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ΗΛΕΞ. ΚΟΛΥΦΕΤΗΣ δ.φ.

Ίδηντής Β. Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Μία τετρακοσιαετηρ'ς

Σπ'. Δέ Βιάζη

Τί να σου λεΐπη;

Μαρίας Ε. Ζάμπα

ι ποίημα)

'Ανακοίνωσις της τύχης μιας
Δ[ρος Ό ρ . Ε .

πολιτικής διαθ-ήκης
Ό

χρόνος εΐνε χρήμα

Σωτ.

(διήγημα)

Ααιλίου Καρακάση

Εικόνες έκ της αρχαίας ποιήσεως
Ή

ραγισμένη καμπάνα

ΊΊχάρδος

(ποίημα)
Δ. Γ. Κανάλε δ. δ.

Βάγνερ

Πηδαλιουχούμενα αερόστατα

Γ. Α . Μέγα δ. μ.

Ίατρικαι

Δ]°

Γιέλοια
Αι

Όμιλίαι
και Δάκρυα

Αι

παιδαγωγικά!

θ.

ίδέαι του Β . βίοΗβ

Σ.

Καλλιεργηται του Πνεύματος

•

θάνατος ζωή

(ποίημα)

Ή

Πριγκήπισσα Μπέτη

(διήγημα)

Κουκλουτζάς
Ό

Άλ.
Όδ.
30?

Κ.
1'αλανου
Γεωργαντή
Ε. Χριστοδούλου

Κωνστ. Ν . Έλευθεριάδου
Δ.

διπλοπληγωμένος

Χ " Δημητρίου

Ά λ ε ξ . Χολυφέτη δ.φ.
Π.

(ποίημα)

Περι φωτισμού και χρωματιστών ύαλων

Κ . Άθανασιάδου

Θέμιδος

(ποίημα)

Ό

βος

Εύρ.. Τριανταφυλλίδου

(ποίημα)

θεριναί νύκτες της Πετρουπόλεως

Περνούν τα χρόνια

| *4

Ι. Χρηστίδου

Ί . Φώκου δ. ν.

Τσαρουχά

Ε. Σαρίκα

Περί βάμβακος
Δεκαπενθήμερον

ΕΙΚΟΝ
Ή

Α . Μ. έ Βασιλεύς των Ελλήνων
Ή
Ή

Κωνσταντίνος

Α . Μ . ό Βασιλεύς της Σερβίας Πέτρος
Α . Μ. δ Βασιλεύς του Μαυροβουνίου Νικήτας
Ά λ έ ξ . Γαλανός
Ή

Άδριανούπολίζ
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ΓΡΑΦΕΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΛΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Αποικιακών, Βαχαρικών καΐ ψιλικών

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ HÀINIRH
. Α». Ν- TZoyryq

ΤΩι ΤΤΠΟΓΡ/ίΦΕΙΩι

Vs.

Ελληνικά,

Νεστλέ, φαρίνα

ήδύποτα

και πολλά άλλα είδη, άτινα

ας, άτινα ώς γνωστόν επιφορτίζονται έπί της

'Ρραι επισκέψεων δια τούς εξω
τερικούς ασθενείς 1 1 — 1 2 .

είδη προμηθεύονται κατ* ευθείαν

1513-1913

θυνότερα τών άλλων καταστημάτων ένεκεν ελλεί
ψεως βαρέων ενοικίων και μεγάλης ύπαλληλίράχεως τών πελατών. Ώ ς και δλα σχεδόν τά
εξ Ευρώ

πης.
Δοκιμάσατε καίθά πεισθήτε
22—24

|· -ν—ν—ν~

J

ν.

φθάνουν καθ' εκάστην και πώλο ΰνται δλα ευ-

Ρ^|Γ*

ΗΛΕΞ· ΚΟΛΥΦΕΤΗΣ δ.φ

(λικέρ;) γάλα

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

—V

ΕΝ

Τμήμα Χαρτοπωλείου
Κονιάκ

21—24

ΙΑ

„ 0 ΗΛΙΟΣ,,

ΙΠΥΡ. ί. ΚΟΥΚΟΥΤΟΫ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Τ9Υ ΙΕΡΟΥ ΝΟ,ΙΟΚΟΙΕΙΟΥ KÏ4ÛNIÛN

Χ. Κ°ΝΤΕΛΛΗΣ & Σ

ΔΙΕΥβΥΝΤΗΕ
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ν

ν

' SEPrOYJC^ ΠΟΤ* (GAZEUSES)
ΠΑΝ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Κ ί ^ κ ή κατασκευή - Ά π α ρ ά μ 4 λ ο ς κα^αρεότης.
Ό κ. Παν. "Αραμπατζής έπιθυμών όπως παρέχει είς τό^οινονμέ το δροσιστικον και το ώφέλιμον, δεν παραλείπει έν τη κατασκευή αεριούχων ποτών του, νά
εφαρμοζη και όλους τούς κανόνας της υγιεινής.
Γεύσασβε &$ετε
Μία επίσκεψις είς τό κατάστημα του (παραπλεύρως του καταστήματος σώήβων κ. Σ . Σίμου και Σ - ) θά σας πείση περί τής αληθείας.

(V

αδιάκοπος άγων μεταξύ τής πλάνης και τής
άλη&είας. "Αν ό ιερός ούτος άγων αριθμεί
ήττας, καταδιώξεις, προγραφάς, θύματα..., αριθ
μεί συνάμα και αθανάτους θριάμβους προόδου
Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ ΒΕΣΑΛΙΟΥ
φωτιζούσης τήν άνθρωπόιητα.
ό οποίος, πεντηκοντοΰτης περίπου, ώς μάρτυς
Έκ τών επιστημών εκείνων, αί όποΐαι υ
τής επιστήμης, δπως έ'ξαγνισθή δια τής προσπέστησαν περισσότερος περιπέτειας, έ'ως δτου
κυνήσεο>ς τοΰ Παναγίου Τάφου, εκ τοΰ αμαρ
φθάσονν είς τήν σημερινήν τελειότητα, είναι αί
τήματος τής ανατομής άνθρωπίναιν πτωμάτων,
φυσικαί, και δή ή ανατομία.
κατά τον πλουν, θυελλώδη ελληνικά κΰματα,
Ήγνόουν, φαίνεται, ότι ή βάσις τής ιατρι
τον κατέρριψαν έπί τών ζακ\>νθιακών παραλίων,
κής είναι ή ανατομία. Άπλοΰν βλέμμα Sv ρί
δπου και τον θάνατον εΰρεν. "Εκτοτε ή ελ
ψη τις εις τά σωζόμενα εργα τής αρχαιότη
ληνική γή διαφυλάττει τά λείι|«νά του.
τος και τοΰ μεσαίωνο:, θα ϊδη εις οποίαν νη·
Καθήκον θΓωροΰμεν, γεραίροντες τήν μνήπιότητα ευρίσκει ή τε ιατρική και χειρουργία.
μην τοΰ μεγάλου τοΰτου έπιστήμονος--δστις τό
Ή ιατρική επιστήμη,ώς γνωστόν, αποτελείται
σον νέαν τροπήν εδωκΓν είς τήν σπουδήν τής
εξ εφαρμογών άλλων επιστημών. Δεν δύναται
ανατομίας, ώστε πολλοί καλοΰσιν αυτόν παχίτις νά μελετά τήν παθολογίαν, αν άγνοή ιδία
ρα χής άναχομίας-χά δημοσιεύσοιμεν τός γραμ- τήν άνατομίαν και τήν φυσιολογίαν, αν δεν έ'μάς ταύτας εις τον άγαπητόν μας ΑΙολικον
χη γνώσεις και τής φυσικής, τής χημείας και
Αστέρα.
τής φυτολογίας" διότι ή ιατρική, ακριβώς, επί
Άλλα νομίζομεν χάριν τής δικαιοσύνης, νά
τούτων ερείδεται, και διά τούτων, τό μεν έξημή λησμονήσωμεν τούς τε "Ελληνας και Ιτα
γοΰντηι τά φαινόμενα τών νόσων εκ τών αί
λούς, οί όποιοι, προ τοΰ Βεσαλίου όπιοσδή πο
τιων, τό δέ ευρίσκονται τά μέσα πρός πρό·
τέ εμελέτησαν τά ανθρώπινα πτώματα και προσεληψιν και θεραπείαν αυτών. Και δμως τό άπάθησαν, εφ' δσον επέτρεπον αί Ιποχαί, νά φανατεμνειν πλάσμα, δημιουργηθέν άπό τον Θεόν κατ' εΙκόνα αύτοΰ, εθεωρείτο άνοσιούργηνώσιν ωφέλιμοι διά τής επιστήμης τής ανατο
μα άξιον εσχάτης ποινής. Τοΰ ανθρωπίνου πτώ
μίας, ήτις τόσον κατεδιώχθη.
ματος κυρίαρχος ήτο ή θρησκεία και αί προ
Ή ιστορία τής επιστήμης είναι ή ιστορία τής
λήψεις
και αί δεισιδαιμονίαι εσκότιζον tò λοαναπτύξεως τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος και ό
γικόν. Όρθώς άπεφαίνετο ό γάλλ^ος ανατόμος
Vicq-d' Agyr, δτι Γ anatomie est peut
(*) Έγεινήϋη ό Βεοάλιοί τή SO Άπράίον
τον 1513.
être, parmi toutes les sciences, celle, dont
Τίνες Γμως διατείνονται ότι εγεννήΟη τή HI Δεχεμβοίον
on a le plus célébré les avantages, et dont

Συμπληρυΰται η τετάρτη έκατονταετηρίς τής
γεννήσεως του αθανάτου άναμορφωτοϋ τής Α 
νατομίας, τοΰ

τον

1514.

AlokiHÒq
on a le moins favorisé les progés.
Γνωστόν είναι, ô u εις τάς θεωρητικά; ε.τιστήμ ας, εις τα γράμματα, εις τάς τέχνας, δύνα
ται ή μεγαλοφυία, ελευθέρα ούσα, να υπερ
πήδηση τάς · 5οξασίας των χρόνων αλλ εις
τάς επιστήμα; των πειραμάτων, των παρατη
ρήσεων και της ερεύνη:, είναι οί χρόνοι, που
πρέπει να δώσουν χείρα άρωγόν εις δ,τι δεν
εξαρτάται από την μόνην μεγαλουργίαντοΰ πνεύ
ματος. Δια τοΰτο, ή επιστήμη του μελετάν τον
τεθνεώτα, χάριν αυτής εκείνης της άνθρωπότητος, καταδιωκομένη άπηνώς, έμεινε στάσιμος
κατά του; χρόνους εκείνους.
"Ασεβης καΐ ιερόσυλο; ο τολμών να θέση
χείρα επί τοΰ νεκρού έστω και δια μελέτην!
9

Παρ

9

Έβραίοις τό άνθρώπινον πτώμα έ-

Αιολικός

Άοτήρ

τον μεσαίωνα, μέγιστα προσκόμματα δια τήν
ταχεΐαν άνάπτυξιν τής ανατομίας, άφοΰ δεν έπέτρεπον τό άναγκαΐον ύλικόν, τό φυσικόν μέ
σον, ιό πτώμα τοΰ άνθρωπου. Επομένως ήναγκάζοντο να μανθάνωσιν εξ αναλογίας από
άνατομάς ζώων, τήν κατασκευήν τοΰ ανθρώπου!
Από τον τεθνεώτα δεν μένει παρά ή ιδέα, ή
ιερά και αγία μνήμη. Τό πτώμα γίνεται τών
σκωλήκων βορά. Συνεπώς δτε ή ανάγκη τό α
παιτεί προς εξακρίβωσιν τής αληθείας προς ώφέλειαν τή; κοινωνίας και πρόοδον τή; επι
9

στήμης, άσεβης καϊ Ιερόσυλος δεν εΐναι ό α
νατόμος. Δια τοΰτο τήν σήμερον ό νόμος ε
πιτρέπει ελευθέρως τό άνατέμνειν τό ανθρώπινον πτώμα.

**
λογίζετο ώ ; ακά&αρτον, Ό δε άπτόμενος νε
*
κρού, έπρεπε τήν τρίτην και έβδόμην ήμέραν
να άγνισθή δια του ύδατος καλουμίνου του
0 Μελάμπους, ό Ασκληπιός, ό Μαχάλων,
ξ>αντισμοϋ. Έχοντες προσέτι οί "Εβραίοι τό ό Παίων,. ό Ποδαλείριος και άλλοι ιατροί τών
αίσθημα ττ,ς αθανασίας της ψυχής μετεχειρίζοντο μυθικών χρόνων δεν είναι ει; θέσιν να λάαντί τοΰ φήματος αποθνήσκει τάς φράσεις α βωσι μέρος εις τήν ίστορίαν τής ανατομίας.
νευρίσκει τους πατέρας του—είναι δεκτός ά Αί άνατομαί τών θυσιών και αΰιαί έκειναι
πα τους οικείους, άπεκοιμήθηπαρατώ πλευ- τών ίεροσκόπων (haruspices) αί γενόμεναι
ρω των γονέων και άλλα; τοιαύτας φράσεις. Και μετά τέχνης, καθ α αναφέρει ό Άρνόβιος, και
οί Ίνδοίνομίζουν ότι ό νεκρό; μολύνειιόνοΐκον. ο τρόπος τής παρασκευής τών μούμιων ήσαν
Οί Πέρσαι αποδίδουν τήν άποσΰνθεσιν εις κα εμπειρικοί τέχναι μή προσφέρουσαι ουδέν
κόν δαίμονα ένοικουντα έν τω νεκρώ. Θεωρεί σοβαρόν εις τήν ίστορίαν τής ανατομίας.
ται τό σώμα δτι είναι τό μόνον έμπόδιον τοΰ
Οί Άσκληπιάδαι, οί εις τον θεόν τής ια
πνεύματος, ελευθερουμένου δια τοΰ -θανάτου. Τό τρική; τό γένος αυτών άνάγοντες, κληρονο
πτώμα ναι μεν είναι μόλυνσις, αλλ* είναι σεβα μικοί ίερεΐ; τών ιερών τοΰ θεοΰ τούτου, μεστό ν, και ένοχον είναι -θράσους τό εγγίζει ν αυ τερχόμενοι και τόν ιατρόν τών οποίων ό τρό
τό, εστω προς μελέτην!
πος τής θεραπείας ήτο μΐγμα εμπειρικών γνώ
Ή ταφή τών νεκρών ανέκαθεν ήτο άντικεί- σεων και γοητειών, δεν ήσαν φυσικά εις καμενον μεγίστη; προσοχής παρά τοις οπωσδήπο τάστασιν έν τοΐς Άσκληπιείοις να εκτελούν α
τε πεπολιτισμένοι; λαοΐς, προς εκδήλωσιν τής νατόμος έπιστημονικάς. "Ομως είς τα ιατρεία
ταύτα τα ιερατικά επορίζοντο πολλάς εμπειρι
στοργής προς τον τεθνεώτα. Οί "Ελληνες και
οί "Ρωμαίοι απέδιδαν έπίδρασιν εις τήν κατά- κός γνώσεις, αϊτινες, κατ ολίγον, εφάνησαν
στασιν τών νεκρών εν τω αλλω β'ω. Ένόμιζον τή επιστήμη ωφέλιμοι. « Ή όμοιότης του πά
μάλιστα δτι ό μή ταφεις κατεδικάζετο να περι θους συναθροίσασα τήν τοΰ ώφελοϋντος
πλανάται επί εκατόν έτη εις τάς ό'χθα; τής Στυ- μνήμην τβ κατ* ολίγον έντεύξει έπιστημην
γός, διό ΰπεχρεοΰντο επι τοΰ ενρεθέντος νε έποίησετά παν» ώ ; ιστορεί Μάξιμος ό Τύριος.
κροΰ να ρ'ψωσι τρεις δράκας χώματος προς ή- Ύπήρχον καϊ αί Κνίδιαι γνώμαι. Άντιζηλίαι
συχίαν του. Μέγιστον δέ κακόν ήτο ό δια ναυα μεταξύ τών ιατρικών σχολών και τήςφιλοσοφίας
γίου θάνατος, ή αν άτέθνησκε τις εν ξένω τό- δέν έ'λιπον φυσικά. 'Αλλ' ωφέλησαν εις την άπω, δια τον φόβον μήπως μείνη άταφος. Διό νάπτυξιν τής ιατρικής επιστήμης αποφαίνεται
και ό "Ομηρος: Αϊας ό έξαπόλωλε έπει πίεν ο Γαληνό:: « .... και πρόσθεν μέν έρις ή ν ού σμιάλμνρόν ϋδωρ. Μετά τήνμάχην, τό πρώτον κα « κρά, νικήσαι τώ μέν πλήθει τών ευρημάτων
θήκον ήτο ή ταφή τών πτωμάτοον και τοΰ εχθρού. « όρυγνομένων τών έν Κω και Κνίδω* διττόν
"Ex τών αρχαίων εν τή περιποιήσει τών νε « γαρ έτι τοΰτο τό γένος ήν επί τής Ασίας
κρών τήν υψίστην κατεΐχον θέσιν οί ΑΙγΰπτιοι. « Άσκληπιαδών, έπιλιπόντος τοΰ κατά Ρόδον'
Όδηγοΰμενοι εις τοΰτο υπό τής πίστεως των « ήριζον δ αοτοΐς και οί εκ τή; Τταλίας ιατροί,
εις τήν μετεμψΰχωσιν και τα δικαστήρια τών « και τρεις ούτοι χοροί θαυμαστοί προς άλλήνεκρών. Διό και αί πολυτελέσταται και γιγαν « λους άμιλλωμένων εγένοντο ιατρών».
τιαίοι πυραμίδες και τό έθιμο ν τής ταριχεΰΕις τον μετασχηματισμόν τής ιατρικής
σεως.
συνετέλεσαν
αί θεωρίαι τ ώ φυσικών φιλοσό
Ό φόβος, ό τρόμος, ή αποστροφή προς τα
φων,
όποιοι
ό Μέλισσος, ό Παρμενίδης
άνθρίόπινα πτώματα παρά τισι' ό εκ δεισιδαι
και
άλλοι
πολλοί.
Ό πυθαγόρειος φιλόσοφος
μονία; προερχόμενος σεβασμός προς τα λείψα
Άλκμαίων
ό
Κροτωνιάτης
κατέγινεν είς ανα
να τοΰ ανθρώπου, σεβασμός έτιβαλλόμενος και
τόμος
ζώων,
ένέκυψεν
εΐ;
τήν
μελέτην
τής κατα
παρά τών νόμων τής θρησκείας τε και πολι
σκευής
τοΰ
ανθρωπίνου
σοίματο;
και
έγραψε
πε
τείας, υπήρξαν, επί πολύν χρόνον, ιδία κατά
ρί ανατομίας. Πρώτος έγνώρισεν εντελώς τόν
e

9

9

9

9

ν

3

πόρον δι ού συγκοινωνεί τό κοίλον τοΰ τύμ
πανου μετά τοΰ φάρυγγο;. Μετά τούτον ό Εμ
3
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ρία παύει δμως, δταν σκεφθή τις, δτι άπό
τών ομηρικών χρόνων αί σωματικοί ασκήσεις
δέν έπαυον έν Ελλάδι, διότι οί αρχαίοι ειχον

πεδοκλής, ό Αβδηρίτη; Δημόκριτος και άλ εννοήσει δτ\ νους υγιής έν σώματι ύγιεΐ,

λοι έκαμαν ανατόμος ζώων. Ό Δημόκριτος
μάλιστα, τόσην ψύχοοσιν εΐχεν εις τό άνατέ
μνειν ζώα, ώστε απομακρυνθείς τής πόλεως έκλείσθη είς κήπον δπου ά\έτως άνέτεμνε και έ
καμνε ανατομικός παρατηρήσεις και φυσιολογι
κά πειράματα.
Ό Γαληνός λέγει δτι οί Άσκληπιάδαι ειχον γνώσιν της ανατομίας και δτι ό "Ιππο
κράτης άνεκτήσατο τήν έν τω μεταξύ χρό-

συντελεΐεΐς τήν άνύψωσιν τής χώρας. Δ ι ' δ πάσαι αί όπωσοΰν διακρινόμενοι πόλίΐ: είχον πα

λαίστρας και γυμνάσια. Ούτω τα γυμνά σώ*
ματα ήσαν υπό τά όμματα πάντων και οί καλλιτέχναι έμελέτων τά; κινήσεις έμπειρικώς με
τά τή: ακριβείας εκείνη;, ποΰ απαιτεί τήν σή
μερον ή λογική μελέτη τής τε ανατομίας και φυ
σιολογίας.

νω ήμελημένην άνατομικήν θεωρίαν* αλλά

Λοιπόν αί παλαΐστραι και τά γυμνάσια ε

πέδρασαν επί τής ελληνικής αθανάτου τέχνης,
σοφοί τίνες ιστορικοί τής ανατομίας αποφαί
νονται δτι ό μέγας ούτος ιατρό: περιωρίσθη μό διά νά αναπαραστήσουν φυσικώτατα τόν άννον είς άνατομίαν ζώων και όχι ανθρώπων. θρωπον έν ενεργεία διά τοΰ μαρμάρου, είς τόν
Διοκλής ό Καρύστιος ό άκμάσας μετά τόν όποιον εν και μόνον πράγμα τοΰ λείπει: ή
'Ιπποκράτην κατεγίνετο πολύ εις τήν άνατομίαν γλώσσα διά νά ομιλή. Έκεΐ εί-ρισκον τά μοντέλλα.
και περί αυτής έγραψε. Και ό Αριστοτέλης
Κλείομεν τήν παρένθεσιν.
κατεγίνετο είς ανατόμος ζώων. Ό Cuvier βέ
βαιο! δτι ή ανατομία τοΰ έλέφαντος, ώ : τήν
("Επεται Συνέχεια)
έξέθεσεν ό Αριστοτέλης, είναι καλλίτερα εκεί
Ζάκυνθος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΒΙΛΖΗΣ
νης τοΰ Daubenton. Οί μαθηταί τοΰ Α ρ ι 
στοτέλους, τοΰ maestro di color che sanno
ώς τόν ονομάζει ό Δάντη;, κατέγινεν εις τήν
φυσικήν ίστορίαν, τήν άνατομίαν καϊ τήν φυσιολογίαν.
Ό Καλλισθένης ό τόν μέγαν Αλέ£ανδρον
ΤΙ
ΝΑ Σ Ο Υ ΛΕΙΠΗ;
:
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συνοδευσας, Στράβων ό Ααμψακηνός, Πρημιγένης ό Μιτυληναΐος ό Εϋδημος ό 'Ρό-

<mm>

}

διος, κατέγινον είς τήν άνατομίαν. Πολύ συνέτεινεν είς τήν πρόοδον τής ανατομίας Πρα~
ξαγόρας ό Κωος, δστι; έκαμε διαστολή ν
μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Προ αύτοΰ οί
παλαιοί έκάλουν κοινώς φλέβας πάντα τα αι
μοφόρα αγγεία. Μετά τόν θάνατον τοΰ Αλεξάν
δρου*! ενεμήθησα*» αί κατακτήσεις αύτοΰ. Ή Α 
λεξάνδρεια γίνεται εστία πασών τών γνώσεων και
τό κέντρον τοΰ εμπορίου. Έκεΐ ήκμασαν Η

Βασιλοπούλα ολόξανθη, τί να σοο λείπτβ τάχα;
"Εχεις ασύγκριτη ώμορφιά και θησαυρούς πολ
λούς
Κι άπό γονείς άν τύχαινε νά γεννηθ^ς φτωχούς
τά ζαφειρένια μάτια σου θά σούφθαναν μονάχα.
9

