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Νεστλέ, φαρίνα και πολλά άλλα είδη, άτινα 
φθάνουν καθ ' έκάστην καΐ πωλ< ϋνται ολα ευ-
θυνότερα των άλλων καταστημάτων ένεκεν ελλεί
ψεως βαρέων ένοιχίων και μεγάλης επαλληλί
ας, άτινα ως γνωστόν επιφορτίζονται επί της 
ράχεως των πελατών. Ώ ς και ολα σχεδόν τά 
είδη προμηθεύονται κατ" ευθείαν εξ Ευρώ
πης. 

Δοκιμάσατε καίθά πεισθήτε 

Α», Ν- Τ Ζ Ο Υ Τ * 

Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Ύ Τ Ο Υ ΙΕΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ KY4QNIQN 

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

ΤΩραι επισκέψεων δια τούς εξω
τερικούς ασθενείς 1 2 — 1 2 . 
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Π Α Ν . Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η 
Ειδική κατασκευή — Ά π α ράμ.ιλλος καΒαριότης. 

Ό Χ. Παν. Αραμπατζής έπιθυμών δπως παρέχει είς το Κοινόν μέ τό δροσι-
στικόν καΐ τό ώφέλιμον, δεν παραλείπει έν τή κατασκευή αεριούχων ποτών του, νά 
έφαρμόζτ) καΙ δλους τούς κανόνας τής υγιεινής. 

ΓεύσασΘε Ι'δ*ετε 
Μία επίσκεψις εις τό κατάστημα του (παραπλεύρως τού καταστήματος σιδή

ρων κ. Σ. Σίμου καΐ Σ1!!) θα σάςπείση περί της αληθείας. 

Έτος Β. ' Κυδωνίαι τή 1 δ Αυγούστου 1 9 1 3 'Αριθ. 4U 
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ I 

Χ. ΚΟΝΤΕΛΛΙίΣ & Σ Ι Α 

Ιδρυτής Β. Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α 

ΕΝ ΤΩι ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΩ. 

« Ο Η Λ Ι Ο Σ . , 

Τ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΗΛΕΞ' ΚΟΛΥΦΕΤΗΣ δ.φ 

Α J 

1 5 1 3 - 1 9 1 3 

(Συνέχεια εκ τον προηγουμένου) 

Είμεθα εν Αλεξάνδρεια τη άκμαζοΰση δ που 
αρχίζει διά του Ηροφίλου και δια του Ερα
σιστράτου ή δευτέρα περίοδος τή; ανατομίας 
διότι έπετρέπετυ νά γίνηται χρήσις και πτω
μάτων ανθρώπων και ζώντων χαχούργων προς 
ίατρικάς έρευνας. 

Κατά την μαρτυρίαν τον Γαληνοϋ και Κέλ-
σοιι οί δυο οΰτοι Ιατροί ήσαν οί περιφημό
τεροι ανατόμοι. Φυσικά άφοΰ άνέτεμον αν
θρώπινα πτώματα. 

Ό έξοχος ιταλός ανατόμος Γαβριήλ Φαλό-
πιος καλεί τον Ήρόφιλον τον Εύαγγελιστήν 
των ανατόμων. ΤΗτο οΰτος,ό Ηρόφιλος, μαθη
τής του Πραξαγόρου και έκ των διαλεκτικών 
φιλοσόφων,κατάτήνέπικρατοΰσαντότευυνήθειαν. 
Ουτοςπαυέδιδετήν άνατομίανπεριγράφων κα'ι τά 
ό'ργανα τον ανθρώπου, ουχί κατ' αναλογία ν, αλ
λά κατά την φυσιν, διότι άνέτεμε πολλά ανθρώ
πινα πτώματα και ώς λέγεται και ζώντας αν
θρώπους και εθεώρει τήν πεΐρανώς πρώτον στοι-
χεΐον τής ιατρικής. Είς τόν"Ελληνα τούτον άνα-
τόμον οφείλονται πολλαί σπουδαΐαι ανακαλύ
ψεις ανατομίας. Απέδειξε τήν μεταξύ τοϋ ήπα
τος τών ζώων και ανθρωπίνου διαφοράν, διέ
κρινε πρώτος τάς «κ τοΰ μεσεντερίου εις τό ή 
παρ διηκούσας φλέβας από τά χυλοφόρα αγγεία" 
άλλά δεν τά περιέγραψε τόσον καλά δσον έπει
τα ό Ερασίστρατος. Πρώτος έθεώρησε τά νεύ
ρα ώς ό'ργανα τής αΐσθήσεως, αν και τά ώνό-
μαζε και αυτός πόρους και τά σ\>νέχεε μετά των 
συνδέσμων και τών τενόντων, διέκρινε τήν δω-
δεκα^άκτυλον άπόφωσιν ύ π ' αύτω τώ ονόματι, 

έ'.αβε καλήν γνώσιν τοϋ εγκεφάλου, διότι ε'λε-
γεν ou έξ αυτού εκφύονται τά νεΰρα, απέδειξε 
τά άραχνοειδή τοϋ εγκεφάλου. "Επειτα και μέ
χρι τή; σήμερον υπάρχει εις τά στόματα ημών 
Torcular Herophili, Pressoir d' Hérophi-
le. Ύπήρξεν ό πρόδρομο; της ιστολογία:, ή 
τις κατά τύν Ι Ζ ' α ι ώ ν α , διά τοϋ Ίταλοΰ Μαλ-
πίγη ήρχισε νά προοδεύη. Ό Ηρόφιλος και 
άλλα; ανακαλύψεις έ'καμεν. 

Επίσης πολλά οφείλει ή ανατομία εΐ.ς τον 
Έρασίστρατον, οΰτος ήτο βαθύε εις τήν θεω-
ρίαν δσον ευδόκιμος εις τήν πράξιν. "Ιδρυσε 
τήν ιδίαν ιατρικήν σχολήν τών Έρααιβτρα-
τείων και εποίησε σπουδαίας ανακαλύψεις. Πε
ριέγραψε τός ενεργείας τοϋ νευρικού συστήμα
τος και τοΰ εγκεφάλου. Παρετήρησε τάς βαλ
βίδας τής κοίλης φλεβός και άλλας έκαμε παρα
τηρήσεις και ανακαλύψεις. Οΰτος μετά τοϋ Η 
ροφίλου παρετήρηιαν τά χυλοφόρα αγγεία, αλ
λά έπρεπε νά περιμένωμεν τον ΙΖ. ' αιώνα τον 
Ιταλό- Άζέλην, διά νά μας πληροφόρηση καλ
λίτερα. 

Ό Ερασίστρατος παρετήρησεν δτι ό Πλά
των δεν είχε δίκαιον ειπών δτι τά ποτά εισβάλ
λουν διά τή; τραχείας αρτηρίας εις τούς πνεύμο
νας και διέκρινε τόν σωλήνα τυΰτον από τάς 
ά'λλας αρτηρία; διά τοϋ επιθέτου τραχεΐος. 

Οί δύο οΰτοι άναμορφωταί τής παλαιάς ανα
τομίας έλαβον και εμόρφωσαν πολλούς μαθη
τάς, οΐτινες διεκρίθησαν. 

Μετά τήν Άλεξανδρινήν σχολήν ή ανατο
μία έμεινε στάσιμος. Ή μεϋ-οδιχή αχολή δεν 
έδειξε ζήλον δ'.ά τήν ά-νατομίαν. Κάτι έκαμαν 
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δτε Λύκος καί Σορανός, δτε 'Ροϋφος ό Έ-
φέσιος, καί Μαρίνος. Ι δ ί ω ς οί δύο τελευταίοι. 
Ό "Ροΰφος πρώτος περιέγραψε το χίασμα των 
οπτ ικών νεύρων , διήρησε τα νεΰρα εις δυο τά
ξεις είς αισθητικά και εις κινητικά, παρετήρη-
σ ε ν δτι ή δεξιά κατωτέρα της καρδίας κοιλία 
ε ίναι ευρύχωροΓέρα και λεπτότερα της αριστε
ρά:, περιέγραψε την θήκην του φακοΰ η ν κ α 
λεί φακοειδή υμένα* Ό Μαρίνος άφ ιερώθη 
δλος εις την θεο·>ρ;αν τ ω ν ενεργειών τοΰ σ ώ 
ματος και πολλά έγραψε περί ανατομίας. 

c O Γαληνός είναι ό μετά τον "Ιπποκράτην 
επισημότατος ιατρός της όψίας αρχαιότητος, συγ 
γραφεύς δέ ο γονιμώτατος πάντων» τοΰ οποί
ου τα συγγράμματα ήσαν εις τάς χείρας πάντων 
τ ω ν ιατρών. Διό μετεφράσθησαν είς πλείστας 
γλώσσα: και έσχολιάσθησαν. "Ομως πολλαί 
αϊ περί ανατομίας πλάναι αύτοΰ. 

Τόση ή ι υ ή προς τον Γαληνόν άφοσίωσις 
τ ώ ν ιατρών και ανατόμων ώστε και ό Βεσάλιος, 
ΐ δ ώ ν τ α ς πλάνας, εΐπεν δτι ή κατασκευή τοΰ α ν 
θρώπου είχε μεταβληθή. Α ί παρατηρήσεις μ ε θ ' 
ώ ν κοσμεί ό Γαληνός τας άνατομικάς αύτοΰ πε-
ριγραφάς, και την σήμερον άναγινώσκονται 
μετά τίνος ωφελείας, " ΐδών ό Γαληνός 
την σημασίαν της επί τ ώ ν οργανικών σ ω 
μάτων μελέτης έ 'γραφεν: «έργον δέ σοι 
« γενέσθω κ α ι σποΰδασμα μη μόνον έκ τοΰ 
« βιβλίου την ιδέαν εκάστου ακριβώς έκμαθεΐν, 
« άλλα και δια τ ώ ν ομμάτων σΰντονον αύτόπτην 
« αυτόν έργάσσσθαι, ει δ' αναγνώσει μόνη θαρ-
« ρήσεις—ουκ αν οΰτε κατανόησα ις ακριβώς—ε-
« ξαίφνης ιδών , οΰτε μνημονεΰσαις" ή γάρ τοι 
« τ ώ ν α ισθητών πραγμάτων μνήμη συνεχοΰς ό-
« μιλιάς δεΐται* οΰτως ο ύ ν ούδ ' ή πολυθρύλλητος 
« ανατομή ήκατά περίπτωσινήν é'viOL τ ώ ν ιατρών 
« πρεσβεΰουσιν, ίκανήδιδάσκείνέστίτώνόφθέντων 
« την φ ι ' ί σ ι ν » . 

1 *0 Tirò ΙΙΙ'ΓΓ ι ΐ ι ιιι ό τελευταίος ανατόμος 
"Ελλην, οί δέ λοιποί οίοι, [Οίββύαι,ας ά Πε$* 
γαμηνός, Άέτιος ό Άμιδηνός, Θεόφιλος 
ό Πρωτοοπαϋ'άριος, Παϋλος ό Αίγηνίτης 

Ιεΐναι άπλοΐ έρανισταί, ή κακοί μιμηταί τοΰ Γα-
γ.ηνοΰ. 

Ή "Ρώμη ουδέν προσέφερεν εις την ά
νατομίαν. Ό Κέλσος καί ό Πλίνιοςναί μένδίδου-
σιν ανατομικός γνώσεις , αλλ9

 ε ίναι έρανίσμα-
τα καί έπιτυμαί τ ώ ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν έργων. 

Καί αυτός εκείνος ό Κέλσος ό έπικαλούαενος 
ό Λατίνος Ίποκράτης καί ό Κικέρων τών 
Ι α τ ρ ώ ν , ουδέν προσέφερε εις την άνατομίαν, 
άλλα μέγας έφάνη ώς συγγραφεύς γονιμότα
τος. Τα έργα αύτοΰ είναι ολόκληρος εγκυκλοπαί
δεια. Τό περιώνυμον πόνημα του De R e medi
ca , είναι πηγή πρωτίστης τάξεως δια τήν γ ν ώ 
σιν της ιατρική; τών αρχαίων, συνάμα δέ 
εΐναι καί τύ μόνον ΐατρικόν έ'^γον τό όποΐον 
κατέχομεν έκ τ ώ ν καλών χρόνων της Λατι
νικής φιλολογίας. 

Έ ν Ρ ώ μ η ενίοτε παρά τήν κο ινήν πρό-
λ η ψ ι ν οί Αυτοκράτορες έπέτρεπον τήν άνα-
τομήν α ν θ ρ ω π ί ν ω ν πτωμάτων καί δή εκείνων 

τ ώ ν εχθρών της πατρίδος, λ. χ. επί Μάρκου 
Αυρηλίου τα σώματα τ ώ ν Γερμανών έχρησί-
μευον εις τούς ιατρούς· 
Ά λ λ ' ή επιστήμη ουδέν ό'φελος ελάμβανε, 
διότι ουδεμία εργασία έγένετο. Έξέλ ιπον 
οί αληθείς επιστήμονες καί ό Γαληνός ήτο 
τό κείμενον δια τούς Έ λ λ η ν α ς , Λατίνους κα ί 
"Αραβας και εξηκολούθει να είναι ακολούθως 
καί εις άλλα έ θ ν η . 

Οί "Αραβες, άφοΰ έδρεψαν δάφνας επί τ ώ ν 
πεδίων της μάχης, επεδόθησαν εις τας επ ι -
στήμας καί είς τό πάθος τοΰ πλουτεΐν. Ι δ ί 
ως έδειξαν ψύχωσίν εις τήν ίατρ ικήν" χω
ρίς όμως είς τήν άνατομίαν να προσθέσωσΊ 
τίποτε. "Ιδρυσαν σχολάς είς τήν Περσίαν, 
Ά φ ρ ι κ ή ν καί ' Ισπανίαν . Καί άραβιστί έδιδά-
σκετο ή ιατρική. Ό Ιπποκράτης, ό Γαλη
νός καί άλλοι "Ελληνες μετεφράζοντο αραβι
στί , καί ό κόσμος ήρ/ ισε να λαμβάνη ψύχωσιν 
δια τ ο υ : "Αραβα:. Ό Piquer , ισπανός ιατρό: 
εν τω Discurso sobre l a m e d i c i n a de los 
Arabes δέν είχεν ούδεμίαν ύπόληψιν είς τάς 
μεταφράσεις ταύτας, διότι τάς έθεώρει κακάς" 
ενώ άλλος ισπανός ιατρός, ό Don M a r i a n o 
Pizzi έν τω Es tado de l a m e d i c i n a de 
los Arabes τας θεωρεί καλάς. 

