
Μ

l i l

ΧΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΒΔΟΜΑ ΔΙΑΙΟΝ

ΤΙΜΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Εν Τραπεζοΰντι μετζ. 3.
Εν ταΐς έπαρχίαι;. » 4 . 
Εν ιώ  έςωτεβικω » 5-

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ 

Λ. ΞΙΦΙΑΙΝΟΣ. 'Η Συνδρομή . 
πο&πληρωτέα.

( "Εκαστον φόλλον τιματα ι
ΓΕν Τραπεζοβντι τη  28·») Νοεμβρίου | παράδ. 00.

1881.
---------- ---------------------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Ι2ΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ο Ν Τ Ι  

Ε Λ Α . Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

I.

Το Ελλάνικόν έν Τραπεζο!3ντι Φρον- 

τιστήριον το πρώτον βλέπομεν <ρέρον 
τ ήν επωνυμίαν ταύτην έπΐ Γεωργίου 

-οϋ 'ϊπομενά  h  τ ξ  Ιπΐχε<ρ«λί2ι τών 

βιβλίων απερ ούτος έδωρήσατο τψ  ήμε- 

τέρφ Φροντισ-.ηρίω έχούσιη ου-ω « ’Α

φιέρωμα τψ  Ιν Τ ρ α π ε ζ ο ίν τ ι  φροντίστη- 

ρίψ 6πο Γεωργίου Ύπομενά Τραπεζουν- 

τίου, *ψ{ΐ«\' » Πότε ομως το υφιστάμε

νον ενταύθα 'Ελληνικόν σχολειον προ?- 

έλαβε τήν επωνυμίαν γ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ο ο ΐ  

xai παρά τίνος έπ**λή9η οδτω άγνοου- 

μεν παντελώς- δυνάμεδα ομως *υλο- 

γως να ίΐκάσωμεν οτι τό όνομα τούτο 

φέρει το έν Τραπεζοΰντι Ελληνικόν 

σχολείον από τής πρώτης αύτοΰ ίώρύ- 

σεως και ΰπάρξεως καί τής κατα και 

ρον άνασυστάσεως αύτοΟ· ή λέξις J f v r -  

τ ι σ τ ή ρ ω ν  σημαίνουσα σ π ο ν ό α η ζ ή ρ ^ ,  

σ χ ο . Ι ΰ ο Υ  ckv είναι άπίΟανον οτι έθό9η 

ώ; επωνυμία εις το πρώτον ίδρυαν 

ένταϋβ* Έ λλην. σχολεΓον κατά τήν συν 

ήθη τότε άρχαίζουσαν γλώσσαν· ώστε 

γράφοντες τά vGv κοτά τό ένον ίστορίαν 

, Λ  έν Τραπεζοΰντι Έ λλην. φροντιστή-
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ρίου θέλορεν περύάΖ ε ι εί; ταύτην χαί 

όσα γνωρίζομεν περί τοϋ χρόνου τή ; [- 

δρύσεω; καί τή ; δίαρχείας Έ λλην. εν 

Τραπεζούντι σχολείου. Έν Τραπεζούντι 
άναν-ιρρήτως πρό τ ής άΧώσεω; γράμ

ματα έχαλλιεργούντο χαΐ σχολαΐ άκ- 

μ α ΐη  ΰπήρχον έν αύτξ, έν α ΐς έσπού- 
οασαν καί έξεπαιδεύδησαν βεβαίως ό 

Βησσαρίων χαί ό Ά μ ιρούτση ; εκ τών 

λογιών της εποχή; έχείνης οδ; γνωρί- 

ζομεν. Μετα τήν αλωσιν ομω; χαί 

τήν έπελθοϋσαν έκ τούτου πολιτικήν 

μεταβολήν καδ’ δλην τήν 1 6 ην εκα

τονταετηρίδα ούδέν άναφέρεται υφ ιστά

μενον ενταύθα σχολεϊον χαθώ; καί e i ’c  

τά ς  β ιογραφ ίας, τω ν Λογιών άνόρώ ν  
f p a x c C o ν) τ ιω ν  ειοομεν οτι κατά τον 

αιώνίι τούτον ουοεί; έν Τραπεζούντι άνε- 

«ράνη λόγιος· τό γ ινόμενον τούτο 8ivat 

<ρυσΐκώτατον ή μ ία περίπτωσις ε ί

ναι στενώ; συνδεδεμένη μετά τής έ

τερος* διότι ή ελλειψις λογίων προϋποτί- 

δησιν ελλειψιν σχολείων χαί τάνάπαλιν* 

κατά τήν 16 ην έχιετοντοετηρίδο 'ούδεμία 

ίχ ο λη  άνααέρεραι υφιστάμενη ένταϋθα χαί 

ούδένα ώς έκ τούτου β λ έ π ο υ ν  άναφαι- 

νόμενον λόγιον μόλις περί τάς άρ- 

χος τής 1 7 ης εχατονταετηρίδος ανα

φαίνεται ο Αθανάσιος Δαιμονοκαταλύ- 

της· κατόπιν όμως κατά τό δεύτερον 

ήμισιι τής έκκτονταετηρίδος τ*ύτης ήτοι 

από τοϋ 1 6 7 3  μόλις βλέπομεν έν Τρα- 
πεζουνΐι διδάσκοντα τον Σεβαστόν Κυ- 

μηνίτην χαί 0ί xapnol τής διδασκαλίας

α υτού  προχυπτουσ ιν άθροοι δυνάμεδα νά 

ειπω μ εν· εκ τώ ν π ρώ τω ν α να φ α ίν ε τα ι  

ό Θεόδωρος ό Ιυμ εώ νος ε ιτα  Π α ίσ ιο ; 

α ρ χ ιεπ ίσκ οπ ος Τραπεζούντος κα ί ό το ύ

του σ υμ μ α θη τή ς  Γεώργιος 'Γ π ο μ ενά ;
< f I r ,

και ο τουτου σύγχρονος κα ι συνώ νυμ ο ς  

Γεώργιος Θεοδώρου· π ά ντες  ουτοι τά  π ρώ 

τ α  γ ρ α μ ρ α τα  εοιοαχδησαν π ιθ α νώ τα τα  έν  

Τ ρβπε^ ουντι, τ ι ν 4ς μ α λ ισ τ α  ώς ό ά ρ χ ιε— 

πίσχοπος Τ ραπεζούντος ΓΙαίσιος, ή ρ κέ- 

σδησαν εις τη ν  εχπ α ιοευσ ιν , ήν έν τί^ 

π α τρ ιδ ι α υ τώ ν  ελα£εν· έν τ^ έπ ισ το λ^  

ήν ό λ ό γ ιο ; ουτος ά ρ χ ιερ ιύ ς  έ π έ σ τε ι-

λε προς τον ιατροφιλόσοφον Γεώργιον

1 π ο μ ενάν, η τ ις  ως είδομεν ε ίνα ι γ ε -  

γ ρ α μ μ ενη  μ ε τά  ιο σ α ύ τη ς  χάρ ιτο ς  κ α ί 

α φ ελε ία ς , « μ φ β ίνε τα ι ό τ ι ΰπ ήρ χεν έν 

Τ ρ α π εζο ϋντι σ χ ο λή  π .ρ ί τ α  τέλη  τής  

1 7 ης έχατοντβετηρίδβς έν % έδίδασκε  

καί δ ιδάσκαλος, ΐ ιψ ’ δν  άμφότεροι σ υ νε μ α -  

9ήτ*υσαν κα ί ά ? * ?j; άνεδείχβησαν ου» 

ο λ ίγο ι λογ ιο ι· α σ : ι  τή ν  υπ α ρ ξιν  έν Τρ*— 

π εζο ϋντ ι Έ λ λ η ν . σ χο λε ίου  δε'ον νά  ά -  

να ζη τη σ ω μ εν  κ α τά  τή ν  1 7 ην εκα τό ν-

ταετηρ ίοα  οτε χαί π ιθ α νώ τα τα  από τή ς  

πρωτ/,ς αυτού ιδρύσεως προσελαβεν ή

σχ ο λή  α υτη  τη ν  ε π ω νυμ ία ν  φ ρ ο ΐ ζ ι —

o'T ijp co i· , δ ιότι ό Γεώ ργιος 'Γ π ο μενάς  

περί το 1 7 3 0  τε/ ευτή σα ς δέν ήδύνατο  

νά  α φ ιέρ ω σή  τή ν  β ιβλ ιοθήκην αύτοΰ

εις το Φ ρ ο Ύ ζ ισ τ ή ρ ιο τ  Τ ρ α π ε ΐ , ο ν κ ζ ο ζ

α ν  μ ή  ειρερεν ήδη τή ν  έπ ω νυ μ ία ν  τ α ύ τη ν  

η οεν εσπ ουοαζεν εν τώ  Φ ρ ο ν τ ιο τ η ρ ίψ  

Τ ραπεζοϋντος. A . I.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ 211

ΒΕΡΝΑΡΔΙΝΟΥ ^ΑΙ^ΠίΕΡΟΥ 

Η ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΗ.

(Μ ετά ϊρασ ις εκ του Γαλλικού).

συνέχεια’ ιο· φυλλ. 13.

Μία μόνη υπολείπεται μοι παρατήρησις, 
ε^π,ν ό "Αγγλος, ο έστιν, 8τι ϋσων ϊ -  
cOtas είπόντες, επεται 8 «  οί άνθρωποι τυγ- 
ν άνουσι καταίεΒικασμένοι εις τήν πλάνην, 
ϊ ,ω  κενχνή λλήθεια γ) αύτοίς άναγκαία' 
δι’ ότι ά?’ οδ καταδιώκουν τούς λέγοντας 
αύτοΐς ταύτην, τις ?σται ό διδάσκαλος, 3σ- 
τις διδάσκειν αύτού; τολμήσει.