9

θ ά σουφθαναν' νά σ άγαποον νά σέ γλυκοκυττούνε
έτσι δπως σέ λατρεύουνε καϊ τώρα σ' άγαποον
ρόφιλος ό Χαλκηδόνιος και ό Ερασίστρατος Τό χέρι σου τ' ολόλευκο σάν σκύβουν και φιλοϋν
ό Κεϊος δια τών οποίων αρχίζει νέα περίοδος τό βλέπεις ποο δλ?ι σκλάβοι σου γιά νάτανε
τή; ανατομία; με νέας βάσεις. Ανατομία
ποθοονε.
πτωμάτων ανθρώπων.
Καϊ της χρυσής τής άρπας σου σάν τις χορδές
Hoo τοΰ να προχωρήσωμεν πρέπει να α
αγγίζεις
νοίξω με ν μίαν παρέ ν θεσ ι ν. * Η μ ελέτη τής τό ξέρεις, μιά ασυγκίνητη δέν μένε: μία καρδιά
ανατομίας και τής φυσιολογίας είναι αναπό Τί νά σου λείπτβ τάχατες παρθένα μου γλυκεία
φευκτα είς τόν καλλιτέχνην και δή εις τόν Κι' δταν γλυκά χαμογελάς αθέλητα δακρύζεις;
γλύπτην. Ό μελετήσας τα έ'ργα τοΰ Φειδίου,
Κι' ουδέ στόν ώριο βασιλεία ποο στ άλογο
τοΰ Μύρωνο;, τοΰ Πραξιτέλους, τοΰ Αισίππου
και τοΰ Άγασία μένει έκπληκτος τίνι τρόπω
περνάει
οί μεγάλοι ούτοι γλΰπται τή; αρχαιότητος ή γΐά σέ στο φως του φεγγαριού δέν ρίχνεις μχά
σαν κάτοχοι τής καλλιτεχνικής ή πλαστικής
ματιά;
ανατομίας τής μελετώσης τάς περί μορφήν
Και λέγει ή κόρη ή ζηλευτή μέ στεναχτή μιλιά:
καίσχήμα ποικιλίας τοΰ έξεταζομέ\ου άνθρωπου
και τάς εκάστοτε αναλογίας τών μελών αύτοΰ «Ένα βοσκόν αγάπησα κι αυτός δέν μ αγαπάει!»
καθ ηλικίας φΰλον, έτι δέ κατά διαφόρους
"Αδανα
ΜΑΡΙΑ Ε. ΖΑΜΠΑ
στάσεις, κινήσεις και ψυχολογικός διαθέσεις,
έν ω ή ανατομή τοΰ άνθρωπου δέν έπετρέπετο.
Τα αριστουργήματα τής γλυπτικής τών αρ
χαίων είναι πρότυπα τέχνης τελειότατης και υπό
έποψιν ανατομίας και φυσιολογίας. Πάσα απο
9

9

3

9

308
'/ W \β>

Αιολικός

Αστήρ

ylto/Ιίκός

Αστήρ

309

χ®> Α ίΑ5· S) ·β· ·Α· 4οί, β , ί ί Λ Λ Λ Λ Α .
B

e

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
Ι Ο Δ Ι Π Κ Β Ε ΔΙΑΘΗΙ'
Τ ο Τωβιλαΐον του Αύτοκοάτορος Γ υ υ λιέλμου II διήλθε πλούσιον δχι μόνον εις
έορτάς καΐ πανηγύρεις, άλλα καΐ εις έπεισόδια πολιτικά ή φιλολογικά. ΈπΙ τοϋ
παρόντος παραλείπω νά σημειώσω και
το παραμικρόν περί της ανακοπής των
παραστάσεων τού πατριωτικού έργου τ,η)
μεγάλου Χάουπτμαν υπ 3 της Έ,τιτροπής τής Έκθ-έσεως τής πόλεως Πρεσλαβίας εν Σώεσία, δια τον λόγον δτι ό
μεγαλύτερο; ζών γερμανός δραματικός
εμφορείται δημοκρατικών ιδεών! Περιορίζομαι εις τό νά συζητήσω συντόμως
περι μιας περιέργου άποκαλύψεως τοϋ
καθηγ. Δ
Otto Hintze, ή όποια συνέπεσε νά γίνη κατά τήν ήμέραν τού έορτασμοϋ τής κυβερνητικής 25ετίας τοΰ
Γερμανού Αύτοκράτορος εις τήν Aulam
τού ενταύθα Πανεπιστημίου.
Τό περίπυστον πολιτικόν δοκίμιον, τό
όποίον εύρε τον αρμόζοντα διά φλογός
θάνατον τή διαταγή τού νυν γερμανού
Αύτοκράτορος κατά τήν άνάβασίν του επί
τού πρωσσικού θρόνου, είναι ή πολιτική
διαθήκη τού βασιλέως Φρειδερίκου Γουλιέλμου τού IV τής Πρωσσίας. Ό ίστορικός Hintze έκρινε καλόν εις τον λόγον του περι τών υπηρεσιών τού έορτάζοντος Κάιζερ προς τό γερμανικόν έθνος
και τών διπλωματικών, εμπορικών, βιομηχανικών καΐ επιστημονικών αυτού
κατακτήσεο>ν κατά τήν έκπνεύσασαν
είκοσιπενταετίαν, νά μήν άφήση άθικτον
τό ζήτημα τής εσωτερικής πολιτικής ζυμώσεω^τού γερμανισμού. Τοσούτον μαλλον έπάναγκες έφαίνετο τούτο, καθ δσον έσκόπει, μετά τήν έξιστόρησιν τών
θριάμβων, ους κατήγαγε τό γερμανικόν πνεύμα εις τους πλουτοπαραγωγούς
έθνικούς κλάδους κατά τό διαρρεύσαν
τέταρτον έκατονταετηρίδος, νά τονίσ^ δτι
ό κύριος υποκινητής τής άλματικής ταυτης εθνικής προκοπής ύπήρξεν ό ήγεμονεύων Αυτοκράτωρ, ούτινος τήν φιλοπατριαν καΐ τήν άγρυπνον φροντίδα
ρ ο ς
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έ-τΐ της διατηρήσεως των καθεστώτων
θεσμών μαρτυρεί ή έ^μηδένιαις του παραλόγου παραγγέλματος τοΰπρογόνου του
Φρειδερίκου Γουλιέλμου τοΰ 4 . "Οσον
μεγαλοπρεπές και άν φαί ιτηται. εκ πρώ
της όψεως τό δ-άβηματού Κάϊζερ;τρόςέπίδειξιν, δτι θά σεβασθή τό μετά τόσων
αιμάτων και αγώνων άποκτηθέν κολοβόν
πρωσσικόν Σύνταγμα, στερείται τής πολιτικής σημασίας, ην θά ήδύνατό τις
νά τφ άποδώσΓ) αναλογιζόμενος, ότι ή
ΰπαρξις τοιούτου πολιτικού έγγραφου, θά
εφερεν εις κίνδυνον τάς φειδωλώς παρασχεθείσας μετά την έπανάστασιν τού
48 συνταγματικάς ελευθερίας,
Ή ιστορία τής εκλείψεως τού άνισχύρου προς μεταβολήν τών καθεστώτων εγγράφου, έχει ως έπεται,
Κατά τάς ύστάτας ώρας τής επιγείου
ζωής τού τόσον συμπαθούς και άγαπητού εις τον πρωσσικόν λαόν πατρός του,
έλαβεν ό νύν Κάιζερ παρά τού τότε
υπουργού τής Δικαιοσύνης καΐ Συνδίκου
τού θρόνου Δ
Friedberg τήν είδοποίησιν, δτι άμα τφ θανάτφ τοΰ σεπτού
του πατρός, θά τφ παρείχετο προς άνάγνωσιν και έπικύρωσιν σπουδαιότατον
έγγραφον, έσφραγισμένον. Α λ η θ ώ ς τό
πρώτονέπίσημον δοκίμιον, δπερ εύρεν επί
τού γραφείου του, μετά τήν έκπνοήν τοΰ
Αύτοκράτορος Φρειδερίκου, ήτο ; ό περι
ου ό λόγος έγγραφον. Αμέσως ό νεαρός
Αυτοκράτωρ ανεγνώρισε τον γραφικόν
χαρακτήρα τού βασιλέως Φρειδερίκου
Γουλιέλμου τού IV και διά τής άναγνώσεώς του έλαβε γνώσιν τών άνοήτων
παραγγελιών τού φρενοβλαβούς προγόνου του. Ό ρηθείς βασιλεύς καθ' δλην
του τήν ζωήν δεν ήδύνατο νά λησμονήση, δτι τό πρωσσικόν Σύνταγμα έπεβλήθηβίαι υπό τού λαού εις τον ηγεμόνα
του. Πολλάκις κατά τήν κυβερνητικήν
του πειίοδον επεχείρησε ν* άναστείλη αύτό καΐ κατόπιν τό άντικαταστήση δι* cvτάλματος δημοσίου, δι* ου θά έςησφαου
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λίζετο ή ύπαρξις ενός συντάγματος, μή
έχοντος δμως τίποτε τό κοινόν προς τον
έπαναστατικόν χαρακτήρα των σημερινών
συνταγματικών πολιτευμάτων. Την γνώμην του ταύιην, εις την έφαρμογήν της
οποίας εΰρε καθ* ολοκληρίαν άντίϋετον
τον πρωθυπουργόν του "Οθωνα φόν Μαντόϊφφελ, έζήτησε νά έπιβάλη δια της
περί ής ό λόγος πολιτικής διαθήκης του
προς τους επιγόνους του, προσπαθήσας
μέ δσην δύναμιν δύναται νεκρός νώ έπιβληθί) επί των διαδόχων του δι'άποτόλμων παραγγελμάτων και εξορκισμών νά
καταπείση τον μέλλοντα εκάστοτε Διάδοχον τοΰ θρόνου, δπως προ της ορκω
μοσίας άναστείλη την ίσχύν τοΰ συντάγ
ματος και εκμηδένιση υυτω τό προϊόν
τών αιματηρών γεγονότων του 48. Βε
βαίως αυτή καθ' έαυτήν ή πράξις του
ιστορικού κατά τά τελευταία έτη του βίου
του μή έχοντα; σώας τάς φρένας βασι
λέως Φρειδερίκου Γουλιέλμου 4 , ήτο .κα
κούργος, συνεπαγόμενη, κατόπιν μιας ά
τυχους απόπειρας τοιούτου πραξικοπήμα
τος, τον μεγαλύιερον τών ολέθρων δια
την Δυναστείαν του: την έκθ'ρόνισιν και
κατάργησιν τοΰ βασιλικού καθεστώτος ν
Πρωσσία. Τοιούτον τι έσκέφθησαν εγκαί
ρως άμα τη άναλαβή τών αυτοκρατορι
κών των υπηρεσιών ό πάππος ΚΑΙ ό πα
τήρ τοΰ νυν Αύτοκράτορος. Διό καΐ αμ
φότεροι ού5εμίαν σημασίαν έδωκαν εις
τάς προτροπάς τοΰ πάσχοντος προγόνου
των. Ό νυν δμως Κάιζερ προέβη έτι πε
ραιτέρω: ηθέλησε νά προφύλαξη τον οί
κον τών Χοεντζόλλερν έκ μιας μελλού
σης δυστυχίας, ήτις πιθανόν νά ένέσκηπτεν, οπόταν, νεαρός και άπειρος βασι
λικός βλαστός προσεκαλεΐτό ποτε επί τοΰ
πρωσσικοΰ θρόνου, δστις εξ απειρίας ή
εκ κουφής ματαιοδοξίας καΐ τυφλότητος
κυβερνητικής θα προέβαινεν εις την έκτέλεσιν τώνάπολυταρχικών υποθηκών τοΰ
βασιλέως Φρειδερίκου Γουλιέλμου. Δια
τοΰτο ά φ ' ής ημέρας έστέφθη βασιλεύς
και αυτοκράτωρ, τοΰ έφαίνετο ώσεί νά
εΐχε δοχεΐον πλήρεc πυρίτιδος εν τω οϊκω
του, τό οποίον τοΰ άφήρει τον ΰπνον
μέχρις δτου διέταξε την καταστροφήν τοΰ
περιβόητου πολιτικοΰ εγγράφου καΐ την
τοποθέτησιν τοΰ φακέλλου τοΰ περιέχον-^
ου
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τος αυτό εις τό βασιλικόν Άρχεϊον μέ
την σημείωσιν «Περιεχόμενον καταστραφέν».

Α*ΗΓΗΙΑ

CUELFO CIVININI

0 ΣΓΟΝΟΣ EINE SPSUΛ
(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου xal τέλος)

Ή άφήγησις τοΰ αγνώστου τούτου ι
στορικού γεγονότος δεν παρήγαγεν οποί
αν θά υπέθετε τις κατάπληξιν. Ό φι
λελεύθερος Τύπος εδέχθη τήν εϊδησιν μέ
είρωνικώς συντεταγμένα άρθρα δια την
κουφόνοιαν τοΰ πατρός τοΰ ανελεύθερου
κινήματος κατά τοΰπρωσσικοΰ συντάγμα
τος, ό σεβασμός τοΰ οποίου κατά τήν
εκάστοτε ένθρόνισιν νέου βασιλέως ήτο
ευνόητος καΐ λογικός. Τό συμβάν δμως
τοΰτο έδωκεν άφορμήν εις τον συντηρητικόν και έθνιστικόν Τύπον, τον ζητοΰντα
αίτίαν έξυμνήσεως τοΰ κολοβοΰ πρωσσι
κοΰ συνταγματικού πολιτεύματος, νά γρα
φή περί αύτοΰ ώς ακολουθεί: «Ζώμεν
πράγματι έν Γερμανία υπό τήν σκιάν ε
νός Συντάγματος,
δπερ δικαίως
δύναται
. 'ά χαρακτηρίσει] ώς το φιλελευϋ·ερώτερον του Κόσμου».
Τοΰτο αναγκάζει τον Tageblatt νά
σημείωση: <Έν Γερμανία, δπου ό Λα
ός και τό Κοινοβούλιον δεν εΐναι εισέτι
εις θέσιν τον άνικανώτατον ή τον έχθρικώς προς τον λαόν διακείμενον ύπουργόν νά έκτοπίσωσιν και δπου ΕΙΣ Μυ
στικός Ανώτερος Σύμβουλος της Κυ
βερνήσεως, όστις ένεκα σφαλερας παρα
στάσεις της υποθέσεως τοΰ Σόστ υπό
τοΰ Κοινοβουλίου κατακρίνεται και προς
άποζημίωσιν αμέσως τιμάται δι" ανωτέ
ρου παρασήμου... "Οχι, δυστυχώς δεν
έχομεν ακόμη τό φιλελευθερώτερον Σύν
ταγμα τοΰ Κόσμου. Αλλ εάν τις δουλικω τω τρόπω πρηνής κείται, βεβαίως
δεν δύναται νά έχη τήν όρθήν άποψιν
έν τη κρίσει του περί τών κοσμοπολίτι
κων σχέσεων!»
Και οΰτω έληξεν ή συζήτησις ^ερί τοΰ
ανεκδότου πολιτικού εγγράφου τοΰ βα
σιλέως Φρ. Γουλιέλμου του τετάρτου
της Πρωσσίας.
9
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Ή Έντάμωσις! Ή Έντάμωσις! Μό
νος στο παράθυρο τοΰ δωματίον ό Ι 
ούλιος έκύτταζε τή κοκκινωπή βίλλα Κα
ράτσι, ή οποία έκοιματο τό απομεσή
μερο, μέ τά κατάκλειστα παράθυρα της
ανάμεσα στις άκακίαις και τους πλατά
νους πού άρχιζαν νά κιτρινίζουν. Ή τ ο
εκεί. "Ισως καί αύτη επίσης ή αγαπη
μένη, πίσω από μια βίλλα έκύτταζε τό
παράθυρο του καί έπερίμενε. Γιατί δεν
έφαίνετο; Τό παράθυρο τοΰ δωματίου
της, άλλοτε ήταν στη γωνιά, ϊσως ακό
μη ήταν έκεΐ' αυτό μόνον ήταν μισό
κλειστο καί μέσα έφαίνοντο ή κουρτίνες
λίγο παραμερισμένες.
Γιατί δεν έφαίνετο; Τάχα δεν έτολμοΰσε; "Ισως νά ήταν εκεί κλεισμένη, μέ
τή μικρή φωτογραφία, επτά ολόκληρα
χρόνια, νά τήν έκύτταζε μέ χαϊδευτικό
βλέμμα, καί νά έπερίμενε νά έλθη νά
τον ϊδη τό βράδυ βράδυ εκεί δπου πριν
από επτά χρόνια έχωρίσΐησαν κάτω άπ'
τή δενδροστοιχία τών μικρών κυπαρίσ
σων, σιμά στο φράχτη.
—Μήν κλαις! τοΰ έλεγεν εκείνη, μήν
κλαΙς έτσι, γλυκεία μου αγάπη!
Καί έχάϊδευε μέ τό χέρι της τά ξαν
θά μαλλιά του, μέ σπασμωδικό κίνημα,
τοΰ έχαμογελούσε μέ το ωραίο της στοματάκι τό κόκκινο* τον έκύτταζε \ύ τά
μεγάλα της μαύρα μάτια, μέ τές μακρυές
βλεφαρίδες" αλλ* έν τούτοις, δλο απελ
πισία ποΰ κακά έκρύβετο μέ σιγανή άγωνίατής ήρχοντοτά κλάμματα στα μάτια.
—"Ελα μαζύ μου, της έλεγε εκείνος
άς φύγωμε μαζύ! μακρυά.
Έδάγκασε τά χείλη της, έκλεισε τά
μάτια της, έκιτρίνισεν ολίγο, αλλ αυτό
ήταν παροδικό* αμέσως ήρχισε νά τοΰ χα
μογελά καί νά τον παρήγορη.
—Μικρούλη μου δεν είμπορώ, τό είξεύρεις; Πήγαινε, πήγαινε ήσο ή μόνη
μου αγάπη, θά μείνρς ή μόνη μου α
γάπη... θά σε περιμένω φύγε, εΐναι
αργά!
5

Μια περπατησιά ήκούσθη στο μικρό
δρόμο* έπιασε τό κεφάλι τοΰ νέου, τον

αγκάλιασε μέ μανία, τον έφίλησε στο
στόμα μέ πάθος, έπειτα έξαφνικά έφυγε...
Έβράδιαζε, ή άσπρη της σιλουέττα
έχάθη στή σκιά της δενδροστοιχίας, καί
αυτός έμεινεν εκεί καί έκ?ναιε μέ τά πρώ
τα καί μοναδικά δάκρυα τοΰ έρωτος,
κυττάζων τά κλειστά παράθ-υρα της βίλλας μέ τήν ελπίδα, δτι ί'σως έφαίνετο
ακόμη μια φορά γιά νά τοΰ δώση τον
τελευταϊον άποχαιρετισμόν έξαφνα έδοκίμασε παιδικό φόβο ευρεθείς ολομόνα
χος ανάμεσα στόνσκοτεινόν κήπον, εμπρός
σε σπίτι πού έφαίνονταν ακατοίκητο,
ανάμεσα στή μυστηριώδη κίνησιν τ ώ \
δένδρων καί έφυγε νομίζων δτι ακούει
τές καλαμιές νά μουρμουρίζουν. «Δέν
υπάρχει πλέον απέθανε! — απέθανε!....»
"Υστερα από δυο ώρες έφυγε* δέν
έκλαιε κοθόλου αλλά τό κεφάλι του ή
ταν ανίκανο νά σκεφθη, διότι τό είχε
καταλάβει ή αγωνία άλλα πάλι είχε τό
θάρρος νά χαμογελάση προς τους γο
νείς του οί όποιοι τον αγκάλιασαν κλαί
οντες!
Μέσα στο τραίνο έκοιμήθηκε μέ ύπνο
βαθύ, καί δέν έξύπνησεπαρά στή Σπέτζια, μέ πόνο στή καρδιά, μ* ένα αί
σθημα ανεξήγητο, αλλά καί ήσυχος. Ή
πρωία ήταν καθαρά, ή θάλασσα αποτε
λούσε γαλάζια συμφωνία" εκεί κάτω τό
βαπόρι τον έπερίμενε* πρώτη φορά θά
έταξείδευε καί δέν ήταν παρά δεκαεννέ
α ετών! "Ετσι έτελείωσεν, ύστερα από
δύο μήνες, ή πρώτη του ερωτική περι
πέτεια.
Ή εΰμορφή του γειτόνισσα όμως έμει
νε βαθειά χαραγμένη στή καρδιά του.
Γι' αυτό άν καί τόσα χρόνια έπέρασαν, άν καί ή νεότης του ένίκησε τον
πόνο του, πάλιν δμως ή νέα γυναίκα
ήτο εμπρός στά μάτια του, πάντα καρ
φωμένη στή σκέψι του μέ τά μεγάλα της
μαύρα μάτια, μέ τό διψασμένο από έ
ρωτα στόμα της, τό μυρισμένο, δμοιο
τοΰ οποίου δέν είχε ν εΰρει σε καμμιά
γυναίκα σ' δλο τό κόσμο.
1

1

Αι ώρες περνούσαν κι αυτός ακόμη
αφηρημένος εΐχε προσηλωμένο τό βλέμ
μα του επάνω στά κλειστά παραθυρό
φυλλα της βίλλας Καράτσι* τό απομε
σήμερο έςησθένιζε σιγά σιγά μέ χαΰνο
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αίσθημα. Κάποτε έσκέπτετο άν τό πρό
σωπο της Κλάρας ήταν έτσι με τήν ίδια
έκφρασι, μέ τήν ίδια γ?νυκύτητα τοΰ
φθινοπωρινού βραδυνού. Ποια ηλικία
είχε; Ποτέ δεν τήν ήρώτησε. Ή το ή
γυναίκα μέ τήν τελεία έκφρασι τής εύμορφΐας της, αίθερία. Κάποτε μέ τ ανοικτά της δάκτυλα
έχάϊδευε τά μαλιά του, και έψυθίριζε.
«ΚαΙ εγώ είμαι θεία σου μικρέ μου».
Ά λ λ ' έξαφνα τά δάκτυλα έσταμάτουν
στο μέσον τής τρυφερός θωπείας, έθλι
βε τους ξανθούς βοστρύχους, έσφιγγε τό
κεφάλι του και αυτός έβλεπε τά μεγάλα
της μάτια τά ζωγραφιστά νά καρφώνωνται επάνω ατά γαλανά του μάτια, μέ
σκοπόν τρόποντινά νάσβύσουν τήσκοτεινή
των λαύρα καΐ ήσθάνετο τό τριανταφυλλένχο στοματάκι της νά σφίγγη τά χεί
λη μέ έξαφνικήν μανίαν!
"Ενα σμήνος από μέλισσας έπέραοε
μέ βόμβον, έμπροστά από τό παράθυρο,
έστάθη μια στιγμή γύρα* από τά κιτρι
νωπά φύλλα τής τριανταφυλλιάς ή όποια
είχεν άναρριχηθή επάνω στο τοίχο καΐ
έφυγεΎ. ΤΙ πρώτη φορά
Τό ζευγά
ρι ήταν άλλοτε δίπλα στές κυψέλες. Ή το καθισμένο επάνω στο μικρό πράσι
νο μπάγκο, ή βρύση έμουρμούριζε, αί
γαρουφαλιές έχυναν τά αρώματα τους
στον αέρα, αί μέλισσαι έτραγουδοϋσαν,
αύτοι έσιωπονσαν. Ήταν Ιούλιος, βρά
δυ, βράδυ* έκαμνε ζέστα), αλλά ζέστη
ήσυχη. Έγνωρίζοντο μια εβδομάδα μό
λις! Δεν ήξεύρε τίποτε διά τήν ώραίαν
του γειτόνισσαν τήν οποίαν εύρε στο
σαλόνι τής θείας του, σ έπίσκεψΓ οί
γονείς του δεν ήξευραν περισσότερα, έ
κτος μόνον δτι ό άνδρας της ήταν σ' έ
να θεραπευτήριο, δτι ήτο κυρία, δτι
εΐχε μόλις σηκωθή από βαρεΐανάσθένειαν,
καΐ δτι ήλθε σ αυτή τή μικρή βίλλα
ν ' άναπαυθή καΐ τε?ιειώση τήν θεραπεία ν της.
9