Oí "Αραβες ιατροί "Ραζής,, Μεζονέ, 3 Αλή 
Ά β ά ς , 'Αβουκαζι καί άλλοι πολλοί έδρασαν. 
Φυσικά καί είς τήν Ί ταλ ίαν ύπήρξεν ή ψ ύ -
χωσις δια τυύς "Αραβας, καί ό Πετράρχης 
ε θύμωνε καί έγραφε πρός τόν φ ίλον αύτοΰ 
Ί ω ά ν ν η ν Δόνδην: «Σας εξορκίζω, μή επαινεΐ-
« τε τούς "Αραβας σας. τούς όποιους δλους μι-
« σώ . Γινο')σκω δτι μεταξύ τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν ύ -
€ πήρχον άνδρες σοφώτατοι καί πολύ εύ'γλωτ-
« τοι, μεγάλοι ρήτορες περίφΐιμοι μαθηματικοί. 
« Καί μεταξύ τούτων τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν έγεννή-
« νόησαν επίσης οί πατέρες της ιατρικής. 
« Τί άρα γε ε ίναι οί ιατροί οί "Αραβες; πρέ-
« πει Λα τούς μάθητε.. . . Καί δμως σεΐς οί 
« σοφοί, άγνωστον δι* οποίαν άδυναμίαν 
« έταινείτε αυτούς καί κατά τήν γνώμην μου 
« εΐναι ανάξιοι επαίνου. . . .» 

Ή ανατομία ουδέν οφείλει εις τούς Ε β ρ α ί 
ους ιατρούς τ ώ ν χρόνων εκείνων. "Ισως ε φ ο -
βοΰντο να μή είναι άχά&αρτοι! Πάπαι , 
Πατριάρ/αι, Αυτοκράτορες, βασιλείς, επί πολ
λούς χρόνους προύπμουν τον; "Εβραίους 
ιατρούς. Οί "Εβραίοι δέν υπήρξαν διδά
σκαλοι ιατρικής άλλ' οπαδοί. "0 Μαϊμονί -
δη:, δ σημαντικώτατος "Εβραίος φιλόσοφος 
τοΰ Με5αίωνος, δ μελετήσας τήν σοφ ίαν τ ώ ν 
Ι ο υ δ α ί ω ν καί 'Αράβων καί τ ώ ν "Ελλήνων, 
ήτο καί ιατρός. Οί Εβρα ίο ι τόν θεωροΰν ώς τόν 
Πλάτωνα αυτών καί τα έργα αύτοΰ έτυχον, κα
τά του : χρόνους μα:, δύο ε π ι φ α ν ώ ν δ ιερμ7 ]νέων 
τοΰ Φρανκ καί τοΰ "Ρενάν. 

("Επεται συνέχεια) 

Ζάκνν&ο; ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ 
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AIIQ ΤΗΝ ZfìHN. 

ι mnmi m mnm 
Ταπεινός μέ τά μάτια 

σκυμμένα 'στή γή, μέ τό κε
φάλι προς τά κάτω, μέ πρό
σωπο κατάχλωμο σαν σου-
δάρι, μέ γόνατα τρεμουλια-
σμένα καί τρέμων σύσσωμος 
άπ' τόν φόβον του, παρου
σιάσθηκε σ' τό μνήμα τοΰ 
Βασιληά του για να ζή

τηση συγχώρησι, διότι σέ δέκα μέρες 
παράδωσε σ' τόν εχθρό, τά μέρη πού 
αυτός χρόνια ολόκληρα πολέμησε για νά 
τά κερδίση μέ τό σπαθί του. 

Γονάτισε κ' έσκυψε κάτω, όχι άπό 
'ντροπή, παρά απ* τόν φόβο μην τύχη ό 
θυμός τοΰ Βασιληά του ξεσπάση σαν α
στροπελέκι σ'τό κεφάλι του. Στάθηκε 
γιά μιά στιγμή νά πάρη τήν αναπνοή του, 
και άμα συνήλθε, σταύρωσε τά χέρια 
του στο στήθος του πάνω, καί μέ φωνή 
τρεμουλιασμένη άρχισε νά τραυλίζη: 

Βασιληά μου! Γονατισμένος σ* τό 
μνήμα σου, ήλθα νά σ' εξομολογηθώ καί 
νά Σέ ζητήσω συγχώριο, σαν τόν φονιά, 
που νομίζει, πώς σαν παρακάλεση τόν 
ανακριτή θά γλυτώση τήν λαιμητόμο. 
Μέ ρωτάς πώς ήλθα. Θά στο πω, αλλά 
κάμε υπομονή καί μή με τιμωρήσης πριν 
τελειώσω. Κάμε πέτρα τήν καρδιά σου 
ν ' ακούσης τόν άτιμο τρόπο πού 'σώθη-
κα άπό τά χέρια τοΰ έχθροΰ. 

Μόλις είδα τόν εχθρό νά έρχεται στο 
χωριό άρχισα νά φεύγω μέ δλην μου 
τήν δύναμι. "Αφησα πίσω μου τίμιες 
κοπέλλες,, δυστυχισμένους γέρους, πή
δησα πάνω σπ' τά ερείπια τών χωριών 
ποΰ τά ρήμαξε τό βάρβαρο χέρι τού έχ
θροΰ καί σέρνοντας τά πόδια μου έφθα
σα έως εδώ, δταν πλέον ό εχθρός έπαυ
σε νά μέ καταδίωξη κι' άρχισε νά σφυ-
ρίζη καί νά μέ περιπαίζη γιά τόν φόβον 
μου. 

τή πληγή 
ή σφαίρα 

που 
τοΰ 

Αυτό ποΰ τρέχει άπ 
μ" άνοιξε σ' τό στήθος 
έχθροΰ δέν είναι αΐμα, είναι νερό! 

Τό πόδι πού μέ λείπει δέν τό έκο-
ψεν ό εχθρός! "Οχι! έκόπηκε μόνο του 
τήν ώρα ποΰ 'πήγαινα νά ξετυλίξω τά μα-
λιά της αδελφής μου άπ' τήν ξιφολόγχη 
τοΰ έχθροΰ. 

Ό λιχανός τών δακτύλων μου δέν έ
πεσε τήν ώρα ποΰ τραβούσα τήν σκαν
δάλη τοΰ Μάνλιχερ. "Οχι! "Επεσε τήν 
ώρα ποΰ τόν έφερα σ' τά χείλη μου κι' 
έλεγα «Σιώπα!» σ' τόν ασπρομάλλη πα
τέρα μου, ό όποιος δταν μ' εΐδε νά φεύ
γω έφώναξε «Παιδί μου! παιδί μου! που 
μ9 άφίνεις!». 

Ή πληγή τοΰ σπαθιοΰ τήν οποίαν 
βλέπεις δέν εΐνε σ' τό λαιμό μου εΐνε 'σ 
τόν αυχένα μου. Εΐνε σπαθί ά Βουλγάρου 
αξιωματικού, ό όποιος τήν ώρα ποΰ μ9 εί
δε νά σκύβω τό κεφάλι καί νά τόν παρακα
λώ γιάνά λυπηθήτήν ζωήνμου,έν φ τ' άλ
λα τ'άδέλφια μου πολεμούσαν σαν λεοντά-
ρια, σήκωσε τό σπαθί του καί μοΰ τό κατέ
βασε δυνατά επάνω σ' τόν αυχένα, δεί
χνοντας με τοιουτοτρόπως, δτι πρέπει νά 
σέβωμαι εκείνο ποΰ μέ δίδαξε σ'τό σχο
λείο ό δάσκαλος μου δταν ήμουν παιδί 
ακόμη. «Οί ανδρείοι δεν κύπτονν τόν 
αυχένα!» μ' έλεγε το θυμούμαι. 

Μ' ερωτάς τί έγειναν εκείνοι π'ά
φησα πίσω μου. Δέν γνωρίζω βασιληά 
μου. Θά σέ διηγηθώ μόνον, δ,τι εΐδαν 
τά μάτια μου κι' δτι συνήντησα μπρο
στά μου τήν ώρα ποΰ έφευγα. 

Έν φ εγώ έφευγα, αί τίμιες καί κα
τάλευκες σαν τά περιστέρια κοπέλλες, μέ 
τά σπαθιά και τά κοντάρια της τιμής 
σ' τό χέρι κτλαίουσαι ύπερήσπιζον τήν 
τιμήν των. 

Έν φ εγώ άφησα τ' δπλο κι' έτρεχα 
γιά νά σωθώ αί γραΐαι δίπλα σ' τό κρε-



340 Αιολικός Αστήρ 

βάτι των ασθενών καΐ αναπήρων γερόν
των πολεμούσαν σάν λιοντάρια. 

Είδον παιδία νά κτυπιώνται και νά 
φωνάζουν στα χέρια των βαρβάρων έχ
θρων, δπως κτυπιώνται τά μικρά πουλιά 
στά νύχια του γεράκι ού. 

Είδον νύμφες τριών ημερών μέ τά 
στεφάνια του γάμου σ' τό κεφάλι, 
ν 5 άτιμάζωνται από τούς Βουλγάρους. 

Επάνω στά ερείπια τών πόλεων εί
δον κοράκια νά κρώζουν καΐ λύκους νά 
ουρλιάζουν. 

Άπό τούς δρόμους ποϋ περνούσα μέσ' 
τό σκοτάδι τάς νύκτας, τά πόδ̂ α μου 
πλέκανε σέ κεφάλια γυναικών καΐ παι
διών, πού τά χώρησε άπό τό σώμα των, 
τό άνανδρο χέρι του βαρβάρου Βουλ
γάρου. 

Ιδού έγώ, Βασιληά μου! Γονατισμέ
νος επάνω στο μνήμα σου, πού χύνει 
γύρω την μυρωδιά τού γιασεμιού, πε
ριμένω την έκδίκησί σου. 

Τ' αδέλφια μου έκδικηθήκανε τον ά-
ναγδρο κι' άτιμο εχθρό, ποϋ ρήμαξε τά 
χωριά κι' έσφαξε κι' ατίμασε τις κοπέλ-
λες μας. 

Σέ σένα τώρα μένει νά τιμωρήσης 
έμέ τον άνανδρο και άνάξιον άπόγονόν 
σου. 

ΤΩ Βασιληά μου δίκαιε! Σ' έκμυ-
στηρεύθηκα δλην την κατάμαυρη καΐ 
χαμερπή καρδιά μου Τώρα περιμέ
νω την έκδίκησίν σου. 

Σμύρνη ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Άχ. 

( Δ ημοσιογράφος ) 

Τά ποίο γλυκά μου όνειρα σκορπιούνται ολοένα 
ατής θάλασσας τά διάπλατα και γαλανά νερά 
νά γαληνέψουν δε μπορούν σέ στι)θεΐα πλάνα, ξένα... 
γυρίζουν στο λημέρι τους, μάλλοί μου!! αλμυρά!... 

Μέσ' τών καϋμών τό πέλαγος πλανιέται ή ψυχή μου 
ξεφρενωμένη, βάρνπνη γυρεύοντας λιμάνι 
νά ξαστοχήση μιά στιγμή μά θά 'βρη; τρισαλλοί μου!! 
κι' αν ζη μέσ' τό πλανόνειρο καλλιεχω νά πεθάνη/.' 

Πάνω στης λιμνοθάλασσας τά γάργαρα νερά 
γοργοκυλάει μου ή ζωή θαμμένη μέσ' τά μύρα 
της "Ανοιξης. Αχόρταγα ζητώντας τή χαρά 
πετα σ' ενα χινόπωρο, σβυέται σε μιά πλημμύρα!! 

Θ' αρθούν τά μαυροσύννεψα κ' η άναστρες βραδυες 
πού θέ νάφίσουν τό κλαρί τά 'ρωτικά αηδόνια 
Γερνά τό χλωροκάλαμο... γερνούνε κι' η καρδιές!.. 
Αγάπα. Μέϋα. Γιόρταζε χειμώνας πριν σε βρη 

γοργοκυλούν τά χρόνια! 
Σμύρνη 

Μ. ΚΑΔΑΟΝΑΙΟΣ 
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p i s p a o s β α γ ν ε ρ 
'Eni τη α . ' εκατονταετηρίδι της γεννήσεως αντον. 

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου) 

Β . ' 

"Ινα καταδειχθή όποΐαι ήσαν αί Οντως θαυ-
μάσιαι κα ι ύψηλαί περί μουσικής ιδέαι του Βάγ-
νερ, δημοσιεύομεν προ παντός τό περίψημόν 
του Πιστεύω, δπερ αναμφιβόλως μας αποκα
λύπτει ψυχήν ύπερόχιος μεγαλοπρεπή, έχουσαν 
πλήρη κα ι ακριβή συναίσθησιν του αληθούς 
κ α ι υψηλού προορπμοϋ τής μουσικής. 

