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ΒΙΟΓΡΑΦ1ΑΙ ΛΟΓΙΠΝ ΑΝΔΡΠΝ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΏΝ.

■Ενταΰϊα χαταλέγομεν καί τούς λό

γιους εκείνους, οΐτινες καταγόμενο', εκ 

Τραπεζοΰντος καί της περί ημάς χ ώ 

ρας έδίδαξαν χατα διαφόρους χρόνους 

έν τί) ήμετέρ$ πόλει· περί τού βίου 

τούτων καί τοΰ χρόνου τής διδασκα

λίας αυτών' ελάχισται σω ,ονται πΛ/[- 
ροαορίαι, διότι ισως οέν κατεχουσι

σπουδαίαν 9ίσιν μεταξύ τώ/ λοβίων 

αής εποχής εκείνης· οί πλεΐστοι τού

των ήκμασαν «ερ ί τά μέσα ίοΰ παρελ^ 
Ι3όντος καί τάς άρχάς τοΰ ένεστώτος

αΐώνος καί οπωσδήποτε uvat άξιοι 

μνείας, διότι συνεισε'ιρερον καί ουτοι εν 

μέσψ τής τότε ζοβεράς αμαΟειας καί 

τής άνυδρίας των γρα[λμάτ(9ν το κατ 

«ΰτούς υπέρ τής προαγωγής καί τής 

διαδόσεως τής παιδείας καί τής δια
νοητικής τοΰ ^τόπου άναπτύξεως τήν η 

θικήν αυτών συνδρομήν· τήν αξίαν αυ
τών δυνάυεβα δεόντως να έκτιμησωμεν 

άναλογιζόμενοι δτι καιτοι η σπανις 
τών τότε λογίων επικερδείς παρουσία— 
ζεν αύτοϊς δέσεις ή δυνάαενοι να μ ετα - 
ίάλω σ ιν β’.οτήν καί νά άσπασθώσι ετε- 

ρον επάγγελμα, εξ ου νά πλουτήσνισιν, 

έπροτίμων ούτοι, ως ε~ι τό πλεϊστον^ 

νά διοάξωσΐ α νττ  ευτελοΰς μισδοΰ εν 
•trj πατρίδι αυτών καί αντί πασης ή -
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0ιχής αμοιβής καί ύποστηρίξεως οΰχί λεως της π?ρί Τρα-.ζοΰντα· μαθητ
ρπανίως καταδ’.ωχόμενοι καί περιφρονού- 
μενοί.

—  ΘΕΟΦΑΝΗΣ εχ τη ; ’επαρχίας 

3£αλοΙ®ς $ιοάξας έν Τραπεζοΰντι.

—  ΝΙΚΟΔΗΜΟ*; έχ της αυτή ; Ιποφ- 

χίας διδάξας ωσαύτως εν Τραπε- 
ζοΰντι.

—  ΙΕΡΕΜΙΑΣ εχ της Μονής άγιου 
Γεωργίου τον Περιστερεώτου* έοίδαξιν 

εν Τρακεζοΰντι πρό τοΰ Ήλία Καν- 

δήλη· ιίτα  μεταβάς εις Βλαχίαν έδ(- 

?α|ςν, έχει χαί έί;ανελθών περιωρίσθη έν

τϊί μονί| αύτοΰ έχ τής μισάνθρωπος i που^ον. 

ψ  έπανιλΟών ετρεφε τατά παντός Τρα- 

πε^ουντιου πολλά φαίνεται ύποστάς έν 

ίιδασχο(λ·ΐϊ αύτοΰ χαί ουτε εις ο -  

^ΐν αυιοΰ ανεχόμενος oiSivcf να φα -

>^, ομτε συγχωρών ρύδένα τούτων την 

W  *0, δωματιον αύτοΰ είσοδον· μετά 
*Τ1ν. άν^χώρησιν αύτοΰ το σχολεΐον τής 

‘̂ ραπεζούντος εμεινε πολλά ετη κλει
στόν.

—  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ έχ 
Χαλοι,ας διοαξας έν Τραπεζοΰντι μετά 

ϊ^ ν ’Η^ίαν Εανδήλην χαί εΐτα προχει-
^σθείς Μητροπολίτην Χαλδίας.

—  ΙΩΑΝΝΗΣ έχ τής εις ώριαίαν ά - 
πδ τής Τραπεξοΰντος άπόστασιν Χο- 

^.Ομάν»; διδάξας έν Τραπεζοΰντι μετά 

ΐθ ν  ανωτέρω Λόγιρν.

— ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΛΑΔΟΠΟΤ ΛΟΣ Τρα- 

^εζούντιος διδάξας έν Τραπεζοΰντι.

—  §ΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ έχ Tpijte-

*11
Σάββα Τριανταφυλλίδου χαί διαδεχθείς 
τούτον έν τψ  Φροντιστηρίψ5 άλλά μετά| 

βρα>(,ε α̂ν εν “ΰ ιω  διδασκαλίαν άπέθανε 
προσβληθείς ύπό πανώλους τδ 1829 .

—  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑίΙΑΔΟΙΙΟΤΛΟΣ έ* 
Κρώμνης μαθητής χαί ουτος τοΰ Σάβ

βα Τριανταφυλλίδου χαί διαδεχθείς τρν 

Κενοφώντα ίν  τ$ διδασχαλΐφ, άφοΰ 

συνεδίδας* πρότερον μετ' αύτρΰ.

—  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΓΛΟΣ μ α 

θητής τοΰ Εενοφώντος· διδάξας έν Τραπε- 

ζοΰντι μετά τόν Ίσοχράτην {Ιςπαδρ-

—  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ εχ Χαλδίας, ίερεύς, 
μαθητής δέ τοΰ Σάββα Τριανταφυλλί- 

δου διδάξας έν Τραπεζοΰντι χαί Κερα- 
σοΰντι.

— ΕΛΙΣΣΑΙΟ»Σ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ 

τής μονίς Β,αζελών?ς διδάξας έπΐ βραχύ» 

χρόνον ’εν Τραπεζοΰντι.

—  ΙΩΑΝΝΗ3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ μαθη
τής Σάββα Τριανταφυλλίδου διδάξας εν. 

Τραπεζοΰντι, άποθανύν δέ έχ πανώλους.

—  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ έχ 

Καισαρείας διδάξας έν Τραπεζοΰντι.

—  ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ έχ Κ«- 

ρασοΰντος διδάξας έν Τραπεζοΰντι.

—  ’ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΒΟΤΡΟΓΛΗΣ έχ 

Κερασοΰντος διδάξας έν Τραπεζοΰντι 

■πρό τοΰ Περιχλέους Τριανταφυλλίδου επί 

δωδεχαετίαν ολόκληρον χαί τ.λείστβυς 

ά·»αδείξας μαθητάς.
— ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ!' AO|J-
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ΖΗΙ έχ Τραπεζοΰντος χομψώς κ*ί α- 

πταίστως άντιγράψας χαί άλλα βιβλία 

καί δή χαί την λογικήν τοΰ Κορυδα- 

λέως.
—  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΟΤΛΟΓΛΗΣ ή 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙΙΟΤΛΟΣ (*) μ»β*|τής χ "  

Ί ω ά ν ν ο ν  Τ ρ απ ε ζ ο υ ν τ ίο ν  άκμάσας κα

τά τΑ 178 ί·.

—  ΠΛΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ Ε Ρ Α -  
Σ Ο Τ Ν Τ ΙΟ Σ  είς των πρώτων χαί

χρηστοηθεστάτων μαθητών τοΰ Σάββα 

Τριανταφυλλίδου άπάρας εις Μοιωτιδα εις 
τήν πάλαι καθέδραν τών Άρχαιαναχιδών 

ξστησεν έκεΐ φυτώριον καί μετέίιδεν 

εις τούς Βοσποριανούς “Ελληνας εκ 

Ταϊγανρόκου τούς γλυκείς τής παιδείας 
καρπούς· άνέδειξε δε μαθητας και ά λ

λους πολλούς καί δή χαί τόν Α ντώνιον
Καμβούρογλην (4)

—  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ έχ 

τής μονής Περιστερά ραθητης τοΰ α
νωτέρω Πλάτωνος έδίδασχεν έν 

μον^ τούς λοιπούς μοναχούς.

—  ΚΑΙΣΣΑ102 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ έχ 
τής μονής Βαζελώνος μαθητης δε χαι

οότος τοΰ Πλάτωνος ίδρύσας σχολήν έν

Πλατάνοις έδίδαξεν αυτόθι μέχρι τέλους

τοΰ βίου του.

—  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ- ΦΥΠΑΝΟΣ έκ 
Χαλοίας άκμάσας κατά τήν 18 ην εκα
τονταετηρίδα καί έκπαιδευθείς κατά τήν 

ιδίαν αύτοΰ ομολογίαν έν χειρογράεψ

(ι ) "ISs προλεγόμενα φυγάίων.
{(? ) ’ ISs προλεγ. 9υΤ·

τ ιν ί σωζομενην έν ττ| έν Πάτρφ Ελ

ληνική σ χ ο λ ν  έχ τών πολλών αύτοΰ 

καί ποικίλων χειρογράφων *αί βιβλίων 
άτινα έγκατε’λ ιπε δυνάμεθα νά θεωρήσω- 

μεν αύτον ώ ; ενα έκ τών σοφών τών χρό

νων εκείνων.
—  ΙΩΑΝΝ1ΚΙΟΣ ΕΚ ΠΛΑΤΑΝΩΝ 

μαθητεύσας, ώς ό ίδιος γράφει, παρά 

Νικοδήμψ, διδασχάλ.φ εν Περιστερά·

A. I.

ΕΕΡΝΑΡΔΙΝΟΥ 5ΑΙΜΠΙΕΡ0Υ 

Η ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΗ.

