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ΠΕΡΙ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

Ul WJL ΠΕΡΙ TÄPEYSEQS TOH KTIQHISH 
f r mW 

Ι δ . 

Β. Tò είναι εν εκ των τεσσάρων 
στοιχείων τοΰ 'Αριστοτέλους, ό δέ Θαλής (600 
π. Χ . ) θεωρεί αυτό ώ ; μόνην βάσιν και αρ
χήν εξ ής παρήχθησαν καί παράγονται πάντα 
τα σώματα καί είς τό όποιον πάλιν έπιστρέ-
φουσιν. Ό Πλίνιος φρονεί οτι τα νέφη σχη
ματίζονται εκ της συμπυκνώσεω; του αέρος, ό 
δέ Νεΰτων παραδέχεται τούς υδρατμούς ώς σ ώ 
μα λίαν συγγενές τω αέρι. Αυτός ό Νεΰτων, 
ό Λάϊβνιτς καί άλλοι ενόμ^ον τον όρυκτον κρΰ-
σταλλον ώς ίίδωρ άπεκρυσταλλο)μένον, ένεκα της 
επιδράσεως μεγάλου ψύχους, ή ώς ό Δ ι ό δ ω 
ρος (30 π. Χ . ) ενόμιζεν, εκ τής επιδράσεως του 
ουρανίου πυρός. Τάς ιδέας ταύτας ήλεγξεν ό 
9Α γρ ικόλας κατά τον 16ον μ. Χ . αί ώνα, 
ένφ άλλοι πάλιν ύ-τεστήριζον δτι έκ τΐ>ς δι
αρκούς άποστάξεως τον ύδατος δύναται να σ /η-
ματισθή στεοεόν σώμα (γή). Ό Λαβοαζιέ απέ
δειξε το σφαλερον τήζ θεωρίας ταύτης" πλην 
καί οΰτος έφρόνει δτι το ΰδωρ είναι στοιχεΐ-
ον καί ό Maquer οτι είναι άμετάβλητον καί 
άφθορον. Τέλος το 1781 δ Cavendish άπέ-
δειξεν δτι κατά την καΰσιν του υδρογόνου έν 
τ ω αέρι σχηματίζεται ΰδωρ ισοβαρές προς τα 
καταναλισκόμενα αέρια. Π ρ ώ τ ο ; ό W a t t κατά 
το 1783 εξεφράσθη δτι το ΰδωρ είναι σώμα 
σύνθετον' ό δέ Λαβοαζιέ άναλΰσας αύτο πρώ
το;, απέδειξε: την εξ υδρογόνου, καί οξυγόνου 
σΰνθεσίν του. Καί τέλος ό Οδμβόλδος καί δ 
Γαϋλουσακ κατά το 1805 άνεκάλυψαν την πο-
σοτικήν αΰτοΰ συνθεσι\. 

Τό ϋδωρ, το κάλλιστον καί ύγιεινότατον 
ποτόν τοΰ ανθρώπου καί το μόνον ποτόν τών 
ζώων , αναντών έν τή φΰσει υπό τρεις μορφάς 
στερεάν, ρευστήν καί άεριοειδή καί χρησιμεΰον 
εις τον άνθρωπον δια διπλούν σκοπόν καί ώς 
τροφή κΆ προς καθαρισμόν, έχει καί διπλήν 
τι να καί ίδιάζουσαν δι 9 αύτο σημασίαν καί 
σπουδαιότητα. "Η σημασία του αΰτη άπ 9 αυ
τών ών αρχαιοτάτων χρόνων άνεννωρίσθη 
καί καλώς έξετιμήθη, όπως Ιδίως άποδεικνΰ-
ουσι τα κολοσσιαία τών 'Ρωμαίων υδραγωγεία 
τα μεταφέροντα από μεγάλων αποστάσεων το 
ΰδωρ τών ορέων καί δ;α πόσιν καί δια τα 
λουτρά, εις τας άνθρωποβρι&εις πόλεις τής ε
ποχή: εκείνης. Ά π ο τών χρόνων εκείνων κατά 
τήν ΰδρευσιν τών πόλεων, προηγοΰντο πάντοτε 
εξετάσεις τοΰ ΰδατός, ώ ; προς το ειδικό ν αυ
τών βάρος, τήν γεϋσιν, το μέρος τής προελεύ
σεως των, Ιδίως δέ ελαμβάνετο πολύ ύπ ' δψιν 
ή υγιεινή κατάστασις τών ανθρώπων ' τών με
ρών, ά φ ' ών προήρχετο το ΰδωρ. 

Αυτός δ "Ιπποκράτης εξετάζει ακόμη καί τήν 
θερμοκρασίαν του πηγαίου ΰδαιος, κατά τε τήν 
εκροή ν καί τήν διοχέτευσίν του, καί θερμό
τατα συνιστά εις τούς ιατρούς νά έφιστώσι τήν 
προσοχήν των εις τήν σύστασιν καί ποιότητα αυ
τού* αναγνωρίζει δέ καί επιβλαβή δια τήν ύ -
γείαν ύδατα, ώς τα ύδατα τών τελμάτων και 
τά παρόμοια. 

Ή τοιαύτη εξ;-:τασις τής φυσικής συστάσεως 
του ύδατος ήτο μέχρι προ ολίγων δεκαετηρί
δων ή μόνη εν χρήσει δπως κριθή ή ποιότης 
ποσίμου τινός ύδατος" ταύτην βαθμηδόν άντεκα-
τέστησεν ή επιστημονική αυτού έξττασις, ήτις 
σήμερον πλέον εϊναι καί ή μόνη έν χρήσει. 

Ή έξέτααις τον νδατος, Ιδίως δέ τού προς 
πόσιν προωρισμένου, οφείλει νά διενεργηθή 
μετά μεγίστης ακριβείας* διακρίνεται δέ εις 
χημίκήν, μικοοοκοπίκην καί βακτηριολογι-
xijv έξέτασιν. Ή χημική έξέτασις διαιρούμενη 
καί πάλΙν εις ποιοτική ν καί ποσοτικήν, οφείλει 
νά πρυσδιορίση τίνα ξένα συστατικά καί εις 
τίνα ποσότητα περιέχει τό ύδωρ. Ή μικρο-
σκοτική οφείλει νά έξετάση καί αυτό τό ύδωρ 
καί τά έν αύτφ περιεχόμενα στερεά συστατικά 
καί τά διά του βρασμού σχηματιζόμενα καθι-
ζήματα. Ή βακτηριολογική τέλο; έξέτασις ά
φορα τήν παρουσίαν νοσογόνων μικροοργα
νισμών. Αί εξετάσεις αύται πρέπει νά έκτελε-
σθώσιν υπό λίαν πεπειραμένων και ειδικών έπι-
στημόνο)ν, ϊνα έ'χωσι κύρος. 

Τό καλόν πόσιμον ϋδωρ είναι διαυγές ά-
χρουν καί άοσμον καί έ'χει γεϋσιν εύχάριστον 
καί δροσεράν. Τάς ιδιότητας ταύτας πληροί ώς 
επί τό πλείστον τό χημικώς καθαρόν ύδωρ τό 
συνιστάμενον μόνον από τά χημικά αυτού σ υ 
στατικά ήτοι από ϊν μέρος οξυγόνου καί δύο 
μέρη υδρογόνου, καί τό δποΐον παρέχει ήμΐν 
ή φύσις εκ τών έν τή ατμόσφαιρα αΐω-
ρουμένων υδρατμών, οϊτινε; συμπυκνοΰμε-
νοι διά τής ψύξεως καταπίπτουσιν υπό μορφήν 
βροχής χιόνος, χαλάζης, δρόσου κ. τ. λ. είς 
τήν γήν. Καί αύτο δμως τό έκ τής ατμοσφαί
ρας καταπίπτον βρόχινο ν ΰδωρ μέχρις δ του 
φθάση εις ημάς, παρασύρει καί παραλαμβάνει 
κατά τήν πτώσίν του, έκ τού αέρος ε'λθα αύ
ται αιωρούνται, ξένας τινας ουσίας, (ιδίως κο-
νιορτόν άνθρακικόν δξυ κ. Λ . π.) ώστε χημι
κώς καθαρόν ΰδωρ, μόνον τεχνητώς, ητοι διά 
τού βρασμού καί τής εξατμίσεως ή άπυστάξεως, 
δυνάμεθα νά έχωμεν. "Ας μή νομίσο^μεν δμως 
ά φ 5 ετέρου οτι τοιούτον έξ οηοσταξεο>ς προ-
ερχόμενον χημικόν, ας τό δνομάσωμεν ούτω, 
δ^ωρ είναι πολύ κατάλληλον προς πόσιν* μα-

Αίολικος *Α<ηή$ 

κρά χρήσι: τοις>ΰτου ύδατος, θά καθίστατο ί
σως ανυπόφορος καί αηδής *). λιότι τό πόσι-
μον ύδωρ οφείλει μέν νά είναι απολύτως καθα
ρόν καί ελεύθερον επιβλαβών αναμίξεων, πρέ
πει όμως νά περιέχη καί τινα ξένα στοιχεία, 
δ ι ' ών καί εύαρεστοτέραν γεύσιν αποκτά καί 
την δίψαν καταπαύει* τό καλόν εύχάριστον ΰ 
δ ω ρ οφείλει νά έ'χη το <5ιαυγές καί απαστράπτον 
χρώμα τού κρυστάλλου, ένεκα τής ποσότητος τού 
αέρος καί τού ανθρακικού οξέος τά όποια πρέ
πει νά περιέχη, προς τούτοις νά έ'χη χαμηλήν 
τινα θερμοκρασίαν (ουχί υπέρ τούς 10 βαθμούς 
Κελσίου), έκτος τούτων νά περιέχω καί τινα ά
λατα είς διάλυσιν, ώς άνθρακικήν μαγνησίαν, 
χλωριούχον νάτριον (μαγειρικόν άλας), χλωρι-
οΰχον κάλιον κ.τ.λ. εις μικράς πάντα ταύτα πο
σότητας. Τοιούτον εξαίρετο ν ύγιεινόν καί δρο-
σιστικόν ύδωρ είναι τό πηγαΐον ϋδωρ τό έκ 
τών εγκάτων τής γής, έκ τών έν αυτή ύ -
παρχουσών φυσικών δεξαμενών είτε αυτομάτως 
εις τήν γήν έξερχόμενον καί εις φυσικός πη· 
γάς καί εις ρυάκια και ποταμούς απ )λήγον, εί
τε καί τεχνιτώ; κατά διαφόρους τρόπους έξαγό-
μενον ώς κατώτερο) θέλομενϊδει. Καί αυτό 8-
μο>ς τό καθαρώτατον πηγαΐον ύδωρ, έ'νεκα τής ι
διότητος τήν δποίαν έχει τό ΰδο>ρ εν γένει νά δι-
αλΰτ] καί παραλαμβάνη έν έαυτφ καί ξένα στοι
χεία, περιέχει πάλιν έν διαλύσει πολλά ξένα συ 
στατικά τά δποΐα αντλεί έκ τών στρωμάτων τής 

1) Ούχ* ήττον γνωστόν δτι είς μέρη άνυδρα έν
θα ελλείπει τό πόσιμον ΰδωρ, καθώς εις Χοδέϊόαν 
καί "Αδεν τής Ερυθράς θαλάσσης καί *1ς διαφό
ρους Εύρωπαϊκάί αποικίας, δι* εγκαταστάσεως νεω-
τάτων διϋλιστικών μηχανών μεταβάλλουσι τό θαλασ
σ ώ ν εις γλυκύ χρήσιμον ΰδωρ. Καί αυτοί δέ οί 
πλοίαρχοι τών πρό τίνος έλθόντων ενταύθα δύο Γαλ
λικών άντιτορπιλλικών μέ διεβεβί:ίωσαν δτι κατά τον 
κανονισμόν τών πλοίων ώς πόσιμον διά τά πληρώ
ματα ΰδωρ, ουδέν έτερον επιτρέπεται ή τό άπό τοΰ 
ατμού αυτών τών κινητηρίων μηχανών τών πλοί
ων, διά τών άποψυκτηρίων (ΌΟΝΟΕΝεΑτευκε), πα
ραγόμενων ΰδωρ. Ζητήσας προς δοκιμήν εν ποτήρι-
ον τοιούτου ΰδατοί εΰρον αυτό άοκετά εΰγευστον 
καί γλυκύ. Τέλος δέ καταντφ και ζήτημα εξεως τό 
τοιούτον ή τοιούτον τήν γεύσιν ΰ<5ωρ. 

γής εντός τών οποίων είναι άπο-θηκευμένον, κα
θώς μέταλλα (ιδίως σίδηρον^) αέρια, τίτανον καί 
άλλα.Αναλόγως τοϋποσού τών ξένων τούτων συ
στατικών τά δποΐα περιέχει τό πηγαΐον ίίδωρ 
διακρίνεται ει, μαλακόν και σκληρόν 2Κ Και 
μαλακόν μέν δνομάζομεν τό καλόν πόσιμον γλυ
κύ ΰδωρ, σκληρόν δέ τό περιέχον μεγαλητέραν 
τοΰ δέοντος, ποσότητα ξένων συστατικών ιδί
ως τιιανο)δών αλάτων 3>. Τό τοιοΰιο ΰδωρ 
προξενεί εις τον μή συνηθισμένον στομαχικάς 
και πεπτικάς διαταράζεις, και δέν είναι κατάλ
ληλον διά τήν παρασκευήν τών τροφών, διότι 
δέν βράζει τά όσπρια ή και αυτό ακόμη τό κρέ
ας, περιβάλλον αυτά μέ τιτανώδες περικάλυμ-
μα, δι 5 ου εμποδίζεται ή διάβρεξις αύιών. Τό 
σκληρόν ΰδωρ ε/ει ακόμη καί τό μειονέκτημα 
δτι δέν διαλύει τον σάπωνα, σχηματίζον άδι-
άλυτον τιτανοΰχον σάπωνα, οΰτως ώστε καί τό 
ήμισυ τοΰ σάπωνος άνωφελώς χάνεται καί τά 
ενδύματα δέν καθαρίζονται. Έ κ τής αυτής αι
τίας δηλ: έκ τοΰ δτι είναι κεκορεσμένον μέ 
συστατικά έν διαλύσει καί δεν δύναται νά πα
ραλαβή καί άλλα ακόμη, είναι καί άκατάλλη-
λον πρόο παρασκευήν καφέ, τεΐου καί τών τοι
ούτων. Τό καθαρώτερον καί καλλίτερον πηγαΐ
ον ΰδωρ είναι τό προερχόμενον έκ καθαρών 
στρωμάτων γής ή καί στρωμάτων μή &ιαλυομέ-
νων καθώς δ γρανίτης κ. λ. π. 