  "Ητις άπήντησεν ό παριας, καταδιω
κει αυτή αϋτη του; άνθρώπους, οπως διδα- 
ξγ) αύτοΤς εκείνην, η δυστυχία.

— ”Ω, ταύτην τήν φοράν, άνθρωπε της 
φύτεως, ύπέλαβεν b Άγγλος, νομίζω δτι 
άπατασθί· ή δυστυχία ρίπτει τους άνθρω- 
•πους εις τήν δεισιδαιμονίαν, *αταβάλλε_ι 
τήν τε καοδίαν και πνεΰμα. 'Όσω οι 
άνθρωποι ώσι δυστυγ.εΐς, τοσούτφ ούτιδανοί, 
εύπιστοι καί χαμερπεΐς γίνονται.

  Του το συμβαίνει δι’ 8τι οΰπω ικανως
δυστυχείς είσίν, εΤπεν ό παρίας. 'Η δυστυ- ] 
χία ομοιάζει τδ μέλαν ορος τής Βεμβέρης, 

κατά τάς έσχατιάς του διακεκαυμένου 
βασιλείου της Ααχέρας· W  8σον άναβαίνετε 
.4 ,b , βλέπετε μένον άγονους βράχους' αλ- 
V 8ταν παραγένησθε έπί της κορυφής, δια
κρίνετε ύπέρ κεφαλής μεν τδν ουρανόν, υ- 

Ιέ τοΐς ποσί τδ.βασίλειον της Κασεμιρης.

ν .  Ά ντ ί του κ»τά τ'ον 25 στίχον τη? 
ά. ^στήλης τής 195 «λίδο , έ χ ο υ ρ χ ο ύ -  
ρ ιζ ε  δπερ κυριολεκτεΐται έπί γαλής, θετεον 

α ν έ π ν ε ί .

— Λαμπρά καί επιτυχής σύγκρ ισή  ύπέ- 
λαβεν δ διδάκτωρ· έκαστος τω δντι εν τω 
βίω ϊχει τδ ορος, i f  8 άναρριχηθ^εται’ τδ 
U ύμέτερον, ένάρετε έρτμΐτα, ώς εΐκδς, υ- 
πϊ,ρξεν ικανως τραχύ, δι’ 8τι υμείς ύπερη?- 
Οητε ύπεράνω πάντων τών άνθρώπων, ους 
γνωρίζω. Έτύχετε λοιπδν κάμποσον δυσ
τυχής; Ά λλ’ εΐπατέ μοι πρώτον, δ ια τιη  υ- 
μετέρα φυλή ούτω περιφρονεΐιαι έν τη Ιν- 
δικγί, ή δέ τών βραχμάνων οΰτω τετίμηται ; 
’Έρχομαι άπδ τοϋ άρχηγοϋ της παγόδας 
του Ίαγρενάτου, 8στις ούδέν πλέον του ει
δώλου αύτου νοεί καί 8μως λατρεύεται, ώς 

[ θεός.
— Λιότι, άπεκρίθη 'ο παρίας, οί βρα- 

χμανες λέγουσιν, 8τι έν τγ) άρχτί αύτοί έ- 
ίηλθον της κεφαλής τοϋ Βράμα, οί δέ πα- 
ρίαι κατέβησαν έκ τών ποδών αύτοΰ. Πε
ρί πλέον προσθέτουσιν, ότι ήμερα τινί ό 

' Βράμις όδοιπορών έζήτησε φαγείν παρά τ ί
νος παρίου, 8στ,ς παρέθηκεν αύτώ άνθ^ω- 
πίνην σάρκα* άπδ ταύτης της παραοό- 
σεως ή μέν φυλή Κείνων τιμαται, ή δέ η- 
μετέρα τυγχάνει κατηραμένηέν πάσΏ τη 
Ίνδιχϋ. Ούδ’ επιτρέπεται ήμίν προσεγγι- 
ζειν εις τάς πόλεις’ πας δέ ναίρης ητο4 

I μισθοφόρος δύναται άποκτείνειν ήμ?ς, 

έάν μόνον πλησιάσωμεν αύτδν 8σον προ, 

βάλλει ή αναπνοή.
1 _  Μά τδν άγιον Γεώργιον, έφωνα'εν

b Άγγλος, πολύ άνόητον καί πολύ άδι
κόν έστι τοΰτο 1 Πώς οί βραχμανες Τ,δυ- 
νήδησαν ίνα πιστοποιήσωσι τοιαυτην μ α 

ρίαν τοΐς Ίνοοίς ;
—  Διδάσκοντες αύτοίς τα υτη ν  εκ ν η 

π ίω ν, είπεν ό παρίας, *αί i * αναλαμβάνον- 
τες άπαύστω ς’ οί άνθρωποι διδάσκονται, 

ώς οί ψ ιττακοί.
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— Δυστυχείς! εΤπεν ό ’Άγγλο;, πώς έ- 
πράξατε, ίνα άνασπάσητε εαυτούς έκ της 
αβύσσου της ατιμίας, οπου οϊ βραχμανες 
ά'μα γεννηθέντας είχον ρίψαντες ύμας; ού- 
δεν άπελπιστικώτερον ευρίσκω, ώς πρός 
όποιονδηποτε άνθρωπον, η τό καταστήσαι 
τούτον ουτιδανόν πρό τών ιδίων αυτού ο
φθαλμών' τούτο ταύτόν έστι τώ άφαιοεΐν 
αυτοΰ την πρωτίστην τών παοαμυθιών" 
6ι’ 8τι ή βεβαιότερα πασών τούτων έστίν 
εκείνη, ην εύρίσκει τις εις εαυτόν ερχόμενος.

— ΕΤπον κατ’ έμαυτόν πρώτον, έπανέλαβεν 
ό παρίας' ή ιστορία τοϋ θεοϋ Βράμα έστ'ιν 
άραγε αληθής; μόνον οί βραχμανες, εν
διαφερόμενοι 8πως περιποιήσωσιν Ιαυτοις 
καταγωγήν ουρανίαν, διηγούνται αυτήν' 
άναμφιβόλως δέ έπενόησαν, 8τι παρίας τις 
εβουλήΟη, ΐνα καταστήτη τόν Βράμαν άν- 
θρωΛοφάγον, 8πως έκδικηθώσι τούς παρίας, 
οίπερ άπεΛοιοϋντο, ί'να πιστεύσωσιν, 8 τι ε
κείνοι περί τής «αυτών άγιότητος έσπερμο- 
λόγουν. Μετά τοϋτο ε'πον' ύποθέσωμεν, 8τι 
*ό πραγμα τούτο αληθές εστιν’ άλλ’ ό 0εός 
εστί δίκαιος, ουδέ δϋναται καταστήσαι ο
λόκληρον φυλήν ένοχον τοϋ εγκλήματος ε
νός τών μελών αυτής, ϊτε ή φυλή ούδέν 
μέρος εις ιίουτό ελαβε. Καί επί τη υποθέ
σει όμως δτι πασα ή φυλή τών πκριών 
συνεμερίσθη τό έγκλημα τοΰτο, οί άπόγο 
νοι ίίμως αυτής ούκ ήσαν συνένοχοι, Ό 
Θεός outs εν τοΓς τέκνοις τάς άμαρΐίας
ιώ ν προγονών, οϋσπερ ταϋτα ούκ ειοόν 

hots εκδικείται, ούτε έν τοΓς προγόνοις τά 
τών μήπω γεγενημένων έκγόνων πταίσμα
τα. Αλλ ύπβθέσωμεν έ’τι καί ό'τι μεταλαμ- 
6*νω σήμερον τής ποιντς παρίου τινός πρό 
χιλιάδων έτών καταδολιευσαμένου τόν έαυ- 
xoj θεόν, καίτοι τοϋ εγκλήματος αύτός ού 

Η-τέσχον γ)τον οιραγε δυνατον? Ϊνα «ν

τ ι ε>,7}* μισουμενον ?υπο του θεου. κα  ̂

μ7) παραυτα εςωλοΟ~εύετο ,· *Άν Y)j1tjv κα
ταραμένος 7ιαρα θεου? ο υ δ β ν  όιτων εφύτευον, 
επετύγχανεν. Επί πασι 8έ τούτοις βίπον.

Ιποθέτω οτι β θεός "μισεΓμε, άλλα μέ εύ- 
εργετει θελω λοιπόν προσπαβεΐν, οπως 
γένωμαι ευάρεστος αύτω, εργαζόμενος κα- 
τα,τό παράδειγμα τούτου τό αγαθόν πρ»ς 
ούς ώφειλον Γνα μ ισώ .—

—  Ά λ λ α , ηρώτησβν auxbv © "Αγγλος*

πως επορίζβσΟβ τα  προς το ζην ύπ 6 πάντων  

ανΟρωπων άπολαυνόμενοι ,·

Εν πρώτοις άπεχρίνατο ό ’ Ινδός,
είπον κατ έμα»τόν, εάν πασα ή γη έχθρά
σοι ή. έ’σο σύ σαυτώ φίλος' ή σύ δυστυχία 
ουκ έστιν ύπερτέρα πών ανθρωπίνων δυνά
μεων. "Οσψ κεν μεγάλη $ ή β?οχή ( τί)
μικρόν πτηνόν μόνον μία σταγών αυτής 
καταλαμβάνει διά μιας. Έπήγαινον εις τά 
δαση και παρά τούς ποταμούς ζη τ ίν  τρο
φήν καί συχνότατα ούδέν έτερον ε”δρεπον 
ή αγρίους τινάς καρπούς, ε’ χον 5’ ί'να 
φοβώμαι τά θηρία' ούτως Ιγνων, ίτ ι ή φύ- 
σις ουδέν σχεδόν έποίησε διά τόν άνθρω
πον κατάμονον καί ό’τι είχε προσηλώσα- 
σα τήν ΰπαρξίνμου πρός τήν αυτής έκεί- 
νης της κοινωνίας, ήτις έκ τού κόλπου 
αύτής άπέρριπτέ με.

