστασίων, συοφορβεί-
ων, σταύλων, σφαγείων εγγύς τών πό
λεων, ουκ ολίγον διαφθείρουν τόν άνα-
πνενατικόν αέρα και άνομη περισσότερον 
τά στόμια τών υπονόμων και οι σωροί τής 
κόπρου. Τινά δε τών εργοστασίων κατα-
μολύνονσι τόν άτμοσφαιρικόν αέρα τής πό
λεως διά τών διαφευγόντων τοξικών ατ
μών θειώδους και θειϊκοϋ οξέως, αμμω
νίας, υδρόθειου κ.λ. καθώς xal άλλα έν 
οίς κατασκευάζονται τά χημικά λιπάσματα, 
ή ψαρόκολα καί ε̂ εΓ όπου κατεργάζονται 
τά δέρματα έκπέμπουσι δυσωδίαν άφόρη-
τον' άλλ9 αί δυσωδίαι τών τελευταίων τού
των ευτυχώς δεν είναι τοξικαί. 

("Επεται συνέχεια) 
Σμύρνη Λ)ωρ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ. 



284 Αιολικός Αστήρ 

π ι·: ι: ί | 1 Ι 1 | | 

"Οταν έπιστή ή στιγμή, καθ·5 ήν κλείου-
σιν αί πύλαι των σχολείων, άρχεται ή φαι
δρότερα περίοδος δια τήν μαθητικήν νεότη
τα εν Ευρώπη. Έληξαν πλέον τά μαθή
ματα και αί επαναλήψεις, τάς οποίας 6 καύ
σων τοϋ Ιουνίου καθίστα εντελώς αφόρητους. 
Ταχέως έτοιμάζουσι τάς βαλίζας, παραλαμ-
βάνουσι δίκτυα, όρμιάς και ποδήλατα και 
μέ το πρώτον τραινον έγκαταλείπουσι τον 
μεμολυσμένον αέρα των πόλεων και τρέ-
χουσι πρδς τήν εξοχήν, δπου θά άναπνεύ-
σωσι τον καθαρδν ά=ρα ή στην ακρογιαλιά, 
δπου θα έχωσιν αληθείς απολαύσεις παίζον
τα Ιπ! της άμμου ή εις τον φλοίσβον των 
ελαφρώς θραυομένων κυμάτων. 

Τά μαθν'ιματα του Ιουνίου υπήρξαν πο
λύ ανιαρά, πλείστοι δέ μαθηται αναγκάζον
ται νά καταφύγωσιν εις ίατρικάς συμβου-
λάς, είς δλους δμως σχεδόν δίδεται ή αυτή 
στερεότυπος άπάντησις. «Δεν εχει τίπο
τε, άνάπαυοις ολίγων εβδομάδων, α
νοικτός αήρ και #ά περάσΐ]». ΙΙράγ-
ματι μετ' ολίγας ημέρας δια της αλλαγής 
τοΰ αέρος αί παρειά! άνακτώσι το φυσικόν 
των χρώμα, ανοίγει ή δρεξις και δταν έλθη ό 
Σεπτέμβριος μετά ζέσεως οί μαθηται έπα-
ναλαμβάνουσι τά νέα καθήκοντα. 

Άλλα δυστυχώς πάντες οί μαθηται δε > 
έχουσι τά μέσα νά μεταβώσιν εις εξοχήν. 
Οί περισσότεροι έξ αυτών ένεκα ελλείψεως 
των απαραιτήτων χρηματικών μέσων μένου-
σιν άνευ ασχολίας έντδς της αθλίας κατοι
κίας των ή περιφέρονται ανά τάς οδούς. Και 
έν τούτοις μεταξύ τών αποκλήρων τούτων 
της τύχης ύπάρχουσι πολλοί, οί όποιοι ό
πως και οί πλούσιοι υπήρξαν λίαν επι
μελείς είς τά μαθήματα των, τινές μάλιστα 
ύπερηκόντισαν αυτούς κατά τήν έπιμέλειαν 
και τήν προθυμίαν. Και αυτοί εχουσιν α
νάγκην νά έγκαταλίπωσι τήν πατρικήν οίκί-
αν. Τά κυνικά καύματα κακώς επέδρασαν 
έπί τοϋ οργανισμού των, άλλ5 είνε πτωχοί, 
δεν εχουσιν έξοχικάς οίκίας, τά δέ θαλάσσια 
λουτρά εΐνε πολυτέλεια απρόσιτος είςαύτούς. 

Χάριν τών πτωχών ακριβώς τούτων Ιπε-
,Όήθησαν αί Άποικιαι τών σχολικών Δια-

κοπών. 