2) Τ ό μαλακόν ΰδωρ λέγεται καί ρνπτιχόν, κατά 
τήν έπιστημονικήν αυτού εκφρασιν (ή ορον^ καθώς 
καί τό σκληρόν λέγεται άρνπτιχόν. Ή λέξις παρά
γεται έκ τού ρήματος ρύπτω (μελ. ρύψω) δπερ ση
μαίνει καϋαρίζω πλύνω. Ρνπτίχόν λοιπόν τό κατάλ
ληλον προς καθαρισμόν, καθώς καί άρνπτιχόν το άν-
τίθετον τούτου. 2ΐ|μερον τά όνομάζομεν καλό καί 
άσχημο νερό. 

3) Ή σκληρότης τού ΰδατος υπολογίζεσαι κατά 
βαθμούς. - Έ ν Γερμανία εΐς βαθμός σκληρότητος 
ισοδυναμεί μέ εν μέρος τιτάνον, ή τής ισοδυ
νάμου μαγνησίας, έπί 100 χιλιάδων μερών ΰδατος 
(έν Γαλλία 0,56, έν "Αγγλία 0,8 έπ'ι 100 χιλιάδων). 
Οί βαθμοί τής σκληρότητος δέν πρέπει νά ύ ι ερ-
βαίνωσι τούί 18 ίνα τό ΰδωρ είναι ακόμη χρήσιμον. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

Μετα πόθου έπιζητοΟμεν νά γνωρίζωμεν τό Ά φ ' ου αί θρησκεία; έχαρακτήρισαν τόν θά-
σκοτεινόν μέλλον έν ω εμφωλεύει ό θάνα- νατον ώς άνάπαυσιν, αΕ κοινωνίαι άποκαλοΟσιν 

τ 0 ς 4 αυτόν άπώλειαν καί κενόν δυσαναπλήρωτον, 

• * * * 
ΔικαιοΟμεν τούς άποθανόντας διότι άδυνατοϋ-

Τ ά £θνη έν τ^ διαδόσει τοΟ πολιτισμοΟ χύ- μ ε ν μ ε τ α θάνατον νάτούς άδικώμεν. 
νουσι χείμαρρους αιμάτων. Τί ειρωνεία! 

Ή σκαπάνη τοο γεωργοο παρασκευάζει εύ-
ημερίαν xal ή γραφίς τί)ς διπλωματίας δ-
λεθρον. 

Κυδωνίαι Αναχωρητής 
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(Συνέχεια έχ χ ο ϋ 

Έν τώ μεταξύ, ό διευ
θυντής της Αστυνομίας κα-
τέφθασεν έπί τόπου ένπάση 
σπουδή διά του αυτοκινήτου 
του, έπεσκόπησε, μεθ' δ κα
θώς οί άλλοι ήναγκάσθη να 
ομολογήσητήνάδυναμίαντου. 
'Η λύσις έν τούτοις ήν έπρό-

τεινε δέν ήτο έστερημενη ευφυΐας. Προ-
ετίθετο νά περιτριγυρίσω τον κίονα κατά 
Ισοϋψές έπίπεδον τής Γέφυρας καΐ τής δ-
δοΰ άπδ ανθρώπους οίτινες θά έκράτουν 
δίκτυον προωρισμένον δπως δεχθή το παι-
δίον δταν ήθελε πέσει. Ά λ λ ' ώμολόγησεν 
8τι ή απόπειρα αΰτη θά ενείχε κίνδυνον δι
ότι θά ήτο ανάγκη νά χωρισθή τδ παιδίον 
άπδ του πιθήκου καί προς τοΰτο θά ήναγ-
κάζοντο νά άποστείλωσιν εις τήν κορυφήν 
του κίονος άνθρωπον ώπλισμένον μέ κον-
τδν έξ ίνδοκαλάμου φέροντα είς το άκρον 
βρόχος. 

— Οχι! Οχι! άνεφώνησεν ό πτωχός ρά
πτης, ό όποιος ήτο Ιτι έν τη αύτη περι
βολή, οΐαν είχε κατά τήν έκ τής πυρπο-
λουμενης οικίας φυγήν του,—σας τδ απα
γορεύω! Τδ παιδί μου θά φονευθή! 

Ή μήτηρ ήρχισε νά διαμαρτύρεται με
τά σφοδρότητας καί ορμής ώς τρελλή.Οί πα
ριστάμενοι αρκετά πλησίον ώστε νά άκού-
ωσι τάς αναφωνήσεις καί τους λυγμούς 
της ήσθάνθησαν μεγίστην συγκίνησιν ε
πομένως ό διευθυντής τής Αστυνομίας πα-
ρητήθη του σχεδίου του και έκοινοποίησε 
τήν άδυναμίαν του είς τδν όδοφύλακα δσ-
τις είχε προσδράμει δλως ασθμαίνων. Ά λ 
λα καί ό δημόσιος ούτος υπάλληλος δέν 
εδρίσκετο δλιγώτερον στενοχωρημένος, δι
ότι διετέλει έν μεγάλη αμηχανία πώς θά 

προηγουμένου) 

κατώρθ-ου νά διανοίξη τάς οδούς άπδ τάς 
χιλιάδας αύτάς των έν δπερδιεγέρσει κεχη-
νότων. 

Έν τούτοις είς τάς τελευταίας γραμμάς 
τοΰ πλήθους παρήχθη μεγάλη δίνη συν
οδευομένη ύπδ κραυγών και έπιφωνήσεων* 
εΐδον αίφνης άνθρωπον μέ κόμην μέλαιναν 
και κρίκους είς τά ώτα καταβάλλοντα ά-
πέλπιδας προσπάθειας δπως διανοίξη δ£-
οδον άνά μέσον του συμπαγούς πλήθους. 

Έκραύγαζε μεθ' δλης τής ισχύος του 
Ίταλιστί και έχειρονόμει δσον ήδύνατο δπως 
κατορθώση νά καταστή καταληπτός. Τδ 
πλήθος ένόησε τέλος δτι εΐχεν ενώπιον του 
τδν κύριον του πιθήκου. Κατέφθανεν έκ τής 
οίκίας ενός των συμπατριωτών του, δπου 
είχε ζητήσει άσυλον κατά τήν νύκτα. Τά 
ανθρώπινα κύματα άηνα έκάλυπτον τά ε
πικλινή επίπεδα τής Γέφυρας διηνεώγησαν 
δπως τ^ν αφήσουν νά περάση. Μέ οφθαλ
μούς έκφρονας, τδ πρόσωπον ήλλοιωμένον, 
ψιθυρίζων εισέτι λέξεις ακατανόητους δ 
Πρέλλης ώρμησε τρέχων είς τδ ελεύθερον 
διάστημα τδ όποιον ή Αστυνομία είχε δι
ανοίξει είς τήν βάσιν τοΰ κίονος. Έκεϊ δδ-
ρίσκοντο οί γονείς του παιδίου καί οί τρεις 
δημόσιοι λειτουργοί τής πόλεως. 

— Ό πίθ-ηκός σου! ούρλίασεν ή κυρία 
Μάρσου, δρμήσασα ώς τίγρις δπως άρπά-
ξη τδν Νεαπολιτάνον άπδ του λαιμοΰ, μου 
έκλεψε τδ παιδί μου! 

—"Οχι! "Οχι! άντέτεινεν δ δάπτης θέ
των τήν χείρα έπΙ τοΰ ίσχνοΰ βραχίονος τής 
συζύγου του, ό πίθηκος έσωσε τδ παιδί 
μας! ένθυμήσου τήν φωτιάν! 

—Μίνϋα μου! Μίνϋα μου! έστενα-
ζε γοερώς δ Πρέλλης. 

Ή απώλεια τοΰ συντρόφου του καί συ
νεταίρου του τδν οποίον δπερηγάπα ήτο δι' 
αύτδν ομοίως σκληρά δπως ή έξαφάνισις 
τοΰ παιδίου διά τήν κυρίαν Μάρσου. Τους 
οφθαλμούς πλήρεις δακρύων ήγειρε τήν 
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κεφαλήν πρδς τήν κορυφήν τοΰ κίονος είς 
τήν άκραν τοΰ οποίου διεκρίνετο ή αιω
ρούμενη ούρα καί τά μέλανα πέλματα τών 
ποδών τής πιθήκου. 

Μίνϋα! Μίνϋα! έκραύγασεν. 
Καί προσκαλών αυτήν διά τών θωπευ-

τικωτέρων ονομάτων προσεπάθει νά τήν 
παρακίνηση νά καταβη\ 

"Ισως ή φωνή του έχάνετο έν τή οχλο
βοή τοΰ τρικυμιώδους πλήθους καί έν τψ 
δαιμονιώδει κρότω τών μετά ταχύτητος καί 
άδιακόπως διερχομένων άμαξοσιοιχιών αϊτι-
νες Ισειον δλον τδ οικοδόμημα τής γιγαν-
τώδους Γέφυρας, οπωσδήποτε ή Μίνϋ'α 
δέν έφάνη νά τδν ήκουσε καί δέν έκαμε 
καμμίαν κίνησιν. Ό Πρέλλης έκίνει τους 
βραχίονας καί τήν έπεκαλείτο έκ νέου με
τά τόνου πλήρους τρυφερότητος, μέ ονόμα
τα στοργικά καί οίκεία, μέ προσωνύμια ποι
ητικά καί υποκοριστικά καί ή φωνή του 
καθίστατο θωπευτική ώς ή τοΰ ερωτευμέ
νου, άλλ' ουδέν επετεύχθη· τδ ζώον έδεί-
κνυτο κωφδν είς τάς προσκλήσεις του καί 
έξηκολούθει μόνον νά σφίγγη μέ τήν αυ
τήν μητρικήν περιπάθειαν τδ πολύτιμον άν-
θρώπινον φορτίον του. Τότε απελπισία κα
τέλαβε τδν Πρέλλην άπηχήσασα έπ! τών 
συνεσπασμένων χαρακτηριστικών του. 

Ά λ λ ' αίφνης φώς εμπνεύσεως δι'έλαμ-
ψεν είς τούς μέλανας οφθαλμούς του. Ά -
νααωνήσας τι άκατάληπτον, μετεστράφη,ώρ-
μησε δ ' έκ νέου διά μέσου τοΰ πλήθους 
διαγκωνιζόμενος δπως έξέλθη. 

Ή πρωία εΐχεν αρκούντως ήδη προ
χωρήσει. Ά π δ οκτώ ωρών τδ μικρδν παι
δίον τοΰ δάπτου εδρίσκετο έπΙ τοΰ πελω
ρίου τούτου δποβάθρου είς τούς βραχίονας 
τοΰ παραδόξου τούτου φύλακος. Ό "Ηλι
ος αναφανείς είς τδν Ούρανδν ήρχισε ν ' 
άκοντίζη τάς ανηλεείς ακτίνας του έπΙ τής 
πόλεως 

Αίφνης βοή ήγέρθη. Ό Σάνδρος Πρέλ
λης άνεφάνη μακρόθεν, ώθών πρδ αύτοΰ 
τδ μουσικδν όργανον του. Ώ ς τήν πρώτην 
φοράν, δπότε είχε καταφθάσει παρά τδ ε
πικλινές έπίπεδον τής Γέφυρας, τδ πλήθος 
παρεμέρισε διά νά τοΰ άφήση έλευθέραν 
τήν δίοδον. Έκύλισε μέχρι το5 κίονος τδ 
βαρύ πολύχρωμον δργανόν του. Είτα μετά 
δραματικών χειρονομιών άπηυθύνθη πρδς 
τού ς έν άμηχανί^ διατελούντος δημοσίους 

λειτουργούς. Ουδείς ουδέ λέξιν ένόησεν άπδ 
δ,τι τούς έφώνει 5 Πρέλλης. 

Τότε ρακένδυτον χαμίνιον έπλησίασ& 
καί εξήγησε τούς λόγους τοΰ Ίταλοΰ. 

— «Ζητεί δ.ιως κατάπαυση ό ϋόρνβος 
τών αμαξών και τών Σιδηροδρόμων, δι 
ότι αλ7.ως ό πίθηκος δεν ϋ' άκούσί] τήν 
μονσικήν». 

Ά π δ στόματος είς στόμα ή αίτησις τοΰ 
Σάν5ρου Πρέλλου έπανελήφθη είς δλον τδ 
πλήθος* τδ δέ πλήθος κατέστη, πάραυτα 
άνυπόμονον καί δργίλον. 

—Σταματήσατε τήν κυκλοφορίαν! Στα
ματήσατε τούς Σιδηροδρόμους! άνεκραύγα-
σαν χιλιάδες φωνών έπιτακτικαί. 

Μετά παρέλευσιν στιγμών τίνων ή κυ
κλοφορία έσταμάτησε. Καί τδ πλήθος αύτδ 
ησύχασε καί έσίγησε. Έπερίμενέ τις δτι 
έμελλε νά λάβη χώρα ν τι τδ δπερόχως 
τρομερδν καί φρικιαστικόν. 

Τότε διαυγής καί εύηχος μουσική α
προσδόκητος διέκοψε τήν δπεράνθρωπον 
σιγή ν. ΤΗτο τδ μουσικδν όργανον τοΰ Πρέλ
λου, τδ όποιον έπλήρου τδν αιθέρα δια τών 
μεταλλικών μελωδιών του, δίκη ν κτυπημά
των έπί τοΰ άκμονος. Ή Γέφυρα ολόκλη
ρος έφαίνετο δονούμενη υπδ τδ κράτος τής 
μουσικής ταύτης. Ύπελάμβανέ τις δτι τά 
μεγάλα καί μικρά σχοινία τά διασταυροΰν-
τα κ α θ ' δλας τάς διευθύνσεις τδν γιγαν-
τώδη τής Γέφυρας σκελετδν εΐχον μετα-
τραπή είς μουσικάς χορδάς έν ανακρούσει 
δπως διασχηματίσωσι γιγαντιαίαν χαλυβδί-
νην μυθικήν άρπαν. Τδ πλήθος ανεγνώρι
σε γνωστδν μουσικδν μέλος « L a Donna 
è Mobile» τοΰ 'Ριγολέττου καί ασυναί
σθητους όπέκυψε σιγηλώς είς τδν δυΘμικδν 
τόνον τής μουσικής. 