Εφοιτων τότε εις τού; έγχαταλελειμμέ- 
νους άγρους, οί-ινες πολυάριθμοί είσιν έν 
εν ταΐς Ινδίαις καί αύτοΰ άπήντων πάν
τοτε φυτόν τι έοώοιμον, οπερ είχεν έπιζη- 
σαν της καταστροφής τών γεωργών αύ
τοΰ. Π·ριηρχόμην οΰ’τως άπό επαρχίας εις 
επαρχίαν βέβαιος οτι εύρήσω πανταχοϋ 
πόρον εν τοΓς λειψάνοις τής γεωργίας. 
Οτε ευριτκον τους σπορους φυτοϋ τίνος ώ* 

φελίμου, έπανέσπειρον αύτούς λέγων, εάν 
μη οι εμε, αλλ εις άλλους χρησιμεύσουσιν'

ΕϊΞΕΙΝ Ο Σ ΠΟΝΤΟΣ 213

•ήσθανίόμην δ’ έμαυτόν ήττον δυστυχή, 
βλέπων, οτι ήδυνάμην, ίνα πράξω τι κα
λόν. Πραγμά τι ύπήρχεν, οπερ εμπαθως 
έπεθύμουν, ΐνα δηλαδή είσέλίω εις τινας 
πόλεις. Έθαύμαζον μακρόβεν τά προτει- 
γ ίσματα και τούς πύργους αύτών, την 
ύπερβάλλουσαν συρροήν τών τε λέμβων εις 
τούς ποταμούς και τών καραβανίων κατά 
τάς -οδούς πεφορτωμένων εμπορεύματα φε- 
ρόμενα έκ πάντων τών σημείων τοϋ όρίζον 
τος, τό πλήθος τών άνδοών τοϋ πολέμου, 
οί’-ινες ήρχοντο έκεϊ, ίν* σταθώσιν ώς 
φρουροί, έκ τοϋ ένδ.τατου :ών έπα^ρχιών, 
τάς πομπάς τών πρέσβεων μετά τής πο
λυαρίθμου άκολουθίας, οϊτινες ήιχοντο ε
κεί έκ τών ξένων χωρών, ήτοι εύτυχή 
γεγονότα γνωστοποιήσοντες ή συμμαχιας 
συνάψοντες. ΙΙροσήγγιζον, οσον περισ
σότερον συνεχωρεΐτό μ .ι, s i; τάς δ-.όδους αύ
τών, θεώμενος μετά βάμβους τάς μακράς 
στήλας τοϋ κονιορτοϋ, Sv τοσουτοι οδοιπό
ροι δ'.ήγειρον, καί άνεσκίρτων ύπό της ε 
πιθυμίας έπί τώ συrxεχυμέvω έκείνω θο- 
ρύβω δστις έςήρχετο τών μεγάλων πόλεων, 
και οιτις έν ταΤς πλησιοχώροις έ'οχαΓς
ώμοίαζε μουρμουρισμόν κυμάτων κατα τών 
όκτών τής θαλάσσης συντριβομένων. Έ - 
λεγον κατ’ έμαυτόν όμήγυρις ανθρώπων 
τοσούτω διαφόρων καταστάσεων κοινοποι
ούμενων τήν τε βιομηχονίαν καί τά πλουτη 
και τήν χαράν ενδιαίτημα τρυφής πασαν 
πόλιν καθίστησιν. Ά λλ ’ έάν μή συγχω- 
ρήταί μοι είσχωρήσαι εις ταύτην ημέρας, 
τί με κωλύει, καί ίνα εισέλθω νυκτός; Α
δύνατο; μϋς, τηλικούτους κεκτημενος πο
λεμίους, ύπάγει καί έρχεται, οπου θελει, 
ύπό τήν σκέπη ι τοϋ σκότους' μεταβαί
νει άπό της καλύβη; τοϋ πτωχβΰ εις τό 
άνάκτορον ^ών βασιλϊων. Πρός απολαυσιν

τοϋ βίου άρκε? έκείνώ τό φώς τών αστέ
ρων, έμοΐ δέ τις ή Χρεία τοϋ ήλιου;»

— Τάς σκέψεις ταύτας έποίουν περί τήν 
Δελχήν' αύται δέ μέ ένεθάρρυναν, ώστε είσ- 
ηλθον εις τήν πόλιν, άμα νυκτός γενο- 
μένης. Είσέδυν έκεϊ διά τής πύλης τής 
Λαχόρας. Κατ’ άρχάς διέδραμον μακράν 
έοημο'- οδόν σχηματιζομένην δεξιόθεν τε 
καί άϊΐστερόθεν έ; οικιών, ών περιέκειντο έ- 
ξώσται ύποβασ τάζόμενοι ύπό αψίδων, οπου 
είσί τά καταστήματα τών εμπόρων. Κα
τά διαστήματα δέ άπήντων σταύλου;' κα
ραβανίων καλώ; κεκλεισμένους καί έκτενή 

παζάρια ήτοι αγοράς, έ’νθα έβασίλευεν ή 
βαβυτέρα σ ιγή . Παραγενόμενος εις τά 
ένδότερα τη ; πόλεως διέβην τήν λαμπράν 
συνοικίαν τών όμβράχων, πλήρη μεγάρων 
καί κήπων ιδρυμένων παραλληλως τψ Γέ- 
μνα. Τό παν ένταϋθα άντήχει έκ τοϋ θο
ρύβου τώ* οργάνων καί τών Ασμάτων τών 
ίερειών, αιτινες εχόρευον παρα την όχ
θην τοϋ ποταμοϋ ύπό τήν λάμψιν τών δά
δων. Παρουσιάσθην ε’ι ;  τήν θύραν ένός κή
που. ίνα άπολούσω τοιούτου ήδέου θεάμα
τος, άλλ’ άπηλάθην ύπό δούλων, οΐτινε; ά- 
πεδίωκον έκεΐθεν τού; άθλιους ράβδοις κτυ- 

πώντες. Απομακρυνόμενος της συνοι
κίας τών μεγάλων, παρήλθον πολλάς πα

γόδας τη ; θρησκείας μου, οπου μέγας αρι
θμός δυσπότμων προσπεπτωκότων κατά γης 

άνελύοντο είς ϊάκρυα. Σπεύδων έφυγον έκ 
τής θέας τών μνημείων έκείνων τής δει

σιδαιμονίας καί της φρίκης. Άποτέρω 
αί όξεϊαι φωναι των μολλαόων, ο ιτινε;  
άνήγγελλον άπό του; ύψους τών ά;ρων 
τάς ώρας τής νυκτός, μ’ έγνώρισαν οτι 
ήμην παρά τούς μιναρέδες τζαμιού. Ε
κεί πλησίον ήσαν τά γραφεία τών Ευρω-
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παίων μετά τών σημαιών αυτών χαί φυ
λάκων «οιτινες έφώνονν άπαύστως, προσέ- 
X®Γ*· ” ϋπειτα πχρεττορευθ73ν μέγχ οι
κοδόμημα, όπερ εςελχβον δεσμ^ιήριον έκ 

του κρότου ιών άλύσεων χαί Ιχ τών 

στεναγμών τών εχείθεν έχπεμπομενων' η
χούσα δ' ένταυτώ κραυγάς άλγους έξ εύ- 
ρεος τινί>ς νοσοκομείου, Μεν έξήγον άμα
ξας πλήρεις πτωμάτων. Καθ’ οδόν ά- 
πήντων κλέπτας φεύγοντας εις τους δρό- I 
μους χαί νυχτοφύλακας περιπόλους τρέ- 
χοντας κατόπιν αύτών, στίφη επαιτών, 
οιτινες καί μεθ’ δλους τους ραβδισμούς 
ητουν έπί ταίς δύραις τών μεγάρων λεί
ψανά τινα τών ευωχιών, χαί γυναΓχ«ς 
πανταχοϋ εκπορνευομένας χάριν τών πρδς 
τδ ζην. Τέλος μετά μακράν πορείαν 
8ιά της ούτής δδ.ϋ, ε*φ6ασα εις πλατείαν 
«Χ*νή, ητις περιστοιχεί το ύπδ του Με
γάλου Μογγόλου κατοιχούμενον φρούριον. ' 
Αυτη εβριΟεν ύπδ σκηνών ραΐαχων χαί 
ναβάβων φυλάκων αύτοϋ καί έκ του ιπ
πικού τούτων, διακρινομένων τών μέν άπδ 
τών δέ ύπδ πυρσών, σημαιών καί μα
κρών ράδδων ληγουσών εις ουράς άγελά- 
δω,ν της Θιβετίας. Πλατεία τάφρος ΰδατος 
πλήρης και πυροβολιχώ ωχυρωμένη περιε - 
κύκλου μετά του πεδίου τί> φρούριον.