9

9

Έσιωπούσαν* ομιλούσαν διά πολλά
πράγματα ανωφελή· αυτός διά τάς σπουδάς του 'στή Στρατιωτική Σχολή και φαί
νεται πώς αυτή ένδιεφέρετο* αυτή ώμιλοΰσε γ ι α τή πρώτη της νεότητα, για τήν οι
κογένεια της, γιά τό γάμο της. r/λλά μέ
τρόπο ασαφή, άφίνουσα τήν ζωήν της
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νά σκεπάζεται από έλαφράνσκιάν μυστηρί
ου.
Ή ροδιά έκλινε επάνω τους, τά κιτρινιασμένα φύλλα της δπου ύπήρχον
ακόμη ολίγα κόκκινα άνθη. Λυτή έσήκωσε τον βραχίονα της προς τό κλωνά
ρι τό πλησιέστερο καΐ έκοψεν ενα άν
θος. Μ* αυτή τή κίνησι, ολίγο άρωμα
τού προσώπου της, μιά θερμή μυρωδιά
γυναικεία, έφθασε μέχρις αυτού, καΐ τον
έχάϊδεψε καθώς θωπεία.
Ηθέλησε νά εΐπη κάτι αλλά έσταμάτησεν, έκλεισε τά μάτια και ωχρίασε λίγο.
Ή Κλάρα έστρεψε, τον έκύτταξε και
έσώπασε και αυτή. Όλίγη ώρα έ
μειναν έτσι* αυτή έστήριζε τον αγκώνα
της επάνω στο γόνατο και έκυττοΰσε τώρα
έμπροστά της, όλως διόλου αφηρημένη
κρατούσα τό μάγουλο μέ τό χέρι, τό άν
θος τής ροδιάς μες 'στά χείλη της έξαφνα
αυτή ήσϋάνθη εν ρίγος καΐ εστράφη.
—Νομίζω πώς έχω λίγο πυρετό, είπε"
κυττάξατε.
Κα! τού έτεινε τό χέρι της πού ήταν
πραγματικώς θερμό. Ό Ιούλιος τό έκρατησε μέσα στάδικά του, έκλεισε τά μά
τια καί ωχρίασε πάλι* είχε στ αυτιά του
ένα βόμβο παρόμοιο μέ τών μελισσών.
—Δεν καίει;
—Δεν γνωρίζω.
Έσιώπησαν άλληλοκυτταζόμενοι. Μιά
μέλισσα έπέταξε στό μέσο, έστάθη μιά
στιγμή επάνω στο κόκκινο λουλούδι και
έφυγεν, αμέσως.
— ΤΙ μπορούσε ν άπατηθή, εΐπεν ό
Ιούλιος ασθμαίνων.
—ΠοΙος ·
— Ή μέλισσα! Μεταξύ τού λουλου
διού και τού στόματος σας!
Καί έγεινε κατακόκκινος δπως τά χεί
λη του καί τό άνθος.
—Μέ πέρνετε διά τον Πλάτωνα; εΐ
πεν ή Κλάρα, δαγκάν(Λ*σα τό στέλεχος
τού / ουλουδιού καί δεικνύουσα μέτό κί
νημα αυτό τά τριανταφυλλένια ούλα.
— — Ναι
αλήθεια... άπήντησεν ό Ι
ούλιος, μέ σύγχυσι ένθυμούμενος.
"Επειτα μετά όλίγην σιωπήν θέτουσα
τό χέρι της μέσα 'στό χέ^ι τού νέου είπε.
9

9

9

:

— Μάτι; ή μέλισσα δά δεν θα

εΰρι-

σκε μέλι 'στό στόμα μου* εΐνε πικρό.
—Δεν ξέρω άν εΐνε πικρό! εΐπεν ό Ι 
ούλιος μέ τρεμουλιαστή φωνή* βεβαιότα
το δμως μού φαίνεται πώς αισθάνομαι....
—Τί λοιπόν; ήρώτησεν ή Κλάρα.
—Κάτι πράγμα γλυκύ.
Αύτη έγέλασε λίγο νευρικά, άφησε τό
στέλεχος τού λουλουδιού τό όποιον έπε
σε κάτω.
—Πώς τό γνωρίζετε;
—Μο! φαίνεται.
Τώρα έκράτει τό χέρι τού νέου μέσα
στά δικά της.
—Σας φαίνεται; δοκιμάσατε.
"Εκλινε τό πρόσωπον της επάνω του,
έκάρφωσε τά μάτια της επάνω στά δι
κά του κα! έπλησίασε τά χείλη της τά
τριανταφυλλένια σιμά στά δικά του. "Ε
μειναν έτσι μιά στιγμή λίγο, λίγο δμως
έπλησίαζαν περισσότερο ωσάν νά ακο
λουθούσαν τον κουρασμένο ρυθμό τής
αναπνοής των τέλος τά μάτια τους έκλείσθησαν κα! τά χείλη τους έκόλλησαν.

Ό ήλιος έχαμήλωνεν* λίγες γωνίες τού
κήπου ήρχισαν τώρα νά σκοτεινιάζουν.
Κανένα παράθυρο τής βίλλας Καράτσι
δεν ήτο ανοικτό. Ό Ιούλιος έμεινε ακό
μη λίγο στο παράθυρο, έπειτα τό εκλεισε κα! έκάθισε επάνω σέ μιά πολτρόνα.
Ή τ ο κουρασμένος, άλλά εΐχε μιά κούρασι ελαφρά, κα! ευχάριστη δπως εκείνη
πού έχύνετο εις τήν ήσυχη ατμόσφαιρα
τής φθινοπωρινής αυτής βραδείας. Δεν
ήτο μήτε ανήσυχος μήτε ανυπόμονος μή
πως δεν τήν ΐδη. Ήξευρε πώς τό βρά
δυ θά ήρχετο* ή θεία Βιόλα τό εΐπε
ώνειρειίετο. "Ολος ό χρόνος περνούσε μα
κράν της κα! αυτή ήτο καρφωμένη στή
σκέψι του* αυτά τά περασμένα ήσαν
ό Ίοιίλιος άνεχώρησε, επανήλθε* τίποτε
δεν είχεν άλλάξη* τό σπίτι, τό δωμάτιόν της, ό κήπος, ή έξοχη, ή γρηά
Μαριάννα, ό θείος, ή θεία Βιόλα, αί
μέλισσαι, ή ησυχία τών ήμερων. Πού ή
το έν τφ μεταξύ; Δεν ένεθυμείτο πλέον
τά πρώτα έτη τοΰ ταξειδίου, τά βαθειά
δάση, έπειτα οί μεγάλοι Αμερικάνικο!
ποταμοί, ή ατελεύτητος έρημία τού Χακώ* οί κίνδυνοι πού διέτρεξε, τά εμπόδια

χθες*
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πού ένίκησε, οί ενθουσιασμοί, τά βά
σανα, ή νοσταλγία, δλαι αί περιπέτειαι τής ξηράς και τής θαλάσσης έχάνοντο από τή σκέψι του, δεν ήσαν πλέον
ίδικαί του
ενας άλλος είχεν υπάγει
εκεί, άπεμακρύνθη αρκετά χρόνια. Ή 
ταν ακόμη τό ζωηρό και γλυκύ παιδ!
τής άλλοτε, πού χθες έφευγε μέ τά κλάμματα χωριζόμενος από τή\ αγαπημένη
του κα! σήμερα επέστρεφε μέ τήν ιδία
επιθυμία τήν ιδία καθαριότητα, τήν ι
δία ρωμαντική έξαψι. Ή μικρή ξανθή
μέλισσα —δπως τον έλεγε— επέστρεφε
στον κήπο της γιά νά εΰρη πάλι τό
τριανταφυλλένιο λουλούδι, τό εύμορφο
στόμα τής γυναικός τήν οποίαν είχεν
εννοήσει, ή οποία έ'μεινεν ό έρως του
δπως αυτή ύπεσχέθη και εΐχε περάσει
τές ήμερες της σέ μοναξιά μέ τή φω
τογραφία τού αγαπημένου της! 'Ωνειρεύετο
Αργότερα άμα οί γέροι θά έκοιμώντο, θά έξήρχετο σιγά σιγά, κα!
περνώντας τον κήπο ώς άλλοτε, θά
έπηδούσε τον φράχτη σιμά στές κυψέ
λες κα! θά τήν εΰρισκεν εκεί ώς άλ
λοτε.
Έσηκώθη, έκύτταξε στον καθρ;'πτη.
Αυτός δεν είχεν άλλάξη καθόλου*
εΐχε πάντοτε τό ϊδχο πρόσωπο, λίγο μό
νο κουρασμένο, άλλά πάντα παιδικό" τά
μουστάκια του μόνο εγειναν λίγο μεγαλείτερα κα! πυκνότερα. Πλησιάζων τό
τραπέζι τής τουαλέττας, τά έδιύοθωσε'
τον έπιασε μικρή φιλαρέσκεια άπο πολύ
καιρό δεν έκάπνιζε* έψαξε τή βαλίτσα
του, κα! εύρε σιγαρέττα, ήναψε ένα, διά
νά ήμπορέση ή Κλάρα νά αίσθανθή τή
μυρωδιά πού αγαπούσε. Ή φωνή τής
θείας τον προσεκάλει από τον κήπο.
— Ιούλιε, Ιούλιε κατέβα Εχομε μιά
έπίσκεψι!
Ώχρίασεν, έπειτα έκοκκίνισεν* έπέταξε
τό σιγαρέττο, κατέβη τές σκάλες, έστάϋη
στο τελευταίο σκαλοπάτι, έμπρόςστήνπόοτα τής σάλας κα! έβαλε τ αυτί του. Ώ μιλοΰσαν
Ήκουον τή φωνή της*
ήτο ή ιδία δπως άλλοτε, ελαφρά, αρμο
νική, βελούδινη, καθώς τά μάτια της.
Ή καρδιά του έσφίγγετο* έγύρισε τή λα
βή, έμβήκε, έχαιρέτισε σαστισμένος καθώς
9
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τό παιδί της άλλοτε χωρίς νά κυττάξη.
—"Ω! οπτασία!
Στη σκοτεινιασμένη γωνιά πού αυτή
έκαθητο, ομιλούσα μέ τη θεία Βιόλα,
μία κυρία μέ πένίΗμα έσηκώθη καΐ ήλ
θε εις προϋπάντησί του. Ό Ιούλιος ύψωσεν επάνω της τά βλέμματα του, έ
μεινε ακίνητος σάν πέτρα καΐ ένα ρίγος
παγωμένο έτάραξε τό σώμα του.

Κλάρα, Κλάρα είπε μέσα του μέ α
πελπισία ό νέος.
Άλλά ή Κλάρα δεν υπήρχε πλέον εΐχεν
άποθάνη αλήθεια τί| βραδεία του απο
χαιρετισμού. Και δεν άφησε σ ' αυτή πού
τού χαμογελούσε τώρα μέ περιπάθεια μέ
τό εύμμορφο στόματάκιτης, παράτα μεγά
λα της μαύρα μάτια, ανάμεσα σέ δύο πλε
ξούδες άπό άσπρα μαλλιά.

Σάμος

2. I. ΦΩΚΟΣ δ. ν

— Στάλήθεΐα, τί αξίζει κλίνη χρυσή καί πλούσια,
πλάϊ σέ στοαΐς καί στέρναις, μέ μαλακή πορφύρα,...
'Εκεΐ ή κάθε τέρψι σοΰ φαίνεται άνού^α
τ' αγαπημένο ταίρι, σάν αού στέρηση ή μοίρα,.
- Σάν κλαις ιιπροστά σέ πλάσμα πον δέν πονεΐ γΐά σένα!
τί σ' ωφελούν τά πλούτη κι' ή τόση πολυτέλεια;
Σάν αγαπάς κορίτσι ποΰ σ' άπατα ολοένα^
Νά ζής μέσ' σέ χρυσάφι, βρίσκεις καμμίά ωφέλεια;
— Καρδιά άπό πέτρα θάχε — λέγω σάν σέ κυττάζω
Δηλία μου — εκείνος ποΰ θά σέ κατεφρόνει!
'Εγώ Καπιτωλίου θριάμβους δέν αλλάζω
μ' ένα γλυκό σου 3λέμμα πού τήν καρδιά λιγώνει!
— Τήν ύστερνή ματίά μου, τήν ώρα πού πεθαίνω
γλυκά σέ σέν' απάνω θάθελα νά τήν σβύσω
θά σ' έσφιγγε τό χέρι τό αδυνατισμένο,
ώς ποΰ νά πέση κρύο καί νεκρωμένο, πίσω.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚ Τ Η Σ ΛΓΧΛΙΛΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

<ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙ£>
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου και τέλος)

— Θά κλάψης σάν πεθάνω, καί στο βωμό μέ κάψουν
τό ξέρω
Ή αγάπη ή συμπονετική σου
θά κάνη άπό ΰλϊψι τά μάτια σου νά κλάψουν,
ψυχρή * δέν απομένει καρδιά σάν τή δική σου!

ΤΙΒΟ ΥΑ Λ Ο Υ
Έκ της Α.' ΈL·γεíaς προς την Δη λίαν
Δέν 'πόθη-τα τα πλούτη ποΰχαν οί προγονοί μου
Μου φθάνει ή καλύβη 'στο ήσυχο χωράφι,
μοΰ φθάνει έμέ μονάχα ή κλίνη ή ταπεινή μου
όπου δεν την αλλάζω για δλο το χρυσάφι
— Είναι γλυκεία ή ώρα ποΰ πλαγιασμένοι ακούμε
•ψιλή βροχή να πέφτη κι' ύπνος μας σιγοπαίρνει'
γλυκύτερη έχω δμοις τήν ώρα ποΰ κοιμούμαι
τη νΰχτα κι* ή Δηλία πλάϊ σ' έμενα γέρνει.
—

Να νοίώθης να σέ σφίγγουν δ(}ο μπράτσα αγαπημένα,
βορρηάς σαν παίρνη δξω, κι' άκούετ' ή βοή του
Τέτοια ευτυχία, πρέπει, μέ χέρία σηκωμένα
καθένας να γυρεύη σέ κάθε προσευχή του!

— Δέν θέλω να πλουτήσω μέ κόπο και μέ αίμα,
και να κακοπαθαίνω άπ' τήν άχορτασίά μου.
Μοΰ φθάνει τοϋ χωρίου μου το ήσυχο τό ρέμμα...
Είμαι φτωχός! Μοΰ φθάνει ό ί'σκίρζ κι' ή δροσιά μου.
— Μακρυα οΐ θησαυροί σου περήφανη Ασία!
"Εμένα ή καρδιά μου δέν θα τους λαχταρίση,
γι* αυτούς εγώ δέν φεΰγω κοντά άπ' τη Δηλία.
Δέ θέλω άπό λΰπη, να 'δώ να μοΰ δακρύση.
— Ά π ό τους έραστάς της άς άπαιτή ή Μεσσάλα
λάφυρα, δάφναις, δόξα, στέμμα, για στολισμό της.
"Αλλοι γι' αυτήν ας τρέφουν όνειρα πΐό μεγάλα,
'Εγώ.... μοΰ φθάνει πούμαι, μιας έμορφης δεσμώτης!
— Γ ι α μένα είναι νόμος ό,τι ποθεί εκείνη
Αγαπημένο πλάσμα— φθάνει να ζής κοντά μου
και δόξα εϊτε φήμη, λάμψι για μέ δέν χύνει,
σάν'^μ' αγαπάς Δηλία, μέ φθάν' ή σκοτεινιά μου!
— "Αν ήσουν βοσκοπούλα, καί
στού βουνού τή ράχη
" θ α να σ' ακολουθούσα μαζύ μέ τα κοπάδια
κι' άς πλάγιαζα στο χώμα, δταν οί δζΐο μονάχοι
μέσα στης αγκαλιάς μας ξεχνίούμαστε τα χάδια.

— Τώρα ποΰ ζούμε «γάπη καί νείότη ας χαρούμε
δσαις στιγμαίς οί δϋό μας ξεκλέβομ' άπ' τή Μοίρα
"Ας τής περάσωμ' δλαις ' δσο τρελλά μπορούμε.
Ό θάνατος στον κόιμον δλους τους παίρνει γύρα.
—Θά νάρθη να μας κόψη τό κάθε μας παιγνίδι
ή ί>ά μας πάρη ό χρόνος δλη τήν έμορφίά μας.
Ό έρως θά μας είναι αταίριαστο στολίδι
ή τρίχες σάν ασπρίζουν καί χάνετ' ή δροσιά μας...
— Γι'

αυτό θέλω νά ζήσω ακόμα στο πλευρό σου
δεμένος στης αγάπης τά ζηλεμένα βρόχια
Ενόσω ζώ γαλήνια μέ σέ κι' είμαι δικός σου,
ούτε ζηλεύω πλούτη ούτε φοβούμαι φτώχεια!

Σμύρνη - ΛΑΙΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

Η ΡΑΓΙΣΜΕΝΗ Κ*Α*Π*Ν#ί
Μιας κόρης τήν πικρή θανήν, είκοσι χρόνων μόνο
λυπητερά τό μακρυνό καμπαναρειό σημαίνει. . .
Μά γιατί ξάφνω κλαίγοντας, σιγά σιγά σωπαίνει;
"Αχ! κ' ή καμπάνα έρράγισεν άπ' τον πολύν τον πόνο!

-Αδανα

ΜΑΡΙΑ Ε. ΖΑΜΠΑ
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Έξ ετέρας εκτενέστατης επιστολής προς τήν
αυτήν Κυρίαν άποσπώμεν τά έξης:

xf¡ α.' έκαιονταετηρίδι της γεννήσεως

Στάμβεργ

αύτον

τής Βαν α ρίας,
26 Μαίου 1864

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό περίφημος κλειδοκυμβαλιστής Λίστ έπαιζεν ήμέραν τινα ενώπιον τοΰ βασιλέως Λου
δοβίκου Β.' της Βαυαρίας τεμάχια τινα τοΰ «Λόχεγκριν.»" η μουσική εκείνη ένεποίησε τόσον ζωηράν έντΰπωσιν εις τήν ψυχή ν τοΰ νεαρού ε
κείνου βασιλέως, ώς γνωστόν, ευφυούς και ένθερ
μου ζηλωτοΰ της μουσική:, άστε τον ήρώτησε
τίνος μουσουργού ήσαν αί συνθέσεις έκείναι τό
σον γλυκεΐαικαίπρωτοφανείς.«'Αναμφιβόλωςθά
εΐνε, είπε, κάποιου μεγάλου και περίφημου γνω
στού συνθέτου». Ό Λίστ τω άπήντησεν δτι
ήσαν τοΰ Βάγνερ, μουσουργού ζώντο; έν πτώ
χεια και αφανείς!
Προσκληθείς παρά τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου
Β / έγκα:εστάθη έν Βαυαρία πλησίον τής βασι
λικής κατοικίας λαμβάνων και τήν κατάλληλον
χρηματικήν διατροφήν.
Έν ολιγίστω διαστήματι έγένετο ο επιστή
θιο; φίλος τοΰ άτυχους μονάρχου.
Καλλιτέχνης εκ γενετής ό Λουδοβίκο; έτρεφεν ιδιάζουσαν λατρεία ν διά τήν μουσική ν τοΰ
Βάγνερ, και διήρχετο μέγα μέρος τή; ημέρας ότέ μεν συνδιαλεγόμενο;· μετά τοΰ Βάγνερ, ύτέ
δέ άκροώμενος τή; μουσικής αΰτοΰ Ακτελουμένης υπ* ορχήστρας και αοιδών ου; αυτός ό βα.ιιλεύς συνετήρει.
Αί συναυλίαι αύται συνήθως έγίνοντο τήν
νύκτα, υπό το φώς τής σελήνης. Ή ορχήστρα
ήτο αφανής εντός τοΰ τεχνητού δάσους, και ο
Λουδοβίκος άπελάμβανε τοΰ μοναδικού θεάμα
τος άκροώμενος τής μουσικής από τήν λίμνην
εντός λέμβου εχούσης τό σχήμα κογχυλίου. Τή
πρωτοβουλία αύτοΰ ό Βάγνερ ήδυνήθη νά πραγ
ματοποίηση τό σχέδιόν του, νά κτίση δήλα δή
θέατρον επίτηδες διά τάς παραστάσεις τών έρ
γων του. Έπί τοΰ θεάτρου αύτοΰ εν Βεϋρέτ,
ούτινος τά εγκαίνια έγένοντο τό 1876, πσρεστάθησαν τά έργα του.
Τό θέατρον έσχεδίασεν αυτός ό Βάγνερ. Διά
νά δύναται τό άκροατήριον νά άκούη καλώς,
προσεπάθησε νά άπομακρύνη αυτό δσον τό δυ
νατόν όλιγώτερον από τήν σκηνή ν, διό έδωκε
•εις τήν αίθουσα ν σχήμα σχεδόν τετραγώνου.
Έπενόησε προς τούτοις τον περίφημον λάκχον διά τήν όρχήστραν, ένθα κάθηνται οί α
ποτελούντες αυτήν, εις τρόπον ώστε νά μή εΐνε
ορατή εις τό άκροατήριον. Έτερος νεωτερισμός
εΐνε οτι έν τφ θεάτρω τοΰ Βεϋρέτ, διαρκούσης
τής παραστάσεως, ή αίθουσα δεν φωτίζεται, ού
τως ώστε ή προσοχή τοΰ θεατού νά μή περισπάται.
Κατά τά εγκαίνια τοΰ πρωτοτύπου αύτοΰ θε
άτρου ό μέγαί Λίστ έκαμε πρόποσιν δλο>ς
πρωτότυπον; «Ήμέραν τινα ή ιστορία θά έ
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Προσφιλής, αγαπητή, καϊ σεβαστή φίλη,
νωση τρία ονόματα, τό τοΰ Δάντου Άλιγίέρη, τοΰ Γουλιέλμου Σαίξπηρ και τοΰ Ριχάρ
δου Βάγνερ. Προπίνω υπέρ τοΰ Ριχάρδου Βά
γνερ!». Όπόσον ήτο ευτυχής πλησίον τοΰ βα
σιλέως Λουδοβίκου καταδεικνύουσι περιτράνως
αί έπιστολαι του προς τήν κ. Έλίζαν Βίλδε
τό γένος Σλόμαν.
* Μόναχον 4 Μαίου 1864. Ξενοδοχειον της
Βαυαρίας.
Αγαπητή φίλη,
Έάν δεν σάς έ'γραφον ταχέως διά νά σάς
καταστήσω γνωστήν τήν άνευ ορίων εύτυχίαν α
πό τήν οποίαν είμαι γεμάτος, θά ήμην ο ά/νωμονέστερος τών ανθρώπων.
Γνωρίζετε δτι ό νέος βασιλεύς τής Βαυαρίας
μέ προσεκάλεσε* σήμερον παρέστην ενώπ'.όν
του. Εινε τόσον ώραΐος και ευγενής, ώστε φο
βούμαι μήπως ύ, ζωή του εκλείψει από αυτόν
τον κόσμον. "Ισως εΐνε εν θείον ονειρον τό
ίδικόν μου! Μέ αγαπά μέ τήν θέρμην και τήν
είλικρίνειαν τοΰ πρώτου έρωτος, γινώσκει τον
βίον μου δλον, και δλας τάς συνθέσεις μου,
μέ ε ν ν ο ε ί ώς εάν ήμην εγώ. Θέλει νά μένω
πάντοτε πλησίον του, διά νά συνθέτω τό μελό
δραμα μου, και διά νά αναπαυθώ ακολούθως,
θέλει νά μοιδώση πάν ο,τι θά χρειασθώ, θέλει
νά τελειώσω τούς Νιβελονγκεν, και θά διάτα
ξη νά παρασταθώσιν δπως εγώ θελήσω.
Θά είμαι εγώ ό απόλυτος κύριος, δεν θά εί
μαι ό διευθυντής τής ορχήστρας. Εννοεί τό
πάν κατά βάθος. Δύναμαινά συνδιαλέγωμαι μετ
αύτοΰ, δπως και μαζύ σας' δεν Φα γνωρίσω
πλέον τήν δνατνχίαν' θά μοι παράσχη πάν
ούτινος έχω ανάγκην, υπό τον δρον τοΰ νά συγ
κατατεθώ νά μένω πλησίον τον. Τί λέγετε; Δεν
σάς φαίνεται άπίστευτον; δλα αυτά, εΐνε δυνα
τον νά εΐνε άλλο τι παρά ονειρον; Σκεφθήτε
εις ποίαν θέσιν ευρίσκομαι! Χίλιοι περιποιή
σεις! Ή ευτυχία μου εΐνε τόσον μεγάλη, ώστε
νομίζω δτι αποθνήσκω! Δεν δύνασθε νά έ'χητε
ίδέαν τής μαγείας τών οφθαλμών του. Εϊθε νά
ζήση! Εΐνε θαύμα άνήκουστον.
3

Χαιρετισμούς εις τον Βίλλε και είς τά παι
διά. Ό πάντοτε ευγνώμων.
(ύπογ.) Ριχάρδος Βάγνερ