θριαμβεύουσα, χαρμόσυνος ή μουσική 
δονούμενη καί σφυρηλατουμένη ανήρχετο 
πρδς τδν αίθέριον Ούρανόν. Μόνον δ Πρέλ
λης έγίνωσκεν οποίαν μαγικήν έπίδρασιν 
ήσκει ή μελωδία αΰτη έπί τής καρδίας τής 
Μίνϋας του. Τδ αποτέλεσμα δπερ παρή-
γεν έπ' αυτής ήτο πάντοτε τδ αυτό· δπου 
καί αν αύτη εδρίσκετο προσέτρεχε παρευ-
Θύς είς τάς άγκάλας τοΰ κυρίου της. 

Ή Μίνϋ'α ήκουσε τήν μουσικήν καί ά-
πεκρίθη είς τήν πρόσκλησίν της. Βοή πε
ριχαρής ήγέρθη έξ δλων τών γειτονικών 
οδών δεσπόσασα πρδς στιγμήν τής μούσι-
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κής. Ή Μίνϋα, κατήρχετο τού γεισώμα
τος καΐ άνερριχάτο ε^, τδ μέγα σχοινίον, 
τδ συνδέον τα δύο άκρα της Γέφυρας. Ή 
άλυσίς της ταραττομένη ύπδ της κινήσεως 
τής καθόδου της ήχει ήδέως άπδ καιρού 
εις καιρόν έκράτει πάντοτε είς την άγκά-
λην της τδ ήμίγυμνον παιδίον. Ό Πρέλ-
λης επέσπευσε τήν κίνησιν του μουσικού 
τοι. δργάνου και ή μουσική έφαίνετο γε
νομένη θορυβωδεστέρα. Ταυτοχρόνως δέ ο
λίγον κατ' ολίγον ή Μίνϋ·α κατήρχετο— 
ύποπτος και περιεσκεμμένη — σταματώσα 
κατά στιγμιαία διαλείμματα ώσεί άττηχθά-
νετο νά έπανέλθη έπί τής Γης, έπί τής Γης 
ταύτης τής οικουμένης ύπδ ανθρώπων και 
δπου οί άνθρωποι συμπεριεφέροντο μετά το-
σαύτης αφροσύνης και άστασίας. Ά λ λ α πα-
ρατηρήσασα τδν κύριόν της άφήκε τδ μέγα 
σχοινίον ολισθαίνουσα κατά μήκος ενός των 
χαλύβδινων σχοινίων των συνεχόντων τά 
προχώματα τής Γέφυρας. 

—Μίνϋα! Μίνϋ·α Μου! άνέκραξεν δ 
Σάνδρος Πρέλλης. 

—«ΙΙαιδί μου! Θησαυρέ μου!» άνεφώ-
νησεν ή Σάρα Μάρσου, όρμώσα δπως από
σπαση τδ παιδίον έκ των χειρών τής πι
θήκου. 

Έκάλυψε διά φιλημάτων τδ πρόσωπον 
και τδ σώμα του μικρού πλάσματος, αί 
δέ κραυγαΐ άς τούτο άνέδιδεν ήτο δι1 αυτήν 
θεία μουσική. Ή Μίνϋα έμεινεν ακίνη
τος παρατηρούσα τριγύρω της, καμμύουσα' 
τούς δφθαλμούς, μέχρις οδ δ κύριος της 
τήν έκάλεσεν έκ νέου διά του Ονόματος 
της. Τότε δήξασα δλολυγμδν παθητικδν 
έπήδησεν είς τήν αγκάλη ν τουκαΐ περιεστά-
λη είς τδ στήθος του 

Μετά ήμίσειαν ώραν τά πάντα εΐχον ανα
λάβει τήν συνήθη των δψιν, άνωθεν, κά
τωθεν καΐ πέριξ τής Γέφυρας. 

Ουδέν πλέον ίχνος του έκτυλιχθέντος 
δράματος άπέμεινεν—ουδέν, πλήν τής μα
κράς καϊ λεπτής έρυΰ·ράς γραμμής τής 
έκτεινομένης άπδ τής βάσεως τοϋ κολοσσι
αίου κίονος μέχρι του άκρου του άετώδους 
γεισώματος του τού υπερηφάνως υψουμένου 
πρδς τδν κυανοΰν Ούρανόν. 

ΤΕΛΟΣ 
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Κυδωνίαι ΙΩΝ 

Ή τελευταία ήμερα τής άμφιετηρίδος coi 
μάρ εύρος Λουκιλλιανοΰ είχε ν ήδη δΰση, κα2 ε
ρειπιώνες αντί καλλικτίτων οικιών, και αίματα 
αντί τής ζωής, και τέφρα και σποδός απέμει
ναν άντί τής πόλεως, παρά τον αΐγιαλόν τής 
Αίολίδος ταύτης γης. Οί Κυδωνιάται πλανήτες 
νΰν και πένητες, μόνον τήν προς τον Θεόν ελ
πίδα και τήν προς τον Σουλτάνον πίστιν των 
δεν εΐχον εν τή δίνη εκείνη των συμφορών τής 
εποχής άπολέση έν τή καθαρά αυτών, ην οΐ-
δεν ό Κύριος, συνειδήσει, καί, κατά Maxime 
Raybaud ;ιαί τήν ζώσαν παράδοσιν, από των 
σωτείρων νεών άνατείνοντες τάς ίκέτιδας χείρας 
προς τον οΰρανόν, καί τήν καρδίαν προς τήν 
Κωνσταντινοΰπολιν, άνεβόων κλαίοντες καί 
θρηνοϋντες" «Χαίρε, της Αίολίδος γη, των η
μετέρων πατέρων γη" είθε να σέ έπανείδωμεν 
πάλιν, είθε τα τέκνα ημών να σέ άσπασθώσι 
πάλιν ποτε ώραιοτέραν καί εύδαιμονεστέραν!» 
Καί ήκουσ<·ν άνωθεν ό Θεός ό παντογνώστης 
καί δικαιοκρίτης τήν δέησιν ταΰτην των δυστυ
χών, οΐδε γαρ δτι «άπώλοντο, άπώλοντο δι' 
άνομίαν χειλέων αυτών >, καί πέραν προ; τον 
Βόσπορον ή διαίσθησις τής σοφίας καί ή πα
τρική καρδία Ένος ευκλ:ώς άνάσσοντος καί 
Μεγάλου Σουλτάνου βαθέως ήσθάνθη τήν ί-
κέτιδα έκείνην οδΰνην! 

Οί Κυδωνιάται, δσοι περιεσώθησαν των δει
νών τής πενίας, τοϋ πολέμου καί τών νόσων, 
εζων εν τή ξενία γή, κατ' αντίθεσιν με τήν 
προτέραν έν τή πατρίδι τών εμφυλίων ερίδων 
καί κομματικών ταραχών καί περί αρχής στά
σεων, ΰπείκοντες εΐς τούς Δημογέροντας, παρ' 
ών ήλπιζον το πο&ούμενον, και οΐωνεί έφε-
κτικήν τηροΰντες στάσιν, έπέμενον να παρί
στανται ώς αυτοτελής Κοινότης, αντιδρώντες 
παθητικώς εις τήν διάσπασιν καί άπορρόφησιν. 
Το προς τον Διοικητήν τής ΑΙγίνης ύπ ' αριθ
μόν 2522 καί ήμερομηνίαν 19 Όκτωβρίου 
1830 του Κυβερνήτου έγγραφον, ρητώς τούς 
συμβουλεύει «έάν θέλωσι να άπολαύσωσι της υ
ποδοχής καί τών ωφελημάτων, να παύσουν τήν 
διοίκησιν τών Δημογερόντων καί Επιτρόπων 
καί να μή θεωρώσιν εαυτούς παρά ώς πολί-
τας τοΟ νέου κράτους.» 'Αλλ ' οί Κυδωνιάται 
εΐχον τον νουν καί τήν καρδίαν αεί έστραμμέ-
νην προς τήν ΑΙολίδα γήν τών πατέρων των. 

"Εκ τής ξενίας γής εΐχον απευθύνει δι ' Ιδί
ων απεσταλμένων προς τήν, Α . Α. Μ. τον 
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Σουλτάνον Μαχμούτ τον Β!, Μέγαν εν τή 
καθόλου ιστορία του κόσμου, καί άνώτερον τοϋ 
δαμαστοΰ τών Πραιτωριανών Καίσαρος, καί 
του ιών Στερλίντσων Μεγ<ΐλου Πέτρου, ύπο-
κλινή καί ΊΚΕΤ2ΥΤΉΡΙΟΝ άναφοράν, έν ή άπο-
δεικνύοντες τήν αθωότητα αυτών καί αποδίδον
τες ακεραίαν τήν συμφοράν των είς τους πέ
ριξ Τοπάρχα:, θερμότατα έξεζήτουν τήν πα-

. A<.g\ λινόστησιν. Καί ό σοφός Έκεΐ-
Ο $\3r νος Σουλτάνος, όστις έγνω ώ : 

σπουδαιοτάτην τοϋ Κράτους Του 
^My^ μεταρρΰθμισιν, ού μόνον τελεί-
-ISfCi^K ω ^ να πατάξη τυύς ανυπότακτους 

'•tyjVif καί όλετήρας Γενιτσάρους, άλλα 
J καί, διά τήν συνοχήν καί καλήν 

διοίκησιν καί ενιαία ν τών απέραν
των επαρχιών, τυύς ιδιοτελείς καί 
εγείροντας αυθάδη καί κακήν 
κεφαλήν άπειθεΐς Τοπάρχας εξου
δετέρωση, ώς φαίνεται εκ τώνμε-
tà ταΰτα εύσπλαγχνικών καί πα
τρικών δια τούς Κυδωνιάτας Του 
έργων, ηύδόκησε καί επέβαλε τήν 
άπονομήν υψίστης δικαιοσύνης, 
τελείως άποκαταστήσας τούς ελε
εινούς εκείνους πρόσφυγας. 

Μετά τήν παλινόστησιν δ'τε δι
εξήγοντο περί τών κτημάτων δι
απραγματεύσεις μεταξύ τών Κυ-
δωνιατών καί «του ΎπουργοΟτών 
προσόδων καί της δεκάτης 'Απ-
τουρραχμάν Ναφήζ πασά» πριν 
οριστικώς λήξωσιν, ή πρίν εν
τελή λάβωσι γνώσιν τών άπο-
φασισθέντων οί πατέρες μας, δι' 
αναφοράς προς τα Σ . Πατριαρχεία 
παραπονούνται ύπομιμνήσκοντες 
καί πάλιν τήν αθωότητα των, καί 
τήν έλεεινήν κατάστασίν των, καί 
αιτούνται τήν μεσιτείαν Των καί 
άντίληψιν ώ ; εξής. 

Τήν Ύμετέραν Παναγιότη-
τα κ. τ. λ. 

«Έπαναλαμβάνο-
μεν καί πάλιν μέ τάς πλέον ειλι
κρινείς καί καθαράς λέξεις τα κα-
θιερωθέντα δίκαια μας δια της 
άθωότηοός μας, δτι ποτέ δέν έ-
στάθημενέπαναστάται, καί δτιδλος 
δ κόσμος έγνώρισε τήν άδικον 
καταδρομήν μας, καταδρομήν τοι-

αύτην δποία σήμερεν ικανοποιείται μέ φαινο-
μένην δόσιν ιδιοκτησιών, άνάρμοστον διόλου ώς 
προς τήν πιστήν ύποταγήν μας είς τήν Τ . ίΐυ-
λην. 'Γπενθυμίζομεν προστούτοιςεΐςτήνΤ. Πύλην 
τήν κατά τό 1821 έμφανισθεΐσαν άναφοράν 
μας, προς τήν Α. Α . Μ. δια τοϋ τότε Πανα-
γιωτάτου Δεσπότου, είς τήν οποίαν έξιστορήσα-
μεν τα τραγικά συμβάντα μας, τάαΐτια της 
αδίκου καταστροφής, άτινα ήσαν οί πέριξ 
ΤΟΠΑΡΧΑΙ,καί είς αυτήν ταύτην τήνάναφοράν, 

άφοΟ διωμολογήσαμεν έκ νέου τήν ύποταγήν 
μας, έζητήσαμεν τά ελέη της Α . Α . Μ, κοΊ 
τήν έπανάκαμψιν είς τάς πατρώας εστίας μας. 
Ή δέ Τ Πύλη καταγνοϋσα τήν αθωότητα μας, 
διέταξεν αμέσως δι' 'Ιεράς Τψηλης Διαταγής 
νά διαμένωμεν δπου ευρισκόμεθα, μέχρι δευ
τέρου Διατάγματος. ' Α φ ' ού λοιπόν ή άθωό-
της μας έγνώσθη, άφ ' οΰ έπανήλθομεν διά Φιρ-
μανίου καί κατοικοΟμεν είς τόπον ύποτεταγμέ-
νον πρός τήν Τ . Πύλην ά φ ' ού κανένα έγ
κλημα δέν καθάπτεται τήν πιστοποίησιν της 6-
ποκλίσεώς μας > 
. Λεν γνωρίζομεν εάν τά Σ . Πατριαρχεία I-
μεσίτευσαν ή οΰ παρά τή ' Υ . Πύλη διά τά αι
τήματα τών Κυδωνιατών, υί όποιοι ώς έκ τής 
άνο) αναφοράς καταφαίνεται, ήξιώθησαν τής 
ευμενούς προσοχής τής Α. Α . Μεγαλειότητος, 
εδικαιώθησαν καί εΐδον άνατέλλουσαν παλινό-
στιμον ήμεραν, βλέπομεν όμως αυτούς διά λί
αν ισχυρών επιχειρημάτων άποδειχΟείσης πίστε
ω ς καί άνορ&ώοεως παρακαλοϋντας «τδν Πα-
ναγιώτατον Δέσποτα καί τήν Άγίαν καί Ίε-
ράν Σύνοδον έκ μέρους δλων τών κατοίκων νά 
έμφανίαωσι τήν παροΟσαν όποκλινή άναφοράν 
προς τήν Α . Α . Μ. άπδ της Όποιας τά ά
φθονα ελέη, περιμένομεν ευέλπιδες τήν άνακού-
φισιν τών δεινών μαςκαί τήν έπισφράγισιν τών δι
καίων, τά όποια καί ή Α . Α . Μεγαλειότης εγ
καίρως έγνώρισε καί ένήργησεν άνηκόντως». 

