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Ί ο κατάστημα τούτο εΐναι το μόνον που πωλεί όλα του τα είδη ό
σα δσα ακολουθούν το σύστημα έν τη καταναλώσει το Κ έ ρ 
δος. _ 

Κατ ' αύτας μάλιστα παρελήφθ-ησαν είδη πρωτοφανή δια τήν πόλιν 
μας, χάριν τών εορτών. 

Εις τό ά ν ω πάτωμα εσυστήθη ποόσχα&οον τμήμα υαλικών, και 
θα πωληθούν σχεδόν δωρεάν, άγοράσας κατ ' αΰτας τα εμπορεύματα 
του κ. Γ. Ποδαρίδου, και επειδή δεν είναι εΐδος τοϋ καταστήματος 
θα πωληθούν όσα δσα. 9—12 
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ΠΕΡΙ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
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Β . ' 

Α.' Προέλευαις τον ϋδατος. Τό ΰδωρ κα
θόλου και τό επί της επιφανείας τής γης και 
τύ υπό την γήν ή εν τη γη υπάρχον, έχει την 
αρχήν και προέλευσίν τυυ εκ των ύ<3άτων των 
υπό διαφόρους μορφάς, βροχής, χιόνος, χαλά-
ζης κ.λ.π. έκ τής ατμοσφαίρας καταπιπτόντων. 
Τούτου ένεκα και ή ποσότης τής εις έ'καστον 
τόπον βροχής, έχει μεγάλη ν σηιιασίαν και σπου
δαιότητα δια τήν ύδρολογικήν κατάστασιν του 
τόπου εκείνου. 

Τό ΰδωρ εκτελεί κανονικήν τινα και άδιάκο-
πον οΰτως ειπείν κνκλοφορίαν μεταξύ τής 
γής και τής ατμοσφαίρας. Τά ΰδατα τής α
πέραντου επιφανείας των ωκεανών και των 
θαλασσών, τών λιμνών και των τελμάτων 
και τών ποταμών, τών μεγίστων τούτων ύδρα-
ποθηκών, και πάντα έν γένει τά υπό του ηλί
ου προσβαλλόμενα και θερμαινόμενα ΰδατα, 
εξατμίζονται βαθμηδόν και άδιακόπως υπό τής 
ηλιακής θερμότητος* και αφού καταλείπωσιν ε
πί τής γής τά ακάθαρτα αυτών συστατικά, α
νέρχονται εις τήν άτμόσφαιραν έν εϊδει καθα
ρών υδρατμών, μέχρι τών ανωτάτων αυτής 
στρωμάτων. "Οταν δε ή ατμόσφαιρα κορεσθή 
υδρατμών, δταν διά τής επερχόμενης ψύξεως 
συμπυκνωθώσιν οΰτοι και καταστώ^ι βαρύτεροι 
του αέρος, τότε καταπίπτουσιν ώς ΰδωρ εις τήν 
γήν, ί να και πάλιν έξατμιζόμενον τοϋτο, άρχί-
ση έκ νέου τήν μεταξύ ουρανού και γής άέ-
ναον αυτού κυκλοφορία^, ως ορθώς λέγει δ ποι
ητής: 

Έκ τον ονρανόν κατέρχεται 
εις τον ονρανόν ανέρχεται 
και πάλιν εις την γήν 
νά κατέλ&η οφείλει 
μορψην αίίονίως άλλάοοον. 1) 

Τό έκ τής ατμοσφαίρας οΰτως εις τήν γήν 
καταπίπτον ΰδωρ έχει τριπλήν τινα τύχην. Έ ν 
μεν μέρος αύτοϋ έξατμιζόμενον αμέσως ανέρ
χεται και πάλιν εις τήν άτμόσφαιραν* άλλο εισ
ρέει εις τάς ροάς τών υδάτων, εις τά ρυάκια 
και τους ποταμούς, και ή χΰνεται ά π 3 ευθείας 
είς τήν θάλασσαν, ή τροφοδοτεί τάς επί τής επι
φανείας τής γής λίμνας, ενώ άλλο πάλιν 
μέρος εισδύει εις τήν γήν εύκολώτερον ή δυσ-

1) Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 
Zur Erde muss es, 
E w i g wechselnd/ (Goethe). 

κολώτερον, άναλό /ως τής διαχωρητότητος του 
εδάφους. Τό είς τήν γήν είσδΰον ΰδωρ προ
χωρεί εις τό βάθος μέχρις δτου συνάντηση αδι
αχώρητα στεγανά κατά τό μάλλον και ήττον 
στρώματα" έκεΐ ή στάματα σχηματίζον τάς υ 
πογείους δεξαμενάς, ή ύδρατοθήκα:, ή ρέει υ 
πογείως ακολουθών τήν κλίσιν του εδάφους. 

Τό ποσόν του ΰδατος τών ύπεδαφίων τού
των δεξαμενών άδιακό*ω; μεταβάλλεται διά τής 
εισροής και εκροής τών υδάτων και εξαρτάται 
όχι μόνον έκ του ποσού τή; εϊς τι μέρος κα-
ταπιπτούσης βροχής, αλλά και έκ τής συστάσε
ως του εδάφους τού μέρου: εκείνου. Έ ά ν τό 
έδαφος είναι πορώδες, αμμώδες, διαχο>ρητόν, 
ή έχη μεταξύ τών πετρωμάτων ρωγμάς, τότε ά-
φίνει νά δϊέρχωνται μεγαλήτεραι ποσότητες υ
δάτων· έάν πάλιν είναι συμπαγές, πετρώδες ή 
άλλως άδιαχώρητον, τότε φ υ η κ ώ ς τοιούτον έ
δαφος δυσκόλως και όλιγώτεοον ύδωρ δύναται 
νά παραλαβή* και έάν πάλιν το μέν έδαφος εί
ναι διαχωρητόν, τά δε υπόγεια αυτού στεγανά 
στρώματα είναι επικλινή, τότε τό ΰδωρ τύ ό 
ποιον εισδύει εις τήν γήν άνωθεν, χάνεται διά 
τών υπογείων ροών, διαφεύγον ώς έκ τής κλί
σεως τού εδάφους, προς τήν θάλασσαν. 

Τό βάθος εις τό όποιον ενσδύει τό ΰδωρ 6ΛΟ 
τό έδαφος τής γής είναι άπροσδιόριστον και ε
ξαρτάται και πάλιν εξ αύτήα τής φύσεω; τού ε
δάφους. Ενίοτε σι υπόγειοι αύται δεξαμεναί 
είναι λίαν έτιπόλαιαι, ά'Λοτε δ" ευρίσκονται είς 
μέγα βάθος. Τό ΰδωρ ανευρίσκεται συχ
νότατα εις ολίγα μέτρα, πλήν δεν εΐναι και 
σπάνια παραδείγματα φρεάτων (ΐοίως αρτεσι
ανών) τών οποίων τό βάθος ποικίλλει, μεταξύ 
πεντακοσίων και χ:λίωυ μέτρων. ΙΤο'.λάκις υ 
πό τό έδαφος πεδιάδος ή κοιλάδας τινό:, ευ 
ρίσκονται πλειότερα αλλεπάλληλα στεγανά στρώ 
ματα, διακοπτόμενα από υδροφόρα τοιαύτα, ε
καστον δε τούτων τών υδροφόρων στρωμάτων 
περιέχει και διαφόρου ποιότητος και πιέσεως 
ΰδωρ. Τά εις μικρόν βάθο; ευρισκόμενα Γ»δα-
τα δέν είναι συνήθως καλής ποιότητος, διότι 
τά τοιαύτα ύδατα εΐναι :τολύ πλησίον τού ε
δάφους, ένφ τά βαθύτερο ν κείμενα ΰδατα, υ
φιστάμενα φυσική ν διήθιμην μέχρις δτου φθά
σουν είς τό βάθος εκείνο εΐναι πάντοτε καλ
λίτερος ποιότητος. "Υδατα προερχόμενα έκ βα
θύτερων στρωμάτων έχουσι και μεγαλητέραν 
πίεσιν* και ό'χι μόνον ανέρχονται μέχρι τής ε
πιφανείας τού εδάφους, άλλα και πολλάκις φθά-
νονσιν εις μέγα υπέρ τό έδαφος ΰψος, δπως είς 
τά αρτεσιανά φρέατα θέλομε ν ϊδει. 

Ή αφθονία τού ύπεδαφίον. ΰδατος τόπου 
τινός και ό πλούτος τών ύδοαποθηκών αυτού, 
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εξαρτάται μέν και ά.ιό τήν σύστασιν τού εδά
φους, πλήν και έτεροι παράγοντες συντείνουσιν 
εις τούτο. Είς τών παραγόντων τούτων είναι 
και τό κατάφυτο ν τού εδάφους. Έ ά ν τά όρη 
τόπου τινός, και οί λόφοι ή αί γαΐ-
αι έν γένει αί μ ή δυ^άμεναι νά καλλιεργηθώσι 
και εις ού*έν κατάλληλοι εΐμή διά δάση,—και 
τοιαύται γαΐαι ύπάρχουσι πολλαί πέριξ ημών1—ά-
ποψιλο>θώσι, δ ι ' έκκοπής ή πυρκαϊάς τών δέν
δρων και τών θάμνων αυτών, καθώς τούτο 
γενικώς και δνστυ/ώς συμβαίνει παρ 3 ήμΐν, 
τότε εν έκ τών κακών τών έπακολουθούντων 
τήν άποψίλωσιν ταύτην τού εδάφους είναι 
και ή έλάττωαις τών υδάτων τού μέρους εκεί
νου. Διότι, υταν μέν τό έδαφος είναι δασώ
δες, τόνε αί ρίζαι τών δένδρων και τά πίπτον-
τα φύλλα, σχηματίζοντα κατάλληλο ν επίστρω
μα, συγκρατούσι και δεν άφίνουσι νά παρα-
σύρωνται υπό τών {δάτων τά χώματα τού ε
δάφους, τό δε καταπίπτον ΰδωρ παραμένει και 
βαθμηδόν απορροφάται υπό τού στρώματος τού
του τής γής και εισέρχεται έν τω εδάφει διά 
τών φυσικών αύτοϋ ρωγμών σχηματίζον τάς 
υπογείους ύδραποθήκας. °Ολως δμως τουναν
τίον συμβαίνει δταν τό έδαφος άποψιλωθή* 
τότε τά χώματα παρασύρονται υπό τών βροχών, 
τό έδαφος άπογυμνούται τού επικαλύμματος του, 
τό πετρώδες μέρος τού εδάφους εξέρχεται είς τήν 
επιφάνειαν, τό δέ καταπίπτον ΰδωρ αυτοστιγμεί 
καταρρέει προς τήν θάλασσαν, διότι ουδέν πλέον 
τό αναχαιτίζει, ουδέν τό συγκρατεί, τό δέ έδα
φος καταντά άνυδρον. 

Πλήν και κατ 5 άλλον τρόπον διά τήν αυτήν 
αιτίαν καθίσταται τό άποψιλωθέν έδαφος άνυ
δρον. Μεταξύ δηλ. τού ύπεδαφίου ΰδατος και 
τής επιφανείας τή. γης, σχηματίζεται συγκοινω
νία τις διά τριχοειδών λεπτότατων σωληναρίων, 
δ ι ' ώ ν μεταφέρεται ή εσωτερική τής γής υγρα
σία προς τήν επιφάνειαν αυτής. Έ ά ν λοιπόν 
τό έδαφος είναι γυμνόν, τότε ά π ' ευθείας προσ
βαλλόμενο ν υπό τών ηλιακών άκτίνων, κατα
καίεται και πυρακτοϋται, ή δέ υγρασία αύτοϋ 
έξατμιζομένη απορροφάται υπό τής ατμοσφαί
ρας, και ή άποξήρανσις αύτοϋ προχωρεί μέχρι 
τών υπογείων υδάτων τά όποΐα και ταύτα έ-
λαττοϋνται' έάν δέ άπ' εναντίας τό έδαφος εΐ
ναι κεκαλυμμένον από δένδρα ή και απλούς έ
τι θάμνους, διότι και ούτοι εΐναι πολύ χρήσι
μοι, τότε αί ήλιακαί ακτίνες δλιγώτερον τό προσ-
βάλλουσι και ουχί ά π ' ευθείας, ή δ'έξάτμισις και 
άποξήρανσις γίνεται πολύ βραδύτερα και τό ΰ 
δωρ διαμένει έν τή γή, ό δέ εις ΰδατα πλού
τος του μέρους εκείνου είναι μεγαλήτερος. 

"Αναγκαζόμεθα νά ένδιατρίψωμεν επί τού ζη
τήματος τής φυτεύσεως και δατώσεως τών μή 
καλλιεργησίμων γαιών, έχοντες πρωτίστοος υπ* 
δψιν τον τόπον μας. 

"Οταν βλέπωμεν τούς πέριξ ημών βαθμη
δόν άπογυμνωθέντας λόφους και τά γυμνά βου
νά κατακαιόμενα τό θέρος υπό τού ηλίου και 
άποστερούμενα πάσης εσωτερικής ίκμάδος διατί 

παραπονοΰμεθα διά τήν λειψυδρίαν; Εΐς τί χρη-
σιμεύουσι τά παράπονα, δταν ουδέν ποιούμεν 
προς διόρθωσιν τής καταστάσεως ταύτης; Δι
ατί μας φαίνεται περίεργον δτι και τά μέρη μας 
δέν εΐναι πλούσια είς ΰδωρ, και πόθεν άναμέ-
νομεν και πού θέλομεν νά εΰρωμεν τό ΰδωρ; 

Είναι σήμερον πλέον άναμφισβήτητον οτι 
τόποι άποψιλωθέντες άπεξηράνθησαν. Τοιαύτα 
παράπονα ακούονται ό'χι μόνον από τά μέρη μας 
αλλά και από τήν Εύρώπην ακόμη, από έκεΐ 
δηλ. δπου τόση και τόση φροντις λαμβάνεται 
διά τά δάση, (*) 6'σην ήμεΐς ούδ 3 έπ 3 ελάχιστον 
νά φαντασθώμεν δυνάμεθα. Ιδού Ιν συντόμω 
μεταξύ άλλων τί λέγει ό κ. Mücke (Waldhe
ge u. Waldpflege) περί τών δασών: 

«Θερμότης και ψύχος, άνεμοι θερμοί ή ψυ
χροί, μετριάζονται και άποβάλλουσι τήν επι
βλαβή αυτών έπίδρασιν διά τού προφυλάττον-
τος δάσους. 3 Απ ' εναντίας είς τά άποψιλωθέν-
τα εδάφη σιγώσιν αί πηγαί, ή χλόη και τό 
βρύον τών ορέων εξαφανίζονται, τό ΰδωρ τών 
βροχών και χιόνων τό όποιον άλλοτε υπό τήν 
προστασίαν τών φυλλωμάτων τών δένδρων έ-
κρατεΐτο και παρελαμβάνετο υπό τού εδάφους, 
ταχέως διαφεύγει, και ουχί σπανίως έ'χει κατα
στρεπτικός συνεπείας. Πικρά πείρα έδίδαξε τήν 
άλήθειαν ταύτην, προς έπανόρθωσιν δέ παρω
χημένων σφαλμάτων εργάζονται σήμερον ολό
κληρα Κράτη. Σήμερον ή μεγίστη σημασία τού 
δάσους διά τήν ύγείαν δλων τών ζωικών όν
των, διά τήν γονιμότητα και παραγωγήν τοι ε
δάφους και κατά συνέπειαν διά τό ύλικόν α
κόμη συμφέρον τού λαού και τού Κράτους γε
ν ικώς άνεγνωρίσθη.» 