— Έθεώρησα ύπδ τήν λάμψιν ιών πυρ- 
ρών τής φρουράς τούς πύργους τοϋ φρου
ρίου. ο'ίτινες άνήγοντο μέχρι τών νεφών, 
καί ιδ μήκος τών προτειχισμάτων αύτοϋ, 
ουπερ ίκραν ο οριζων ούχ έδείκνυεν. Βε
βαίως επεΟύμησα, ίνα εισχωρήσω κάνταϋ- 

Οχ, αλλα μεγαλχι κοραχαι ητοι μάστιγες ήρ- 
τημέναι άπδ δοκών άφήρεσάν μου κ*ί αυτήν 
έτι τήν επιθυμίαν τοϋ τής πλατείας έ- 
πιβήναι, Έσταμάτησα λοιπδν κατά τι- 
να τών έσχατιών αύτής παρά μαύρους

I τινας δούλους, οί’τινες συνεχώρησάν μοι, ί 
να άνχπαυΟώ πλησίον πυρδς, περί ο καί 
«ύτοί εκάβηντο. Έντεϋθεν έθεώρησα 
μετα βαυμασμοϋ τδ αύτοκρατορικδν μέγα- 
Ρον χαί είπον έδώ λοιπδν κατοικεί ό 
ευτυχέστερος τών άνβρώπων! τήν εϊς τού
τον ύποταγήν τοσαϋται 9ρτ·,σκεία1 κηρΟτ- 
τουσι, πρδς δόξαν τούτου τοσαϋται πρε- 

I αβείαι άφικνοϋνται, διά τούς Ιησαυρούς 
αύτοϋ τοσαϋται έπαρχίαι έ-αντλοϋνται, 
διά τάς τδυπαδείας τούτου τοσαϋτα κα
ραβάνια όδοιποροϋσι, διά τήν ασφάλειαν
αύτοϋ τοσοϋτοι αΜρωποι ένοπλοι χαί σι- 
ωπγ)λοι αγρυπνουσιν I

— Έν ώ ταύτας τάς σκέψεις έποιούμην, 
μεγάλαι χαρας φωναί καδ’ άπασαν ήχού- 
σθησαν τήν πλατείαν χαί ειδον διερχομέ- 
νας οχτώ καμήλους διά σημαιοτα-.νιών χε- 
κοσμημένας- έμαίον δέ, 8τ , ήσαν πεφορ- 
τωμέναι κεφαλάς άνταρτών, ας οί στρα
τηγοί τοϋ Μο γγόλου έπεμπον «ύτω έκ τής 
επαρχίας Λεκάνης, ε\6α εις τών υιών 
αυιοϋ, ί>ν ε ίΑεν όνομάσας διοικητήν ταύτης, 
έπολεμει κατ’ αύτοϋ έπί τρία ετη.

ΙΣΤΟΙΊΑ ΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ*.
4

(μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλιχοΰ.)

« "Αμες ποχ’ ·ξμίς  άλχιμοι νεανίαι! »  

Ειχα χαί εγώ θ ε ια ν  είχε δέ xal έχείνη 

Ινα παπαγάλον !  "Ω ! πώς παρέρ

χονται οί χρόνοι, χαί ήδη δέν ήξ*ύ?«  
διά ποια μ άλλον  νά λυπηθώ, δι’ έχείνην, 

η διά τά ώραΓά της γλυκίσματα χαί τά 

τούτοίς παραπλήσια, τά όποια απώλε

ια  διά παντός! Καί πάντα μέν τά ε

κείνης ζωηράν μοι εγχατέλιπον έντύ-
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Ά λλα  το εςοχώτατον τών χαρακτηρι

στικών σύτοϋ ητο τδ στρογγυλον και α 

κίνητον αύτοΰ βλέμμα, οπερ τοΰτο μέν 

έφαίνετο άνιχνεΰον τα εν τώ βάίει τοϋ 

νοός έκαστου, τοϋτο οέ μετ αυστηρας 

προσοχής καί θαυμαστής μνήμης αντε- 

λαμβάνετο πασών τών περί αυτοΰ φρά

σεων xal εφύλαττεν αύτάς. Μαρτύριον 

δέ ή θαυμάσιος και ίπ ί τέλους ανυπό

φορος αυτοΰ φλυαρία. Διότι οσαχις μά · 

λ ίστα  έβλεπε παρόντας δέν επαυε τάς 
πολλάς xal άσυναρτήτους αύτοΰ φρά

σεις, α"τινες πρώτον μέν αληθώς ετερ- 

πον, επί τέλους ομω; τοσοΰτον ήρέθιζον, 

ώστε εγώ αναγκαζόμενος διά οικονομι

κούς, γλυχισματικούς και άλλους λόγους 

να διαμένω έπ ί πολλήν ώραν παρά τ^ 

Ουτος λοιπον τέλος πάντων ό παπα- κατήντη»· πολλάκις, άπούσης τής
γάλος δ ιά να  μή τά πολυλογοΰμε, ^το θείας εννοείται, ν ·  σηκωθώ νά τόν π ν ί-
έν πρώτοις μέν ήμίγυμνος τήν ^άχιν, ξω , άλλά φοβούμενος τήν δυσμένειαν τής

ώς έκ τοΰ βαθέοί και, σεβ»<ττοΰ γήρα- | θείας, ήτις δέν είχε καμμίαν α ιτίαν νά 
τόςτου, έπειτα  δ» «Τχ* πτέρυγας περιε- δυσαρεστήται κατ’ αυτοΰ διά τον άπλού-

«θαρμένας έκ ϊή ί  δ-.ηνεκοϋς τριβής Κύ- στατον χαί ουσιχώτατον ) όγον δ τ ι -------

ριβς οίδε πρός πόσα; πλευράς πόσων ήτ0 κωφή, διά ταϋτα λέγω  Ιοιδον τό-

χλωβίων, ώμοίαζε δέ οΰτω προς τους τής I πον τ ς  όργί). διά να εγω  τόπον καί δια

φιλοχοσμίβς άπομάχους εκείνους, οιτινες | τά γλυκίσματα . Ινα δέ μή άλλη τις
μετά πολλής τής λύπης βλέπουσιν α ύ - πβ?0μοία περίστασις εις παρόμοιον εϊσ-

ξανομένην τήν τής κορυφή; αύτων έρή- βνέγκτ) με π ε ι ρ α σ μ έ ν  άπεφασισα ν α  μή

μωσιν. Κ-αΐ έν τούτοι; χαίπερ έν τοιαύτι^ I -ιμ ήσω ποτέ αυτόν διά τής παρουσίας 

χ ιτβστάσει ευρισκόμενος χατώρθονε πά - ^ου? ί\1'α δυστυχώς άλλαι μέν βουλαΐ

Τωσιν, άλλά προ πάντων ενθυμούμαι τον 

πιστόν αυτής παπαγάλον, τόν μακαρί

την. διότι καί εκείνος μάς ά'·?ή*£ χρ^“ 

νους, μεταξύ τοΰ όποιου και εμοΰ επήλ 
θε πο^έ σκηνή τοσοΰτον σπουδαία, ώσ

τε δέν δύναμαι νά μή σάς τήν διηγη- 

θώ, άγαπητοί μοι άναγνώσται.
•H μακαρίτ-.ς θεία μου είχε μεγάλην 

μανίαν νά κυνηγά τάς ίνεκα θανάτου γ ι -  

γνομέν«ς πωλήσεις διαφόρων επ ίπλω ν, 
τοσοΰτον, ώστε χατήντησε νά μεταβάλ^ 

τήν οικίαν της εις μουσεΐον, ενθα παν 

έτερογενές χ·»ί διάφορον είχε συναθροισθή- 

ό δέ παπαγάλος άποτελών μέρος της 

συλλογής ταύτης, ?,*ο, ώς θέλετε ιοει,
τδ περιεργότατον τών άντιχειμένων αύ

τής

λ ιν  ό ηρωικές εκείνος παπαγάλος νά έ 

πιδείχνυταί χαί νά επισύρω τήν ζωηράν 

αγάπην τής θείας· τοσαύτην πράξιν κ ϊ ί

? ?·/ων τοΰ (3νου.

άνθρώπων, άλλα δέ Θεός κελεύει* διότι 

ημέραν τινά γευματίσας εξαίρετα εν

νοείται μετά τής θείας εισήλθον 

μετ’ αύτής πόές αναηαυσ;ν εις τόπ^
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ρακειμενον δωμάτιον, όπου ένόμιζον 2τι ) *  χαί ταύτης τις ό αίτιος ; θ ίχ Ι  έγώ ,
Csv ήτο ό παπαγάλος, αίφνης άχούω αυ

τόν ούχί μακοον άνωθεν τής κεφαλής μου 

χαΐ τοσοϋτον ενοχλούμαι έπ ί πολλήν 

ώραν, διότι ή θεία μου ειχεν άποκοιμη- 
θή καί εγώ έκαθήμην βωδός, τοσοϊτον 

έπ ί τέλους παραφέρομαι ώστε τής πα - 

ραστάσεως τής τε θείας μου καί τών 

γλυκισμάτων κ. τ. λ . σκοτισθείσης, κα

θώς λέγουσιν οί φιλόσοφοι, γενόμενος 

δηλ. έκτος έμαυτοϋ, {γείρομαι ήρέμα καί 

πλησιάζω τον παπαγάλον, οστις μέ πα- 

ρετήρει ασκαρδαμυκτί και έφαίνετο έν— 

νοήσας τά καταχθόνια σχέδιά μου. ’Αλ

λά πριν ή εκτείνω τάς κακοποιάς χ ε ΐ-  

ράς μου επ ’ αυτοΰ, αίφνης ό παπαγάλος, 

« Σας ευχαριστώ πολύ, μοί λε'γει, διότι 
μέλλεις νά μέ πνίςτ,ς· αρκετός χρόνος 

παρήλθεν άφότου εβαρύνθην πλε'ον τήν 

ΰπαρξίν μου καί επικαλούμαι τόν θάνα

τον πολύ γενναιότερον αποφασισμένος ή 
ό γε'ρων ξυλοκόπος. » Έ κπλαγεΐς εγώ  

επί τοιούτοις λόγοις οπισθοχώρησα και 

καίΙίσας πάλιν ήρέμα έπί τής έδρας μου 
έμενον άπνους, δτε έκεΐνος « Εμπρός 

λοιπόν ! είπε· διά τ ί εγκαταλείπεις το 

σχέδιόν σου ; μήπως διότι έμαθες, οτι 

Θέλεις διά τούτου μέ ευχαριστήσει ; : . . 