Ή μελέτη τού από 20 Σαφέρ-λ-χαΐρ 1247 
Αυτοκρατορικού Φιρμανίου (ήτοι τό 1832 της 
καθ' ήμας χρονολογίας) τής παλινοστήσεως καί 
τής πλήρους αποκαταστάσεως, πείθει τον π(·ο-
σεκτικόν παρατηρητήν ότι πά:αν γραμμήν καί 
περίοδο ν ίσχυράς ευμενείας, περισυλλογής, καί 
προστασίας διέ.τει πνεύμα" διΓ νά /ατκστήση 
τούς υπηκόους εκείνους ευτυχείς καί ά··αδειχθή 
και πάλιν ή πόλις μεγάλη, άντί ώρισμένου τι
μήματος καί γενομένο)ν όλων τών νομίμων τύ-
ιιιι..ν επιστρέφει καί μεταβιβάζει είς τούς νομί
μους ίδιοκτήτας τά έλαιόδενδρα μετά τής γής 
καί πάν κτήμα των, αϊρων τήν έκ τής έπισυμ-
3άσηςταραχήςδήμευσιν,ταραχήςδι ήνόέτεπιμένει" 
καταργεί πάντα φόρον έπί διετίαν πλήντών ίερο-
νομικών ποσοστών (δζιζγέ) καί έν τέλει πα
ραγγέλλει τον Ναΐπην καί τον Βοεβόδαν Να-
ϊλή νά άνακοινώσωσι τό περιεχόμενον εΐς τούς 
υποτελείς διά νά δέωνται υπέρ τοϋ "Ανακτάς 
προς τον "Υψιστον κ, τ. λ. 

"Αλλά καί ή από ιής 6 Σεβάλ 1256 καί ή 
τοϋ από 15 'Ρετζέπ 1256 (1841 καθ' ήμας) 
μελέτη τών δΰυ τούτων ' Υ . Α . Φιρμανιών, 
ών αντίγραφα, ώς καί τοϋ πρώτου, από ετών 
πολλών εύρομεν εν τοις οΐκογενειακοϊς ημών 
έγγράφοις καί πολλάκις έμελεοήσαμεν, αποδει
κνύει έφεσιν καί θερμήν πρ'-στατευτικήν τάσιν 
«διά νά είσπράττωνται οί μετά τήν διετίαν δι' 
Υψηλών Λιαταγών καθοριζόμενοι φόροι σύμφω
να μέ τούς δρους της φορολογίας καί του Σερι-
άτ, συντασσομένου άπό κο/.νοΟ τών σχετικών 
καταλόγων (τεβζί' τεφτέρι) μετΐ τήν άπότισιν 
καί πληρωμήν αύτώ/ τελεία/, νά καταδάλωσ 
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προσοχήν κοΛ μέριμναν Ι'να έπ ' ούδενΐ λόγω 
και μή επιτρεπομένης ουδεμιάς καταθλίψεως, 
ουδείς ουδαμώς να ένοχλήται δια πληρωμήν 
φόρου υπερβαίνοντος τήν Ύψηλήν Θέλησιν καί 
Διαταγήν». Επειδή παρήλθεν ή διετής προ
θεσμία της παλινοστήσεως και ένεκα της με
γάλης αποστάσεως εν ή εύρίσκονιο δεν ήδυ-
νήθησαν να έπιστρέψωσί τίνες πρόσφυγες, έμει
ναν εγκαταλελειμμένα εν τη δημεύσει 11,709 
έλαιόδενδρα επί εμβαδού ντονουμίων γης 939 
1]2 και 5,263 πήχεις οικοπέδων. «Τους ίδι-
οκτήμονας καί Εδιοκτήτορας τούτους προτιμά 
άλλων προσφερόντων άνωτέραν τιμήν καΐ όρί-
ζτ̂  έάν θέλωσι να τα έξαγοράσωσι όλα μαζή 
τα δένδρα άντί εννέα γροσιών Ικαστον, πλη
ρωτέων εντός τριών ετών είς τρεις Ισας δόσεις, 
μετά της - γης (έσδζάρ βέ έραζί— ι —μεζκουρέ 
σαχίπ έβελλερί δλάν), διότι ή φιλόστοργος πα
τρική εύσπλαγχνία και ή Βασιλική περιωπή 
επέβαλε να γίνη δεκτή καί τούτων ή αναφορά, 
δια να μή καταστραφώσιν εντελώς, φθάσαντες 
ήδη είξ το άκρον άωτον της πενίας καΐ της 
έλεεινότητος, καθά άλλως τε υπαγορεύεται Mot 
παρά της άνωθεν έκ τοΟ Ύψιστου δεδωρημέ-
νης Μοι εύσπλαγχνίας » 

AÎ παρά της Λ. Α. Μεγαλειότητος του Με
γάλου Σουλτάνου Μαχμούτ του Β / κατά τήν 
άνωθεν έ'μχνευσιν άπονεμόμεναι ευμενείς χάρι
τες και Αυτοκρατορικοί συγκαταβάσεις και δ ω -
ρεαί εις τους Κυδωνιάτας, δια να μή ολως 
άπολευθώσι και άποσιτντεθώσιν εν τή ξενία 
γη, δια να περισυλλεγώσι καίάνακτήσωσιν Ολα 
τα κτήματα των ως μούλκια, και μή δουλεύωσιν 
ακτήμονες, αϊ προστασίαι και αυστηρά! συστάσεις 
μή καταθλίβωνται και πιέζονται και μή άναγ-
κάζωνται εις άπότισιν άλλων φόρων πλήν των 
δι 9 Αυτοκρατορικών Διαταγμάτων οριζομένων, 
συλλήβδην άποδεικνΰονσι τον Μέγαν Έκεΐνον 
εν τή διεθνεΐ ιστορία Σουλτάνον Μαχμούτ τον 
Β. ' ιδιαιτέρως ευεργετούντα τάς Κιδωνίας, καΐ 
δια του προστατευτικού Ύ Φιρμανίου Του της 
παλινοστήσεως φέρεται ώς ό δεύτερος ίδρντής 
των Κυδωνιών τό 1832, μετά τον ίεράχ 
Ίωάννην Οΐκονόμον τό 1770! 

Έ α ν μέχρι της 3 Ιουνίου του 1821 ήμέραν 
της εβδομάδος Παρασκευήν, τετάρτην ώ^αν 
μετά τήν άνατολήν του ηλίου ή πόλις των 
Κυδωνιών έλέγετο και πόλις του Παπα—Οι
κονόμου, μετά τήν μόρσιμον εκείνην του μάρ
τυρος Λουκιλλιανού και. πένθιμον ημέραν αι 
Κυδωνίαι δύνανται ασφαλώς να κληθώσι και 
πόλις του Σουλτάν Μαχμούτ, διότι Έκεΐνος 
εν τω πόθω τής παλινοστήσεως τον: διετήρη-
σεν εν tfj ξενία γή δια τής υποσχέσεως «τής 
αναμονής μέχρι δευτέρου Διατάγματος», τούς 
επανέφερε και εγένετο ό αίτιος και αυτουργός 
τής πήξεως και ιδρύσεως τών νεωτέρων Κυδω
νιών! 

Και δέν είδε και δεν ήκουσε μόνον τάς Κυ
δωνιάς ό οοφός του Κράτους Του ιιεταρρυθμι-
στής μεταβληθείσας εΐς σπο^όν και ερειπιώνα, 
και τούς Κυδωνιάτας έλεεινώς πλανωμένυυς, 

άλλα και άλλος επί τ ή αυτή προφάσει υπό 
τών πέριξ Τοπαρχών κατηγορηθείσας και ά π ω -
λεσθείσας πόλεις και συνοικισμούς ανά τάς ευ
ρείας επαρχίας, οΐον τάς υπό του ίέρακος του 
Τεπελενίου και πλείστων άλλων, και αναλόγως 
δια τήν δικαιοσύνην και τήν ενότητα του Κρά
τους προέβη, κατά τό σύστημα του Καίσαρος 
καΐ του Μεγάλου Πέτρου! 

Δόξα και τιμή και αίνος εις τήν ίεράν μνή
μην του δευτέρου ιδρυτού τής πόλεως ταύτης 
Σουλτάν Μαχμούτ του Β / Ι ε ρ ά εστωσαν και 
απαραβίαστα τά Υψηλά και κατ* άνωθεν 
εμπνευσιν Θελήματα τής εγνωσμένης σοφίας 
Του! Και ή ζώσα είς τον αιώνα συνείδησις 
της πόλεως Του ταύτης έσαει εύλογήτωσαν τήν 
'Υψηλήν δικαιοσύνην Του! Εΐθε ή ιερά Αυτού 
σκιά αιωνίως νά σκέπη και παρίσταται και προ-
στατεύη τήν ευγνωμονούσαν ευτυχή πόλιν Του! 

Και ή διεθνής ιστορία διά τής γραφίδος του 
διπλωμάτου ιστορικού Ταφενέλλου, του σοφού 
περιηγητού Α μ β ρ ο σ ί ο υ Φιρ. Διδότου, τού Α 
καδημαϊκού ΒιλλεμαΙν, τού προξένου καί ιστο
ρικού γνωστού Πουκεβίλλ, τού "Ακαδημαϊκού 
ίππότου Λουΐζι Τσαμπολίνι, τού Σ ο φ ο ύ Κού-
μα κ. τ. λ. ομολογεί και άναγνο)ρίζει εν τφ Ύ . 
Προσώπω τού Σουλτάν Μαχμούτ τήν δικαι
οσύνην και έπανόρθωσιν. 

Χαιρετίζομεν τήν πόλιν τού Οικονόμου! 
Χαιρετίζομεν τήν πόλιν τού Σουλτάν Μαχμούτ! 

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Δ Η Μ . Α Π 6 Σ Τ 6 Λ Α Κ Ι 
ΙΑΤΡΟΣ 

*Εν Κνδωνίαις rjj 5 Φεβροναρέον 1914 

ΑΠΟΣΤΑΜΕΝΗ Λ Υ Π Η 

Αύπη! τ»]ς δόλιας μου καρδιάς 
φαρμακερό στολίδι 

Π 3 αφήνεις τήν άνάμνησι 
σαν σύννεφο βαρύ 

ΙΓ αστροπελέκι μέσα του 
σαν μαύρο κρυφτεί φεΐδι 

και ξαφνικό νείό κτύπημα 
νά δώση καρτερεί. 

Σ 9 το μελανό σου θρίαμβο 
απόστασα.... θά σ β ύ σ ω 

ολάκερη μού μάρανες 
μία νείότη ανθηρά 

π" άδείάκοπα βογγοφωνα 
—άφες με και νά ζήσω 

ϊσως γνωρίσω τί θά πή 
καί τής στιγμής χαρά. 

Κυδωνιά ι Δημ. Γ. Ν εραντζής 
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1. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ 

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΑΙΔΩΝΑ 

Έ κ τον θαυμάσιου λόγου, δν ό διακεκρι
μένος Γυμνασιάρχης χής πόλ ε(ός μας 

κ. Τ . Όλΰμπιος έξεφώνησε xfj 30 
Ιανουαρίου Έορτί) τών Τριών Ι 

εραρχών έν τΰ ΛίΟούσχι τοϋ Γυ 
μνασίου, δημοσιεύομεν τό κα

τωτέρω άίΐαηάμιλλον μέρος 
δι* ου καί έπερατώθη ή α

γόρευα ις. 

...Καί ήγγιζεν ήδη ό ήλιος εις τήν δύσιν 
του. Καί ό δεσμώτης προσελθών αύθις μετά 
τον Κρίτωνος έκάθισεν έν μέσφ τών τεθλιμμέ
νων ομιλητών του. Καί δέν διελέχθη επί πο 
λύ ετι. Καί ήλθεν ο υπηρέτης τών Ε Ν Δ Ε 
Κ Α , καί πλησιάσας τον γέροντα φιλόσοφο ν: 
«Δέν θά αποδώσω εις σέ τήν μομφήν, εΐπεν, 
ώ Σώκρατες, τήν οποίαν και ποοζ άλλους. Ε 
κείνοι οργίζονται καί μέ καταρώνται, όταν, έκ-
τελών τάς διαταγάς τών αρχόντων, φ έ ρ ω αύτοις 
τήν παραγγελίαν, όπως πίωσι το φάρμακο ν. 
"Αλλά Σ Ε , Ιγνώρισα εγώ, καθ ' όσον χρόνον έ
μεινες ενταύθα, ευγενέστατο ν, πραότατο ν καί 
άριστον άνδρα έκ πάντων, δσοι πώποτε εισήλ-
θον εΐς τούτο τό δεσμωτήριον. Καί τώρα γνω
ρίζω δτι δέν οργίζεσαι εναντίον μου,—είςεύ-
ρεις τούς αιτίους της συμφοράς σου—αλλ' εναν
τίον εκείνων.Τώρα, γινώσκεις βεβαίως διατΐ ήλ-
θον. Χαΐρε λοιπόν καί ΰπόμεινον μετά θάρρους 
τήν παρούσαν ανάγκην.)) — «Χαίρε και σ ό , εΐ
πεν δ γηραιός φιλόσοφος, καί εγώ θα πράξω 
ταοτα». — Ό Οεομυφύλαξ στραφείς απήλθε δα
κρύων. 

Καί ό Σωκράτης προς τούς εταίρους: 
«Τί χρηστός άνθρωπος, ειπεν! Καθ ' δλον τό 

διάστημα τοϋτο προ^ργετο πάντοτε πρός έμέ, 
καί συνοιελέγετο ενίοτε, καί ήτο κάλλιστος τω 
δντι άνθρωπος. Kai τώρα μέ πόσην καλωσύνην 
μέ άποδακρύει.— 'Αλλά, Κρίτων, ας εκτελέσω-
μεν πρυθύμως τήν παραγγελίαν του. *Ας cpépvj 
τις τό φάρμακον, άν Ιχτβ ήδη τριφθή»—Καί ό 
Κρίτων: «Νομίζω δτι δέν έδυσεν εισέτι ό ήλιος* 
αί άκτΐνές του φωτίζουσι τά δρη. Γνωρίζω δτι 
άλλοι πολλοί, πίνουσι πολλοί αργά τό φάρ
μακον. Διατί σπεύδεις: Υπάρχει εισέτι καιρός». 

— «Καί εκείνοι, ώ Κρίτων, :οερί τών οποίων 
σύ ομιλείς, ευλόγως πράττουσι ταύτα, διότι φρο-

νοΟσιν δτι κερδαίνουσ: τι, καί εγώ ευλόγως δέν 
θά πράξω. Δέν θέλω νά γίνω καταγέλαστος πρός 
έμαυτόν, φειδόμενος τόσον τής ζωής μου, αφ* 
ού ουδέν πλέον μοί παρέχει τό δικαίωμα εις 
τοΰτο». 