(Μετάτ'Ρασΐί έκ τοΰ Γαλλ’.κοΰ).

Προ τριάκοντα περίπου έτων έσχτ,ρ,α- 
τίσΟϊ) έν Λονδίνω σύλλογος ’Άγγλων σοφών, 
1· έπεχείρησεν ϊνα άναζητήσγι κατά τά διά
φορα τοΰ κόσμου μέρη φώτα επί πάσας 
τάς έπισττ,μαί, οπως φωτίση τούς άνθρω- 
πουςκαΐ εύδαιμονεστέρουί αυτούς καταστήση· 

Τάς δχπάνας τούτου κατέβαλεν δμ'.λος b- 
μοεδνών συναπαρτιζόμενος έξ εμπόρων, λόρ
δων, επισκόπων και της ’Αγγλικής βασι
λικής οίκογενείας, μεθ’ Τ,ς συνέδραμον καί 
άνακτές τινες τής βορείου Ευρώπης. Οι σο
φοί ούτοι τ,σαν είκοσι τον άριθμόν ή δέ 
βασιλική εταιρεία τοΰ Λονδίνου εχαστω α υ
τών ?Τχε δοϊσα τόμον περιέ'/.ovta τών κα
τάλογον. τών κτημάτων, ών ώφειλον να 
έκθώνται τάς λύσεις' νί^αν δέ τά ζη τή 
ματα ταΰτα περί τα πεντακόσια καί τρισ- 
χίλια.

Κα;. τοι ό’ ετυχον δλο̂ ς διί-φερονχα x i
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ταθέντα έκάστω τών διδακτόρων εκείνων 
καί προς τάς χώρας ανάλογα, ας περιηγή- 
σασθαι εμελλον, ούτως ,^ομως άλληλένδετα
*r rt r ' y
ησαν. ώστε τό επι εν τούτων διοχεόμενόν 
φως άναγ*αίως έμελλεν, ίνα καί έπί πάντα 
τα λοιπά έπέκταθη.

Ο της βασιλικής εταιρείας πρόεδρος, 
υσπερ τί) τών συναδέλφων αύτοΰ βοηθεί?ι 
συνέταξεν αυτά, εΊχε χάλλιστα έννοήσας, Οτι 
ή διασάφησις δυσκολίας τινός έξαρταται 
της λύσεως ετέρας, χαθ’ άπερ ή ταυτησίν 
εξ άλλης προηγούμενης, τοΰθ’ οπερ έν τη 

«ληΟείας αναζητήσει πολύ άπφτέρω 
ή οσον αν τις νομίσειεν άγει. "Ινα δέ εϊπω 
xata τας αύτάς έαφράσεις, ών ό πρόεδρος 
εν ταις πρός εκείνους όδηγίαις χρήσιν έποι- 
ησατο, ή πεοί ης ό λόγος έπιχείρησις ήν 
το έξοχωτερον εγκυκλοπαιδικόν οικοδόμη
μα, οπερ ουδέν άκόμη έθνος ήδυνήθη, ίνα 
ίγ?ίρΠ « ί  τάς προόδους τών άνθρωπίνων 
γνώσεων, οθεν καλώς καταφαίνεται, προσέ- 
λεγεν, 5τι άνάγκη τών άχαδημαϊχών σωμα
τείων^ πρός περισυναγωγήν τών άνά πασαν 
την γήν διεσκορπισμένων άληΟειών.

Εκαστος τών σοφών τούτων όδοιπόρων 
προς τώ τόμω τών εις διαλεύκανσιν ζητη
μάτων εφερε καί τήν Στολήν του άγορά- 
ζ ί;ν  xeg’ όξόν νά αρχαιότερα αντίτυπα τής 
Βίβλου καί ^τά σπανιώτερα χειρόγραφα,
οια π0τ αν ω ίι χαί ά'ττϊ> .  το ·λά/ιστον 
μηοενός φ.ισΟηναι, οπως άκριβη αυτών άν- 
τίγραφα άποκτήσωσιν. 'Επί τουτω δ’ ο·; 
συνδρομηταί α^ώ ν ,ΐχον πάντας έφοδιά- 
"αντες διά συστατικών επιστολών πρόϊ 
προξένους, Υπουργούς καί πρεσβευτάς της 
μ^άλης Βρετανίας, ους εμελλον, ίνα καθ’ 

α*αντήσωσι, καί, δπερ έτι καλλιτε- 
τερ·ν, ξια συναλλαγματικήν ώπισθογραφη-
μενων ύπό τών διασημοτέρων τοΰ Λονδίνου 
^Ρ^^εζίτών.

Ο οοφώτερος τών διδακτόρων εκείνων, 
οσπερ ηπίστατο τήν Εβραϊκήν, τήν-Αραβι
κήν κκί την Ινδικήν, άπεστάλη διά ξηοας 
ε'.ς ίτ))/ κοιτίοα πατών τών τε ^ε/νών καί 

επιστήμων, τάς άνατολικάς Ινδίας.
Ηρξατο δέ της οδοΟ διά τής ’Ολλανδίας 

και επεσκεφθη διαδο/ικώς τήν συναγωγήν 
*·ής Αμστερδαμης χαί την σύνοδ.ν τής 
Δορορέχτης, εν δέ Γαλλία τήν Σορβώνην 
καί την εν Παρισίοις ακαδημίαν τών επ ι
στημών και κατά τήν ’Ιταλίαν πολλάς 
ακαδημίας, μουσεία καί βιβλιοθήκας καί 

μεταξύ άλλων την έν Βενετία βιβλιοθή- 
κ-ν του αγίου Μάρκου καί τήν έν 'Ρώμν] 
τοΰ Βατικανού.

Ενταύθα έταλαντεύθη πρός στιγμήν συλ- 
λογισθείς, ίνα πρό τοΰ κατ’ άνατολάς τρα- 
πήναι ύπάγη εις ’Ισπανίαν, συμβουλευσόμε- 
νος τό περίφημον πανεπιστήμιον τής Σα- 
Λαμαγκας, αλλ εκ ^οΰ φόβου τοΰ ιεροδι
κείου προυτίμησεν, ίνα κατ’ εύθεΐαν έπ ι- 
βιβασθή εις Τουρκίαν.

Διέβη λοιπόν εις Κωνσταντινούπολιν, ο
πού -/άριν τοΰ αργυρίου έφένδης τις παρέ- 
σχεν αυτώ τά μέσα, οπως φυλλολογήση 
παντα τά εν τώ τεμένει τής άγιας Σοφίας 
βιβλία.

ΈχεΓΟεν μετέβη εις Αίγυπτον πρός τούς 
Κόπτας, επειτα δ εις τους Μαρωνίτας τοΰ 
Αιβάνου καί τούς μοναχούς τοΰ Καρμήλου 
(ορούς), εντεύθεν δ’ εις τήν έν Αραβία Σά- 
ναν- έπειτα εις Ίσπαχάνην, εις Κανδαχάρην, 
Δελχήν, ’Άγραν- τέλος μετά τριετη πο
ρείαν εφθασεν εις τάς οχξ)ας τοΰ Γάγγου, 
εις Βεναρεζαν, τάς ’Αθήνας τών ’ Ινδών, έν

θα συνδιελεξατο μετά τών βραχμάνων.

^σχημάτισε δ’ ού’τω συλλογήν αρχαίων 
εκδόσεων, πρωτοτύπων βιβλίων, σπανίω ν
‘ , ■,· >* 4
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χειρογράφων, αντιγράφων, αποσπασμάτων 1 

καί σχολίων παντόφΐδους, όσην οΰδείς
τών πώποτε ιδιωτών. Άρκεΐ, ίνα εΐπω-
μεν, οτι αΰτη απετέλεσεν εννενήκοντα 
δέματα, ζυγίσαντα όμοΰ έννέα χιλιά

δας καί πεντχκοιίας τεσσαράκοντα καί 
πέντε λίβρας κατά τά σταθμά τής 
Τροίας.

Καί έποόκειτο ί’να έπιβη κατευθυνόμε 

μένος εις Λονδίνον, φέρων τό πλούσιον αυ- 
τοΰ φορτίον καί έμπλεως χαρας, οτι ύπερη- 

χόντισε τάς προσδοκίας της βασιλικής εται

ρείας, οτε σκέψις άπλουστάτη έπελθοΰσα 
κατέθλίψεν αυτόν.