Και ό'χι μόνον έν Ευρώπη άνεγνωρίσθη ή 
αλήθεια αΰτη, αλλά και παρ° ήμΐν. Ή άνα-
φύτευσις και άναδάσωσις τών πέριξ υμών λό
φ ω ν , ην άνέλαβεν από ετών τό Δημ. Συμβού-
λιον, εξακολουθεί σήμερον τή ένδελεχεΐ μερίμνη 
τού Σχολικού 3Αγροκηπίου. Τό έργον τοϋτο 
δπερ τό Σχολικόν Άγροκήπιον, ΰποβοηθού-
μενον και υπό του Δήμου, ανέλαβε, και δι* 
δ άόκνως εργάζεται, είναι παντός έπαινοι· άξι
ον και δεΐται τής υποστηρίξεως και αντιλήψεως 
παντός πολίτου. Δέν άρκεΐ νά άναμένωμεν τά 
πάντα παρά τών αρμοδίων και αυτούς πάντοτε 
νά έπικαλούμεθ'/. ώς συνήθως συμβαίνει" πρέ
πει είς περιστάσεις ώς τήν παροϋσαν, όλοι νά 
γινώμεθσ αρμόδιοι* δέν άρκεΐ νά εϊμεθα άπλοΐ 
θεαταί και συχνά και αυστηροί κριταί παντός 
κοινωφελούς έργου, αλλά και διά λόγων και έρ
γων και πολλαχώς νά προσπαθήσωμεν νά φέ-
ρωμεν αυτό είς αϊσιον πέρας. Ή άρξαμένη ή 
δη άναδάσίοσις ι ώ ν πέριξ λόφων και γαιών 
μεγάλως θέλει επιδράσει επί τής υδρολογικής 
καταστάσεως τής πόλεως μας. 

(*} Σημ- Λ. Α. Ήφντενοις δένδρου τελείται μετά 
&οΐ]οκευτικης ευλάβειας, άναγινωοκομέν<ον ευχών νπο 
τον ιερέως και τελούμενης Σχολικής παννγήρεα>ς ότατ 
φντεναις γίνεται πάρα Σχολικόν "Ιδρνμ*. 
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ΔΙΗΓΗΠΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ 

Τό υπό τον άνω τίτλον Διήγημα του 
έν Σμύρνη νεαρού .̂υνεργάτου μας κ. 
Τριανταφυλλίδου διακρίνει πλοκή και 
χάρις αξία λόγου μετ' αισθηματικής εξε
λίξεως, υ̂γχαίρομεν τον φέρελπιν νέον 
τον φιλοπόνως τάς Μούσας περιέποντα. 

Χαρά! καί χαρά μεγάλη απόψε στδ πλου-
σιόσπητο. Ή αυλές, ή σάλες, τά σαλόνια, 
ή αίθουσα του χοροϋ, λαμποκοπούν, άπδ 
πάστρα, άπδ φως, άπο στόλισμα καλλιτεχνι
κό, επιβλητικό. Σέ κάθε παράθυρο, -ιέ κά
θε γωνία, δεξιά, αριστερά, ανθοδέσμες και 
καλαθάκία μέ διάφορα ποικιλόχρωμχ λου
λούδια. Κρίνοι, τριαντάφυλλα, λαλέδες, με
νεξέδες ολα θαρρείς και αγωνίζονται ποιδ θά 
δώση πιδ γλυκεία. π]δ μεθυστική μυρω
διά: θαρρεί κάνεις πώς νοιώθουνε τί £όλο 
παίζουνε στήν αποψινή εορτή του πλουσι-
όσπητου. Υπηρέτριες ολοκάθαρες μπαινο
βγαίνουν και ακατάπαυστα σ'άχτουν κο:ί 
κάτι, τοποθετούν τά άνθη που διαρκώς στέλ
λουν οί φίλοι, οί συγγενείς, οι γείτονες γ?ά 
τιμή του «γυιοϋ» που άρραβονίζεται απόψε. 
"Η μητέρα του καθεαυτό βασίλισσα μέ το 
επιβάλλον μεγαλείο της, ετοιμάσθηκε άπο 
νωρίς. "Εβαλε εκείνο τδ μαΰρό της μετα
ξωτό φόρεμα μέ τήν μακράν ούρα, καί τδ 
ηγεμονικό της παράρτημα τήν κάμνει, αν 
καί εϊνε, ακόμη ωραιότερα. Πηγαίνει καί 
εκείνη, επιβλέπει, δίδει οδηγίας, διαταγάς. 
Απόψε άρραβωνίζεται τδ μοναχό της παι
δί, ο μονάκριβος της γυιός. Νάτος δά! κα-
ταίβηκε. "Ετοιμος. Μορφή ευγενική, αγγε
λική, Ψηλός, ροδοκόκκινος. Είνε νέος σπά
νιος γ?ά τά πολλά του προτερήματα καί 
τά καλά του φυσικά. Ή καρδιά του είνε 
κάτι παραπάνω κι* άπδ διαμαντένια κο:ί έ
χει ένα σέβας στή μητέρα του!! Μόλις τήν 
άντίκρυσε, έτρεξε σιμά της, στάθηκε μπρος 
της μέτδ μεγαλείτερο σεβασμδ καί κάμνον
τας μια υπόκλισι. 

— Μητέρα μου μέ τήν ευχή σας, της 

λέγει καί της φιλεΐ τό χέρι ένώ εκείνη 
τδν φιλεΐ στδ μέτωπο. Καί καθώς του εί
πε, «παιδί μου, μέ τήν ευχή τοϋ Χριστοί} 
και ιής Παναγίας,» δύο δάκρυα κρυφά, 
κρυφά, μέσα στήν ταραχή, στή λαχτάρα 
της συγκινήσεως, ξ^γλύστρισαν άπδ τά μά
τια της, αυλάκωσαν τδ άρχοντικδ πρόσωπο, 
καί κρύφθηκαν μέσα στο μυρισμένο μανδΰλι. 

—"Όλα έτοιμα μητέρα; 
—"Ολα παιδί μου, "Ολα. 
—Νά είδοποιήσωμε λοιπδν είς της Νί-

νας πώς είμεθα έτοιμοι. 
—Περιττδν παιδί μου, έφρόντισα. 
—Σας ευχαριστώ πολύ μ Υστέρα. 
Ή μητέρα έξηκολούθησε τήν έπιστασί-

αν της ένώ ό Φαίδων μπήκε μέσα στή σά
λα πλημμυρισμένη άπδ φώτα καί μυρω
διές* στάθηκε εμπρδς στή μεγάλη ελαιο
γραφία τοϋ πατέρα του, πεθαμένου πριν ά
πδ πολλά χρόνια, και μέ τή πιδ μεγάλη 
ευλάβεια ζήτησε τήν ευχή του... 

-Καϋμένε μου πατέρα*... . δέν έτελεί-
ωσε τδ στοχασμό του γιατί απότομο κτύ
πημα στή θύρα τδν έκαμε νά στρέψη.Ήνοιξε 
ό υπηρέτης. "Ενας νέος μπήκε μέσα.Τά £οϋ-
χά του τδν φανερώνουν νέον πτωχό.Μά καίτδ 
πρόσωπο του χλωμδ..αδύνατο..Τδ βήμα του 
καίτδ βλέμμα του αβέβαιο. Σάν άρρωστος 
φαίνεται, σάν πολύ πολύ κουρασμένος... 
Χαμογελούσε, μά καταλάβαινε κανείς πώς 
εκείνο τδ γελοίο, ήτον γέλοιο ψυχικής τα
ραχής. Καί δμως μόλις τδν είδε δ Φαίδων 
λές καί έχάρηκε παρά πολύ γιατί αμέ
σως άφήκε τήν συλλογή καί τρέχοντας κατ* 
επάνω του. 

—Καλώς τδν αγαπημένο μου φίλο!τοΰ είπε. 
— Κ α λ ή σου εσπέρα Φαίδων.. Ένας βή

χας, σάν βήχας φθισικού τδν έκοψε. Ό υ
πηρέτης αμέσως επήρε τδ καπέλλο του καί 
τδ παληό του έπανοφώρι, καί ό Φαίδων τδν 
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παρουσίασε στήν μητέρα του ώς «τον άρι
στον μεταξύ των φίλων του.» "Εκαμε 
μ]ά βαθειά υπόκλισι καί άφ' ού μίλησαν λί
γο οίτρείς. — Πάμε Νίκο, τοϋ είπε, να κα-
θήσωμε λιγάκι μέσα. Μου φαίνεσαι σάν 
κουρασμένος... θαρρείς πώς είσαι άρρωστος. 
Μήπως έχεις τίποτε; "Απόψε ποϋ σέ ήθε
λα χαρούμενο... ομιλητικό, σύ έγινες άλλοι-
ώτικος τώρα κάμποσο καιρό. Γιατί είσαι 
χλωμός; 'Έ; Τί έχεις;... 

«*Αχ... καί τι Οεν εχω».;; είπε μέσα 
του καί έπνιξε τδ βαθύ του αναστέναγμα 
μέσα στά στήθ=ια του τά σάπια. 

—Τίποτε φίλε μου τίποτε*είπε όμως δυνα
τά προσπαθώντας νά γελάση.Μά τί γέλοιο. 
Ή ζωγραφηά τοϋ πόνου, της απελπισίας. 

—Τίποτε; ά!, καθόλου τίποτε.. 
Ό Φαίδων, μέ τή χαρά τής αρραβώνας 

του τά έβλεπε όλα ]δόδινα τριγύρω του καί 
μέ όλη του τήν άγαθ-ή καρδιά προσπαθούσε 
νά κάμη άστρια σ-δν πιο πολύ αγαπημέ
νο του φίλο. 

—Ζουλεύεις Νίκο. 
— Έγώ; 
—Ναί! Σύ! 
•—Έγώ νά ζουλέψω; γιατί; μέ ποιόν; 
—Ζουλεύεις μ' εμένα... Νά λές μέσα 

σου, νά γινότανε καί ή δικτ^ μου αρραβώνα 
απόψε.... Ε; Τδ βρήκα;! 

— Καϋμένε Φαίδων.... άφησε με... 
— "Ελα, κατεργαράκο, θαρρείς πώς έ

χεις κλειδαριά στδ οτόμα σου. Μήπως κα
νένας έρωτας..:; έ; έ! λέγε μου.... 

—Μή μέπληγώνης περισσότερο Φαίδων! 
Καί τά μάτια του θολά έγιναν κατακόκκινα 
άπδ στενοχώρια. * * 

—Μά επιμένω, θά μου είπής! Καί ε
πειδή 5 Νίκος δέν μιλούσε μόνο καταίβα-
σε τδ κεφάλι του, δ Φαίδων που δλα τάβλε-
πε απόψε £ό5ινα έξηχ-ολούθησε στρέφοντας 
τήν ομιλία. 

—Νίκο μου! Απόψε είμαι ευτυχής. Πα-
ράπολύ ευτυχής. Ήγάπησα πολύ καί ήγα-
πήθην πιο πολύ. Πέρνω σύντροφον για ό
λον μου τδν βίον εκείνη που ώνειρευόμου-
να, έκείνην πού άπ'αρχής ήγάπησα, έκείνην 
ποϋχωρίς αυτήν δέν θά ζούσα.Μέ έννοείςφίλε 
μου Νίκο;Είμαι εύτυχήςίπαρά πολύ ευτυχής. 

— Κ α ί είθε πάντα νά είσαι! πετάχτηκε 
εκείνος. "Αχ., δέν έχει cfo^tpaxepo πράγμα 
άπδ τή δυστυχία. 

Σώπασα ένα λεπτό. Συλλογιζότανε. 
"Επειτα όμως πέρνοντας ένα ύφος άγριο, 

μισοσηκώθηκε στά πόδια του, έπιασε μέ τά 
κρύα του χέρια τά χέρια τοϋ Φαίδωνος 
καί μιλούσε δυνατά, μέ πόνο... μέ μυστή
ριο., μέ δύνα^ι..., γιατί τά λόγια τής ευ
τυχίας τοϋ φίλου του τδν τάραξαν. Πόσο 
απότομα χτύπησαν σ' ταύτιά αυτού τοϋ δυσ
τυχισμένου κορμίοδ;! 