(*) Αί έπιστολαι αύται εν ιταλική μεταφράσει ελήφ&ηοαν παρά της συλλογής τοϋ διαπρεπούς Ίταλον Βα·
γνεριστοϋ Γ. Πετροντοη,

e

9

Ησθανόμην οτι εϊχον νά εκτελέσω μί
αν άποστολήν.... ήνόησα οτι τό παραπέτασμα
ήγείρετο, ΐνα μοϊ δείξϊ] θανμασίαν εύτνχίαν. Καϊ
σεις το ήσθάνεσθε, μοϊ έδώοατε νά εννοήσω
οτι το ήσθάνεσθε. 'Αμφότεροι εϊχομεν εμπνενσθή παρά τοϋ Θεον. Φίλη, με εννοείτε, δεν
έγνώριζον έάν το παραπέτασμα θά ήγείρετο
έν τή παρούστ} ζωή ή μετά θάνατον, αλλ*
έγνώριζον οτι θά ήγείρετο, áC αυτό καϊ έξεπλάγην δταν ή μεθύονσα ευτυχία ήλθε' ήμην βέ
βαιος οτι θά ήρχετο, έξεπλάγην μόνον διότι είδον νά ερχηται τόσον ταχέως, τώρα έν ώρισμένη ήμερα καϊ ώρα.
Μή άμφιβάλλητε, αγαπητή, μόνον ή ευτυχί
α ήδύνατο νά μέ κάμη νά λησμονήσω δλας
τάς θλίψεις, ας ϋπέφερον έν τή παλαιά δυσ
τυχία. ΑΙσθάνομαι οτι, έάν ή ευτυχία αϋτη
δεν ήρχετο, δεν θά ήμην άξιος νά τήν γνωρί
σω, καϊ δι' αυτό είμαι βέβαιος περί τής διαρ
κείας της.
.... Έάν έγνωρίζατε τί αίσθάνομαι δταν ο
ωραίος αυτός νέο± ευρίσκεται ενώπιον μου! Mol
έδώρησεν έπϊ τή εορτή μου τήν εικόνα τον
Ή εϊκών αϋτη θά χρησιμεύση διά νά απο
δείξω εις τούς ανθρώπους δτι %χω πνεύμα!....
Έννοεϊ δτι μόνον έίς βασιλεύς δύναται νά άπομακρύντ] άπ* έμον τήν δυστνχίαν τής ζωής,
διά νά δύναμαι νά αφιερωθώ είς τήν Μονσικήν καϊ νά καταγίνωμαι είς τά μελοδράματα
ιιον, δταν καϊ δπως μου αρέσει. Κατοικεί πλη
σίον μου εις δεκάλεπτον άπόστασιν δι αμά
ξης. Mb κ α λ ε ί δϊς ή τρίς τής ήμέρις' τρέχω
προς αυτόν, ώς προς έρωμένην, εΐνε θανμασίως εύπροσήγορος.
.... Διερχόμενα ενίοτε ώρας ολόκληρους 5 π ο θανμάζοντες δ εϊς τον άλλον
ουδέποτε αν
αγγέλλω τήν ελενσίν μου, δεν ανησυχώ ούδέ
να.... είς δλους φαίνομαι χρήσιμος, χωρίς νά
βλάπτω ούδένα
Καϊ ή ζωή καθ έκάστην
καθίσταται ωραία μεταξύ ημών καϊ πέριξ η
μών.—
Ανάγκη νά ύποφέρωμεν τον κόσμον, δ*
ήνοήσαμεν καλώς, δστις δεν μΔς έννοεϊ, καϊ
όστις κρίνει με οίκτον τάς ούχϊ
πρακτικάς
ιδέας μας.,.·

Συνεπεία τών γενομένίυν ανησυχιών εν Μονάχω, Λουδοβίκος ό Β'ΰπεχρεώθη νά νποδείξη είς τον εύνοούμενόν του, δτι έδει νά επιχεί
ρηση ταξείδιον είς Έλβετίαν, οπόθεν ό Βάγνερ
έγραψεν είς τήν αυτήν κυρίαν τήν εξής έπισχο*
λήν.
Γενεύη 26 Δεκεμβρίου 1865.
3

Αγαπητή φίλη,
Ως
βλίπετε, ήνόησα: εύχαρ ώ. Είμαι
πάντοτε ό αυτός. Δύναμαι νά σάς ειπώ ολί
γας λέξεις δσον άφορα τό τέλος τής διαμο
νής μου έν Μονάχω. Έάν θέλετε δύνασθε
ύμεΐς ή ιδία νά άφαιρέσητε τον πέπλον τοΰ ψεύ
δους. Δεν ήδυνήθην ποτέ να είμαι προβλε
πτικός. "Εδει νά αφήσω εις τον βασιλέα τον και
ρόν νά μάθη τό έργον του. "Οσα νΰν υποφέ
ρει θά τφ χρησιμεύσωσι προς διδασκαλίαν. Ή
μεγάλη προς εμέ αγάπη του τον άποτυφλοΐ*
βλέπει μόνον τά έργα μου. Αλλ* έλπίζω' εί
μαι βέβαιος περί τής αιωνίου αγάπης του, και
πιστεύω είς τήν άνάπτυξιν τών θαυμάσιων ι
διοτήτων του. "Οταν καλλίτερον γνωρίση τήν
ζωήν, θά μάθη νά φέρηται καλλίτερον.

9
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Ριχάρδος Βάγνερ.

Υ. Γ .
Μή είπήτέ τι είς ούδένα! Μή γράψετε είς τάς
εφημερίδας. "Ολα αυτά πρέπει νά μένουν κρυ
φά.

παρά νά δνειρενωμαι και νά σννθέτω.
Ζώ μόνον διά τήν έργασίαν. 01 «Νιβελονγ
κεν» έτελείωσαν. O «.Παρσιφάλ» ήρχισε. Τό
παν εΐνε μαγικόν, άνευ αυτών ή ζωή θά ήτο
θανασίμως θλιβερά
—
Ρ. Βάγνερ.
* *

Μόναχον 26 Ίβρίον 1865.
Επί τινα χρόνον ένόμιζον δτι έζων ώς
έν δνείρω' ήσαν ai δοκιμαΐ τοϋ *Τριστάνον».
.... Ή αξιοθαύμαστος αγάπη τοϋ βασιλέως
με προσηλόι εϊς τήν ζωήν, με αγαπά δπω; πο
τέ άνθρωπος ήγάπησεν άλλον δμοιόν τον. Ζώ
μετ αύτον και δι αυτόν..· δεν κάμω αλλο

β

,στ
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Έρρωσθε.

Υμέτερος
€

Ριχάρδος Βάγνερ.

Εΐνε γνωστόν δτι ό Λουδοβίκος Β.'έκηρύχθη τρελλός, και ουδείς γινώσκει θετικώς πώς
συνέβη ό θάνατος του έν τή λίμνη τής Βέργ,
τήν 13 Ιουνίου 188Η (και έδώ ό αριθ. 13!).
Και αυτός ό ιατρός Βερνάρδος Γοΰδδεν, διευ
θυντή; τοΰ φρενοκομείου, εις ο εΐχε ύποβληθή προς θερππείαν ό βασιλεύς, επνίγη |ν τή λί
μνη αποπειραθείς νά σώση αυτόν.
Τό βέβαιον εΐνε δτι ό πρίγκηψ Λουϊτπόλδος, θείος τοΰ βασιλέως, κατεφέρετο φοβερά ε
ναντίον αύτοΰ, διά τάς υπέρογκους δαπανάς του
υπέρ τοΰ Βάγνερ και τής μουσικής του.
* *
Έκτος τών έργων τά όποια άνεφέραμεν ό
Βάγνερ έγραψε και διαφόρους άλλας μουσικάς
συνθέσεις ποιήματα και πεζά. "Εν εκ τών λαμ
πρών ολιγοσέλιδων έργων του εΐνε και ή επι
στολή του: Περί τών συμφωνικών
ποιημά
των τοϋ Αίστ. *

9

9

9

(*) Την ΰαυμασίαν ταυτην έπιστολην μετέφρασεν εις
την Ίταλικην ο διαπρεπής βαγνεριατης Γ. Πετρούτση.
Kai ήμεις έμελετήοαμεν αυτήν πολλάκις επισταμένως,
ίσως δ' άλλοτε καταστη άντικείμενον ιδιαιτέρας ημών
πραγματεία; άπο τών στηλών τον φιλτάτον «Αιολικού
Άστεγος».
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Ουδέποτε παρεδέχετο έκ των μελοδραμάτων
του να παραλειψθή κατά την έκτέλεσιν υΰτε μία
νότα*
εις τους εύλαβώς δέ παρατηρούντας αύτω δτι παράλειψίς τις θα καθίστα το ερΥον μάλ
λον γοργόν, άπήντα: «Δεν γνωρίζετε δτι είμαι
μέτοχος της εταιρία; του άεριόφωτος, και δτι
πρέπει να γίνεται έξόδευσις αυτού!;».
Ό Κάρολος Γκλάζεναπ ώ ; έ ξ η ς διηγείται τ ά ς
τελευταίας στιγμας τοΰ θαυμάσιου μουσουργού,
βασιζόμενος, ώ ς λέγει, έπί άνακοινώσείον προφορικώνκαί, έγγράφωνάναμφισβητήτων:«Τήν παραμονήν της 13 Φεβρουαρίου 1883 δ "Ριχάρ
δος Βάγνερ έφαίνετο τουλάχιστον ήσυχος καΐ
ζωηρός έν μέσω της οικογενείας του. Δεν ήθε
λε να χωρισθή άπ' α υ τ ή ς «μείνατε μ α ζ ύ μ ο υ
ακόμη ο λ ί γ ο ν » έπανελάμβανε συνεχώς. Ιίερί τ η ν
11 ώραν άνέκρουσεν έ π ί τ ο υ κλειδοκυμβάλου το
finale τοΟ «Χρυσού τ ο Ο Τήνου». Επήγε να
κοιμηθη αργά έκείνην τήν έσπέραν, ήτιςύπήρξεν ή τελευταία της ζ ω ή ς του. Έγειρόμενος τ ή ν
πρωΐαν τής 13 Φεβρουαρίου είπε με κ α κ ό ν π ρ ο 
αίσθημα εις τον θαλαμηπόλον τ ο υ Γεώργιον
«σήμερον πρέπει να προσεχής». Άφ* ο ύ π ρ ο εγευμάτισε μετέβη είς το σπουδαστήριόν τ ο υ .
"Εβρεχε κρουνηδόν, καί δ ουρανός είχε χ ρ ώ 
μα σταχτή. "Οταν δ οικιακός φίλος Ζουκόφσκυ
ήλθε ε£ς τας 2 μ. μ. εις το σπίτι δια το γεύ
μα εύρε τα πράγματα ώς πάντοτε. Ήρχισεν ή
συνήθης συνομιλία μέχρις δτουέλθη ό Βάγνερ, ο*τε
είδοποίησεν δτι είνε αδιάθετος. Ή κυρία Βάγνερ
αμέσως έτρεξε να ίδή τί τρέχει, έπιστρέψασα δ έ
είπεν δτι δ σύζυγος της εινε αδιάθετος, άλλ' εΐve καλλίτερον να τον άφίσουν μ ό ν ο ν . Οΰτως δ λοι έκάθησαν είς τήν τράπεζαν δια τ ο γ ε Ο μ α .

(Συνέχεια

CARMEN SYLVA
Ω

Τ Ο Τ Ε ^ Μ Ο Ν Ο Ν
9

τές πένθιμες στιγμές, ά π τούς βαθεΐς
σου πόνους,
Απ τα πικρά σου δάκρυα, που έχουνε στάλαξη
πλάσε τραγούδια, λούλουδα, άπ' τούς πικρούς
σου στονους
Δεν είσαι ποιητής ποτέ, εάν δεν έ'χης κλάψη!
"Από

9

9

'Ο Βάγνερ είχεν έργασθή δλην τήν πρωΐαν πε
ρίπατων κατά τήν συνήθειάν του, δτε έπηλθεν ή
κρίσις. "Ηθελε να συνέλθη μόνος του άνευ τ ή ς
βοηθείας ούδενός. Μόνον μία υπηρέτρια εύρίσκεΚαί το βαρύ στους ώμους σου σταυρό που
τ ο ϋς τό πλαγίως κείμενον δωμάτιον, ήτις ή κουσε τους κλαυθμούς καί τους λυγμούς κ α θ ι 
σέ κυρτώνει
στάμενους ίσχυρωτέρους. Ποτέ δεν ήκουσεν, εΣ- κάνε μια λΰρα μαγική, λησμόνησε το δάκρυ.
πεν, τον μαέστρο
να άναστενάζη καί ν α παραΜέ δΰναμι τοΰ πόνου σου, που τή καρδιά
πονήται τόσον δυνατά. Έκάθητο προ τ ο Ο γ ρ α 
σου λυώνει
φείου του και ανέμενε τί τέλος τ η ς κρίσεως.
Αίφνης Ικρουσε βιαίως τον κώδωνα, κ α ι έκραύ- τραγούδησε, πού νάκουσθ£ίς ά π ' άκρη εως άκρη.
γασε μέ φωνήν άποπνιγομένην έ κ τ ή ς ο δ ύ ν η ς
Α π τές πληγές του στήθους σου πάρε χορδές
«τήν γυναικά μου καί τ ο ν ίατρόν». Ή κυρία
σπασμένες
Βάγνερ τον εύρε είς τα πρόθυρα τ ο Ο θανάτου. καί ξάπλωσ τες στη λύρα σου, γλυκέ μου ποιητά
01 πόνοι τ ο Ο στομάχου καθίσταντο ισχυρότεροι.
Μετέφερον τον ασθενή είς το καλλοπιστήριόν κάτ' άπ' τα θεία χέρία σου άφησε ενωμένες
του, καί τον έτοποθέτησαν έξηντλημένον έπί τί ό πόνος σου και ή χαρά να ακουσθούν γλυκά.
νος έδρας. Ό θαλαμηπόλος του τ ο Ο αφήρεσε τ α
Τότε σ"* αύτη τήν εκτασι, πού πνίγ τή τρι*
ενδύματα, δτε έπεσε* έπί του πατώματος το χρυκυμία
σοΟν του ώρολόγιον, δώρον της κυρίας Βάγνερ, κάνε τες να στενάξουνε ή, άν θένε, να βογγίσουν
«το ώρολόγιον μου!» ε\ν&. Ήσαν αί τελευταΐαί κι* ά π ' της ψυχής τα λούλουδα, τα ματωμένα
τ ο υ λέξεις! Δύο φοράς Ιτι μετεκινήθη ε λ α φ ρ ώ ς ,
λίγα
καί έπειτα οί οφθαλμοί του έκλείσθησαν ήρέ- πλέξεμπουκέτοεύμορφο, στον ήχο πού θα χύσουν.
μως δια παντός!».
Σκέψου τήν κάθε άνθρο>πίνη δυστυχία,
Μάτωσε γ]ά κάθε βάσανο καί πόνο
Γ Επεται)
Κι δταν πια δ έ ν μείνει δάκρυο σταλιά
Σμύρνη
Δ. Γ. ΚΑΝΑΔΕ
δ. δ.
τότε θ έ νάσαι ποιητής αλήθεια—τότε μόνο!—
β
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Κνδωνίαι

ΟΥΡΑΝΙΑ

Κ. Σ Α Λ Τ Α

ìx, τον

προηγουμένου)

Οί "Αγγλοι
δεν εσχον μεγάλας
επιτυ
χίας εις τα πηδαλιούχου μεν α μέχρι
τοΰδε. Τό πηδαλιούχουμενον
« Barton» κατασκευασθεν υπό του D r Barton το 1904
χωρητικότητοι
6600 κ. μ. τάσσεται
κα
τά τάς διαστάσεις δεύτερον μετά το γερμανικόν
Z e p p e l i n περί ου κατωτέρω
ό
λόγος* ήτο εφωδιασμένον
με 3
κινη
τήριους μηχανάς
εκάστη των οποίων 50
ίππων έκίνει 2 έλικας. ΖΖαρ' δλην τήν
δνναμιν δμως των 150 ίππων, ην
διέϋετε,
ένεκα του βάρους
αύτοΰ και τής
μεγά
λης αντιστάσεως
ήν εϋριοκεν είς τήν προς
τά πρόσω κίνησιν, δεν εδωκεν
αποτελέ
σματα ικανοποιητικά
και
αντικατεστάθη
υπό του N u l l i secundus τω 1907
το
όποιον δεν έφάνη εύτυχέστερον
τοΰ προ*·
ηγουμένου
μή ανάπτυξαν
κατά τάς
δια
φόρους δοκιμάς ταχύτητα άνωτέραν των 20
χ.μ.
Τήν 7 ^Οκτωβρίου αναχωρεί εκ τοΰ
σταθμού, φθάνει είς Λονδϊνον
και συνε
πεία μιας αβαρίας ή οποία παρέμεινεν
ά
γνωστος εξοκείλει εJtl τον Cristal Palace.
Ή
^Ιταλία»
εϊνε το πρώτον
πηδαλιουχούμενον
άερόστατον το όποιον
κατεσκεύασεν ή Ιταλική
κυβέρνησις*
εΐνε
εφω
διααμένον μεκινιτήριον
μηχανήν
12 ίπ
πων,
εξετέλεσε
6 μόνον
ταξείδια
λίαν
επιτυχώς* εϊνε ευσταθές,
στερευν
και
πειθήνειον
άλλα δεν
ανέπτυξε
ταχύ
τητα μεγαλντέραν
τών 4,50 μ. ήτοι μό
λις 16 2 χ.μ. καθ ώραν. Είς τά 1907
κατεσκευάσθη
το άερόστατον
«America»
με κινιτήριον
δύναμιν
70 ίππων λίαν ογ
κώδες 7349 κ.μ. με τον είδικον
σκοπόντής
εκδρομής προςτον Β.ΣΓόλον ."Εχοντες
σκοπόν οί εκδρομείς νά έπωφεληθώσιν
εύνο'ίκον άνεμον δεν έφρόντισαν
νά δόσωσι μεγάλην ταχύτητα
είς το
άερόστατον
άρκεσθέντες είς ταχύτητα 8-9 μ. κατά δευτερόλεπτον, τουναντίον
προσεπάθησαν
νά
καταστήσωσιν
αυτό ίκανον νά φέρη μέγα
βάρος, τούς έπιβάτας,
τάς αναγκαίας τροφάς, 12 κύνας ειδικούς,
ζώα
απαραί
τητα διά τάς εκδρομάς είς τον Β.
Πό9

y
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λον και μεγάλην ποσότητα βενζίνης
(2ΑΟ0
litres) διά ταξείδιον όλικόν έκ
Σπιτζβέργης μέχρι τοΰ Πόλου μετ'
έπιστροφής3400
χ.μ.
Τήν 2 Σεπτεμβρίου
εγένετο
απόπει
ρα τοΰ ταξειδίου
τούτου εκ τοΰ
όρμου
V e g a τής Spitzberg, άλλα το
άερόστα
τον παρεούρϋη
υπό του ανέμου,
άπέφυγεν ΰιιως τήν
καταστροφήν.
Επειδή
ôè παοήλθε
τότε ή
ευνοϊκή
εποχή, τά πειράματα έγκατελείφθησαν
διά
το ετος εκείνο* έκτοτε όμως δεν
έπανελήφϋησαν.
Το
προσωπικόν
άπετελεϊτο
άπα
Γάλλους.
Κατ* Αϋγουστον
τοΰ 1909
είς
τά
μεγάλα γυμνάσια
τοΰ Γαλλικού
στρατού
έλαβε μέρος και
το πηδαλιούχου
μενον
R é p u b l i q u e , το όποιον πλί]ρωθεν
τήν
30 Ιουνίου είς τόν άεροναυτικον
στρατιωτικον σταθμόν τής M e n d o n έθαυμάσθη
υ
περάνω τον πεδίου
Longchemp
κατά
τήν επιθεώρησιν τής 14 Ιουλίου
εν συν
οδεία ενός ιδιωτικού αεροστάτου τοΰ « V i l l e d e N a n c y » προωρισμένον
διά τήν εκθεσιν τής N a n c y . Τήν 4 Αυγούστου
ή
R é p u b l i q u e εξετέλεσε εν ταξείδιον
άπό
Saint G e r m a i n en L a y e S e n l i s , M e a u n ,
M e l u n μετ* επιστροφής είς Chaláis ήτοι
210 χ.μ, εντός 7 ώρ. και 1% λ. με τα
χύτητα
δηλ, 30 χ.μ. Αι δόκιμοι
έθεωρήθησαν
ικανοποιητικοί,
καί τό άερόστα
τον
ετέθη υπό τάς διαταγάς
τοΰ
γενικού
αρχηγού
τοΰ διευθύνοντος
τά
στρατιω
τικά γυμνάσια πέριξ τον M o u l i n s . Εϊχον
δε κατασκενάσει σταθμόν λυόμενον εν R o 
sières πλησίον
τον de la Palisse προς
προφύλαξιν
τον αεροστάτου άπό τοΰ οποί
ου εσκέπτοντο
νά ζητήσωσιν
όλας έκείνας
τάς υπηρεσίας
τάς οποίας ήτο
δυ
νατόν νά περιμένωσιν
άπό εν
άερόστα
τον
εν καιρώ πολέμου.
Τό
άερόστατον
διευθυνόμενον
υπό τοΰ λοχαγού τον μη
χανικού Marchai τοΰ υπολοχαγού
Chauré και τών ανθυπασπιστών
μηχανικών R é au και Vincenet καταλείπει τό Chaláis
M e u d o n τήν 3 Σεπτεμβρίου
τήν 7 ^ ώ 
ραν τής πρωίας υπό καιρόν
εύνοϊκόν.
9

321

Αιολικός Αστήρ
Αιολικός Αστήρ

320

"Ιπταται πρός μεσημβρίαν έπι 3 ώ
ρας* μία βλάβη δμως τον οριζοντίου πη
δαλίου αναγκάζει τούτο νά
προσέγγιση
εις την γήν* γίνεται έπι τόπον ή επι
σκευή και επαναλαμβάνει εκ νέον την
πτήαίν τον* νέον δμως έμπόδιον εις τά
περίχωρα της Ο Κ α π ί έ - β υ χ - Ι , ο ί Γ ε . έσταμάτησαν αί έλικες. Εκ της γης βλέπονοι
το άερόστατον άννψούμενον
εις μεγάλα
νιρη* ή κνκλοφορία τον ύδατος δεν έλειτούργει κανονικώς εις την κινητήρων μηχανήν και αντί] έθέρμαινεν ύπερμέτρως" έγένετο ανάγκη νά κατέλθωσιν έκ νέον* αυ
τήν την φοράν δμως δ χειρισμός δεν έπέτνχε* κατερχόμενον έκτύπησεν έπι τον
έδάφονς και υπέστη αβαρίας τινάς, δια
τάς οποίας έγίνετο ανάγκη κενωθεν νά μεταφερθή εις Ι ^ - Ρ α Ι ϊ ε Β β προς
έπισκενήν.
9

Γενομένων των επισκευών ετέθη υπό
τάς διαταγάς
τών στρατηγών
ΟοίΓαη
και R o b e r t , οίτινες δι?]ύθυνον τάς 2 στρα
τιάς τών μεγάλων γυμνασίων και παρέσχεν υπηρεσίας στρατιωτικάς αϊτινες ε
κρίθησαν εξαίρετοι. Καθ* έκάστην ιπτατο υπεράνω του πεζικού, του ιππικού,
τον πυροβολικού θαυμασίως' έν συντόμω πάσαι αί αναβάσεις του υπήρξαν μί
α αδιαφιλονίκητος επιτυχία. Εις αξιωμα
τικός του επιτελείου επιβιβασθείς
μετά
τών λοιπών έπι της λέμβου τοϋ αεροστά
του μέ το τηλεσκόπιον ανά χείρας έσημείου πάν δ,τι ήδύνατο νά ανακάλυψη εν
διαφέρον διά τάς θέσεις τοϋ έχθροϋ' έπειτα
επιστρέφων έρριπτε τάς σημειώσεις του
περιτετνλιγμένας εντός ενός μανδηλίου με
τά μικρόν λίθου, αΐτινες δεν έβράδυνον
νά φθάσωσιν έπι τοϋ εδάφους" εις δε
αγγελιοφόρος επιφορτισμένος ειδικώς διά
την ύπηρεσίαν ταύτην λαμβάνων τάς ση
μειώσεις έφερεν αύτάς εις τον στρατηγόν. Τά πειράματα ταϋτα διά πρώτην φο
ράν γενόμενα έπέτυχον τελείως.
Μετά την λήξιν τών γυμνασίων το ά
ερόστατον παρεσκευάζετο νά έπανέλθη εις
Μ ε ι ι ά ο η · νάάποστείλωσιναύτό
σιδηροδρο
μικώς
την
τών
κριτικών.

έφοβήθ7]σαν

Ελήφθησαν
λοιπόν δλαι αί άναγκαΐαι
προφυλάξεις ίνα γίνη ή επιστροφή διά τών
ιδίων αύτοϋ δυνάμεων με 2 σταθμούς έν
Ν ε ν ε Γ β και ΜΟΏΪΒΤ^Β.
ΑλλοίμονονΙ το
9

άτυχες
Τήν

πλήρωμα

δεν έφθασεν

25 Σεπτεμβρίου

εως έκει.

