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III

*0 Σάββας Τριανταψυλλίδης περατώ- 
βας -ιάς σπουδάς αύτού εν Κωνσταντι- 

νουπόλει παρ4 τψ  Νιχολάφ Λογάδ*ι α- 
νε'λαβ» τήν σχολαρχίαν τού Φροντι
στηρίου χατά τό 1816 χαΐ ε'χτοτε ήρ- 

ξατο νέα in οχή διλ τό ήμέτερον Φρον
τιστήριο ν χαΐ ό προς τά γράμματα ζήλος 
χοΐ ο προς τήν παιδείαν ερως τών χα- 
τοίχων έλαβον γενιχώτερον χαρακτήρα. 

Έδίδαξε δε εν τώ Φροντιστηρίψ επί έξαε- 

τίαν μέχρι το« έτους 1823 , οτ« προσ
βληθείς υπό τυροειδούς πυρετου απε- 
βίωσε χαι διεδέχθη αυτόν έν τ ξ  σχο- 
λαρ'/ί* ο μαθητής αύτοϋ Θεόδωρος Ξε
νοφών διδάξας μέχρι τού 1829 , θύμα δέ 
γενόμενο; χαΐ ουτος τής χατα το ετος 
τοΰτο έπιχρατούσης λοιμικής νόσου. Καί 
τοΰτον άποθανόντα οιεδεχθη ετερος τοΰ 

Σάββα μαθητής, <5 ’Ισοκράτης Παπαδό- 
πουλος, έχ Κρώμνης, διδάξας χαΐ πρότε- 
ρον έν τψ  Φροντιστήριο» ύπό τον Ξενο- 

οώντα* μετ’ αυτόν δέ παραιτηθεντβ απο

1882. ΤΕΥΧΟΣ RA'.

τοΰ ^διδασκαλικού επαγγέλματος μετα 
βραχεϊαν διακοπήν έδίδαξε Βασίλειός τις 

Κοντόπουλος, μαθητής ουτος τού Εενο- 
ιρώντος, καί μετά τοΰτον Πτολεμαίος τις 
ιερείς, έχ Χαλδίας, μαθητής τού Τριαντα- 
φυλλίδου· άποθανόντος δέ χαΐ τουτου πά
λιν Βασίλειος Κοντόπουλος, μετ’ αυτόν 

δέ Διονύσιος ιερομόναχος έχ Καισαρείας, 
έπειτα Μιχαήλ Οΐκονομίδης έχΚερασοϋν- 

τος, χαΐ μετά τοΰτον ’Αντώνιος Καμ- 
βούρογλης εκ τής αυτής πόλεως επί δωδε

καετίαν διδάξας έν τψ  Φροντιστηρίψ χλΙ 

πολλούς άναδείξας μαβίΐτάς, εν οις χαΐ 
τόν Περικλή Τριανταφυλλίδην· μετα δέ 
τοΰτον έδίδαξε Περικλής Τριανταφυλλί- 

δης πρίν ή χάριν εύρυτίρας σπουδής μετα- 

61 είς Αθήνας. Το δέ έτος 1844  έπα- 
νακάμψας εξ ’Αθηνών ο προ τετραετίας 
υπό τής κοινότητος άποσταλείς χάριν ά- 
νωτέξας παιοείας Κωνσταντίνος ι&ανθο— 
πουλος άνέλαβί τήν διεύθυνσιν τού Φρον
τιστηρίου μεταβαλών τάξιν χαί μέθοδον 
|πΙ τό νεώτερον, (*) διδάξας δέ μέχρι τού 

1848 . Ειτα πάλιν μετά τήν άποπερά- 

τωσιν έν Άθήναις τών σπουδών αυτού 
Περικλής Τριανταουλλίδης καί μετα τοϋ-

(*) Π ο ν τ ,  Π ερ ικ λ .  Τ ρ ια ν τα φ υ λ λ ίο ο υ ,
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τον Ευσταδιος Κλεόβουλο; άποσταλείς 
παρά τής Μεγάλης τού Χριστού ’Εκκλη

σίας, οπως αναλάββ την διεΰθυν,σιν τοΰ 
Φροντιστηρίου ενεκα τής ανωμάλου κα- 
ταστασεως των τότ* κοινοτικών πραγμά- 
τω,ν· ειτα Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος 
^χολαρχήσας τήν πρώτην εξαμηνίαν τοΰ 
έτους 1855 — 56 χαί μςτά ΐούτον Ή- 

λίας Κωνσταντινιδής άναλαβώ.ν τήν ο ιιύ- 
θ.υνσιγ τοΰ Φροντιστηρίου τήν δευτέρ,αν 
εξαμηνίαν τοΰ αυτού έτους, χαί σχολαρχή- 
σ?ς μέχρι τοΰ έτους 1853* μετά τοΰ- 

τρν άν,φέρεται σχολάρχης ’Δ. Χουρ- 
μουζιάδης σχολαρχήσας επί εν ετος, κα
τά το σχολικόν ετος 1858 — $.9- ,Ιτ,  

πάλιν Περικλής Τριανταφυλλίδης άναλα- 
6ών τ ψ  διεύθυνσιν άπό τοΰ 1859 καί 
?χολ«ρχήσας μέχρι τοΰ 1 8 6 2 - 6 3 ,  δτε 

αναλαμβάνει αυ9ι,ς τήνδίϊύθυνσιν ό Γεώργ· 

Κ. Παπαίοπουλος σχολαρχήοτας επί δε
καετίαν δλην μέχρι π>ΰ 1 8 7 3 —74 , οτε 

αναφαίνεται σχολάοχηςό ΙΙαναγής Τούλης 
^πο τής Β ας εξαμηνίας τοΰ αυτού έτους, 
χατά τήν πρώτην εξαμηνίαν αναπληρω
μένου υπο τοΰ τέως σχολαρχου Γειρρ- 
γίουΚ. Παπ,αδοπούλου, σχολαρχήσας μέ
χρι τοΰ σχολικοΰ έτους 1875 — 76* 
χαί ειτα Βράνος Βοζάνης σχολαρχήσας 
ίπ ί  Εν ετος 1876—77  καί μετά τ,οΰτον 
€>«όδωρος χ"  Εϋ9υμ. Γραμματιχόπουλος 
ςχολαρχήσας χατά τό ετος 1877— 78 