—Φαίδων! Α γ ά π α την άφ' ού σ' αγά
πα.. Φαίδων γιαυτδ τδ πράγμα είσαι ευ
τυχής... παρά πολύ ευτυχής. Ά φ ' ού σ1 

άγαπα γίνου θυσία γι' αυτήν, γίνου τδ πάν 
γι* αυτήν, αγάπα την, λάτρευε την, μέ δ-
λη τήν δύναμί σου, μέ τήν ζωήν σου, μέ 
τδ πάν αγάπα την Φαίδων άφ* ςύκι* αύτήσ* 
αγαπά, γιατί κι 5 έγώ αγαπώ κι ' έγώ ε
χω ένα άσβεστο καμίνι μέσα μου καί δ
μως...» Στάθηκε απότομα γιατί μέσα στήν 
ταραχή του σάν νά μετάνοιωσε που ηθέλη
σε νά έξομοΧζγτρη τδν ερωτά του, έρωτα, 
που γιά πρώτην φορά ήκουεν δ Φαίδων 
απόψε. 'Ανεστέναξε βαθειά* σάν βρύσι τρέ
χανε τά μάτια του άπδ τδ κλάμμα'·τδ πρό
σωπο του ήταν κίτρινο σάν λεμόνι. Πρώτη 
φορά δ Φαίδων τδν ήκουε νά μιλάη τόσο 
άλλοιότικα. Έκάθισε καί γέρνοντας τδ 
κορμί του πάνω σ' ένα κάθισμα έχωσε τδ 
πρίσωπό του μέσα στά χέρια του καί έκλαιε 

.σάν μωρό.. 
—Νίκο!. Τί έχεις; Ψιθύρισε τρέμοντας. 
Καί μέ τδ ίδιο του εκείνο ύφος-ξαναση

κώθηκε. 
— Αχχ,. , .τοϋ είπε μέ πόνο ψυχής, άγ^ 

-καλιάζοντας αύτδν άπδ τδ λαιμό. 
Αγαπώ! μά δέν άγαπώμαι! αγαπώ, πού 

μέχρι μανίας φθάνει ή αγάπη μου, καί &-
μως ποτέ δέν Θά κατορθώσω δχι δ,τι σύ 
κατώρθωσες απόψε, αλλά ούτε χαμόγελο... 
ούτε προσοχή... ούτε βλέμμα. Α γ α π ώ φτω
χός έγώ μιά κόρη πλούσια χωρίς αυτή νά 
τδ ξέρη.. Ή κακομοιριά μου, ή φτώχεια 
μου μέ πεθαίνουν Δέν τολμώ νά πέσω 
μπροστά της νά τής ζητήσω κάν τήν προσοχή 
της, γιατί άνκάμω κάτι τέτοιο, ώ! είμαι φίλε 
μου βέβαιος πώς θά περιπαιχθώ, πώς άντί 
οΐκτον θά εΰρω τδ πικρότερο καί τδ είρω-
-νικώτερο γέλοιο...γέλοιο ποϋ θά μοϋ δώση 
τδν Θάνατο...Φίλε μου, δ πόνος μου εϊνε 
μεγάλος! μοϋ κατέστρεψε τήν υγεία μου' δ 
Θάνατος μου εϊνε κοντά. Τδν αισθάνομαι! 
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Καί δμως Φαίδων, iva της βλέμμα, έ
νας της λόγος, θα με έσωζε, θα μ' έκα~ 
μεν ευτυχή και άς πέθαινα! Θα πέθαι
να ευτυχισμένος δίχως παράπονο... 

Υπέφερε υπερβολικά! 
—Ησύχασε Νίκο μου 'σύχασε, είπε στε

νοχωρημένος ο Φαίδων. 
Κλαίει ó Νίκος σαν μωρό παιδί ένφ ó 

Φαίδων, δεν μπορεί να συνέλθη ακόμη από 
τήν απότομη αυτή έκμυστήρευσι και προσ
παθεί να συμμαζεύση τα λόγιατοϋ φίλου του. 

« Ά γ α π φ , λοιπόν, συλλογίζεται, μια 
κόρη πλούσια και επειδή εΐνε φτωχός ó 
καύμένος δεν τολμφ να της το είπη για
τί γνωρίζει καλά πώς ύπαινιγμόν μονά
χα να της κάμυ, αυτή θ α τον είρώνευ-
θχί , θ α τονγελάση, και αυτό θ α τοΰ δώ-
σχ| τον θάνατο. , . ! 

Γιαυτό λοιπόν ó ταλαίπωρος τόσον 
καιρόν τώρα δεν εχει διάθεσι και εΐνε 
πάντα σκεπτικός και λυπημένος. Μα 
άν εγώ τήν έγνώριζα αυτήν και 
έμεσολαβουσα, δεν θα έσωζα τον φ ί 
λο μου!; "Επειτα απόψε έχομε προσ
κεκλημένη δλη τήν αριστοκρατία, δλα 
τα κορίτσια του τόπου. Πολύ πιθανόν 
να εΐνε καΐ ή δική του μεταξύ αυτών. 
Και τότε.;;» Μία κρυφή χαρά έλαμψε μέ
σα του.Του πέρασε ιδέα για μία. ΓίάτήνΛοι.-
λοϋ!Ά! ώρισμένως,ώρισμένως αυτή Θά ήτον. 
θ ά της κάμη λόγον!Ό Νίκος του θά σωθή! 

—Νίκο! τον κτυπά ελαφρά στον ώμο. 
Εκείνον τον πνίγουν ol λυγμοί. Μόλις 

έσήκωσε το κεφάλι του. 
—Σου ορκίζομαι στήν ιερότητα της βρα

δείας που έχω απόψε, στήν τιμή μου, στήν 
ευτυχία μου, δτι έγώ θα φροντίσω γιά σέ. 
Το δνομά της μου χρειάζεται μόνον. 

—Φαίδων μου ποτέ δεν αμφέβαλλα πώς 
ήσουν δ καλλίτερος μου φίλος...είπε, και 
προσπαθεί να συγκράτηση τα δάκρυα του. 
Μα σου ζητώ συγγνώμην που σ* έκαμα μέ 
τήν τρέλλα μου κι' έστενοχωρήθης βρα
δεία που εινε απόψε. Ά λ λ α βλέπεις ó πό
νος μου, ή δυστυχία μου 

—Τδ δνομά της! επέμεινε. 
—Φαίδων σέ παρακαλώ...Δέν ήθελε να 

το εΐπη. Ντρεπότανε. 
Εκείνος δμως πού ήθελε να σώση τον 

φίλο του, του είπε μέ τόνο αποφασιστι
κ ό : — ^ ! Κρύψε μου άν Θέλης το δνομά 

της—άν και είμαι βέβαιος πώς τήν γνω
ρίζω καλλίτερα κι 5 άπδ εσένα—Τώρα θά 
μαζευθοϋν δλα τά κορίτσια τής καλής κοι
νωνίας. Μιά ιδέα μου περνά γιά μίαν. Τον 
κύταξε χαμογελώντας πονηρά μέσα στά μά
τια.—"Οπως δήποτε μόλις τήν ίδής πες 
μου την, και έννοια σου. Έλα τώρα πάμε 
στον κήπο να πάρης λίγο αέρα. Και βγή
καν στδν κήπο.Θά σέ συστήσω σέ δλα τά 
κορίτσια και δταν φθάσουμε μπροστά της 
τότε σφίξε μου τδ χέρι. Ά κ ο ΰ ν ; 

— θ ά έλθη; Αλήθεια; είπε τρέμοντας 
μέ μισή φωνή. 

—Ναί! έβεβαίωσε δ Φαίδων! 
Ά γ ρ ι α χαρά μέ φόβο έλαμψε στά μάτια 

του Νίκου. 

Πέρασε κανένα τέταρτον. Μαζεύθηκαν 
και άλλοι φίλοι στδν κήπο. Μέ τί χαρά 
'μιλοϋσαν δλοι, έκτδς του Νίκου!! 

—Φίλοι μου, λέγει δ Φαίδων. Τόσο και-
ρδ κράτησα μυστικδ άπδ όλους τδ δνομα 
καΐ τδ πρόσωπο τής μνηστής μου. 

Τώρα λοιπδν σέ λίγο Θά γίνη ήέκπληξις.. 
Γέλασαν δλοι δυνατά με εύχαρίστησι. 
— Ά ν μπορείς βάσταξε μας το και από

ψε μυστικό!... είπαν ένα δυό. 
Ένας υπηρέτης έτρεξε γρήγορα. 

—Κύριε Φαίδων,ελάτε, έλάτε.ΉλΘεν ή Δε
σποινίς καίδλα τά κορίτσια τάφιλικάμαζύτης. 

Ό Φαίδων έτρεξεν άμέσως'τδν ήκολούθη-
σαν δλοι έκτδς τοϋΝίκου,δ οποίος έμεινεστδν 
κήπο και έτρεμε άπδ ρίγη συγκινήσεως. 

— Τ Ηλθαν!! . . . Παναγία βοήθα με... 
Και άφ' ου τέντωσε τδ αυτί του είπε 

μέ λαχτάρα. 
—Ή φ ω ν ή της ! ! · 
Σάν τά μοσχομυρισμένα λουλούδια του 

Μαγιοϋ ένα ένα τά κορίτσια έμπαιναν 
μέσα στδ πλουσιόσπητο κρατώντας κάθε ένα 
και ανθοδέσμη μετά εύμορφότερα λουλού
δια τής εποχής.Μά άπ* δλες ξεχωριστή και 
στή^ εύμορφιά και στή χάρι μπήκε ή Νίνα, 
ακουμπισμένη στδ χέρι του πατέρα της, δ ό
ποιος πάλι μαζύ μέ τής ατέλειωτες εύχεςτου, 
τήν παρέδωσε στδ λεβεντόπαιδο! Τούς έραναν 
μέ λουλούδια, μέ ευχές. Γελοίο παντού, 
χαρά και ευθυμία βασιλεύει. "Οταν σέ λί 
γο, δ Φαίδων επήγε νά πάρη τούς φίλους 
του νά τούς συστήση στή Νίνα, δέν εΰρι-

. σκαν λόγια νά τδν συγχαρούν. 
—ΆνΘόσπαρτος δ βίος σού μέ τδ γλυ-
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κό σου ταίρι.. Τού λέγει ένας. 
Τά κορίτσια τον πολιόρκησαν. 
—Φαίδων ζουλεύω...λέγει ή Λουλοϋ. 
—Λουλοϋ!! είπε μέ έκπληξι. Λουλοϋ σέ 

θέλω νά σοϋ ειπώ!. 
"Ολοι παρεμέρησαν. Έμειναν μόνοι. 
—Κάποιος Λουλοϋ, άπδ τούς φίλους 

μου πονεί, και σύ θ ά τδν γιατρεύσής. 
Πρέπει.!! Εΐνε μεγάλη ανάγκη. Ψυχικό.. 
Ό Φαίδων βγήκε αμέσως στδν κήπο, ένφ 
ή Λουλοϋ άφωνη δέν μπόρεσε νά εξήγη
ση τά λόγια του Φαίδωνος. 

Ό Νίκος, κάθε λεπτδ ποϋ περνούσε, ποϋ 
ήκουσε τά γελοία και τής φωνές έτρεμε, 
και ένα ρίγος θανάτου θαρρείς και έκοψε 
τήν δύναμί του. Αντιλήφθηκε τδν Φαίδω
να. Περισυμάζεψε κάθε του δύναμι γιά νά 
μή πέση, Τά μάτια του σκοτίνειασαν. 

Ζαλίσθηκε. 
—Νίκο ποϋ είσαι λοιπόν; Έ λ α έτοι-

μάσου.,Είνε έδώ. Έλα..και είνε σωστή θεά.. 
—"Αχχ....έκαμε ένώ ή δύναμις τδν ά-

φήκε όλως διόλου. 
Ό Νίκος ακουμπισμένος στδ χέρι του 

Φαίδωνος, του ψιθύρισε στ' αυτί «καθώς 
περνούμε μπροστά της σφίξε μου τό 
χέρι». Σάν πτώμα,σάνσκέλεθροέσερνε τά πό
δια του, έν ψ στδ πέρασμα του έπαυσαν τά 
γελοία και ή ομιλίες και τδν έβλεπαν μέ 
ύφος παράδοξο, λυπητερό. 

—Ποιδς είνε αυτός; έρωτα ή μία. 
—Τί έχει; λέγει ή άλλη. 
—Αύτδς είνε Φαίδων; φωνάζει ή Λου

λοϋ, τδ ήκουσε δ Νίκος. 
*0 δυστυχισμένος σάν εΐδε πώς τδν κα

τάλαβαν, τόσο ταράχθηκε ποϋ "άν δέν έσφιγ
γε τδ χέρι τοϋ Φαίδωνος θά έπεφτε 

—Καλά, λέγει ο Φαίδων, σάν έννοιω-
σε τδ σφίξιμο τού χεριού, καλά τδ κατά
λαβα. Μά πάμ* πρώτα νά σέ συστήσω στήν 
μνηστή μου και έπειτα 

Μπήκαν στήν μεγάλη αίθουσα. 
Στάθηκαν μπρος στήν Νίνα 
—Ή μνηστή μου Νίνα 
Μηχανικώς εκείνος πήρε νά φιλήση τδ 

χέρι της, μά μο'λις τήν είδε, 
-Παναγία μου.!!Βοήθεια..// 

Νίνα ! ! Σν .!! 
Τέντωσε τά μάτια του, κοκκίνησε σάν 

φωτιά, γένηκε απαίσιος, και γρυλλίζοντας 
φρικιαστικά, έπεσε μπροστά στά πόδια των. 

Σέ μιά ώρα ξεψύχησε στδ Νοσοκομείο 
ποϋ τδν έφεραν. Ό Νίκος τήν Νίνα αγα
πούσε χωρίς νά ξέρη πώς αυτή ήταν ή 
μνηστή τοϋ φίλου του. 
ΕΣΩΘΗ! 