«Πιστεύω εις τον Θεόν, εις τόν Μοζάρτ 
nal εις τόν Βετόβεν, πιστεύω προς τού
τοις είς τους μαθητάς καϊ αποστόλους αυ
τών. Πιστεύω εις την αγιότητα τοϋ πνεύ
ματος,καϊ είςτήν άλήθειαν τής Καλλιτεχνίας 
(μουσικής) μιας καϊ αδιαιρέτου.... Πιστεύω 
ότι ή καλλιτεχνία (μουσική) αϋτη ε'χει πη-
γήν θείαν, καϊ δτι ζή έν τή καρδία ό'λων 
τών ανθρώπων τών πεφωτισμένων δια τοϋ 
ουρανίου φωτός. Πιστεύω δτι δταν τις γευ-
θή τής υψίστης ήδύτητος τής μεγάλης ταύ
της καλλιτεχνίας(μουσικής)μένει προακεκολ-
λημένος καϊ δια παντός πρός αυτήν, καϊ 
δεν δύναται να την άπαρνηθή. Πιστεύω δτι 
δλοι, δια μέσου αυτής, δύνανται να φθά-
σωσιν είς την μακαριότητα! 

Πιστεύω είς τήν τελικήν κρίσιν, οπότε θα 
καταδικααθώαιν είς φοβέρας ποινάς, πάν
τες δσοι, έν τω κόσμω τούτω, έτόλμησαν να 
Ιμπορενθώσι τήν ύψίστην καϊ άγνήν Καλ-
λιτειγίαν (μουσιχήν), πάντες δσοι έκηλίδω-
σαν καϊ κατέρριψαν αυτήν μέ τήν χαμέρ-
πειαν τών αισθημάτων των, μέ τόν αίσ-
χρόν έρωτα τών υλιστικών απολαύσεων. 

Πιστεύω δτι είς άνταμοιβήν, ο» πιστοί 
μαθηταϊ τής μεγάλης Καλλιτεχνίας θα δο-
ξασθώσι, καϊ δτι περιβαλλόμενοι δι' ου
ρανίων άκτίνων, ευωδιών, μελωδικών συμ
φωνιών, θα έπιστρέψωαι δια παντός εις 
τούς κόλ.τους τής θείας πηγής πάσης αρ
μονίας! 

Εϊθε τοιαύτη τύχη να μέ αναμένη! Ά-
μήν·'>(*) 

Άλλαχοΰ δέ ιδού πώς εκφράζεται περί τής 
μουσικής: 

« Ή μάλλον ύπι^ράνθρωπο; δλων τών τεχνών 
είνε ή θεία μουσική, ή δευτέρα αϋτη Ικφαν-
σ ι ς τ ο Ο κόσμου, ή άποκάλυψις αΰτη δια μέσου 
τ ώ ν ήχων τ ο Ο ανεξήγητου μυστηρίου τής υπάρ
ξεως...» 

« Ή μουσική εξευγενίζει τδ πάν. Εξευγενίζει 
τήν χυδαιοτέραν δρχησιν, καϊ τ ο υ ς χυδαιότερους 

(*)Μετεφράοαμεν αυτό in τή; Ιταλικής μεταφράσεως 
του G. NIS3RI. 

στίχους. Είνε τόσον αγνής φύσεως, τόσον θαυ
μαστής, ώσ ε μεταμορφώνει παν δ,τι εγγίζει.» 

«θεωρώ τήν μουσικήν ώς τον καλόν μου άγ-
γελον εκείνη μέ κατέστησε καλλ'.τέχνην, άφ ' 
ής εποχής τδ αίσθημα μου έπαναστατικόν έξη-
γείρετο κατά τ ο Ο συνόλου τών καλλιτεχνικών 
περιστάσεων μας». (1̂  

Ίσχυρίσθησάν τίνες ότι ό Βάγνερ άπεστρέφε-
το τήν Ίταλικήν μουσικήν και δτι εκ τής με
λέτης αυτής ουδόλως ώφελήθη. Ό ίσχυριιμός 
ούτος, οντω γενικώς έκφερόμενος εΐνε ανακρι
βής. Θα ϊδωμεν κατωτέρω οποία ιταλική μου
σική δέν ήρεσεν αύιώ, και πόσον ώφελήθη εκ 
τής μελέτη; αυτής. 

« Ή Ιταλική μελωδία, γράφει ό Βάγνερ, είχε 
αίσ&ητικήν χύριν χρωματισμού temov, αγνω-
στον μέχρι τοΰδε είς τους γερμανούς μουσουρ
γούς, γλυκείαν καϊ θωπευτικήν ήχηρότητα, ή
τις ελειπεν είς τάς οργανικός μελωδίας των». Τα προτερήματα αύια πρώτος ό Μοζόρτ αντε
λήφθη και «συμπληρών τό ίταλικόν έργον μέ 
τήν πλουσίαν άνάπτυξιν τής γερμανικής συμ
φωνίας, μετέδωκεν επίσης είς τήν γερμανικήν 
όργανικήν μελωδίαν, τό πλήρες και έλκυστικόν, 
ϊδια χαρακτηριστικά τών φωνητικών ιταλικών 
συνθέσεων». Έκτος λοιπόν πάσης αμφιβολίας τίθεται ή 
αξία τών ιταλικών μελωδιών κρινόμενων αυτών 
καθ ' εαυτών, ανεξαρτήτως πάσης προσαρμογής 
αυτών εις μελοδραματικά έργα. 

* 

"Οτι ό Βάγνερ έμελέτησε μετά προσοχής 
και ώφελήθη τα μάλιστα έκ τών έργων τού 
Παλεστρίνα (2), πάς τις κατανοεί, έκ τής εξό
χου διατάξεως τών μερών τών χορών τών 
μελοδραμάτων του. Ουδέ τό έξησκημένον όμ
μα τού μουσικού δύναται να άπατηθή περί 
τούτου, μελετώντος Ιδία τάς ωραίας χορικάς 
σελίδας τού Παρσιφάλ. 

Δια τής συνεχούς μελέτης τοϋ εξόχου υπο
δείγματος, τό πνεύμα τοϋ Βάγνερ, κατά τήν 
ωριμότητα αύτοϋ, εξίκετο είς βαθμόν τόσον 
θαυμαστής τελειότητος. 

Δέν εινε γνωστή, και εις πολλούς ακόμη 
περί τα μουσικά ασχολούμενους, ή εργασία τοϋ 

(lì Μετάφραοις έκ τής Ιταλικής μεταφράσεως τοϋ 
G. NlSBRi: MOTIVI W A G N E R I A N I . — 

(2) PIER LUIGI DA PAl.ESTRiN<\ 1524-1594 Ιταλός 
μουσουργός διακριθείς έν τη Ιερά Μουσική ιδία διό. 
τοις λειτουργίας του. 
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Βάγνερ επί του Stabat τοΰ Παλεστρίνα, ού
τε πώς άνέλαβεν αοτήν, και πώς ακολούθως 
προέβη εις την δημοσίευσιν αυτής. 

"Οταν ήτο maestro di Cappella παρά τώ 
βασιλέϊ της Σαξωνίας, ήθέλησεν ακριβώς κατά 
το 1844—1845, να είσαγάγη εις το reper
torio τών αοιδών του, κάποιον μουσικον υ 
πόδειγμα της καθολικής εκκλησίας, λεγόμενον 
Α. Cappella. 

Ενθουσιασμένος εκ τοΰ ΰφους τοΰ Παλε-
στρρίνα, έξελέξατο τοΰ Stabat. 

Προέβη κατά πρώτον εις κοπιωδεστάτην και 
περιεσκεμμένην μελέτην, ϊνα καϋ-αρίστ] το κεί-
μενον από τάς πολλάς παραλλαγάς και τα λά
θη τών αντιγραφέων,— καθόσονκατά την έποχήν 
έκείνην δεν ύπήρχον έν χρήσει τα σημεία εκ
φράσεως (segni di espressione)—, και με
τά πολλούς μόχθους περπτώσας αυτήν, κατήρ
τισε μίαν έκδοσιν, ήτις θα μείνη μνημείον 
θαυμάσιον τοΰ υπέροχου νοΰ του. Τα επα
ναστατικά γεγονότα τοΰ 1848 παρέσυραν και τον 
Βάγνερ, δστις επί 30 έ'τη είχε λησμονήση το 
Stabat, δπερ τοΰ ύτενθύμισε δι* επιστολής, 
ό επιστήθιος φίλος του, ό ακούραστος προσ
τάτης του, ό Φραγκίσκος Λίστ (1), δστις είχε 
διαφυλάξει επί τόσα έτη°μετά θρησκευτικού ζήλου 
το χειρόγραφον, δπερ αυτός ό Βάγνερ τού εΐχεν 
άποστείλη, καίδστις προύτίθετο να το έκτυ' 
πώση. Ή περί εκτυπώσεως ιδέα αΰτη τοΰ 
Λίστ ήρεσε τα μάλιστα είς τον Βάγνερ, έ-
πιδοθέντα είς νέαν έπιθεώρησιν τοΰ κειμένου* 
μεθ' δ έξετυπώθη έν Λειψία (2). 

Έ ν Βολωνία το 1871 παρεστάθη, δια πρώ-
την φοράν εν Ιταλία, ό «Λοχεγκρίν» και τό
σον κατενθουσίασεν, ώστε ό τότε δήμαρχος 
ώνόμασε τον Διδάαχαλον τιμής έ'νεκεν πο-
λίτην Βολωνίας. Ό Βάγνερ ύπερβαλόντως ηύ-
χαριστήθη και μάλιστα ύπερηφανεύετο δια τήν 
τιμήν ταύτην. Ιδού τί περί αυτού γράφει 
είς τα ^Απομνημονεύματα του: «Δι' αύτοΟ 
ό Ιταλός αποδεικνύει δτι ή ιδία αοτοΟ πα
ραγωγική δύναμις είνε ακόμη ανεξάντλητος, 
δτι οί μητρικοί κόλποι, έξ ών το ίταλικόν 
πνεύμα άνεγέννησε καΐ πάλιν μίαν ήμέραν 
τον κόσμον τοΟ ωραίου, είνε ακόμη ικανοί δια 
μίαν τόσον ευγενή παραγωγήν, διότι μόνον 
δστις γνωρίζει μόνος του να δημιουργέ με
γάλα πράγματα, αισθάνεται τον εαυτόν του 
ελεύθερον πάσης προκαταλήψεως, ώστε να α-
ποδέχηται οικειοθελώς τάδημιουργήματα τοΟ άλ
λου». 

(1) Έξοχος μουσουργός, θαυμάσιος χ?*ι$οχυμβαλι-
οτής. 

12} S T A B A T M A J E R , MOTETTE FÜR Z W E I CHORE 
A, C A P P E L L A , CDMPONIRT VON PALESTRIN^A, MIT 
VORTRAGS BEZEICHNUNGEN FÜR KIRCHEN UI^DCON 
CERT AUFFURUN^GEN EINGERICHTET V O \ RICHARD 
W A G N E R . — V 

"Ο Βάγνερ δστις κατεφέρετο φοβερά εναν
τίον τού 'Ροσσίνη, έτρεφε πάντοτε δια τον 
Βελλίνη αληθή και μέγαν θαυμασ;ιόν: « Α 
γαπώ πολύ τον Βελλίνη, ή μουσική του εί
νε δλο καρδιά, σφιγκτά συνδεδεμένη μέ τάς 
λέξεις. Η μουσική ήν αποστρέφομαι εϊνε 
εκείνη ή αόριστος, ή ασυνάρτητος, ήτις πε
ριφρονεί καί το ποίημα καΐ τήν ακηνο&εαί-
αν.».— 

Αυτήν ακριβώς τήν Ιταλική ν μουσική ν άπε-
στρέφετο, 

« Ή Νόρμα, λέγει μεταξύ δλων τών έργων 
τοΟ Βελλίνη, είνε εκείνο δπερ έχει άφθονω-
τάτην μελωδικήν Ιμπνευσιν, συνηνωμένην με
τά της βαθυτέρας πραγματικότητος, τοΟ εσω
τερικού πάθους. Οί εχθροί της Ιταλικής μου
σικής θα δικαιώσωοι το μέγα αυτό ίρ-
γον, λέγοντες δτι ομιλεί είς τήν καρδίαν, δ
τι είνε έργον μεγαλοφυίας». 

Έξ επιστολής τοΰ αύτοΰ Βάγνεμ προς 
τον Άρρΐγο Βόϊτο (*) τής 7 9]βρίου 1871 άπο-
^πώμεν τα έξης: « "Οταν έ'μαθα τήν έντύπωσιν, 
ην προυξένησεν εις τον Βελλίνην ή μουσι
κή τού Βετόβεν, δτε παρέστη εν Παρισίοις 
είς μίαν πρώτην εντελή άκρόασιν έδιδάχθην 
νά εκτιμώ τους ιταλούς μουσουργούς...... Ά λ -
λαχοΰ λέγει: « . . . . θα ϊδωμεν δτι παρά τώ 
Βελλίνη υπάρχει ή καθαρά μελωδία, το 
σμα τόσον ευ ̂ ενές καί ώραΐον. Δεν είνε αμάρ
τημα να παρακαλή τις τον ούρανόν, προτού 
να κατακλιθή, ίνα εύδοκήοη καί έμπνευση 
εϊς τούς γερμανούς συνθέτας τήν ίδέαν τών 
μελωδιών αυτών, καί δμοιον τρόπον τοΰ να 
μεταχειρίζωνται το ασμα». 

€ 0 Βάγνερ αποβλέπει πάντοτε ϊνα είς την 
δραματικήν ύπόστασιν τού κειμένου άνταπο-
κρίνητιχι τελεία καί πραγματική εκρρασις. 

Έ ν τοις έ'ργοις του ύπάρχουσι πάντοτε αλ
ληλένδετοι ή ποίησις, ή μουσική, ή δράσις 
τών προσώπων, καί ό σκηνικός διάκοσμος. 

Γράφων τάς υποθέσεις τών μελοδραμάτων 
του, — ώς γνωστόν, ήτο ό ίδιος καί συγ
γραφεύς τών υποθέσεων libretti—, έκαμε χρή-
σιν σχεδόν πάντοτε, μυθολογικών τοιούτων, 
καί ήκολούθησε το σύστημα αυτό, δια να μή 
ύποπέση, δπως οί άλλοι ~ίς τό παράδοξον, τοΰ 
να αδωσι τα πρόσωπα τού μελοδράματος, ά-
τινα έν τώ πραγματικώ βίω όμιλοΰσι. 