**1 μετά τούτον Γεώργιος X. Εϋθυ6ού- 

5,ης χατά τό ετος 1878—79 , είτα 
Β ί^ ο ς  Ει»ριτσί.δης in{  |ν ξτος νχο'λμρ-

χήσας χατά τό 1879 — 80 χαΐ μ*τ& 
τούτον ό νΰν διευθυντής 1. Κ. Βίργάδης: 
άπό τοΰ 1880, σχολαρχών. Ούτοι είναι 
οί χατά καιρόν σχολαρχήσαντες ’εν τω, 
ήμετέρω φροντιατηρίφ.· ως βλέπει προ
φανώς ό αναγνώστης ή ιστορία τοΰ, 

φροντιστηρίου δΰναται να διαιρεθ^ είς 
τρεις μαχράς χατά τό μάλλον χαΐ ή τ- 
τον περιόδους* ή πρώτη περίοδος- έρχε
ται άπο τής διδασκαλίας τοΰ Σεβαστού. 
Κυμινήτου. ήτοι άπό τοΰ έτους 1683, 

μέχρι τού Ιτονς 1778, περίοδος ε
τών 95· ή περίοδος αυτή είναι ή σχβ- 
τεινοτέρα εις τήν ιστορίαν τού Φροντι·* 
στηρίου Τραπεζοΰντος,. εΐ χαί οΰχ ολί
γοι άνδρες λόγιοι άνβδιιχνύονται χατά 

τήν περίοδον ταύτην· ή δειιτερα αρχ«-· 

ται άπό τοΰ έτους 1778, δτε ό Ήλίας 

Κανοήλης εντεταλμένος π«ρ& των οίκο- 

γενειών τώκ *Γψηλαντών χαί Μουρου- 
ζώ.ν εγκαθιδρύει τό Φροντιστήριον, δπιρ 
λειτουργεί μετά τινων διαχοπών όπωσούν 

ταχτίχώς μέχρι τοΰ 1817 οπότε, γίνεται 
νία  άναρρύθμισις άναλαμβάνοντος τήκ 

σχολαρχίαν τοΰ Φροντιστηρίου τοΰ 
Σάβ£» Τριανταφυλλίδου xai του πρός τ£ 
γράμματα πόθου των κατοίκων λαβόντας 
γενιχώτερον χαραχτήρα χαί ή διδασχαλία 
γίνεται ϊχτοτε ταχτικωτέρα· ή χατάστασις 
αυ-τη εξακολουθεί μέχρι τοΰ έτους 1844 , 
οπότε άρχεται ή τετάρτη. xai τελευταίοι 

περ.ίοοος χαί τό Φροντιστήριον υπό τήν 

διεύθυνσιν τών χατα διαδοχήν Σχολαρχών 

λειτουργά άπροσκόπτως μεταδίδων τ «

ΚΥΞΕΙΝΟΣ

φώτα xai τήν παιδείαν εις τε την πο- 
},ιν xai είς τήν περίοιχον χώραν,

A. I,

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 

ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΜΝΗΜΑΤΑ.

(ουνέχ. ιδε προηγ. φύλλον.)

__οοο—

IV,

Ε ίς το j i r t y i i c c r  τον Μ εγά.Ιου Καοο.Ιον 

ΐίς ΛχονισγραΥον Ι 80 ί .

—  Ό Μίγα» Κάρολος 9α άφήσ^ εν
τός ολίγου τήν χατοιχίαν ταύτην τήν 
τόσον άναξίαν τής φήμηί του, είπε τότε 
ο Ναπολέων πρός τον εφημε'ριον. Θ* τφ 
ανεγείρω μαυσωλειον^ το οποίον δια τής 

μεγαλοπρ*π*ί*ί κ*’1 τή ί αρχιτεχτονιχής 
του 9» δύνα'.ϊ’. νά δώσ^ είς τας επερ- 
χομένας γενεάς ιδέαν τοΰ μεγαλείου τοΰ 

μονάρχου έχείνου.

—  Μεγαλειότατε, είπεν 6 ίερεΰς β αί»- 

τοχράτωρ Κάρολος ό Ε'. έξέιρρασε λέγε
ται, χατα τήν είς τό μνημεΐον τοΰτο έ- 

πίσχεψίν του τήν αυτήν έπι9υμίαν, xai 

εν τοΰτο’.ς μένει αυτό είσέτι εις την 9έ- 

σιν του.

—  Ό Κάρολος Ε'. δεν ήτον Γάλλος,

άπήντησεν έντόνως ό Ναπολέων, χαί 

τιμών τήν μνήμην τού Μεγάλου Καρό- 
λο!> ΰπήχουσε πολύ μάλλον είς την ιοιαν 
νπερη’-ρ««ι*ν ή εις τό χα9ήχον· διότι εί- 
πε'τε μοι, αΐδεσιμώτατε, ποία σχέσις με
ταξύ τού νιχητοΰ τών Σαξώνων, τών Αγ
γλων, τών ’ Ισπανών xai τών Λομβαρ
δών, χαί τού δειλού μονάρχου, δστις δέν 

ώ»ελή9η ουδέ άπό τάς vixaC του ουδ  ̂
άπό τήν πολιτικήν του, δπως άρξ*) τής 

Ευρώπης ; Ό ερημίτης τοΰ ‘Αγίου Ίου- 

στου, ό αν9ρωπος ό μόνην Ιχων προσω
πικήν άςίαν τήν άνιχανότητα τών άλλων 
μοναρχών, ήτο ισως χαλώς οιπλω- 
μάτης, άλλ’ οΰχί χαί άξιος νά έχτι- 
μήσ/ι τόν Μέγαν Κάρολον άλλως άρχουν^ 

τως εδειξε τό ψευδές τού μεγαλείου τον 
χατα τά τελευταία ετη τής ζωής του έλ- 

9ών νά χατοιχήσνι μεταξύ μοναχών.
—  Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό εφη

μέριος, χαί ό Καζιμίρος, βασιλεύς τής 

Πολωνίας, άπεσύρθη είς Παρισίους ε{; 

τή< μονήν τοΰ 'Αγίου Γερμανού, xai ε -  

γένετο μάλιστα  χςιΐ «ρεύς αυτής· ό ή -  

γεμών δμως εχείνος δέν ήτο άμοιρος ού^ 

δε μεγαλείου ουδέ πολιτικής ίχανότη >ος.
  Σνμ®ωνώ, άπήντησεν ό Ναπολέων,

άλλ’ ο βασιλεύς δεν πρέπει ν ’ αποθνή

σκω παρά ιίς  τόν θρόνον τοο ή εις το 
πεδίον τής μάχης.