Τφ 1876, ό πατήρ Μπιών, ίερεύς τοϋ 
δόγματος τών Διαμαρτυ-

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ρομένων έν Ζυρίχη της 
ΤΩΝ Ελβετίας, σκεπτόμενος 

δτι πολλά παιδία άφιέ-
μενα κατά τάς διακοπάς εις τήν τύχην των 
ή διεφθείροντο ή καθίσταντο μελαγχολικά, 
έφρόντισε ν' άποστείλη ίκανά έξ αυτών είς 
τα δρη τοϋ Άππαστέλ. Εκεί οί μικροί δεν 
είχον παρά να τρώγωσι, νά πίνωσι, νά κοι-
μώνται και νά περιφίρωνται είς τά δάση. Αί 
διακοπαι έκείναι τόσον ωφέλησαν, ώστε το 
παράδειγμα τοϋ πατρός Μπιών ήκολούθησε 
το Άμβοϋργον, συν τφ χρόνω δέ δλαι αί 
Ευρωπαϊκά! χώραι, ή Αμερική κα! ή Ι α 
πωνία. Τω 1881 ό Αωριώ ϊδρυσεν έν Σα-
βαλοα — Περέ το "Εργον τριών εβδομά
δων, τψ δε 1883 ό διάσημος γάλλος συγ
γραφεύς Έδμόνδος Κότινε ιδρυσεν άποικίαν 
διακοπών δια μίαν τών Παρισινών σχολών, 
οΰτως ώστε δεν υπάρχει σήμερον πόλις, ή 
οποία νά μή άποστέλλη είς τάς έξοχάς ση
μαντικών αριθμόν μαθητών. Λήγοντος τοϋ 
έτους 1906 —1907 ή Γερμανία μόνη ήρίθ-
μει άνω τών 200 τοιούτων Αποικιών, τών 
οποίων ό προϋπολογισμός ύπερέοαινε το πο
σόν τών 200 .000 φράγκων. Κατά το αυτό 
έτος αί 18δ οργανώσεις της Γαλλικής Δη
μοκρατίας άπέστελλον άνω τών 30.00.0 
παιδιών είς τάς αποικίας τών Σχολικών Δι
ακοπών, το δέ έκπαιδευτικον συνέδριον της 
Βορδώ είς το όποιον ελαβον μέρος δλοι οί 
δργανωτα! τών διαφόρων χωρών κατέδειξε 
τά λαμπρά τών Σχολικών Αποικιών απο
τελέσματα. 

* * 

Αί άποικίαι τών Διακοπών τόσον έχουσι 
κατακτήσει τήν συμπά-

ΑΕΙΤΟΓΡΓΙΑ θειαν τών μικρών ώστε 
ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ εκάστη Διοργανωτική 

Επιτροπή δέχεται κατ' 
έτος πλείστας αίτήσεις. Σχεδόν δλα τά παι-
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δία στέλλονται δωρεάν είς τήν εξοχήν. Δια 
τοϋτοή καλήθελησις τών διοργανωτών προσ
κρούει πάντοτε είς τήν άνεπάρκειαντοϋπρο-
ϋπολογισμοϋ. Θέλετε νά μάθητε τί στοιχίζει 
ή εξοχική διαμονή είς τά φιλάνθρωπα πρό
σωπα, άτινα έπιδεικνύουσιτόσ^νθερμον ένδι-
αφέρονύπέρ της μίκράς ηλικίας; Ή πόλις τών 
Παρισίων έξοδεύει κατά μέσον δρον 2 *[2 φρ. 
ημερησίως δια τροφήν ένδς μικρού, τδ δέπαι-
δίον άφ5 ού έ'φαγε λαχανικά, οπωρικά και 
άφθονον κρέας, λυπείται καθ5 ύπερβολήν, ό
ταν κατά τήν έπιστροφήν ευρέθη προ τοϋ 
λιτοϋ γεύματος της οικογενείας του. Αί ιδι
ωτικά! οργανώσεις διαθέτουσιν 1 — 1 Χ[ 2 φρ. 
ημερησίως, μία δέ τοϋ Αγίου Στεφάνου δι
αθέτει 15 μόνον φράγκα κατ' άτομον κατά 
μήνα. 'Όσαι περιορίζουσι τά έξοδα τών παι
διών, διαθέτουσι πόρους προς άποδοχήν πε
ρισσοτέρων αιτήσεων, καμμία δμως δεν δύ
ναται νά δεχθή δλας τάς αιτήσεις. Δι5 αύ-
τδ χρειάζεται εκλογή. Άλλα δεν θά ήτο 
άδικον, έάν προετιμώντο μόνον οί επιμελέ
στεροι, οί λαβόντες τνύς καλλίτερους βαθ
μούς; 