Παράδοξε νε'ε ! δεν υποφέρεις έπί όλί-

κυρίε, αλλά σύ καί οί δμοιοί σου ! διότι 

δλαι αυται αι οράσεις, τας οποίας ού

τως ασυναρτήτως εκφέρω, είναι ήΛώ 
παντός δ,τι παρά τοϊς πολλοΐς καί eta— 
φόροις κυρ ίο; ς μου ήκουον συχνάκις έ- 

παναλαμβανρμενον· ουτω δέ μόλις ά 

γων τό δωδέκατον ε'τος τής ήλικίας 

μου, είχον αεταβάλει τρεις κυρί

ους, έκ τών οποίων 6 πρώτος μοί έ- 

μ«9ε νά ψάλλω « Ζήτω ό βασιλεύς »  , 

ό δέ δεύτερος α "Ολα γίνονται· τοϋ σ π α 

νού τά γένεια μόνον δέν φυτρόνουν ι> ό δέ 

τρίτος « Λς έπαγρυπνώμεν υπέρ τής σω

τηρίας ιού κράτους » ! Ύπό τοιαύτης 

λοιπόν επ ιτυχ ίας στεφθείσης τής άρ- 

χής του φιλολογικού μου σταδίου, επό

μενον ητο αί πρόοδοί μου νά μή έχω - 

σιν ορια, καί λοιπον μέ ήκουσας ί βε
βαίως πολλάκις ψά/λοντα «  ’Ιδού ΰπόθε- 

σις προς διαδικασίαν! » Τήν φράσιν ταύ

την εμαΟον παρά διχηγόρω τ ιν ί, δστις 

επανελάμίανεν αυτήν εις πάντα πελάτην 

του, άδιάφορον αν ή ύπόθεσίς του ητο 
καλή, χακή, στραβή, κουτζή, * ept7ti_ 

πλεγμένη χ. τ. λ . —  « Αφήσατε τήν φύ- 

« ν  νά ένεργήστ! μόνη της ! »  ε’ λεγεν π ά ν 

τοτε άλλος κύριός μου ιατρός· ή δέ φρά- 

σις αΰτη λεγομένη ρέν πρός τούς π α - ̂ \ · 4 r  -I Γ ΪΕ3 —
γας σ τίγμ α ; την φλυαρίαν μου* τί λο·- Ω· » ,/Λ . * , * 0 .  , _ , .

1 1  Ρ r(fAtv ερχομένους ασθενείς ετιματο αντί» \ \ « * r r ~ r 1πον να ειπω εγώ οστις ακούω υμάς πάν 

τας έπί εκατόν ολα έτη καί έχω επο

μένως ηλικίαν έν τί) οποία tivai συγ- 

νωσ:έα ή τοιαύτη φλυαρία μου ; ’Δλ-

5 φρ., διδομε'νη δέ ώς σπουδαία συμβου

λή εις ασθενή οικουρούντα αντί είκοσι 

φράγκων. 'I! δέ φράσις « Ξαναπεράστε 

αύριον, ο Κύριος οέν είναι εδώ » ήτίς μοί

»

k t s e in o s

έδιδάχθη παρά τινι μαρκησίω αμφιβόλου 

καί σκοτεινής εύγενείας, οστις μ ’ δλα 

ταύτα δέν έπαυε προσποιούμενος τόν μέ* 
γαν Κύριον, ή φράσις α&τη ελέγετο πάν
τοτε υπό τού υπηρέτου του πρός τούς 

τούς συνεχώς καί άλλιπαλλήλως και μα- 
ταίως τήν θύραν χρούοντας καί ξανακρού-

οντας πιστωτας.
’Εντεύθεν μεταβάς παρά τ ιν ι εμπόρψ 

έδιδάχθην τό πολύκροτον έκεΐνο επ ιφώ 

νημα « Σοί ορκίζομαι εις ότι έχω ιερόν, 

οτι τό άφίνω διά τόσα, διότι είσαι σύ ! 

διότι πραγματικώς ε ις  ταύτην τήν τιμήν 

ζημιόνομαι » . 'Ο κύριός μου ουτος τοιου

τοτρόπως πάντοτε ζημιούμενος κατήν- 

τησεν έπί τέλους νά άγοράσιρ μεγα)ο- 

ττρεπέστατον οίκημα έν τ ξ  έξοχγ,, οπου 

ένθεν μέν έδιαβολοσκόρπιζε τ ’ ανεμομα

ζώ μ α τα , ένθεν δέ όλος ζήλος καί αρετή ε- 

δημηγόρει προ πολυπληθούς άκροατηρίου 

περί δίκαια; καί εύσυνειδήτου συναλ
λαγής. Καί τοϋτο μαρτύριον καί ση- 

μεΐον οτι καθόσον άπέχουσιν άνατολαΐ ά- 

■πο δυσμών απέχει καί τό λέγειν του

■ποιεΐν !
Τό νά ζώ , ψυχή μου, χωρίς έσέ ! Ώ  ! 

ποτέ ! » έχω μάθει παρά τ^ καλϊ| έκείνι^ 

χήρ*, ήτις τό αύτό.πάντοτβ Ιπανελάμ- 

βανε καί πρός τούς τέσσαρας αλλεπαλ

λήλους συζύγους της. ?Τ<3 « θ »  π γ2ώ τό 

α ιμά του » μή έμεινε παρά τίνος θρασύ
δειλου, οστις τούς μέν ασθενείς ουτω θρα- 

σέως μετεχειρίζετο, παρά δέ τοις ου- 

νατοις ειρπεν ώς τά ερπετά· τό οε «Λ ια-
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τηρεί αμαξαν ; » εμαθον εξ αξιέραστου 

νέας ήτις έπανελάμβανε πάντοτε α’υτο, 

ώς άπαράβατον όρον, οσάκις νέος τις ε -  

ζήτει αυτήν, ώς σύντροφον παρήγορον εις 

τόν βίον καί οΰτως εφεξής, διότι δέν ε ί

ναι ανάγκη νά σοί άναπτύξω πάσαν τήν 

ιστορία/ τών φιλολογικών μου σπουδών.

Μόλις ό παπαγάλος έτελειωσε και ή
μέν θεία μου έξύπνησεν, εγώ δέ ολως

άλλοϊος έκτοτε γενόμενος, ού μόνον έ -

δικαίωσα αυτόν, άλλά καί μεταξύ των

πρακτικών φιλοσόφοιν τής εποχής ημών

τολμώ τα τον χατατλζω·
r  Ν. Ε.

I I  Ο  Β E i I  Λ  Λ .

Ό  νέος κ. Γ. εΰρέθη εις τήν συνα
ναστροφήν τοϋ Β. καιπερ πτωχός ων 

εις τήν συναστροφήν έφοίτα καί τις ή - 

μιομογενής. Περί τήν ένδεκάτην ό νέος 

ούτος θελήσας ν ’ άπέλθ/j, αντί του ε ι 

δικού του καπέλου ’επήρε τήν του η - 

ριομογενοϋς, τοϋ ήρχετο δέ εις το 

κεφάλι άζιολογώτατα, πλήν επειδή ή- 

το καινούριον άνεγνώρισεν οτι οέν ε ί

ναι ίόικόν του και το αφησεν.

Ά πό τής έσπέρας εκείνης άπεφάσι- 

ο-εν ό νέος ουτος νά ρήν άγοραστι 

πλέον καπέλον.
Είχε πληροφορηθή οτι ό κύριος ετρω-
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γε τό εσπέρας εις τδ ξενοδοχεΐον τής 

Μ ασσαΜ ας , μίαν εσπέραν λοιπόν άπε- 

φάσισε νά μή φάγ^ εις τήν Μ έ ά ισ -  

c a r  άλλ’ εκεί έστω χαί μέ ζημίαν 

μιας δραχμής. Κατά τήν άναχώρησίν 

του μεταξύ τών πολλών καπέλων {- 

ξελέξατο τό τοϋ κυρίου, ήτον καινού

ριο έπειτα τοΰ ήρχετο αξιόλογα, άντ’ 
αύτοϋ δε άφησε τό ίδικόν του. £

Ό  ήμιομογενής χατά τήν άναχώρη

σ ίν του έζή τίΐ τό χαπέλον του, αλλά A  

εύρεθέντος τούτου ήναγχάσθη να φορέ- 
στ) τό χαπέλον τό όποΐον έπερίσσευεν.

’Ήτο τδ άθλιον έχεϊνο τοΰ νέου.

Παρήλθον μήνες τινές, είχε φθάσει 

ό ’Απρίλιος, δ χύριος έφόρει χαπέλον 
ψάθινον τοΰ συρμοΰ.