Σμύρνη--Εύρ, Δ. Τριανταφυλλίδης 

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 
•••-3>S=:i&8£*~ 

«Στους τραγουδιστάς τοΰ πόνου.» 
Ποιος είναι ποϋ διαβαίνει ενάερα ' 

χι ανοίγει ετάνω μας μια σκέπη, 
σκιά τον μυστηρίου κάτασπρη 
που κάνεις από ημάς δεν βλέπει; 
Μην είναι ό Θεό; μας ο αφάνταστος 
πον πάλι έρχεται να λάμψυ μέσ* στά οκόιη 
μην ελ&Α δεύτερη φορά παράκαιρη 
và fìvoiaofl την ωραία του τη νειόιη; 

Παραμερίστε, σβύοτε τής λαμπάδες 
ϋα λάμψβ κάποιο φώ<, κρυφό 
που έρχεται αργό ' ΜΙ ανάλαφρο 
μέο' απ3 τα ούννεφ' απ* τον ουρανό. 
"Ας βουβαϋη με μία άλλη φωνή 
ας πανσυ τό ψι&νρισμα, ας σβύσυ 
κι9 ή άχνα σας ακόμ' αυτή, 
μία μελωδία από ψηλά άντιλαλήση. 
Και σεις τραγουδώ τάδε ς παύσατε 
ας νεκρω&η μέσα στα στόμα 
ή αηδονίστρα σας λαλιά ή ώμμορφη, 
τη λύρα οας βάλετε στο χώμα' 

Παραμερϊσ τε να ξανοίγετε ; 
ξεδιπλώθηκαν τονρανον τα φύλλα, 
κάποιος αφρός σαν πεταλούδα σμίγεται 
με λονλονδιούν γλυκεία, ανατριχίλα 
Κάποια σκιά μα δε% τη βλέπετε; 
ανοίξετε διάπλατα δλοι τά μάτια 
τάρμονικυ τό πέταγμα κυττάξετε 
όπ3 έρχεται απ3 τα ουράνια πλάτχα. 
Τραγουδιστοί τοϋ πόνου πάψετε, 
ακούσετε τη μυρωμένη νότα 
την αρμονία την αφάνταστη ακούσετε 
μεσ τη ψυγή σας κλείσετε τά φώτα. 
Ό άγγελος τοΰ πόνου άπερνά 
μα^ν μας έρχεται για να πονέση, 
σε ώμμορφο παλάτι έρχεται αντός 
εκείνους που πονούν για νά καλέση. 
Ξανοίξετε την αρμονία που πεζά 
τήν αρμονία πον αφάνταστη σκορπιέται 
από άρχες ϋειες, λύρες διαλεχτές 
με μια ηχώ απόκοσμη που όε μιλιίται. 
Είναι αντο'ι οπον τραγούδησαν βαϋειά 
το πόνο, τον αμίλητο το πόνο, 
πον δεν ταν είπαν πον&ενα 
παρά στά ώμμορφα τραγούδια μόνο. 
Είναι αντοι πον σαν άλλοι Χριστοί 
σήκωσαν το σταυρό τον μαρτυρίου 
καί με κόπο αφάνταστο πολύ 
βρήκανε τή στιγμή τον μνοτηρίον. 
Καί τώρα αντοϊ οτέλνονν στή γη 
τον "Αγγελο τον Πόνου να πειάξη 
σε σας τραγουδιοτάδες πον πονεϊτε σιωπηλοί Χ 

με μια φωνή πελώρηα να φωνάξη. 
— *ΎΩ διαλεχτοί!, ώ λίγοι μετρημένοι/ 

βαστάτε τό σκοπό σας δώ στή γη, 
μην άπελπιζεο&ε μονάχα καρτερείτε" 
τα JTFJÒ γλυκά τραγούδια είναι στεναγμοί. 
Βαστάτε καί ύ^αρ&η έκείν3 ή 'μέρα 
στεφανωριένο το κεφάλι σας να γείοη 
μέσα στή δόξα των δαφνών XMÌ πέρα 
στ3 απόκοσμο, στο μέγα πανηγύρι·. 

Μοσχονήοια — STASA ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
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Καΐρης επεβλήθη, διεθνώς έγνώρισε και έκλε
ισε την «• Κυδωνιακην ΆκαδημίανΙ* 

"Οταν κατά τό 1816 ό Αμβρόσιο; Φιρμίνου 
Διδότου γλαφυρός και, προσεκτικός περιηγητή:, 
και μαθητής επί δίμηνον, κατά σΰστασιν του 
σοφοΰ Κοραή, του « 1Ελληνο μουσείου*, μετά 
περισσού θαυμασμού παρέβαλε την έπιβολήν 
τών διδασκάλων και τον μέγαν τών μαθητών 
σεβασμόν προς τους Πυθαγορείους «αυτός εφα», 
τήν έξασκουμένην υπό τού συνοίκου του Καΐρη 
εΐχεν ύ π 3 ό'ψιν άφάνταστον γοητϊίαν, και τό 
παρεχόμένον διά του Σωκρατικού τον βίου δι
ηνεκές παράδειγμα. 

"Οστις ομογενή; ή ξένος ήθελε διά τινα ?).τό-
θεσιν ή φιλολογικήν συνεργασίαν, διά σύστασιν 
απόρου μαθητού, διά κ^ηδεμονίαν, δι" έ'παινον 
νά γρά\[>η είς τό «ΜουσεΓον», προς τον Θεόφι
λο ν Καΐρην άπηυθύνετο, «-τον σοφόν δίδασκα-
λον, τον σεβασμιώτατον άδελφόν, τον σο-
φολογιώτατον, τον πολνπόβ·ητον φίλον, τον 
ελλογιμώτατον καϊ φιλογενέοτατον Κύριον Θε-
όφιλον, τον οοφώτατον διδάσκαλον». 

Και οί εξαιρετικοί ούτοι υψηλοί τίτλοι εκτι
μήσεως και θαυμασμού έγράφοντο από τον σο
φόν Κοραή, Κ. Οίκο νόμο ν, Θεόκλητο ν Φαρ-
μακίδην, εκδότη ν τού Λογίου Έρμου, τον 
Ηλιουπόλεως "Ανθιμον, Κωνστ. Βαρδαλάχον, 
Νεόφυτον^'Βάμβαν,'Ι *τής] έπεράοτον Σοφολο-
γιότητος του Καΐρη εύχέτον διαπνρον καϊ προ
θυμότατου» τού Αϊνο;, Ματθαίου, Γεωργίου 
Μαραβέλλη Σύμηθεν, έκ Χίου Ιωάννου Τσελε
πή, εκ Βιέννης τού Ανθ ίμου Γαζή, τού Σω-
ζουαγαθουπόλεω:, τού "Αγγλου Ιερο?μένου Ού-
ΐλιαμ Τζώϊττ, τού επίσης Κ. Βιλλίαμσον κ. τ. λ. 

"Αλλά και πρόκριτοι και επίτροποι της Ευ
αγγελικής Σχολής Σμύρνης, Κυδωνιών, "Ανδρου, 
διημφισβήτουν τήν τιμήν και έπεδία>κον τήν 
πλείονα ώφέλειαν τών μαθητευόντων και την 
άνάδειξιν τής ιδίας έκαστος' σχολής τήζ πατρί
δος του, διά θερμότατων ΐκετευτηρίων επιστο
λών πρός τε «τον πεπαιδευμένον δι^άοκαλον 
κατά τον εσω καϊ εξω αν$ρωπον> άπ ' ευθεί
ας, «πρός τον λίαν περιπό&ητον. κύριον θεό-
φιλον, προς την φιλοσοφον καϊ σεβαστην κο-
ρυφήν, το ευφυές, εΰδόχιμόν τε όμοϋ καϊ σπου-
δαϊον τον Θεοφίλου», και εμμέσως άνέθετον 
είς τους προύχοντας τών Κυδωνιών, «ε& την 
φιλόκαλον καϊ φιλόϋ-εον ψυχην του Γρηγορι-
ου Σαράφη^ εξ ης δεν άμφιβάλλουσιν οτι κρέμα-
ται ή μόνη ΰέληοις της σοφολογιότητο; του Κα
ΐρη», και εις τον έκ μητρός θεΐόν του, έφη-
μέριον τής Εκκλησίας τού αγίου Γεωργίου κύρ 
Σωφρόνιο ν Καμπάνην, βασιζόμενοι είς τον 
ένθερμον ζήλον και την χριστιανικήν του προ-
θυμίαν, διά νά πείση ((.τον τφ δντι σοφία καϊ 
άρετη κεκοσμη/ίίενον σοφολο^ιώτατον άνεψιόν 
του», νά δεχθή τή • σχολαρχίαν τής Ευαγγελι
κής Σχολής. 

Ά λ λ ' ή Σμύρνη δέν είχε προαιρισθή υπό 
τής μοίρας δ ι ' έδραν, άφ* ής τό Σίυκρατικόν 
παράδειγμα και ή Σωκρατική διδασκαλία θά ή-

κούετο πολύ μακράν, και άψ" οΰ ττολλαχώς 
έδοκιμάσθη και Ίώβειον άπέδειξεν ύπομονήν, 
τρεφόμενο; διά χρημάτων τον Χ " "Αθανασί
ου Χ " Γεωργίου έκ Κυδωνιών κατά τήν έτη-
σίαν έκεΐ διδασκαλίαν του, επέστρεψαν είς τήν 
'Ακαδημίαν τών Κυδωνιών, δι" ήν υπό τε τού 
Γρηγορίου και τών σπουδασάντων προυχόντων 
εν Ευρώπη και τής εκπαιδευτικής μοίρας εΐχε 
προορισθεί 

Και δέν ήκουσε τήν φωνήν τής ίκετευτηρίβυ 
τριάκοντα και εννέα πατριωτών του τής "Αν
δρου, και τήν τού αρχιεπισκόπου Διονυσίου 
ν " άναλάβη τήν σχολαρχίαν, αλλά πιστός και 
βράχος ακλόνητος εθνικού μεγαλείου και υ ψ η 
λών χριστιανικών αρετών και ευγνωμοσύνης 
προς τάς παράσχουσας τό εύ ζην Κυδωνιάς, πα-
ρεγένετο πλησίον τού παιδικού του φίλου και 
συσπουδαστούτής σχολής του Οίκονόμου,τής Χί
ου και τήςίΐάτμου,τούγέροντό; του Γρηγορίου, 
και ό ταπεινός Ιεροδιάκονος διδάσκαλος τής 
Κυδωνιακής Ακαδημίας, αποδεχόμενος εν Κυ-
δωνίαις τάς τιμάς και τό υπερβάλλον σέβας ά-
νωτέρο>ν κληρικών, ισχυρών αρχόντων, τών σο-
φωτέρων τής εποχής ανδρών ομογενών τε και 
ξένων, έν τή ταπεινότητι τής καρδίας του εγνώ
ρισε τω κόσμω τήν ύπαρξιν τής Αιολικής ταύ
τη; γωνίας, και έχάραξεν έν τή εθνική συνει-
δήσει άνεξιτήλως τήν εύγνωμοσύνην διά τάς 
Κυδωνιάς! 

Δέν θά παρακολουθήσωμεν τον διδάσκαλον 
Τυρταΐον κατά τά ατυχήματα τού Όλύμπου και 
αίμορροούντα και οιδηματώδη διά "Ασπροπο-
τάμου και Κραβάρων και Κορίλθου επί δίμη-
νον κλινήρη θεραπεύοντα τάς πληγάς του έν 
"Ανδρω, διότι μακρά ή οδός. Δέν θά τον πα
ρακολουθήσωμεν καθ" δλας τάς Εθνοσυνελεύ
σεις Μέντορα κοί Νέστορα, έξασκούντα και έκεΐ 
άπαράμιλλον πειθώ και αληθή επί πάντων γο-
ητείαν' δταν έλεγον «αυτό τό είπεν ό Καΐρης, 
αυτό ϋέΚει καϊ ό Καΐρης», έψηφίζετο νόμος! Ό 
Πυθαγόρειος τού Διδότου! Παρακολουθοΰμεν 
μόνον τον πτωχόν Καΐρην, δσον και ό Σω
κράτης πτωχόν, παρηγορούντα τεθλιμμένους, εξ 
ιδίων ψο)μίζοντα νήστεις, και κατά τον δεινόν 
τύφον τού Ναυπλίου διαμεριζόμενον τον ξηρόν 
του άρτον, και κλείοντα οφθαλμούς επιθανά
τ ιων. 

Έ ά ν γράφωσί τίνες έκ τών ελαχίστων περί 
Καΐρη ένδιατριψάντων άσυναισθήτως πως «πε
ρί του Σωκρατικού τέλους τον» τί τους ήμπό-
δισε νά γράψωσι και περί τής Σωκρατικής ζω-
ήΐ του, άφ" ού «καϊ αυτός άλη&ής σοφός έ-
στιούδασε ν3 αναχαίτιση την προϊονσαν διαφτ&ο-
ράν του αΙώνός του διδακτικώς τε καϊ παρα-
δειγματικώς παράσχων εις τονς άν&ρώττους την 
εύκαιρίαν καϊ την όσον <$ι' όρΰοτέρας περί ε
αυτών γνώμας, <3ί' άλλοίας περί τον δυνατού 
τών γνώσεων καϊ τών κα&ηκόντων αυτών ιδέ
ας;» 

νΕτυχε πολλάκις νά όμιλησωμεν μετ' ανω
τέρων κληρικών, επισκόπων, μητροπολιτών, κα2 
•&εία σννάρσει γενομένον *Υπάτη της τον Χρ(-
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στον 3Εκκλησίας Κορυφή, μ,ετά διδασκάλων 
καΐ καθηγητών περί Θεοφίλου Καΐρη του δίτ 
δασκάλου της Κνδωνιακής 3Ακαδημίας, αλλ" 
ουδείς δυστυχώς έκρινε καλόν να μελετήση τον 
βίον του, οι πάντες μετά περιφρονήσεως καϊ 
'&υμοΰ άπαντώντες δια τον αϊρεσιάρχην καϊ ά-
ποροϋντες δι* ήμας περί Καΐρη ενδιατρίβοντας 
καϊ λοξώ; αποβλέποντες ώς προς αϊρεαιώτηνΐ 
*0 βίος καϊ ή πολιτεία του ΚάΙρη τοις ήτο 
δλως αγνωστοςΐ e0 Καϊρης ήτο εϊς κολασμέ
νος επί του βίου του οποίου επέγραψαν πλέ
ον δια να μή τον άνασκαλευσωσί ποτε το του 
Αάντου. «Lasc ia te ogni speranza voi che 
in t ra te» . 