—  Οίμοι! άπήντησε στενάζων ο εφη

μέριος, ό άν9ρωπ°ς δεν είναι πάντοτε 

ελεύθερος νά έχλέξ^ το τέλος του· μο
νάρχης ή ιδιώτης ύπόχειτ«ι ει ϊ  την θε^Μ
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βουλησιν, χαί ευτυχής ό δυνάμενος ό
ταν θεττ) τον «6οα εις τήν οδόν τοΰ τά 
φου νά είπφ « επραξα δ,τι ώφειλον νά 
πράξω. a

At λε'ξεις αυται προφερθεϊσαι μετ’ εύ- 
βγγίλιχής γαλήνης, έφάνησαν καταστή- 

σασαι σκεπτικόν τον αυτοχράτορα, δστις 

προσβλέψας μετ* άγαθότητος τόν εφημέ
ριον άπήντησε·

*— "βχ*τε δίκαιον, αίδεσιμώτατε, άλ- 
λ  επιμένω εις δ,τι εΐπον περί τοΰ μνη

μείου τοΰ μεγάλου Καρόλου. Ε λπίζω  τ$ 

βοηθει ι̂ τοΰ 'Γψίστου να γίνω αρκετά ί-  

σχυρος_διά να αποδώσω αργά μεν, άλλα 

μεγαλοπρεπώς τδ οφειλόμενον τρόπαιον 

εις τδν μεγαλείτερον βασιλέα τοΰ έθνους 
μας.

—  Γενηθήτω το θέλημά σου, Μεγαλει- 
<5"®τε, «πήντησεν ό ίιρεύς ποιων το ση- 

μεΐον τοΰ σταυρού· εύχομαι έχ χαρδίας, 
ωστε ή Γ. Μ. ήτις άπέχτησεν ήδη τήν 

εις τα οπλα δόξαν τού μεγάλου Καρό

λου, να απόλαυσή οσον χαί αυτός των 
ευλογιών τοΰ ουρανού, χαί τής άφθάρ- 

του ευτυχίας, ήν φερουσιν αί μεγάλαι 
πραςεις, αί γινομεναι χάριν τής δικαιο
σύνης χαί τής αγίας ημών θρησκείας.

Οδτω συνομιλοΰντες άνήλθον πάλιν 
την σκολιαν κλίμακα τοΰ νεκρικού υπο
γείου· δτε δ’ έπρόχειτο ν ’ άπο'/ωρή^ 

ο Ναπολέων, αποταθείς πρός τον εφη
μέριον, δν είχεν εκτιμήσει είς τας ολί
γα» έχείνας στιγμάς·

— «Χαίρετε, Πανιερώτατε δέσποτα, 
τψ  είπεν, ελπίζω δτι θα έπανίδωμεν άλ- 
λήλους.

—  Μεγαλειότατε, δέν είμαι παρά 
άπλοΰς εφημέριος τής ενορίας τής ύ -  

παγομένης εις τήν εκκλησίαν ταύτην χαί 
δέν εχω τήν τιμήν νά ημαι δεσπότης.

—  Ήξεύρω τί λέγω, Πανιερώτατε,
απήντησεν ο Ναπολέων, έπαναλαβών την 
λέξιν.

’Ολίγον δ’ άφού ο' Ναπολέων άπήλθε 
τού Ακουίσγράνου, ό πτωχός εφημέριος 
εξεπλάγη σφόδρα, λαβών τήν επισκοπι
κήν χαθεδραν τής επαρχίας έχείνης, 
χηρεύσασαν πρδ μικρού ενεχα τού θανά
του τοΰ άρχιερέως ’Αντωνίου Βερδελέτου. 

'Ότε δέ μετά τινα καιρόν ό νέος επίσκο
πος μετέβη είς Παρισίους, όπως ευχαρί

στησή τόν αυτοχράτορα χαί όρχισθ$ ε
νώπιον αυτου, ό Ναπολέων τόν παρουσία· 
ffe τί) Ίωσηφίν^ λέγων*

—  ’Ιδού εΓς καλός εκκλησιαστικός, δσ- 
τις μ ευχαρίστησε σφόδρα κατά τήν 
εις τό μνημεϊον τού μεγάλου Κ&ρόλου 
επισχεψιν μου. Τόν προεχείρισα επίσκο
πον, καί ελπίζω δτι θά χρηματιστή ίν  
τών στηριγμάτων τής εκκλησίας. ’Εξακο
λουθήσατε, Πανιερώτατε, νά προσεύχη- 
σθε επί του επισκοπικού θρόνου σας, xal 
καί αποτεινατε τάς εύχάς σας συνεχώς 
εις τον μεγαν Κάρολον, δστις ύπήρξεν 

εις ήμάς άμφοτέρους χαλών αίτιος.

Αλλ’ ας επανέλθωμεν εις Άκου’,σγρα- 
νον.
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Έξελθών τού υπογείου ό Ναπολέων 
εΰρε συνηθροισμένον χαί περιμένοντα 

εντός τού νάρθηχος οίπαντα τόν δημοτι
κόν σύλλογον, ου ό πρόεδρος τω προέ- 
τεινε νά ίδη τόν θησαυρόν τής ρητρο- 

πόλεως, δπερ έδέχθη ό αΰτοχράτωρ. Τό
τε ό δημοτικός Σύλλογος τον ώΒήγησεν 

«ν παρατάξει εντός τού ιερού, και εκεί 
τψ  εδειξαν τά καλούμενα Μ εγά.Ια ά γ ια  
Λ είψανα, εκείνα ά εστειλεν ή αΰτοκρά- 
τειρα Ειρήνη δώρον πρός τόν μέγαν Κά
ρολον. τΠσαν c l τα λείψανα ταΰτα ενα- 

ποτεθειμένα είς σιδηρούν κιβώτιον, ένφ- 
χοδομημένον εντός τού τοίχου, καί μη ά - 

νοιγόμενον εί μή απαξ εντός έπτα έτών} 

δπως δειχθώσι τά έν αύτφ ίερά λείψανα 
είς τό πλήθος. "Αμα δέ ώς τά έπανε- 
θετον είς το κιβώτιον εκτιζον τήν θύραν, 
ήτις εμενεν άγνωστος δι’ 2τερα επτά έ
τη. Α λλά  τήν φοράν τ*ύτην εί καί δέν 

εΐχον π*ρέλθει οί έπτά ενιαυτοί, ή θύρα 
εχρημνίσθη έν £ιπή οφθαλμού, καί άφή- 

κε γυμνούς τούς θησαυρούς, ο&ς ένέκλειε. 