Μίαν εσπέραν ό «ύτός νέο: έγευ-

μάτισε πάλιν εις τδ ξενοδοχεΐον, ά - 

ναχωρήσας δέ άφησε τό χαπέλον του 

χαί άντ’ αύτοϋ έπήρε τδ ψάθινον τοΰ 
κυρίου, εννοείται χατά λάθος.

Κατόπιν 6 χύριος βλέπει δτι έχα

σε τδ χαπέλον χαί δτι άντ’ αύτοΰ έ- 

φύτρωσε τό παλαιόν του χαπέλον τό ό

ποιον ε ίχε χάσει. Τότε πλέον έννόησεν 

έταράχθη χαί μετέβη τοϋ λοιποϋ να 

τρώγιρ εις τδ ξενοδοχεΐον τοϋ Σ τέ μ 

μ α τ ο ς .
Προσήγγιζεν ό χειμών χαΐ ό χα

λκός νέος είχεν ανάγκην καπέλου· μαν
θάνει έκ τής συναναστροφής ένθα μ ε- 

τέβαινεν απαξ τοΰ μηνός μέ καπέ-

γε ι εις τό ξενοδοχεΐον τοΰ Σ τέμ μ α το ς .

Μεταβαίνει καί έκεΐ ένθα άφησε τό 

χαπέλον τδ ψάθινον καί έπήρε τδ τοΰ 

χυρίοι» του, δστις ήναγχάσθη νά εξέλθη 

με ψάθινον χαπέλον τδ όποιον καί ά - 

νεγνώρισε ώς ΐδιχόν του· έστάθη αδύ

νατον ν’ άνακαλύψιρ τόν παράδοξον κλέ

π τη ν , ήδη τρώγει εϊς τό ξενοδοχεΐον 

τής ΓαΛΜαί,. "Οταν ίδήτε κύριον έ -  

χοντα τδ καπέλον του δταν τρώγη εις 

τά γόνατα ή εις παρακειμένην χαριό- 

λαν αύτός είναι [χα ί ό παθών ήμιομο- 

γενής.
* *
4

Εύγενής τις ’ Ισπανός νευρικής και 

χολερικής χράσεως, άκούσας δεινόν τινα 

περί κολάσεως λόγον, έπίστευσεν ε 

αυτόν άσυγχώρητον χαί συνεπώς χα- 
τηραμένον.

’Αχαταπαύστως έκραζεν δτι ό θεές 

ουδέποτε θέλει συγχωρήσει τάς αμαρ

τίας του καί έκ τής λύπης του ήσθέ- 

νησεν. *Η οίκογένειά του πάσαν κατέ

βαλε προσπάθειαν προσχαλέσασα τους 

ειδήμονας ιατρούς προ’ς σωτηρίαν τοϋ 

δυστυχούς πλήν πάντα εις μάτην.

Ή μουσική, τά παγνίδια, οί περί

πατοι *καί αί ενάρετοι συναναστροφή 

κατ’ ούδέν ισχυσαν νά πείσωσι τόν α

σθενή δτι ήπατάτο.

’Ιατρός τις τέλος κατέφυγεν εις στρ*- 
θαυμασίως έπέτυχεν. Ά -  

εϊς τήν όρο»ήν τού δω- 
άσθενοΰς άφύπνισεν αυτόν

τήγημα δπερ 
I νοίξας οπήν

λον συγγενούς, δτι ό ήμιομογενής τρώ- I ματίου τοΰ
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δ’ ήχου έλαφράς μουσικής, έφώτιζε 

πάραυτα τδ σκοτεινόν δωμάτιον διά 

λαμπρού φωτός, χαί κατεβιβασεν α ^ ε  

λον. Ό  κυανόπτερος άγγελος επιφανείς 

εις τά δμματα τού έκπληχθεντος ά - 

σθενοΰς κρατών άνά χεΐραςχλάδον ε

λα ίας, ε ίπ ε ν  « ό  θεός τοΰ έλέους καί. 

τών οϊκτιρμών εΐσακούσας τών δεήσεων 

σου ουγχωρεί τάς αμαρτίας σου. Σύν

ελθε λοιπόν καί κΰψον τον αύχένα ινα 

δοξάστ;ς αύτόν, »

*0 άγγελος αμέσως άνελήφθη χατα- 

λ ιπώ ν έν τφ  δωματίψ μύρια άρώματα.

Πλήρης χαράς καί τούς οφθαλμούς 

λάμποντας έχ τής ευτυχίας ό εύγενής 

Καστιλανός έκραζε τούς συγγενείς καί 

φίλους ινα  διηγηθϊ| δ,τι είδε καί ήχουσε. 

Πάντες συνεχάρησαν αύτόν έπ ί τψ  ευ- 
τυχήματι καί γονυκλινείς εύχαρίστηοαν 

ιό ν  θεόν.
’Από τής στιγμής εκείνης ό ασθενής 

έθεραπεύθη.
*

Ή δεσποινίς Φ. Ε . διδασχάλισσα 

καί πονηράς φύσεως ολίγον, μετέβη εις 

τήν οικίαν τοϋ υπουργοΰ Ν. δπως 

συστήσ^ τόν πατέρα αύτής διά τινα 

θέσιν.
Ά λ λ ’ ό υπουργός εκείνος δέν ή;ο Δέν 

Ζουάν.
Λοιπέν κυρία μου . . · λέγει ο υπουρ

γός, βλέπων εις τά ταβάνια, ίσως 

έ»οβεΐτο τούς ωραίους οφθαλμούς..

  Λοιπόν σάς παρακαλώ καί πά 

λ ιν , κύριε υπουργέ, σάς συνιστώ τον 

καλόν πατέρα μου.
—  Θά τον έχω ΰπ ’ οψιν {έξη- 

κολούθει βλέπων εις το ταβάνι).

  Αύτός είναι δστις θά προστα

τεύσω τήν νεότητά μου.
  Ώ ! μήν άμφιβάλλητε, άν λ ά -

βητε τήν ατυχίαν νά τόν, χάσητε θα 

ςάς χρησιμεύσω εγώ ω ; πατήρ.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ Κ.ΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

TOV ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Έν τ?, δημοσιογραφία παρακολουΟών 

τά κατά  τήν ήμετεραν Κπνοτνιτα άνέ- 

γνων εκτενή πραγματείαν έν τφ  Εύςείνφ 

Πόντψ, περί τής διδασκαλίας τής νέας 

δή λεγομέν/ις μεθόδου, ήν εΐτήγαγεν 

εις τά  Παίδαγωγεϊα τής ήμετέρας πό- 

Χεως δ έπαξίως κατά  τό ένεστός έτος 
διευθΰνων αύτά χύριος Ί . Παρχαρίδνις.

Συγχαίρομεν τ φ  νέω Διευθυντή δια 

τάς παιδαγωγικάς α υτο ί γνώσεις και 

τάς νεας μεταρρυθμίσεις τας όποιας ά- 

νεκάλυψε φιλοτίμως έν τ<*ϊς ό ιδακτικαις 
τοϋ Οικονόμου. χαί τοΰ Πουλίου και τθυ 

Μωραίτου, καί έίελέξατο  τό άλφαβν)- 

τάριυν του τελευταίου ώς τό εύμεΟού'ώτε- 

τερον τό εύκο>.ώτερον καί τδ χαταλλΥΐ- 

; λότερον τών μέχρι 'τοϋδε διϊαχΟε των



αλφαβηταρίων εις τους ήμετεουυς παϊδχς· 

ούχ ηττον δέ δέν δυνάμεθα παοά νά ί κ -  

φράσωμεν τήν άπαιτουμε'νήν εύχαρίστη- 
τ ιν  πρός τήν Σεβαστήν, καί φιλόμουσον 

Εροριαν τών Σχολείων, ή'τις πάνυ φ ι

λο τιμ ώ ; καί μ ετ ’ αυταπαρνήσεως έρ- 

γαζομενη πρός τα συμφέρον τοΰ Σχο

λείου, δέν έδίστασε ό'πως διορίσϊ) διευ

θυντήν τοΰ Παιδαγωνείου φοιτητήν του 

Πανεπιστημίου τής Φιλολογίας. Διά τής 

νέας ταυτης μεθόδου τοσαύτην αφθονίαν 

καρπών επαγγέλλετα ι δ κ. Παρχοφίδης 

καί τοσοϋτον είναι πεπεισμένος περί 

επ ιτυχίας αυτής, ωστε δέν ώκνησε 

νά όημοσιε υστ] εις τόν E v^ stro r  U ir z o r  
οπωςδιαρωτίσνι τούς γονείς ΐνα  μή παρα- 
σύρωνται ύπο κακοβούλων καί φθονερών 

τινων έχθρών, ούδέν άλλο δυναμένων, 

η τό διαβαλλειν καί κατηγορεϊν έκ συ

στήματος τά  καλά τών άλλων- παρη- 

γορεϊ δέ συγχρόνως τούς γονείς όπως ϊ -  

χουσιν υπομονήν μέχρι του σχολικού έ 

τους ότε Οέλουσι μείνει λίαν ευχαριστη

μένοι. Ιίρός ταΰτα  ουν τά  ληρήματα 

δέν άζιοΰμεν νά άπαντήσωμεν οΰτε κρί

νομεν αυτά ’ άξια προσοχής, "ίδωμεν δέ 

μόνον τίς ή διδασκαλία ή πρό αύτοϋ 

γιγνομένη εν τοΐς ήμε-.έροις εκπαιδευτή

ρ ιού, τις δ σκοπός αΰτής καί εί έξε- 

πλήρου τόν προορισμόν αυτή ; ώς εδει.