*Αλλ* ήμεΐς οι Κνδωνιαται διπλούς μετά 
του Σωκρατικού Καϊ ο η κεκτημένοι δεσμούς 
καϊ διττώς ευγνώμονες, δεν δυνάμε&α ν * άπο-
μακρυνθώμεν της αλήστου μνήμης εκείνου, όσ
τις ανέδειξε την πατρίδα μας σπουδαϊον κέν-
τρον ε&νικης αναγεννήσεως, το *Ελληνομουσεϊ-
όν μας φωτεινήν έστίαν εκ των σνγκεκεντρω-
μένων ακτινών της μεγάλης αυτού εθνικής συ ν ει-
δήσεως' καϊ δπως οΐ πάπποι καϊ οι πατέρες μας 
άπέστρεψαν τότε μετά περιφρονήσεως άφ' έ-
αυτών τάς εθελοθρήσκονς ιδέας περί επικρα-
τήσεως δήθεν της «Όρθοδοξίας» εν Ανατολή, 
καθ* ην θα άνεδεικνυετο δή&εν «μία ποίμνη 
και εις ποιμήν» καϊ άπελάκτισαν τάς μυστικάς 
«φιλορθοδόξους εταιρίας» υπό την εμπνευσιν, 
Ιπήρζιαν καϊ πίεσιν των οποίων εγένετο τότε 
πάσα κατά τον Καΐρη βιαία ενέργεια, ουτω 
καϊ ήμεϊς υπό το κράτος του παρόντος αιώ
νος των φώτων καϊ οδηγούμενοι υπό της αλη
θείας μόνης, Γμις εοτίν ή επιστήμη, πειρώμε-
θα ν" άποδώσωμεν δικαιοσύνην εϊς τον απα-
ρεγκλίτως καθ' άπαντα τον βίον του άκολον-
θουντα τα Ευαγγελικά διδάγματα καϊ θέμενον 
βάσιν «τό αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σε-
αυτόν»! 

Την εν ταΐς καρδίας των Κυδωνιατών ει
σέτι άνεξίτηλον διδασκαλίαν τοΰ Θεοφίλου Κα
ΐρη έξωτευίκευεν εν τω ποιήματί του της με
λαγχολίας καί ελπίδος «Κυδωνιάτη» ό άυΐστο-
κρατικος το αΐμα καί τα αισθήματα Ν. I. Σαλ-
τέλι, τό 1842, δια των έξης στροφών. 

«Φιλοσόφους παραδόσεις υψηλής σοφίας πλήρΕίς» 
«Εις το Λύκειον έκρότει ó ελεύθερος Καιρης» 
«Νέος Πλάτων καί Σωκράτης μεταγενέστερων 

[χρόνων». 
«Αί σοφαί διδασκαλίαι των Βενιαμίν Λεσβίων» 
«Καί ό ζήλος καί τα φώτα Γρηγορίων κι* 

[Εύστρατίων 
«Ευμενείς προηκροώντο επικρίσεις των αιώνων*. 
Καί ó αριστοκρατικός Σαλτέλι γράψει δια τον 

Νέον Πλάτωνα καί Σωκράτην των μεταγενε
στέρων χρόνο)ν, τον Καϊρην, δτε γενική κατα
κραυγή εν τ φ νεαρώ Βασιλείω από τοΰ 1839 
εΐχεν έγερθή κατά της διδασκαλίας του. 

Οί κοσμοπολίται Κυδωνιάται εν τη πίκρα 
αυτών καί μακρά εμπειρία, πάση δυνάμει διε-
μαρτύροντο εν τη κατά τοΰ διδασκάλου των 
ούτωσί έγερθείση καταιγίδι, διότι δεν ήδύναν-

το νά προσοικαωθώιι την ίδεαν της άπαρνή-
σεως εΥκοσιν δλων καί επτά ετών ευαγγελικής 
διδασκαλίας καί παραδείγματος, μέχρι δήλα δη 
τοΰ 1839' δέν ήδΰναντο νά έννοήσωσι πώς οί 
λόγοι καί ίδέαι τών πολλών κριτών του άνε-
δεικνΰοντο ύπέρτεραι και πεισπκώτεραι ενός δι
ηνεκούς ευαγγελικού παραδείγματος, μιας δια 
την άγάπην τοΰ πλησίον του μεγάλης έθελοθυ-
οίας, καί άνεμιμνήσκοντο πάντοτε τών Γραμ
ματέων και Φαρισαίο3ν τοΰ Ευαγγελίου, καί 
έπρόφερον εκάστοτε τό «δ άναμάρτητος π ρ ώ 
τος τον λίθον βαλέτω,» 

Καί άποτυπώνων την άγανάκτησιν ναι την 
θλΐψιν τών συμπολιτών του δια τά τελούμενα 
εκεΐ κάτω καί υποβάλλων - ην διαμαρτυρίαν μιας 
πόλεως ό Σαλτέλι τοΰ «Κνδωνιάτον», γράφει 
εις "Ανδρο ν προς την σoq)ήv αδελφή ν τοΰ Καΐ
ρη Εύανθίαν τή 12 "Ιουνίου 1840 την εξής 
έπιστολήν. 

Κυρία Ευανθία 

*Αν τά προς ημάς αισθήματα 1"ας δεν εμειώθη
σαν, πιστεΰσατε δτι καί τά ιδικά μου και τά τών 
πρός εμέ προς Υμάς Οιετηρήθησαν ακέραια επίσης. 

"Αν υπήρξαν καρδίαι, αΐτινες έτραυματίσθησαν διά 
την καταδίωξιν τοϋ φιλοσόφου διδασκάλου, αν υπήρ
ξαν ψυχαί, αϊτινες έθρήνησαν τό άγαπητον καί πο
λύπαθες έθνος μας διά την μεγάλην ταύτην συμφο-
ράν του, αυτών μία υπήρξε καί ή ιδική μου1 έθλι-
βόμην, άλλ' έρριμμένος από την τύχην είς αφανή 
τής γής γωνίαν, τί ήδυνάμην νά πράξω άλλο, παρά 
.νά τήκωμαι καί νά σιγώ; 

Άλλ" άς έλπίζωμεν, Κυρία Ευανθία, καί άς πα-
ρηγορώμεθα. Δεν θέλει βραδύνει ή λύτρωσις τοΰ 
Θεοφίλου" τον ζητεΐ τό έθνος, τον ζητεί ή φιλοσο
φία* καί ό αιών ούτος είναι αιών τής φιλοσοφίας καί 
τών εθνών. 

Όσάκις τόν γράφετε, προσφέρετε τον, παρακαλώ, 
τά έκ βάθους ψυχής σεβάσματά μου, καί δλων τών 
περί έμέ. Βεβαιώσατε ιον δτι εις τά μέρη ταύτα, 
τά όποια μαστίζει ή Θεοκρατία, μυριάδες μυστικών 
ευχών αποπέμπονται υπέρ αυτού είς τόν "Υψιστοι. 

Την κυρίαν Άνεζάκην. την κυρίαν Αίσυμλίαν προ
σκυνώ πανοικεί* σας προσκυνώ καί ύποσημειοϋμαι 

Φίλος σας διά παντός 
Ν. I. Σαλτέλης 

Πόσον μακράν τάχα απείχε τό έτος 1839, 
καθ 5 8 επιτακτικώτατα επεβλήθη ή ά'νευ υπεκ
φυγών ομολογία τής πίστεοκ νπο τοΰ Καΐρη, 
τοΰ έτους 1808—1810 καθ* δ 6 Βενιαμίν ό 
Λεσβίος έκινδύνευσε νά καή ζών ώς αιρεσιάρ-
χης έν Κυδωνίαις υπό τοΰ τότε Εφέσου; 

("Επεται συνέχεια) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΑΠ6ΣΤ6ΛΑΚΙ 
ΙΑΤΡΟΣ 
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(2ννεχεια εχ τον νπ άρι&μον 57 ψνλλ.) 

* * 
Φοιτητής ακόμη είχε ουνθέσει τας δυο πρώ-

τας τραγοοδίας είς τήν καθαρεΰουσαν γλώσσαν 
καθώς είς τήν Ιδίαν γλώσσαν καί τήν τρίτην 
τρα^ωδίαν. 

Μετεχειρίσθη τόν ένδεκασύλλαβον στίχον, 
εις τόν όποιον είναι γραμμένα αριστουργήμα
τα τής Ιταλικής φιλολογίας καί αρκετά ποιήμα
τα τών Επτανησίων μεταξύ τούτων συγκατα
λέγεται και ό Σολωμός. Ό Μελισσηνός ώς 
εΐδομεν απέστειλεν εις τόν ποιητικό-* διαγωνι-
σμόν τήν τρα^ωδίαν Ίεφθ-άε και ποιήματα τ ί 
να , αλλ 3 ή Επιτροπή τρομερά επέκρινε τήν τρα-
γωδίαν. Ό Μελισσηνός φυσικά ύπερησπίσθη 
αρκετά απαντών, άλλα πολύ δικαίως είχε άπο-
θαρρυνθή. 

'Ο Σπυρίδων Μελισσηνός περιεπάτει μετά τοΰ 
άδελφοΰ τοΰ Διονυσίου ήμέραν τινά είς τήν Σπι~ 
ανάδα. Ό Σολωμός τόν είδε. Διηυθΰνθη πρός 
αυτόν καί μετά τής συνήθους ευγενείας του 
καί γλυκείας φωνής του τοΰ είπε: 

—Φίλε μου, υπερασπίσθηκες καλά πρός 
εκείνους ποϋ έτόλμησαν νά σε προσβάλλουν, 
σέ συγχαίρομεν. 

Αΐ λέξεις αύται τοΰ έθνικοΰ ποιητοΰ εφά-
νησαν ώς βάλσαμον είς τήν πληγεΐσαν καρδί-
αν τοΰ νέου πού ήρχιζε τό φιλολογικόν του 
στάδιον. Ό Σολωμός ήτο πολύ αυστηρός εις 
τάς κρίσεις άλλα δεν άπεθάρρυνε τού; φιλομα
θείς και φώομούσους νέους καί πατρικάς σύμ
βουλος τους έδιδε. 

Ά π ό τοΰ 1856 εως τοΰ 1859 δ Μελισ-
σηνός δεν έδημοσίευσε τίποτε, άλλ,ά εμελέτα καί 
παρηκολοΰθει τάς φιλοσοφικός παραδόσεις τοΰ 
Βρά'ιλα είς τό Ίόνιον Πανεπιστημιον. Τα) 1858 
εγένετο διδάκτωρ τά νομικά. Μβτήρχετο εύδο-
κίμως τήν επιστήμην του καί διεκρινετο σπου-
δαίως ιδίως εις τά ποινικά. Νέος ακόμη ΰπέ-
φερεν από δύσπνοια ν οί δε ιατροί τοΰ συνέ
στησαν νά άποφεύγη δσον τό δυνατόν τό συν-
ηγορεΐν. 

* * 
Ό Μελισσηνός έκτος τής ενθαρρύνσεως τοΰ 

Σολωμοι έ'λαβέ και έκείνην τοΰ μεγάλου μου
σικού Μαντζάρου, δστις τοΰ έμελοποίησε τό 
Καλώς ήλ&ες> άρχίζον διά τών στίχων 

Ερημωμένη έφαίνετο 
Στα στήθη μου ή καρδία. 

Τδού ό Μελισσηνός εις σημείωσιν τοΰ *£Γ-
φαβοβ κόσμου τϊ γράφει: 

« Ό Μάντζαρος,φιλόσοφος, μουσικοδιδάσκα-
« λος, συγκαταριθμεΐται μεταξύ τών μεγά-
« λων ανδρών τής νεωτέρας Ελλάδος. Φίλος 
« τής νεολαίας και ιδίως τής άγαπώσης τάς 

« ωραίας τέχνας, καί εν αύτώ τώ προβεβηκότι 
« γήρατι επέδρα διά τοΰ μελιρρύτου λό-
« γοϋ του επί τής πνευματικής αναπτύξεως 
« τής Κερκυραϊκής κοινο^νίας. Ηύτύχησα καί 
« εγώ ,κα ί το ι νεώτατος, φιλ;κάς μετ' αύτοΰ νά 
« συνδέσω σχέσεις καί ήγαπήΟην παρά τοΰ ά ν -
« δρός, διότι εψέλλιζον έν τή ποιήσει. Ουχί 
< ώς μαθητής, κατά τάς παραδόσεις, αλλ 3 ώς 
« φίλος ήκουσα πολλάκις έν συναναστροφαις τόν 
« Μάντζαρον άναπτύσσοντα τάς ύψηλάς θεω-
« ρίας τής επιστήμης, ής ήτο λάτρης. Μετεώ-
« ριζεν ό δαιμόνιος ούτος άνήρ τό πνεύμα τών 
« άκροωμένων αύτοΰ εις τάς σφαίρας τοΰ ιδα-
« νικοΰ, ώ ; μάγος πολυδύναμος.» 

Ό Μελισσηνός τω 1859 εδημοσίευσεν έν 
Κέρκυρα τομίδιον φέρον έπιγραφήν: Ή πτώ-
σις τοϋ Βυζαντίου, είς στεναγμός τοϋ Με
σολογγίου, ή 'Ενσάρκωσις τοϋ Χρίστου. 
Τρία αποσπάσματα Μκ τίνος ανεκδότου ποι
ήματος έπιγραφομένου 'Ελλάς κσϊ Όρ&ο-
δοξία. 

Ό Μελισσηνός ομολογεί δτι από ετών είχε 
συλλάβει τήν Ιδέαν νά έκφραση τήν σχέσιν 
τήν ένυπάρχουσαν μεταξύ Χριστιανισμυΰ καί 
τής Ελληνικής εθνικότητος. Τίνι δήλα δη τρό
πω προητοίμασεν ήΈλλάς τόν κόσμον νά δεχ^ή 
τό άνέσπερον φώς τοΰ υπέρ ού έθυσιάσθη 
Ευαγγελίου,πώς καί πώς τέλος ή Πίσιιςάνήγειρενέκ 
τοΰ λήθαργου αυτήν εις ζωήν νεωτέραν.Τήν ιδέαν 
ταύτην τήν είχε λάβει από ετών καί είχε μά
λιστα γράψει καί 'Ύμνον περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου, τόν οποίον καθυπέβαλεν εις τό έν 3 Α-
θήναις ποιητικόν διαγώνισμα κατά τό ετος 1857, 
πού ώς εΐδομεν συνηγωνίσθη. 'Αλλ' άς δώ-
σωμεν τώρα καλλίτερα τόν λόγον είς τόν ΐδ ι - . 
ον Μελισσηνόν.«Προίοντοςτοΰ χρόνου τοσούτον 
« ενεκολπώθην τήν ιδέαν τής σχέσεως ταύτης 
« ώστε ό "Υμνος μοί εφαίνετο ατελέστατη 
« μικρογραφία ευρείας σφαίρας. Τό πόνημα 
« δθεν εξ ανάγκης ελαβεν άλλην μορφήν καί 
« αλλην εκτασιν' κατέστη δέ άντικείμενον βα-
« θυτάτης ήμϊν μελέτης, ά φ 3 ου μάλιστα μετά 
« προσοχής ήκροάσθην τάς κρίσεις καί έπικρί-
« σεις διαφόρων λογίων, κατ 9 ίξοχήν δέ τάς 
« συμβουλάς τοΰ σοφοΰ καθηγητού Π. Βράϊ-
« λα, δστις προ πολλού ήδη διά τών φιλο-
« σοφικών αύτοΰ παραδόσεων ήρχισε ν 3 άνα-
« πτύσση τήν νεολαίαν τής Πατρίδος του. Έ -
« γώ δέ καί δημοσίως καταναγκάζομαι πρός 
« αυτόν νά εκφράσω τήν βαθεΐαν έμοΰ εύ-
« γνωμοσύνην διά τήν προθυμίαν, ήν πολ-
« λάκις ό μέγας ούτος καί εύπροσήγορος άνήρ 
« έδειξε νά διευθέτηση τάς ασθενείς πτήσεις 
« τής νεανικής μου Μούσης, καταδεικνύων αύ-
« τής τά ελαττώματα.» 