Ό Catulle Mendés, θαυμαστής τοΰ Βάγ
νερ, ούτως αποφαίνεται περί αυτού: «είνε μέ
γας ποιητής καί μέγας μουσουργός, διό καί 
είς τα έργα του ύπάρχουσι πολλά θαυμάσια 
•άέματα, άτινα είνε ή μουσική έ'κφρασις τών 
ποιητικών ιδεών, ας ταύτα σννοδεύονσι». 

Νομίζει τις δτι ό Ι ω σ ή φ Ματσίνή έν τώ 
έργω αύτοΰ «Φιλοσοφία τής Μουσικής» προ-
ησθάνετο τήν έλευσιν ενός ισχυρού νεωτεριστοΰ 

(*) Σύγχρονος Ιταλός φιλόλογοί xal μουσουργός. 
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μουσουργού. « Ή μουσική είνε αθάνατος.... 
Είνε νόμος αναπόφευκτος καί δι" δλα τά πράγ
ματα, έκλιπούσης εποχής τίνος, υπεισέρχεται 
έτερα. Εναπόκειται είς τό πνεύμα νά μαν-
τεύση καί νά άνευρη τό μυστικόν.» 

* 
* * "Ο Βάγνερ εΐσήγαγεν είς τό μελόδραμα 

πλείστους νεωτερισμούς, ή μάλλον έμόρφωσεν 
αυτό κατά τήν ιδίαν αύτοΰ άντίληψιν καί 
κρίσιν, είς τρόπον ώστε νά φαίνηται είς τά 
όμματα τών θεατών ώς αληθές τι γεγονός. 
Δι* αυτό ακριβώς κατέγινεν ίνα ή μουσική 
συμβαδίζη μετά τής 
ποιήσεως, καί τούτοά-
κριβώς είνε ό μεγα-
λήτερος νεωτερισμός 
αύτοΰ είς τό μουσικόν 
δράμα. Έκτος τούτου 
μετεχειρίσθη τήν μου 
σικήν καί τήν όρχή-
στραν, ου μόνον ίνα 
συμπλήρωση τήν έ'κ-
φρασιν τών λέξεων, 
άλλά καί διά νά χρω-
ματίση μίανσκέψιν, νά 
περιγράψη μίαν πρά-
ξιν, νά προκαλέση εν 
αίσθημα. Εις τιν;/ τών 
έργων του, συμφώνως 
μέ τάς απαιτήσεις τής 
υποθέσεως περιώρισε 
τήν χρήσιν τών χο
ρών, εκεί δέ δπου 
ύπάρχουσι τοιούτοι, 

Πρώτος ό Weber (*) παρέσχε θετικήν καί 
συγκεκριμένην μορφήν εις τό &έμα έν ταΐς 
περιφήμοις αύτοΰ είσαγωγάϊς (Ouvertures), 
έπιχειρήσας νά συνενώσιι καί σύνδεση έν ε
κάστη αυτών τά σπουδαιότερα μουσικά τεμά
χια τοΰ έργου εις δ εκάστη έχρησίμευεν προς 
παρασκευήν διά τό άκροατήριον. 

Καί ό Βάγνερ, δστις λίαν έθαύμαζε τον 
συνθέτην τής Εύρυάν&ης, έσχε τήν ευτυχή 
ίδέαν νά είσαγάγη τήν χρήσιν αύτοΰ κατά τό 
υπόδειγμα τον Βέβερ, ίδέαν λαβοΰσαν πλήρη 
καί τελεία ν εφαρμογή ν έν τή Τετραλογία 
καί τω Παρσιφάλ », Έ ν τοις έργοις αύτοίς 

πράγματι εύκρι-
νώςκαταφαί νετα ι 
ό έ'ξοχος τρόπος 
τής μεταμορφώ
σεως (transfor
mazione) καί ύ-
περ&έσεως (so
vrapposizione) 
τών θεμάτων, εϊς 
τρόπον ώστε, εν 
ω ενίοτε μέρος 
τι, εκ πρώτης 
όψεως, φαίνεται 
ώς οργανική λε
πτομέρεια, άνευ 
απωτέρου σκο-
ποΰ, άποδεικ νύε-
ται ακολούθως 
μετάπροσεκτικήν 
έξέτασιν, σύνθε-
σις απορρέουσα Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 

πρυσέδωκεν αύτοΐς 
τήν φυσικότητα, δημιουργών ουτω χορικά α
ριστουργήματα. 

* 
* * 

"Ετερος νεοπερισμύς εισαχθείς παρά τοΰ Βά
γνερ είνε τό leit-motiv, μήτηρ-μελωδία, κύ-
ριον •θ'έμα, ή ορθώτερον καί έκφραστικώτε-
ρον δπως ώνόμασαν αυτό οί ιταλοί οδηγούν 
•&έμα (tema conduttore). 

Τό leit-motiv δεν είνε έπινόησις τοΰ με
γάλου τής Λειψίας διδασκάλου" έν τοις έ'ργο:ς 
τοΰ Méhul, Μέγερβερ, Βερλιόζ, καί άλλων ύ 
πάρχουσι ν ϊχνη αύτοΰ. 

Τήν άμυδράν ΰπαρξιν αύτοΰ ό Βάγνερ ά-
νήγαγεν ε'ς κανόνα επιστήμης, προσδώσας αύ-
τφ σπουδαιότητα καί έπιρροήν έπί τών με
λοδραμάτων, διδαχθείς τον τρόπον παρά τοΰ 
Weber. 

Τό leit-motiv είνε ή μουσική προσωπο-
ποίησις, ή μουσική παράστασις καί άπεικό-
νισις εκάστου δρώντος προσώπου τοΰ μελο
δράματος. Είνε ή μουσική έξωιερίκευσις τοΰ 
, αρακτήρος, τών αισθημάτων, τών' : έργων, τών 
Κατορθωμάτων, τών γεγονότων, έκάστου^'προ-

ώπου, αναλόγως τής σπουδαιότητος αύτοΰ 
σ τώ μελοδράματι. 

έκ πολλών αποσπασμάτων δδηγούντων δεμά
των. 

Τό θέμα λοιπόν χρησιμεύει προς άναγνώ-
ρισιν καί περιγραφήν εκάστου προσώπου τοΰ 
μελοδράματος, καί ευθύς ώς άκούσωμεν αυ
τό, αμέσως κατανοοΰμεν, είτε δτι θέλει έμ-
φανισθή επί τής σκηνής, είτε δτι πρόκειται 
περί τοΰ προσώπου εκείνου εις δ τό θέμα 
αναφέρεται.— 

Έν τοις «Δ'.δασκάλοις Άοιδοίς» επί παρα
δείγματι άπαντώσι τά εξής θέματα: τών δι
δασκάλων, τού γεννωμένου έρωτος, dell 'ar
dore impaziente, τής έξομολογήσεως τοΰ 
έ'ρωτος, τής ηρεμίας τής Φερινής νυκτός, 
τού ονείρου, τής καλωαύνης τού Χάνς Σάχς, 
τή; παραιτήσεως του από τον έρωτα τής Εν
ας, κ.τ.λ. 

(Έτιειαι τό τέλος) 

Σμύρνη Δ. Γ. ΚΑΝΑΔΕ δ. δ. 

(*) Γερμανός μουσουργός σννέ&εαε διάφορα μελοδρά[ΐα-
τα, FREISCHÜTZ, PRECIOSA, Εύρνάν&η, 'Οβερών. 
Ίδια εφημίσ&ησαν ai « O U V E R T U R E S * . 
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Ή χατά τών Γαλατών νίχη αύτοϋ. Ή είς βασιλέα άναχήρυξις αύτον. 

Τω 

Εύμένην τον Α™ διεδέχθη ό εξάδελφος 
του Άτταλος ό A2f, επί της εποχής του 
οποίου το Περγαμηνόν Κράτος έχει να 
δείξη τούς μεγαλειτέρους πολέμους, ι
δίως τούς κατά των Γαλατών, τάς με-
γαλειτέρας κτήσεις και την ΐδρυσιν της 
περιωνύμου βιβλιοθήκης μεταξύ πολλών 
άλλων μνημείων. 

Ημείς ένταΰϋα θα άναφέρωμεν μό
νον τον κατά τών Γαλατών πόλεμον. 

"Ατταλος ό Α^ καθώς ανέλαβε την 
ήγεμονίαν τοΰ Περγαμηνοΰ Κράτους, 
αμέσως έξηκολούΟησε τον κατά τών Γα
λατών αγώνα, τον όποιον έμελλε να άρ-
χίση ό Εύμένης, τον όποιον όμως δεν 
έπρόφθασε συνεπεία τοΰ θανάτου του. 
Κα'τοι ό Άτταλος εΐχε να πολεμήση μετά 
λαού λίαν μαχίμου, έν τούτοις δεν ά-
πεΟαρρύνθη, άλλ' έπολέμησε μετά γεν-
ναιότητο;, νικήσας τούς Γαλατάς κατά 
κράτος ε'ις διαφόρους μάχας, καταδιώξας 
συνάμα αυτούς πέ^αν τοΰ Ταύρου και 
ούτω ή χώρα της Μικρασίας απηλλάγη 
ενός φοβεροΰ λαοΰ χάρις εις τον άνδρεΐον 
Περγαμηνόν βασι/έα "Ατταλον τον Α ο ν . 

Δυστυχώς λεπτομέρειας περί τών μα
χών τούτων δεν έχομεν οΰτε ό Πολύ
βιος, ό τόσον ενήμερος εις άλλας μά
νας, αναφέρει- άλλ' έξ όσων γνωρίζο-
μεν έκ τών άνακαλυφθέντα)ν επιγραφών, 
μάχαι έγένοντο παρά το Λύπεδρον καΐ 
παρά τάς πηγάς τοΰ Καΐκου. Δυνάμε
θα δέ να εί'πωμεν ότι ό μετά τών Γα
λατών πόλεμος ήτο μέγας και λίαν 
καταστρεπτικός διά τούς Γαλατάς, ιδίως 
ή περί τάς πηγάς τοΰ Καΐκου πόταμου 
μάχη (το 230 π. Χ). 

«ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΙΚΗΣΑΣ IHAXfl, 
Τ0ΛΙΣΤ0ΑΠ0ΥΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙ ΠΗΓΑΣ 
ΚΑ-Ι-ΚΟΥ Π0ΤΑ1ΗΟΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΑ, » 

«ΒΑΣΙΛΕΑ ΑΤΤΑΛΟΗ, ΕΠ1ΓΕΝΗΣ ΚΑΙ 01 
ΗΓΕΙΗΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 01 ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΟΙ 

ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΧΟΝ 
ΜΑΧΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΣΤΗΣΑΝ ΑΙ Γ ΑΘΗΝΑ» 
«ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΩ, ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΙΘΥΝΟΥΣ 

Αι, ) ίοποομα έκ τής συνοπτικής Ιστορίας τών Ά τ τ α λ ι δ ώ ν . 

άγασιητφ μοι κ . Άττάλψ Καραμήτρον. 

ΚΑι ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΛΥΠΕΛΡΟΝ 1ΒΑΧΗΣ». 

Ή νίκη αύτη τοΰ Άτταλου παρήγα
γε μέγαν ένθουσιασμόν εις απαντάς τούς 
λαούς της Μικρασίας. 

Ή ανέλπιστος αύτη επιτυχία τοΰ Άτ
ταλου, έτίμησε διαφοροτρόπως αυτόν και 
τοΰ εδόθη ό τίτλος τοΰ β α σ ι λ έ ω ς , 
τον όποιον ούτε ό Φιλέταιρος οΰτε ό Εύ
μένης έτόλμησαν να φέρωσιν ώς τούτο 
μανθάνομεν καΐ έκ τού Πολυβίου « Νι-
« κήσας μάχη Γαλατάς, ό βαρύτατον κσΐ 
« μαχιμώτατον έθνος ην τότε κατά την Ά-
« σίαν, ταύτην αρχήν έποιήσατο και τότε 
« πρώτον αυτόν έδειξε βασιλέα» καί έκ 
τοΰ Στράβωνος: «άνηγορεύθη βασιλεύς 
« πρώτος νικήσας Γαλατάς μάχη μεγάλη» 
(ιγ.' 4, 2.) } 

Έκ τών ανωτέρω πάς τις δύναται να 
φαντασθή την σπουδαιότητα τοΰ κατά τών 
Γαλατών πολέμου, την τιμήν τοΰ Άτ
ταλου, όστις έκτοτε έτιμάτο ίσοδέως καί 
την άνύψωσιν τοΰ γοήτρου τοΰ Περγαμη
νοΰ Κράτους. 

Μετά τάς νίκας ταύτας ό Άτταλος είς 
ένδειξιν τιμής έπιδιώρθωσεν «ίεροπρεπώς 
τό τέμενος ναώ τε καί στοαΐς λευκολί-
θοις» το έν τή Γαλατική πόλει Πεσσι-
νοΰντι, τοΰ οποίου τό ούρανόθεν πεσόν 
άγαλμα τής θεάς οί Ρωμαίοι <μετα-
πεμψάμενοι κατά τούς τής Σιβύλλης χρη
σμούς» είς Ρώμην (Στρ. ιβ. ' 5,3.) 

Ό Άτταλος όχι μόνον έπιδιώρσωσε 
τον ναόν τοΰτον, άλλ' έκτισε και άλλον 
τοιοΰτον πλησίον τής Περγάμου έπί μι
ας κορυφής τοΰ Άσπορηνοΰ όρους (Γιουν 
δάγ) Μαμούρτ-καλέ ονόματι, όστις άνε-
σκάφη τελείως κατά την προπαρελθοΰσαν 
περίοδον τών ανασκαφών Περγάμου υπό 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Α. Corize καί τοΰ άρ-
χιτέκτονος κ. Ρ. Schazmann τοΰ οποί
ου άνεκαλύφθησαν πάντα σχεδόν τα αρ
χιτεκτονικά αντικείμενα μετά τίνων επι
γραφών έκ τών οποίων αποδεικνύεται 
ότι έκτίσΰη ε'ις την θεάν μητέρα ύπό 
Άτταλου τού Α™. 