ίδωμεν δε ακολούθως καί τήν νέχν 

δ δασκαλιαν τοϋ νεου συστήματος, ποιον 

τό ευμεΟοδον αυτής, τό καλλίτερον, τό 

άποτελεσμα πκω  τερο /, και τό οίγον τ  1ν
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μαθητήν πρός τόν σκοπόν ταχύτερον καί 
ευκολώτερον.

Είναι αληθές, πρό δεκαετίας τά  ήμέ- 

τερα δημοτικά Σχολεία πολύ άπεΐχον 

τού να ^Λ7ΐλγ)ρω(>(ι)'τι τόν σχ,οτιόν των, 

διότι ιη διδασκαλία έν αύτοΐς ίπεριωρι- 

ζετο μόνον εις μηχανικην τινα άνάγνωσιν, 

εις αριθμησιν καί γραφήν, μή λαμβανο- 

με'νου υπ ό'ψιν ποσώς μήτε τό νόημα τών 

αναγιγνωσκόμενων τεμαχίων μνίτε τό ε 

ξαγόμενον συμπέρασμα του μαθήματος 

έζ ου δ μαθητης νά προσπορίζεται τάς 

άπαιτουμενας δι αυτόν γνώσεις καί η 

θικότητας’ τό δέ δυστύχημα, οΰ'τε τά  

κατάλληλα βιβλία καί πρόσφορα πρός τό 

πνεΰμα τοϋ μαθητου έν τοΐς σχολείοις 

ησαν. Αλλ οτε εζελεγη ”Ιϊφορος τών 

σχολείων δ κ. Η. Κωνσταντινίδης επαυ- 
σε πλέον ή ξηρά καί άγονος έκείνη δι
δασκαλία και διεδεχθη αυτήν καρποφό· 

ρος καί σκόπιμος καί δποία έπρεπεν ιίς  

παϊδας· πρώτος αυτός εθεσε τά  θεμέλια 

τής διοργανώσεως, καί έπέφερε τάς δυ- 

νατας βελτιώσεις" δι’ 8 οφείλεται ί'παι- 
νος πρός τόν αξιότιμον κ. ’Ηλίαν Κων- 
σταντινίδην, οστις συχνά έπισκεπτόμε- 

νος τα  σχολεία συνεζητει μετά τών δ ι

δασκάλων κατεβλεπε τάς ελλείψεις, καί 

κατεγινετο εις όιόρθωσιν τών κακώς 
έχόντων' αύτός εϊοήγαγε τήν λαμπράν 

σειράν τοϋ Βρεττοϋ' τίς δέν ενθυμείται 

τόν Ερημίτην τήν μικράν Ελένην, τόν 

καλόν Πατέρα και τα  λοιπά δ ιδακτικά  

'ίΐ'-λια , τα  ο.τοΐα ου μόνον τή , αγάπην
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και εύχαρίιτησιν τών παίδων εΐλκυον 

διότι έν αύτοΐς ώς «ν κατόπτρφ διέ- 

λαμπεν ή ήθικότης, άλλά κα ί τούς γο

νείς κατεγοήτευον, οΐτινες πρώτον ηδη ι· 

δόντες βιβλία εύληπτα κα ί καλώς έννο-
* f  '

οΰριενα ηύχαριστοϋντο έν ".% οικία μετα 

των τέχ.νων των νά τά  μελετησωσιν. 

Ευτυχώί καί ή δ ιαδεχ^ ΐπα  ο-.ύτήν \Κφο- 

ρία έφρίντισε καί εφερεν ένα τών καλλί
τερων πα ιδαγω γώ ν, τόν κ. Bca ov Βοζα 

νην, οστις συνεπλήρωσε τό έργον του κ. 

’Ηλ. Κωνσταντινίδου. Ε νταύθα  θι-
ωρ-,ϋμεν έγκλημα έάν δέν δμολο- 

γήσωμεν τόν άπαράμιλλον ζήλον καί 

την άκάματον έπιμέλειαν τών επ ιτό

πιων διδασκάλων, οΐτινες υπό έμπειρου 

καί έπιστήμονος παιδαγωγού οδηγούμε

νοι κατώρθωσαν, οσα Καθηγηται παιδα- 
γωγείων ^έν ήδυνήθησαν πολλακις νά 

χ,ατορθώσωσι. Δυστυχώς ομως άπό διε

τίας άλλην φάσιν ελαβον τά  πράγματά, 

διότι ή παρούσα Εφορία προέβη εις την 

άποβολήν έκ τοϋ σχολείου διακεκριμένων 

τινών διδασκάλων καί δή καί τοϋ διευ- 

θυντοΰ αύτοϋ τοϋ τοσαϋτα ετη μετά ά- 

παραμίλλου έπιμελείας καί αύταπαρνή- 

τεως μοχθήσαντος καί άντικατέστησεν 
ου-ω πεπειραμε'νον διδάσκαλον δι' ενός

απείρου καί άμαδοϋς
Τήν τοιαΰτην της Εφορίας, άπόφασιν

δέν εΐμεθα ικανοί νά έπικρίνωμεν, κα 

θ’ οσον δέν γνωρίζομεν καί τούς λόγους, 

ώ νενεκα  ή ’Εφορία ώρμήθη εις τοΰτο’ 

λυπούμ ε^  δε μόνον, διότι ο3τω υπο

σκάπτονται τά  θεμέλια τοϋ εογ«>, οπερ 

ή προηγούμενη ’ Εφορία μετά τόσου κόπου 

καί ίδρώτος εθεσεν καί τήν δδόνπρός 

τήν πρόοδον έζωμάλυνε' τήν ότι-ΐθοδρο- 
^ησιν δέ ταύτην τοϋ τα ιδαγω γεί'.υ  συν- 
αισθανθεΐσ* καί ή Έ ?ο:ίχ  διύρισε διευ

θυντήν τοϋ Παιδαγωγείου τόν κ. I. Παρ- 

χαρίδην βτως έπιφεργ, 'ή ν  άπαιτουμε- 

νην β ελτ ίω ιιν  εις τά  σχολεία. Αλλ δ 

διορισμό; ούτος καθ’ ήαας δεν ε ί· « ι ε 
π ιτυχ ή ;' κ»9 δσον δ κ. 1. Πα^χαρι- 

δης ώς είναι γνωστόν τοΐς πδσι, καί

αύτός ομολογεί έν Ά θήναις έσπουδαζε 

φιλολογίαν καί ούχί παιδαγωγίαν ετο- 

μένως ή απειρία αύτοϋ καί άγνοια περί 

τήν πα ιδαγωγίαν έπαισθητην δυναταί 
νά φέρη *ίς τά  σχολεία βλάβην. Κ,αΙ 

τοΰτο θελομεν αποδείξει' διότι άμα τό 
συμβόλαιον έν τώ  θυλακίω του κατεθε- 

σε κα ί εαυτόν έ'η^φάλισεν επελαβετο 

τοϋ έργου’ άλλά τ ί νά πραζν) καί αΰτος 
ήγνόει, καί ομως επρεπε νά δείζνι νεώ- 

τερόν τ ι. "Οθεν άναφυλλίσας τά  νεω τε- 

ρα διδακτικά βιβλία, εύρε τό άλφαβη- 

τάριον τοϋ Μωραίτου, τό όποιον ένηγκα - 

λίσθη καί ώ ; θησαυρόν νεωτερισμού προσε- 

φερεν εις τό μέσον. Ταΰτα λέγοντες δεν 
προτιθέμεθα νά κατακρίνωμεν τόν κ. Παρ- 
χαρίδην, πολλοΰ γε καί δεϊ· άλλά μ άλι

στα ήδύνατο οδτος νά χοησιμόύσ·/), ώς 

φιλολόγος, καλός καθηγητής έν τώ  
Φροντιστήριο)} και εκεί να χρησιμοί.ο. 

fljirι τήν ικανότητα καί μάθητίν του προς 

όφελος της Κοινότητας άντί άλλων υ^ο-
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;εστε'ρων αύτοΰ.
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I*·
τον σκοπόν ε'-^κολώτερον καί ταχύτε 

Ρον ή τό του Βρετοϋ. ’11* τής συγκρί- 

σεως δε τών δύο τούτων αλφαβητα

ρίων, ητις Θέλει γείνει άπλούστατα καί 

εύκρινό'στατα, θελεΐ Γϊει 6 άναγνώστης 
που εγχ ιιτα ί  ̂ άλήθεια-

Κ. X.

(ακολουθεί).

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Δ-ημοσιεύομεν κατωτέρω κατά σειράν 

και τούς λοιπούς ένορίακούς καταλόγους 
τώνσυνδρομών, οΰς κατέγραψεν έκαστη 
συνοικία ύπέρ τών σχολείων.

ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ'

’Ιωάννης Πετρόπουλος 

Νικόλαος Τουτθυγ3ας. 

’Ιωακείμ Κτενίδης. 

Χαραλαμπος Ζωγράφος· 

Πολυχρόνιος Τζαίρίδης.

λίρ. 1 
» 0 ,5 0

» »
» »

» !)

μεταφορά. λίρ. 3
ν Ιωάννης Σουμελίδης. » 0 ,5
! Κωνστ. Κριεζής.

/
»  β

Γεωργ. Ποικιλίδης. »  Β

’Ιωάννης Μαραντόγλης. » »
Κωνστ. Ξερίίης. » »
Πέτρος Πετρόπουλος. » Ί ,5 (
Γεώργ. Καζάζης. » 0 ,5  C
Στυλ. Πανίτζογλης, 0 Β

Γρηγ. Γρηγοριάδης. 9 1

Χρήστος X. Ζαχαρόπουλος. Β »

λίρ. 9

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΟΣ.