("Επεται οννεχεια) 

Ζάχνν&ος ΣΠΥΡ. ΔΕ ΒΙΑΕΗΣ 
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Γνωρίζετε δτι δεν θέλω νά εχω υπο
χρεωθείς εις ούδένα. Δι αυτό ακριβώς 
εις το τέλος του ευθυμογραφήματος μου 
« εκ Κυδωνιών το φως » (φυλ. 56) παρε-
κάλουν τόνκ.Ψωμόπουλον να μοϊ υπόδειξη 
εν θέμα το όποιον να πραγματευθώ 
εύϋυμογραφικώς κατά την ύπόσχεσίν τον. 
Συνεπεία τούτον ελαβον την εξής επιοτολήν: 

Α ξ ι ό τ ι μ ε Κύριε , 
Μου ζητεϊτε θέμα <5ι' ευθυμογράφημα. "Επειδή το ό

νομα οας εινε μονσικόν, σας παρακαλώ να πραγματευ-
θήτε εν μουσικόν, διότι πολυ ολίγοι γράψουν τοιαύτα 
θέματα εις τα μέρη μας. 

Διατελώ μεΦ1 ύπολήψεως 

Δ. Ψωμόπουλος 

Έπιθυμών να εύχαριστ?]οω τον επι-
στολογράφον, εοκέφθην δτι το καταλ-
ληλότερον θέμα θα ήτο νά πραγματευ
τώ περί της δημοσίας μουσικής κινή
σεως έν Κνδωνίαις. 

Έπέβην, λοιπόν αεροπλάνου και εντός 
ολίγου εύρέθην εις τάς Κυδωνιάς. 

Ύ Ηλθον, εϊδον, καΐ έφυγα, χω
ρίς νά με εννοήσει κα\είς, χωρίς νά λα
βή κανείς γνώσιν της άφίξεώς μου ! 

νΗχοι οργάνων με προσείλκυοαν αμέ
σως εις κάποιον Καφφενεΐον, τό όποιον έ-
πληροφορήθην ότι είνε τό του κ. Κανέλου' 
ή μουσική ομάς του κ. Σ. Βασιλείου 
εύρίσκετο εις τόν μεγαλείτερον μονσικόν 
ενθουσιασμόν της. 9Εκάθησα, επήρα ενα 
καφέ, και ήκουον μετά προσοχής την 
μουσικήν. 9Εσκέφθην ότι θά ήτο κα?>όν, 
διά νά λάβω διαφόρους αναγκαίας πλη
ροφορίας, νά γνωρίσω τινάς των μου
σικών- Διό εις εν εκ τών διαλειμμάτων 
εφώναξα τό γκαρσόν του Καφενείου: 

— Μου κάμεις, σε παρακαλώ, την χά
ριν, τοϋ λέγω, νά είπής εις τό κλαρίνο 
νά εύαρεστηθή νά ελθη εδώ; 

Τό γκαρσόν με ΰφος σοβαρόν και όρ-
γίλον μου άπαντα: 

— Λάθος κάνεις, κύριε, δεν ημπορείς 
νά με κοροϊδεύσης. 

—Μά παίληκάρι μου, δεν σε κοροϊ
δεύω, σε παρακαλώ νά τοϋ είπής νά 
ελθη εδώ, θέλω νά τοϋ ειπώ κάτι. 

—Μά τό κλαρίνο ακούει και πορπατεϊ 
οια να ελνη εοω; 

— Βρε αδελφέ, δεν καταλαμβάνεις ότι 
όταν λέγω τό κλαρίνο, εννοώ εκείνον 
που τό παίζει; φαίνεται δεν γνωρίζεις 
τάς μουσικάς εκφράσεις. 

—"Α, τώρα κατάλαβα,θέλεις το Καϊμάκι; 
—Βλέπω ότι τώρα ήρχισες νά με 

περιπαίζης εις τά αληθινά σύ* εάν ήθε
λα καϊμάκι, και αν επουλούσατε καϊμά-
κι, θά σου ελβγα νά μου φέρης, θέλω 
μόνον νά εχης την καλωσύνην νά είπής 
εις εκείνον που παίζει τό κλαρίνο νά 
ελθι\ εδώ. Με βλέπεις ξένον και αμφι
βάλλεις ίσως, μή φοβείσαι δεν θά τόν 
ο^άγω, είμαι, σε βεβαιώ, ακίνδυνος. 

—Πιθανόν νά είσαι ακίνδυνος, εγώ 
όμως ξέρω δτι Άκίνδυον λένε τό Καϊ
μάκι, τό βιολί. 

—Βρε αδελφέ, άφησε τά καϊμάκια και 
τά βιολιά και άκουσε με. Αυτόν που 
παίζει τό κλαρίνο πώς τόν λέγουν; 

—Μανώλη 
— Τό επίθετο τον; 
—Μά δεν σον τό είπα τόσαις φοραίς; 

Καΐμάκι. 
—Καϊμάκι; 

—Μάλιστα είνε τό επίθετο του. 
—"Α, Τώρα επι τέλους εκατάλαβα, 

και ένόμιζα, πώς με περιγελοϋσες. 
—"Οχι, Κύριε, σοϋ ελβ}>α την άλήθει-

αν, πρέπει σε μας νά περιγελάσωμεν ε
να κύριο σαν και σένα; Λοιπόν θέλεις 
να φωνάξω τόν Καϊμάκι; 

—Μάλιστα. 

Μετ9 ολίγον εΐχον την ευχαρίστησιν 
νά συνδιαλεχθώ επί τινα λεπτά μετά 
τοϋ κ. Καϊμάκι, χωρίς όμως νά μάθη 
καέ ποίος είμαΐ' απλώς τοϋ εϊπον ότι 
ονομάζομαι Τσαμπουρνίδης, δτι είμαι 
έμπορος, και δτι ήλθον διά νά αγοράσω 
λάδια. Τά αυτά, εϊπον και εις τους άλ
λους μεθ* ών ήλθον εις συνάφειαν. 

Ή συνομιλία μας περιεστράφη εις 
διάφορα μουσικά θέματα, εκ τοϋ καθό-
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λου δε τρόπου του εννοούν δτι ήπόρει, 
πώς απλούς έμπορος 7>αδιών, ήτο εις 
θέσιν νά συζητή μουσικά, και μάλιστα 
με ανθρωπον τοϋ επαγγέλματος. 

Αίφνης μοϊ λέγει. 
— Moi επιτρέπετε νά σας συστήσω τόν 
διευθυντήν μας τόν κ. Βασιλείου; 
— θ α σάς είμαι ευγνώμων τω άπεκρίθην. 

Ηνχαριστήθην πο?.ύ εκ τής γνωριμίας 
τοϋ κ. Βασιλείου, και τόν παρεκάλεσα 
νά μοϋ σημείωση τά ονόματα τών α
ποτελούντων την ορχήστραν του. 

—Ευχαρίστως, Κύριε, όυό λεπτά, και 
θά τά έχετε. Πράγματι μετ9 ολίγας στιγ-
μάς επέστρεψε και δεικνύων μοι τεμάχι-
ον χάρτου, ιδού, μοι λέγει, αυτά. 

*Αναγινώσκω τά εξής ονόματα: 
Σ. Βασιλείου τετράχορδον α! 
Π. Βασιλείου » » β! 
Α. Καϊμάκις » » γ\ 
Ε. Καϊμάκις κλαρίνο 
Α. Φλώρος τρομπόνι 
Π. Βαφειάδης κοντραβάσσο. 
Ε. Χαρίτου αυλός και σαντοϋρι. 

Φεύγω άπ' εκεϊ και τραβώ διά τό κα-
φενεΐον τοϋ κ. Νησιώτον, εκεϊ άλλη 
μουσική ομάς κατενθουσια τόάκροατήριον. 

Γνωρίζομαι με τόν κ. Κ. Βαρκάδον, 
με τόν όποιον συνδιαλέγομαι διά μου
σικά ζητήματα. Κατ9 αϊτησίν μου, μοϋ 
εγχειρίζει σημείωσιν τών ονομάτων τών 
μουσικών τής ορχήστρας του, είνεοίεξής: 

Κ. Βαρκάδος τετράχορδον α! 
Α. Δομένικος » » β! 
Ί. Βαρκάδος βιόλα 
Ε. Βαρκά^ος κλαρίνο 
Β. Χ " Ανδρέου τρομπόνι 
Π. Σκαντζουράκης σαντοϋρι 
— θ α μοι επιτρέψετε μοι λέγει νά 

καταχρασθώ ολίγον την καλωσύνην σας, 
νά σάς συστήσω ενα ευτυχή πατέρα, 
και μοι συνιστά τόν κ.Π.Σκαντζουράκην. 

Αυτός, μοι λέγει, εχει τό ευτύχημα 
νά εχη ενα υίόν δεκαετή γεννημένον 
μουσικόν, τόν Βασιλάκι του. Σπουδάζει 
εις τό *Ωδεϊον 1Αθηνών τετράχορδον, οι 
Καθηγηταί του είνε κατενθουσιασμένοι, 
τόσον δε εξετιμήθη τό τάλαντόν του, 
ώστε έγινε υπότροφος τοϋ 9Ωδείον. Τό 
μέλλον τον είνε ευρύ. Πλούσιος Κανα

δός κατενθουσιασθείς από τόν μικρόν 
Βααίλειον εζήτησε νά τόν λάβη υπό την 
προστασίαν του και τόν σπουδάση. Πι
στεύω αντό ότι θά γίνη μετά την άπο-
φοίτησίν του εκ τοϋ 9Ωδείου Αθηνών. 

Συνεχάρην από καρδίας τόν ευτυχή 
πατέρα και τοϋ ηνχήθην όπως ό υιός 
τον γίνη δεύτερος 9Ιωάννης Κουβιλίκ, 
ό τόσον πεφημισμένος ζών τετραχορδιστής. 

Τώρα θέλετε ra μάθετε και τάς μον-
σικάς εντυπώσεις μου; Πολυ καλαί. Και 
αί δύο μουσικοί άποτελοϋνται απ<χ αν
θρώπους φιλότιμους, οι όποιοι άγαποϋν 
την Μουσικήν και εργάζονται νπερ αύ· 
τής. Εις την άνάκρουσιν μάλιστα μερι* 
κών τεμαχίων εξεπλάγην καί ήρώτων εμ-
αυτόν εάν πράγματι ευρίσκομαι εις τάς 

Κυδωνιάς, ή εις άλλο μέρος κατά λάθος 
με έφερε τό άεροπλάνον, διότι δεν επί-
ιτευον δτι θά ενρισκον μονσικάς νά εκ-
τελοϋν τόσα πολλά και με τόσην τέ-
χνην και αίσθημα μουσικά τεμάχια. 
αΟταν μάλιστα ήκουσα τόν καλλίφωνον 
κ. Π. Βαφειάδην νά άδη κάποιο Ιτα
λικό τραγούδι με τόσον αίσθημα, ενό-
μισα δτι ευρίσκομαι εις τήν άγαπητήν 
μου Νεάπολιν, καί ή μην όλος ενθου
σιασμός και διάθεσις. Ρεττερτόριον λοι
πόν πλούσιον καί ποικίλον καί εις μου
σικά τεμάχια και εις άσματα. Καί τάς 
δύο μουσικάς, άξιας θερμής υποστηρί
ξεως, συγχαίρω άπό καρδίας. 

θέλετε επίσης νά μάθετε, οποίαν έν-
τύπωσιν μοϋ έκαμε τό άκροατήριον; 

θ α σας τήν ειπώ έν όλη τή είλικρινείσ^. 
Ή έντύπωσίς μου είνε θαυμάσια, α
περίγραπτος, διότι εις ονδεν άλλο μέρος 
τοϋ κόσμου συνήντησα άκροατήριον με 
τόσας ποικίλας μουσικός εκδηλώσεις ώστε 
νά πετιέται ενας έν τω μέσω και νά φω-
νάζη ενα κλέφτικο, ενα ταζίμι τούρ
κικο, Νόρμα, Τραβιάτα, Φάουστ..κ.α. 
και τό καϋμένο τό κλαρίνο νπεϊκον εις 
τήν φιλόμουσον επιθυμίαν τοϋ πελάτου 
νά άνακρούη in a solo τό κλέφτικο! 

Δεν πταίει κανείς, πταίει τό επίθετον 
τοϋ Μανώλη, διότι εάν δεν ώνομάζετο 
Καϊμάκις, άλλα Ξύδης δεν θά ήτο τό
σον καλός καί δεν θά προσεπάθει νά 
ευχαρίστηση τόσον τους πελάτας.— 

Doré Remy 
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^ T y ^ C ^ S ζ Ρ Ώ Σ . Α ΙΗΓΗΜΑ m TOT ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ 
υ π ο Κ ΩΝ Σ Τ . Π Α Χ Η 

(Συνέχεια έκ τής νπ. άριυ. 158 σελ.) —.-ί - -

Μή δυνάμενος οέ ούτος νά έκφραση δια των 
χειλέων τά κατέχοντα την ψυχήν του αισθή
ματα, ήΟέλησεν δπως δια της Μουσικής τή ε
ξομολογηθώ δλον τό πάθος της καρδίας του, 
και προχωρήσας προς τό κλειδοκύμβαλον, έλα
βε τό έπ' αύτοϋ εύρισκόμενον βιοΑίον του Μου
σικού και μέ πάλλουσαν καρδίαν ήρχισε παί
ζων. 