Πέργαμος ΓΕΩΡ. Κ. ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΗΣ 
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0 ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΒΙΕΡΩΗ 
'Επι μιας τών γραφικότερων τοποθε

σιών τοΰ Δελφινάτου, έπί τής κορυφής 
ύψηλοΰ βράχου, ήνωρθοΰντο προ πεντή
κοντα ετών τά μεγαλοπρεπή ερείπια αρ
χαίου πύργου εγκαταλελειμμένου προ ε
νός αιώνος. Ήμέραν τινά ξένος τις έγέ-
νετο κάτοχος τούτων τών κατεστραμμέ
νων καί ετοιμόρροπων τοίχων ύπό τάς 
διαταγάς του οί τοίχοι καθαιρεθέντες έξ-
ηφανίσσησαν μετ' ολίγον ύπό την σκα-
πάνην τών κρημνιστών καί είς την θέσιν 
τοΰ αρχαίου κτιρίου, τό όποιον προ πολ-
λοΰ έχρησίμευεν ώς τό άσυλον τών πτη
νών, εΐδον νά έγείρηται ολίγον κατ' ο
λίγον νέα κατοικία ύπενθυμίζουσα διά τοΰ 
ρυΟμοΰ της τάς ευρείας οίκοδομάς τοΰ 
δεκάτου ογδόου αιώνος. Τό τοιούτον υπ
ήρξε κατάπληξις διά τά πέριξ μέρη: έ-
λυποΰντο τά ερείπια ταύτα τά τόσον ποιη-
τικώς κεκαλυμμένα ύπό κισσών καί άγριο-
ροδών, ακόμη καί τάς πενθ-ίμους κραυ-
γάς τών γλαυκών, αϊτινες έξέφευγον καθ' 
έκάστην έσπέραν έκ τών σκοτεινών τού
των τοίχων διά νά διασκορπισθώσιν είς 
την σιγήν τής κοιμωμένης έξοχης. "Ολοι 
οί μΰ&οι οί συνδεδεμένοι μέ τον παλαι-
όν τοΰτον πύργον, έφαίνοντο ότι έμελλον 
νά έκλίπωσι διά παντός, καί αί άγαθαί 
μάμμαι κλώθουσαι την ατρακτόν των δεν 
ήδύναντο πλέον τοΰ λοιποΰ νά δείξωσιν 
είςτούς έγγόνουςτων τά μεγαλοπρεπή ερεί
πια τής αρχαίας οικοδομής, έν ή κατοί
κησε ποτε ή ευγενής δέσποινα τών Γρα-
βιέρων. Άπό γενεάς είς γενεά ν διηγούν-
το κατά τάς εσπέρας την τρομεράν ίστο-
ρίαν τής δύστυχους συζύγου τού σκλη-
ροΰ δεσπότου Ιωάννου τών Γραβιέρων, 
όστις εΐχε κλείσει τήν σύζυγον αύτοΰ είς 
σκοτεινήν είρκτήν όπου ή δυστυχής εΐχεν 
αποθάνει έκτήςπείνης. Άπόκαιροΰείς και

ρόν ή σκιά τού θύματος έλεγον ότι έπλα-
νάτο έπί τών ετοιμόρροπων τοίχων καί 
ότι είς κύκλον δέκα λευγών πάντες έπί-
στευον είς την πάλαιαν ταύτην παράδοσιν 
τής χώρας. 

Ή ιστορία αύτη εΐχε δώσει είς τά ε
ρείπια εΐδός τι δόξης* επίσης οί περιη-
γηταί κατά τούς σταθμούς των είς τάς 
θερμάς πηγάς τών πέριξ δεν παρέλειπον 
νά έρχωνται εις έπίσκεψίν των. Εννοεί 
λοιπόν τις τήν λύπην τών κατοίκων τών 
γειτονικών χωρίων όταν ό μαρκήσιος άε 
Βεαιιπνε κατηδάφισεν έξ ολοκλήρου τούς 
μεμαυρισμένους τοίχους τών Γραβιέρων. 

Έάν ακόμη ό νέος πυργοδεσπότης έ
φερε φαιδράν τινα έμψύχωσιν είς τήν χω
ράν θά τώ συνεχο'ιρουν εύκολώτερον τον 
βανδαλισμόν του, άλλά άπό πρωίας μέ
χρις εσπέρας τό πάν έφαίνετο κοιμώμε-
νον τον ύπνον τού θανάτου είς τό έσω-
τερικόν τής πλούσιας ταύτης κατοικίας εν
τός τής οποίας ουδείς είσεχώρει ποτέ. Ό 
μαρκήσιος έζη έκεΐ μόνος μετά δύο υπη
ρετών, ενός γεροντικοΰ ζεύγους άφωσιω-
μένου ψυχή τε καί σώματι είς τον πα-
ράδοξον τοΰτον κύριον. Ήτο άνήρ περί
που τριάκοντα τεσσάρων ετών ή κόμη 
του προώρως λευκανθεΐσα έδιδε νά ύπο-
θέστ) τις ότι μεγάλαι συμφοραί εΐχον επ
έλθει είς τήν ζωήν του. Εΐχε θυγατέρα 
μονογενή ήτις ήρχετο κατ' έτος νά διέλ-
θη τάς διακοπάς της είς τον πύργον. Τό
τε μόνον οπόταν ή Βαλεντίνη ήρχετο, ή 
μελαγχολική κατοικία έφαιδρύνετο ολί
γον διά τοΰ μειδιάματος τής ωραίας ταύ
της παιδίσκης, ήτις δεν ήδύνατο νά έν-
νοήστ) ακόμη τήν άπελπισίαν τοΰ δύστυ
χους πατρός της. 

Διηγούνται ότι ό κύριος άε Βεαΐΐηνε 
εΐχε χάσει τήν σύζυγόν του είς περιστά-
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σεις φρικώδεις: τρία ετη μετά τους γά
μους των, το νεαρόν ζεύγος έταξείδευ-
σεν εις την Ρωσσίαν δτε πυρκαϊά εξερ
ράγη εις τό ξενοδοχεΐον δπου διέμενον. 

Ή Μαρκησία άε Beaurive θέλουσα νά 
σώση τό τέκνον της εΐχε καή ζώσα κ α ι 
ό σύζυγος της σχεδόν τρελλός, φοβούμε
νος αναμφιβόλως νά έ^ανέλθη μόνος εις 
την οίκίαν, όπου είχε γνωρίσει τόσον ευ
τυχείς ημέρας απέφυγε την προγονικήν 
κατοικίαν δια νά καταφυγή εις άγνωστον 
χώραν όπου θά ήδύνατο καλύτερον νά 
θάψιτ) τήν θλίψιν του. 

Έπί δέκα τέσσαρα ετη έζησε τοιου
τοτρόπως μεμονωμένος, μακράν του κό
σμου. Ά λ λ ' δτε ή Βαλεντίνη έγένετο δε-
καεπταέτις και έγκατέλιπε διά παντός 
τό μοναστήριον όπου εΐχεν άνατραφΰ, ό 
κύριος άζ Βεαιιπνε έννόησεν δτι ώφει-
λε νά εγκατάλειψη ταύτας τάς συνη&είας 
του και απεφάσισε νά έξέρχηται συχνά 
μετά της νεαράς κόρης. Έκτοτε τους εΐ-
δον ομού εφίππους εις μακρούς περιπά
τους εντός του δάσους, ή άναρριχωμένους 
τάς απόκρημνους οδού; των λόφων, ή 
βυθιζόμενους εις τάς σκιεράς ατραπούς 
και τάς μακράς διόδους τάς όδηγούσας 
προς τον πύργον. "Οταν περιεφέροντο 
εις τον περίβολον, όταν • έπεχείρουν τάς 
έκδρομάς εις τά όρη, ό Μαρκήσιος ώμί-
λει ά^αταπαύστω, είς την Βαλεντίνην 
περί της μητρός εκείνης την οποίαν μό
λις αΰτη είχε γνωρίσει και ήτις εΐχεν ά-
πο&άνει διά νά την σώσ.|. Ουδέποτε θά 
ήδύνατο αρκούντως νά έγκωμιάση τάς ά-
ρετάς της, τό κάλλος της και τά θέλγη
τρα της. 

Ένφέπρόφερετό τόσον άγαπητόνδνομά 
της, ή φωνή του ετρεμεν, οί οφθαλμοί 
του κα&ίσταντο υγροί έκ των δακρύων, 
άλλ' ουδέν τω έπροξένει περισσοτέραν έν-
τύπωσιν δσον ή θέα της θαυμάσιας εικό
νος της προσφιλούς εξαφανισθεί σης. Καθ* 
έκάστην πρωΐαν μετ' αυξούσης συγκινή
σεως συνείθιζε την θ-υγατέρα του νά προσ-
ατενίζη την εικόνα ταύτην και ή Βα
λεντίνη διεφύλαττεν εύσεβώς εντός της 
καρδίας της την άνάμνησιν ταύτης της 
συγκινητικής κ α ι βαθείας θλίψεως, την 
οποίαν [ΐάτην προσεπάθει νά παρηγόρη
ση. 

Ήμέραν τινά ό κύριος Ι ^ ι ι π ν ε 
προσκληθείς αιφνιδίως είς Παρισίους διά 
νά κανονίση έπείγουσαν ύπόθεσιν, άνήγ-
γειλεν &ίς την Βαλεντίνην δτι θά την ά
φηνε μόνην επί μίαν εβδομάδα υπό την 
φύλαξιν της Ροζαλίας καΐ του Φραγκί
σκου των δύο πιστών υπηρετών του. Έ 
πειτα προ τής αναχωρήσεως του ό Μαρ
κήσιος έδωσε μακράς οδηγίας χαμηλο-
φώνως είς τους ύπηρέτας. 

Την επαύριον τής αναχωρήσεως του 
πατρός της ή Βαλεντίνη περιεφέρετο πέ
ριξ τού πύργου δτε διά τού ύελωτού τού 
φωτίζοντος την κλίμακα των μαγειρείων 
παρετήρησε την Ροζαλίαν άναβαίνουσαν 
μετά κόπου τάς βαθμίδας και κρατούσαν 
μέγα κάνιστρον πλήρες προμηθειών τής 
τραπέζης. 

Π εριεργος ή δεσποινίς Βεαιιπνε έ-
πλησίασε την γραίαν καΐ την ήρώτησεν είς 
ποίον έμελλε νά φέρη τό γεύμα τούτο. 
Πολλάκις ήδη εΐχε παρατηρήσει παρό
μοιας προετοιμασίας χωρίς νά τολμήση 
νά έρωτήση κανένα. 

Ή Ροζαλία έταράχθη ολίγον και α
πήντησε διά τόνου συγκεχυμένου δτι αί 
προμήθειαι αύται ήσαν προωρισμέναι διά 
πτωχήν άσ&ενή. 

Πώς! ύπήρχεν είς τά πέριξ τών Γρα-
βιέρων ασθενής την οποίαν ή Βαλεντίνη 
δεν έγνώριζε! 

—Άλλά θέλω νά μεταβώ μαζί σας 
πλησίον αυτής, έδήλωσεν ή νεαρά κόρη. 

—Είναι αδύνατον! άνέκραξεν ή Ροζα
λία γενομένη ερυθρά ώς μήκων. Ό κύ
ριος μαρκήσιος δεν τό θέλει. 

Ή Βαλεντίνη νομίσασα δτι επρόκειτο 
περί προσώπου προσβεβλημένου υπό με
ταδοτικού νοσήματος ουδόλως έπέμενεν. 
Έγνώριζεν δτι ό πατήρ της τή άπηγό-
ρευεν αυστηρώς νά έκτίθηται εις παρο-
μοίαα περιστάσεις και δεν ήθελε νά τω 
προξενήση άνησυχίαν. 