Καί ό Κρίτων έ'νευσε τότε πρός τον παριστά
μενο ν ύπηρέτην. Μετ' ολίγον ειτήλθεν ό δεσμό-
ψύλαξ, κρατών τό φάρμακον τετριμμένον έν κύ-
λικι. 

«"Εχει καλώς, ώ βέλτιστ:, εΐπεν ό Σωκράτης. 
Τί πρέπει νά πράξω; Σ υ γνωρίζεις καλώς ταύ
τα» . 

— «Ουδέν άλλο, εΐπεν, ή, ά φ ' ού κένωσες 
τήν κύλικα, νά περιπατάς, εως ού αΐσθανθ^ς 
βάρος είς τά σκέλη. "Επειτα νά κατακλιθής, 
καί ούτω, αύτο τό φάρμακον θά φέρΐβ τό απο
τέλεσμα». 

Καί λέγων ταύτα, έτεινε τό ποτήριον. Λα
βών άφόβως καί ατάραχες αυτό ό Σ Ω Κ Ρ Α 
Τ Η Σ , χωρίς ουδαμώς νά αλλο ίωση τό χρώμα 
καί τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, προσέ-
βλεψε μέ σταθερόν βλέμμα τον άνθρωπον, δ -
πο>ς συνείθιζε πάντοτε, καί,—«τί λέγεις, είπε, 
περί του ύγροΟ τούτου; Έ'ξαρκεΤ νά χύσω ο 
λίγας σταγόνας οι' ίεράν σπονδήν;» — «Τρίδο 
μεν τόσον, ώ Σώκρατες, όσον νομίζομεν δτι εϊ-
νε άπαραίτητον πρός τό αποτέλεσμα».—«ΙΙολύ 
καλώς, ειπεν. Ά λ λ ' επιτρέπεται βεβαίως, καί 
όφειλομεν νά εύχηθώμεν πρός τούς Θ Ε Ο Γ 3 3 

δπως ευτυχή τήν εντεύθεν άποδημίαν χαρίσ(ό-
σιν εις ήμα:. Ταύτην λοιπόν τήν εύχήν καί ε
γ ώ απευθύνω, καί είθε νά γίνΐβ ευπρόσδεκτος». 

Καί μέ σταθερά ν χείρα έφερε τήν κύλικα εις 
τά χείλη καί έςέπιε τό φάρμακον ευχερώς,— 
καρπόν άντάίιον τής ευγνωμοσύνη; τών Α θ η 
ναίων πρός έχεΐνον τό\ συμπολίτην των, όστις 
έδωκεν εΐς τήν Ελλάδα καί δι* αυτής*είς τήν 
ανθρωπότητα τον Π Λ Α Τ Ω Ν Α ! 

Οί προσφιλείς του έταΐροι έ'ως τότε συνεκρά-
τουν τά δάκρυα. Ά λ λ ' δτε εΐδον αυτόν έκπι-
όντα τό κώνειον, ή οδύνη κατέλαβε τάς ψυ-
χάς των. Ό Κρίτο>ν, μή υπομένων τό θέαμα, 
εξήλθε ν" ό Φαίδων καλύψας μέ τήν χλαμύδα 
τό πρόσο^πον, έκλαιε ν ό'χι τήν τύχην τού δι
δάσκαλοι* του, τον δποΐον έθεώρει εύδαίμονα, 

ΑΙολικός Αστήρ , 
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άλλα τήν Ιδική ν του, οτι έμελλε νά στερηθη 
τοιούτου (ρίλου και ευεογίτου. Ό ενθουσιώδη; 
Ο ιυμ άστη; τοδ Σ Ο Λ Ο ίεου; Ά τ ο λ λ ό ^ Ο Ο Ί ; μέ 
τηντακχχην και την όδύνην τη·; ψυχη; του ε
κίνησε/ δλρν; εϊ.; δάκουα. 

Κ α ι ό Σοκρίτης , σ ο ι φ ε ί ; π>3£ αυτού;: 
— «Πχύ:?χτε, εΐπεν, ώ θαυμάσιοι! Έ γ ώ διά 

τοΰτο άπέπεμψχ τ χ ; γυναίκας, ί'νχ προλάβω τ α 
ατοπήματα τχΟτα. "Εχω άκούαη 5τι κατά τήν 
στιγμήν τοΟ θανάτου πρέπει νά επικρατώ άπό • 
λυτός ευφημία. Έσυχάσατε , παρακαλώ, καΐ 
θαρσεΐτε», 

Οί λόγοι ούτοι του μελλοθανάτου εφερον τήν γαλήνη ν. 

Εκείνο;, πιριτατήσα; επί τινα ωραν, εΐπεν 
οτι ήσθάνετο βάρος ει; τά σκέλη, και κατε-
κλίθη ύπτιος, δ π ω ; διέταξε ν ό δεσμοφΰλαξ. 

Ό άνθρωπο; ουτο;, δστι; τόσην επέδειξε 
συμπάθειαν προ; τον πραότατον δεσμώτην, έ-
κάθησε παρά του ; πόδα; του Σωκράτου; , και 
εξετάζων αυτού; έδείκνυεν εις του; εταίρους πώς 
ολίγον κατ 3 ολίγον έψύ/οντυ τ ά μέλη. Και 
πιέζω ν ισχυρώς τον πόδα, ήροπα, αν ήσθά-
νετο. Και1 ό Σωκράτης άπήντησεν: δχι! — Ή 
ψυξι; προεχώρει οΰτω βαθμηδόν προς τά άνω. 
Και ό άνθρωπος είπεν:—«άν φθάσΐβ είς τήν 
καρδίαν, ό Σωκράτης αποθνήσκει». 

*Ηδη εΐχον ψυχθή εντελώς τά περί τον στό-
μαχυν, ;:αι δ γέρων φιλόσοφος έκκαλυφθείς, 
επειδή είχε κεκαλυμμένο ν τό πρόσωπον, είπε 
τήν τελευταίαν λέξιν: 

« Τ Ω Κρίτων, είς τόν Άσκληπιόν όφειλομεν 
άλεκτρυόνα. Άπόδοτε , παρακαλώ, καΐ μή α 
μελήσετε»—Ευχαριστία προ; τον Οεόν της ι
ατρικής, δτι ελύτρωσεν αυτόν ταχέως τών δε
σμών του σώματος. 

«Ναί, Θα τό έκτελέσωμεν. Ά λ λ ' έχεις τι άλ
λο νά π α ρ ά γ γ ε ι λ ε ς ; » Προς τήν ερώιησιν ταύ-
την ουδέν άπεκρίθη πλέον.—Λΐετ" ολίγον δ δε
σμοφΰλαξ έςεκάλυψε τό πρόσωπον, και ό ευσε
βής Κρίτων συνέκλεισε τό στόμα και τους ο 
φθαλμούς. 

Α υ τ ή είναι ή Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α του Σωκρά ους, 
μία βασιλική τραγωδία περι της Ψ Υ Χ Η Σ . 

Ο ΰ τ ω ; απέθανε, λέγει δ Φαίδων, περαί-
νων τήν θαυμασίαν διήγησιν, δ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ , 
άνήρ έ ; δσων ήμεΐς έγνωρίσαμεν τότε, ευγε
νέστατο;, σοφώτατος και δικαιότατος.—Και την 
δμολογίαν του Φ Α Ι Δ Ω Ν Ο Σ επεσφράγισεν έκ
τοτε μέχοι σήιιεοον ή Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Σ διά 
τον Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α τούτον της Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ ! 

Χ ψΚΗ ΤΑ Ν ο Ι β Θ Ε Ι 

ΑΪΥΥελυκάμ ato παιδί στη κούνια tí] λευκή το 
κοιμάται σαν πουλί 

Ö2V νιιώθεί πι'κρα ουδεμία, ή όλόαννη ψυχή το ι 
και πάθο; tí Οά πή. w 

Ι^ο ιμάτα ι , και στ'άγγελικό ξανθό του προσωπάκι 
χαμόγελο ανθί ι 

σαν που ανοίγει του Μαγίοΰ ώμμορφο λουλουδάκι 
μία δοοσερη αυγή. 

Ι Ι ^ ά λίγο μόνο βάσταξε τ 'άγνό χαμόγελο του 
σκέπασε συννεφιά 

και συννεφιάζει μονομίά: τάδολο πρόσωπο του 
σέ κλάμματα ΪΕετπά. 

(Ρ 6 

4 ΐατίτό γέλοιο δεν βαστά μικρό μου αγγελούδι;; 
κ]. 9 δλη σου ή ζα)ή 

νά μή περνά όλόχαρη (τάν ήσυχο τραγούδι, 
και σάν πουλιού πνοή; 

« ν 

,^Ι^οτ φαίνεται πώς ή ψυχή ποτέ τη; δεν αλλάζει 
είτε σέ γέρο ζή, 

ή σέ άξένοΐαστο παιδί πάντα της θα φ ω ν ά ζ τ , : 
λύπη, χαρά μαζΰ. 

Μοοχονήσια — ΣΤΑ Σ Α ΚΑΡΑ'ΙΣΚΑΚΙΙ 

Α Π Ο Τ Α " Λ Ε Σ Β Α Ν Θ Ι Α , , 

Τ Ω κ α ρ δ ι ά μου!..., 
Τής Λησμονιάς.... τη; Κρουσταλλένιας βρύσις 
ώ καρδιά μου, πιέ τ ' αθάνατο κρασί 
κ ' έλα πες μου πές τί νειώθεις; πρίν νά 

σβύσ^ς 
πρίν ά π 9 δλους ξεχασθ*(]ς αχ! val και σύ! 
Τί σαν βλέπεις τ* άφροκύματα νά σβοΟνε 
στ 9 ακρογιάλια; νά οιπλώνωνται ξανά; 
τ ' ανοιξιάτικα τά βράδυα σαν περνούνε, 
σάν άνθοΟνε σάν χλωμιάζουν τά βουνά; 
τί δειλίας; καΐ σάν ελάφι σάν ζαρκάδι 
γοργοτρέχεις νά ξεφύγης στο σκοτάδι... 
μά ποχό βόλι; στό σημάδι ποιος σέ βάνει 
—Νά σοΟ πώ!! μά τί δέν νειώθω!!! 

—Σώπα. . . φτάνει!! 
Σμύρνη Μ Ι Λ Τ Ο Σ Κ.ΥΛΛΟΝΑΙΟϊ. 
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Η ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ Γ Α Λ Α Τ Ε Ι Α 
Άφιερονται ΐψ Καλλιτέχνη I. Β 

Είχε τρομάξη ώς που νά καταρτισθή δ 
θίασος μας, Περιωδενσαμεν τρεϊ; δλας 
πόλεις επϊ ψιλομονοία κανχωμενας καϊ ο
λίγον δεϊν νά ληαμονήοωμεν την μορφήν 
του νομίσματος. Τό δραματολόγιόν μας 

ήτο πληρέστατον αλλά το βαλάντιόν μας καλ~ 
λιτεχνικόν καϊ επομένως κενώτατον. Ό άνεμος 
τής άπογνώοεως / ί α ; έφερε εϊς τή*> πόλιν Δ... 
φημιζομένην καϊ ταντψ έπΙ ψιλομονοία. 

*Ιδρώσαμεν εως δτου επιτύχωμεν οννδρομη-
τάς καϊ ονμφωνήσωμεν μετά τον ΰεατρώνον. 

3Επτύσαμεν δε μαίρον αίμα ϊνα δημιονργψ 
οωμεν οκηνην ϋεατρικην δπωαονν ενπράσωπον. 
Μάϋετε εν πρώτοις οτι τό Θεατρικόν Κατά
στημα έ/ρησίμενε και ώ; άπο&ήκη βαλανιδιών. 
Άλλ' ήμεΊς οί καλλιτέ/ναι, τέκνα τής υπομονής 
καϊ τής Μονοης, εατέρξαμεν τά εξοικονομη&έντα 
αποβλέποντες εις τον καταραμένον παραν τον 
άοπονδότερον εχ&ρόν τής καλλιτεχνίας. 

'Υπό την προεδ^ίαν τον ΰιασάρχον μας 
σννεδριάσαμ.εν τό πρώτον ήδη προς έκλογήν 
του πρωτοπαιγβησομένον ή αν προτιμάτε δι-
δαγβηοομένον έργον. 

Απεφασίσθη, πάντοτε εννοείται κατά τήν 
γνώμην τον θιασάρχον μας κ. Φιλομεταλλικούy 

νά διδαχ&ή κατά πρώτον ή «Δαλιδά* 
— Ή Τόσηα είνε καλλίτερα καϊ εχε« άποδει-

χ&ή πλέον κερδοφόρος άντέκρονσεν ό κ. Ματο-
γαρίδας. 

—Βέβαια όλοι οί θίασοι τώχονν παρατήρη
ση αντό προσέθεσεν ό κ, Κενοϋνλακος. 

—Κολοκν&Ια εφώναξεν ό κ. Φτωχοκομέ-
νος, κατά τήν γνώμην μον λέγω νά παίξωμεν 
τήν «χιονάτην». Elve τό μόνον κατάλληλον έρ
γον πον αρμόζει νά πρωτοπαίξω μεν. *Εξ άλλον 
καϊ ό τίτλος τον ϋά δικαιολογεί τά χάλια μας. 

—*Εσν δλο με ενθνμολογίας εννοείς νά 
λαμβάνης τον λόγον είς ζητήματα σοβαρά τον 
θιάσον παρετήρησεν αυστηρώς ό θιασάργ^ης. 

Καϊ στρέψας τά νώτα αποτείνεται καϊ προς 
εμε ζητών τήν γνώμην μου. 

—Κύριε Θιασάρχα] 9Αφ9 ου εχω τήν τιμήν 
νά ερωτώμαι προτείνω δπως παίξωμεν τον 
ι'Αναπαραδιάρην» κατ9 Ιδικήν μου διασκευ-
ήν, τοϋτο μεν καθ9 όσον θά άποδοθή καϊ φυσι
κή είς τό έργον χροιά, τοντο δε ϊσως καϊ 
δειγβή ή εύσπλαγχνία καϊ φιλανθρωπία τον 
^ξιοτίμον Κοινον καϊ πληρωθώσιν οντω πολ-
2£ δνσαναπλήρωτα κενά μας. 