Σύν τοΐς άλλοις επέσυρε πρό πάντων τήν 
προσοχήν τού μονάρχου μικρόν άογυροΰν 

κιβώτιον ή δέ περίέργειάτου τότε έδιπλα- 
σιάσθη, δτε 6 πρόεδρος, δστις τφ  ’επεδεί- 
χνυε πάντα τά αντικείμενα, τψ  εΐπεν 
δτι αί άρχβιόταται παραδόσεις ύπέσχον- 

το μεγάλας ευτυχίας είς τόν δυνηθησό- 
usvov ν ’ άνοίξιρ τδ κιβώτιον εκείνο, καί 
δτι ούδείς, ούτε αυτός ό Ε'. Κάρολος 
χατά τήν εις Άκουίγρανον επίσκεψίν του 
δέν τό εΧχβ κατορθώσει. *0 Ναπολέων

ϊλαβε τότε τό κιβώτιον, οπερ ήνεώχθη 

σχεδόν άμέσως, ώς έκ θαύματος· καί ε- 

ξωθεν μέν οΰδέν ίχνος κλείθρου έφαίνε- 

το· ίσως δέ μυστικόν τι έλατήριον έπιέ- 
σθη εν άγνοί<χ τού αΰτοχράτορος. "Οπως 
δήποτε ή περίστασις αδτη τόν έξέπληξί 

σφόδρα, καί έμειδίασε μέν ήρέμα, άλ- 
λ ’ ουτε λέξιν προέφερε, διά νά δείξβ 

βεβαίως δτι ούδεμίαν άπέδιδεν είς τού
το σημασίαν. "Αλλως ή περιέργειά του 
μετρίως ίκανοποιήθη, διότι δέν εΰρεν εν 
τφ κιβωτίφ παρά μικρόν τεμάχιον υφά

σματος καί δλίγην κόνιν.

Πολλάκις ό Ναπολέων ώμίλησε περί 

τής έπισχέψεώς του είς τόν τάφον τού 

μεγάλου Καρόλου κατά τήν είς Άκουΐ- 
σγρανον διατριβήν του, καί περί τού σκο
πού του τού ν’ ανεγείρω μεγαλοπρεπές 
μνημεϊον είς τόν αρχηγόν τής δευτέρας 
γενεάς· αί μέριμναι δμως καί οΣ πόλε
μοι τής βασιλείας του δέν τόν άφήκαν 
νά εκπληρώστι το εύγενές εκείνο σχέ- 
διον. Α λλά  πλήρης τού πνεύματος τοΰ 
μεγάλου Καρόλου, αν δέν άνήγειρε λαμ
πρόν μαοσωλεΐον είς τόν ’Αλέξανδρον 
τού δγδόου αίώνος, άνεζωογόνησεν δμως 
διά τής δόξης τών δπλων του, διά 
τών νόμων του, καί διά τών έμ- 
ψυχώσεων, $ς Ιδωκεν είς τάς Τε-* 

χνας, είς τδ Ιμπόοιον, είς τάς έπιστή- 
μας καί είς τήν γεωργίαν, τά θαύματα, 
δν τδ μεγαλοπρεπές θέαμα είχε χορη

γήσει ό υιός Πιπίνου τού βραχέως 
τήν τότε Ευρώπην.
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Ε ίς tS [ i r ^ t t t o r  τον μέγά.Ιου Φρε- 

ίέ ρ ίχ ο ϋ  ε ίς  Π οτσδά^ψ·. 1806,

*fl εκστρατεία τοΰ 1806 είχε φέρει 
τήν Πρωσσικήν μοναρχίαν εις to χ εί

λος τοΰ κρημνού* *0 στρατός τής κα- 
ταρτιάθείς χαί έξχσκηθεί; μετά τοσού- 
των φροντίδων υπό του μεγάλου Φρε- 
2ερίχου είχε κατασΐραφή είς δώδεχα 
αλλεπαλλήλους μάχας· ία  φρούριά Τής 
ειχον ανοίξει τάς πύλβς έίς τον νικη

τήν, αί δέ έπαρχίαι *ης χαί εν άλ- 

λα ις  ή Σιλεσίβ) η ί τήν κατάκτησιν 
διεπράξατο ό δεύτερος Φρεδερΐχος δια 

τοίούτων ευφυών στρατιωτικών εφευ
ρέσεων, χατείχοντο ΰπό τών Γαλλικών 
Ταγμάτων. *0 άετός τών Γάλλων είχε 

πανταχοϋ καταβάλει Τον δικέφαλον αε

τόν τής Πρωσσίας, καί ή ατυχής χώ 

ρα ιώ ν ήττηθε’ντων παρίστα θε'αμα με
γάλου εχθρικού στρατοπέδου. *0 Ναπο- 
λε'ων ώργισμένος δια τήν προσπεπΟιη- 
μένην ουδετερότητα τής Πρωσσίας, διά 
τάς μετά τής 'Αγγλίας ραδιουργίας Της, 
καί πρό πάντων δια τήν μυστικήν ενο

χήν είς τήν συμμαχίαν τοΰ 1803, δτε 

χωρίς φανερά να συνταχθζ μετά τής 
Αυστρίας καί 'Ρωσσίας, είχε κρυφίως 

αθροίσει στρατόν σχοπεύουσα να χωλύ- 
στι τήν δπίσθοχώρησιν τών Γάλλων έν 

περιπτώσει ήττης, είχεν αποφασίσει νά

εξαλείψω αυτήν άπό τόν χάρτην τήί 
Ευρώπης, καί νά χαταβιβάσ^ τόν εγ- 
γονον τοΰ μεγάλου Φρεδερίκου είς τόν 