Ή δεσποινίς άε Βεαυπνβ διηυθύνθη 
τότε προς τό χωρίον με την πρόϋεσιννά 
κάμη μακράν έκδρομήν είς τά πέριξ, άλλ' 
απροσδόκητος καταιγις την ήνάγκασε μετ' 
ολίγον νά έπιστρέψη εσπευσμένους είς τον 
οικον. Τά παραθυρόφυλλα τού πύργου 
ωθούμενα ύπό του μανιώδους ανέμου έκ-
τύπων μετά σφοδρύτητος. Ή Ροζαλία 

I 
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προ ολίγου εΐχεν εξέλθει. Ό Φραγκίσκος τονικού διαμερίσματος έψιθύρισεν εύκρι-
άπησχολεΐτο είς τον σταύλον ευρεθείσα νώς. 
μόνη εντός τής οικίας ή Βαλεντίνη έ- —Είσαι σύ καλή μου Ροζαλία; 
σπεύσε νά κλείση ή ιδία δλα τά παρά&υ- Ή δεσποινίς de Beaurive ένόμασεν 
ο α . δτι υπήρξε παίγνιον φαντασίας" έμεινε 

Άναβάσα εις την δευτέραν ο^6φήν ή προς στιγμήν καθηλωμένη επί τής θέ-
δεσποινις de Beaurive διήλ&ε πλησίον σεώς ιης ώς απολιθωμένη, 
τής θύρας τής κλίμακος τής φερούσης είς --Εισέλθετε λοιπόν, έξηκολούθησεν ή 
τά υπόστεγα δωμάτια και πάραυτα άνε- φωνή, έφόρεσα την προσο^πίδα μου! 
μνήσθ-η δτι κατά την παιδικήν της ήλι- Ή Βαλεντίνη παγωμένη έκ φόβου έ-
κίαν εΐχε συχνά δηλώσει την έπιθυμίαν πλησίασε καΐ ήνοιξεν ήσύχως την θύραν' 
νά ϊδη ταύτα τά υπερώα και δτι την ά- παράδοξον θέαμα παρουσιάσϋη εις τούς 
δειαν ταύτην την είχε άρνηθή πάντοτε ό έκπεπληγ μένους οφθαλμούς της. Έ ν τφ 
πατήρ της. Ό μαρκήσιος έπροφασίζετο μέσω δωματίου εξαίρετου κομψότητος έπι 
δτι τά δωμάτια εκείνα κατωκούντο ύπό κλίνης κεκαλυμμένης έκ λευκού άτλαζω-
ποντικών, νυκτερίδων, ίκτίδων και δτι τού μία ανθρωπινή μορφής εκείτο έν _τω 
ή Βαλεντίνη αναμφιβόλως θά έφοβεΐτο μέσω δαντελλών καΐ μετάξης. Τις ήτο 
πολύ έν τω μέσωόλων αυτών τών άχρεί- ό σκελετός ούτος τού οποίου bkv εβλε-
ων ζ ώ ω ν / Ή μικρά κόρη εΐχε πιστεύσει πεν ουδόλως ro πρόσωπον; ροδόχρους( 

την πρόφασιν ώς άλη&ή, άλλ*' οί μύθοι προσωπίς άπέκρυπτεν όλοτελώς τα χαρα-
ούτοι δεν ήσαν πλέον διά μεγάλην νεά- κτηριστικά του. Οί καρποί και αί χείρες 
νιδα δεκαεπτά ετών! Πάντοτε ή μύστη- του ήσαν άπογεγυμνωμέναι τών σαρκών 
ριώδηςθύρα ήτο κεκλεισμένη διά διπλής και συνεσταλμέναι ύπό φρικωδών ουλών., 
στροφής" ταύτην τήν ήμέραν εξαιρετικώς Παρατηρούν την Βαλεντίνην διά τού 
ή κλείς εΐχε λησμονηθή εις τό κλεΐθρον. ανοίγματος τής προσωπίδος τό δυστυχές 
Ή Βαλεντίνη εύρε λίαν εύνοϊκήν τήν πλάσμα έξέβαλε φωνήν σπαρακτικήν καΐ 
περίστασινδιάλά έπωφεληθή καΐ εσπευ- περιετυλίχθη ζωηρώς εντός τών παρα-
σε νά άναβή τήν κλίμακα. πετασμάτων του, διατάσσον αυτήν νά 

Κατ' αρχάς έξεπλάγη ύπό τής πολυ- φύγη. Τετρομαγμένη ή νεαρά κόρη 
τελείας ήτις έξελίσσετο πέριξ αυτής. Πυκ- παρατηρεί χωρίς νά έννοή.... Αίφνης··· 
νοί τάπητες έκάλυπτον τάς βαθμίδας και ένόμισεν δτι έμάντευσεν... Ή γυνή αυ-
οί τοίχοι τού δωματίου έξηφανίζοντο ύ - τη τήν οποίαν τά φρικτά εγκαύματα et-
πό τά πλούσια γναφαλώδη καταπετά- χον παραμορφώσει διά παντός δεν ήτο 
σματα. Φθάσασα επί τής ανωτάτης βαθ- ή μ-
μίδος ή νεαρά κόρη ήγειρε διά τρεμού- προ 
σηc χειρός τό έξ ανατολικού υφάσματος ήτο 
παραπέτασμα τής θύρας. Λίαν έκπεπληγ- μητρικής στοργής ήτις άνέμενεν έν μέ-
μένη παρετήρησε τότε άντιθάλαμον φι- σφ φοβερών βασάνων θάνατον βραδέως 
λοκάλως έπιπλωμένον και είς τό βάθος έπερχόμενον... 
επί μιας τραπέζης ανεγνώρισε τό κάνι- Ή Βαλεντίνη ώλόλυζεν ήδη εις τούς 
στρον τής Ροζαλίας περιέχον τό ύπό- ^όδας τής κλίνης ταύτης τών θλίψεων, 
λοιπόν γεύματος. Α! διατί νά τήν άφήσωσι νά πιστεύη 

Δύο θύραι κεκαλυμμέναι διά μεταξί- δτι ήτο ορφανή έν φ εΐχεν ακόμη τήν 
νων παραπετασμάτων εκειντο απέναντι εύτυχίαν νά κέκτηται τήν καλυτέραν τών 
τού παραθύρου· άστραπαί διασχίζουσαι μητέρων; Έάν δεν ήδύνατο πλέον νά 
τήν στιγμήν ταύτην τον ούρανόν έφώ- ΐδϊ) τούς προσφιλείς χαρακτήρας της, ή 
τιζον δι' απαίσιου φωτός τό παράδοξον -ψυχή της δεν ήτο πάντοτε ή ίδια, δια-
τούτο δωμάτιον. Ή Βα?,εντίνη διηρω- τί νά τήν εχωσι στέρηση τής έπικοινω-
τάτο έάν θά έτόλμα νά εξακολούθηση νίας μετ' αυτής; Πόσον ή αποστολή της 
τήν έπιθεώρησίν της,'δτε φωνή γλυκεία θά ήτο γλυκεία έάν τή έδίδετο ή άδει-
καί κλαυθμηρά προερχομένη έκ τού γει- α νά περιβάλλη διά φροντίδων και αγά-
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πης τούτο τό δυστυχές θΰμα! 
Άλλα ή θέλησις της μαρκησίας υπήρ

ξε ρητή. "Οτε μετά τήν πυρκαϊάν ή δυσ
τυχής γυνή εΐδεν έαυτήν καταδεδικα-
σμένην νά ζή εις τοιαύτην φρικώδη κα-
τάστασιν συνήνεσε νά επιστρέψω εις Γαλ-
λίαΛ" μέ τόν μόνον όρον ότι θά άνήγ-
γελλον τόν θάνατον της εις τούς γονείς 
καΐ φίλους της και ότι θά έκρύπτετο 
διά τό ύπόλοιπον τής ζωής της εντός 
πύργου αγνώστου εις πάντας. "Οσον διά 
τήν θυγατέρα της δεν θά τήν έβλεπε πο-
ίε. Ή κυρία άε Βεαυήνε δεν ήθελε 

νά λυπή τήν νεότητα τής Βαλεντίνης διά 
του θεάματος τής αθλίας καταστάσεως 
της. 

Μόνος ό μαρκήσιος καΐ οί δύο ύπη-
ρέται της έγνώριζον τό παράδοξον και 
φρικώδες τοΰτο μυστικόν καΐ ό κύριος 
άε Β ε α υ Γ ί ν ε υπέφερε διπλώς ίσως. διό
τι ήτο ήναγκασμένος νά κρτίπττ) τήν ά-
λήθειαν άπό τό τέκνον του. 

Ούτω κατά τήν έπιστροφήν του ή συγ-
κίνησίς του υπήρξε μεγάλη όταν εύρε τήν 
Βα?ι.εντίνην είς τούς βραχίονας τής μη
τρός της, τά δε δάκρυα τά όποια έχυσε 
δεν ήσαν δάκρυα ?αίπης. 

Άλλο τό πεπρωμένον ενίοτε σκληρόν 
δι" όσους άγαπώνται δεν έπέ τρεψεν είς 
τήν δεσποινίδα άε Β ε α ι ί Γ Ϊ ν ε νά άπολαύ-
στ) έπι μακρόν τής αγαπητής ταύτης μη
τρός. Δύο έτη άργότερον ή μαρκησία 
άπέθνησκεν ήρεμος και τό μυστήριον α
πεκαλύφθη είς πάντας. Ούχ ήττον οί κα
λοί άνθρωποι τής χώρας έδίσταζον νά 
τό πιστεύσωσιν. Κατ' αυτούς ή πυργο-
δέσποινα τήν οποίαν έφερον είς τό κοι-
μητήριον θά ήτο αναμφιβόλως ή σύζυ
γος τού αγρίου δεσπότου "Ιωάννου. Ά
πό τής εξαφανίσεως τών ερειπίων ή ευ
γενής δέσποινα έπανήρχετο, ως έλεγον, 
είς τά υπερώα του νέου πύργου. ΚαΙ 
ούτω έπι μιας ιστορίας απίστευτου αλ
λά πραγματικής έγεννήθη ό παράδοξος 
μΰθος τόν όποιον διηγούνται σήμερον 
είς τούς ταξειδιώτας οΐτινες επισκέπτον
ται τό μέρος τοΰτο τοΰ πόταμου Ίζέρ. 

(Έκ τον Γαλλικού) 

Μοσχονήσια Π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ2 

ΠΗΔΑΛΙΟYSQYMENÀ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ 
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου) 

Τάς μεγαλντέρας Επιτυχίας εις τά πη-
δαλιουχούμενα μέχρι τούδε τουλάχιστον 
έχει νά επίδειξη ή Γερμανία διά τών α
εροστάτων Zeppelin. Το πρώτον τούτων 
καταοκενασθεν υπό τοΰ στρατηγού κό-
μητοζ Zeppelin παρουσιάζει κολοσσαίας 
διαστάσεις, μήκος 128 μέτ. , διάμετρον 
11,70 μ. δγκον 11,400 κ. μ. Με τοι
αύτας διαστάσεις δεν ήτο δυνατόν πλέον 
να κατασκευαστή έξ υφάσματος άλλ' έξ 
αλουμινίου, ήτο δε διηρημένον είς 17 
διαμερίσματα ανεξάρτητα, εν έκάστω τών 
όποιων εν μικράν άερόστατον εξ υφάσμα
τος πεπληρωμένον υδρογόνου με 2 λέμβους 
εξ αλουμινίου επίσης είς ΐσην άπόστασιν 
άπό τού μέσου. Το έ'ρμα αποτελείται εξ 
ύδατος και είναι διανενεμημένον καθ' ό
λον το μήκος και κατά τήν κένωσιν τού 
ύδατος ή έλάφρωσις τού αεροστάτου γί
νεται συμμετρική κατά πάντα τά σημεί
α. Ai 2 μηχαναϊ αυτού άναπτύσσουσαι δύ-
ναμιν 32 ίππων άντικατεστάθησαν βρα-
δύτερον ύπ' άλλων 80 ίππων και ετι 
βραδύτερον ύπ' άλλων 170 ίππων. Ai 
4 έλικες αυτού διαμέτρου 1,15 μ. με 
3 πτέρυγας εκάστη έξετέλουν 820 στρο-
φάς κατά λεπτόν 4 πηδάλια κατακόρυ
φα κατ' αρχάς περιωρίσθησαν είς 2, εί
τα ηύξήθησαν είς 6 προσηρμοσμένα α
νά 3 όπισθεν, 16 δε επίπεδα κινητά 
χρησιμεύουσιν ώς πηδάλια οριζόντια. Φέ
ρει προσέτι όργανα φωτισμού και άνευ 
σύρματος τηλέγραφον. Κατά τήν προσ
έγγισιν επί τού εδάφους φέρεται έπι 
κινητών σχεδίων δι ών οδηγείται είς 
τον αταθμόν ρυμονλκονμενον. 

Κατά το 1900 ή κινητήριος δύναμις 
έδείχθη ανεπαρκής και ή στερεότης τον 
αεροστάτου δεν έδείχθη οία ήλπίζετο, 
ώστε εγένετο ανάγκη νά διακοπώσιν ai 
δοκιμαί. Τήν 21 Ιανουαρίου 1901 
σφοδρά θύελλα κατέστρεψε τον σταθμον 
και έβλαψεν ουσιωδώς και το άερό
στατον. 4 έτη βραδύτερον (Ίούνιον 
1905) έγένοντο δοκιμαιάνευ ενδιαφέρον
τος" τήν 18 Ίαν. 1906 εξέρχεται πά
λιν τού σταθμού άλλ' ευθύς μετ' όλί-
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yov γίνεται άκνβέρνητον, ήναγκάσθησαν 
νά κατέλθωσι προς τήν γήν, άλλα κα
τά τήν προσέγγισιν υπέστη τόσας ζη
μίας το άερόστατον ώστε εδέησε νά πα-
ραιτηθώσι τών δοκιμών. 'Επιδιορθωθεν 
και όπλισθεν με κινητήριους μηγ^ανάς 
85 ίππων, τήν 9 'Οκτωβ. 1906 έξετέL·σε 
μίαν άνάβασιν εν γαλήνη κατά τήν οποί
αν ανέπτυξε ταχύτητα 12 —13 μ. κατά 
δεντερόλεπτον. Είναι ή πρώτη επιτυχία 
τού Zeppelin μετά τάς τόσας άπό τον 
1900 αποτυχίας του. Άλλ' αληθής θρί
αμβος νπήρξεν ή άνάβασις της 10'Οκτ. 
τήν ήμέραν ταντην ιιε 11 έπιβάτας 
διανύει 110 χ. μ. είς 2 ώρ. καΓ17 λ. 
ήτοι 48 χ.μ. τήν ώραν περίπου. 'Εμετρή-
θη ταχύτης 22 μ. κατά δεντερόλεπτον 
όταν διηυθύνετο κατά τήν φοράν τού 
άνεμου. 

Έν ω εγίνοντο τά πειράματα ταύτα 
τού ΖερρεΗη, οί γερμανοί έπειραματί-
ζοντο και με δύο άλλα αερόστατα δι
αφόρων τύπων, το ΡεΓβεναΙ τό όποιον 
ήθελον νά μεταχειρισθώσιν ώς ατρατιω-
τικόν δννάμενον νά σννδεθή, νά λνθή 
και μεταφερθή ευκόλως, εν ω το Ζερ
ρεΗη υπό τήν έποψιν αυτήν ήτο δυσ-
μεταχείριστον καϊ το Gross ενός τύπον 
ήμι-στερεοϋ ενδιαμέσου μεταξύ τών 2 
προηγουμένων. 