Ααμπρ. Π. Λαμπριανίδης. λίρ. 4
Σάββας Μελίδης. » 3
Αδελφοί Εανθόπουλοι. η \

Αδελφοί Πουλίαννίδαι. » »
’Αθαν. Τριφτανίδης. » »

Ίωαν. καί Εύθ. Ζχροκοίλαι. »  0 ,7 5
’Αδελφοί Κογγαλίδάι. » 1

θεόδ. Γαγταν-ζίδης. » 0 ,5 0
Πε'τρος Κογγαλίδης. » 3
’Αδελφοί Σαμουρίδαι. » 0 ,5 0
χ  ' Σάββας Σαμουρίδης » »

’Ιωάννης Φιλίππου. » »
Π. Περιίδης. » »
Π. Αώτ. »  β

Κ. Αισσάρ. » »
Ηλ· βεοφυλάκτου. »  »

Γ. ’Αμοιρίδης. β υ

Μ. Μιχαηλίδης. »  »

3 λίρ. 49 ,75

μ ε τ α φ ο ρ κ .

Ί . καί X. Ά^ο ρ δαι. 

Γ, Ά θανασ .ά ϊης. 

^ωάνν. Ο ύστβπαιίδης. 

Π. Κουλκουλίί*!;.

λ ίρ
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19 ,75  

» 0 ,50

»  »

λίρ. 21 ,75  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΑΦΝΟΥΝΤΟΣ,

Παρασκ. ’Αφο(.ζεν.δης. λίρ. 1

Γεώργ. Στ φαν δης. »

οiQΟ

’ Ιορδάνης πα*& Νικίλάου* » »

Αδελφοί Δαμιανόγλη. Β Β

χ" Χρήστος Περσείδης. Β 1

’Αδελφοί Κομνηνοί. Β 0 ,5 0

Παναγιώτης ’Αργυρόπουλος* Β 2

Ίωάνν. Τζαμουρτζίδης. » 1

•Ιωάννης Κεχριπαρίδης. Β 0 ,50

Παναγ. Χαλδαιόπουλος. Β Β

Στυλ. Περσείδης. » 1

Σ . Πηλίδης. Β 1 ,50

Γ. Γαβριηλίδης. » 0 ,50

θ . Όδοντίδης. D »

’ I. Μικρόπουλος. Β 1

L. Κεσόγλης. » 0 ,5 0

Ν. Πετρίδγ.ς. Β 1
Κ Πουλίανιδης. » 1,50

’Αδελφοί Μανούση. 8

λίρ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.

0 ,5 0

16

χ" Δ. Κωνσταντίνώφ. λίρ- 5

χ" Ίωάνν. ’Ενεπέκογλης. Β

λίρ.

5

10

μεταφορά
ν ' Τ. Μασκαλίδης. 

’Αδελφοί Αογγϊναι.

λίρ. 10

λίρ. 1 2

—  Ά ιϊο  το παρελθόν Σάββατον και 
καθ’ βλην την ήμε'ρχν της Κυριακής, 

πρό πάντων δέ την νύκτα τής Κυρια

κής πρός τήν Δευτέραν Ιπεσε χ ιών μόλις 

τ α κ ε ΐ ια  μέχρι σημερο^ προαναγγειλα- 
σα δέ πρόωρον τόν έφετεινόν χειμώνα.

— Έ πανήλθιν έξ Αιασοϋ μετά βρα- 

χεϊαν έκεΐ διαμονήν δ γραμματευς Ίο ϋ 

'Ελληνικού Προξενείου κ .  I. Λαμπρίδης.

—  Αί δύο προ ημερών γενόμεναι έν 

τ?ί Μητροπόλει συννδριάβεις τών δυο 

Συμβουλίων κατέληξαν εις τήν εγκρισιν 

τών καθυποβληθεντων έν αύταϊς ένορια- 

κών καταλόγων μετά μικρών τινων τρο

ποποιήσεων- άλλά  τ4 εργον τοΰτο α

φόρα νομίζομεν μόνον τήν άπαιτουμένην 

δαπάνην πρός τακτικήν λειτουργίαν 

τών σχολείων' τ ί γ ίνετα ι όμως τό έλ - 

λειμα , ποία περί αύτοϋ έλήφθη φροντις; 

άν νομίζωμεν διά τών γενομένων ένο- 

ριακών συνδρομών θά δυνηθώμεν νά κα- 

λόψωμεν τό ελλειμμα πολύ άπατώμεθχ 

περί τούτου1 εύχόμεθα ή είσπραας νά 

μή άπαντήσνΐ δυσχερείας και νχ μη 

προσκρούσν) κατά δυστροπιών ιώ ν  μελ

λόντων νά κατα^άλωσι τήν εαυτών συν

δρομήν άλλά  πολύ περί τούτου άμφι- 

βάλλομεν επειτα  αί γενόμεναι ένοριακαί 

σύνδρομα! δέν παρουσιάζουσι τήν γενναίο-
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δωρίαν ην ά πα ιτεϊ παρά τών πολιτών 

ή έκτακτος οικονομική δυσχέρεια τών 
ημετέ^ων σχολείων" εκτός τούτου συν- 

τασσομε'νων τών ένορι*κ.ών τούτων κα

ταλόγων δεν έληφθη ΰπ’ δψιν νομίζο- 

μεν οτι έζ αυτών θέλει καλυρθή τό
’έλλειμμα' έπ ί τοϋ παρόντος καί διά 
τών συνδρομών τούτων εύκταΐον είναι 

αν δέν παρουσιασθ·?; καί νεον έ’Αλειμμα' 

ώστε περί τοϋ παλαιού έλλείμματος

καθ’ ήμ*ς δέον νά ληρθνί έκτακτος

©ροντίς καί νά  καταβληθ-ρ έκτακτος
ενέργεια.

— 'Η συνεδρίασις τώ ν μελών τής 

λέσχης '"ητις νίθελε βυγκροτηθή τό έ· 

σπε'ρας τοΟ παρελθόντος σαββατου έ- 
ματα ιώθη μη συνελθόντων τών μελών 

αυτής έκτός ολίγων ρ,αταίως άναμει- 
νάντων την συνεδρίασιν" καθ’ ά μανθά- 

νομεν συγκαλοϋνται αΰριον έκ  δευτέρου 
τά  μέλη περί τήν 7 ην ώραν τουρκιστί 

καί πιστευομεν οτι ή συνεδρίασις αυτη 

δέν θέλει ματαιωθή καί πάλιν ' τ ί θε-

λ ε ι άποφασισθή κ.αΙ τ ί μέλλει νά απο· 
γείνγι ή λέτχη άγνοουμεν δυνάμεθα δ- 
μως εΰλόγως νά ύποθέσωμεν τά  πλεϊστα  

τών μελών θά ψηφίτωσιν ύπέρτής δ ια τη - 

ρήσεως αυτής άναλογιζόμενα οτι τοϋ’-ο 

είνα ι τό μάλλον συνάδον πρός τήν αξιο
πρέπειαν καί τό μάλλον άνταποκρινόμενον 
πρός τήν άνάγκην τής κοινωνικές άνα- 

πτύξεως τής ήμετέρας πόλεως.
—  ϊό  παρελθόν σάββατον έν Πλα- 

τάνοις επτά  ναϋται έκ τοϋ άγκυροβο-

λοΟντος έκεϊ τουρκικού άτμοπλοίου τών 
αλάτων θελήσαντες-έπί λέμβου νά άπ ιβ .- 
βασθώσιν εις τήν ξηράν, iv  ώ ήδη ή λέμ
βος έπλησίαζε πρός την παραλίαν άνα- 
τραπείσης ταύτης ύπό τών κυμάτων ϊ -  
πεσον άπαντες είς τήν θάλασσαν μ ετ ’ ά- 

γωνίας κράζοντες βοήθειαν' δύο λέμβοι 

έκ τής ξηρας Ιδραμον πρός σωτηρίαν τών 

πνιγομένων καί κατώρθωσαν πε'ντε έζ 

αυτών νά σώσωσιν έκ του βεβαίου θανά

του' αξιοθαύμαστος καί παντός έπαίνου 

άζία είναι καί ή γενναιόττς καί ή αΰτα- 

πάρνησις μεθ’ ης ώρμησαν πρός τήν θά

λασσαν άντ·.παλαίοντες πρός τά  κύματκ 

καί δύο Έ λληνες νέοι έκ Πλατάνων δ Γ. 

Μ. Πκπάζογλης καί Ζνχαρι'ας Σχίνας ό

πως τό κατά δύναμιν προφθάσωσι καί 

ουτοι πρός σωτηρίαν τών κινδυνευόντων.

—  Μετά λύπης μανθάνομεν ό 'τι άπε- 
βίωσεν έν Μούντα, χωρίφ εις δίωρον άπό 
τής ήμετέρχς πόλεως άπόστασιν, έζ ά 
προόπτου θανάτου Ρπληρους άπολαύων υ 
γείας δ αίδεσιμώτατος ίερευς τοϋ χωρίου 
παπα Γεώργιος άγων τό πεντηκοστόν έτος 

τής ηλικίας του'ό  δυστυχής έγκαταλείπει 

πολυμελή οικογένειαν καί πιστεύομεν οτι 
ή Α. Πανιερότης θέλει λάβει περί αΰτήζ 

πρόνοιαν άφ’ ού στερείται αυτή πάση; 

άλλης προστασίας.

Παροράματα το'Ο δημοσιευθέντος α ιν ίγ 
ματος'

Εις τόν δεύτερον στίχον άρχω: άντι 
άρχου, εις τόν τρίτον δη αντί δε'.