απλοΰν βαθμόν έχλέχτορος τοΰ Βραν- 
δεβούργου. Ούδ’ αί ίχεσίαι τών Υ 

πουργών τής Πρωσσίας, οΰδέ τά δάχρυα 
νέας χαί ωραίας βασιλίσσης, ούδ’ α ί 

παρακλήσεις τών Υπουργών τής Αυ
στρίας και ‘Ρωσσίας χατώρθωσαν νά 
τόν μεταπείσωσιν. Ά λ λ ’ δ,τι τά δά
κρυα γυκαιχός καί αί παρακλήσεις δύω 
αυτοχρατόρων, δ,τι αί εύχαί λαοΰ 

αφωσιωμένου είς τόν μονάρχην του, 
μονάρχην ασθενή ίσω ; μάλλον ή ένο

χον, δέν χατώρθωσαν, τό χατώρθωσεν 
εις τάφος, επενεγκών είς τό πνεύμα 
τοΰ Ναπολε'οντος μίαν τών αιφνίδιων 
έχείνων μεταβολών, ά ; τό κοινόν ουδέ 
να έννοήσ^ ^ύναται οΰδέ νά εξηγήσ^.

Ο αυτοχράτωρ είχε διατάζει νά κρη- 
μνίσθώ ή στήλη τού 'Ροσβάχ, ή ά ν ί-  
γερθεΐσα είς μνήμην ήττης τινός τών 

Γάλλων επί τοΰ Ε'. Λουδοβίκου, καί ε ί
χε δρά;ει τό ξίφος τοΰ μεγάλ.ου Φρε- 
δερίκου άναχράζων. « Τιμώ τό ξίφος 
τοϋτο υπέρ δλους τοΰ; θησαυρούς τον 

χόσμου ! »  Ή δέ Πρωσσία κύπτουσα εως 
τότε σιωπηλώς ΰπό τό βάρος τών φό
ρων τοΰ νιχητοϋ, εφριξεν ΰπ ’ αισχύνης 

καί οργής μαθοΰσα δτι τά δπλα τοΰ 
χατ^έξοχήν| ήρωό; της μίτέβησαν είς τάς 
χεϊρας τοΰ έχθροΰ.

Τότε δ’ εφάνη πόσην ευγλωττίαν καί 

δραστηριότητα δύναται νά αναπτύξω τό
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ιτολιτιίόν πνεδμα ένός λαοΰ εσ ίω  καί 
%ετα«εινωμένου. "Απασα ή Γερμανία αν- 

τήχησεν έκ τών κλαυθμών τής Πρωσ- 
ίτίας, ήτις έθρήνει οΰχί τους άπο- 

λεσθί/τας θησαυρούς, αλλά τό ξίφος 
τοΰ βασιλέως της. Καί ό αγγλικός τυ- 
κος δημοσιεύω» τούς θρήνους εκείνους, 

έφιόντισε κατά τό είωθός νά τούς με- 

γαλύνω καί νά τούς καταστήσω δριμυ- 

τέρους, δπως έρεθί»ω "° μίσος τής 
Εύρώπης κατα τοΰ Ναπολέοντος χαί 

τής Γαλλίας.
{'Έπεται τό τέλος.)

Κ Α Θ Ε  Ε Μ Π Ο Δ ΙΟ  Σ Ε  Κ Α Α Ο .

—  Κωμφδία μονόπρακτος — 

feed «**

( δυνέχειίί· ίδε π£οηγ. τενχ.Φς; )

% k Η Ν Η Δ .
( Μ ε τ α σ χ ε υ α σ ΐ α τ ή ;  σ χ / , ν ν ί ς ^ ω μ ά τ ιο ν  3ίρυση«.)

&ΡΥΣΗ ΜΟΝ&ΚΑΙ ΚΑΤΌΠΙΝ ΣΩΤΗΡΗΣ.

ΧΡΥΣΗ. Τέλος πάντων τα όνειρά μΟυ 

πραγματοποιούνται και μετά δύο ή τρεις 

ωρας θά άποχαλοΰμαι χυρά Σταμάταινα 

( εισέρχεται ό Σωτήρης μορφάζων κα
τ ’ άρχάς διά νευμάτων χαί δεικνύων τά 
είς τάς χεΐράς του χαρτιά, επειτα εχ- 

ρήγνυται είς γέλω τα .)

ΧΡΥΣΗ (έκπληκτος.) Καϋμένε Σωτήρη 

μέ ’ ξίπασες. Λέγε με λοιπόν τόν ηυρες 

πουθενά, τί Ιχαμες, τοΰ ώμίλησες, τ ί σοδ 

είπε ;

ΣΩΪ. Τί μου ε ίπ ε ; ( χαθ* έαΟτδν ) 

ψυχή μου.

ΧΡΥΣΗ. Καί τί σοϋ είπε, λέγε με, νά 

ακούσω, ήτο πολύ θυμωμένος ;
ΣΩΤ. Μέ είπε . . . . .  με ειπε . · · * 

δτι δέν σέ γνωρίζει διά μητέρα.

ΧΡΥΣΗ. Ώ  δυστυχία μου τί θά γ ε ι-  
νω λοιπόν ;

ΣΩΐ. Μέ τό κεφάλι σοο . . .  i l  ίήν 
θέλεις τήν ΰπανδρεία τώρα ’ς τά γηρά- 
ματα ( τό λε'γω διά τόν Σταμάτη. )

XPYSH. Ευγε Σωτήρη εγέινά Χάί γρήά:
ΣΩΤ. ( Καθ’ έαύτον ) δέν τό παίρνέί 

άπάνώ τής*  ̂ πρός εΛινην ] · "Ακούσ* 
λοίπόνί "Αμα έφυγα άπ’ εδώ έπήγα είς 
ενός φίλου τοU τό σπητι, ήρώτησα οι’ αυ

τόν τήν νοιχοκϋ^ά, δέν τόν γνωρίζω με 
λεγέι. “Επειτα ηυρα τόν φίλΒ του κ ί ΐά  

τύχην, τοΰ έρώτώ, μέ λέγέι δτι δέν ήξεύ- 
ρω ποο μένέι, άπό έχει τραβώ κατά το Βυ- 
ξάντιον^ εμβαίνϊί μέϊά^ Sαί τόν βλε'πώ 
σκυθρωπό χαθήμένον είς μίαν γώνίάν} 

τόν πλησιάζω, άλλ’ αύτός σηχόνεται και 
τραβφ λατά τά ίΐατήσια· τρέχω Λαί τόϊί 

φθάνω, καί άφοΰ έφαγα σρκεταις κλω- 
τσ?αϊς, τόν εκθέτω τήν λύπην σου, τή^ 
μετάνοιαν σου  ̂ αλλά δεν ’μπορώ να το'f

κατα πείσω.
ΧΡΥΣ. Εχί τί σέ ελεγε j
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ΣΩΤ. ΜΙ ελεγεν ότι είσαι μία ά ν -  
έντροπος γρηά, αναίσχυντος, άναιδής, 

αφρων, ανόητος, χωρίς να, χωρίς μαλ
λιά—μυαλά 0ά είπώ.
ΧΡΓΣ. ΤΩ δυστυχία μου· τέλος έξ&κο- 
λούθβι.