*Η σνζήτηαις περί τήν εκλογήν τον 
πρώτον έργον ενρίσκετο εις τό δξντα-
τον σημεϊον δτε ό σννάδελφος κ. Τρν-
ποκαρνδας έρχεται εκ μέρονς τών ε
πισημότερων σννδρομητών μας τών καϊ 
προκαταβολικώς άφαιμα/θέντων, φέρων το μή
νυμα δτι απαιτείται, δπως παιχθή ή «Γαλάτεια». 

9Εγνωρίσαμεν καϊ τήν γνώμην τών συνδρο
μητών μας καϊ πάσα παιρετέρω σνζήτησις ε-
ληξε. 

Ευρισκόμεθα — κατά τήν μαμμήν καϊ τήν 
μαιεντιχήν της—εις τον εβδομον μήνα τής εγ-
κυμονούση* πρωταγωνισιρία; μας, ήτις τήν έ-
σπέραν Ικείνην είχε κομμωθή—ώς γνωρίζετε— 
διά πάσης λευκότητος. 9Εθεωρήσαμεν προς 
τούτοις και ώς κάλλιστον οιωνόν τό οτι ήθέ-
λαμεν πρωτοπαρουσιαοθή καϊ με άσπροπρό-
αωηον πρωταγωνίστριαν. 

— 9Εγνώρισα πολυ καϊ είμαι δυστυχής.... ά-
νέκραξεν ό Πυγμαλίων ον ΰπεκρίνετο ό κ. Φί
λο μετταλλικός. 
«Παναγίτσα μου βάλε τδ χέρι σου νά γνωρί-
σωμε καϊ τήν εύτυχίαν» είπα κατ9 ιδίαν εγώ 
δστις εΐχον ταχθή επϊ τών εισιτηρίων. 

Τήν στιγμήν εκείνην ανοίγεται ή θύρα τής 
τέως βαλανιδαποθήκης καϊ ήδη Θεάτρου. 

Όμογενήζ τις μόλις δυνάμενος νά Υσταται ε
πί τών ποδών τον προβαίνει άρειμανίως. 

—Αϊ αϊ .. εδώμαστε; Καλησπέρα! 
9Ανταποδίδω τον χαιρετισμόν καϊ κάμνω τήν 

ευτυχή σκέψιν οτι αφ9 ον καϊ εν τή μέθη τών 
ομογενών μας ακόμη έιιφωλεύει ή φιλομουσί-
α τό Θέατρον μας εχει ενρν καϊ ρόδινον μέλλον. 

—Δόσε με πέντε εϊ....σιτήρια καϊ πες νά 
μον ετοιμάσονν πέντε καθίσματα. 

«Πράγματι άπατάται ό Πυγμαλίων» έσκε-
φθην καϊ εγώ ώς ό *Ιερενς τον 3Απόλλωνος "Ε
νας μεθυσμένος υποστηρίζει διά τής πενταπλής 
μεθόδου τό θέατρον φαντασθήτε άν ήτο καϊ 
ξενηστικός». 

Κατ9 επιθνμίαν τον πρωτοτύπου φιλόμου
σου τά πάντα ήτοιμάσθησαν. 

Προχωρεί—άρειμανίως πάντοτε καϊ επιβλη-
τικώς — καϊ καθίσας επί του μεσαίου καθί
σματος επαναπανει τάς δύο τον χείρας έπϊ χών 
πλαγίων καϊ τονς δύο τον πόδας έπϊ τών εμ
πρόσθιων καθισμάτων. 

Εϊνε αληθές οτι ό κ. Θεατρώνης «εξύνισεν 
ολίγον τά μοΰτρά του» άλλά φιλόμουσος εν 
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ηοοοοτοϊς παρέβλεψε. c0 Πυγμαλία ν εξακολου
θεί Ικετεύως την Γαλάτειαν καί τονς θεούς, 
εξ ώς 6 άνατιανων Μορφενς κλίνει την βεβα
ρημένης κεφαλήν τον φιλομονσοτάτον πελάτου 
καί τον μεταφέρει είς τά ονειρώδη ιον ανά
κτορα. 

Λαμβάνει ζωήν ή Γαλάτεια πίπτει ή αυλαία 
και ο φιλόμουσος κοιμάται, καθεύδει καί ν-
πνώττει. ΑΙ δε Μονσαι τον ευλογονοιν άναμ-
φιβόλαίς. 

Καί αίρεται ή αυλαία καί παρουσιάζεται καί 
δ "Αγγελος καί μετ9 αυτόν καί 6 cΓένος καί 
δ φιλόμουσος. κοιμάται κοι.. μα., ται 

«Γλυκέα τά όνειρα τοιούτου συνδρομϊ,τοο 
πεντοδυνάμον εΐησαν ηδχόμην κατ' ϊδίαν εγώ. 

Ή ίαήγησις του Τέννου εύρίσκετο εις τάς 
Συμπληγάδας ΙΙέτρας δτε ώς άλλος Κύκλωψ 
ήρχιζε ρογχαλίζων ό φιλόμουσος. 

—Κύριε θεατρώνα! Βγάλτε τον έξω! Ίίφώ
ναξε κάποιος παχύσαρκος κύριος πρόκριτος του 
τόπου. 

« 'Ιοού μία άγραφος σκηνή, ειπον—πάντοτε 
κατ 5 Ιδίαν—ή όποια θά γίνη αιτία να χάσωμεν 
πέντε ολα εισιτήρια.» 

"Αλλ* 5 φιλόμουσος εν ποσοστοις θεατρώνη; 
κατώρθωσε τη βοήθεια τριών ρωμαλέων ανδρών 
να προβή εις αλλην 9 Αργό-στεριανή ν εκστρα
τείας άκροποδητεϊ και να αρη καί μεταφέρη εις 
την εξώθνραν παρ9 εμοι τον ευγενή καί φι
λόμουσος άνδρα όστις έξηκολούθει να --- κοι-
uà —ται. 

« Είθε να μή ξύπνησες » , εδεόμην πάςτοτε 
δια τον φόβος των εισιτηρίων. 

9 Αρχίζει άλλη πράξις, καθ9 ην ό φιλόμου
σος έξηκολούθει να κοιμάται, οτε ευρισκομένης 
της Γαλάτειας εν τη προς τον Γένον ερωτική άφο-
σιώσει κόπτονται τα πολύτιμα κομβολόγια τον 
παχύσαρκου προκρίτον δια την περισνλλογήν 
τών οποίων εκινήθησαν τα τρία τέταρτα των 
παρακαθη μένων. 

Έτερα άγραφος σκηνή μη εξνπνήσασα ευ
τυχώς τον κεκοιμημένος φιλόμουσον. 

Καί το δράμα προχωρεί εϊς τάς σκηνάς καί 
τάς πράξεις του καί ό 'Ρέννος μαίνεται δια 
τήν απιστίας της Γαλάτειας καί σεννάως άγρι-
οβή/ει ό παχύσαρκος. 

— Γυναίκες! Γυναίκες "Οταν είσθε προ-
δότιδες ζΐιίτε μοι σεις *Εριννύες του "Αδον. 

Καί δέχεται δ *Ρέννος κατακέφαλα τον προς 
χείρως μίαν εκ., τών μεσαίων αυλαίων τή-
σκηςής συγκρατοΰντα καί ένεκα τον κτυπήμα
τος τών ποδών του πεσόντα κοντός, δστις τό
σον τον έκτύπηοεν ώστε του εφάνη δ «Ουρα
νός σφονδήλι». 

—*Ω\ Καλλιτεχνικού μεγαλείου σκηναΙΙ 
Μερικοί εχειροκρότησαν, αλλ* δ φιλόμουσος 

έςηκολούθει να κοι μά....ται 
Μετά την τρικυμίας επήλθε σχετική τις ησυ

χία. 
—Μίαν καλύβης αδελφέ καί την Γαλάτειας, 

άςεφώςησες ό Πυγμαλίων προτιμών ίσως καί 

την καλύβης προς απαλλαγής της βαλανιδαπο-
θήκης. 

--Μίαν καλύβην... 
Ποςτικός τις μεγέϋους γαλής καί αυτός ώς 

φαίςεται εκ φιλ.ομονσίας ορμώμενος παρου
σιασθείς ηρχισε να περιδιαβάζη επί τον πλαι
σίου της σκηςής. 

Το κοινον υποδε/βεν αυτόν ώς καλλιτέχνην 
προέβη είς παταγώδεις χειροκροτήσεις αλλ9 ό 
φιλόμονσος, 9Επιμενίδης πλέον καταστάς έξηκο
λούθει να κοιμάται. 

—*Ω σκηναι Καλλιτεχνικού μεγαλείου! 
Μόλις είχε παύσει ό σάλος έκεϊνος οτε εν φ 

ειαιζες ή Γαλάτεια, παρά τά γεγραμμένα δρα-
ματικώς, αποχωρεί της οκηςής άργώς καί βρα
δέως άρ/ίουσα συγχρόνο>ς καί να γογγύζη 
άλγεινώς καί τά Ισχία αυτής να συγκρατή, 

—Μία μαμμή γρήγορα, μία μαμμή εφώςα-
ξες εκ τίνος παρασκηνίου δ Ματογαρνδας. 

— Που θα την ενρω τή μαμμή ήκούσθη ό 
Τρνποκαρύδας. 

— ΜαμμήΙ ; Μαμμή άϊ; εν εκπλήξει καί 
θανμασμώ διηρωτώμην μή ενθν αού μένος την 
εγκνμονονοας Γαλάτειαν. 

9 Ανάστα 6 ΘεόςΙ 
Το κοινός κατά το ήμισυ προσέτρεξεν είς την 

σκηνήν. Πλείστοι εξήλθος εις άναζήτησιν μαμ
μή;. Το δράμα έληξε δια της είς τον κό-
σμον καλλιτεχνικής ελεύσεως évo; άρρενος τε
λείου κατά τους εννέα μήνας παρά την προ-
φητεύσασας πάλαι ποτέ μαμμής, δ δε φιλόμου
σος μας δεν έστρεψε πλευράς, πλής άλλος Βα-
ρουχ καταστας έξηκολούθει να κοι μάται. 

* * 
* 

Χάρις εις την καλλιτέχνιδα λεχώ δ θίασος 
επ9 αρκετός εκαλοπέρασε. Οι φιλόμουσοι της 
πόλεως Α ανεδείχθησας δια τώς δαψιλώς δω-
ρεώς και τών περιποιήσεως των καί φιλάν
θρωποι. Πολλοί συνάδελφοι έπροφήτενσαν 8τι δ 
επί σκηνής γεννηθείς θα γίνη διάσημος καλλι
τέχνης^ εγώ όμως τον ηύχήθην να τον αξιωθώ 
βαλανιδέμπορον καί οχι καλλιτέχνην άναμένον-
τα την υποστήριξιν από την προθυμίαν φιλό
μουσου εν μόςος εϊδότος νά κοι 
μα τα« 

Κνδωνάι — ΔΗΜ. Γ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 
(Αΐ̂ ερινος) 
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ΔΙΑΤΙ ΕΜΕΙΝΕ. . . ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ 

"Αφράτη σαν.. . μπουγάτσα, τρελ.νη σάν χε
λιδόνι καί πτωχή ώς ή κυρία Ίώβ9—μετά τήν 
χρεωκοπίαν εννοείται τού κυρίου Ύ ώ / Ϊ ^ ή τ ο ή 
Μαριάνθη ή μοδιστρούλα. 

Πεταχτή καί γελαστή όπως ήτο κατώρθωσε 
νά σαγήνευση τήν καρδίαν καί νά βάλη ς* το 
χέρι τόνάγαθόν έκ ΚαισαρείαςΒασίλειον Μπουρ-
νάζογλουν τον εΰπορον μτακάλην της συνοι
κίας της. 

Ο Καίσερλη; Βασίλη; ειχεν ήδη τεράση κα
τά ενα χρόνο τον μισόν αιώνα. Υψηλός καί 
χονδρός σάν βούβαλος, ήτο ολίγον καμπούρης 
καί τά χέρια του ήσαν όμοια μέ γράντες, πού 
βγάζουν τά θαλασσινά οί ψαράδες τού κόλπου 
μας. 

"Η σεβαστή του φαλάκρα, ιό άγριότριχο σάν 
βρούτσα μουστάκι του καί τό τραγυγένι του τύν 
έκαμον κάτι μεταξύ Σατυρυτ καί αρκούδας. 

Ά λ λ 5 δτι προπάντων σέ έκαμε νά γελάς μέ 
τήν καρδιά σου δταν τον έ'3\επε:, ήτο ή . . . . μύ
τη του! 

"Ω! εκείνη ή φοβερά μύτη, ή μάλλον ό μύ-
ταρος τού Βασίλη Μπουρνάζογλου, ήτο επί
σης κάτι μεταξύ....πατάτας καί μελιτζάνας! 

Και δμως μέ δλην :ου τήν άσχημία ό καϋ-
μένος ό Καϊσερλής μπακάλης ήτο καλός άν
θρωπος καί ή άυχαία παροιμία, ή οποία δίδει 
σχέσιν μεταξύ ψυχής καί μορφής, δεν είχε τον 
τόπον της δι 9 αυτόν. 

Κρυφή του ελπίδα ήτο νά άτοκτήση μίαν 
άνεξάρτητον περιουπίαν καί άμα τό κατώρθω-
σε, κρυφή του χαρά πάλιν ήτο νά πάρη ενα 
φτωχοκόριτσο παρά τήν συνήθειαν πολλών 
σνμπατριωτών του, ια ό.τοΐοι γυρεύουν νύμ
φη μέ φλουριά ς 5 τό κούτελο καί μαχμουτιέ-
δες ?ς τό στήθος. 

Έρριψε λοιπόν τον κλήρον ό Βουρνάζογλους 
καί ό κλήρος επεσεν επί τήν Μαριάνθην, ή 
οποία επειδή είχεν ακούσει πολλά περί τού σ υ 
ζυγικού βίου καί εβιάζετο νά τον γνο>ρίση α
πό κοντά χωρίς νά κάμη νάζια, εδέχθη τήν χεί
ρα τού κυρίου Μπουρνάζογλου καί τό Η
σαΐα, χόρευε! έψάλη μέ κατά\υξιν. 

Τό άνδρόγυνον εζη αρκετά καλά. Ό σύζυγος 
εάν δεν έπερίμενεν αγάπη ν έκ μέρους τής συ 
ζύγου, έπερίμενεν ό'μως εύγνωμοσύνην καί ε
πειδή ή Μαριάνθη δέν ειχε κακήν ψυχήν άνε-
γνώριζεν δτι ό Βασίλης τήν είχε γλυτώσει από 
τήν ξένη δοολεχά. Οί γείτονες εζήλευαν τον μπα
κάλη δια τήν εύμορφη γυναικά του καί αϊ γει-
τόνισσαι έμακάριζον τήν Μαριάνθην διά τον 
άνδρα τον καλόν πού πήρε, μέ δλην τήν με-
γάλην της τρέλλαν. 