Είνε δίκαιον νά μή ληφθη ύπ' όψιν δτι 
πλείστοι έκ τών μαθητών καθυστεροϋσιν είς 
τά μαθήματα, διότι εχουσιν ασθενή οργανι-
σμόν, διότι τρέφονται κακώς, διότι στερούν
ται καΐ αυτών τών αναγκαίων υποδημάτων, 
ίνα φοιτώσιν ανελλιπώς είς τήν σχολήν; 
Ακριβώς αύτοι δικαιούνται περισσοτέρας υ 
ποστηρίξεως και βοηθείας. Λοιπόν ούχ! ύπδ 
τοϋ διδασκάλου, άλλ5 ύπδ τοϋ ίατροϋ γίνεται 
ή εκλογή, οί δέ ασθενικοί, οί χοιραδικοί, 
οί αναιμικό! προτιμώνται είς τάς Αποικίας 
τών Διακοπών. Προ της αναχωρήσεως δ ?-
ατρδς ζυγίζει τά παιδία, μέτρα τδ ΰψος 
των, τδ πλάτος τοϋ στήθους κα! εκδίδει 
σχετικδν δελτίον δια τήν ύγιεινήν των κα-
τάστασιν. 

Αναλόγως της ιδιοσυγκρασίας, άλλα μεν 
στέλλονται είς τά δρη, άλλα δέ είς τήν Θά
λασσαν . 

"Ολα είναι έτοιμα, οί παιδικό! λόχοι 
έσχηματίσθησαν κα! ανυ-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ πομόνως περιμένουσιν είς 
τον σταθμδν τήν ώραν της 

αναχωρήσεως. 
Ιδού πώς περιγράφει τά κατ' αυτήν 

ϋαρισινή έφημερίς. Ε.δικδν τραϊνον ανα

μένει ύπδ τδ ύπόστεγον. Μεγάλη ζωηρότης 
επικρατεί πέριξ τοϋ σταθμού. Έκ διαφό
ρων οδών φθάνουιι παιδία φέροντα σήμα
τα διαφόρων χρωμάτων έπι της κομβιο-
δόχης. 

Γονείς κα! γείτονες τά συνοδεύουσιν. "Ό
λοι Θέλουσι νά παρευρεθώσι κατά τήν ά-
ναχώρησιν. Ένα άληθινδ ανθρώπινο κύμα 
τρέχει πρδς τδν σταθμόν. 

Έν τή αίθούση τά παιδία εναγκαλίζον
ται τους γονείς των και τοποθετούνται πε
ρί τήν Σημαίαν της Διοργανωτικής Επι
τροπής. Έφ ' δσον αί ομάδες καταρτίζονται, 
δ άμαξοδηγδς οδηγεί τά παιδία πρδς τήν 
συνολκήν κα! τοποθετεί αυτά είς τά δια
μερίσματα των. Έσήμανεν ή έκτη ώρα, 
ή μηχανή συρίζει κα! τδ τραινον τρέχει 
φαιδρόν. Κάθε παιδίον φέρει έντδς έλαφράς 
αποσκευής δύο ζεύγη περικνημίδων, δύο 
υποκάμισα, τρία μανδγ')λια, μία ποδιά, μίαν 
φανέλλαν, κα! έν ζεύγος υποδημάτων, τά 
δε κοράσια κα! μίανκτέναν». 

Πού πηγαίνουσι τώρα τά ευτυχή ταύ
τα παιδιά, συνομιλοϋντα, γελώντα κα! α-
δοντα σχολικά φαιδρά άσματα; Ποϋ θά 
έγκατασταθώσιν; 

Άλλοτε μεν κατοικοϋσιν δλα δμοϋ έν 
ευρεία έπαύλει τήν δποίαν ένοικιάζουσιν 
έπι τούτω ή τήν οποίαν φιλάνθρωπος τις 
πλούσιος θέτει είς τήν διάθεσιν τών παι
διών, άλλοτε πάλιν διανέμονται είς τά σπή-
τια τών χωρικών καί συναντώνται μόνον 
κατά τούς περιπάτους κα! κατά τήν ώραν 
τοϋ παιγνιδιού. 