ΣΩΤ. Μεταβάλλω κ’ εγώ τότε τρό
πο, χαί τον λέγω : Έάν δεν θέλ$ς μέ 

τό χαλό νά έπίστρέψν;ς είς τήν οικίαν, 
ή μήτηο σου θά μεταχειρισθ^ άλλα μέ
σα ήγουν πρώτον θά παραιτήσΐβ τόν 
Σταμάτη, θά λάβ/j δε άντ’ αύτοΰ εμέ 
πρός περισσότερον αίσχος σου.

ΧΡΓΣ. Έσέ ; ! ! ! . .
ΣΩΤ. Μάλιστα, κόπηκε ή καρ&ιά σου; 

να ίδοΰμε εγώ σέ πέρνω; "Επειτα 
τον λέγω δτι χαί δλην τήν περιουσίαν της 
τήν άφίνει είς εμέ. (καθ’ εαυτόν) ’Αμήν.

ΧΡΓΣ. Πώς Ιγεινε τότε, αμα ήκου- 
σεν αυτά ;

ΣΩΤ. Ποΰ λέν ό άνθρωπος άνάφτει 
καί χορόνει τότε τό παρετήρησα· εγινε 
θεριό χαί μέ λέγει. Δέ* πιστεύω πλέον 
τοσον τέρας νά ήναι ή μήτηρ μου, δέν 
τό πιστεύω είναι αδύνατον. Δυνατότα- 
τον χαί 9ά τό ίδϊ|ς τόν λέγω, χαί τοΰ I 
παραιτώ· από εκεί διευθύνομαι είς ενα 
φίλον μου δικηγόρον, δστις ας είναΙ κα
λά μέ ζάλισε τό κεφάλι μέ τήν διδα

χή του, μέ γραφεί δέ αύτά τά δύο 
ψεύτικα χαρτία, νά τά ίιπογράψτρς διά 
νά τον δείξω χαί θά ίδγίς τότε πώς 
θά τρέξιρ νά πέσ$ είς τά ποδάρια σου 
νά σέ ζητήσ^ συγχώρησι χαί ψ . συγ
κατανεύσει νά κάμϊ) πατέρα. J

ΧΡΤΣ. ( Ένθουσιασθεϊσα . )  Δός μου 

τό χέρι σου, Σωτήρη.

I ΣΩΤ. Τ ί; νά χόψωμ* λόγο;

ΧΡΤΣ. Ό χάρος νά σέ κόψϊ), νά
I σέ ευχαριστήσω διά τό σχέδιόν σου τό

όποιον μέ φαίνεται αριστούργημα. Μή
πως είναι αύτά τά χαρτιά ποΰ βα
σ τά ς ;

ΣΩΤ. Ναι αυτα είναι* ιδού αυτό 
I είναι το συμφωνητιχόν τοΰ γάμου μας 

ποΰ μέ συμπάθεια θά μέ πάρ^ς καί 
θα σέ παρω, αυτό δέ τό άλλο εινας 

εκείνο ποΰ ξεύρεις· πώς τό ξέρασα, 
πώς τό λένε* υπόγραψε λοιπόν χαί ας 
τελειώσουμε.

ΧΡΤΣ. ( υπογράφουσα) τρέξι τώρα 

χαί πράξε δτι άλλο χαλόν έγχρίν^ς 

καί δέν θέλω σέ λησμονήσει αν καμμιά 
φορά γένω χυρά Σταμάταινα.

ΣΩΤ. ( ταυτοχρόνως ) Σωτήραινα (ά - 
σπαζόμενος τά έγγραφα) (ή δέ Χρυσή 
εξέρχεται . )

Σ Κ Η Ν Η  Ε \

ΣΩΤ. (μόνος.) Πετεινόμηαλος ποΰ 
είσαι παλτ,όγρτ,α. [[Καί μ* όλα ταΰτα 

τρελλαίνομαι δι* αυτήν, άλλά σέ βαστώ 
πλέον από τήν μύτη κοκκόνα μου, διότι 

αύτά ποΰ ένόμισες δτι είναι ψεύτικα καί 

τά υπέγραψες, μάθε δτι είναι μέ δλην τήν 
τάξιν γραμμένα χαί μέ βοΰλες δικη

γορικές· άλλά τ ί πράγμα νά ^ναι όπου 
νά μέ χαλά τήν ήσυχία υστέρα από
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τόσα σύγουρα πράγματα, μοΰ φαίνεται 

’σαν να βλέπω έξυπνος όνειρο δτι ό 
μακαρίτης ανδρας της βρυκολακιασμέ- 
νος νά μέ κυνηγά, ό δέ γέρο Στα- 
μάτης σάν νά τοΰ βαστόί από τήν α· 
χρια τοΰ σαβάνου του χαΐ ό Κωνσταν
τίνος, δστις νά ξεκαρδίζεται απο τα γέ* 
λνία, χαΐ όσο τό πολυλογούμε τόσο καί 

σκανδαλίζομαι, Νατο πάλι! δια χαλο λοι
πόν καί χαχό ας υπάγω νά μέ εξορ- 
xiag χ’ δ Παππά Βασίλης, Ν* ίο πά

λ ι !  "Εχε για  λοιπόν Χρυσή καί το 

βράδι ή εγώ ή ό Σταμάτης· τώρα νά 
προμηθευθώ τήν βελαδα καί τα γαντια, 

(εξέρχεται).