Τό βιολίον Ιλα3εν αμέσως ζωήν είς τάς χεί
ρας του και εις την πρώτην έπαφήν του τόξου 
έξέπεμψεν ήχους θαυμάσιους, ώσεί να εξέφρα
ζε τήν χαράν του και την εύγνωμοσύνην του, 
διότι θωπεύεται υπό τοιαύτης χειρός. 

Είτα έξετέλεσε μετ' εξαίρετου αισθήματος 
μίαν λαμπροτάτην καί παθητικωτάτην φαντασί-
αν ίδίας εμπνεύσεως. , 

Την αϊθουσαν δλην έπλημμύρουν κύματα αρ
μονίας" χιλιάδες άηδόνων δεν θά ήδύναντο νά 
φθάσωσι την γλυκύτητα της μελψδίας εκείνης. 
Έπί.τοΟ βιολιού δ Αλέξανδρος έξέχυνεν δλον 
τό πάθος του, τον πόνον του καί τάς ελπίδας του. 
Έξωμολόγει τον έρωτα του. 

Παρηκολούθουν δια του βλέμματος τήν νεανί
δα. 

Κατ* αρχάς αΰτη έμεινε κατάπληκτος προ 
της μαγικής εκείνης τέχνης* μετά ταϋτα δέ έ-
φάνη καταλαμβανόμενη οπό συγκινήσεως, ήτις 
ηύξανεν έφ ' δσον δ βιολιστής έπροχώρει. 

"Ω! νομίζο.) δτι ακούω εϊσέτι τήν μαγικήν 
καί μεταρσιουσαν έκείνην μελωδίαν, τήν σιγϊ^λήν 
καί μελαγχολικήν δταν τόν πόνον της ψυχής 
του εξέφραζε, τήν γλυκεΐαν καί άπαλήν ώς αγ
γέλου πτερύγισμα, δταν τόν ερωτά :ου έξεμυ-
στηρεύετο, τήν γοργήν καί ζωηράν, δταν ελ
πίδα ανελάμβανε, βιαίαν δέ καί Εσχυράν, δταν 
τήν ψυχήν του τρικυμία κατεΐχεν. 

ο 0,τι τήν στιγμήν έκείνην ήκουον ήτο θείον, 
ούράνιον! 

Προσέβλεψα τήν νεανίδα. Αΰτη ήτο ήδη ά-
πείρω; συγκεκινημένη, όποια δέ δπήρξεν ή έκ-
πληξίς μου δταν διέκρινα έπί των οφθαλμών της 
λάμποντα δάκρυα! 

Διά τής Μουσικής του λοιπόν δ φίλος μου 
ήδυνήθη νά έκφραση προς τήν ψυχήν εκείνης 
δλον τόν άγνόν ερωτά του, καί ή ψυχή εκεί
νης, ευαίσθητος καί άγνή, έπΙ τή έκμυστηρεύσει 
τοΟ άδολου καί θείου έρωτος μιας άλλης, ώς 
αύτη, αγγελικής ψυχής δέν ήδυνήθη νά μείνη 
ασυγκίνητος; 
" "Ω! ναί! Διά της μουσικής, της γλώσσης ταύ
της των αγγέλων, ή ψυχή τοΟ Αλεξάνδρου ώ-
μίλησε πρός τήν ψυχήν τηςκαί αϋτη συγκεκινη
μένη καί ευτυχής έκλινε πρός έκείνην, ένωθείσα 
μετ' αυτής εις ούράνιον έναγκαλισμόν καί ήδη 
αί δύο έκέΐναι άγναί ψυχαί άνΐπταντο είς αιθέρι

ους ορίζοντας, τους όποιους τοις διήνοιγεν δ ου
ράνιος έρως των. 

Ό Αλέξανδρος έπαιζεν. έπαιζεν. Οί γλυκείς 
ήχοι καθίσταντο δλονέν όρμητικώτεροι, ή"χηρό-
τεροι, άλλα πάντοτε μελωδικοί, αιθέριοι, θαυμά
σιοι. Είχε λησμονήση εαυτόν καί θλίβων τό γλυ
κύ εκείνο όργανον είς τάς χείρας του, μετέδι-
δεν είς αύτο δλον τό πάθος της καρδίας του. 

"Ω! ποτέ δέν είχε παίξει μέ τόσην τέχνην! 
Έπαυσε. Ραγδαία χειροκροτήματα των έκ

πληκτων ακροατών του διεδέχθησαν τους γλυκύ
τατους εκείνους φθόγγους, ένω δύο ούράνιχ μει
διάματα άντηλάσσοντο! 

Μήπως αί ψυχαί τοον δέν ώμίλησαν ήδη; 
Προς τί λοιπόν ν ' άποκρύπτωσι πλέον αυτοί 

άπ ' αλλήλους tov ερωτά των: 
νΗ3η λοιπόν έξέφραζον διά τοΰ γλυκύτερου 

καί τρυφερωτέρου των μειδιαμάτων τόν άγνόν 
ερωτά των. 

* 
Πώς θά δυνηθώ ποτέ νά περιγράψω τή*> ά

πειρον εύτυχίαν του φίλου μου; 
"Αδυνατών διά λέξεων νά εκφράσω δλην έ

κείνην τήν εύτυχίαν, τήν οποίαν τφ έδιδεν ή 
πραγματοποίησις των ονείρων του, καί τήν ο
ποίαν δέν έτόλμα πρότερον ουδέ καν νά φαν-
τασθή, λέγω μόνον: 

ΤΗτο ευτυχής! 
Ή / ά π α καί άντηγαπατο άπό τόν άγγελον 

εκείνον τόν όποιον ωνειροπόλησεν ή ψυχή του 
καί έπόθησεν ή καρδία του. Και δλτιν του τήν 
εύτυχίαν ταύτην έξέφραζεν είς έμέ, δ όποιος καί 
μόνος ήδυνάμην νά εννοώ τήν καρδίαν του, ώς 
μοί έλεγε, καί μόνος νά αίσθάνωμαι ειλικρινή 
χαράν έπί τη άνελπίστω αύτη ευτυχία του. 

Πάντοτε δι 5 έκείνην μοί ώμίλει. Καί δλα τά 
δνειρά του καί δλας τάς ελπίδας του εις έμέ 
άνεκοίνου, δ οποίος τω ήμην επιστήθιος καί 
αδελφικός φίλος. 

"Ω! ποία ευγενή καί γενναία αισθήματα, πτω
χέ φίλε, ένέκλειες είς τήν άγνήν καί άδολον 
καρδίαν σου! 

Μέ πόσην χαράν ó ταλαίπωρος άκτινοβολών 
δλος έκ τής όπερπλημμυρούσης τήν καρδίαν του 
ευτυχίας ήλθε τρέχων πρωιαν τινά είς τό δω-
μάτιόν μου καί ασθμαίνων έκ τής συγκινήσεως, 
ένω είς τους οφθαλμούς του έλαμπον δάκρυα 
ανέκφραστου χ&ρας, έξέβαλεν έκ τοΟ κόλπου του 
καί μοί έδειξε μικράν καί άρωματώδη φάκελ-
λον. 

—Μοί απήντησε, μοί λέγει. 

("Επεται Συνέχεια) 

ΧΡΟΝΙΚΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 
Αναδειχθείς ττ} εύμε-

νεΐ ψήφφ των συμπολι
τών μου, και αΰ&ις Δή
μαρχος της πόλεως, κα
θήκον μον θεωρώ ό'πως 
εκφράσω τάς ευχαριστίας 
μου, πρός τε τήν Α. Ε. 
τόν Διοικητήν Κυδωνιών 
*Αβδονλλάχ Νουρή Βέη, 
τόν έπικυρώσαντατήν έκ-
λογήν, ώς και προς τους 
Συμπολίτας μου τους 
τιμήσαντάς με διά τής 
εμπιστοσύνης των. 

Άναγνωρίζων τά πολ
λαπλά καθήκοντα άτινα 
σννεπάγει ή ·&έσις αϋτη, 
•&·έλω προσπαθήσει δ
πως φανώ αντάξιος τής 
άπονεμηθείσης μοι τι
μής, συν αντιλήπτορα έ
χων τήν προ&υμίαν των 
αγαπητών μοι Συμπολι
τών πρός παν καλόν τής 
πόλεως. 
Κ υ δ ω ν ί α ι τ η ¡3 Μαρτίου 1914 

Γ. II. Στρογγυλής 
Δήμαρχος Κυδωνιών 

Άπό τής α' Μαρτίου πατά τά νενομισμένα ήρξαντο αί δη
μοτικά! έκλ.ογαϊ έν τ$ πόλει μας πρός άνάδειξιν τεσσάρων Δημο
τικών Σ,νμβούλοίν' εξελέγησαν δε τοιούτοι οίκ. κ. Γ. Στοογγυλ.ης 
διά ψήφων 2^0. Ω. Χ" Άγγελ^λης διά 240, Ν. Ίομνρλής 
και Λ'. Πινιρλής διά 188. Έκ ιών αποτελεσμάτων ώς Δή
μαρχος φέρεται και αύθις 6 και ννν ^μταρχεύων επίλεκτος η
μών Συνεργάτης άς. κ. Γεώργιος Στρογγυλής ιατρός. 

Κατανί'κτικώτατον Μνημόσννον εν ασφυκτική συρροή Ελλή
νων πολιτών εγένετο την Κνριακήν έν τφ παρ' ήμΐν ^ Μητ·,απο-
λιτικφ Λ*α0 νπερ τον δολοψον?/θέντος Βασίλειος των Ελλή
νων Γεωργίου Α.' Τάς επιμνημόσυνους δεήσεις έτέλ.εσε προ 
του άνθοβριθοΰς κενοταφίου ό Σε(ί. Μητροπολίτης Κυδωνιών Κος 
Γρηγόριος παρουσία τοΰ άξ. Προξένου τής Έλλ.άδος κ.^ Τσερέπη 
εν έπισήμω στολ$ και τών ενταύθα αντιπροσώπων τών Μ, Δν~ 
νάμεων. Α'αθ * άπασαν τήν ήμέραν τά Προξενικά Καταστήματα 
εφερον μεσίστιους τάς σημαίας. 

Ιίροκειμίνον περί κοιν€οφελοϋς γυναικείας δράσεως ι?α ^ Γ Ο 
ολως άδικον εάν παρε/,ίπομεν τήν εϋεργετικήν δράσιν τής παρ' 
ήμΐν καλ.λίστης « Φιλόπτωχου Άδελγότητος τών Κυριών », ήτις 
από ετών σνστη&είσα και απαρτιζόμενη έκ τών εγκριτωτ?ρων 
κυριών τής πόλεως μας κατεδείχϋ-η εξόχως επωιρελής διά τής 
παροχής εργασίας ζίς απόρους κόρας εν τφ νπό τής Αδελφο~ 
τητος διεν&υνομ^νφ * Έργαστηρίφ τών Άπόριον Γυναικών » εν 
φ ίκτελοννιαι κα/Μτεχνικώιατα υφαντικά εργα,^ τήν ζεΐδωρον ά
μα αυτής πνοήν διά τών πόρ<υν π/ς πολλαχώς παρέχουσα εις 
αναξιοπαθούσας οικογενείας. *Κκεϊνο ό'περ ΰά ηνχόμεΟίΐ πρός 
εϋρυτεραν εν άκιινι δράσιν, ϋ-ά ήιο ?) συμπύκνοίσις^ τής φά-
λαγγος~ τών μελ.ών τής ευεργετικωτάτης ταντης Άδελφότητος^ εν 
^ πρωτοστατεί ή σεβαστή τής πόλεως μας δέσποινα 'Κλ*νη Τ^,ον-

Έξακολουί>οΟσν λ ί α ν επιτυχώς αϊ ϋ^εατρικαΐ παραστάσεις τ ο ϋ 
π α ρ ' ή μ ΐ ν άξ ιολογωτάτου θ ι ά σ ο υ Κΰρου — Π α π α σ τ ε φ ά ν ο υ 
προσελκύουσαι συρροήν α κ ρ ο α τ η ρ ί ο υ . Τά 5ργα έκ τ ώ ν εκ
λεκτότερων τ η ς συγχρόνου φ ι λ ο λ ο γ ί α ς εΰαρεστουσι τ ό Κ ο ι -
ν ό ν . *Η πρόνοια 6έ τ η ς διευύηίνσεως δπως χαρεμβάλη κ α ι 
Κ ω μ ε ι δ υ λ λ ι α κ ά δόκιμα εργα τ υ γ χ ά ν ε ι Ισχυρός π α ρ ά γ ω ν πρός 
τ ή ν ύπό πάσας τάς επόψεις εύδοκίμησιν θ ι ά σ ο υ υ π ό τ ά ς κρα
τούσας συνϋ^ήκας. Μετά τ ό πέρας τ ώ ν έδώ π α ρ α σ τ ά σ ε ω ν πι
θ α ν ό ν ό κάλλιστος ούτος θ ί α σ ο ς ν * άπέλΰ^η είς Β ά λ λ ι α ν εν-
ΰ^α έκλήθ / / ύ π ό τ ή ς φ ι λ ο μ ο υ σ ο τ ά τ η ς κ α ί π ρ ο ο ο ε υ τ ι κ ω τ ά τ η ς 
εκε ίνης παροικίας . 

Ε ξ ε δ ό θ η κ α ί κυκλοφορεί κατ* α ύ τ ά ς κ ο μ ψ ό ν τεύχος μέ ά-
π α ρ ά μ ι λ λ ο ν κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή ν έ κ τ ύ π ω σ ι ν ύπό τόν τ ί τ λ ο ν « Κ υ δ ω -
νιακαΐ μ ε λ τ τ α ι κ α ί Παραλληλισμοί^ τ ο ύ παρ* ή μ ΐ ν έγκριτου λο
γ ί ο υ κ . I. Δ "Αποστολάκη ι α τ ρ ο ύ . Ό π ο ί α ή σ π ο υ ύ α ι ό τ η ς 

τ ο ΰ έργου καί οποίαν έ π ί ζ η λ ο ν θ έ σ ι ν μέλλει ν ά κ α τ α λ ά β ω 

έν τ η έςελίξει τ ώ ν Ιστορικών δ έ λ τ ω ν τ ή ς πόλε.κς τ ώ ν Κυ_ 
δ ω ν ι ώ ν κ α ί έν γένε ι τής Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ο ΰ Γένους , εΐ; προσε" 
χές θ έ λ ο μ ε ν δ ιαλάβε ι . 