Ά ς ίδωμεν τώρα τί γίνεται είς τδ χωρί
ον προ της άφίξεως τών 

ΓΠΟΔΟΧΗ μικρών αποίκων. Παντού 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ γενική άναστάτωσις. Έ ν 

έκ τών ιχελών της Διορ
γανωτικής Επιτροπής επιθεωρεί τάς κα
τοικίας. Κάθε πρόσωπον, τδ οποίον εδέ
χθη τούς δρους της Επιτροπής υποχρεού
ται νά δίδη είς τούς μικρούς οίκοτρόφους 
§ν δωμάτιον καλώς άερισμένον, στρώμα α
πλούν αλλά καθαρόν, τροφήν άφθονον πλήν 
καθαράν. Τά πάντα είναι έτοιμα δια τήν 
ύποδοχήν. Ακούονται κτυπήματα μαστιγί
ου είς τδν δρόμον. Τέλος έφθασαν! Γίνον
ται δεκτά μετ' ενθουσιασμού. Οί χωρικοί 
πρδ πολλών εβδομάδων άναμένουσι τήν 
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έ'λευσιν των μικρών δια να σφάξωσι τον 
χοΐρον ή τήν όρνιθα. Μ φλυαρία: των παιδι
ών των πόλεων είναι πηγή ευχαριστήσεων 
και διασκεδάσεως δι5 αυτούς. Τα έρωτώσι 
δεξιά, αριστερά, τα δέ παιδία υπερήφανα 
διότι λαμβάνονται ύπ' όψιν άπαντώσι μέ 
εύχαρίστησιν. Συνάπτονται γνωριμίαι, ενίο
τε διαρκείς, διότι συμβαίνει συχνά το παιδίον 
να έπανέρχηται εις τήν ιδίαν οίκογένειαν 
δια δευτέραν ή τρίτη ν φοράν. Κρίνατε λοι
πόν πόσον ή συνάντησες είναι εγκάρδιος! 
Εναγκαλίζεται δλους, οδηγούμενος δέ 
υπό των φίλων του ό μικρός επισκέπτης 
δέν ησυχάζει παρά άφ5 ου έπιθ-εωρήση δ-
λην τήν οίκίαν, τας αγελάδας, τους Ιππους, 
τα πάντα. 

Μερικαί έταιρείαι. προτιμώσι να έχωσι 
τους τροφίμους των υπό τήν αυτήν στέγην 
ή έπίβλεψις είναι τότε εύκολωτέρα καΐ ή 
δίαιτα κανονικωτέρα, εχει δμως τοΰτο το 
άτοπον, δτι αί ώραι κανονίζονται έπι τη 
βάσει προγράμματος ώς έν τη σχολή και 
συχνά μάλιστα υπό των ιδίων διδασκάλων. 
Δια τοϋτο προς αποφυγήν ανίας διοργα-
νοϋνται έκδρομαί, υπαίθρια γεύματα, κωμω
δία: κ.λ.π. 

Ευρισκόμεθα 600 χιλιόμετρα μακράν των 
Παρισίων έν τη Γιρόνδη παρά τήν θάλασ
σαν, ής ή αύρα φθάνει μέχρι των μικρών 
δια μέσου των θάμνων. Ή έπαυλις απο
τελείται από ενα κοιτώνα, μίαν τραπεζα-
ρίαν καΐ το μαγειρείον. Άπό τήν αυγήν 
τα παράθυρα δλα άνοίγουσι καί τα παι
δία εγείρονται, Μία μικρόσωμος γραία δια 
μιας στενής ατραπού φέρει μίαν λάγινον 
γεμάτην άπό γάλα. Τό γάλα τρέχει είς 
τάς γαβάθας καί, δταν καθείς χόρταση, 
κινεί δια το δάσος. Ή θ*άλασσα είναι χι
λιόμετρα τινα μακράν, ή δέ επίσκεψις αυ
τής είναι άντικείμενον πολλών εκδρομών. 

Αί οργανώσεις των σχολικών Διακοπών 
δέν φείδονται κόπου καί χρήματος. Δια 250 
νεανίδας τρεφομένας είς τήν Κλείδα των 
Αγρών έδαπανήθησαν πέρυσι 4 0 0 0 δκ. 
γάλακτος, ή δέ διατροφή των έστοίχισε 
48500 φρ. Άλλ* ευτυχώς δέν λείπουσιν 
οί φιλάνθρωποι ούδ' οί φίλοι της εκπαι
δεύσεως, οΐτινες δια του χρήματος αυτών 
ευεργετικώς δρώσιν υπέρ της ευτυχίας του 
Έθ-νους. 