Σ Κ Η Ν Η  Σ Τ '.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καί ΧΡΤΣΗ

ΚΩΝΣΤ. Αρκετή τόλμη τ ,̂ άληθίί$ 

νά είσέρχωμαι τό πρώτον είς οίκον Ινθα 
πρόκειται νά παιχθί) οίκτρά κωμφδία 
και τής οποίας ήρως εσομαι εγώ. Του
λάχιστον νά έγνώριζον τήν παλ^όγρηα1 

—-ελευθέριος όμως δύναμαι νά τήν κα- 
λέσω αν ένθυμοΰμαι. · . . .  τό όνομά της 
Χρυσή, λοιπόν θάρρος (κρούει τό εδα- 
®ος.) Κυρία Χρυσή! (έμφανίζεταιεκπληκ- 
τος επί τής θύρας.) Νομίζω να εχω 
τήν τιμήν νά 'ίσταμαι πρό τής κυρίας 

Χρυσής μητρός τοΰ φίλου μου Νίκου.
ΧΡΤΣ. Μάλιστα, Κύριε, άλλ’ ή ευγε

νία σας ποιος είσθε μέ συγχωρεϊτε.

ΚΩΝΣΤ. ‘Ολίγον τεταραγμένην σά; 

βλέπω κυρία* δύναμαι νομίζω μέ τήν 
θέλησίν σας νά καθήσω, ίνα  σάς αναγ
γείλω χαρμόσυνόν τινα αγγελ ία ν : ( κά- 

θηται. )
ΧΡΤΣ. Χαρμόσυνόν αγγελίαν ; !  ! 
ΚΩΝΣΤ. Μάλιστα, Κυρία, διότι ό' υι

ός σας μετανοήσας*ζηΊεϊ την συγγνώ

μην σας.
ΧΡΤΣ. Καί μήπως, κύριε, γνωρίζε

τε τά διατρέξανια;
ΚΩΝΣΤ. Μή ταράττεσθε κυρία ό Νί

κος είναι εις τών καλιτέρων μου φίλων. 
Χωρίς δέ νά εχω τήν έλαχίστην ά π - 

αίτησιν ευγνωμοσύνης έχ μέρους υμών, 

τολμώ νά σας είπω δτι χάρις τών μη

τρικών νουθεσιών τής μητρός μου και 
ττ,ί αδελφικής πρός τόν υιόν σας αγα- 
πηςμου, έτύχομεν τοΰ ποθουμένου· Uitf 
δέ καί τοΰτο άν μοι τό έπιτρέψητε θα

σας τό είπω.
ΧΡΤΣ. ’Εμπρός, κύριε.
ΚΩΝΣΤ. Έτύχομεν τήν συγχατάθε- 

σίν του άναφορικώς μέ εκείνο, όπερ αυ

τήν τήν στιγμήν μάλλον σάς ενδιαφέ
ρει. ΈπΙ δέ τών είλικρινεστάτων μου 

ενεργειών έρειδόμενος, μάλλον παρουσια- 
ζομαι παρ’ ΰμιν, ώς παράνυμφος ή, ώς 

φίλος.
ΧΡΤΣΗ. Καλέ μου κύριε, όποία'χρυσή 

μήτηρ σέ έγέννησεν ευγνωμονώ, καί υ
ποβάλλομαι είς πάντα όρον καί είς πά 
σαν συμφωνίαν, ( θαρραλεώτερον ) το ο- 

νομά σου παιδί μου.
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ΚΩΝΣΤ. Κωνσταντίνος, «ίός σας.
ΧΡΥΣΗ. Την ευχή μου Κωνσταντίνε 

ν* εχν;ς καί της παναγίας ώ av ήδυνά- 
μην όμως να εγνώριζον βυτήν τήν μη
τέρα σου.

ΚΩΝΣΤ. Μετ’ ολίγον θέλετε τήν ίδεί· 
διότι ό Νίχος χατ’ ουδέν* τρόπον ίννοεΓ 
νά ελί^) ενταύθα έχτός «ΰτής. Κατά τό 
παρόν λοιπόν χυρίκ σας αποχαιρετώ, ϊνα 
φροντίσω τα δια τό έσπε'ρας άπαιτούμενα, 
χαί εννοείται δτι δέν θέλετε προβή εις 
τήν στέψιν πρό τής άφίςεώς μου· άφοϋ 
0 3 , ώς ιίπωμεν, θα εχω τήν τιμήν νά σάς 

είμαι κουμπάρος· (εύιραπέλως). Ό  λόγος 
μας λόγος λοιπόν, χυρία, σάς προσκυνώ.

ΧΡΠΣΗ. *Ωρα σας χαλή, Κωνσταντίνε, 
σάς μένιρ χαθυποχρεωμένη, νά μή οργί
σατε* ( ό Κωνσταντίνος έξέρχεται. )

γισε τοσον ( παρατηρούσα προς τήν θύ-
ραν* ) Δόξα σοι θεέ, τέλος πάντων ί - 
φθασες ;

I k  11 \ II 5Ε\

ΧΡΓΣΟ (μόνη.) Τί μάλαμα παιδί, τί 

καλό παιδί, ό θεός να τό χαρίσιρ τούς 
γονείς του, καί αυτοί πάλιν νά απολαύ

σουν ό,τί καλόν έπιποθεΐ ή ψυχή των, ό

πως τώρα ή ίδιχή μου τόν Σταμάτη μβυ. 
Ψυχή μου Σταμάτη, πόσον ήργισες, δέν 

ήξεύρεις (ραίνεται δτι δταν λείπ^ς σύ ά - 
πό τούς οφθαλμούς μου τό παν σκοτεινόν 

παρίσταται περί εμέ, ή δέ μεγάλη μου 
αδημονία μέ χάμ$ ώστε ή ώρα νά μοί 
οαίνεται ημέρα, ή δέ ήμέρα χρόνος. Ι 
δού δμως χαΐ πόσον ώρελεΐ τό νά εχ^ 
τις πιστόν υπηρέτην. Διατί δμως να «ρ -

Σ Κ Π I* Π ΙΙ>.