το R é p u b l i q u e

άΙ Α Τ Ρ Ι Κ Α Ι

ην

νεχώρησε τήν 6' και 45', διήλθε τήν 8
και 30' υπεράνω τοϋ M o u l i n s δπου δ λαός
έξαλλος υπό ενθουσιασμού έχαιρέχα τους
έν τω άεροστάτω
αξιωματικούς.

ό
ΕΧΩ

Αίφνης 8 χ. μ. βορειότερον της πό
λεως, το άερόστατον εκρήγνυται, άφοϋ είδον από της γης εν τών πτερυγίων της
ελικος άποσπώμενον και κτυπούν*
τρυ
πούν αυτό το περίβλημα τό περιέχον το
άέριον. Ή κίνησις υπήρξε στιγμιαία, ή

πτώαις αστραπιαία, ο θάνατος τών
4 ανδρών κεραννοβόλος' με ένα τρομερόν κρότον κατεκρημνίσθη
ολίγα βή
ματα μακράν τοϋ πύργου C h a b a n n e . Εν
τω μέσω τών άμορφων λειψάνων τοϋ α
εροστάτου, σχοινιών, σωλήνων, μηχανής,
εργαλείων και περιβλήματος άνέσυρον τά
πτώματα τών 4 ατυχών αεροπόρων οικ
τρότατα παραμε μορφωμένα ' ή συγκίνησις διά τό ατύχημα τοϋτο, δλου τοϋ πεπολιτισμένου
κόσμου ύπήρξεν
όδννηρά.
Μετά
τήν καταστροφήν
ήσχολήθησαν
νά άνεύρωσι τά αίτια τον
ατυχήματος,
έθεωρήθη άναμφισβήτητον
δτι ή απόσπασις τοϋ ενός πτερυγίου της δεξιάς ελικος καΐ τό ρήγμα τό όποιον επέφερε
τοϋτο εις τό περίβλημα τοϋ αεροστάτου
ύπήρξεν ή πρώτη αιτία τής καταστροφής
αύτοϋ' αλλά εκείνο τό όποιον δεν ήδυνήθησαν νά έξηγήσωσι
κατά τρόπον ίκανοποιητικόν ήτο ή έκρηξις τον αερο
στάτου και ή ακαριαία αύτοϋ έκκένωσις.
Προύτάθησαν διάφοροι υποθέσεις κατά τό
μάλλον και ήττον ευλογοφανείς
δεμία τούτων έγένετο παραδεκτή
άνευ
έπιφνλάξεως.
9

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ι

Ε Ξ Ω ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

(Συνέχεια εκ τον προηγουμένου και τέλος)

Κα. ταύτα μί* ηερι τον διεφθαρμένου
καΐ άνθυγειϊνοϋ
αέρος τών πόλεων. "Η
δη άς ίξετάσωμεν και τάς ιδιότητας τοϋ
ά μοσφαιρικοϋ αέρος τής άπο) τών πόλε
ων υπαίθρου γ^ώρας.
Ό ατμοσφαιρικός άηρ τής εξοχής έ.?
γένει (πεδιάδων, δα
σών, ορέων) αναμφι
βόλως είναι ό καθαρό
τερος. * Η ευρεία έκτασις τής πεδιάδος έν
θα αί κατοικίαι είναι
αραιότατοι, που δ? και
εντελώς σπόνιαι, ή ελλειψις
εργοστασίων
και
μηχανουργείων
και ό αραιός πληϋν
ομός αφήνουν νά κυκ οφορή άήρ,τόνόποϊον δεν είναι δυνατόν
νά μολύνη ουδεμία έκ
τών αιτιών, άς έν τοις
πρόσθεν ανέφερα διά
τας πόλεις. Ια όε όα
ση και αί δενδροφυχεϊαι καθόλον
συμ
βάλλονται
αναντιρρή
τως εις τήν έξυγείανΤ

ήνά διαφεύγη τό νδο*ρ τοϋ υποστρώματος.
'Λπό τών παρθένων γαιών άναθρώσκονσιν αναθυμιάσεις,
αϊτινές είσι λίαν
επικίνδυνοι, καθώς περ και τά ακαλλι
έργητα
Τουναντίον αί γεωργονμεναι γαιαι και άφΟ'όνως λιπαζόιιεναι έξνγια'νονσιν
αναμφιβόλως τήν άτμοσφαίραν. Εξ όλων τών
ζωικών
λιπασμάτων
δσα άναμιγνύουσινοί
γεωργοί
μετά τοϋ
^αρποφόρου
χώμα
τος, ή κόπρος τοϋ ίπ
που θεωρείται ώφελιμωτέρα και δραστηριωτέρα
καθαρισμόν τοϋ
πράγμα τό όποιον
αποδίδεται εις τά να
τριούχα άλατα τά ό
ποια περιέχει.

εδάφη.

9

προς
αέρος,

Τό υποστρώματος
εδάφους •— ήτοι ή
ύπό τήν έπιφάνειαν
τον εδάφους γηΐνη
στιβάς— πρέπει νά
είναι διαγωρητόν ίνα
μή κατακρατήται τό
ύδωρ ώς έν λεκάνη.
Αί από άδιαχωρή-

αλλ* ου

("Επεται συνέχεια)

Πάτραι

κακεντρέχειαν

Γ . Α . Μ Ε Γ Α Σ δ. μ.

σιν τοϋ αέρος.
9

Εν τούτοις δλαι αί πεδιάδες δεν εί
ναι έξ ίσου ύγειϊναί* εις τινας χώρας έν
αΐς τό έδαφος είναι άδιαχώρητον και ό
που έπιπολάζουσιν
απέραντα έλη ό άτμοσφαιρικός αήρ πληρούται
μιασμάτων,
%ό όποια γίνονται άφορμάί επιδημιών ευ
θύς ώς αί υδρολογικοί καταστάσεις τον
έδάφονς και τοϋ αέρος γίνωσιν εύνοϊκαί.
Μεταξύ τοϋ έδάφονς και τον ύδατος ύπάρχουσι τω δντι στενοί σχέσεις και ό
άηρ αληθώς δεν θέλει εϊσθαι καθαρός ε
άν τό έδαφος δεν είναι καλής
φύσεως,
νάή δήλον δτι διαχωρητονδιά νά διηθήται

του εδάφους άναδιδόμεναι
αναθυμιάσεις
άλλοιούοι τον αέρα και καθιστώσιν αυ
τόν
εις τήν ύγείαν τών άνθρα')πων.
Εάν τό έδαφος, ή κάταντις τά
νδατα τοϋ υποστρώματος διηθούνται ταχύτερον και αί άναθνμιάσεις
εκμηδενίζον
ται.
Σημειωτέον δμως δτι δλα τά υποστρώ
ματα τοϋ εδάφους δεν είναι έξ ίσον ύγειϊνά έστω και αν ταϋτα ώσι διαχωρητά,
πολλάκις παρετηρήθη δτι δύο
γειτονικά εδάφη τής
γαιολογικής
σνστάσεως
παρονσιάζονσι προς άλληλα

επιβλαβή
9

επειδή αυτής
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αξιοσημείωτους
διαφοράς.
Αι άπό τον υπαίθρου
εδάφους
επιβλα
βείς αναθυμιάσεις
έξουδετεροϋνται
υπό
τής καθόλου φυτείας,
δεδομένου
δντος
ότι τά φυτά άπορροφώσι
τδ
άνθρακικόν
όξν του αέρος, δπερ τοις χρησιμεύει προς
θρέψιν και διάπλασιν του ξυλώδους σκε
λετού, και εκλύουν όξυγότον,
δπερ συχνότερον εις τήν εξοχήν συμπυκνούμενον
εις
όζον, συντελεί εις άκρον εις τήν
έξουδειέρωσιν
των αναθυμιάσεων
και αρα
εϊς τήν έξυγείανσιν
του αέρος. ΙΙρό αι
ώνων οι λαοί έγίνωσκον τάς ύγειϊνάς ι
διότητας του αέρος πλησίον
τών δασών
και προ πάντων τών ρητινωδών.
Αλ
λά σήμερον οι ύγειϊνολόγοι
ουνιστώσι τήν
εύεργιτιχήν
έπίδρασιν του καθαρού αέρος
πλησ'ον
πάσης φυτείας και παντός
δά
σους. Είτε εκ πευκών συνίσταται
τό δά
σος, είτε εκ δρυών, είτε έκ φηγών, εί
τε εξ οιουδήποτε
άλλου δένδρου
άναμφιβολον ότι είναι καθαρτικόν
τής ατμο
σφαίρας.
9

:

Ή
κρατερϊ
δοαστηριότης,
ήτις
άτιό
πολλών ετών ήρξατο παρά τοϊς λαοΐς προς
έΐτισχημονικήν
καϊλιέργειαν τών δένδρων
και τήν άναδάσωσιν
άχογυμνωθέντων
τόπων «είναι έργον προς αποφυγήν,
ώς
«'λέγειό Πίτρος Βωδαίν, τών γαιολογικών
«. και ανθρωπίνων
δραμάτων,
τά όποια
« συνεπάγεται
μοιραίως ή έρήμωσις
τών
« δασών, και τώ» όποιων Οραμάτων ή
« πάιτοτε τνφλή και πάντοτε
παιδαριώ« δης μνήμη τών λαών, δεν είχε μάθει
« νά τηρή τον νόμον».
ΙΙαντον
δπου
είναι μέγας ό πλούτος τών δασών και
ό άήρ είναι ωφέλιμος εις τους
πνεύμο
νας τών
ανθρώπων.
Kai οί φυσικοί λειμώνες
εχουσι τήν
ιδιότητα νά συγκρατώσι
τάς επιβλαβείς
αναθυμιάσεις*
εκεί αρα δπου
υπάρχουν
βοσκαΐ έκεϊ και ό άήρ είναι
καθαρός.
Αι βροχαι και αί χιόνες
καθαρίζουν
τήν άτμοσφαίραν
και δσαι χώραι σκεπά
ζονται τό πλεϊοτον του έτους διά τού λευ
κού μανδύου τής χιόνος εχονσιν
άτμοοφαιρικόν αέρα εξόχως
καθαρόν.
XII

t
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9

ήρ περιέχει σταθερώς
τό όζον—τουθ
δ
περ άπό τού εν τοις πρόσϋεν
μνημο
νευθέντος
πειράματος
διά τού
όζοντομετρικού χάρτου
δυνάμεθα
νά
διαγνώσωμεν—και τότε είναι νγειϊνός* ή περιέχει
, πτητικά αέρια άμμωνιχοδη και άλλα βλα
βερά στοιχεία {αναγωγικά
προϊόντα)
εις
ίκανήν ποσότητα προς έξονδετέρωσιν
τού
όζοντος και τότε ό άήρ είναι μετρίας ή
κακής ποιότητος.
Τω δντι δλα αυτά τά
βλαβερά στοιχεία, ώς βαρύτερα,
αιωρούν
ται κατά τά κατώτερα
στρώματα τής α
τμοσφαίρας, εντός ακριβώς εκείνων εν οίς
άναπνέουσιν,
σνγκεκραμένα
μετά τών υ
δρατμών αυτών. Σ μικρότατα
μικροσκοπι
κά σταγονίδια
ύδατος αιωρούνται
κατά
τήν έποχήν τού θέρους προ πάντων, ώς
<5' έκ τής σχετικής ελαφρότητας των βρα
δέως καταπίπτουσιν
έπι τού εδάφους και
άγουσιν ενίοτε εις τό υψιστον τήν μόλννσιν τού αέρος.
Τουναντίον
τον χειμώνα δέά τών βρο
χών, τών χιόνων και τών άνεμων "έξνγειαίνεται ταχύτερον ή ατμόσφαιρα
καθαριζομένη
ύηο τών υδρατμών τού θέρους.
Δυστυχώς
όλαι αί πόλεις δεν
καθαρί
ζονται επαρκώς υπό τών άνεμων
εΐτ&δι
άτυχη προσανατολισμύν,
είτε διότι
είναι
έκτισμέναι
έπι χθαμα?*οϋ εδάφους,
είτε
διασχίζονται
άπό στενάς οδούς ώστε ό α
ερισμός νά εΐναι ανεπαρκής, είτε δι ατε
λή άνανέωσιν τών κατωτέρων
στρωμάτων
τής
ατμοσφαίρας.
9

9

Σμύρνη

Δ[ωρ

Ί

Κί

*Ά&αναιι Ίδης

Ουδέν το σπανιώτερον
ρον άπδ μίαν νύκτα
τρουπόλει,

είς τήν

και θελκτικώτε-

του

θέρους έν

οποίαν ή ή

Πε-

μακρότης

Τώρα οί άλλοι
γελονν, οαν βλέποννε τό δάχρν,
τον πόνον μον του μυοτιχοϋ τήν άφωνη ?.α?.ιά,
στοϋ ΰολωριένου μου ματιον νά σταμαΐφ τήν άκρη.../
Γελονν, χαί μον υ νμίζονν£ τά γελοία τά παληά.

Παρά τήν άριστεράν δχθην του έ/.τείνε-

ή, ώς νομίζω,

κληθεΐσα

πλέον

αύται

κτας τών γλυκύτερων
Ό

πραγματικώς είναι

ήρεμοι καί τερπναί

άπδ

τάς

νύ-

κλιμάτων.

ήλιος, δ οποίος είς τάς

ή πλατεία

του

«Μεγάλου

Πέτρου»

ουτω άπδ τού έν αυτή

μου έξ ορειχάλκου

άνδριάντος

περιφή-

2ν άνήγει-

ρεν ή «Αικατερίνη ή δευτέρα», προς τι-

εύκρατους

μήν

τοΰ Αύτοκράτορος εκείνου. Τδν

ζώνας σπεύδει προς νήν δύσιν καί δεν ά-

δριάντα

ιδίως κατά ώραίαν -9-ερινήν έσπέραν, δτε

λυκόφως παροδικόν,

εγκαταλείπει βραδέως αυτήν

τήν γήν, τήν

οποίαν φαίνεται δτι αποχωρίζεται μετά δυσαρεσκείας.
νος

Ό

δίσκος του

περικυκλούμε-

ατμούς υπερύθρους, κυλίεται ώς

άπδ

άρμα διάπυρον είς τά σκιερά καί μελαγ-

δ

τούτον

δύναται νά

άν-

φινει δπισ&εν του ή

δύων ήλιος

θαυμάση τις

πυρπολεί

τον

ορίζοντα

διά τών σπινθηροβόλων άκτίνων του, δ δέ
ποταμός φαίνεται κυλίων φλόγας άντί ύδάτων.
Χίλιαι λε'μβοι

διασιαυροϋνται καί δια-

χολικά δάση, άτινα στέφουσι τδν άπέραν-

σχίζουσι τδ ύδωρ καθ-' δλας τάς διευθύνσεις,

τον δρίζοντα, αί δέ ακτίνες

Βλέπει τις μακρόθ-εν τά ξένα πλοία τά ό-

κλώμεναι έπι

τών ύελίνων

του, άνταναδιαφραγμάτων

τών κολοσσιαίων οικοδομών, παρουσιάζουσιν είςτδν Θεατήν τήν εικόνα απέραντου πυρκαϊας.
Οί

ποία περιστέλλουσι τά
πτουσι

τήν

ποταμοί

κοίτην βαθεϊαν και

εχουοι

συνήθως

απόκρημνους

δχθας

ιστία των και £ί-

άγκυραν.

Φέρουσιν είς τήν ύπδ τδν πόλον χώραν
τους καρπούς

μεγάλοι

τών θερμότερων κλιμάτων

xw- δλα τά προϊόντα του κόσμου. Προσέτι δέ, περικαλλή πτηνά έξ Α μ ε ρ ι κ ή ς , τ ά
,,.δποία ταξειδεύουσιν έπι

Νεύας κατέρχεται ήρεμος καί ευρύς

θάμνων πορτοκαλ-

λέας, άφικνούμενα δέ εκεί,

εύρίσκουσι τδ

διά του μέσου του μεγαλοπρεπούς άστεως,

κάρυον, τδν κοκοφοίνικα, τδν άνανάν,

αντανακλών

διαυγούς κατόπτρου

λεμόνιον καί έν γένει δλους τους καρπούς

διπλήν σειράν μεγαλοπρεπών άνακτό-

της γενέθλιας των γης, ους κομίζουσι μεθ'

του

έπι

τοϋ

ρων καί μνημείων, άτινα εγείρονται
Γελονοα οταν έβλεπα τον* άλλον* ν* αγαπούνε,
γελούσα οταν εβ/^πα τονς άλλους νά βογγονν,
γελονοα οταν έβλεπα τονς άλλους νά πονούνε,
οάν ήρχοιταν τονς πόνους τα>ν, σ' εμενανε νά πουν!/

μίμησιν.
ται

Ό

ΓΕΛΟΙΑ Ρ Ι ΜΚΡΥΑ

νά εΰρη τις τδ πρότυπον, άλλ' ούτε και τήν

το3 χειμώνος δίδει εν ίδιαιτερον θέλγητρον

αί δποιαι τοις δίδουσιν δψιν άγρίαν.'

τέρωθ-εν έπι

έκα-

τών δχθών του. Τ ά δέ δια-

τδ

εαυτών οί πλοίαρχοι. Πάραυτα ό βαθύπλουτος Ρώσσος έφορμα

έπι

τών έμπορευμά-

φανή ΰδατά του άπτονται τής χλόης τών

των άτινα παρουσιάζουσιν

νήσων , τάς δποίας ούτος περικλείει. Κ α ί

εις τδν άπληστον έμπορον,χρυσδν πολύπερισ-

καθ* δλην τήν έκτασιν της

σότερον τής πραγματικής αξίας των.

πόλεως συγ-

κρατείται άπδ δύο κρηπιδώματα έκ
νίτου ευθύγραμμα μέχρις

γρα-

απέραντου άπο-

αύτψ, καί δίδει

Συνηντώμεν άπδ καιρού είς καιρδν κομψάς λέμβους τών δποίων είχον

ανασύρει

λ

Σμύρνη

'Εκ τών είρημένων
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν
τό εξής δσον άφορα τήν α
γνότητα τον ατμοσφαιρικού
αέρος "Η ό ά

Αιολικός

Αστήρ

Ενρνσ.

Τριανταφνλλίόης

. στάσεως,
να είς

τά δποΐα

νες άρχόμεναι
τήν

επίσης άντανακλώμε-

τάς τρεις μεγάλας
άπδ

διώρυγας α,Ιτι-

του ΝευΛ

διαρρέουσι

πρωτεύουσαν, παρουσιάζουσιν είδος με-

γαλοπρεπείας

τής

δποίας

είναι

αδύνατον

τάς κώπας διά νά κινώνται ήρεμα είς τδ
ήσυχον ^εύμα αυτών τών ακινήτων

ύδά-

των.
Πλησίον ημών μακρά λέμβος
κινούμενη έφερε τελετήν γάμου

μετρίως
πλουσίων
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Ρώσσων. θόλος θρόνου πορφυρούς κεκοσμημένοςάπδ κροσσούς έκχρυσού,έστέγαζε το νέ
ον ζεύγος καΐ τούς γονείς.
Μουσική Ρωσσική μετάξι» των δύο στοί
χων των κωπηλατών, έστελλε μακράν τον
άρμονικόν ήχον των θορυβωδών σαλπίγ
γων της. Αδτη ή μουσική δεν ανήκει ή
εϊς τήν Ρωσσίαν και τούτο είναι ίσως τ6
ιδιαίτερο ν αύτοΰ του λαού, ό όποιος δεν
είναι τόσον αρχαίος.
Πλήθος ανθρώπων ζά>ντων εισέτι εχουσι γνωρίσει τον έφευρέιην, του οποίου τδ
όνομα άναζωπυρεΐ πάντοτε εις τήν πατρί
δα του τήν ίδέαν της αρχαίας φιλοξενίας,
της φιλοκαλίας και τών αθώων τέρψεων.
"Εξοχος μελωδία! "Εμβλημα φαεινόν! τδ
όποιον κατέχει τδ πνεύμα περισσότερον τού
ώτός.
Έν δσω ή λέμοος μας άπεμακρύνετο,
τδ ασμα τών λεμβούχων καί ό συγκεχυμένος
θόρυβος της πόλεως έσβύνετο ανεπαισθήτως.
Ό "Ηλιος είχε κατέλθει ύπδ τον ορί
ζοντα νέφη λάμποντα διεχεον μίαν λάμψιν γλυκείαν, §ν έπίχρυσον ήμίφως, τδ ό
ποιον δέν Θα ήδύνατο να περιγράψη δια τοϋ
χρωστήρας του "©υδ' ό μέγιστος ζωγράφος.
Τδ φώς μετά τού σκότους ένούμενα έφαίνετο δτι Θα έσχημάτιζον μετ' ολίγον τδν
διαφανή πέπλον ό όποιος καλύπτει τότε
αύτάς τάς μαγευτικά: καλλονάς.
-

Κυδαπίαι

ΘΕΜΙΣ

^ Π ε ρ ν ο τ ν ^Γα

^ρονια
ton vol.

ΣταΟήτε! μή διαβαίνετε
πλάνα ονείρων χρόνια
καθώς τ α χελιδόνια
** άλάζουνε φωλιά!

Μ α σύ χρόνε γοργόφτερε
γΐά πάντα μας άφίνεις
καί μόνο κρίνα ρίχνεις
σ τ α μαΰρά μας μαλλιά.
Χ"

Τ Ο Υ Β·

SIDIS

Οί διάφοροι παιδαγωγοί και έξερευνηταί τών
παίδων λέγουσιν, δτι ή πνευματική τροφή πρέ
πει πάντοτε νά είναι ανάλογος προς τ ά ς διανοτ τικάς τοο παιδός δυνάμεις.
Στερεά καί άφθονος τροφή διδομένη εις βρέ
φος επιφέρει τήν μή κανονικήν λειτουργίαν τοο
π ε π τ ι κ ο Ο συτήματος, ουτω καί άφθονος πνευμα
τική τροφή και μή ανάλογος προς τήν άνάπτυξιν του παιδός επιβαρύνει καί εξασθενεί τον έγ·
κέφαλον έπιφέρουσα ώς απεδείχθη καί τήν σωμ α τ ι κ ή ν έξασθένησιν καί τήν πνευματικήν τοιαύτην.
(

Παρ'
δ λ α τάϋτα παρουσιάζεται ό Boris S i dis ψυχολόγος ιατρός α ρ κ ε τ ά γνωστός έν Α μ ε 
ρική καί Ευρώπη δστις τάντίθετα πάντων τού
των φρονεί, άποδεικνύων τάς ιδέας του δρθάς
διά πειραμάτων ατινα έξετέλεσεν έπί τοο υίοΰ
του καί άτινα υπό απροσδόκητων έστέφθησαν ε
πιτυχιών. Εσχάτως έχει καταγ&ίνη εις τ ή ν
έκπαιδευτικήν ψυχολογίαν. Φρονεί δ τ ι ή έπιπολαιότης είναι τό χαρακτηριστικόν τής ση
μερινής εποχής, δτι πολλαί πνευματικαί μας
δυνάμεις μένουσιν αίω/ίως λανθάνουσαι στάσιμοι
καί άχρηστοι. Πιστεύει δτι αιτία είναι τό α τ ε 
λές έκπαιδευτικόν σύστημα, κυρίως δέ καταδι
κάζει τήν άναβολήν πάσης απόπειρας
προς
έκπαίόενσιν
τοϋ παιδίον
μέχρις ον τοντο
φΰ·άστ> είς τήν ήλικίαν, ήτις θεωρείται
κα
τάλληλος διά τήν είς το σχολεϊον
φοίτησιν.
Ή ιδία δτι ή διάνοια τοο παιδίου πρέπει
νά μένη ανενόχλητος μέχρις ου έλθη τοΰτο
είς ήλικίαν είναι απολύτως σφαλερά κατά τόν
Boris Sidis. Τό παιδίον είναι πρό παντός ζ ώ ον σκεπτόμενον. Ουδεμία δύναμις έπί της γης
είνε ίκανή νά κωλύση αυτό άπό τ ο Ο νά σ κ έ πτηται νά κάμη χρήσιν τοο λ ο γ ι κ ο Ο του. Ά φ '
σωσιν
τικαί
μέσως
γωγός

καί

Εκείνα πάλιν έρχονται
μ' ανοίξεως κλωνάρι
και μέ περίσσια χάρι
σταυρώνουνε φιλία.