Καί δμως ό Βασίλειος Μπουρνάζογλους δέν 

ήτο δλως διόλου ευτυχής, διότι εΐχεν ενα με
γάλο μάλιστα....καϋμό! 

Ποτέ! μ α ποτέ! ή Μαριάνθη δέν έγνώριζε 
νά 'δή κατά πρόσο>πον τόν άνδρα της. 

Σ ' τό τραπέζι, ς 3 τόν περίπατον, ς 3 τήν αί
θουσα, παντού τέλος δπου ευρίσκοντο μαζί, ή 
Μαριάνθη εις κάθε άλλο μέρος ε'ίλεηε παρά είς 
τό πρόσωπον τού συζύγου της. 

Ό καϋμένος ό Βασίλης επήγε νά σκάση! 
Έγνώριζε καλά δτι τά κορίτσια τής Σμύρνης 
δέν πολυσκιάζονται όπως αΐ γυναίκες τής Και
σαρείας, αί όποΐαι καί δέκα χρόνια εάν περά
σουν από τόν γάμον των πάλιν δέν τολμούν νά 
ϊδουν κατάμουτρα τόν Κυρίαρχον σύζυγον. 

"Ωστε ή .αιτία -πού δέν τόν εβλεπεν η Μα
ριάνθη δέν ήτο ή έντροπή καί ό φόβος αλ
λά κάτι άλλο, διά τό όποιον ήρώτησε τά πε-
θερικά. 

—Γαμπρέ μου, εΐπεν ή πενθερά, δέ / πρέ
πει νά σού κακοφαίνεται γιατί τό κορίτσι μας 
είναι ντροπαλό. 

—Μα τί ντροπαλό, Χριστιανή μου, άπήν-
τητεν εκείνος, άμα ήταν λεύτερη εσταύρωνε τόν 
κόσμο κι' έγέμιζε τόν μαχαλά από φωνάΐς καί 
γέλοια! Τώρα ντροπαλό έγινε; 

—Στάσου, Βασίλη, νά ρωτήσωμε τήν ϊδια, 
είπε τώρα ό πενθερός, κρύψου σύ μέσα ς* 
τήν σάλα κι' εγώ τήν ερωτώ. 

Μετ 3 ολίγα λεπτά ή Μαριάνθη γελαστή καί 
χαρούμενη δπως πάντα έκάθητο μαζί μέ τους 
γονείς της. 

—Γατί κόρη μου, δέν θες νά δης τόν άν
δρα σου ς 3 τά μάτια; Τόσο πολύ τόν συχαί-
νεσαι; τήν ερωτά ή μητέρα της. 

—"Οχι, καλέ σύ, δέν τόν συχαίνομαι μ α δέν 
μπορώ νά τόν δ ώ γιατί φοβούμαι μή μέ πά
ρουν τά γέλοια άμα θυμηθώ εκείνες τής μον-
τσοϋνες μέ τής μεγάλαις μνταις πον 

Πριν προφθάση νά τελειώσηή Μαριάνθη, ενα 
φοβερό μούγκρισμα ήκούσθη από τό μέρος τής 
σάλας. 

Ή τ ο ό Μπουρνάζογλους 6 όποιος μουγ
κρίζουν έφευγε από τό σπήτί του! 

Τό ϊδιο βράδυ αφού έτίναξε τήν σκόνη τής 
Σμύρνης από τά υποδήματα του άνεχώρει διά 
τήν Καισάρειαν λέγων. 

Παπούτσι are9 τον τόπο σον 
Κι ' ας είναι μπαλωμένο! 
3 Ιδού γιατί ή Μαριάνθη ή εύμορφη μοδι-

στρούλα έμεινε.... ζωντοχήρα. 
2μύρνη-ΛΝΤ. Ι. Ζ ANO Σ 
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(Συνέχεια έκ τής ύκ 5 άρ. 142 σελ.) 

Όποία γλυκεία μελωδία καΐ οποία συναρπά-
ζουσα αρμονία έξεχύνετο έκ τοΟ οργάνου εκεί
νου καΐ εφθαν& μέχρις ημών! Καί δ πλέον 
άπειρος τής μουσικής θα ήδύνατο να κατανό
ηση τήν βαθειαν τέχνην του παίζοντος. 

Ά λ λ ' δ φίλος μου, εις έκ των αρίστων καλ
λιτεχνών, ήδυνήθη έτι βαθύτερον να εκτίμηση 
τήν τέχνην, ουχί τοΟ παίζοντος αλλά τής παι-
ζούσης, ώς εκείνος έπέμενεν, διότι εϊνε αδύνα
τον, Ιλεγεν, άνήρ να ουνηθη ποτέ να παίζη 
μέ τοιαύτην λεπτήν τέχνην καΐ ςοσοϋτον βα
θύ αίσθημα. 

— β Οποίσ έξοχος καί θαυμάσια έκτίμησις, α
ναφωνεί μετ' ολίγον ούτος πλήρης θαυμασμοΟ. 
Πηγαίνωμεν να ίδωμεν ποία εΐνε ή ευτυχής ε
κείνη, ήτις κατέχει εις τοσοΟτον μέγαν βαθμόν 
τήν τέχνην τοΟ Όρφέως . 

ΚαΙ έσπεύσαμεν προς τήν αιθουσαν. 
Δέν είχομεν δμως ύπερβή τον ούδόν τής θύ

ρας, και ήσθάνθην τήν χεΐρά μου ισχυρώς θλι-
βομένην. Ή τ ο δ φίλος μου δ θλίψας μου τήν 
χείρα. 

— Τ ο έμάντευσεν ή ψυχή μου, μοί λέγει, δτι 
ήτο εκείνη! 

Και τωόντι, ή φίλη του ήτο ή παίζουσα. 
•Λιέκρινον .έπΙ τοΟ προσώπου τοΟ φίλου μου 

τήν καταλαβοΟσαν αυτόν ιεράν συγκίνησιν. 
Έ σ τ η εκεί ακίνητος καί μετ' ευλάβειας ά-

κροώμενος δλης εκείνης τής γλυκείας μελωδίας, 
τήν δποίαν υπό τους αβρούς δακτύλους τής πε-
φιλημένης κόρης το κλειδοκύμβαλον έξέπεμπεν. 

— Ά λ λ ά , θ ε έ μου! μοί λέγει μετ' ολίγον, ποία 
αρά γε μαγική και μυστηριώδης δύναμις ένέ-
πνευσεν εις αυτήν να παίξη το τεμάχιον τοΰτο, 
το δποΤον τοσοΟτον πάντοτε μέ συγκινεί! 

"Επαιζε τήν στιγμήν ταύτην τήν R o m a n c e 
τοΟ ύψιφώνου έκ τοΟ μελοδράματος Favorita: 
Spirito genti l dei sogni miei . 

Ακριβώς δηλαδή, ώς καί έγώ καλώς έγνώ-
ριζον τοΟτο, τήν προσφιλεστέραν τοΟ φίλου μου 
μουσικήν. 

Πάντες έν σιγή ήκροώντο μετά ΘαυμασμοΟ καί 
συγκινήσεως. 

Ποία γλυκύτης, ποίον αίσθημα ένεκλείετο εις 
τήν έκχυνομένην αυτήν μελωδίαν! 

Καί έμεινα καί έγώ έν θαυμασμω, παρατη-
ρών αυτήν, ήτις ουδόλως προσέχουσα εϊς τούς 
περί αυτήν, άλλ' είς έκστασιν βεβυθισμένη δλη 
εις τήν συναρπάζουσαν μουσικήν της, έκίνει μετ' 
απερίγραπτου χάριτος καί αμελείας τάς χείρας 
της καί περιέφερ^ μετά/.: ταπληκτικήςταχύτητος 
τούς αβρού; δακτύλου ττς επί των πλήκτρων 
τοΟ κλειδοκυμβάλου,οί'τιν:: εις έ/.ν.οτην έπαφήν 
αυτών άφινον καί έν» τόνον γλυκύτερον τοΰ 

άλλου, καί οί τόνοι ούτοι διεδέχοντο αλλήλους 
γοργοί καί άπειροι, πληροΟντες τήν αιθουσαν 
κυμάτων θείας μελωδίας. 

«Τις δύναται ν' άμφιβάλλη διελογιζόμην, δτι 
ή οορανίααΰτη κόρη δέν εγκλείει εις τά- στήθη 
της τήν άγνοτέραν, τήν εύγενεστέραν καί τήν 
εύαισθητοτέραν καρδίαν;* 

Ό Αλέξανδρος, δ μέχρι τής στιγμής εκείνης 
άπό μακράν ιστάμενος, βλέπων καί θαυμάζων 
αυτήν, δέν ήδυνήθη έτι περισσότερον νά μείνη 
εις τήν θέσιν ταύτην, καί ώς 6πό αοράτου δυ
νάμεως έλκυόμενος, έπροχώρησε πλησίον εκεί
νης. 

Περίεργον! 
'Ησθάνθη ή νεάνις τήν προσέγγισιν του; 
"Αγνωστον. 
Ά λ λ ' δμως είδον αυτήν, ήτις μέχρι τής στιγ

μής εκείνης, έν έκστάσει ευρισκομένη καί ά-
φωσιωμένη είς τήν μουσικήν της, ουδόλως είχε 
στρέψει πριν τήν κεφαλήν, στρέφουσαν αίφνης 
προς τό μέρος τοΟ φίλου μου, δστις εύρίσκετο 
είς τεσσάρων βημάτων άπόστασιν δεξιά αυτής, 
καί είδον τδ βλέμμα της συναντώμενον μετά 
του ίδικοΟ του. 

Ή διασταύρωσις αύτη τών βλεμμάτων των 
διήρκεσεν δσον μία αστραπή, άλλ' δμως έγώ 
διέκρινον εϊς τδ άστραπιαΐον εκείνο βλέμμα 
τήν νεανίδα καταλαμβανομένην ύπό ακατάλη
πτου διά τούς άλλους συγκινήσεως. 

Έξηκολούθησεν εκείνη παίζουσα καί μεταβαί
νουσα άπό τό έν τεμάχιον είς τό άλλο άνευ δι
ακοπής τίνος. Καί ήδη ήδύτεροι καί παθη-
τικώτεροι έξεχύνοντο τόνοι, τό δέ κλειδοκύμ
βαλον, ένύμιζέ τις δτι ύπό τους μάγους δακτύ
λους της ελάμβανε ζωήν καί καθίστατο διερ-
μηνεύς τής ψυχής της. 

Έπαυσε νά παίζη. Ταγδαΐα χειροκροτήμα
τα καί θερμά συγχαρητήρια έπηκολούθησαν, 
είς τά όποια αύτη άπήντα μετά παιδικής α φ έ 
λειας. 

Ά λ λ ' δταν δμως δ φίλος μου τελευταίος δ-
λων καί συγκεκινημένος τήν έπλησίασε καί τήν 
συνεχάρη, αυτη ήρυθρίασε καί ώχρίασεν εναλ
λάξ καί μόλις ήδυνήθη νά ψιθυρίση μίαν εύχα-
ριστήριον λέξιν, ένω συγχρόνως τά βλέμματα 
των διεσταυρώθησαν καί πάλιν. 

Ουδεμία αμφιβολία* αί ψυχαί των ε'χον ήδη 
συγκοινατ'ήση καί έκμυστηρευθη, καί διά τών 
βλεμμάτων ήδη έξέφραζον κόσμον δλόκληρον 
αισθημάτων, τά όποια τά χείλη ουδέποτε δύ
νανται νά έκφράσωσι. 

Τό βλέμμα της εκείνο έδωκεν είς τ5ν φίλον 
μου τάς γλυκυτέρας ελπίδας. Μή δυνάμενος δέ 
ούτος νά έκφραση διά τών χεΐλέων τά κατέ-

("Επεται Συνέχεια) 
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~^"efiVr¡l ~ κ α ι ^ηιβ^ντΐΗ*} έτελέσθη παρ" ήμΐν και εφέτος 
τών Τριών Ιεραρχών, ή εορτή τών Γραμμάτων. Μετά 
την θείαν λειτονργίαν, έν Τβ μεγάλη αίθούσυ του Γνμνασίου πα
ρισταμένων τής Α. Σ. τοΰ Άγιου Κυδωνιών, τον ένδοξ. Διοι
κητού, τών κ. κ. Προξένων και αρκετού πλήθους, ανήγγειλε 
λαμπρόν πανηγνρικόν πλήρη αδρών εννοιών, ό σοφός Γνμνασι-

έλλόγιμος κ. Ίωάν. Ολύμπιος. Το •θανμάαιον τέλος 
τής λαμπράς άγορεύσεώς τον δημοσιεύομεν εις τό άνά χεΐρας τεύχος. 

'Αφίκετο ό ενταύθα διορισθείς Έλλην Ύποπρόξενος άξιότι-
υος κ. ^ Χικόλ. Τσερ*πης, χρηματίσας πρώτος γραμματεύς τον έν 
Ιωαννινοις Προξενείου, και προηγουμένως αναπληρωτής Ύπο

πρόξενος έν Σαράντα "Εκκλησίαις και Δεδε—'Λγάτς. Τήν 9ην 
δέ τρέχοντος μετά τον νενομισμ*νον άγιασμόν, άνεπετάσθη εις τό 
Προξενεΐον ή Ελληνική σημαία. 

Τήν 28ην παρελθόντος μηνός, έγένοντο αί άρχαιοεσίαι τον παρ* 
ήμΐν Ιερατικού Συνδέσμου «Γρηγόριος ó θεολόγος» προ 4ε-
τιας ήδη φιλοτίμως εργαζομένου, ίδονθέντος rfl πρτοτοβουλία τοΰ 
— ί. •·'.••• αι. ROT' Άγίον Κυδωνιών, νπό τήν έπίτιμον Προεδρει-
αν τοΰ οποίου διατελεί. * Ανεδείχθη} δε Διοικητικό*· Σνμβονλιον 
ώς έξης: 

Πρόεδρος Οικονόμος "Αριστείδης Χ'' Καμπούρης, αντιπρόε
δρος ιερεύς Ευγένιος Αα).ακΐώτης, ταμίας ιερεύς Γεώργιος Κλε-
ομβρότον, γραμματεύς ιεροδιάκονος Αρσένιος Τσαρουχάς, Σύιι-
βονλοι: οί ιερομόναχοι Ιίολύκαρπος Μαρτίνης, Αρτέμιος Μάρ~ 
κο J. 