Διελογίσθη οτι, έν ω είχε συεδιαλεχθείς 
μετά τε τών ’Ιουδαίων ραβίνων καί μετα 

τών προτεσταντών ιερέων καί των εφόρων 

τών λουθηρανικών έκκλησιών καί τών καθ

ολικών προλυτών καί τών ’Ακαδημαϊκών 

τών Παρισίων, τής Κρούσκας, τών ’Αρ

κάδων καί είκοσι πέντε ετέρων έκ τών δια- 

σημοτέρων της ’ Ιταλίας Ακαδημιων, με

τά τών Ελλήνων ιερέων, τών Τούρκων 

μολλάδων, τών ’Αρμενίων διδάχων, των 
Περσών σειδρών καί κασυσων, των Αρά
βων σεϊχών, τών άρχαίων πυρολατρών,

I ,
τών ’Ινδών πανδεκτών, αντί τοΰ διασαφηνι- 
σαι τι τών τής βασιλικής έταιρείας πεν- 
ταχοσίων καί τριοχιλιων ερωτημάτων, α

π ’ εναντίας συνετέλεσε μόνον, οπως πολλα
πλασιάσω τάς αμφιβολίας, ως δέ ταΰταησαν 
άλληλέδεντα πάντα, είπετο οτι, τάνάπαλιν 

ή οπερ ό ένδοξος έκείνης πρόεδρος έσκέφθη, 
ή άσάφεια μιας λύσεως έσχότιζε την εναρ-

γειαν άλλης καί αί εΰκρινέστεραι αλήθειαι 
χάτέστησα'· προβληματικαί,αδύνατον δέ μάλι
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στα ύπήρχεν, ί'να τις έξαγάγγι τινά έκ τοΰ 

αδιεξόδου έκείνου τών αποκρίσεων καί α 

ποφθεγμάτων λαβυρίνθου.

Ό  διδάκτωρ έκρινε δι* άπλής συνόψεως. 

Έν τοΓς έρωτήμασιν έκείνοις έπρόχειντο εις 

λύσιν ζητήματα διακόσια περί τής τών Έ- 

βραίωνθεολογίας, τετρακόσια όγδοήκοντα περί 
της τών διαφόρων κοινοτήτων της τε Ε λλη
νικής κ ιί ςής ’Ρωμαϊκής έκκλησίας, τρια- 
κότια δώδεκα έπί τής αρχαίας θρησκείας τών 

βραχμάνων, πεντακόσια οκτώ περί τής ίερας 
ή σανσκριτικής γλώσσης, τρία επί τής ση
μερινής καταστάσεως τοΰ Τνδικοϋ λαοΰ,

διακόσια ενδεκα περί τοΰ κατί τάς ’ Ινδίας 
έμπορίου τών "Αγγλων, επτακόσια εΐχοσιν 
έννέα έπί τών αρχαίων μνημείων τών πα
ρά τήν νήσον ςής Βομβάης νήσων τοΰ Έ - 
λέφαντος καί τής Σαλσέττης. πέντε περί 
τής άρχαιότητος τοΰ κόσμου, εξακόιια ε 
ξήκοντα τρία περί της άρχής τής άμβά- 
ρεως καί περι τών ιδιοτήτων τών διαφό
ρων πανακειών (έντοσθιδίων πρός αντιφαρ- 
μακον λίθων τών τουρκιστί πανζεχιριων,) 
εν περί της ού'π»> έξετασθείστ,ς αιτίας τοΰ 
ρεύματος τοΰ ’Ινδικού ώκεανοΰ. οσπερ ές 
μεν μήνας ρέει πρός άνατολάς, έξ δέ πρός 
δυσμάς, καί τριακόσια έοδομήχοντα οκτώ 
τερί τών πηγών καί τών πλημμυρών τοΰ 
Γάγγου. _ . ..

ΓΙρός έ̂ τούτοις ό διδάκτωρ προσεκαλεΓ- 
το, ίνα συλλέξγι καθ’ ^  °>τι σχετικόν 
καί πρός τάς πηγάς καί τάς πλημμύρας 
τοΰ Νείλου, δσπερ άπό πολλών αιώνων 
άπησχόλει τούς σοφούς της Ευρώπης* αλλα 
τό περί τούτου ζήτημα έθεώρησεν έπαρκώς 
τε έξηντλημένον καί ξένον ώς πρός την ί -  

α.·τοΰ άποιτολήν.
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Aotzbv επί έκάστου τών ^προτεθειμένων 
ζητημάτων έκόμιζε ιΐίντε διαφόρου? τ ή ν 
με» π^ ς την 8ε λύσεις, αί'τινες επί τά; 
τρισχιλίας xoti "πενταχοσίας ερωτήσεις έδι- 
δον ίπταχαιδεκαχιι/χιλίας χαί πεντακοίίας 
αποκρίσεις' ύποτιθεμενου δέ, ϊτ ι καί εκα- 
στό; τών έννεακαίδεκα αύτοΰ συναδε'λφω” 
έμελλε τό'σΐύτα; κ*ί ουτος εκθείνάι, εΐπε 
το εντεύθεν, οτι ή βασιλική εταιρεία εμελ 
λεν, Τνα εχγι τριακόσια; πεντήχονΐα νι_ 

Λιαδας δυσκολιών, δπως επίλυση, πριν μη- 
διμιαν αλήθειαν επί βάσεως στερείς δυνη- 
Οί,, ίνα τοποθετήβη.

Οϋτω δέ πασα ή συλλογή αυτών άντΐ 
τοΰ περισυναγαγεΓν κατά τους ορούς τών όδη_ 
γιών αυτών ztpt κοινόν τι κέντρον έκάστην 
πρότασιν, Ιμελλεν απ’ εναντίας, 'ίνα απο
κέντρωση αύτάς ού’τως, ώστε μή οΐόν τε 
είναι άνασυνάψαι αύτάς.

ώτερα σκεφις ΙΧύ'πει άχόμη περισσότε
ρον τον διδάκτορα- καίτοι δηλαδή μετήλθεν 
εν ταις πολυπ&νοις αύτοΰ Ιρεύναις πασαν τήν 
συνηθη παρά τοις έαυτοΰ συμπολίταις άπά- 
θειαν καί συμπεριφοράν ολω; αύτώ ’ιδιάζόυ- 
σαν, προσεκτήσατο εχθρούς αδιαλλάκτους 
τθυ; πλείους τών διδακτόρων, μεή’ ων ε\γ_ι 
συζητήσας. Τί συμβήσεται λοιπήν, ελέγεν, 

ως πρδς τους συμπατριώτας. μου οταν διά 
των έννενήκοντά μου δεματίων άντΐ τη ; άλη- ' 
θείας νεάς αμφιβολία; κ ϊ ί  διενέξεων άφορμά; ί 
αυτοΐς παράσχω ;

Αλλ’ ένω εμπλεω; αμηχανίας καί ανία j 
ήτοιμάσθη ήδη ινα ά^άρη ( ϊς ’Αγγλίαν, οί ( 
βραχμανες της Βεναρέζης Γιπον αύτώ/8τι δ ,
* / ρ , _  -ανώτατο; δραχμαν της περίφημου πανί- ,
δας τοΰ Ίαγρενάτου ήτοι Ίαγερίάτου, κειμ '- ,
νη; παρά τάς οχθας τοΰ Όρίξου καχά Τγ ν
οκτήν τή; θαλάσσης πλησίον μι2ς τών τό ϊ 
Γάγγοι εκβολών, ητά μόνος ί,ςανδς, ΐ ,*
λύσΐ) τχ  ζητημχτ* τή ; βασιλικής τοΰ Λο*-

δίνου εταιρείας· ήν δέ άληθώ; ό διασημότε
ρος διδάκτωρ τών πΰπΟτε διαφημισθέντ»* 
καί τοΰτονέσυμβουλεύοντο περί τών μερών 
πάντων τής Ινδικής καί περί πολλών τής 
’Ασίας βασιλείων.

Εύθύ; δ δ·δάκτωρ άναχωρήσας είς Καλ- 
κοΰταν, ένεφανίσΟη πρδς τον διευθυντήν 
τής Αγγλικής εταιρείας τών ’Ινδιών, <>σ- 
περ,,τοΰτο δή πρδ; δόξαν τών έπιστημδν 
και πρδς τιμήν τοΰ έθνους αύτοΰ είρήσθω, 
προσήνεγκε τω άνδρί, ϊ,τως είς Ίαγερνάτο* 
μεταβή, φορεϊον έκ μετάξης βυσσινοβαφίίΰς 

χρυσοστίκτου μετά δύο ταχυδρομικών ρωμα- 
λαιων ίππων, δύο αχθοφόρους, έ'να ύδροφό- 
ρον, ενα κομίζοντα γαργουλετταν δροσιστι
κήν, ένα φέροντα πίπαν, 2να δ’ άλεξήλιον, 
δπως «παλλάςη αύτδν τοΰ ήλιου τής ήμέ- 

I  ρ*ς, έ'να πυρσοφόρον διά τήν νύκτα, ενα ΰ -  
I λοτόμον, δύο μαγείρους, δύο καμήλους καί 
| όοηγούς τούτων, όπως φε'ρωσι τάς ζωοτρο- 
j οιας καί την αποσκευήν’ δύο πεζούς στρα- 

τιώτας ητοι δρομεΓς, ινα προαναγγείλωσι 
τ-παρας φύλακας εποχούμενους ίππων 
Περσικών, ινα περιφρουρώσι, καί ενα στ,μαι- 
οφορον μετά τής εθνική; αγγλικής σημαίας.

Επιστάτην της τών Ινδιών εταιρείας έ- 
κινδύνευεν ΐνα ύπολάβη τις τδν διδάκτορα 
μετα τής λαμπρας εκείνης αποσκευής, οπου 
αυτη η διαφορά ύπήρχεν, οτι δ άνήρ ουτος ά- 
πήρχετό, ούχί ίνα ζητήση δώρα, άλλ’ ινα 
διανείμη.