θ.

ΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

ής στιγμής οί έταστικοί του οφθαλμοί π ρ ο σ π έ -

Ο Temps suspends

Κνδ<ονίαι
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

έπί τών πέριξ αντικειμένων α ί δ ι α ν ο η του δυνάμζις άρχονται έ ρ γ α ζ ό μ ε ν α ι , α
δέ τότε πρέπει νά έ π έ μ β η ό παιδα
δπως τρέψη αύτάς είς δρόμον ορθόν

τάς ανάπτυξη καταλλήλως. Τ ο Ο τ ο ' π α ρ ε -

τήρησε καί ό εξερευνητής τών παίδων Peyer
έπί τοΟ μ ι κ ρ ο Ο του υίοο. Ε ί ς τήν γωνίαν τοΟ
δωματίου δπου εόρίσκετο τ ό παιδίον, ενός μη
νός α κ ό μ η , έθεσε μίαν γλαυκά τήν ο π ο ί α ν έδείκνυε πρός αυτό λέγων πολλάκις τήν λέξιν
«πτηνόν». Όσάκις κατόπιν ό Peyer έλεγε τήν
λέξιν ταύτην οί μικροί οφθαλμοί τοο παιδίου
προσηλοοντο έπί της γλαυκός. Τό α υ τ ό συνέ
βαινε καί μ έ άλλα πτηνά. "Ωστε διά τής ε
πεμβάσεως τοο πατρός
έσχηματίσθη είς τον
νουν τοο παιδός ή όρθή έννοια τοο πτηνού,
δπερ εννοείται διά τής κατευθύνσεως τ ο Ο βλέμ
ματος α ύ τ ο Ο πρός τό πτηνόν.
ται

Τό
παιδίον λέγει ό Sidis παρατηρεί, δέχε
εντυπώσεις έκ τ ο Ο εξωτερικού κόσμου καί
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κατ' οίκον σπουδής, έοωκεν επιτυχείς εξετάσεις
διά τό Πανεπιστήμιον.
Ένδεκαετές παιδίον ό W i l l i a m James Sidis
ήτο
φοιτητής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Harvard,
δπου εισήλθε τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1905. Είς ή
λικίαν καθ' ην άλλα παιδιά μόλις καί μετά βί
έπί πολύ ουχί ορθώς καί' θ ά απόκτηση κα- ας ήμποροΰν νά κάμουν μίαν πρόσθεσιν ή άφαίρεσιν καί τό πολύ πολύΐνα πολλαπλασιασμόν
κάς συνηθείας,δσον άφορα τόντρόποντοΰ σκέπτεάνευ λάθους, ό W i l l i a m έπαιζεν είς τά δάκτυλα
σθαι,αίόποΐαι θά τό κάμουνβραδύτερον νά σχημα
του "Αλγεβραν, Γεωμετρίαν, Τριγωνομετρίαν καί
τίζω κακάς κρίσεις περί πραγμάτων έξ ών ε ξ α ρ 
ανώτερα μαθηματικά, ακόμη δέ είχε γράψει θέ
τάται δ χ ι μόνον ή εαυτού πρόοδος ά λ λ α καί
μα περί τής υποθετικής «τετάρτης
διαστάσεως».
ή τής κοινωνίας.
Δέν άνεπτύχθη έν τούτοις μόνον ή μαθηματική
Τάς
παιδαγωγικάς του ταύτας α ρ χ ά ς ό δό
ιδιοφυΐα τοϋ μικροϋ Sidis μέ ζημίαν τών άλ
κτωρ Sidis έφήρμοσεν
εμπράκτως έπί τοΟ
λων τάσεων τής διανοίας, ώς συμβαίνει συνή
υίοϋ του, άρχίσας τήν έκπαίδευσίν του πριν
θως
είς τά άλλα πρώιμα πνεύματα περί ών ο μ ι 
α κ ό μ η συμπλήρωση τό δεύτερον τής ηλικίας
λεί ή ιστορία. Ό Sidis είναι εξίσου καλός α σ τ ρ ο 
του
έτος. "Εκτοτε ήρχισε v i άσκή τόν πάίδα
νόμος σχεδιάσας ίδικόν τουούράνιον χάρτην έφεΰείς τό νά κάμη χρησιν τοΟ λογικοϋ καί τής
ρε μίαν διεθνή γλώσσαν, ήτις ώς διατείνεται
παρατηρητικότητα» του μέ τήν βοήθειαν δέ με
είναι κατά πολύ ανωτέρα τής Έσπεραντικής,
γάλων ξύλινων γραμμάτων
κατώρθωσε νά
γνωρίζει άνατομίαν, φυσιολογίαν, γεωγραφίαν,
τό διδάξη νά συλλαβίζη καί νά άναγινώσκη
ίστορίαν, φυσικά καί πολιτικάς έπίστήμας.
άμα
έφθασεν εις ήλικίαν τριών ετών.
Έν τούτοις ό μικρομέγας αυτός ήτο καί παι
ΤοΟτο επέτυχε παίζων μετά τοϋ παιδίου
δίον. Ήγάπα τά παιγνίδια, δπως καί κάθε άλ
μεταλάσοων τα γράμματα π ρ ο ς σχηματισμόν
λος τής ηλικίας του καί ήτο μάλιστα πολύ
διαφόρων λέξεων, δεικνύων τάς ούτω σχηματιάτακτος. "Οτε ήτο δκτώ ετών εθεωρείτο α ν υ 
ζομένας λέξεις είς τό παιδίον καί προφέρων αύπόφορος διά τάς αταξίας του. Δέν ήτο, κανείς
τάς
ύψηλοφώνως.
αναιμικός καί σκελετώδης. Μέ βοδινούς παρει
Ό
δόκτωρ Sidis έπέμεινεν επίσης δπως ό
άς καί ήχηρότατον γέλωτα πολλάκις γυμνόυίός του συγκεντρώνη εκάστοτε τόν νοΟν το» sic
πους έθεατο παίζων σφαΐραν μέ τούς όμήλιέν καί τό αυτό σημείον, πράγμα τό οποίον σπακάς
του.
νιώτατα συμβαίνει είς τά παιδία. Διότι δλα τ α
Ήτο
μέλος τής λέσχης τών Μαθηματικών
παιδία δεικνύουσι μέν περιέργειαν περί δλων
τοϋ
Harvard παρηυρίσκετο είς δλας τάς συ
τών
αντικειμένων καί άπευθύνουσι διαφόρους ε
ζητήσεις καί έδιδε παρατηρήσεις ακτίνες, έρωτήσεις, ικανοποιείται δμως ή περιέργεια των
νόμιζέ τις, δτι προήρχοντο άπό πολιόν καπολύ ταχέως καί ό νους των περισπάται καί πε
θηγητήν. Έ ν ηλικία 12 ετών δευτεροετής τοϋ
τά ώς αί χρυσαλίδες άπό ζητήματος είς ζήτη
Πανεπιστημίου έδωσε διάλεξιν περί τής «τε
μα, χωρίς νά δώση μεγάλην προσοχήν είς τί
τάρτης τών σωμάτων διαστάσεως >. Τό άκροποτε.
ατήριον έκ περιέργειας ήτο πολυάριθμον. ΔιΌ μικρός Sidis δμως είθίσθη νά μή ικανο
εκρίνοντο μεταξύ άλλων καθηγηταί, ύφηγηταί,
ποιείται πριν λάβη α κ ρ ι β ε ί ς πληροφορίας περί
διδάσκαλοι, σπουδασταί καί πολλοί άλλοι.
τοΟ πράγματος τό όποιον εκίνησε τήν περιέργει
"Αμα
ήρχισεν ό μικρός νά άναπτύσση τό
αν του. Είς ήλικίαν τριών καί ημίσεως ετών,
θέμα του οί παρόντες τόν ήκουον μέ βαθυέπί παραδείγματι έτυχε νά είσέλθη είς τό γρατάτην προσοχήν καί μέ αύξοντα θαυμασμόν.
φεΐον τοϋ πατρός του, δστις έγραφε τι κατ' έΠολλοί δέν ήδύναντο νά παρακολουθήσουν τήν
κείνην τήν ώραν είς τήν γραφομηχανήν. Ό μι
σειράν τών συλλογισμών του. Έπί πλέον τής
κρός παρετήρει έταστικώς τάς κινήσεις τοϋ κυ
μιας καί ημισείας ώρας ό παΙς κατώρθωσε
λίνδρου καί ήκουε τδν κτύπον τών στοιχείων
νά συγκράτηση τήν προσοχήν τοϋ ακροατη
καί τοϋ κώδωνος,
κατόπιν πλησιάσας τόν πα
ρίου νϋν ομιλών, προσέτι άλλοτε δέάναγινώσκων
τέρα του, ήρχισε νά τόν έρωτα περί τής μη
άπό επιμελώς ήτοιμασμένου τετραδίου, χωρίς
χανής καί τής λειτουργίας της. "Επειτα αναρ
Ρητορικά σχήματα καί στόμφον μέ φωνήν ήριχηθείς είς τά γόνατα τοϋ πατρός του έπίεζε
ρεμον καί φυσικήν καί άλλοτε διαγραφών σχή
μέ τους μικρούς δακτύλους του τά κλειδιά καί
ματα έπί μαυροπίνακος πρός κατανόησιν τών
τέλος άνέγνωσε τάς λέξεις τάς ο π ο ί α ς ό πα
θεωριών του. TViv διάλεξιν του ó Sidis έπέτήρ
cou τώ έδίδαξε πώς νά σχηματίζη. Μετά
ρανε, καταλήξας είς τό συμπέρασμα, δτι έχουέξ μήνας, ό μικρός Sidis ήτο είς θέσιν νά δασιν άδικον οί φρονοΰντες δτι δέν υφίσταται
κτυλογραφή μέ άρκετήν δεξιότητα.
τετάρτη διάστασις.

ζητεί νά έκφραση τ α διανοήματα του. "Οταν
άφεθή έν τούτοις είς τήν τύχην του, είναι βέ
βαιον, δτι θ ά παρατηρώ κατά τρόπον έσφαλμένον καί θ ά σχηματίζη ιδέας άντικειμένας
είς τήν λογικήν. Έάν μή διδαχθή π ώ ; οφεί
λει νά σκέπτηται, αναμφιβόλως θ ά ,σκέπτηται

Είς

ήλικίαν έξ ετών

ε σ τ ά λ η είς τό δημό

σιον σχολεϊον. "Εντός Ιξ μηνών διήλθε §ξ τά
ξεις καταπλήσσων τους διδασκάλους του. Κατό
πιν διετοϋς κατ' οίκον μελέτης, τριμήνου φοι
τήσεως είς τ ό Γυμνάσιον κ α ί άλλων δύο ετών

Ποΰ
οφείλεται ή έκτακτος αύτη διανοητι
κή άνάπτυξις τοϋ νεαροΰ Sidis; Ό πατήρ
του τήν αποδίδει καθ' ολοκληρίαν είς τήν άνατροφήν ήν έφρόντισεν ό ίδιος έξ απαλών
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δνύχων νά δώσ^ εϊς τον υιόν του, Ή πρό
ωρος άνάπτυξις του παγίου κατ' αυτόν δεν
οφείλεται ούτε είς κληρονομικότητα , ούτε εις
Ικτακτον
διανοητικήν δύναμιν, άλλ' απλού
στατα είς την μέθοοον την οποίαν ήκολούθησε διά νά κάμη τδ παιδίον νά σκέπτηται
μέ τάξιν καΐ μέ σύστημα χρησιμοποιούν δλας

τάς 'πνευματικάς του δυνάμεις..
Ά ν , πράγματι είς τό παιδαγωγικόν σύστημα
του πατρός του καΐ
ουχί είς Ικτακτον δύ
ναμιν του εγκεφάλου . του οφείλεται ή θαυ
μάσια αύτη άνάπτυξις, νέοι ορίζοντες.άνοίγουσι
διά την παιδαγωγική / έπιστήμην.1

Μοσχσνήσια

'

Σ . Κ.

01 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Η.
Ή θύελλα έκυοφορείτο. Ή θρησκευ
τική μεταρρύθμισις του Λουθήρου, ή φι
λολογική αναγέννησις έν Αγγλία, ό χρυ
σούς αιών των Γαλλικών γραμμάτων έπι
του Βασιλέως-Ηλίου (Roi-Soleil), ή
σαν τα Όανάσιμα πλήγματα, άτινα τό
ογκούμενον επαναστατικών ρεύμα κατέφερε κατά της φθισιώσης θρησκευτικής
μοναρχίας. Ή άναγέννησίς, ήτις είς τάς
διανοίας υπέροχων αποστόλων ένεκυμονεΐτο, άπεκαλΰπτετο από των βίβλων, είς
τάς συνειδήσεις της όλονεν άνδρουμένης
κοινωνίας. Οί πόλεμοι, ών την άποθέωσιν έτόνισεν ή στρατοκρατούμενη Γερ
μανία από Φριδερίκου του Μεγάλου μέ
χρι του πολλού Μόλτκε, κατέστησε δέ
μοναδικόν έντρύφημα και σκέψιν ή Ναπολεόντιος φιλοδοξία, οί πόλεμοι άνυψώσαντες την αϊγλην των στρατηλάτων
ηγεμόνων είς τα όμματα λαών δορυκτητόρων, εφερον ταυτοχρόνως είς τάς μεγάλας λεωφόρους τους λαούς είς στενήν
έπαφήν καΐ άλληλεγγύην και έμύησαν
αυτούς είς τόν ώραΐον πόθον της χειραφετήσεως. Νέον δίκαιον, ουχί πλέον της
ιστορίας και της παραδόσεως μεταβιβαζόμενον είς αύταρχικάς όμφάς είς τάς άνθρωπίνας γενεάς, δίκαιον νέον έδραζόμενον έπι της ελευθερίας, της ίσότητος
και της άδελφότητος τών εθνών άνέθρωσκεν ενώπιον τών ανθρώπων πλήρες η
θικής γοητείας μεστόν ζωής καΐ θέλγη
τρου. Ή ελευθ-έρα βούλησις, τέκνον εύρωστον τής άνδρωθείσης σκέψεως ήρχισε να έπιβάλληται και να κατακτςί τάς
συνειδήσεις καΐ ώς καταιγίς εκμηδενίσεως να μυκάται υπό τα τέως καθεστώτα
προπαρασκευάζουσα νέον βίον δια τήν
έκ του λήθαργου έξεγειρομένην ανθρω
πότητα.

:Άλλά τήν άφύπνισιν ταύτην ώφειλον
νά έππελέσωσιν ακαταπόνητοι σκαπανείς
τής ιδέας, προφήται του νέου δόγματος,
αετοί πτερυγίζόντες^ υπεράνω τής συναγειρομένης κοινωνίας, είς τούς κόλπους
τής όπο.'αςάνεπτυχθήσαν τά σπέρματα τών
ιδεών τών όιαδοθεισών υπό τού Μακιαβέλη κεραυνοβολήσαντος τήν πολιτικήν
θεωρίαν του Μεσάίώνος, τού Λουθήρου
καταβαλόντος τόν λέοντα τού Βατικανού,
τού Ούγου Γροτίου άποθεώσαντος τήν
έλβυϋέραν βούλησιν, υπό χορείας πολ
λών πνευμάτων.
Και άνέτειλαν αί περίδοξοι φυσιογνωμίαι αΐτινες έσελάγισαν άνέσπεροι έν τή
ιστορία τής Γαλλίας είς ην έκληροδότησαν τήν κοσμοϊστορικήν έπανάστασιν,
αϊτινες ώδήγησαν "τήν Εύρώπην είς τήν
είρυτάτην άντίληψιν τών κολοσσιαίων
προβλημάτων, τά όποια ή έπαναστώσα
Γαλλία εθεσεν απέναντι τής άνθρωπότητος. Ά λ λ ' ή μεταβολν,ή αύτη ήτις έδω
κε νέαν μορφήν είς τόν σύγχρονον κόσμον δεν συνετελέσΟη ταχέωςκαΐάνευ κλο
νισμών.
Μέλλουσα νά έγκαινίση νέα ιδεώδη-,
νά διάπλαση νέαν Γαλλίαν και νέαν αν
θρωπότητα εμελλνε κατ' ανάγκην νά συγκρουσθή έναγώνιον σύγκρουσιν προς τάς
.πρσλ,ήψεις και τάς αμαρτίας.τού καθε
στώτος τού οποίου τήν καταδίκην άπήγγειλε και έπε ζήτησε.
Κνδωνίαι

ΑΔΕΣ.

ΚΟΑΤΦΕΤΜΣ
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Η
ΠΡίΓΚΗΠΙΣΣΑ

ΜΠΕΤΤΗ

<•—
—Ξηρά προς τά αριστε
ρά! άνέκρσξεν ό σκοπός.
—Δόξα σοι ό Θεός, φθάνομεν έπι τέλους!
Και
ό άββάς Μελβίλ ερριψε τό βλέμ
μα του επί τίνος νέου μετρίου αναστή
ματος και του οποίου τό πρόσωπον μέ
γυναικείαόλίγονχαρακτηριστικά περιέβαλ
λε ξανθή γενειάς.
Ό υπολοχαγός άε Ροτναί, διοικητής
τοΰ πλοίου, ήρώτησε τον μοναχόν:
—Τόσον ανυπομονείτε νά πατήσητε
τήν στερεάν γήν, κύριε άββά;
—Δι'
έμέ όχι. Άλλά θά έπεθύμουν
νά ώφελήση εις σας ή αλλαγή. Τ ό νά
σας
βλέπη τις τόσον δύστροπον, προσ
φιλές μοι τέκνον, θά ήδύνατο νά φαντασθή ότι ανυπομονείτε νά ΐδητε τους
οφθαλμούς μελαγχολικής τίνος κρεολής
τής νήσου μας.
—Αϊ!
όχι. 'Απατάσθε, κύριε άββά.
Τό μυθιστόρημα τό όποιον περιμένω δεν
έλαμψεν ακόμη, εΐπεν ό νέος μειδιών.
--"Εστω. Άλλά
αρχίσει τό μυθι
στόρημα τούτο, άς θαυμάσωμεν όμοΰ τό
θέαμα....
'0 μοναχός έδειξε γήν ήτις ήρχισε νά
διαγράφηται καθαρώς επί τοΰ φωτεινού
ορίζοντος ωραίας ημέρας τών τροπικών.
Εύρίσκοντο εις τό 1742,
εν τω μέσω
τού δεκάτου ογδόου εκείνου αιώνος
σης
γονίμου εις πολεμικάς περιπέτειας
όσον κ/ι εις έρωτικάς εποποιίας. Τό έμπόριον συνέδεε τότε τήν Νήσον τής Γαλ
λίας προς τήν Μαδαγασκάρην, τήν άποικίαν τήν έξαρτωμένην έκ τής μεγάλης
χώρας διά τά αποικιακά της, τούς βόας
της,
τά πτηνά και τούς δούλους της.
Τό βρίκιον «ή Χελιδών,» τό οποίον
διώκει ό υπολοχαγός άε Ρ ο ι ^ Ι άνήκεν
εις τον στολίσκον όστις διέτρεχεν άδιακόπως τό μεταξύ τών νήσων διάστημα.
Διά πρώτην φοράν ή Χελιδών έταξείδευ

πριν

επί

ε προς τήν Νοββέ 11>ι·α1πηι—σήμερον "Α
γία Μαρία-μακράν νήσον προς τήν άνατολικήν πλευράν τής Μαδαγασκάρης.
Έκαστη λεπτομέρεια τού τόπου άπεκαλύπτετο καΐ ηΰξανεν ολίγον κατ' ολί
γον. Χλοεροί αγροί έξελίσσοντο, διακο
πτόμενοι υπό σειρών δένδρων είς τήν
σκιάν τών οποίων διεκρίνοντο αί στέγαι τών καλυβών
χωρίου. Τό πλοΐον
ερριψε τήν άγκυραν απέναντι ενός κολ
πίσκου όστις διεγράφετο είς τήν όχθην.
Έγκαταλείπων την Χελιδόνα υπό τάς
διαταγάς τού ύποδιοικητού, ό υπολοχα
γός άε Κοτναί ώπλισε
λέμβον καΐ
διηυθύνθη είς τήν όχθην.
Ποίαν ύποδοχήν έπεφύλασσεν είς τον
λευκόν ό ιθαγενής ιού μέρους εκείνου;
'Αρκεταί. διηγήσεις παρίστων τούς Μαλαίους μάλλον επιδεκτικούς εχθρικών αι
σθημάτων ή ευγενών προς τούς ξένους.
Ό Ροη^Ι και οί ιδικοί του δεν εΐχον
συνήθειαν νά ύποχωρώσιν. Έ ς άλλου,
τό νά παρουσιασθώσιν ώς άγορασταΐ έ
τοιμοι νά πληρώσωσι τοις μετρητοίς α
ποικιακά καΐ τρόφιμα διάφορα, τούτο ώφειλε κατά πάσαν πιθανότητα νά
ση είς συνενόησιν τούς εντοπίους.
Μόλις οί εντός τής λέμβου άπεβιβάσθησαν,οι ιθαγενείς παρουσιάσθησαν. Έ 
πι κεφαλής πεντήκοντα Μαλαίων έβάδιζεν άτομόν τι ένδεδυμένον κατά τον παραδοξότερον τρόπον. Έπι τών ορειχάλ
κινων κνημών του κατήρχετο ένδυμα όμοιον μέ τό τής Γαλλικής φρουράς κατάφορτον έκ κεντημάτων ετερόκλιτων και
τό όποιον περιέβαλλε κατά τούς ώμους
πολύχρώμον μεταξωτόν: ή λεπτή καΐ πα
νούργος κεφαλή του έκαλύπτετο υπό πα
λαιού άπεσκληρημένου ψιαθίνου πίλου
ομοίου προς παράδοξον κέλυφος χελώνης.
Διά νά συμπλήρωση τήν έπείδειξιν τό
άτομον έκράτει μίαν τών υψηλών εκεί
νων ράβδων μ έ πελώριον μήλον τάς ό-

ενός

μίαν

διάθε
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κανά νά έξερεθάσωσι τήν έπιθυμίαν τών
ιθαγενών. Δύο ναΰται τη διαταγή τού αρ
χηγού μετέβησαν νά παραλάβωσι τό δέμα
το
όποιον τά περιεΐχεν. Έπι τη θέα
πτεροθυσάνου πορτοκαλόχρου τεθημένου
επί τρικέρω πίλου σεβαστών διαστάσε
ων,
ό Ταμσιμαλώ έφρύαξεν έκ χαράς.
—Ώραΐε Γάλλε, είπε μοι ταχέως τί
επιθυμείς νά άγοράσης, άνέκραξε, τό
πρόσωπον σου αρέσει είς τον Ταιισιμαλώ!
Ό Κοτναί έσκέφθη ότι τά κίτρινα πτε
ρά κυρίως ένδιέφερον τον μαύρον, άλλ' έφύλαξε τάς σκέψεις δι' εαυτόν μόνον. Ό
ενθουσιασμός τοΰ Ταμσιμαλώ ηύξησεν ό
ταν έμαθεν ότι τό πλοΐον περιείχε πολλάκαλνύμματα όμοια προς εκείνο διάτοΰ ο
ποί ουέκάλυψεν αυτοστιγμεί τήν κεφαλήν.
Ό βασιλεύς έφόρτωσε τήν λέμβον μέ πολ
λά εμπορεύματα και προσεκάλεσε τούς
μαλώ, ώραϊε ξένε ·
ναυτικούς νά προμηθευθώσι δροσερόν
—"Ορυζαν, λαχανικά και πτηνά όσα ύδωρ. "Οσον διά τον ύπολοχαγόν, τον
θά δυνηθης νά μοι προμηθεύσηο.
ύπερεπλήρωσε θωπειών. Μεταξύ δύο
—Ό
Ταμσιμαλώ δύναται πολλά πράγ εναγκαλισμών, τον έσυρε προς τό μέρος
ματα.
τοΰ χωρίου τού οποίου διεκρίνοντο αί
—Ό
Γάλλος δύναται περισσότερα.
στέγαι όπισθεν μιας καμπής τού εδάφους.
Ό
Ταμσιμαλώ ήνοιξεν ύπερμέτρως Ό Ταμσιμαλώ υψών τήν ράβδον του
τούς οφθαλμούς του. Ό Ροτναί έγνώ- έδειξε δι' ενός κινήματος πλήρους μ ριζεν ότι ό λευκός οφείλει πάντοτε νά φάσεως μεγάλην «άχυροκαλύβην» πέριξ
σμικρίνη τήν άξίαν τοΰ προτεινομένου τής οποίας πάσσαλοι έμπεπηγμένοι είς τήν
υπό τών αγρίων πράγματος. 'Αλλ' ό κυ γήν έσχημάτιζον κιονοστοιχίαν και εΐ
ρίαρχης δεν έθεώρησεν εαυτόν ήττημέ- πεν:
νον. Αί συμφωνίαι ώρίσθησαν ακριβώς:
— Ιδού τά ανάκτορα μου!... Αί καλύ—Δύνασαι νά άγοράσης τά εμπορεύ
βαιτών υπηρετών τοΰ βασιλέως τήν περι
ματα μου;
βάλλουν!... Έπειτα, στρέψε τά βλέμματα
—Δύναμαι.
σου προς τό σημεΐον τούτο! Έκεΐ, βλέπεις
τούς όρυζόνας μου, τούς αγρούς τών γλυ
—Μέ
βαμβακερά υφάσματα, μέ πε- κέων γεωμήλων και τών μπιζελιών!.. Μαριδαίρια υάλινα, μέ πίλους ωραιότερους κρύτερον ύπό τήν φύλαξιν τών πολυα
άπό τον ίδικόν σου...
ρίθμων δούλων μου τά ποίμνια μου
Τό βλέμμα τοΰ Ταμσιμαλώ, ήστραψε. βόσκουσιν εις τήν χλόην τής πεδιάδος...
—Πού είναι τά πράγματα αυτά; ή "Ο Ταμσιμαλώ βασιλ,εύει και τον φοβούν
ται,
κυβερνφ μέγαν λαόν και ό λαός
ρώτησε ζωηρώς.
τον πυθμένα τού πλοίου μου του ζή ευτυχής... Ξένε, απάντησον άνευ
ελιγμών. Ό βασιλεύς τής Γαλλίας είνε
και είς τήν λέμβον ήτις μέ έφερεν είς
τόσον ισχυρός όσον ό Ταμσιμαλώ; Ό
τήν ξηράν. Δύνασαι νά τήν ϊδης, νά!
υπολοχαγός άε ΡοΓναΙ έστερεΐτο αναμ
είναι δεμένη πλησίον τοΰ μαύρου βρά
φιβόλως διπλωματίας, διότι άφήκε νά
χου.
τον διαφυγή ειλικρινής έκρηξις γέλωτος.
—Αϊ!
λοιπόν! δεΐξέ μου ό,τι προσ
Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης έδάγκασε τά χεί
λη.
Πάραυτα δραττόμενος τοΰ βραχίοφέρεις!