Το νέον Σνμβούλιον άποτε/.ειται άπό κ).ηρικονς ανεγνωρισμέ
νης^ πείρας, δίν άμφιβά/.Ιομεν δ' οτι φιλοτίμως •θέλει έργασ&$ 
προς έπίτ-ευξιν τοΰ παρά τοΰ Συνδέσμου έπτδι«)κομένον νψη-
λον σκοποΰ. Ό καλός οΰτος Σύνδεσμος δέον νά τνχ7} έκ&ύμον 
υποστηρίξεως ον μόνον παρά τϊόν Κληρικών, άλλά και παοά 
πάντων τών Χριστιανών, τών έπιύΗ'μούντων τήν άνόρΟωαιν τον 
κλήρου μας και τήν έξάπλ<οσιν τής ευεργετικής δράσεως τον. 

Μετά πολλής ενχαριστέ}σεως άναγράφομεν οτι έν rg γείτονι 
πόλει τών Μοσχονησίων συνέστη Αδελφότης τών Κυριών νπό τό 
παρηγορον Ονομα «Αλληλοβοήθεια», $ς ό σκοπός φιλανθρω
πικός κα&όλον, οίον ή νποστήριξις φιλομαθών και πτωχών κο
ρασιών, ή παροχή έντίμον εργασίας είς νεαράς κόρας ιός καΊ ή 
περτθα/.ψις τών πασχόντον και άναξιοπαθούντοτν. 

Δεν δυνάμεθα ειμή εγκαρδίως νά σνγχαρώμεν διά τήν φιλάν-
χ">ροίπον ταύτην δράσιν τής γνναικός έν τϋ φιλομοΰσψ πόλει- τό 
αξ. Σνμβούλιον τής άξιοσυτάτου ταύτης Αδελφότητος άπαρττ^ε-
ται εκ τής αξ. Κυρίας Αθηνάς Γ Φλώρον Προέδρου καί τών 
άξ. Κυριών^ και δεσποινίδων Χαρικλ. I. Χ" Αποστόλη, 1 α-
ρνφαλ.ιονς Κόκκινη, Αικ. Α. Δούκα, Μαρίας Μοντεαάντον, "Ι
ωάννας Μαοινάκη, Όλγας Ψνρούκη και Στάσας Καραϊσκάκη Γραμ
ματέως. 

"Αρά γε τοιοΰτον άξιόζηλον Σωματεϊον δίν ήτο δυνατόν να 
σνσταθ$ καί εν rg ημετέρα πόλει; 

Τήν 6ην τρέχοντος αηνος μετ* έκτάΑτου λαμπρότητος έ-
τελεσ*η έν Μοσχονησίοις, πρώτον ήδη έτος ή επέτειος τοΰ 
Πανιαρωτάτου •"Αγίου Μοσχονησίων κ. κ. Φωτίου. 

"Απαντα τα Σωματεία διά καταλλήλων αντιπροσωπειών 
π^οσεφώνησαν την Α. Π . άνιαπα-ντώσαν πάντοτε έν συγκινή
σει καί Olà λόγων πλήρων εννοίας. 

Πλείστοι επίσημοι και έκ τής πόλεως μας καί έκ Μοσχονη
σίων επεσκέφθησαν Λύτόν, έν οΐς ό Σεβασμιότατος "Αγιος Κυ-
b(°Silö>Z'x? Δ ι 0 . ι ϊ* Τ Ι τ < ί Ι5 Μοσχονησίων, ό Δήμαρχος μας καί άλλοι. 

Κ α * ολην δε την ήμέραν άπειρον πλήθος έσπευδε δπως ύ. 
ποβάλλη τα σεβάσμοτά του είς τον Πνευματικόν του Πατέρα. 

Καί ό ^ΑΙολικός 'Αστήρ> υποβάλλων τά σεβάσματά του είς 
την Α . Π . μετά τών αρίστων ευχών, συγχαίρει ωσαύτως τήν 
γείτονα φιλόμουσον καί φι,λότιμον τών Μοσχονησίων Κοινό
τητα, διατελούσαν ύπό τήν πνευματικήν οκ,ικησιν τοιούτου 
δραστηρίου 'Αρχιερέως τιμώντος τήν Έϋνικήν Ίεραρχίαν, εν
τός βραχέως κατορ^ώσαντος τήν σύμπηξη τριών κυινωφελε-
στάτων Συνδέσμων ήτοι τοΰ Ί ε ρ α τ ι κ ο ν , τών Κ υ ρ ι ώ ν 
καί τών Κ υ ρ ί ω ν . 

Ό ευπαίδευτος διευθυντής τής έν Αθήναις 'Γιζαοείου Σχο
λής και διαπρεπής ημών Συνεργάτης Πανοσ. 'Αρχ. Κος Χον-
σοστο^ιος Παπαδόπουλος, οί> ή κατά τό α.' ετος τοΰ Α. Α. πεοΐ 
Πιονιού πραγματεία ένεποίησεν απανταχού τόαην /.;,-./...·• έντυ-
™£?iVxÒ"',Svihl · Η α τ α ί ' Τ α ς g a t 9 W r l i * * τΦ ίΐανεπιστημίω τής 
ΜΛαδος. Σπανίως τοσοντον εύστοχος εκλογή ποοσώπον έγένετο-

ου μόνον ευρεία και βαθεια μόρφωσις κοσαεΐ" τον άνδρα άλλα 
και χαρακτήρ άξιάγαστος. 

Διαβιβά^ομεν τά εγκάρδια συγχαρητήρια ιιας πρός τόν σοφόν 
άνδρα, πεφιλημενον δέ τον Πανοσ. Πρ<οτοσυγκ'λλον τής I. Μη-
τροπολεοίς Κνδωνιών Κον Αρσενίου Κα&ηγητήν δν ό Ιδρυτής 
τοΰ Περιοδικού μας εσχε τήν τιμήν νά γντορίση έκ τοΰ σννεγ-

Ευχαρίστως άναγγέλλομεν τήν κατ'αύτάς μνηστείαν τοΰ α
ξιόλογου νέου Κου 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Γ Α Λ Ι Σ Ι Ω Τ Η 

μεγαλέμπορου μετά τής μεμορφωμένης καί καλλιμόοφου δε
σποινίδος 

Ε Γ Π Ρ Α Ξ Ι Α Ε Α Λ Ε Ξ . Μ Ω Ρ Α Γ Τ Ε Λ Λ Η 

τής παρ* ήμΐν έγκριτου Οικογενείας, 
Διαβιβάζοντες τά συγχαρητήρια ημών προς τό μελλόνυμφον 

ζεύγος έπευχομεθα δπως έν βραχεί άνα-ράψωμεν καί τόν δι 3 

Υμεναίου σύνδεσμον. 
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ΔΗΠΟΣΙΕΥΠΛΤΛ «ΛΙΟΛΙΚΟΥ ΛΣΤΕΓΟΣ 

"Από τής Ιδρύσεως του ό «Αιολικός 
9 Αστή ρ* έ*σχε τήν τιμήν νά ϊδΐ] δημοσι
εύματα τον άναδημοαιενόμενα έν τω Ημε
ρήσιοι καί Πεοιοδικω τύιζω. Τελενταίως δε 
πανκοσμιον ενδιαφέροντος μελέται εϋρον εν 
Ευρώπη τιμητικήν ίσως δε και μοναδικήν 
δι9 'Ελληνικδν ΙΙεριοδικόν άπήχησιν. Οντω 
ή περί Βάγνερ λαμπρά μελέτη τον άνε-
χτιμήτον ημών έκ Σμύρνης Σννεργάτον κ. 
Δ. Γ. Κανάλε 6, δ, έφείλκνσε τήν έκτίμη~ 
σιν αντής τής σεβαστής χήρας τον ένδόξον 
Βάγνερ, ήτις δι9 έπισχεπτηρίον της ιδιο
χείρως εγραψεν ευχάριστουσα' οί δε περί 
τά μονσικά ασχολούμενοι Ελληνομαθείς 
Γερμανοί σοφοί Β ραΐκοφτ και Χέρτελ 
εξεφράσθησαν δτι ή μελέτη τνγχάνει λίαν 
ενδιαφέρουσα καί δτι εδόθη αύτοΐς ευ
χάριστος ευκαιρία δ'πως μελετήσωσι τό δη-
μοσίενμα έν τή Ελληνική ήν άγαπώσιν. ' Ο
μοίως ή περί Βέρδη ωραία πραγματεία τον 
αύτον πολντίμσν ημών Σννεργάτον λίαν έξ-
ετιμήθη έν 9Ιταλία, άντίτνπον δε ταύτης 
κατετέθη έν τή Βιβλιοθήκη [τον 9Ασυ
λο ν τών Άαόρων Μονσικών έν Μι-
λάνω. 

*Εηϊ τή ευκαιρία ταύτη ση μείον μεν δτι 
καί έτερον διαπρεπονς ημών Σννεργάτον, 
τον έκ Ζακύνθον ενπαιρέδον κ. Σπνρ. Δε 
Βιάζν ή περί Β εσ ο αλί ο ν περισπούδαστος 
πραγματεία έζητήθη έκ Βρνξελλών ένω άν
τίτνπον τής έν τω Α. Α. ? ημοσιενθείσης 
πρωτοτύπον εΙκόνος τον Θεοφίλον Κα
ι ρ η κατετέθη νπό τον Χριστιανοδίφον κ. 
Ααμπάκη έν τω Εθνολογικω Μονσείω τής 
Ελλάδος. 

3 Αλλά πλήν άλλων καί αί άπό τίνος δη-
μοσιενόμεναι λαμπραί μελέται τών επίλεκτων 
σνμπολιτών μας κ. κ. Στρογγυλή καί 9Απο
στολάκη άναμφιλέατως θέλονσι προσθέσει 
φωτεινήν σελίδα έν τή πνενματική σταδιο
δρομία τον «ΑΙολικον Αστέρος* διαλνον-
σαι τήν άχλνν καί έπιχέονσαι φως είς ζω-
τικώτατα ζητήματα οίον τό περί ΥΔΡΕΥΣΕ-
ΩΣ καί τής ΙΣΤΟΡΙΑΣ τής πολνπαθονς 
τών Κυδωνιών πόλεως. 

£Χς τον ευγενή νέον κ. Παϋλον θηβαιόπουλον Διευ-υ^υντήν 
τών Σχολών Φρένελι τελέσαντα το6ς γάμους του μετά τής 
σεμνοπρεπούς Δ)ος Έλεονώρας Εύ. Κολυβά, εύχομαι τον βί-
ον άνί^όοπαρτον καί ευϋαΐμονα. 

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Ώ Α Ν Ν Ϊ Δ Η Σ 

Ε Υ Χ Τ Ρ Α Τ Ι Α Μ Π Ι Λ Ι Α 
Έμνηοτεν&ηοαν 

Έν Άδραμνττύο rf] 31 Ιανουαρίου 1914 

Ο Π Ο Υ Τ Υ Χ Η «Α 
· ν .ΛΝ · 

— Στο περασμένο φυλλά- , , 
διον Τ Υ Χ Η Ν ^έν εϊδετε. ς. 

— Ληλ. τήν εικόνα της 0 ö 

θεάς Τύχης που ριγουρά-
ι ει Òiiid. 

— λώρου μη υπαρχονιος ο 
καί τών στοιχειοθετών άπο-
ροΰντων τί χς-ή δραν. t

 0 

— Έξεδιώχση κακήν κα- u 

κώς από τήν στήλην της. $ 0 

—Φαίνεται δμως οιι ά-
φορμήν θό γύρευαν να τήν 
πετάξουν, 

—Θα θυμήθηκαν χωρίς άλλο έκεΐνοπούπαμεν 
είς τό φυλ. τής α/ τού έτους-—δτι δηλ.θέλει φο
βέρα καί πέταμα άπύ τάνω διά νά γλυκάνη 
καί μας μέ τά δώρα της. 

—Καί έ/τρα^ ματοποίησαν τήν ς.'οβέραν μας 
έκείνην αύθωρεί μέ το θαυματουργό τυπογραφι
κό ταιμπίδι των. 

— CH αλήθεια δτι τώρα τή: 'Αποκρηαΐς τά 
δώιατής Τνχηςμας /ρπάζοΛται τερι^σότερο από 
κάθε άλλη φορά. 

—Διά νά ϊκανοποιήσωμε ν τον κυρ ΚΑPNΑ-
ΒΛΛΟΝ. 

— "Ο όποιος δεν εινε άλλος από τον ΒΑΚ-
ΧΟΝ τών Αρχαίων. 

—Οί άνθρωποι ήλλαξαν αλλά τά πράγματα 
δέν ήλλαξαν. 

—Διότι ό άνθρωπος από καταβολής κόσμου 
εις τήν χαρύν καί τήν λύ.την παραμένει πάντοτε 
ό ίδιος. 

— *Αλλ' επειδή ή σημερινή ήμερα διά κάθε 
άλλο εΐνε κατάλληλος παρά διά φιλοσοφίαν. 

—Σηιιειώνω δτι fi λέξις ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ εΐνε 
Ιταλική: C A R N E — Y A L E . 

—Καί σημαίνει ΧΑΙΡΕ Κ Ρ Ε Α Σ . 
—Χαιρετά αλλά καί αποχαιρετά το κρέας. 
—Καί δέν μπορούσε παρά Ιταλός νά είναι 

ό Καρνάβαλος. 
— Α φ ο ύ είς τήνΒενετίαν έωρτάζοντο αί λαμ-

πρότεραι "Απόκρεω τού κόσμου. 
— Ό άνθρωπος φαίνεται αίσθάνεται τήν α

νάγκην νά μασκαρενθή μίαν φο^άν τουλάχι
στον τόν χρόνον. 

— Ά λ λ ' αρά γε μίαν φοράν μόνον τόν χρό
νον μασκαρεύεται ό άνθρωπος; 

— Ευτύχημα θα ήτο >ά έμασκαρεύετο μό
νον τής Άποκρησΐς. 

—Διά τούτο καί εγώ είμαι υπέρμαχος κα! υπε
ρασπιστή; τών μασκαράδων τών 9Αποκρη-
άτικοον 

—Διά νά λείψουν οί Μ Α Σ Κ Α Ρ Α Δ Ε Σ του 
άλλου χρόνου. 

ΣΕΛΙΔΩΝ 
Υπεύθυνος Χ Α Ρ Α Λ Α Μ . Γ. Β Α Φ Ε Ι Α Δ Η Σ 