Επειδή δέ ούδείς κεναΓς ιαΐς χερσίν 
εμφανίζεται ενώπιον τών εν άξιώμασι πα- 
ρα τοΓς Ινδοίς, δ διευθυντής είχε δούς τώ 
λογιω εθνική δαπά'.η κομψήν τηλεσκόπιον 
και τάπητα ύπ πόδιον Πεpσtκbv δ'.ά τον 
a fX^fbv των βραχμανων, ινδότυπα άριστα 
ο ιΐ την γυναίκα αυτοΰ κ ϊί τρία κομμάτια 
μ ϊ’-α^ωτοΰ τής Κίνας κόκκινον, λεuxbv καί'
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Χίϊρινον πpbς κατασκευήν έπωμίδων δ'.ά τούς 
οπαδούς αύτοΰ.

‘ Αφ’ ού εφορτώθησαν τά δώρα α! κά- 
μηλοϊ, ό διδάκτοιρ εκίνήσεν επί τοΰ φορείου 
[χετά τοΰ βιβλίο» τής βασιλικής εταιρείας.

(άκολοοθεί).

Η ΚΑΤΑ ί θ  NEON ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ

"Πκουίά πόλλάκις, OTt χάτακρίνετας 

δπ<5 τινών το εΰέτβς ε ί; τά παιδαγωγεία 

Τραπϊζοΰντος stcraySsv αλοαβητάριον τοΰ 

Μωραίτου χα1. ή δι’ αύτοΰ διδασκαλία τη ; 

άναγνώσεω ;, xal δ «  γονείς Τ’.νε; παρα- 
«ονοΰνται, οτι δεν δύνανται νά μαν9ά- 

νο σι τά τέκνα των ή ott δέν προοδεύ- 

ouatv εις τέ άλιραβητάριον. Διά τοϋτο 
άπεβάσισα νά γίάώω  τινά περί τοΰ 

νέου τούτου συστήματος της διδασκα

λίας της άναγνώ'σεως, οΰχί δπως απαν
τήσω εις τάς επικρίσεις τών ολίγων 

έκείνοιν, οΐτινες χρυήτόμενοι έπικρίνου- 
ά ι, νομίζοντες ότι δύνανται νά έννούσι 

το νέον σύστημα καλίτερον τών άλλων, 
άλλ* δπως μή, παραπειθί/μενοι οί γονείς 

υπό άβασίμών καί αλόγων διαδόσεων, 

παραπονώνται κατά της προόδου τοΰ 

νέου συστήματο;. Καί πρώτον μέν θέλω 

εκθέσει τά προτερήματα τής κατά το 
νέον σύστημα διδασκαλία; τής ά - 
ναγνώσεως έν συγκρίσει προς τήν κα
τά τήν παλαιάν μέ%δον διδασκαλίαν, 

ίίτα  δί· θά *ίπω, διά τί τό έγ^ειρ’.διον

τοΰ Μωραίτου εχρίθη καλίτερον τώνλοι·* 

πών τοΰ νέου συστήματος αλφαβητα

ρίων κα*. τέλος θέλουσι λεχθη τά δέον

τα καί περί τή; προόδου τών κατά τ̂&
αλφαβητάριού τοΰίο ίιδάσχθ[ΐένων πα ι
διών.

Α'.

Πάσα νέα ^ώεύρειις γίνετα ι διά 

νά 5γ») καλίτερον πρό; τόν σκο.τόν 

καί τάχύτερον παν δε νέον σύστημα 

πρέπει νά είνε χαΐά  ταΰτα καλίτε

ρον του παλαιΟΰ. Δ1.’ άμ®ό-ερα ταΰτα 

καί ή διδασκαλία τής άναννώσεως, ή 
κατά τό vέovj σύστημα γινομένη, υπερ

τερεί τής κατά τό παλαιόν.

Κατά το νέον σύστημα ή διδασκα

λ ία  τής άναγνώσεως γίνετα ι πρώτον 

χαλιτερα χαί άγει καλίτερον προς τον 

σκοπόν ή ή διά τής παλαιάς μεθόδου 

διδασκαλία. Εινε γνωστόν, OTt σκο

πός τη-; διά τοΰ αλφαβηταρίου διδα
σκαλίας εινε τό νά γνωρίσωσιν οί μαθη- 

ταί τά σημεία, οι’ ών παριστάνονΤαι α ί 
διάφοροι άπλ<αϊ ιρωναΙ, χαί^ νά μάθωτι 

νά συνδέο'σιν αυτά ε ί; συλλαβας καί 

λέξεις, δπως δύνωνται νά άναγινώσκω- 
σ ι τ ά ί γραπτά ; γνώσεις' καί νά γρά"— 

οώσι τάς ιδίας γνώσεις. “Ας ίδωμεν 
τώρα,' 3ν κατά τήν πα) αίαν ή κατά 

τή\> νέαν μέθοδον διδάσκονται τούτο 

καλίτερον ΐ ί  μαθηταί.'
Πάντες γνώρίζουσιν, ότι έοιοάσκον-· 

το πιότερον οί μαθηταί τά  γράμματα
χωρίς νά διοασκωνιαι τ ι e(.vr κ. «Η-



  κ ϊ ξ κ ι ν ο :

ποιαν ίχουσ·. πρός τάς ?ω νάς σ χ >_ ,
σ ιν , και ότι προέφερον οΰτά a , 6;

γα , ο* κ τ λ ., έδιδάσχοντο δ* τόν συλ

λαβισμόν προφεροντες βι α 6 » , & e βε,

6‘ ‘ 6ι *~λ. Οί οϋτω διδασχόμενοι ί* 
ά/.φάβητον καί τό. συλλαβισμόν μ«θη- 
ται, εχτος τοΰ ότι πολΰν χρόνον κα- 
ταναλίσκουσίν έως οί κατορθώσωσι νά ά- 
ναγινώσχωσι συνεχή λόγον, έπί πολλά 
ετη δυσκολεύονται · «ΐς τά νά άναγινώ- 
σχωσιν ex τοϋ προχιίρο« έλευθέρως, 
ταχέως δέ καί λησμονοΰσι τήν άνά- 
γνωσιν, μή άναγίνώσχοντες ’π* _(να 
χρόνον. Καί μή άπορήστ) τις, άν είπω, 

κα1 αύτο1 οί ·ίί 7'· ΐάξίως τοϋ 
Κεντρικού Παιδαγωγείου μάθήται εις 
την χα τηγόριαν ταυτην υπάγονται. Λυ
πηρόν δέ είνε, οτι πάντες σ/εδόν οί 
«ί ειοικας εξετάσεις’ παρουσιασθέντες 
μαθηταί, εις τούς όποιους, έξεταζομένόι/ί 
«ίί τήν άνάγνωσιν, εδίδετο βιβλίον τι 
έ* του προχείρου, ελεγον δτι δέν Ιδι- 
2άχβν .ν αυτό τό β^λίον, άλλα τοΰ
το ή Εκείνο. Κατά τήν νέαν δμώς μέ
θοδον ό μαθητής διδασκόμενος τό άλ- 
φάβητον προφίρ,ι τά γράμματα όπως
«ροφέρονται συνδεδεμε’να μ ετ ’ άλλήλων 

»ϊς λέξεις, ήτοι α 6 γ  δ κτλ. και εν

νοεί δτι παριστάνουσι τάς άπλάς ©ωνάς α,

6 κ τλ ., συλλαβικών δέ προφέρει 0 α 

6*» 6 « βε κτλ. διά δέ Tifr τοιβύτης

διδασκαλίας έχτός τοΰ δτι μανθάνει τα

χέως ο μαθητής νά συνδέϊ; καί νά 

&«*pfflp τά γράμματα, προχωρήσάς ( {ς
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τήν άνάγνωσιν συνεχούς λόγου, δέν 
δυσκολεύεται είς τό νά μά9, νά άνα- 

Τ * νώ «9 έλευθερως, ούδέ λησμονεί ποτέ 

πώς πρέπε, νά συνδέ* τά γράμματα 

διά νά άναγινώσκ/). Πλήν τούτου κατά 

τήν παλαιάν μέθοδον, χαθ’ ήν οί μαθηταί 

κατηνάλισχον πλ .ΐστον χρόνον εις τήν 

καλλιγραφίαν, ουδόλως έδιοάσκοντο πώς 

χαι χατα ποιαν τάξιν επρεπί νά γράφωσι 

τάς απλάς φωνάς τών προφερο μένων λ έ -  

ξ«ων χαί βράσεων, χαί εΐνε λυπηρότάτον,'

° ·1 -ή·, κακής εκείνης διδασκαλίας τ& 
αποτελέσματα φέρουσι σήμερον μεγάλα 
εμπόδια είς τήν πρόοδον διότι, ας μή' 
έντρεπώμεθα νά τό είπωμεν, μαθηταί 
χαί τής ς ' .  τάξεως δέν δύνανται νά γρά

φωσι τάς λϊ'ςεις 8πως προφέρουσιν αυ

τά ;, χαί παράδειγμα έστω, δτι μαθη- 

τγ/ί τής τάξεως τούτης, χαί αντιγρά

φων άχόμή, εγραψβ xpojidc  αντί xop -  

//ος} ετερος δέ καί τό έπώνυρον αυτοί 

δέν έγνώριζε νά γράφ^, γράψας Κ .Ιά -  
γ α  αντί Κά.Ιψα,ς, καί πλεΐστα  άλλα· 

άλλος δέ τις μαθητής, «{; δν εΐπον 
νά γράψτρ τήν λέξιν χα ταΛ αρΗ να^  ήρ- 

'/■σ ϊ γραφών χτ.16α . .  άντι xazaU ap -  
6ά ,  . , διότι ενόμιζεν, δτι τάς φωνάς 
*α, τα , λα επρεπε νά γράφττ} μόνον 

οιά τών γραμμάτων χ, τ, λ , τά όποΓα 
μανθάνων έν τφ  ά λφ α ^ -α ρ ίφ  προέφί- 
Ρε τα» λα· ε «τά  τήν νέαν δμως· 
μέθοδον, χβθ’ ήν ή καλλιγραφία λείπει

ω ; %  γραφής τών γραμμά
των διδάχτιχόν, ό μαθητήςνά μανθάνει1 

τά γράμματα έν ^  μανθάνει να
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άναγίνώσκιτ), καί συγχρόνως διδάσκεται, 

πώς πρέπει νά γράφτρ τάς άπλάς φω-

νάς κάΐ τάς λέξεις· ό δ’ οδτω διδασκό
μενος μαθητής μανθάνων νά άναγί- 
νώσκβ συνεχή λόγον, μα^θάvει καί νά 
γράφτρ τοίοΰτον.