«οίας μεταχερίζονται οί εκκλησιαστικοί
αρχηγοί. Ό Μαλαΐος ήλθε κατ' ευθείαν
προς τον ύπολοχαγόν άε Κ ο ι ^ Ι όστις
άπεσπάτο τού ομίλου τών ναυτικών και
στηριζόμενος επί τής ράβδου του, είπε
μετ'
έπιδείξεοος:
—Γάλλε αρχηγέ, δέχθητι τον ευγενή
χαιρετισμόν τοΰ Ταμσιμαλώ, βασιλέως
τής νήσου και τών γειτονικών θαλασσών!
Ό
Ροτναί άπέδωκε τον χαιρετισμόν
μέ μεγαλοπρεπή χειρονομίαν.
Ή Αύτοΰ Μεγαλ,ειότης ό Ταμσιμαλώ
ώμίλει τήν Γαλλικήν κατά παράδοξον
τρόπον, και όχι άνευ ίσχυράς λαρυγγώδους προφοράς. Προφανώς τήν είχε
μάθει από τούς
οΐτινες έσύχναζον είς τήν πλευράν έκείνην. Ή Α .
Μεγαλειότης έξηκολούθησεν:
—Τί
ήλθες ζητών παρά τού Ταμσι

έμπορους

:

έ

—Μέ τί θά τά πλήρωσης;

—Είς

Ό υπολοχαγός είχε πράγματι φορτώ
σει τήν λέμβον μέ τινα αντικείμενα ι
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νος τού αξιωματικού ό κυρίαρχης, ώδήγησε τον ξένον του προς την μεγάλην είμαι ή πριγκήπισσα Μπέττη, ή κόρη τοΰ
καλύβην την οποίαν ώνόμαζεν ανάκτορα. Ταμσιμαλώ. Διά νά σφετερισθή τό φορτίΌ ίοτναί καΐ οί ναϋταί του προσεκλή- ον τοΰ πλοίου σου, ό πατήρ μου μελετφ
θησαν νά συμμεθέξωσι τοΰ βασιλικού τον θάνατον σου και τον τών συντρόφων
γεύματος συγκειμένου εκ μίγματος έβρα- σου. 'Αλλά θέλω νά σας σώσω όλους.
σμένων λαχανικών και όρύζης τό όποιον Εις ιεραπόστολος ήλύεν άλλοτε είς την
έτίμησαν καθήμενοι κατά γης. Ό πελώ νήσόν μας και μέ έδίδαξε τον ορθόν λόριος τρίκερως πίλος μέ τά κίτρινα πτε γον... Σέ είδον νά είσέρχησαι είς τά α
ρά ούδ' επί στιγμήν άφήκε την κεφα νάκτορα, ανεγνώρισα ότι είσαι εκ της
φυλής του
"Ακουσον τάς συμβουλάς
λήν τοΰ βασιλέως.
μου!
ΑύριΟν
όταν
ΰά σέ πλησίαση, εάν
Προς τό εσπέρας ό ίοτναί ηθέλησε
ό
βασιλεύς
θραύση
την ράβδον του ύνά έπιστρέψη ε'ις την όχθη ν. 'Αλλ' ύπερασπισύητι
την
ζωήν
σου. Έάν απε
πελόγιζεν άνευ της φορτικής εύπροσηγοναντίας
ρίψη
είς
τον
αέρα
τον πίλόν του,
ρίας τοΰ κυριάρχου. Ούτος επέμενε νά
σημεΐον
ότι
ή
σφαγή
θά
άναβληύη.
Άλ
φυλάξη ύπό την στέγην του τον Γάλλα
σέ
ε
ξ
ο
ρ
κ
ί
ζ
ω
ύποσχέθητί
μοι
δύο
τί
λον άξιωματικόν: επέμενε μετά σφοδρόνα:
φείσθητι
της
ζωής
τοΰ
δύστυχους
τητος τοιαύτης ώστε ό ίοτναί ένόμισεν
άγένειαν νά άρνηθη φιλοξενείαν προσ- πατρός μου, και προφύλαξε με έκ της
φερομ:;νην μετά τοσαύτης εύμενείας. "Ε έκδικήσεως τών συμβούλων του.
Ό αξιωματικός ώρκίσθη νά έκπληρο')στειλε τεσσάρας τών ανθρώπων του νά
έπιβλέπωσι την ?^έμβον την προσδεδεμέ- ση ό,τι τού έζήτει εκείνη ήτις τον έσωνην εις την όχθην και έκράτησε τούς ζεν. Ή πριγκήπισσα έξηφανίσθη έν τη
σκιφ.
λοιπούς τοΰ μικρού όμιλοι» του. "Ο ΤαμΌ ίοτναί χωρίς νά χάση καιρόν έξύσιμαλώ ώδήγησεν ό ίδιος τούς λευκούς
εις δύο καλύβας γειτονικός πλησίον τών πνησε τούς ναύτας του: όλοι περιέμενον
ανακτόρων. Πριν νά άφήση τον ύπολο- μέ τά όπλα έτοιμα.
Εί; τάς προότας ακτίνας τοΰ ηλίου ο ί
χαγόν ή Αύτοΰ Μεγαλειότης έπεκαλέσθη επί τοΰ ξένου του τάς ευλογίας Γάλλοι άφήκαν τάς καλύβας των. Πά
ραυτα είδον έρχόμενον τον βασιλέα άτού ουρανού.
κολουθούμενον ύπό τών οικείων του. Ό
"Οταν έμεινε μόνος ό ίοτναί ήρχισε
Ταμσιμαλώ μέ τό ίδιον ένδυμα της προ
νά γελά.
τεραίας έπανήρχισε τάς επιδείξεις της φι
Ό ΜαλαΧος είναι όλιγώτερον μαΰρος λίας, έπειτα αίφνης έθραυσε την ράβδον
άφ* όσον θά τον ύπελάμβανέ τις κατ' αρ του.
χάς, εΐπε καθ' εαυτόν. Έπί τού παρόν
Ταχύς ώς αστραπή, ό ίοτναί έστήριτος διά τού φρικώδους εκείνου πίλου
τον κατέθελξα. "Επειτα τί έχω νά φοβη ξε τό πιστόλιόν του έπί τοΰ λαιμοΰ τού
θώ; Οί άνθρωποι μου και εγώ είμεθα Μαλαισίου. Είς την κίνησιν ταύτην ο ί
ίθ-αγενεΧς διεσκορπίσθησαν έκβάλλοντες
ώπλισμένοι.
κραυγάς
φρίκης, και έν ω οί ναΰται έΌ αξιωματικός έξηπλώθη ένδεδυμένος
ξιφούλκουν
ό Ταμσιμαλώ ίκετεύων χάριν
έπί ψιάθου εκ σχοίνων όπου άπεκοιμήέρριψεν
είς
τον
αέρα τον περίφημον τρίθη. Κατά τό μεσονύκτιον ελαφρός θόρυ
βος τον έξύπνησεν. Άνηγέρθη ζωηρώς. κερων πίλον μέ τά κίτρινα πτερά.
Μετ' ολίγον ή Χελιδών ήνοιγε τά ι
Νεαρά κόρη περιβεβλημένη λευκόν μεταξωτόν προσήλου έπί τοΰ ίοτναί τούς στία. Τό πλοΐον έφερε τώρα ένα έπιβάμεγάλους τεθλιμμένους οφθαλμούς της. την περισσότερον. Ό υπολοχαγός άε
Τώ έκαμε σημεΐον νά μείνη άφωνος και ίοτναί εΐχε παραλάβει την πριγκήπισσαν
προς μεγάλην έκπληξιν τοΰ ύπολοχαγοΰ Μπέττη διά νά την σώση από λίαν πιέξεφράσ&η εις λίαν εύκατάληπτον Γαλ- θανάς αντεκδικήσεις.
λικήν.
Ή χάρις της νεαράς ίθαγενοΰς δεν
έβράδυνε
νά συγκίνηση τον άξιωματικόν,
—Ξένε, είπε διά φωνής πνιγομένης,
έν ω ή ευγνωμοσύνη ή γεννηθεΧσα έκ
:
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μαλώ ήρχετο νά προσφέρη τό σκήπτρον
της άφοσιώσεώς της μετεβάλλετο είς ει είς τον Γάλλον άξιωματικόν, τον σύζυ
λικρινή άγάπην. "Οσον διά τον άββάν γόν της. Ό ίοτναί εδέχθη· άλλ' όχι
Μελβίλ, τον μοναχόν τη; Χελιδόνος, εύ- δι' εαυτόν. 'Ε,χάρισε τήν μικράν Μαρεν έν τώ προσώπφ της πριγκηπίσσης λαισιανήν νήσον είς τήν Γαλλίαν.
Μπέττη μίαν κατηχουμένην πρόθυμον
Έν φ προήδρευεν είς τήν διοργάνωνά άκούη τους λόγους του. Ούτος διε- σιν τού αποσπάσματος τό όποΧον έμελφώτισε τον ίοτναί έπί τών άλη&ών αι λεν νά φροντίση διά την νέαν άποικίαν,
σθημάτων του.
ό αξιωματικός δεν ήδυνήθη νά συγκρα—Περιεμένετε μυθιστόρημα διά νά τηθη άπό τοΰ νά έρωτήση τήν σύζυγόν
σκεφ&ήτε τον γάιιον, προσφιλές μοι τέ- του έάν δεν έλυπεΧτο ποσώς παραχωρού
κνον, εΐπεν ύ ιερεύς. Εκείνο τό όποι σα τό στέμμα της. Δύνασθε νά φανταον ή τύχη σας προσφέρει στηρίζεται έπί σθήτε μεθ' οποίας εύχαριστήσεως ό ίοτναί
στερεών βάσεων. Ουδείς θά ήδύνατο νά ήκουσε τήν άπάντησιν ήτις τω εδόθη:
άντείπη.
«Τό μόνον βασίλειον τό όποΧον φιλο
Έβδοαάδας τινας μειά την έπιστρο- δοξώ είναι ή εστία είς τήν οποίαν ή καρ
φήν της Χελιδόνος είς την νήσον της Γαλ δία μου μένει προσκεκολημένη».
λίας, ό άββάς Μελβίλ έδιδε νυμφικήν
(Έκ τον Γαλλικού)
εύλογίαν. Ή πριγκήπισσα Μπέττη ώνοΜοσχονήσια
Π, ΓΕΩΡΓΛΝΤΗΣ
μάζετο κυρία άε ίοτναί.
Αί προκαταλήψεις τών φίλων τοΰ α
ξιωματικού κατέπεσαν προ τών σπανίων
προτερημάτων της νεαρά; γυναικός. Λίαν
νοήμων, έπλήρωσεν όσον ήδύνατο κάλλιον διά της μελέτης την έλλίίψιν τών
γνώσεων: έδέησεν επίσης νά αναγνωρί
σουν ότι τό χαλκόχρουν χρώμα της έπιδερμίδος της δεν απέκλειε τό θέλγητρον
Επάνω!! "Εχεις τά βουνά
της φυσιογνωμίας συνηνωμένον μέ με
τ<* πυκνοφυτεμένα.
ΙΙερήφανα δροσόλουστα
γάλην λεπτότητα ύφους.
καί λουλουδοσπαρμίνα.
Ό ίοτναί επανέλαβε τό έργον του είς
Που παίζει ό βοσκός γλυκά
την άποικίαν. Πολλά έτη διέρρευσαν έν
μερονυχτ'ις φλογέρα
οικογενειακή ευτυχία και ειρήνη ότε είς
Καί μ' αρμονίες χαρωπές
την νήσον της Γαλλίας έγένετο γνωστός
γεμίζει τόν αγέρα.
ό θάνατος τοΰ Ταμσιμαλώ. "Ανευ δι
σταγμού ή Μπέττη εξέφρασε την έπιθυΚάτω!! Ό κάμπος σου φιλά
μίαν νά μεταβη είς την πατρίδα της, ό
τά άκρα τών ποδιών σου
Κ ' έπειτα καταπράσινος
που ή παρουσία της ήτο απαραίτητος,
ξαπλώνεται εμπρός σου
ώς εΐπεν είς τον σύζυγόν της. Ό βα
Γεμάτος δένδρα καί δροσιές
σιλεύς πατήρ της εΐχεν αυτήν ώς μόνον
ίσκιους καί χορταράκια
τέκνον. "Ο ίοτναί υπεχώρησε μέ την θλίΓεμάτος αγριολούλουδα
ψιν είς την ψυχήν. Διά την βασιλείαν
καί γάργαρα νεράκια
λοιπόν ή σύζυγος του τον έγκατέλειπεν!
Ή αγωνία τοΰ αξιωματικού ολίγον
Κι' δταν τό βράδυ αρχινά
διήρκεσε. Μετά τινας εβδομάδας, ή τανά βγαίνη τό φεγγάρι!
Πίσ' άπ' τήν Καλαμπάκα σου...
ξειδιώτις έπανήρχετο θριαμβεύουσα είς
τρεμουλιαστό μέ χάρι
τον οίκον τον όποΧον έπλήρου ή άνάΤότε πανώρηε Κουκλουτζά!!!!
μνησίς της. Την φοράν ταύτην ώδήγει
τότε οέν έχεις ταίρι
πρεσβείαν ιθαγενών έκ της νήσου της
Στήν ώμορφιά στή χάρι σου
γεννήσεως της. Ύπό τήν προστασίαν της
στό δροσερό αγέρι!....
κυρίας
ίοτναί ή πριγκήπισσα Μπέττη
2μνρ>η
ΟΔ. Ε.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
μόνη κληρονόμος τοΰ βασιλέως Ταμσι
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(Συνέχεια έκ τοϋ φυλλαδίου 37 καΐ τέλος)
και τον ίατρον νά τά λάβη ύπ' δψιν και
Τάς πειραματικός εργασίας επί τής ε-τά άναγράψη λόγω της εν τώ εμπορίω
σκουλίνης τον Moupillard, συνεχίζων ό ελλείψεως τών ανωτέρω μνημονευθεισών
Victor Henri έσκέφθη νά πειραματισθή τριών εξαίρετων και άβλαβων ποιοτήτων,
δι' ετέρας ουσίας έπίσί/ς απορροφητικής ών ή τιμή φυσικώ τω λόγω εϊνε και α
των πέραν τοϋ ίόχρου ακτινών και ήτις νωτέρα κατά πολύ τών άλλων κοινών χρω
ουσία είναι ή πικρική ζελατίνη (gelatine ματισμών.
picrate) την οποίαν θέτει δπως και την
Λαμβανομένης λοιπόν ύπ' δψιν της
έσκουλοζελατίνην μεταξύ δνύ υάλων λεπτών
οικονομικής καταστάσεως τοϋ ασθενούς,
προσκεκολλημένων δια βάλσαμου τοϋ Καόφείλομεν και Ιατροί τε και μη, αρκεί
ναδά. Ai ϋαλοι τοϋ Victor Henri είναι τώρα δτι γνωρίζομεν τους επιστημονικούς
ή τελευταία σχεδόν λέξις των χρωματι λόγους τής υπεροχής τοϋ ενός είδους άπα
στών ύαλων υπό ύγιεινήν εποψιν διότι ό τά λοιπά, όφείλομεν λέγω νά συνιστώμεν
ρηθεις επιστήμων κατώρθωοε να επιτυ και συμβολεύωμενκατ' αρχήν τάς ανωτέρω
χή την αίχμαλωσίαν δχι μόνον τών πέ τρεις κατηγορίας ύαλων, α.' τάς τοϋ Victor
ραν τοϋ ίόχρου άκτίνων, άλλα και αυτών Henri (ύαλους τής πικρικής ζελατίνης) β.'
ακόμη τών άκτίνων τοϋ κυανοϋκαι τοϋ Ιό τάς τής Έσκουλίνης τοϋ Moupïllard, και
χρου, πράγμα το όποιον δυσκολότατα κα- τέλος γ.' τάς τοϋ fieuzal Motáis. Οιασ
τωρθοϋτο δια τών άλλων ύαλων χρώμα δήποτε τών τριών ειδών προτίμηση τις το
τος ανοικτού μη έπηρεάζοντος την όπτι- θεραπευτικόν και ύγιεινδν αποτέλεσμα, θά
κήν οξύτητα τοϋ παρατηροϋντος.
είναι το ίδιον. Λαμβανομένης ύπ' δψιν
δμως τής ολίγον υπερτιμημένης άξιας των,
"Ωστε εκ τών μέχρι τοϋδε περί χρω τότε πολύ πιθανόν το ταμεΐον τοϋ ασθε
ματιστών ύαλων λεχθέντων προκύπτει το νούς νά μη έπιτρέπη τοιαύτην δαπάνην,
συμπέρασμα ότι εις την πρώτην μεν γραμ • ήτις άλλως νομίζομεν δτι είναι λίαν λογική
μην έρχονται ai ϋαλοι της πικρικής και εχει τον τόπον της, άφ' ού άλλως
ζελατίνης τοϋ Victor Henri, κατόπιν τε δι' αλλάς παθήσεις ουκ ολίγα δύναται
ai ϋαλοι της Έσχονλίνηςτοϋ Moupillarò τις νά δαπανήση εις φάρμακα και λοι
έπειτα ai TovFieuzaljicciMotais, τάςόποίας πά χρειώδη.
παρακολουθεί ολόκληρος ή σειρά τών χρω
Έν τούτοις πλειστάκις οί πελάται μας
ματιστών υάλων τοϋ εμπορίου άπα τών
καθαρώς καρίνων ή φαιοπρασίνων μέ θά προβάλλωσι το ζήτημα τής εύθυχρι τών καθαρώς πρασίνων και κυανών. νίας αλλά και τούτου μή υπάρχοντος,
ή έν τώ καθ' ημάς εμπορίω παντελής
Επειδή δμως το εμπόριον έχει ώς σχεδόν απουσία τοιούτων χρωματιστών
αρχήν τήν μεγάλην "κατανάλωσιν και τά ύαλων μας αναγκάζει νά καταφεύγωμεν
συναφή ταύτης κέρδη, διά τοΰτο δεν δί είς τήν άναγραφήν άλλων χρωματιστών
δει τήνάπαιτουμένην προσοχήν είς τήν εκ-κοινών υάλων, εξ ών προτιμώμεν ώς καλ
πλήρωσιν τών υγιεινών δρων τοϋ προς λίτερος σχεδόν και άβλαβεστέρας τάς έ
έμπορίαν αντικειμένου. Επομένως επει χουσας το χρώμα καπνοϋέντάσεως άριθ.2.
δή τά χοινά είδη τών χρωματιστών ύαλων
Αύτη λοιπόν ώς βλέπομεν είναι ή ση
άντιπροσωπεύουσι τήν εύθυνίαν διά τού
μερινή
κατάστασις τοϋ ζητήματος τών
το δ κόσμος είς ταϋτα προσηλώνει τήν
προσοχήν του και πολλάκις υποχρεώνει διαφόρων φωτισμών και τών χρωματιστών
ύαλων, άίτινες εν τούτοις μεθ' δλας<αν-
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Τοϋτ' αυτό δύναται νά λεχθή και διά
τάς τάς ιδιότητας κα?.άς ή κακάς, ε'ισίν
τάς
χρώματος καπνού και διά τάς πρά
έν χρήσει είς το εμπόριον και είς τήν
σινους.
πελατείαν τών όφθαλμικώς πασχόντων.
Τό τοιούτον δμως δεν δύναται νά λε
"Ινα λοιπόν ή επιστήμη αύθεντικώς
άποφανθή επί τον ζητήματος τής καλλί χθή και διά τάς κίτρινους ύαλους ή τάς
τερος ύπό ύγιεινήν εποψιν κατασκενής τοϋ Fieuzal και Motáis ή και τάς χής
αυτών, ώφειλε νά κάμη διαφόρους πει- Έσκονλίνης ή τοϋ Victor Henri κ. τ. λ.
στικάς έρευνας, αϊτινες νά θέσωσι τήν τών όποιων τά επιστημονικά πλεονεκτή
σφραγίδα τον κύρους είς εν τοσούτον σο- ματα διά μακρών έχομεν εκθέσει ανωτέ
βαρόν ζήτημα τής ημερησίας διατάξεως ρω.
έν τή οφθαλμολογική επιστήμη. Προς τον Έξ όλων επομένως τών μέχρι τοϋ
σκοπόν δε τούτον εϊχεν όρισθή ώς κύρι- δε λεχθέντων εάν τά σννοψίσωμεν καλώς
ον προς συζήτησιν θέμα έν τώ οφθαλ θέλομεν παρατηρήσει δτι πανταχόθεν προ
μολογικοί συνεδρίφ τών Παρισίων κατά βάλλει ό θρίαμβος τοϋ κιτρίνον χρώ
τον Μάϊον τοϋ 1911 το περί ου πρόκει ματος, τόσον δσον άφορα τόν γενικόν
ται ζήτημα τών χρωματιστών υάλων και φωτιαμόν, δσω κάί τήν χρήσιν τών προσ
τών διαφόρων φωτιστικών τρόπων, τοϋ τατευτικών χρωματιστών υάλων. Ό δε
οποίου εισηγητής εΐχεν όρισθή υ καθη θρίαμβος ούτος προέρχεται έκ τών αναμ
γητής Gariel, όστις ούκ ολίγον ερριψεν φισβήτητων εργασιών τών προερχομένων
έπιστημονικόν φώς διά τών διαφόρων εδχι πλέον άπό θεωρίαν και υποθέσεις,
ρευνών του είς το σπουδαϊον τούτο ζήτη άλλ' έκ τών εργαστηρίων τής φυσικής,
μα, δπερ ήτο μεν γνωστόν είς τους εν τής χημείας και τής οφθαλμολογίας, είς
διαφερομένους επιστήμονας, άλλ' άμφι- α δεν εχει νά πρόσθεση τις ούδε τήν παβάλλλω εάν πλήν τούτων ό λοιπός επι ραμικράν άντιλογίαν.
στημονικός τε και μή κόσμος είχε και εχει Απέναντι λοιπόν τοιούτων ενεργητικών
γνωμοδοτών τής επιστήμης νομίζομεν δτι
ώρισμένην τινά Ίδέαν.
Δι' αυτόν ακριβώς τόν κοινωνικόν μάλ ε'ναι πλέον καιρός νά αποβάλω μεν μερι
λον λόγον έπεχειρήσαμεν νά χαράξωμενκός στρεβλός ιδέας, τάς όποιας έχομεν
τάς παρούσας γραμμάς, ίνα μεταδόσωμεν παρ' ήμΐν δσον άφορα περί τοϋ' άν πρέ
είς τους ενδιαφερομένους τά τής γενι πει νά φορέση τις κιτρίνας ύαλους και
κής υγιεινής ζητήματα, τάς έπ'. τοϋ θέ παραδόξους κατά τό χρώμα και ασυνή
ματος τών χρωματιστών ύαλων γενόμε θεις. Ή φωνή τής επιστήμης πρέπει
νος τελευταίας εργασίας και τάς εκ τού νά μή αντήχηση μόνον είς τά ώτα τών
των
προκύψασας τελικάς αρχάς αΐ- οφθαλμολόγων, άλλα και είς τοϋ λοιπού
τινες όφείλουσι νά δεσπόζωσιν έν τω βίω κόσμου, όστις πρέπει νά έννοήση,
τόσψ τών πασχόντων κατά τους οφθαλ δτι οιαδήποτε και άν είναι ή φωτι
μούς δσω κάί τών υγιών έν γένει, τών όν στική εστία ή φωτίζουσα τήν μικράν ή
των υποχρεωμένων νά έργάζωνται νυχθη- μεγάλην αΐθουσαν, τό θέατρον ή τό ξεμερόν ύπό δρονς κατά τό πλείστον ανθυ νοδοχεΐον ή τό έργοστάσιον, ή τό σχογιεινούς, δυναμένους νά προσβάλωσι τουςλεΐον, πρέπει πρώτον νά είναι ανάλογος
τοϋ μεγέθους τής αιθούσης, ήτις πρέπει
οφθαλμούς.
Έκ τών συμπερασμάτων είς ά κατέ- νά φωτίζηται καλώς, κανονικώς και άπλέληξεν έν τή είσηγήσει του ό κ. Gariel τως. Ή φωτεινή εστία πρέπει πάντοτε
νά εΐνε περιβεβλημένη ύπό σφαίρας λευ
παραθέτομεν τά κνριώτερα.
κής ή μάλλον κατά τά τελευταία διδάγ
Λί ασθενούς χρώσεως κυανάΐ ύαλοι ματα τής επιστήμης, κίτρινης, ίνα τό
δεν μεταβάλλουσι τήν εύκρίνειαν τών δέκπεμπόμενον όμοιομερώς φώς, μή περιρωμένων αντικειμένων, έν ω αί τοϋ βαθύ έχη πολλάς λεύκας και ίόχρους ακτίνας
τερου έμποδίζουσι τήν ευκρινή δρασιν,
και ιδίως τάς γνωστός πλέον βλαβεράς,
γενικώς δε δεν έμποδίζουσι τάς ακτίνας τάς πέραν τοϋ ίόχρου ακτίνας.
πέραν τοϋ Ιόχρου, επομένως είναι ακα
Έν η περιπτώσει τό φώς, ήλιακόν ή
τάλληλοι διά τους οφθαλμούς.
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Αιολικός