Ύπο τοΰ παο' ήμΐν δ/ος χημικού και Καθηγητού τον Γυ
μνασίου Μ. Ε. Μ. Καρτσακλή έξεδό&η οκτασέλιδος επωφελής 
ποαγματεία νπό τον τίτλον « ή χημική λίπανσις τής Έλαίας * 
ποαγματευομ^νη περί τών τελεσφόρων άποτε/.εσμάτωι τής χημι
κής λιπάνσεως. Όπόσον δ1 αντη κρίνεται χρησιμωτάτη καταδεί-
κνυται οτι τελευταύος κατετέθη έν zfì Έλλην. Βουλ$ σχετικον 
νομοσχ/διον ψηφισ&ίν εις α.' ανάγνωσιν *περι προαγωγής τής 
Γεοίργίας διά διαδόσεως τών χημικών λιπασμάτων». 

^ ι 
Έν τφ παγκόσμιοι Παοισινφ Περιοδικφ JE SAIS TOUT τοΰ 

λι/:αντος Φεβοουαρίου δημοσιεύεται ΰπο τον τίτλον « Ό Δημιονο-
γος τής Μεγάλης Ελλάδος» πραγματεία την κ. JEAN LEUNE 
πεηι τον χαοακτήοος τοΰ κ. Έλευθ. fffi-u «-"λου. Ή μελάτη αϋτη 
είς ήν προτάσσεται και ή εικιον τον Έλληνης Πθ€θθυπονργον 
διαπνέεται νπό άκρον φιλελληνισμού" περί τής Ελληνικής πο-
λιτιν.ής προκειμένου επάγεται: "Σήμερον κατέστη απανταχού γνω
στόν οτι ή Έ)Χηνική πολιτική εϊνε πολιτική τον φωτός, ήτις οϋ-
δεμίαν παγίδα υποκρύπτει, ονδεμίαν έπιβονλέμ· » Ώς γνωστόν 
ό κ. LEUNE μετά τής νζαράς συζύγου του Έλληνίδος το γέ
νος ήκολούθησαν ιόν "Ελληνικόν στραιον καιά τον Βαλκανικον 
πό\εμον. 

rte 
Μετά χ α ρ ά ς άναγγελλομεν δ τ ι άντήλλαξαν άμοι-

β α ί α ν υτόσχεσιν Γάμου δ ύ ο ν ε α ρ α ί ( Τ υ μ π α θ ε ϊ ς ύ 
παρξε ις.ό αξιόλογος νέος κ α ι Κυβερνητικός χημικοςκ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΕΛΟΣ 
μ ε τ ά τ ή ς χαριτοβρύτου κ α ί μεμορφωμένης Δεσποι
νίδος 

ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΓΟΝΑΤΑ 
τ ή ς έγκριτου π α ρ ' ήμΐν Οικογενείας. 

Ό «Αιολικός 'Λστήρ» έ π ε ύ χ ε τ α ι τ φ ε ύ α ρ μ ό ^ τ φ 
ζεύγει τον έν βραχεί δια τ ο ΰ Ύμεναιου ιερόν σύνδεσμον. 

Έγνώσθη ήμΐν έκ ί μ ΰ ρ ν η ς τό ά δ ό κ ι ( τ ο ν λυπηρόν 
(Χγγελμα τοΰ θανάτου ενάρετου Κυδωνιάτιδο;: κόρης, 
τής 'Λνθίππης Ά θ α ν α σ ι ά ί ο υ αδελφής π ε φ ι λ η μ έ Λ η ς 
τού άγαπητοϋ η μ ώ ν φίλου καί Συνεργάτου κ. Κ. 
'Αθανασιάδου ίατροϋ. Διαβιβάζομεν τ ά θερμά ημών 
συλλυπητήρια ποός τους τοσούτον σκληρώ; δ ο κ ι -
μ α σ θ έ ν τ α ς άπαραμυθήτους οικείους έ.τευχόμενοι τήν 
έξ "Υψους παρηγορίαν διά τήν ένβραχεΐ μετά νό-
σον έπώδυνον άτώλειαν προσφιλούς υπάρξεως. 
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και β β 

περιφερονιαι 

Ο Π Ο Υ Τ Υ Χ Η 
—Και έπλήθυνεν ό Κύ

ριος τον θυμόν χών δια
σκεδαστικών μας κέντρων. 

—Και υλα τα παραλια
κά Καφενεία έγέμισαν από 
αηδόνια και χελιδόνια 
Μαρτιάτικα. 

—Παντός έθνους 
πάση; φυλή;. 

—Και τα κελαϊδήματά 
των έτρεψαν είςατακτονφυ-
γήν τάς διαφόρου; Γερουσίας τών Καφενείων μας. 

—Αί όποΐαι το βράδυ 
κακεΐσε μή εχουσαι πού την κεφαλήν κλΐναι. 

—Kdì έ'χομεν ακόμη Σαρακοστην! 
—Φαντασθήτε πλέον τί θα γίνη την Πα

σχαλιά! 
—Τί έπίκαιρον υστέρα άπ' αυτά είνε το θαυ-

μάσιον ευθυμογράφημα του Dorè Remy! 
—Τώρα πώς κατώρθωσε'στοδλιγόωρον διά

στημα τής επισκέψεως του. 
—Κα! μάλιστα μέ το άερόπλανον. 
—Να ψυχολυγήση μέ τόσην άκρίβειαν το 

μουσικόν μας αίσθημα 
—Κα! να γράψη τόσας λεπτομέρειας δια τους 

συμπαίϊεΐς μουσικούς τής πόλεως μας 
—Χωρίς μάλιστα ουδέ ε'ίδησιν καννα τον πά

ρουν. 
—Μόνον έ'να; Dorè Remy μπορεί να μας 

φωτίση. 
=Ηύτυχήσαμεν τέλος κα! μεΐς ναχωμεν ένα 

καλόν θίασον κα! να περνοϋμεν ευχάριστα τής 
βραδυαίς μας. 

— Άλλα δέν μας άφίνουν ησυχία οί καπνι
στοί. 

— Μ' δλας τα; γραπτός κα! προφορικός α
παγορεύσεις τής διευθύνσεως κα! τών ΰπαλλή 
λων του Κινηματοθεάτρου. 

—Φαίνεται δτι οί καπνίζοντες δέν εννοούν 
Ελληνικά! 

— Άλλέως που να άποδώσωμεν τήν έπιμο-
νήν των αυτήν να καπνίζουν. 

— Μήπως ζήλευσαν τα φουγάρα τών βαπο
ριών κα! μηχανών; 

—Διότι κάποιος αυτό του κάπνισε να μας 
πή. 

—Βλέπων να καπνίζουν μερικούς έχοντας 
άμεσον σχέσιν μέ φουγάρα! 

— Επειδή δμως το κάπνισμα οπωσδήποτε 
εξακολουθεί. 

— Άπεφασίσαμεν να σημειώσωμεν εις προσ
εχές ς)ύλλον τα ονόματα τών καπνιστών. 

—Διότι άφοΰ επιμένουν να κάμουν το θε-
ατήριον καπνιστά. 

—-Δέν θα ήτο άσχημον να πάρουν κα! τα 
ονόματα των έ'να κάπνισμα. 

—Δια να μή τούς πιάση το μάτι 

—Τώρα μάλιστα Λ θ ΰ είνε κα! Μάρτης. 
—Τά ονόματα των τά άναμένομεν από τον 

κ. Μοντενάράν. 
=Αύτο! οί μαλλιαρό! εΐνε θαυματουργοί. 
—Δέν εννοώ ιούς σ.ιύλλους 
—Άλλα τούς ποιητάδες 
— Κατώρθωσαν κα! τού; σπανούς ακόμη να 

κάμουν μαλλιαρούς. 
—Πράγμα τό όποιον δλαι αί διατυμπανιζο-

μεναι ά?Λΐφαί του κόσμου δέν τό κατώρθω
σαν. 

—Και έτσι βλέπυμεν εις έ'να σοβαρόν Αθη
ναϊκό φύλλο. 

— Νά έκθειάζεταιενα ποίημαάρχιτσέλιγκα μαλ
λιαρού. 

—Καί νά θαυμάζεται τό υψιπετές μεγαλεΐ-
ον κα! αί πολλά! άρεταί του. 

—Γιά νά μή χάσετε δέ και σεις αυτήν την 
άπόλαυσιν. 

—Σας τό παραθέτω απαράλλακτα δπως εΐνε1 

«7α Γιάννινα ονειρεύονται. Ή Κρήτη ξαποσταίνει. Βουβή ή Θεοοαλονίκη. Ή 'Α&ήνα ξεφαντώνει Ποιος βογγφ σά νά πε&αίνη; Χειμάρρα όλόρ&η! 01 λνχοι.'* 
— Πού νά σε φάνε στο Κινίκι! 

ΣΕΛΙΔΩΝ 

fi**** 

ΕΚΛΡΟΜΗ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

Λιά τό προσεχές Πάσχα, διοργ^νοΰται καί 
πάλιν εκδρομή εις ^Ιεροσόλυμα. Ή εκδρομή 
αύτη τήν οποίαν άπό τετραετίας διοργανώνει εις 
τους Άγιους Τόπους ό εν Κωνσ[πόλει οργανω
τής εκδρομών κ. Θ. Βαλαλάς εΐνε άξιοσύστα-
τος. Κα! μόνον τό γεγονός δτι ή Τερά Σύ
νοδος οιώρισε καί πάλιν Πρόεδρον της Επιτρο
πής της έκ τών μελών αυτής τόν αγιον Νεο-
καισαρείας κ. Πολύκαρπον μαρτυρεί δτι ό σκο-
π:ς τής εκδρομής εΐνε Θρησκευτικός, διότι oö-
τω ύπεκκαίεται ό πρός τά πάνσεπτα τών Ιερο
σολύμων προσκυνήματα πόθος τών Χριστιανών. 
Διά τούς έπιθυμοΰντας νά προσκυνήσωσι τόν 
τάφον του Χριστού—καί εινε τούτο καθήκον 
παντός Χριστιανού — είνε μοναδική ευκαιρία ή 
εκδρομή αυτη. "Ολων τών εξόδων συμπεριλαμ
βανομένων έπι 18 ημέρας ή πρώτη θέσις τι
μάται αντί 22 Λ. Τ. ή Δευτέρα 18 Λ. Τ. ή 
τρίτη 11 καί ή τετάρτη θέσις Α. Τ. 6 μόνον. 

Διά περισσοτέρας πληροφορίας άπευθυντέον 
εις χόν ΙνταϋΘα άντιπρόσωπον κ. Σπ. Κουκουτόν, 

ΑΙΟΛΙΚΌΣ ΛΣΤΗΓ 
ΔΕΚ/ΙΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡ/ΙΦΗΜΕΝΟΝ.' ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙ4 

'Εν Κυδωνίαις Μετζ. 2 1)2 'Εν τοις χωρίοις » 3 'Εν τω Κράτει « 3 'Εν τφ έξωτερικφ φρ. χρ. 15 

Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Κατ' άποκοπήν 
ι 

i 
Διά τούς μαθητάς υποβιβάζεται ή ετησία συνδρομή τού «ΑίολικοΟ Αστέρος» έν Κυδωνίαις μέν 
εις μετζήτια 1 3[4 έν τω κράτει δέ εις μετζήτια 2 1[4 

Ό Α έ ο λ ' . κ ο ς Ά σ τ ή ρ έ τ ο ς Α . ' καί ετος Β . ' «ωλειτα& εν Κ > 
δ"ων£αες εές τ α Γραφεία μ-ας. Έ ν Α θ ή ν α ι ς ε ις το BtpXto«a>-
λεϊον κ. Ι¥. Τζάκα (οδός Οανεπιστημέου α ρ . H I ) . Έ ν Χ μ υ ρ ν ^ 
εες τ ο β ιβλιοπωλειον κ. Ι¥. Κ α ρ α κ έ ζ η ΑέοδΌς Ευαγγελικής 
£χολής 

Ειδοποιούνται οί άποστέλλοντες χειρόγραφα α) δτι δέον νά εΐνε ενυπόγραφα φέ
ροντα το ovc::r έπώνυμον του γράφοντος. Δια τους μεταχειριζομενους ψευ-
δώνυμον πρέπει νά μας είναι γνωστόν και το κύριον αυτών έπώνυμον δτι τα 
χειρόγραφα δημοσιευόμενα καί μή δέν επιστρέφονται γ) τά χειρόγραφα^ πρέπει να 
νοάωωνται έπι της μιας μόνον σελίδος του χάρτου, προ παντός δε να είναι κα&αρο-γράφωνται επί της μιας μόνον 
γεγραμμένα και ευανάγνωστα 

Ε ι ς τ ο Ν έ ο ν Ε ί δ ι κ ο ν Κ α τ ά σ τ η μ α 

Α ν δ ρ ι κ ώ ν ε ι δ ώ ν 

Α Δ Ι Λ Φ Μ 1 . Τ Ε Ι Β Γ Α 
Ό δ ο ς Μ ε γ ά λ η Α γ ο ρ ά ( έ ν α ν τ ι Β ε ζ ε σ τ ε ν ί ο υ ) 

Έ φ θ α σ ε π λ ο ύ σ ι α σ υ λ λ ο γ ή α ν δ ρ ι κ ώ ν ε ι δ ώ ν κ α ι π ω 
λ ο ύ ν τ α ι ε ι ς τ ι μ ά ς σ υ γ κ α τ α β α τ ι κ ά ς μ ή ε π ι δ ε χ ό μ ε ν ο ς 
σ υ ν α γ ω ν ι σ μ ό ν . 
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Μή παραλείψετε 

νά έπισκεφθητε 

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 

Ευρίσκονται τούλια · διά μπλούζες, ταντέλες,' άν 

τραντέδες, ρ,εσοφόρια, διάφοροι γαρνιτούραι, κ.τ.λ.' 

Τιμαι έκτος παντός συναγωνισμού 