Κατά τό νέον σύστημα δεύτερον ό 

μαθητής μανθάνει τά γράμματα καί 

τας λέξεις καί φθάνει εις τήν άνά- 
γνωσιν συνεχούς λόγου ταχύτερον ή 

κατά τό παλαιόν σύστημα, Οΰδείς 
άγνοει πόσον έβασανίζοντο οί μαθηταί 

προσπαθοΰντες νά μάθώσι πρώτον μέν 

τά 24  γράμματα κατά σειράν, είτα 
δέ πάσας τάς δι’ αυτών σχηματιζο- 

μένας συλλαβάς, καί πόσον χρόνον έξώ- 

οευον διά νά άναγινώσκωσι μηχ®* 

νικώς τάς διά τών συλλαβών σχηματι- 

ζομένας λέξεις. 'II τοιαύτη διδασκα
λία  ευχερής καί ήσυχος ουσα εις τόν 

διδάσκαλον, είνε κοπιώδης διά τους 

μαθητάς καί προξενεί ταχέως κόρον 

καί άη?ίαν πρός τά γράμματα. Δύ

ναμαι δέ νά αναφέρω καί μαθητάς 

τινας, οΐτινες, έπί δύο ετη διδαχΟέν— 

τες τδ άλφαβητάριον κατά τήν παλαιάν 

μέθοδον, άγνοοΰσιν ακόμη τ&ν συλλα

βισμόν και διά τοΰτο κατετάχθησαν 

χαι εφετος εις την α/. ταξιν τοϋ π α ι- 

έαγωγείου. ’Αλλά κατά τδ νέον σύστη

μα, καθ’ δ επιδιώκεται ή αγάπη τοΰ 

μαθητοΰ πρός τά γράμματα, ή διδα

σκαλία τών γραμμάτων, κοπιώδης ούσα 

■ έίς τόν διδάσκαλον,1 ε ίν ί έδχολος διά

τον μαθητήν, διότι γ ίνετα ι μεθοοιχώς, 

έξεταζομένης τής σχέσεως τών σχτ)- 

ρ άτω ν τών διαφόρων γραμμάτων, συγ

χρόνως δέ διδάσκεται και 6 συλλα

βισμός Χαί σχηματίζονται λέξεις όνο- 

μάζουσαι ζ ψ ί  ή πράγματα, τών ο

ποίων αί είκόνές ελκουσι τόν μαθητήν 

εις τό νά μανθάν^ τάς λέξεις καί βοη- 

θοϋσιν αυτόν εις τήν άπομνημόνευσιν

τής προφοράς των οιαφορων γραμματων. 

Κατά τήν παλαιάν μέθοδον ή δυσκο

λία  τής μαθήσεως διήχει διά τών γραμ

μάτων χαί συλλαβών μέχρι xai τής 

άναγνώσεως συνεχοΰς λόγου, έν ω κα

τά τό νέον σύστημα ευκολία παρέχε

ται διά πάσης τής διδασκαλίας τής 
άναγνώσειύς. Ά ν  δέ εφέτος όι μα

θηταί δέν δυνηθώσι νά προχώρήσωσι 

ταχέως εις τά πρώτα μαθήματα τοϋ 

άλφαβηταρίου, τοΰτο θά συμβ^, διό

τι ό τρόπος τής διδασκαλίας ε ί-  

νέ είς τους μαθητάς πάντη άγνω 

στος, Χαθώς καί ε ίς ]  τους γονείς, 

οΐτινες, ως γνωστόν, πολύ βοηθοΰσι 

τά τέχνα των εις τήν κατ’ οίκον μελέ

την. ’Αλλά καί έπ ί τη υποθέσει, δτι 

ή κατά τό νέον σύστημα διδασκχλίχ 

προβαίνει βραδύτερον τής κατά τό πα

λαιόν, άποβλε’ποντες όμως εις τά ε ί-  

ρημένα άποτελέσματί άμοοτέρων, ό- 
φείλομεν νά προτιμώμεν τήν νέαν μέ
θοδον.

Τά ανωτε'ρω ας εχωσιν ύπ ’ δι}ει οί 
γονείς, ο'ίτινες παραπονοΰνται, χαί οί
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xupiot, οιτινες xaTexpivotm το νέον 
σύ στημα.

Ούδέν ?χω νά είπω ει’ς ε’χεΓνον, οσ- 

τ<ί >έγ«. ότι ούδαμοΰ άλλαχού πβ_ 

ρ’ "Ελλησι διδάσχεται ή άνάγνωσις Χατά 
τό νέον λεγόμενον σύστημα, δ«5τι ού

τε ; βεβαίως ή οΰδέν περί τού νέου συστή

ματος γνωρίζει ή εχών ψεύδεται.

“Εχουσιν ο"μως Χατά n  δίχαιον βί 

χρινοντες τό νέον σύστημα άχατάλληλον 

c‘a τα ημέτερα παιδαγωγεΓα δια τον 

/ογον,^ οτι δέν ύπάρχουσι διδάσχαλοι

*ε'β ί Ρ{9(5̂  « » ρ ' ήμΐν. Α λλά 
« « ς  επιμελής διδάσχαλος δύναται νά 

ώ'ρελήσ») περ ,σσόχερον διδάσχων χατά 

τήν νέαν μέθοδον ή χβτά τήν πα λα ιά ν 

ε«τος τούτου ό ? ροντίσας ττερί τής

σαγωγής άλ®»?η:αρίου τού νέου συ
στήματος είς τά ήμέτερ* πα-δαγωγεΐα 
-εχει τήν ύποχρεωσιν νά <ρροντίβΤ, Χ, ί  

™ρί τής διδασχα)ί*ς αύτοΰ. Ό  δέ νο- 

■μιζων, οτι ό μή σπουδάσας ιδιαιτέρως 

την παιδαγωγείαν ε-νε άνίχανος νά 

φροντίζω περί παιδαγωγείου, άς μάθ,,, 
οτι οΰχί πάντοτε οί σπουδάζοντες ι’δί* 
επιστήμην τινά ,ϊσ ιν  ίγχρατεις Τβίτης, 

άλΛά *a i οί £> ν τ ε ς  χρί,,ν τινά χ*1 έ- 
πίμελλόμενοι χατορΟοΰοί τι.

ται συνε’χεια .)

I. Παρχβρίδης.

ΟΙ ΟΦΕΙΪ.

Κα^μόνη ή λ ίξ-ς ο?(ς, 0? tflov, S»«i 
γείρει αποστροφήν, Χ* ίτοι 5χ0[ οί ο’φει$

όέν είναι δηλητήριοι. Οί Τυφλίαι ο'μοι- 

< οντες μέ σχώληχας μ5λλβν μαΧρύς 

χαί μεταλλοφαν,ΐς, β« ί λ ω ς  βλάπτου- 

®tv. Είναι εστερημένοι οδόν των, χαί ο

λίγον αν συσφιγχθϊ, το σώμά του συν- 

ψ β ι τ Λ ι .  'Ωσαύτως είναι άβλαβεΐς ‘  χαί 

™λλοΙ άλλοι ο’ φεις, £ν χαί δάχνουσ·. τόν 

δ^τίς σ υ λ λ ά ^  ή "*τή σ 5 αύτούς, θέλον- 
τες οδτω ν ’ άπαλλ«χθώσιν.