Π ο λ ύ πρακτικώτερον εργάζονται αί Άποικίαι 
των Διακοπών έν Γερ-

ΕΚΔΡΟΜΑΙ μανία. Επειδή δλα τ α 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΤΟΣ παιδία δέν δύνανται 

ΔΑΣΩΝ ν α μείνωσινέν τηέξοχή 
ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΓΙΓΕΙΑΣ έπί35-45ήμέρας ελλεί

ψει χρηματικώνπόρων, 
διοργανοϋσι καθημερινάς έκδρομάς είς τα πέριξ 
δάση ή προς τήν θάλασσαν. Τα παιδία μένου-
σιτοιουτοτρόπως έν μέσω των ωραίων δασών άπό 
της 6ης πρωινής μέχρι της εσπέρας, τρώγου-
σι μετ' ορέξεως το γεΟμά των, περιπατοΟσι, πη· 
δώσι, χορεύουσι καί τήν έπομένην επανέρχονται 
πάλιν είς το προσφιλές δάσος. Το τοιοΟτο διαρ
κεί τρεις ή τεσσάρας εβδομάδας. Έκαστη δέ 
εκδρομή στοιχίζει 30 λεπτά κατά ά'χμον! 

Ά λ λ ' έκτος του εύθηνοτέρου τούτου μέσου 
προς άπόλαυσιν της ζωογόνου αύρας, ή Γερ
μανία μας δίδει καί τ ο παράδειγμα Σχολών 
έν τω Δάοει. T i σχολεία ταϋτα είναι προω-
ρισμένα δια να δέχωνται τους αδυνάτους, τους 
αναιμικούς, τους £αχιτικούς, τους χοιραδικούς, 
πάντας εκείνους καθ 5 ών έπιτηδείως επιτίθεται 
ή φθίσις. Έκτος της σωματικής ωφελείας ήτις 
προσγίγνεται είς τους ούτω διαιτωμένους, υπάρ
χει καί μεγαλειτέρα, ή ηθική. Ό μαθητής επα
νερχόμενος είς τήν πόλιν δια να έπαναλάβη τα 
νέα του καθήκοντα, εξακολουθεί να ύποβάλλη-
ται είς τήν αυτήν δίαιταν, ήν ήκολούθει καί κα
τά τάς διακοπάςκαΐτοιουτοτρόπωςμορφώνειλελη-
θότως τον χαρακτήρα του. 

Το παράδειγμα των σχολείων τούτων ήκο-
λούθησαν καί οί έν Γαλλία ίδρύσαντες τα λε
γόμενα Σχολεία της Υγείας. Δέν διδάσκουσι 
γνώσεις Ιδιαιτέρας, άλλ' έπιβάλλουσιν είς τους 
μαθητάς των £υθμικήν δίαιταν. Εγείρονται είς 
τάς 6 1[2 κατακλίνονται είς τάς 8, τρώγουσι 
λιτώς καί άναπνέουσιν ελευθέρως. Μετά μηνι-
αίαν διαμονήν, οί μαθηταί άνακτώσι τήν ζωηρό
τητα έκείνην του βλέμματος ήτις είναι ή ένδει-
ξις της ευεξίας. 

Κατ:νοήθη ευτυχώς ή γνώμη σοφοΟ ίατροΟ 
είπόντος* «άν θέλωμεν να έμποδίσωμεν τήν 
διάδοσιν της κοινωνικής νόσου ήτις καλείται 
φυματίωσις, είς το παιδίον έν πρώτοις πρέ
πει να τήν άναζητήαωμεν και να τήν πο
λεμήσω μεν . 

Είς τήν αρχήν ταύτην οφείλεται καί ή επι
τυχία των Σχολικών Αποικιών. 

Άλλα δέν θα ήτο άδικον έάν τόσον χρήμα 
καί τόση άφοσίωσίς έξω-

ΤΑ δεύοντο αδίκως; Βεβαίως 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ναί. Ά λ λ ' ευκόλως φαί

νεται έκ της φυσιογνωμί
ας δτι τα παιδία άνέκτησαν τ α δροσερά της υ
γείας χρώματα. Είπομεν δτι τ α παιδία έζυγί-
σθησαν καί έμετρήθησαν κατά τήν άναχώρησιν. 
Αί αύταΙ διατυπώσεις γίνονται καί κατά τήν έπι-
στροφήν. Ίδου το αποτέλεσμα της διπλής ταύ-
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της εργασίας* τα μεν παιδία εντός ενός μηνός αύ-
ξάνουσι κατά 1 1[2 χιλιόγραμμα^ τα δέ κοράσια 
κατά 2. Καί δια ή διάφορα αύτη; Απλούστα
τα, διότι τά άρρενα κινούνται περισσότερο^. 

Κατα δέ τήν στηΟομέτρησιν παρατηρείται δτι 
τα μέν άρρενα αύξάνουσι κατά 2 υφεκατόμε-
τρα, έν ω τά κοράσια μόνον κατά 1 1[2. 

Μεγάλη ίδια είναι ή έπιδρασις τοΟ αέρος έπΙ 
του αίματος. Ιατρός τις παρακολουθήσας μίαν 
των σχολικών αποικιών κατά Αϋγουστον καί 
Τ[βριον τοΟ 1906 έκαμε παρατηρήσεις έπι πλέον 
των 2500 μικρών, διά των οποίων διεπίστωσε 
αύςησιν των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά 350 
000 εις έν κυβικόν χιλιοστόμετρον. 