'Επανέλθωμεν είς το ΖερρεΗη· κατά 
τήν 15 Δεκεμβ. 1907 μία θύελλα ήτις 
κατέστρεψεν έν μέρει τον σταθμον πρού-
ξένησε μεγάλας βλάβαζ και είς το άε
ρόστατον είς τοιούτον τρόπον ώστε νά 
έγκαταλειφθή προσωρινώς" ανέλαβε δε ό 
Zèppelin νά κατασκενάση νέον τό 4°1 
τής σειράς αυτών. Τό μήκος τού νέου 
τούτου είναι 136 μ. ή διάμετρος 13 μ. 
και εκτόπισμα 15000 άντί τών 11400 
τού προηγουμένου" έφωδιάσθη μέ 2 
κινητήριους μηχανάς 110 ίππων εκάστη. 

Τό πρώτον πολύωρον ταξείδιον μετά 
τήν δοκιμήν εγένετο τήν 1 Ίονλ. 1909, 
διήρκεσε 12 ώρας (*) σννεχώς κα
τά τάς όποιας τό άερόστατον έκαμεν ε
λιγμούς υπεράνω τοΰ Ελβετικού εδάφους 
διανύσαν εν όλφ 380 χ. μ. Διά τήν 14 Ι
ουλίου είχε προαναγγείλη ό κόμης Ζερρε-

(*) 'Απο τής 8*1? και 30 λ. τής πρωίας μέχρι τής Sns 
και 30 λ. τής έοπέρας. 

lin μίαν μεγάλην έ'ξοδον του αεροστάτου 
είκοαιτετράωρον. Τά πάντα εΐχον παρα-
σκενασθεΐ διά τό μέγατούτο ταξείδιον και 
τήν όρισ&εΐσαν ήμέραν τό άερόστατον εξ
ελθόν τού σταθμού νψοϋτο βραδέως υ
περάνω τής λίμνης κατά τάς 2 και 15 
μ. μ, ήμίσειαν όμως ώραν βραδύτερον 
επέστρεφε πάλιν είς τόν σταθμόν. Τίνες 
υπήρξαν οί λόγοι οί άναγκάπαντες πρός 
έπιστροφήν τόσον άπροσδόκητον δεν έγνώ-
σϋησαν ακριβώς. Φιλοδοξεί έν τούτοις è 
Zeppelin νά μή μείνη μέ τήν άποτυχίαν 
αυτήν, κάμει νέαν άπόπειραν τήν επαύρι
ον 15 Ίουλ. ήτις όμως ύπήρξεν ατυχεστέ
ρα τής προηγονμένης. Μόλις τό άερό
στατον εξήλθε τού σταθμού καϊ ό άνεμος 
ρίπτει αυτό κατά τού σταθμού" τινά τών 
διαμερισμάτων είς α εϊνε διηρημένον τό 
άερόστατον σχίζονται και τό άέριον έκ-
φεύγεί' τό άερόστατον χάνει τήν ίσορρο-
πίαν και κινδυνεύει νά καταστροφή τελεί
ως" έν τούτοις έπιτυγχάνουσι νά άπαλλά-
ξωσιν αυτό τής κινδυνώδους θέσεως καϊ 
νά είσαγάγωσι πάλιν εντός τού σταθμού. 

Γενομένων τών αναγκαίων επισκευών, τό 
μέγα ταξείδιον αποφασίζεται διά τήν 4 
Αύγ. Τήν όρισθεϊσαν ήμέραν τήν 6 ώρ. 
καϊ 45 λ. τής πρωίας τό άερόστατον εξέρ
χεται τού σταθμού καϊ άνυψονται είς τόν 
αέρα λαμβάνον αμέσως τήν πρός Δ. δι-
εύθυνσιν ακολουθούν τόν ρούν τού ποτα
μού Rhin , ròv όποιον δεν θά καταλεί-
ψη κατά τό μεγαλντερον μέρος τού ταξεί
διον του. Είνε τό πρώτον αληθές ταξεί
διον τό όποιον επιχειρεί" τά άλλα πάν
τα εγίνοντο άνωθεν τής λίμνης Κων
στάντιας έπι τής όποιας ήτο κατασκευ
ασμένος και è σταθμός. Τό άερόστατον 
χαιρέτιζαμενον άπό τάς ενθουσιώδεις επ
ευφημίας τού συνηθροισμένου πλήθους, 
τονς χαιρετισμούς τής στρατιωτικής μου
σικής και τονς κανονοβολισμούς διέρχε
ται μεγαλοπρεπώς είς μικρόν ϋψος υπερά
νω τής Κωσταντίας, Schaffhouse, B ä k 
και Strasbourg, όπου εκτελεί ελιγμούς πέ
ριξ τού καθεδρικού ναοΰ. "Επειτα ακο
λουθεί τήν πτήσίν του και φθάσαν είς 
Oppenheim 17 χ. μ. πρός Νότον τής Ma-
γεηοε κατέρχεται πρός τό έδαφος έπι τού 
Rhin ήτο 5 ώρ. και 45 λ.τήςέσπ. Ή δισρ-
κειατούπρώτον τούτον σταθμοϋύπήρξε 11 
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ωρών και το διανυθεν διάστημα 417 χ. β. 
άνέπτυξεν έπο/ιένως ταχύτητα 38 χ. μ. 
Ποια υπήρξαν τα αίτια της προσορμί
σεως αυτής, ϊνα ομιλήσωμεν ναυτικώς, πα-
ραμένουσιν άγνωστα. Ό κόμης Zeppelin 
διεκήρυξεν δτι έπραξε τοϋτο ίνα άποστο-
μώση τους αντιπάλους τον οϊτινες τον 
κατηγορούν δτι δεν ήδύνατο να εκτέλεση 
τοιούτον επιχείρημα εκτός τον στα&μοϋ. 
ή ευλογοφανής αιτία είνε ίσως δτι το άε-
ρόστατον έστερεϊτο αερίου και έρματος, το 
όποιον επιβεβαιονται εκ του γεγονότος 
δτι μετά το Strasbourg ανήρχετο λίαν 
υψηλά και δτι μετά την προσόρμιοιν ά-
πεβιβάσθησαν 3 επιβάται και άντεκατε-
στάθησαν δια βενζίνης και έρματος, δεν 
ήδννήθησαν δμως νά έφοδιάσωσι τοϋτο 
και δι9 αερίου. Τήν 10 και 25 της εσπέ
ρας μετά άνάπαυλαν 4 ώρ. και 40 λ. το 
Zeppelin έξηκολονθησε τήνπτήσίν τουπρος 
Β.διευθννόμε^ον προς τήν Mayence* υπε
ράνω της πόλεως ταύτης διαγράφει ενρύν 
•κύκλον καΐ επανέρχεται επί τά βήματα τον 
ακολουθούν τήν αυτήν όδον μέχρι της 
Mannheim, δπον καταλείπει τον Rhin 
και ίπταται υπεράνω της στερεάς. Μέχρι 
της Stuttgart τό Zeppelin εκτελεί τήν 
πτήσίν τον άνευ επεισοδίου αλλά μετάμεγά-
ληςβραδντητος' άνυψωθεν πάλιν εις μεγά
λα ϋψη εχει νά άγωνισθη εναντίον σφοδ-
ροϋάνέμου και επί πλέον στερείται καυσίμου 
ϋλης, εξαντληθεν αναγκάζεται νά σταμα-
τήση διά δεντέραν φοράν εν Echter din
gen τήν 7 ώρ. της πρωίας. Το δεύτερον 
τοϋτο μέρος της πορείας του (190 χμ.) 
διήρκεσεν 9 ώρ. και 30 λ. περίπου* επο
μένως ή αναπτυχθείσα ταχύτης ήτο μό
νον 20 χμ. άντί των 38 των επιτευχθέν-
των προηγουμένως. Ή μεγάλη αϋτη δι
αφορά άρκεΐ νά βεβαίωση τάς τεραστίας 
δυσκολίας τάς οποίας το άερόστατον αυνήν-
τησεν άπο της στιγμής της πρώτης εις 
τήν γήν προσεγγίσεως, αποδεικνύει επί
σης δτι μετά τάς προσπάθειας τάς κατα
βληθείσας διά τήν επάνοδον, ιοάέριον τε
λείως εϊχεν εξαντληθή. 

Μετά τήν προσέγγισιν εις τήν γήν, το 
άερόστατον εμεινεν εν ύπαίθρω, ai άγκυ-
ραί τον εχώθησαν εντός τον εδάφους και 
στερεώς προσηλώθησαν. Απεφασίσθη δε ή 
άναζήτησις υδρογόνου προς έφοδιααμον 

τον άερ. και ή επισκευή της προσθίου 
κινητηρίου μηχανής, της οποίας ή λει
τουργία -Ιχε δειχθή ελαττωματική. Πάν
τα εβαινον καλώς μέχρι της δευτέρας μ. μ' 
τήν στιγμήν εκείνην ισχυρός άνεμος πνεν-
σας απέσπασε τάς άγκυρας, έκοψε τά 
σχοινιά καϊ άνήρπασε το άερόστατον, το 
όποιον ερριψεν επί των δένδρων εις ίκα-
νήν άπόστασιν. Αίφνης μία φλοξ εζεπή-
δησεν εις τά έμπροσθεν τον άερόστατον 
και αμέσως μία φοβερά εκρί]ξις ήκολον-
θησεν. "Οταν ο καπνός της πνρκαϊάς δι-
εσκορπίσθη το Zeppelin Ν° IV ήτο εις 
άμορφος σωρός ρακών κεκαυμένων και 
δοκών- συνεστραμμένων. Το άερόστατον 
κατεστράφη κατ άλλους άπο ήλεκτρικήν 
εκκένωσιν, κατ" άλλους εκ τοϋ λύχνου 
ενός μηχανικού εργαζομένου προς επιδι-
όρθωσιν της μηχανής. 

("Επεται συνέχεια) 

Πάτραι Γ. Α. ΜΕΓΑΣ δ. μ, 

Π Ω Σ Η Θ Ε Λ Α / 

Άφιερονται στον εξάδελφο μον Σ. Κ. 

ΙΙώς ήθελα να γνώριζα εκείνη που 
λατρεύεις 

κείνη που άπ' τήν αγάπη της συ τή 
χαρά γυρεύεις 

εκείνη που τα μάτια της εσένα σε μεθούνε 
και δια τοϋτο, δυστυχή σκληρώς σέ 

καταντούνε. 

Ποια είναι; ή καρδιά σου για ποια 
άραγε πάλλει; 

είπε μου, ώ! είπε μου την παρακαλώ 
καϊ πάλι 

εϊπέ μου την κ ' ορκίζομαι ή να τήν 
θανατώσω 

ή μέσα στην άγκάλην σου έγώ να σου 
τήν δώσω 

κ 5 εκεί μέσα στα χεργία σου σαν θάν*. 
πειά δική σου 

με τυραννίας φοβέρας, ώ! τότε έκδικήσου. 

Σμύρνη Β ΑΣ. BENO ΠΟ Υ ΑΟΥ 
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Τ Ο Υ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ 
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Ό 1 8 0 ζ αιών. έκλινε προς τήν δΰσιν του. Ά π -
ήλ-θεν άφήσας τήν Γαλλίαν εΐς περίοπτον στρα-
τιωτικήν θέσιν άλλα ταυτοχρόνως εις άξιοθρή-
νητον ήθικήν, κοινωνικήν και ΰλικήν κατάπτω-
σιν. 

Ή εΐρων σάτιρα τοϋ 'ΡαβελαΙ άνεμίμνησκε 
τήν άθάνατον άλήθειαν οτι ή σάτιρα ή μαστί-
ζουσα τάς κραιπαλώδεις κο ινωνιας τεκμηριοι 
ελκη σήψεως. Τήν παρακμήν της Α θ η ν α ϊ 
κής δημοκρατίας ήλεγξεν ή Άριστοφάνειος 
μοΰσα ως και τά ελκη της 'Ρωμαϊκής φαυλό-
τητος των αυτοκρατορικών χρόνων περιέγραψεν 
ή αυστηρά του Ίουβενάλη γραφίς. Ή Γαλ
λία του αμύθητου αλλ 3 ανεκμετάλλευτου ύλικοΰ 
πλούτου, ή Γαλλία του ανδρείου έθνους, τό 
οποίον ύπήρξεν άνώτερον τοϋ φόβου τοϋ θα
νάτου και ενθουν της δόξης τέκνον, ή Γαλλία 
της δαψιλεστάτης φιλολογικής ζωής ένεκα ά
θλιου διοικήσεως συστήματος έ'στενεν υπό τά βά
ρη σπάταλου και ανήθικου μοναρχίας, ύπό τήν 
σατρίαν αριστοκρατίας έκπεφυλισμένη-, ύπό τον 
δεσποτισμόν κλήρου άφιλαναρώπου. 3 Αλλ 3 υπε
ράνω τής έκπνεοΰσης Γαλλικής κοινωνίας πε-
ριΐπτατο τό δαιμόνιον Γαλαπκόν πνεύμα και 
εις ιά στέρνα του νοσοϋντος κοινωνικού οργα
νισμού έ'ρρεεν ύγιέστατον και σφΰζον τό αΐμα 
τής γνήσιας Γαλλικής ψυχής. Τέκνα τοϋ ιππο
τικού έθνους τοϋ οποίου ή ιστορία άπο των 
χρόνων των Δρνϊδών, άπο των θρυλικών ρμε-
ρών του ηρωος Βεργκιγκετόριγοςχαϊ τών έπο-
ποιών του Καισαρικού πολέμου μέχρι τών Να-
πολεοντίων ά'θλων και πέραν έ'τι μέχρι τών η
μερών μας υπήρξε διηνεκής και ωραίος προς 
τήν ίδέαν ύμνος, τέκνα του λαοΰ τής Γαλλίας 
ανέλαβαν τήν θεραπείαν τής κατατρυχοΰσης τήν 
πατρίδα νόσου. Ό συγγραqεuς ΐον & Αιμιλίου», 
ό παράδοξος χονα κοινωνικό ν συμβολαίου» εφευρέ
της, ό πολύς 'Ρουσσώ, ό σκεπτικός τής ((.Μερό
πης» ποιητής ό Βολταΐρος, ό αθάνατος διά τό 
<(πνεϋματώννόμων»Μοντεσκίέ, οι έγκυκλοπαιδι-
σταί, ών κορυφαίοι ό Δαλεμπέρ καϊ Διδερώ διά 
του νευρώδους καλάμου των έκήρυττον τήν α
νάγκην τής μεταβολής και μάντεις νέου μέλλον
τος προσεπάθουν νά διασείσωσι τό οικοδόμημα 
ένθα έσφαγιάζετο τό παρόν και τό μέλλον τής 
Γαλλικής και τής παγκοσμίου εν γένει κοινω
νίας. Οί περίπυστοι οΰτοι έργάται τής σκέ
ψεως προπαρεσκεΰασαν τήν κολοσσιαίαν εκεί
νην μεταστοιχείωσιν, ήτις καλείται Γαλλική έ-
πανάατασις και ήτις έκραγεΐσα τό 1789 έμελ
λε νά έπιψέρη ριζικάς μεταβολάς εν τ φ βίω τής 
άνθρωπότητος. Τήν έπανάστασιν ταΰτην ήτις πα
ρά τάς σκιεράς, τάς αΐματοβαφεΐς, τάς φρικα
λέας σελίδας της ενέχει δλα τά πραγματχτοιοι'-
μενα όλονέν ίδ~ώδη τών ?,αών ύμνησαν διάνοι-
αι επιφανείς οία ή τοϋ Έγέλου τοϋ Φιχτί-