Δηλητήριοι ο’φεις ΕΙνβι 0( Τρ(γωνοχεΛ  

β ϊλο ι, οι Κροταλίαι, Χα’ι ,ι’ς τ £ „} >_ 
? « .  ημών ή -£ χ ιδνα) χ0(νώς Ό χ|ν_ 

Spot. Α5τη γ ,ν ν ?  μ [Χρ ά ? h  r  ο{

? “ *, γεννώσιν ώά. ΔιαΧρίνεται
C£ e* 5ώο γ ? » ^ ώ ν  έλιχοειδώς διευθυ- 

νομένων από τής χ.φαλής πρός^ήν ού- 
ραν, άνω τοΰ σώματος. Αί γράμμα! «δ -

ται συναπαντώμεναι σχηματίζουν σει
ράν τετραγώνων Χ0,τά δέ τό ,,ίσον τής 
Χεφαλής, τριγωνιχής ουσης, βαίνεται ώς 
τις σταυρός. Τ ί χρώμα διαφέρει Χατά 
την ήλιχίαν χ« ί -«5 _Q-

του· αί ά ξενες  ε’χιδναι tlvas ο'τέ μέν

λευκαι, ότέ οέ ύπομέλαναι ή χιτρινοει-

^ ‘ί· αί θήλειαι ε’ χουσι φαιόν ^υπα-

?0ν '■ ΧΡ®ί*β· Ο λαιμός τών εχιονών 
διαχρίνεται τοΰ σώματος. Ή Ipti το5

ομματίς του είναι χρυσοειδής, 1\ 0ζ 

χαί φαίνονται ώς φλογεροί οί οβθαλ- 
μοι των, στερούμενοι βλεφαρίδων· xat 
Ομως η εχιδνα δεν είναι τόσον γοργγ^
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δσον άλλοι οφεις μή εχοντες δηλητή- 
ρ ιον μόνον δέ χα9’ ήν στιγμήν όρμά 

χατά  τίνος ποντιχίου ή σαυριδίου απο- 

χτ ί̂ δληντης τήν εύχαμψίαν χαι βιαιότητα- 

ΧαΙ προσβά)>λει τα ι,ωυφια ταΰ .α , οχι 
διά νά τά <ράγ$ αμέσως, αλλά διά νά 
τά δηλητηρίασή. Μετ’όλίγα δευτερόλεπτά 

άοχίζει ή ένέργει» τοΰ δηλητηρίου, χαί 

τότε τό προσβληθέν ζωυ'Λίον χυριευε- 
ται υπό παραλυσίας χαί επειτα ευχο··

5,ως χαταπίνεται.
Τό δηλητήριον τής εχϊδνης εΰρίσχεταί 

ιϊς  τόν οΰρανίσχον της. Έ χει ολίγον 
πρός τό βάθος, έν μ ίρει ΰπό τούς βολ

βούς τών οφθαλμών χεϊνται μετά 

συμμετρίας αδένες τινές έχχριτιχοί, π ε -  

ριέχοντες τό δανατηφδρον υγρόν. Ό ταν 

ή ε^ιδνα δαγχάσ^ ό άδήν π ιέζετα ι, τό 
δηλητήριον, εχχρινόμενον ο'ρ[Λητιχως, διο
χετεύεται εως εις τό βάθος τής πλη- 

-ή ς  διά στενοΰ τίνος οχετοΰ χ «χα?»γ- 

μένου από τής βάσεως μέχρι πλησίον 

τής ά*μής τοΰ όδοντίου.
Πολλά μέν εχει όδόντιχ ή εχιδνα, δύο δέ 
είναι τά διά τών όποίων δάχνει, πολύ 
μεγαλ.είτερα τών άλλων χωνιχα, αγχυλα, 

είς τάς άχρας όξύτατα. χινοΰνται οέ χα- 

τά  πάσαν χ λ ίσ ιν  δτε τό έρπετον δια- 

τελεΐ ήσυχοι, τά όδόντια ταΰτα εΰρ ί- 

τχονται πλαγιασμένα εντός αμυχής τ ί

νος τής οδοντοχοιλίας των, ώς εις δήχην. 
Άνορίοΰνται άμα ό>; διανοιχθίι χ*>.ώς 

τό στόμα.
Ή πληγή είναι μίχρά· μόλις εχει

βάθος ενός ή δύο χιλιοστομέτρων ωσ-

τ ι  ή άπο£ρό·?η » ι; τοΰ δηλητηρίου [ γ ί 

νεται ώς επ ί τό πλεΐστον διά τών τρ ί- 

yo8iδών αγγείων τής δερματιχής επ ι

φάνειας- αλλά γ ίνετα ι τάχ ιστα , χα'· 

πάραυτα επιφέρει συμπτώματα φοβερά.

*Η εχιδνα δέν προσβάλλει τόν αν- 

βρωπον· τούναντίον, φ ε ύ γ «  τ ί1ν

προσέγγκϊίν του· εάν δμως πατηΟ^ ή 

συλληφβΐ), τότε άμύνεταί μετ’ οργή;. 
Είπομεν οτι ήσυχος ούσα έχει τούς ο- 

ίόντας αυτής πλαγιασμένους· μόνον ό
ταν τούς χρειασβ^, εξάγει αύτούς έ* 

τής σζρχώοους Θήκης των, σχεδόν x x - 

Θώς πράττει χαί 6 άνθρωπος άνασπών 
τήν μάχαιράν του ενώπιον εχθρού· αλ

λ ’ ή μάχαιρ» τής έχίδνης είναι xa'- οη- 

ληττριος.
Καί συνήθως μέν δάχνει, άλλ ’ ερεθι

σμένη ούσα μάλλον χτυπ*· πρώτον 

συσπειροΰται, ε'πειτα δ' εξαχοντίζει τό 

σώαά της ώς έλατήριον, ανοίγει τό στό

μα της δλον, όρθόνει τούς όδόντας, χ »ί 
διά μόνου τοΰ χτύπου τής χεφαλής τούς 

έμπήγει δπου άν τούς χαταφέρ^. Τινές 

νομίζ'ουσιν οτι χεντ^ διά τής γλώσση;·

τούτο είναι δλως άνυπόστατον τήν γΛωσ- 
σαν, διχαλωτήν ούσαν, μεταχειρίζονται

οί όφεις μόνον πρός πόσιν η προς ψη -

λά βησ ιν  ή γλώσσα δέν χεντα.
'Ωσαύτως έλέχθη δτι οί οφεις ε'χουν

μαγνητιχήν τινα δύναμιν Μ  τών ζώων

τά όποια θηρεύουσιν άλλά χαί τοΰτο

Jv a i άνυπόστατον. Τά ζώα τά μιχρά

κυριεύονται ύπό τρέμου εις τήν θέαν τα ί
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οφεως, χαι 0 τρομος παραλύει τάς κι

νήσεις των· μενουσι τρέχοντα καί σπα - 

σμώδοΰντα· ήλ-.θιοΰνται, οέν δύνανται νά 
τραπωτιν εις φυγήν, xa: ο0τως 

νονται εις τό στόμα του άνευ άντίστά- 

σεως. Τινά επιχειρούν νά xtvr;9^criv, άλ

λα τόσον  απογνωαμέναι είναι αί κι
νήσεις των, ώστε, άντΐ νά σωθώσι δι* 

αυτών, μάλλον εϋκολύνουσι τό εργον 

τοΰ όφεως. Μικρά |τινα  πτηνά άποθνή- 
σκουσιν καί πριν ετι δαγκασΌώσιν.

Αί μικραί πληγαί τάς όποίας προξε

νεί τό δάγκαμα τής εχίδνης έξο.δαί- I

νονται πάραυτα, καθίστανται epoQpal '

μ ετ’ έκχυμώίεως, ενίοτε δέ καί πελιδ

νά1.. Ευθυς δ' εκειτα επέρχονται εις τόν 
δαγκασθέντα λειποθυμία-, ζάλη, έμε- 

τίασ ις, πυρετός, άτονία, σειρά συμ

πτωμάτων νοσηματωδών,'τά όποια συμ- 

6“ί%ε'* Η4» *<Λ νά διαλυ9ώσιν ολίγον I 
χατ’ ολίγον, πολλάκις δμως επακολουθεί 
αυτά ό θάνατος.

"09εν ο' δαγκασθείς υπό έχιονης, πρώ

τον είναι έπάναγκες νά περισφίγξη π ά 

ραυτα τό μέλος, άνω τής πληγής, δι’ 
όποιουδήποτε δεσμοϋ, ως μανδυλίου π * , 

ριτετυλιγμένου, σχοινίου ή θώμιγγος, 
ω τ .ε  νά οιακοπϊ) ούτως ή συγκοινωνία 

•οϋ αίματος μετά τοΰ λοιποΰ σώματος 

και να προληφθή ή άπορρόφησις τοΰ δη

λητηρίου. Έ πε ιτα  είναι καλόν νά U -  
ρυζήσ^ τήν πληγήν διά τοϋ στόματος, 
άποπτύων το α ίμα, Χαί π?έ πάν. ων

ν«  τήν σ? ίγ ξ 5> διά νά έκρεύστ, |ξ αϋ-

τής δσον αίμα άφ9ονώτερον. Σωτή_ 

ριον δέ είναι ν· άνοιξη τήν πληγήν 

δια τής α ιχμή ; μαχαιριδίου μέχρι τοα 

βάθους αυτής- (διότι τ ί είναι ό μ1κρέ; 

Χαί ασήμαντος πόνος μαχαιρ,δίου ποο- 
χωροΰντος μέχρι β ά9ο, ς δύο ./ιλι0στ'ών[

του μέτρου, ώς πρός τήν ζωήν I ) 

πει τα δέ πρέπει καί νά έγκαύστ) τήν 

«ληγην, είτε διά σιδήρου πεπυραχτωμέ- 

νου, είτε διά Χαί,στικοΰ τίνος φαρμάκου, 
ο'ποϊον είναι τό επόαενον-

1 Γ.ερχλωρουχον τοΰ σιδήρου, 4  γραμμ.' 
Κιτρικόν·οξύ, . . . 4 »
Χλωρυόρικόν οξύ. . . 4  »

'Ύδωρ καθαρόν . . · 4  ι>

Τοΰ ΰγροϋ τούτου σταλάζονται όλίγβ , 
τινές σταγόνες έπί τής ήνεψγρένης πλη-

γή ί,^  ητις έπειτα σκεπάζεται διά ξαντοί 
χαί δε'νεται .

Άλλοι καί τό ίώδιον είναι καλόν. Ία - 

ματικώτατον δε άπ ιδ ίίχθη  τό επόμενον 
φάρμακον·

"Γ"ω? * * · 60' γραμμ.
Ίωδιοΰχον ποτάσιον . 4  »
Ίώδιον μεταλλικόν . 4  »

Οί θηρευταί τών έχιδνών έφοδΰζον-

τ«( διά φιαλίου περιέχοντος ά τμητόν
κάλιον.