Δια τοιούτων εξωτερικών σημείων πιστοποι
είται ή έπίδρασις της έξοχης καί της θαλάσσης 
επί των μικρών αποίκων. Προσθέσατε είς ταϋ-
τα καί τήνζωηρότητα, ήν κερδίζουσι διά της 
ηλιοθεραπείας καί της θαλάσσιας αΰρας. 

Τί οέ νά είπωμ·ν περί των ευχάριστων α
ποτελεσμάτων, άτινα επιφέρει ή κατά φύσιν α
γωγή &ϊς τήν εύπλαστον καρδίαν των πτωχών 
ίδία παιδιών των μεγαλοπόλεων; Έπι Ολόκλη
ρους έβοομάδας έθαύμασαν τήν κυανήν σειράν 
των ορέων καί τό βάθος των δασαν, ό δε δια
νοητικός των ορίζων ηύρύνθη διά της προσθή
κης νέων εμπειριών έκ τοΟ κύκλου των α
γρών. Τά τ'.αιδία έμαθον έπΙ τόπου νά γνωρίζω-
σι, τόν σιτον, τήν κριθήν,τήνορώμην καί τά χρή
σιμα χόρτα' είχον ώς σύντροφον τόν βοϋν και τον 
όνον καί γνωρίζουσι πλέοννά τους περιποιώνται. 
Πύξή^ησαν οί μυΦνί; των, άλλα συγχρόνως ηύ-
ξήθηκαιήυπομονή τωνκαΐή αντοχή είςτούςκόπους. 

"Ετι μεγαλειτέρα είναι ή ηθική ωφέλεια των 
αποικιών. Δύνασθε ποτέ νά πχραδεχθήτε δτι 
συναναστροφή τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων μετ' 
ανθρώπων ταπεινών καί τιμίων δέν Οά έπιφερη 
επί του παιδιού τά ευεργετικά της αποτελέσμα
τα; Είς τήν εξοχήν τό πχιδίον βλέπει τήν σπά-

νιν του χρήματος, βλέπει τήν εύτυχίαν, μανθά-
νει νά ζή λιτώς, μανθάνει νά εύχαριστήται "Ε
μαθε νά έγείρηται ενωρίς, νά νίπτηται κάθε πρωΐ 
μέ ψυχρόν υόωρ καί αποκτά τοιουτοτρόπως ό
λως άσυναισθήτως άπλας τ^νας φυσικάς έλξεις, 
αϊτινες άποτελοϋσι τήν βάσιν της ατομικής «α
ξιοπρέπειας καί έν των θεμελίων της ηθικής. 
"Αλλως τε, δπως λέγει ό Μέτερλιγκ, «τό π α -
ράδειγμα επιβάλλεται δπως καί ή διδα
σκαλία και δύναται τις νά ϊδη τους καρπούς 
αύτοϋ ή Οέ ψυχή μεταβάλλει είς καλίονάς 
τάέλάχισταπροσφερόμενα αύτη αντικείμενα»· 

Δι' όλαταΟτα άπειροι εύχαριστίαιόφείλονταιείς 
τά φιλάνΟρωπα εκείνα πρόσωπα, ή γενναιοδωρία 
των οποίων εξασφαλίζει εις πλείστα πτωχά όντα 
τήν άνάκτησιντής καταβαραΟρωθείσηςύγείαςτων. 

Ανάλογος ενέργεια έκ μέρους των αρμοδίων 
δέν θά ήδύνατο νά έπιφέρη καί παρ' ήμΐν τά 
ευεργετικά της αποτελέσματα; 

* * 
Θερμός θιασώτης των Σχολικών Αποικιών ό 

κ. Κόντ, ίδού τίγράφει π^ρίτής ωφελείας αυτών. 
« Ό ορίζων των παιδιών ευθύνεται, ό δέ εγ

κέφαλος αυτών πλουτίζεται διά νέων ιδεών καί 
παραστάσεων* βλέπονσι πράγματα εντελώς 5-
γνωστα' άκούουσι συζητήσεις έπϊ Φεμάτων, τά 
οποία ουδέποτε κατά την διάρκειαν της ζωής 
των &ά ήκουον' γνωρίζουσι τον βοϋν, τήν α
γελάδα, τον ΐππον, τήν δριι&α, τό αροτρον, μαν-
Φάνουσι τί εστι σίτος καί άχυρον, βλέπονσιν 
οτι ή ζο>ή του γεωργού εχει καί αυτή τάς λύ-
πας της κατά δε τήν έπιστροφήν εχουσιν όλον 
τον χειμώνα ϋλην είς ανεξάντλητους συζητήσεις 
έπϊ των εντυπώσεων των άγρών' αντί τόσωνδι-
δαγμάτων δίδουσιν εν πολύτιμον μά&ημαειςτους 
χωρικούς, τήν άποστροφήν πρός τάςμεγάλας 
πόλεις καί τήν άφοιίωσιν είς τούςάγρονς*. 