ον κ. λ. π. ολόκληρος δε ή άνθρωπότης ανα
γνωρίζει δτι εκ τής πυρκαϊας εκείνης, ε ν ή 
κατέρρευσεν ό πολιός τών Βουρβώνων θρόνος 
και επεσεν όλος ό τιμαριωτισμός άνεπήδησε νέα 
άνθρωπότης έχουσα ώς σύμβολον τήν λαϊκή ν 
μεγαλειότητα, τήν νίκην του δικαίου τής φιλο
σοφίας κατά του δικαίου τής ιστορίας. 
Κνδωνίαι ΑΑΕΞ. ΚΟΑΥΦΕΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΪΝ 
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Ol υφιφανεϊ^ τής νυκτός λαμπτήρες άρχίζουσιν ή
δη ν3 άποσβέννυνται, ό χρυσοκεντημένος με αστέρια ου
ράνιος θόλος να άποβάλλη ενα προς ενα τους τιμαλ
φείς κόσμους του, ή υδρόγειος να εκφεύγη νπού-
λως εκ τών σκοτεινοβαφών καϊ πεν&ίμων τοϋ νπνου 
πτερύγων, το δε οκόζος τον νστατον ήδη κατά τών α
ναλαμπών τής ροδοδακτύλον ήοϋς διείςήγεν ηγώνα. ΕΙχεν 
ήδη παύσει το πέν&ιμον καϊ μονότονον ασμά του ο 
κούκος 6 νυκτολάλος καϊ ήρχιζον τα καλλίμορφα τα 
νπερψυή καϊ καλλικέλαδα πτηνά να τονίζωσι τα υπέρ
οχα ασματά των έζυμνονντα ϋαυμασίως τον ΊΊλάοτην 
τοϋ παντός, TCV Δημιουργόν των. Kai ai ίϊανμάσιαι 
εκεϊναι και εκκωφαντικαί μο/^ταί, ό φευγαλέος τών 
ύψηλαίμων ελατών και παχυοκίων πευκών μόρμυρος 
συγκιρνώμενος με το ΰεσπέοιον τής ζεφυρείον θερι
νής πνοής μινύρι.σμα, ό απαράμιλλος και μελωδικό
τερος οντος αίνος προς r c v Πλάατην ήτο και ό πρώ
τος προσφ ιλη ς καϊ παρ ή γορος χαίρε τ ισμος απευθυνό
μενος νπο τής φύσεως προς τήν δεινώς και ταλαι-
πώρως αφυπνιζομένην εις πάλην ανθρωπότητα. — 

Ακίνητος ή θάλασσα νποφρισσουσα ελαφρώς εις Ηής 
εω&ινής αύρας τα ελαφρά φιλήματα έίςετείνετο 
εις το άπειρον, εν φ τα πλοιάρια ώς πτηνά ενάλια 
ώλίσ&αινον κοϋφα, παραλλήλως τών εκπάγλου ώραιότητος 
μαγευτικών άποτόμ<ον ακτών ρειθρωδώς διαχεουσών 
τήν άγαλλίασιν καϊ τών άφατου κάλλους θεσπέσιων λο
φίσκων νπο τον πρααίνου κεκαλυμμέν—1 τών χόρτων 
τάπητος, επί τών γαλήνιων υδάτων. 

Παοίσιοι A NT. Κ. ΓΑΡΜΠΗΧ 

ΧΛΠΚΛΕΙΛ Γ ΠΛΝΤΛΖΟΠΟΤΛΟΤ 
Δέστζοινα σεβαστή τής ονόλεώς μχςόιά σπανίωνΧρι-

στιανικών αρετών στετζροικισμένη και πολλής αγάπης 
άστολαύονσ* έξεμέτρησε τό ζην κηδεν&εΐσα μετ' εν
δείξεων τιμής x a t λύπης VJZÓ πάντων εν γένει,οιτινες 
εγνώρισαν καϊ έξετίμησαν τήν πλονσίαν εις ευγενή 
αισθήματα και άφοσίωσιν καρδίαν τής μακαρίτιδος, 
και τάς αλλάς άρετάς ών εν στάσι διήν&·ει ή εναγ-
γει ικωτάτη νπομονή. 

Ή αείμνηστος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ηντνχησε νά έττί~ 
δ-η τήν μονογενή πεφιλημένην της &νγατέρα κατά 
τάς φιλόστοργους αυτής βλέψεις άποκαταστάσαν και 
την επίσης μονογενή προσφιλή της εγγονήν μέλλον-
σ^ν οσονούπω νά σννδε&ή διά τον ίερον δεσμον τον 
νμεναίον μετά κατά πάντα ανταξίου της νέον, εις 
ονς μόνον η σεβαστή ενλογία της υπελείπετο 
και ην έπε ιρωτο δπως "Ανω&εν καταπέμψη 
έπενλογοϋσα έ - Ονρζνών ο,τι ή φιλοστοργία της 
ενέκρινε εν τή γή. 

Ό ^Αιολικός Αστήρ» τοις βαρνπεν&ονσιν οι-
κιίοις διαβιβάζει τά εγκάρδια σνλλνπητήρίά τον. 
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ 

Θέλουν μείνει αλησμόνητοι αί πρώται ήμέραι 
τοΟ δεκαπενθημέρου ota την ίοστέφανον της 
Πβλλάδος πόλιν. Είναι αληθές δτι τό κλεινόν 
άστυ από του οποίου μετελαμπαοεύθη τό άνέ-
σπ&ρον φως τοΟ πολιτισμού ανά την ύφήλιον, ή 
Ε λ λ ά ς Ελλάδος αύτη, κοιτΐς της ώραιοτέρας 
γενεά; ην έχαιρέτισαν οί αιώνες, είναι βέβαιον 
δτι αί 5Αθήναι πολλάκις κατά την τρισχιλιετή 
ίστορίαν των είδον και άλλους θριάμβους, έτό-
νισαν καΐ άλλου; 
θούριους έχειροκρό-
τησαν καΐ άλλους 
τροπαιούχους. 'Αλλ' 
αί Αθήναι έκειναι. 
αί λιπαραΐ και άοίδι-
μοι κάΐίοστέφανοιτου 
Πινδάρου, ήσαν τό 
πρωτεύον άστυ τοΟ 
αρχαίου ΈλληνικοΟ 
κόσμου τοΟ Οποιου 
οί παλμο ί έθερμαί-
νοντο άπό τήν υπερ-
φυά ΐδέαν τοΰ "Ωραί
ου, άπό τήν θωπευ-
τικήν π ν ο ή ν τ ή ς η έ -
χνης, άπότήν γόησαν 
αύραν zf¡g ίδεώοους 
καλλονής. ""Ησαν αί 

Αθήναι των υπέροχων δραματικών, των αθανά
των καλλιτεχνών, ών τό γλύφανον εκπροσωπεί 
τό ύψηλότερον όρόσημον τής ανθρωπινής προ-
Ί π α θ ε ί α ς . 

Ά λ λ α καΐ εις τάς ημέρας τής μεσοχρανίου 
ιστορίας των Αθηνών τήν Οποίαν άριστοτεχνι-
κώς διέγραψε και έξιστόρησεν ó Γερμανός Γρη* 
γορόβιος αί ένδοξοι σελίδες τής ιεράς Κεκροπίδος 
αποτελούν μίαν άπλήν πτυχήν τ ή ς δ λ η ς έθνι 
κής ιστορίας διότι αί .Αθήναι ήτο μόνον τότε 
ιστορική πόλις. 'Αλλά σήμερον αί Αθήναι χαι
ρετίζουν τον νικηφόρον Βασιλέα εν ονόματι δ-
λου τοΟ "Εθνους. Και ύπό τήν έννοιαν ταύτην ό* 
δαφνησεεφής Ά ν α ξ δ κατάστημα; τ ή ν Ε λ 
λάδα Ινδοξον, κραταιαν και ε υ τ υ χ ή , επανερχόμε
νος είς τήν πρωτεύουσαν ύπό τας ί α χ ά ς του 
φρενιτιώντος εξ ενθουσιασμού λαοΟ του αισθάνε
ται τήν μεγάλην καρδίων του πλημμυρούσαν 
έκ χαράς άφατου και τήν διάνοιαν πλήρη έξ-
άρσεως. Ή ιστορία των λαών τής Ευρώπης 
ειδε και άλλους βασιλείς κομίζοντας εις τ ο υ ς 
πληθυσμούς των τό γέρα* τής νίκης, είδε και 
άλλους μονάρχας όδηγήσαντας τ α ς έ θ ν . κ ά ς στρα
τιάς εις τά πεδία ενδόξων αγώνων. 'Αλλ' δ 'Έλ-
λην Βζσιλεύς αντιπροσωπεύει κάτι τ ι άπείρο-ς 
ύψηλότερον καΐ βαθύτερον. Ειναί το σύμβολον 
μακράς και πολυστενάκτου ίστορίας, είναι δ 
θρυλούμενος εκλεκτός των εθνικών ονείρο»ν. εί
ναι δ προσδοκώμενος Μεσσίας τής εθνικής λιτα
νείας ήτις εις τό εαρ τής εθνικής αναστάσεως 

τόν χαιρετίζει ώς Βουλγαροκτόνον. Πόσα ση
μαίνει ό τίτλος ούτος; ΚαΙ εϊς τά κύματα εκεί
να τοΟ εξάλλου λαοΰ, είςτούς χείμαρρους του έκ-
βεβακχευμένου πλήθους κυριαρχεί τό συναίσθη
μα δτι ό Κωσταντινος ό Στρατηλάτης βασιλεύς 
φέρει εις τήν αίχμήν τοΟ αήττητου ξίφους του 
τά δρια Ελλάδος σεβαστής, κραταιάς. 

ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

Π Ε Ρ I Ο Δ I Κ Α 

« 1 » ? & ! Ι 1 Β & 5 ί Α » 
Δίμηνον Περιοδικόν. 

ό τόμος 400—450 αε?Λδες. 
Συνδρομή φρα

= 10 προπληρωτεα 
Διεν&νναις— «Grammata» Ρ. Ο. Β. ι ι 
4 6 — A l e x a n d r i e 

Δ Η Λ Ω 1 1 Σ 
Θερμώς παρακαλοϋμεν τους ένταϋϋ·α καΐ 

τούς èv τω έξωτερικω αννδρομητάς μας, 
δπως λαμβάνοντε; ύπ' δψιν τάς θναίας 
ας ύφιστάμε&α προς σνντήρηαιν τον «.Αιολι
κού 'Αοτέρος» κατά τάς παρούσας Ιδίως 
περιστάσεις, εύαρεοτη&ώοι να μας έμβά-
αωαιν οί χα&νατερονντες τάςσννδρομάς των, 
ύποβοη&ονντες οϋτω τα έργον μας. 

j-ί 3\.ΙΕΥΘΤΝΣΙΣ 

Υπεύθυνος ΧΑΡΑΛΛΜ. Γ. ΒΑΦΕΙΛΔΙΙΣ 

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν " Ο Η Λ Ι Ο Σ , , 
Χ . Κ Ο Ν Τ Ε Λ Λ Κ & 

ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙ2 
—-^ο$£.ο^-— 

Καλλιτεχνική έκτύπωσις Φακέλλων, 
Έπιστολοκεφαλίδων, Λογ)σμών, Συν) 
μάτων, επισκεπτηρίων, Διπλοτύπων, 
Προσκλητηρίων καί 'Αγγελτηρίων Γά
μων και Αρραβώνων, Βιβλίων, Περιοδι
κών, Εφημερίδων κ. τ. λ. κ. τ. λ. 

Αναλαμβάνει παραγγελίας προς έκ-' 
τέλεσιν σφραγίδων έκ καουτσούκ και με
τάλλου ώς και πινακίδων έκ πορσελάνης. 
Χαχύτης καλαισθησία καί τιμ-αΐ συγχαταβατ&κα£ 

Β ϊ Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν " ° 
DÍA 

"Εφθασαν διάφορα εκλεκτά βιβλία: Δ&δακτ&κά, Έ χ -
κλησ^αστεκά* •Επ&<5τ^μ.ον&κά, Φελολογεκά, 1 ε -
χν&κά9 Μυθ&στορήματα, Δ ρ ά μ α τ α , Κωμ-φδέαε, 
Λ α ϊ κ ά βίβλέα, Εικόνες» πωλούμενα εις τιμάς άκατα-
γωνί στους. 

•Αναλαμβάνει παραγγελίας έπι βιβλίων μή υπαρχόντων 
έν τη ενταύθα παρακαταθήκη, έκτελούμεναι ταχέως και α
νελλιπώς. 
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