Αιολικός *Αστήρ

τεχνιτόν, λευκδν ή κεχρωματισμένον
ενο
χλεί τους οφθαλμούς
μας, όφείλομεν να
θέτωμεν
προ αυτών προστατευτικάς
διό
πτρας κεχρωματισμένας
κίτρινου
χρώμα
τος τάς του fieuzal ή Motáis ή της Εοκονλίνης
κ·λ., οπότε τοιουτοτρόπως
προαοπιζόμενοι
δυνάμεθα νά
παραμείνωμεν
περισοοτέρας
ώρας υπό την επίδρασιν οι
ουδήποτε
φωτισμού.
9

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN
Ο

ΠΕΠ
3

3

Σ ενα κρεβάτι ενός νοσοκομείου τον Ε
ρυθρού Σταύρου εκείτο ενας πληγωμένος νε
αρός στρατιώτης. Μία σφαϊρα τον είχε δια
περάσει το στήθος στη τελευταία ένδοξο μά
χη, που έπεσαν όλοι όί κνπαρισσένίοι λεβέν
τες τής πατρίδος, καϊ μόνο ολίγοι γλύτωσαν
καϊ κείνοι βαρεία λαβωμένοι. Γχά την πα
τρίδα Ολοι αντόί έζονσαν και γΐά τη δόξα
ν,αϊ τη τιμή της χνσανε το
τους.... Πατρί
δα!! τί γλυκό όνομα! "/αρά σε 'κείνους πον
πέφτουνε γΐά ν άναατηθή ή Πατρίς! αντοϊ δεν
πεθαίνουν, ζουν αΙώνία σ ' ενα, κόσμο αιθέ
ριο, μαγικό, αφάνταστο.
3

"Ας εχωσι λοιπόν
ταύτα υπ* όψιν οι
άνά τον άναπεπταμένον
ορίζοντα και ύπό
τάς ακτίνας του ήλιου ή τήν
άνταύγειαν
τής χιόνος ή τού μαρμάρου
εργαζόμενοι
και περιδιαβάζοντες,
ώς επίσης χαί ή α
μέτρητος χορεία τών ανθρώπων τού γρα
φείου και τής μελέτης και ή τών καθ*
όλην τήν νύκτα
διερχομένων
τάς
ώρας
αυτών εις αίθουσας και θέατρα και χαρ
τοπαίγνια
και εις παντοίας αλλάς
συνα
θροίσεις,
καθ ας είναι εκτεθειμένοι
εις
τήν επίδρασιν
ισχυρού φωτός
οιουδήπο
τε ή και ασθενούς
άλλά
βλαβερού.
9

"Ας είναι οπλισμένοι
πάντες οι τοιού
τοι, εν τώ θυλακίω των δι ενός
ζεύγους
διόπτρων
κίτρινων,
τάς οποίας νά μεταχειρίζωνται
τήν στιγμήν,
καθ ην θά « ρ χίσωσι νά αίσθάνωνται τήν κόπωοιν
έπερχομένην
εις τους οφθαλμούς
αυτών.
9

9

Δεν άμφιβάλλομεν
ότι τά πολύτιμα ταύ
τα διδάγματα
τής σημερινής
οφθαλμο
λογίας θά εχωσιν ύπ όψιν άπαντες οι ε
πιθυμούντες
νά εχωσιν υγιείς και ισχυ
ρούς όφθα?>μούς, χάριν τών οποίων εχαράξαμεν τάς παρούσας γραμμάς
ών ή ω
φέλεια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θέλει
κατανοηθή,
διότι
κατά το
πλείστον
δεν είναι ειμή τά πορίσματα
τής
καθαράς
επιστήμης.
9

αίμα

3

Διπλά λοιπόν αρρωστημένο τό γενναίο μας
παλληκάρι, τό χαριτωμένο val στο σώμα καϊ
στη ψνχή, διπλά πληγωμένο, γιατί άγαπονσε
ειλικρινά μ\ά ώμορφη χωριανή τον ξανθή,
γαλανή, Οχι Ομως πείό πολυ κι από τή πα
τρίδα, μοιάζει απάνω στο όλόασπρο εκείνο
κρεβάτι σαν πεθαμένος. Βαρεχά ή αναπνοή τον
σαν στεναγμός, ακίνητο κι* ωχρό τό πρό
σωπο του από τή κούρασι καϊ τήν αντάρα
τον πολέμου, ακελεθρωμένο τό κορμί τον άπ
ταϊς δίπλες πληγαϊς, που δίχως άλλο $ά τον
έστελναν κι οι δυο στοΰ Πλούτωνα τά πα
λάτια, γΐά νά ζήστ] ξένοιαστος κι αμέριμνος,
άφον τό προορισμό του έτελείωσε, ανοίγει
τά ολόμαυρα μεγάλα μάτία τον πον δ πόνος
τά είχε σβύσει, καϊ τά ρίχνει πότε έδώ καϊ
πότε εκεί, σαν νά γνρενε κάτι ν άντικρύση,
κάτι νά θνμηθή, κάτι νά κάμη' σηκώνει τό
χέρι τον σιγά, σιγά, γιατί σε κάθε κίνησι
κ ενα καρφί τρυπούσε τή καρδιά τον, ανοί
γει τή κάτασπρη υποκάμισα τον και βγάζει
3

3

3

9

9

3

3

μέσα από τό κόρφο τον ενα φνλαχτόΐ
θεέ μονί τρέμει όσο τό βλέπει, κιτρινίζει πείό
πολύ Οσο προσπαθεί νά τό φέρη στο στόμα
τον, πον παραμιλονσε δίχως δνναμι.
Τί νά
εϊνε άραγε αντό τό φνλαχτό; τώρα πον τώχει
στα χείλη τον μοιάζει σαν φάντασμα, σαν
σκιά, σαν άγιος πον μαρτύρησε καϊ ξεψύχη
σε φιλιώντας τήν εΙκόνα τον Χρίστου.
Εμεινε σ αντή τή στάσι πολλή ώρα" κι'
όταν 6 γΙατρός ήλθε γΐά ν άλλάξη τή πλη
γή τον τον ευρε νεκρό φιλιώντας ακόμη τήν
εικόνα τής λατρευτής τον γαλανομάτας, γΐατϊ τίποτε άλλο δεν ήτο τό φυλαχτό έκεϊνο,
παρά μΐά μικρή φωτογραφία εκείνης, ή ο
ποία άντϊ νά βρίσκεται κοντά τον γΐά νά τον
δώση λίγη παρηγοριά καϊ περιποίησι τον έ
στειλε ή έρημη άθελα στον τάφο ενωρίτερα
ίσως άπό όσον έπρεπε!
Κ Ικεΐ τώρα πον βρίσκεται
στά γαλαζένία νέφη
στο νου του τήν πατρίδα του
καϊ τή ξανθή θά ε/f].
3
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zimrm ΤΑΜ ΚΑΙ ΣΕΙΡΟΤΕΜΚΑΜ

περί

Π ο λ ύ ευεργετική ύπήρξεν
ή έμπνευσις τής ιδρύσεως τοϋ
λαμπρού ιδρύματος,δπ*ρ λει
τουργείείς τάς καθ* η 
μάς σχολάςύπό τον με/
τριόφρονα τίτλον « Τ α / §
μεΐον τών απόρων μα
\>ΐ]τώνκαί μαΟ ιμριών.
Έ φ ε τ ο ς μάλιστα αίπρόσ 1
οδοι τον τομείον τούτοι·
υπήρξαν
πλουσιώτερο ι ι
καϊ ή ακτίς τής ορα ;
σεώς του ευρύτερα*. Ο ί άοιΟμοΊ όμιλοϋσιν
αρκετά εύγλώττως.

BR^BRKOS
^

> ^ ^

(Συνέχεια έκ τοϋ φυλλαδίου 30 και τέλος)

Τό Ήνωμένον Βασιλέων τής Μεγάλη; Βρε
τανίας δια{>έτον τον σεβαστόν αριθμόν τών
55.000.000 ατράκτων παράγει περί τά 6,910,
000,000 υάρδας, τών οποίων ή άςία κατά προσ
έγγισιν ανέρχεται εις82,450,000 λίρας Στερλίνας,
εάν δέ χάριν περιέργειας ύπολογίσωμεν, . οτι έκ
τών δισεκατομμυρίων τούτων τώνύαρδών,:ό 1[4
περίπου διατίθεται προς κατασκευήν ενδυμασι
ών, εξάγομεν τό συμπέρασμα δτι μόνη ή Μ ε 
γάλη Βρετανία δύναται νά ένδυση cov πληθυσμύν άπάσης τής Ευρώπης επί εν όλόκληρον
έτος.
Αί Ή ν ω μ . Πολιτεΐαι τής Αμερικής ών . τών.
ατράκτων ό αριθμός θεωρούμενος προ εικοσαε
τίας ασήμαντος, ηυξησε σύν τώ χρόνω κατα
πληκτικών ανερχόμενος εις 28,000,000 διά
τών οποίων παράγονται 3,150,000,000 ύ ά ρ δ .
Τή ν Μεγάλη ν Βρε τα ν ία ν και τάς Ή ν ω μ .
Πολιτείας τής * Αμερικής άκολουθοΰσι κατά τάξιν ή Γεραανία μέ 9,950,000 άτρ. ή 'Ρωσσία
μέ 7,800,000 ή Γαλλία μέ 7,200,000 αί
Βοετανικαί Ίνδίαι μέ 6,100,000 ή Αύστοοουγγαοία μέ 3,800,000, ή Ιταλία μέ 3,700,000
ή Ισπανία μέ 2,900,000 ή Ελβετία- μέ
1.500,000 ή Ταπωνία μέ 1.100,000.
Τουτέστιν ό ολικός αριθμός τών έν ενερ
γεία- έν τώ κόσιιω άτοάκτων ανέρχεται ει;
128,400,000.
"Η βιομηχανία του βάμβακος έν Μεγάλη
Βρετανία, λόγω τής αφθονίας τών σιδήρων
και γαιανθράκων της, τής ειδικότητος του ερ
γατικού α υ τ ή ς πληθυσμού και τής γιγαντιαί
α; αναπτύξεως τής ναυτιλίας της, ευημερεί
άπο πολλών ή δ η ετών θαυμασίως κ'αί δικαί
ως θεωρείται υπό τών Αγγλων, ώς ή κυριωτ;-;ρα πηγή τής δυνάμεως εις ήν κατά τους
τελευταίους χρόνους ύψώθησάν. Καίτοι δέ ή
επικράτεια αυτη επί τής καταναλώσεως και
γενικώς εΐπεΐν έπι τής παγκοσμίου βιομηχα
νικής αγοράς του προϊόντος τούτου κεκτημέ
νη τά πρ οτεία, έςησφάλισεν επί πολύν εισέ
τι χρόνον τήν άδιαφιλονείκητον ύπεροχήν της,
νέοι μολαταύτα οικονομικοί παράγοντες ήρξαντο δίδοντες ήμερα τή ήμερα ώθησιν με
γάλη ν εις τήν βιομηχανικήν κίνησιν σχεδόν
πηνταχοΰ, έν τε τή Ε υ ρ ώ π η , τή 'Ασία και
τή Αμερική.
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»

»

165

»

υποδήματα

» $28

»

»
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»

ενδεικτικά

»

16

»

»

29

»

εισητήρια

»

3

»

>

6

>

Έλεγχους
18
»
»
5
»
Καλλιγραφ. •
^
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και τετράδια »
»
Δίκαιος λοιπόν οφείλεται έπαινο, εις τό
φιλοτιμότατα και εφετο; έργασί>έν διοικητικόν τού ταμεί
ου Ιυμβούλιον. προ πάντιον εις τόλ' ακαταπσνητον τα·
μείαν του κ. Γειόργιον Τζιτ^ΐτην.
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J

Σμύρνη

Ε.
(κα&η^τής

τών

ZA PIK

εμπορικό^)

Αϊ

Τόν εγκριτον ημών Σννεργάτην
καϊ διακεκριμένον της Σμύρνης λόγιον άξ. κ. Σ.
Δ. Κατακουζηνόν,
δεινόν τοαϋμα
έ'πληξεν.
Ή προσφιλής τον βίου τον
σύντροφος
ή ενάρετος καϊ ή νπό πολλών
προτερη
μάτων
κεκοσμημένη

ΚΟΜΜΑ
άπεπτη τών φιλόστοργων άγκαλών
σνξύγον
καϊ τέκνων μεταστάσα είς ον^ανονς είς βαθεϊαν όδύνην βνθίσασα πάντας τους οίκείονς της.
Εϊθε 6 "Υψιστος νά έπιχύστ)
βάλσαμον
παρηγοριάς είς τονς άπαραμνθήτονς
πενθοϋντας προς οΰς ό «Αιολικός Αστήρ» δι
αβιβάζει τά σνλλνπητήριά
τον.
3

|)θ ·5)Θ
Αίολικός Αστήρ
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
Ή ειρήνη συνήφθη. Έ τελευταία αίματοβαφής σελίς της Βαλκανική* τραγωδίας έσημείωσεν έν Βουκουρεστίω τήν λήξιν τής φρικαλέας ανθρωπο
κτονίας, ήτις έβύθισεν εις πέν
θος τους λαούς τής χερσονή
σου.

κδν ορίζοντα.
Χωρίς νά παραλύη τάς χείρας τής αίσχρώς
ήττηθέίσης Βουλγαρίας δέν βελτιώνει τήν θέσιν
τής δεινώς δοκιμασθείσης Τουρκίας, ής οί πλη
θυσμοί έσφάγησαν ύπό τών άνανδρων δημίων δι'
ους έμόχθησεν τοσούτον μεροληπτικώς ή χρεω ·
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Καλλιτεχνική έκτύπωσις Φακέλλων,
Επιστολοκεφαλίδων, Αογ)σμων, Συν)
μάτων, επισκεπτηρίων, Διπλοτύπων,·
Προσκλητηρίων καί Αγγελτηρίων Γά
μων και "Αρραβώνων, Βιβλίων, Περιοδι
κών, Εφημερίδων κ. τ. λ. κ. τ. λ.
Αναλαμβάνει παραγγελίας προς έκτέλεσιν σφραγδ
ί ων εκ καουτσούκ και με
τάλλου ως και πινακίδων έκ πορσελάνης.
»

ΚαΙ καθ' ην στιγμήν τά ξί
φη τα έπΙ μακρόν άγωνισθέντα τίθενται εις τάς θήκας, ή
άνθρωπότης στρέφει αγωνιώ
δες βλέμμα προς τδν ακανθώ
δη σκόπελον έπί. τοΟ δπόίου ή
διπλωματία μέλλει να κατατρίψη μακράς καΐ λεπτεπίλε
πτους προσπάθειας.
ΈννοοΟμεν τό άνακινηθέν
κατόπιν τής ανακτήσεως τής
Άδριανουπόλεως ζήτημα τής
ίσ:ορικής ταύτης πόλεως, εν
τός τής Οποίας ύπάρχς υσιπολιαΐ θρησκευτικαΐ καΐ έθνικαΐ
αναμνήσεις τοΟ ΌθωμανισμοΟ *αί περικλείεται }ί
μία τών εύκλεών σελίδων τής αίματοβρέκτου
ιστορίας τοΟ ένεστώτος έτους. Ή Άδριανούπολις έντίς τής όποιας δπως καΐ πανταχού δπου έπάτησε τό μιαρόν πέλμα τοΟ Βουλγάρου
ερρευσε ποταμηδόν τό άθώον αίμα και ώργίασεν ή Βουλγαρική ύαινα, ή Άδριανούπολις εί
ναι αναγκαιότατη δια τήν άμυναν τής πρωτευ
ούσης, αποτελεί τόν άκρογωνιαίον λίθον τής α
σφαλείας τών Ευρωπαϊκών κτήσεων τής Ό θ ω μανικής Αυτοκρατορίας. Δέν είναι απλώς 'Οθωμανική ή άποψις τοΟ ζητήματος τής Άδριανουπόλεως κκΐ τοΟ μετ' αυτής παραχωρηθέντος εις
τούς Βουλγάρους διά τής Λονδινείου συνθήκης
τμήματος τής Θράκης. Τό μέλλον τών θρακι
κών τούτων πληθυσμών αποτελεί ζωτικώτατον
διά τόν Έλληνισμόν ζήτημα, διό φρονούμεν δτι ή Ελληνική διπλωματία μεγίστας θά κατα6άλτζ( προσπάθειας δπως μείνη αναλλοίωτος ό
εθνολογικός αυτών χαραΛτήρ. Έ ξ έτερου ή θέσις τοΟ μέρους τούτου τής Θράκης απέναντι τής
Κων[πόλεως είναι τοσούτον σαφής διά τά ποικί
λα Ευρωπαϊκά προβλήματα τά συνδυαζόμενα έν
τή Ανατολική λεκάνη· τής Μεσογείου και τά άποκρυσταλλούμενα εις τό δόγμα τής Μεσογεια
κής ισορροπίας ώστε μία Βουλγαρία βρέχουσα
τούς πόδας είς τά ύδατα τοΟ Αιγαίου καΐ ευρι
σκομένη έξ άλλου έξω τής πρωτευούσης είναι διη
νεκής απειλή κατ' αύτοΟ τοΰ μέλλοντος τής Ευ
ρωπαϊκής ειρήνης, ής αί τύχαι ευρίσκονται είς
τήν πάντοτε λανθάνουσαν άλλά καΐ πάντοτε
ύφισταμένην αντίθεσιν τώ πανσλαυϊστικών καΐ
παγγερμανιστικών βλέψεων. Τοιουτοτρόπως ή
άγγελλομένη σύναψις τής Έλληνοβουλγαροσερβικής συνθήκης δέν διαλύει τά νέφη άτινα με
λανά έξακολουθοΟσι νά σκιάζωσι τδν Βαλκανι-

<m

·|Ι)· ΘΊ!)Β ΘΦΒ

Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Σ

κόπος τών ήμερων μας διπλωματία. 'Αλλ' ή ειρή
νη αύτη ενέχει τό μέγα πλεονέκτημα δτι έξυψώσασα είς άφθαστον αίγλην τό ηθικόν μεγαλει ον τής Ελλάδος διετράνωσε τήν ώραίαν αυ
τής άναγέννησιν χαιρετισθεΐσαν διά τών καταπληκτικωτέρων θριάμβων έξ δσων έχει νά άναφέρη ή παγκόσμιος ιστορία. Και ευτυχώς ή μεγαλυνομένη Ε λ λ ά ς θέλει καταστή κραταιά φρου
ρός τής Όθωμανικής πατρίδος σεβόμενης τάς
νομίμους αξιώσεις τής ειλικρινούς αυτής γείτονος, μεθ' ής ύπάρχουσι δεσμοί σφυρηλατηθέντες διά τών αιώνων. Διά τούτο ή άγγελλομένη
ως επικείμενη Ελληνοτουρκική συνεννόησις πρέ
πει νά χαιρετισθή μ π ά χαράς ανυπόκριτου.

Ταχύτης καλαισθησία καί τιμ,αι συγκαταβατικαί

βΙδΛΙΟΠΩΛζΙΟΝ "Ο ΗΛΙΟ*
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"Εφθασαν §ιάφορα εκλεκτά βιβλία: διδακτικά,

Εκ

κλησιαστικά, Επιστημονικά, Φιλολογικά, Τ ε 
χνικά, Μυθιστορήματα, Δράμ,ατα, Κωμ.φο'έαι,
Λαϊκά βιβλία, Εικόνες, πωλούμενα εις τιμάς άκατα- ·

γωνιστοχ'ς.
t
Αναλαμβάνει παραγγελίας επί βιβλίων μή υπαρχόντων
έν τχ| ενταύθα παρακάταδήκτ), έκτελοΰμεναι -ταχέως καί άΜ
Ν
Η
Μ
Ο
Σ
Υ
Ν
Ω
Ν
Ε
Θ
Ν
Ο
Μ
Α
Ρ
Τ
Υ
Ρ
Ω
Ν
« νελλύιώς.
Τήν παρελ&ονσαν Κνριακήν
28 Ίονλ. έπιβλη-

τιχώτατον
έτελεσϋ-η
μνημόσννον,
εις ό'λονς
τονς ναονς
τής
Επαρχίας
Κυδωνιών
πεν&ίιιως
διασχενασ&έντας,
υπέρ τώνχαί
εν Μακεδονία
χαί Θράχη
άγρίως
σφαγιασ&έντων
ποικιλοτρόπως
δοχιμχσ&έντων
αδελφών
ημών,
ύπο
τών
επαίσχυντων
α
πογόνων
τον
Κρονμον.
Έν
τω
Μητροπολιτικά
Ναω
δ προεξάρχων
Σ. Μητροπολίτης
ημώντονς
"Αγιος
Κνδωνιών
χατανυχτιχώτατα
εμνημόνενσε
ήρωϊχώς
πεσόντας
έ&νομάρτνρας,
6
δε
ελλόγιμος
Κα
θηγητής
τον
Γνμνασίον
ήμώνχ.
Ίωάν.
Καραμπλιας
ευφραδέστατα
άπήγ.ειλε
χατάλληλον λόγον, σνγχινήαας
τό
πνχνδν
εκκλησίασμα.
Κατά τήν τελετήν
παρίστατο
χαί
ό έξοχώτατος
Ύποπρόξενος
τής Γαλλίας
χ. Ν.
Σαπονντζόγλον.,*,
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