Κυόωνίαι Δ. Β0ΓΑΖΙΑ.Ν02 
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Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν 

Αί πρώται ήμέραι τοϋ λήξαντος δεκαπενθη
μέρου εΰρον την νέαν Τουρκίαν κλαίουσαν τον 
έπιλεκτότερον άνχιπρόσωπον τοϋ Νεοτουρκι-
σμού. Ό δολοφονηθείς Μ. Βεζΰρης Μαχμούτ 
2εφκετ πάσας έξεπροσώπει τον άγνότερον τύ
πον ΐής Νεοτουρκικής ιδέας, δια τούτο δέ ή 
δράσις αυτού και αί διαθέσεις του παρέδοσαν 
εις την ίστορίαν τήν αληθή εικόνα των άνα-
στηλωτών τοϋ ΣυντάγματοΓ. Αι θλιβεραί ήμέ
ραι, ας ή Συνταγματική Κυβέρνησις άντεμε-
τώπισε μετ' αξιοθαύμαστου γαλήνης και σιδη
ράς δραστηριότητος παρήλθον ευτυχώς και επί 
τής δεινώς δοκιμασθείση; πατρίδος επέπνευσε 
και αύθις ό άνεμος τής ηρεμίας και τάξεως. 

Ά λ λ ' αντιθέτως προς τήν νηνεμίαν \\ας κυ
ριαρχεί εν τή Όθομαν ικη επικράτεια, ή Βαλ
κανική ευρίσκεται έκ νέου προ των πυλών νέ
ου πολέμου. Αί τερατώδεις ωμότητες τών Βουλ
γάρων δημίων αί καταπτοήσαται τον κόσμο ν δια 
τό μεγαλεΐον τής θηριοο5ίας των, αί ακαταλό
γιστοι αξιώσεις τών Σοφιανών νευροσπάστων 
τοϋ έρυ&ροϋ Τσαρίσ κου οδηγούν ίσως είς 
τήν β ' πράξιν τής Βαλκανικής τραγωδίας, τής ο
ποίας εκάστη σελίς είναι πλήξης αίματος. Οί δισ
ταγμοί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως φριττού-
σ η : προ τών συμφορών νέου πολέμου ύπεχώ-
ρησαν προ τής ραγδαίας φοράς τών γεγονό
των, άτινα από τίνος μάλλον σαφή και έπι-
τακτικήν κατέστησαν τήν κλαγγήν τοϋ ξίφους. 

"Εάν ήχή^η το τηλεβόλον και εάν ή τλή-
μων Μακεδονία καταστή και αύθις ό τάφος 
μυριάδων θυμάτων, εάν και πάλιν ό Θεός τοϋ 
πολέμου όρμήση αίμοχαρή; επί τών ιστορι
κών αυτών πεδίων, σημαίνει δτι επέστη ή 
ιστορική στιγμή καθ ' ήν θά κριθή τό μέλ
λον τών λαών τής Βαλκανικής. 

Επέστη ή στιγμή κ α θ ' ήν οΐ προαιώνιοι 
αντίζηλοι τους οποίους έχά>ρισαν άβυσσοι αδι
αλλάκτου μίσους και άπεμάκρυναν αλλήλων πο
ταμοί αιμάτων θά συναντηθούν μετά βρα/εΐ-
αν εκε/ειρίαν επί xr|c ζοφεράς σκηνής τής κρισί
μου μονομαχίας. Ό βασιλεύς Κωνσταντίνος 
διά φλογέρας προκηρύξεως απευθυνόμενος προς 
τά αισθήματα τοΰ "Εθνους θέλει έκδικήσει 
παρά τό πλευρόν ιπποτικού και άρηϊφίλου συμ
μάχου τά; φρικιαστικά; άνισιουργία: τοΰ ά
νανδρου έθνους, τό όποιον έγαλου/ήθη μέ τον 
ιόν τής έπιορκίας και τοΰ εγκλήματος. Ύ . τ ά ρ -
χουν επί τών Μακεδόνικων και Θρακικών πε
δίων χιλιάδες, μυριάδες, θυμάτων Μουσουλμά
νων και Χριστιανών, δ ι ' ους ή πενθούσα 
Όθωμανική πατρίς επί πολύ θά θρηνή και τά 
θύματα ταύτα ζητούν εκδίκησιν κατά τών ά-
?.αστόρων σφαγέων, τούς οποίους έξαπέλυσεν 
πρόσφατος ή Βαλκανική λαΐλαψ. 