Ά λ λ ’ όλα ταΰτά τά μέσα εις ούδέν 

άποβαίνουσιν, άν δέ» γείνη πάραυτα ή 

εφαρμογή των. Πρέπει πρός τούτοις νά 

τρίβεται τό μέλος καί τά περί τήν

πληγήν δι αλοιφών άμμωνιαχών μετά 

τινα δέ ώραν νά έπιτεθώσι μαλακτικά

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ^
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καταπλάσματα προς παϋσιν τής εξοιοή- 

σεως καί έμφράξεωί· Διδουσι δε εις τόν 

νοσοΰντα καί νά πίντ) τονικά και ίδρω- 

τικά, ενίοτε δέ καί άμμωνιακά ποτήμα- 

τα .
Τ ινές πιστεύουσιν ότι ΰπάρχουσι φάρ

μακα τά όποια άφοΰ πιτρ τις απας 

δεν ύπόκειται πλέον εις κινουνον θανα- 

του δακνόμενος υπό τών κακών βφεων. 
Τοΰτο είναι άγυρτεία. Ιδού τ ί διηγείται 
οιακεκοι μένος τις φυσιολόγοις, ιοιως εν- 

ασχολούμενος εις τήν σπουδήν τών ερπε

τών ό διδάκτωρ LeilZ·

« Έ γνώρισα τινά κύριον Χερσελμά- 

νην, καυχώμενον ότι έγινωσκε φαρ- 

μακόν τ ι άλάνθαστον κατά τοΰ δαγκά

ματος τών έχιδνών. Ύί1λ9ε καί με ευ- 

ρε μίαν ήμέραν, καί μέ παρεκάλεσε 
νά τφ  δείξω τάς ζώσας έχίονας επί τών

οποίων έσπούδαζα.
' 1 *■ 1

,< _  "Ολας αΰτάς, τάς έχίδνας 

γνωρίζω καλώς, με ε ιπ ε , και, 

διά να σάς άποδείξω ότι δεν τας φο
βούμαι, ιδού θά συλλ.άβω μιαν δια τής

χειρός μου.
)}— Προσέξατε, ανέκραξα πρός αυτόν 

μή παίζετε μέ αυτά τά κατηραμέν τα 

ζώα !
» Ά λ λ ’ αυτός, ουδόλως προσεχών

ζΐς  τούς λόγους τούτους, εβαλε την χ ε ί-  

ρά του κρυφίως εντός τοΰ κιβωτίου τών 
ερπετών μου, καί άνήρπασε μίαν εχ ιδ- 

ναν· ταύτην δέ κρατών από τοΰ μέσου 

τοΰ σώματος, επρόφερεν άκαταλήπτου;

τινάς λέξεις, μαγικάς δήθεν. Ό  οφις, 

άκ^ως παροξυνθείς, προσήλωσεν εις αυ

τόν τούς έξηγριωμένου: οφθαλμούς του

κινών συγχρόνως τήν γλώσσαν του.

Ά λ λ ’ ό Χερσελμάνος τίποτε· παρ

ούδέν τιθέμενος τήν οργήν τοΰ θηρίου, 
εχωσε μάλιστα τήν κεφαλήν του όλην 

εις τό στόμα του, καί έπροσπουϊτο ότι 

τήν έμάσσα. Δεν εβραουνεν ομως να 

άποσύρτ; τήν εχιδναν απο τοΰ στόματός 

του, καί νά τήν άποροί']»^ εις τό κ ι- 

βώτιον. Έ πτυσε τρις α ίαα , ή οψις του 

κατέστη ερυθρά, καί οι οφθαλμοί τοΐ4 
έ^ρλέ y9yj<ictv ο>ζ ανθοωτιου jj.atvop.£vou·

» —Ή επιστήμη μου δέν αξίζει, ε ιπ ί ’ 

τό βιβλίον μου μέ ήπάτησε.

»  Τφ είπα πάραυτα να μοι όειςι^ την 

γλώσσάν του. Δέν ήθέλησεν ελεγεν ότι 

ί|σθάνετο άφόρητον άλγος, και ίζ ή τη -  

σε νά άπέλθ , είς τήν οικία·, του, οπου 

είχεν ιατρικά διά νά θεραπευθ?,. Τψ έ
δωσα ελαιον νά βάλη εις τό στόμα, αλ
λά τό άπέβαλεν· επορεύίη διά στερεού, 

βήματος νά λάβϊ} τόν πίλόν του, άλλά 

πάραυτα έκλονίσθη καί επ εσεν  ήγέρθη 
καί πάλιν επεσεν. ’Βδύνατο ετι νά λ α -  

λ ξ  καθαρώς, άλλα μετά φωνής άσθενους, 

*Η όψις του ήρυθριοΰτο έπι μάλλον καί 
μάλλον, έξέλιπεν ή λάμψις τών δμμά- 

των του, είπεν ότι ■τ,σθανετο βάρος et? 
τήν κεφαλήν, καί έζήτεί στήριγμα. 
Τόν μετέφεραν τότε εις μίαν θρονίδα, Ο

που ε/εινε καθήμενος ήσυχως.
„ —Πεινώ, είπε, μετά φωνής περιαλ-
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γοΰς- ακόμη δεν έφαγα άπό πρωίας- 

οότε μ* ολίγον νερόν.

»  'Ο δυστυχή;, επ ιεν ολίγιστον- ε - 
«ε ιτα  εκλινε τήν κεφαλήν, άφήκεν ενα 

Ρ°γχ3ΐ·μόν, χ*ΐ έξέπνευσεν. 'Ο σκηνή 

αυτη διήρκεσε 80 λεπτά· μετά δέκα 
ετι λεπτά , ήτο ψυχρόν τό σώμά του, 

καί ή σήψις τοΰ πτώματος έπήλθε με
τά 24 ώρας.

Το παράδοξον είναι οτι ο' (άνατος έκ 

τοΰ δαγχαματο; οφεων Οηλητηρίων ε

πέρχεται άνευ σπασμών, ώ ; δι’ ίιπνώ- 
β εω ;. *Η αναπνοή μένει ελεύθερα, α
γωνία  τις δέν Φαίνεται’ άλλ ’ αί δυνά

μεις καί αί κινήσεις τής θελήσεως έχ- 
λείπουσι τάχ ιστα .

Η ενεργεια τοΰ δηλητηρίου τών έ- 
χινοών επί τών ζώων παριστά ιδ ια ιτέ

ρά τινα φαινόμενα άξια παρατηρήσεως. 

Τα ποντιχια άπαθνήσχουν σχεδόν άχα- 

ριαίω;· αι α ιγες, χαϊ χά πρόβατα με

τά τινα δευτερόλεπτα, τά δέ πτηνά 

ολίγα λεπτά* αλλά τά αμφίβ ια , ώς 

« ι βάτραχοι οΰδέν παθα ίνουσι. Τοΰ- 

τό τ ινε ; εξηγούσε, λέγοντες οτι τά ά μ - 
α>ίβι* έχουν το αίμα ψυχρόν, καί επο
μένως τό δηλητήριον δέν δύναται νά 
κυχλοφορήστ, εντός αύτοΰ, καθώς εις τό 

τών ζώων δσα έχουσι θερρόν α ίμα . Ά λ 

λ ’ ό χοίρος χαί ό ακανθόχοιρος έχουν 
ωσαύτως* θερμόν α ίμα , καί εις τά ζώα 

ταΰτα τό δηλητήριον τής έχίδνης οΰδέν 

αποτελεί. Και περί μέν τοΰ χοίρου λ έ

γουν οτι προφυλάττει αύτόν τό λίπος 
του υπό τό δέρμα του· αλλά πώς εξη

γε ίτα ι το πράγμα επί τοΰ άκανθοχοί- 
ρου, δστις μάλιστα κ ινηγεΐ τούς ίφεις ώς

άρίστην τροφήν του ! Πολλάχις ή εχιδνα 

τοΰ δάχνει τό ρύγχος, ήτοι τό εύαισθη- 

τότατον μέρος τοΰ σώματός του, έν $  

προσπαθεί νά τήν συλλάβΐβ από τής 
κεφαλής. Δέν τόν μέλλει τήν συντρί- 

* ΐί τους οδόντας του, χαί τήν 
χαταπινει ολην, μή άφίνων οΰτε τούς 

οοόντας της, ουτε τους άδενας δπου εγκει- 

ταΐ τό δηλητήριόν της καί δέν παθαίνει τ ί 

ποτε, εν φ  ανάγεται χαί αύτός είς τό 

γένος τών μαστοφόρων, ώς τό πρόβατον 
καί ή αίξ.

Καί δμως οί γεωργοί ημών, αντί 
νά φίρωσι τούς ακανθόχοιρους, τά κατο  ̂
πάντα αολαβή ταΰτα ζώα, είς τάς γα ία ; 
των, τούς εξολοθρεύουν.

Περαίνομεν λέγοντες, οτ. ή δραστικό- 
της τοΰ δηλητηρίου διαφέρεί κατά τα 
είδη τών όφεων χαί χατά τάς περιστά

σεις, έν α ίς διατελεΐ τό έρπετόν *0 
αύτός όφις είναι είς τά θερμά κλίματα 
έπιχίνδυνωδέστερος ή είς τά ψυχρά καί 
εύκρατα- τόσον δέ βαρύτερον αποβαί
νει τό δάγκαμα, όσον εΰρίσχεται ά - 
φθονώτερον δηλητήριον εντός τών άδένων.