Και δμως δεν εξέλιπεν έτι πάσα ελπίς ει
ρηνικής λύσεως. 

Είς τό αν&ος τής άνεφέλον νεότητας της 
είκοσι μόλις άρι&μοϋσα Μαίους, άπεπτη 
άφ' ημών ή 

ΣΟΦΙΑ Ι.ΚΑΡΛΛΗ, 
βυ&ίσασα είς βα&ύτατον πένϋ·ος τούς γο
νείς της καΐ δλον τον εγκριτον οΐκον τών 
«.«. "Αδελφών Καράλη. ΈπΙ της αορον τής 
πολν&ρηνήτον νεανίδος άπήγγειλε κατάλ-
ληλον λόγον δ ημέτερος Διευθυντής και κα
θηγητής έν τω κα&' ήμας Γυμνασίω κ. Ά-
λέξ. Κολνφέτης. 

ΙΙρδς τούς δεινώς δοκιμααϋ·έντας γονείς 
καΐ οίκείονς τής μετάστασης, διαβιβάζει ό 
«ΑΙολικός 'Αστήρ» τά βα&έα συλλυπητή
ρια του. 

Ν Ε Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ 

Έ κ τοϋ αριστοτεχνικού καλάμου τοΰ διακεκρι
μένου ημών συνεργάτου κ. Σιμ. Κατακουζηνοΰ 
εξήλθε περισπούδαστον δραματικόν έργον υπό 
τον τίτλο ν « Κρίτων και Αιουδμήλλα » . Ή 
ένθουσιώσα ψυχή τοΰ συγγραφέως έκχύνεται ο 
λόκληρος είς τός συναρπαζούσας γραμμάς τοΰ έρ
γου τό όποιον ελάξευσε βαθύς ενθουσιασμός και 
άρτία γνώσις τών δραματικών δρων. 

Αντίτυπα τοϋ έργου ευρίσκονται παρ ' ήμΐν. 
Έκαστον αντί φράγκων 2. 

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ 

θ ε ρ μ ώ ς παρακαλούνται οί 
συνδ*ρομ.ητα£ μ.ας και δ*ή οί έν 
ι ώ έ^ξωτεοικφ ο π ω ς εύαρεστού-
μενοί έμ,δάσωσε τήν συνδρομών 
των, καθώς και οί καθυστε-
ρούντες εισέτι τήν περυσινών 
συνδρομ-ήν, υποβΡηθούντες ού
τω τό έργον μας. 

Υπεύθυνος Χ Α Ρ Α Λ Α Μ . Γ . Β Α Φ Ε Ι Α Δ Ι Ι Σ 
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Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν " Ο Η Λ Ι Ο Σ , , 
Χ . Κ Ο Ν Τ Ε Α Λ Η & Σ 1 ^ 

ΕΝ Κ Υ Δ Ο Ν Ι Α Ι Ε 
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Καλλιτεχνική εκτύπωση Φακέλλων, 
Επιστολοκεφαλίδων, Λογ)σμών, Συν) 

μάτω ν, επισκεπτηρίων, Δ ιπλοτύπων, 
Προσκλητηρίων καί Άγγελτηρίων Γ ά 
μων καί Αρραβώνων, Βιβλίων, Περιοδι
κών, Εφημερίδων κ. τ. λ. κ τ. λ. 

Αναλαμβάνει παραγγελίας προς έκ-
τέλεσιν σφραγίδων εκ καουτσούκ και με
τάλλου ως και πινακίδων έκ πορσελάνης. 
Τ α χ ύ τ ν ^ καλαισθησία και τιμαί συγκαταβατικαε 

Β ϊ Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν " Ο Η Λ ϊ Ο Ξ „ 

'Έφθ-ασαν διάφορα εκλεκτά βιβλία: Αιδ*ακτ:κά, Ε κ 
κλησιαστικά, Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά , Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ά , Τ ε 
χνικά, Μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α , Α ρ ά μ α τ α , Κ ω μ ω δ * ί α ι , 
Λ.αϊκά β ιβλ ία , Ε ι κ ό ν ε ς , πωλούμενα είς τιμάς άκατα-
γωνίστους. 

Αναλαμβάνει παραγγελίας έπι βιβλίων μή υπαρχόντων 
έν τι] ενταύθα παρακαταθήκη, έκτελούμεναι ταχέως καΐ α
νελλιπώς. 
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