Ό κοινή έχιδνα απαντάται είς τά δα
σώδη, ορεινά καί πετρώδη μέρη τής 
Εύρώπης χαί τής μικράς Ά σίας. Τρέ

φεται εκ σαυριδων, βατράχων, μαλ>α- 
κιων, εντομών χαί σχωλήχων. θηρεύει 

δέ καί μικρά μαστοφόρα ζώα, ώ ; ασπά
λακα;, άρουραίους μΰς, μυγάλας χ .τ .λ . 
Καί κατά μέν τόν χειμώνα καί τάς άρ- 
χ ά ; τοΰ έαρος διατρίβει είς τούς βα- 
θει; τόπου;, προφυλαττομένη άπό του

ΕΤΗΕΓΝΣ ΠΟΝΤΟΣ

ψύχους, καί ώ ; νεναρχωμένη- πολλάχις 

δέ πολλαί όμοΰ έχιδναί μένουσιν οΰτω 

συνεσπειρω^έναι πιρι^ένουσαι τόν καιρόν 

ya θερμανθ^.

SB Ο  I K  I  Λ. Λ ..

Πρό τινων ημερών εν τ ιν ι ξενοδοχιίψ, 

ρίνθα κατφκει καί ό βουλευτή; κ. Ν. 

παρέμεινεν έπι 2 4  ωρας και ε ΐ ;  Ινοο; 

μ&θ’ ένος Άραβο; οιτινες άφιχθεντες 

ex Μασαλίας μετέβησαν είς Κωνσταν-

ϊΐνούπολίν.
Ό  Ίνέός διατρίψας άλλοτε επ ί ετη 

«ίς Κωνσταντινούπολή, ειχε μάθει ολί

γα  Ε λληνικά .
Ό  βουλευτής μας τήν εσπέραν ή-

ρέσκετο συνεννοούμενος επάνω κάτω

μέ τον Ινδόν.
Αί θρησχεΐαί μας, τόν λ έ ν ε ’., ομοια- 

ίζουσί, τό γνωρίζεις τάχα τοΰτο; ή δια

φορά είναι πολύ μικρά, σχεδόν καμ- 

μ ία .
Ό  Ινδός ήχροάτο μ ετ’ απορίας.
  Σΰ έξηκολούθει ό βολευτής, δεν

είσαι Βονΰ,ιοζΊ]^ »
  Βέβαια Βουντιστής.
  A il χαί εγώ είμαι Ποο^ιστης,

ψηφίζω πάντοτε τόν Βουδολογιχόν νό- 

jJLOV,
  Ά λλα  τό κ. Κουμουνδοΰρο; τ ί

θρησκεία έχ ει *, ερωτά ο Ινοός.
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—  Καί αύτός μέ ’μάς, καί αυτό; 

βω ίισ τή ;.
  Δέν τό ήξευρα διά να το ίπ ',-

σκε^θώ.
'  4 ¥ *

Ό  μικρό; Λέων ακούει την μητέρα

του λέγουσαν ε ΐ ;  μίαν «ρίλην της.

  "Εχασα πολλά μαλλί*  εφέτος.

  Τότε, λέγει οΰτο;, γ ια τ ί δέν

κλειδώνεις μέ τό κλειδί τό συρτάρι ποΰ

τά βάλεις κάθε βράδυ.

♦ *
★

  Ό  κ. Ε . . · διακρινόμενο; ε ί;

ολην τήν τ.όλιν διά τήν ισχΰν των βρα

χιόνων του, S a a  δέ καί ’επί τ ί, ίπ ιθ υ - 

μία τοΰ νά μή δυσάρεστή π0* ' 
σύζυγόν του διέτριβεν έν τ^ έπαύλει του.

«Ο νέο; ουτος ’Ηρακλής άπέσπα δένδρα 

μόνον πρός άσχησιν τών μυών του.
'Ημέραν τινά διακρίνει έν τω κηπψ 

νεα ν ία ν  χρατοΰντα ένα ίππον- καταβαΐ- 

νει. καί πλησιάζων δπω; ίδΌ τό ώραιόν 

ζώον βλέπει καί τήν σύζυγόν του συν- 

δ ιαλεγομ ένη ν μετά τοΰ νεανίου παρά 

τήν σκιάν ένό; πλατάνου- άνευ πολυλο

γ ία ; αρπάζει τόν νεανίαν έχ τή ; όσφύο; 

χαί τόν τινάζει πέραν ένός γεύματος

ε ΐ; άπόστασιν δέκα βημάτων.
Ό (τιναχθεί; νέος εγείρεται, τινασσει 

τά ροΰχα του καί απαθώς λέγει πρό^ τον

I χ. Ε · .  · ^
1 __ Δέν μ οΰ κάμετε τήν χ ά ρ ιν , κυ-
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pte να £ί<1ετε εδώ τούλάχισ:ον καί τον 
ίππον μου ;

Ά λ λ ’ ό κύριος δεν άπήντησε καθόλου. 

Λαμβάνει τήν σύζυγόν του μπράτσο κα! 
περίπατων λέγει αύτ^.

—  Δέν θέλω νά δυσαρεστηθ^ς. Ά πό 

τώρα καί εμπρός τά ; μονά; ήμερες 

τοϋ μ^νός θά σέ αγαπώ διά λογαρι

ασμόν μου, τάς δέ ζυ γά ; θά σε αγα

πώ διά λογαριασμόν ιδ'.κόν σου και διά 
λογαριασμόν «κείνου τοϋ νεανίου.

* »
*

Νεος τις κομψευόμενος άπαντάί ε ΰ

τόν έρωτήσαντα αυτόν Γάλλον· ποΰ

κεϊται το Γαλλικόν Προξενεΐον « A dreS-

se/- y o a s  a la police, niui j e  su is
id io t » θέλων νά μετοκρράστρ βέβαια τό 
.ιδιώτης.

+ ** '

’Ενώπιον πταισματοδικείου.
—  Κυρά Β . . χατηγορεϊσθί δτι to- 

ρίψατε έπί της κε»αλής τοϋ ένάγοντος 
χάδον ρυπαρού υδατος.

—  Είναι αληθές, κύριε, αλλά έςέ- 

λαβον τον Κυοιον αντι τοϋ συζύνου μου, 
επειδή . . . .

* ■*
¥

Ή σκηνή έν Παρισίοις έν ετει Ί 79 3'

Ό Πρόεδρος τοϋ επαναστατικού δι

καστηρίου πρός τήν Μαρκησίαν M eil-
c la tle .

—  Πο>.£τ-νις M e n c la d e .. .
Η μαρκητια διά τοΰ εύγενεττέρου 

ΰφους.

Συγγνώμην, κύριε πρόεδρε. Έ ά ν

I

είμαι πολίτης, οφείλεται να μή άπο- 

δώσητε τήν ελευθερίαν μου, έάν όχι δια

τηρήσατε μοί τόν τίτλον μου.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ .

Έπανήλθεν έκ τη ; περιοδείας αύτοϋ 
μόλις ουνηθείς νά έπισκεφθ^ ενεκα τής 
έπελθούσης κακοκαιρίας μίαν ή δύο κώ- 
μας έκ τών άνατολικών μερών τής ε
παρχίας ή Α. Πανιερότής ό Μητροπο
λίτης ημών κ. Γοηγόρ'.ος.

—  ’Από μιας σχεδόν εβδομάδας ό 
καιρός είναι συννεφώδης καί βρέχει άκα- 

ταπαύστω;· καθ’ ήν δέ στιγμήν γρά- 
οομεν δέν ΰπάρχουσιν εΐσέτι ελπίδες 
μεταβολής τοϋ καιροΰ· δέν γνωρίζομεν 
τό βαρόμετρον τί δεικνύει.

—Γ. Γ. Παρασκ.ευή ώριχ τουρκ. 12 Μ. Μ. 
SO xatpb; μ-τ:βλήΟη επί tb fllXxtov* καί ο 
oupavb; έκαβαρίσθη τέλεον έκ τών νεφών. 'Η 
πρωϊνή καί εσπερία αύρα τών λαμπρών του 
φθινοπώρου ημερών ας έπί τινα xaipbv π ι
στεύω οτι θέλομεν εχει, Οά ήναι δι’ ήμας η- 
δίστη τών απολαύσεων’

—  ’Εκ παραδρομής έν τοϊς δημοσι- 
ευδεΐσιν εις τό προηγούμενον ήμων ψύλ
λον καταλόγοις τών ύπερ των σχολείων 
συνδρομών δέν έσημειώθηταν έν μέν 
τώ καταλόγφ της συνοικίας τοΟ άγιου 
ΓεωργίΓυ τά  ονόματα τοϋ αϊδεσιμωτά- 
του ιερέως Σακελλίωνος Προδρόμου κα- 
ταγραφέντος ή μ ίσ ε ια ν  λίρ. και τοΰ άζιο- 
τίμου κ. Ηασιλείου^Τερζοπούλου λίρ. τρεις' 
έν δέ νώ καταλόγω της συνοικίας τη 
'Γ παπαντης τά  ονόματα το3 Παναγιώ- 
του Καρακέζογλη καταγραφέντος μίαν 
λίρ. καί Δ. Είρηνοπούλου άντί Σειρηνο- 
πούλου, ώς έσψαλμένως έδημοσιεύθη.

ΕΪΞΚΙΝ Ο Σ ΠΟΝΤΟΣ