&Ρ1ΣΠ xai ΣΤΑΜΑΤΗΣ (δστις εισέρ
χεται κλονιζόμενος. )

ΧΡΓΣΗ. Τί έχεις ψυχίτσα μου ; τί ε - 
παθες; τ ί τρέμεις ;

ΣΤΑΜ. ( μέ τρέμουσαν φωνήν .̂oct. ) 
"Οταν πίνω τό χρασάχι 
ή ψυχή μου ευθυμεί 

ή σαχοϋλά μου άδιιάζει 

χ ή Χρυσή μου. . . χά χά· χάι 

Δέν τό λέγ ω χαλά Χρυσή μου*

ΧΡ· Ω αλοίμονον πάλιν μεθυσμένος;
ΣΤΑΜ. ( γελών ) Τό πήρε μέ τά σω- 

ίτατ>}ς oti εδωχα ποίράδες είς τό Χρασί1 
( φδβι ώς ανωτέρω. )

*Η νύμφή μου ας ήν* χαλά 
χαί ή μιχρά ανεψιά μΰυ 
ποΰ μ ’ έκαμαν χωρίς παρ2· 
νά χάσω τά μυαλά μου*

ΧΡ. ( μετ’ οργής ) Ό  διάβολος νά 
τούς πάριρ.

ΣΤΑΜ. ( γελών) θύμωσ* ή Χρυσή 
μου, Χρυσή μου, Χρυσή μόυ, ελα μωρή 
χοντά μου, χάθεσε μωρή νά τά ’ποϋμ*.

ΧΡΥΣΗ. Δέν χάθημαι.

ΣΤΑΜ. "Αμε ’ς τό χίίλό λοιπόν τ ί, Θ4 
βγάλφς τό χρασί απ’ τήν μύτη μου, ποΰ 
επια είς τής νύμφης μου τό σπήτι; Μή 
Τ^γ^ς, εγώ χορατιύω, άχουσε νά &-
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δζ; κουβέντα, έπήγα απ’ εδώ ήγουν στδ 
παζάρι, ναί, μέ βρίσκει τό άνεψάχι μου 
μέ λέγει μέ πιάνει ελα θείο μέ λέγει είς 
τό σπήτί μας, διότΙι ή μάνα μου, δηλαοή 
ή μάνα του, ή νύμφη μου τοΰ αδελφοί 
μου γυιαΐχα μέ είπε δηλαδη εχει η μά

να του πολύν χαιρόν νά μέ ιδ^. Αχούς 
μωρέ γυναίκα τήν κουβέντα ή νά θυμώσω;

ΧΡ. Δέν εχω δρεξι ν’ ακούω ξερά

σματα· ( εξέρχεται απαρατήρητος. )

Σ Κ Η Ν Η δ ' .

ΣΤΑΜ. ( ίξακολουθων τυφλώς διηγού

μενος). Άκου λοιπόν τό τραβούμε άπό 
έχει είς τό σ π ίτ ι καί σοΰ τραβούμε κρά- 

σο πού πήγαινε γώνα, έπινα σάν θεός κει 

β*στοΰσχ τσελίκι μονάχο' μωρέ δια* 
βόλου κόρη θά μ’ άχούσγίς; μωρέ Χρυσή 
δέν μ ιλεϊς; Τό βράδυ θά βέ δείξω πώς 
νά φέρησαι, θά βέ κάμω νά πβς άντάρα. 

Μωρέ; Ά  τώρ* θά σηκωθώ α πάνω '( έ- 
γείρεται μεσά δυσκολίας και π ίπτει εως 

ου εξέρχεται και ουτος. )

Σ Κ Η Ν Η  Γ '

( Σκότος μετά τό μεσονύχνιον ) 
Αίθουσα πλουσίως χεκοσμημένη, τράπεζα 

έν τω μέσίρ Φ«·ταγωγτιμ*νϊ) **ί *τοϊμη τ.ί- 
ρις καθίσματα. Ή  Χρυσή χοιμϊται επί τίνος 
ανακλίντρου, αίφνης εγείρεται τρομάζουσ*.)

ΧΡ. Παναγία μου τ ί τρομερό όνειρο, 

ωσάν νά έκοιμήΟγιν δέκα ώρας. Ή κακο* 

μοίρα ενφ έπεσα μ’ ολο ήσυχο τό μυα

λό και έφανταζόμνιν γλΟκά όνειρα δίά 
τόν Σταμάτη μου, αίφνης νά βλέπω σα
βανωμένο ιόν μακαρίτη Vx μέ στραβό- 

κυττ-άζτι' Υ4 σ·«μι«.ίνγι τοϋτο;
ενας λόγος δμως λ έ γ «  δτι οσο ανάποδα 

όνειρα βλέπει τις τόσο καλά βγαίνουν' 
άλλά καμμίά φορά μήπωζ τοΰ άναψοί 
και κανένα κερί' θαρρώ δμως και άλλη 
φορά δταν ητο ’ς τήν ξενητείά, είδα εν* 
τοιοΰτον δνειρον άλλά τοτε ελαβα γρ3μ* 

μά του αμέσως την Ιδίαν ήμεραν. 
('Ρεμβάζει *Τιτα εγείρεται.)
*Η ώρα παρέρχεται, 6 υιός μου μετά 

τής συνοδείας δέν έφάνη, ώς κα ί 6 
Σωτήρη? άπό 24 ωρας, 6 Σταμάτης 
άκόμη δέν ξεμέθυσε καί μέ κατεζάλισε· 
μέ τε ΐς φλυαρίαις του, άκοΰ; εκεί γαμους 
ποΰ θά κάμω, καί γαμπρό ποΰ θά πάρω 

μεΟυσμενο, άμ' αύριο άν ζυπνηση Χ·αι 
δέν μέ γνωρισιρ τ ι διάβολο ν* καμω ; 
δυστυχία μου. Τουλάχιστον ο Σωτήρης 
νά ηρχετο δπωσοΰν θά μέ παρηγόρει’ άλ
λά  . . .  . Άχοΰω μουσικά όργανα ( άκρο- 

αζομένη εξέρχεται είς τόν εξώστην *as 
διακρίνουσά τ ι έηιστρε'φει μετά χαρας.) 
Έρχονται, έρχονται δς έ^υπνήσω τόν 
Σταμάτη μου. ( εξέρχεται διά, της δεξιάς 

θύρας, μετ’ ολίγον διά της άριστερας εισ

έρχεται ή συνοδεία, προπορευομένων μου
σικών οργάνων, κατόηιν δ Κωνσταντίνος 

ή Ά θη νϊ, ή ’Ασπασία καί δ Νίκος, 
πλήθος προσκεκλημένων λαμπαδηφορόυν- 

τω ν.)
( επεταί ^δ τέλος.)
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Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ

Ο «ΙΗΜΛΤΙΛΧ.

0  οίηματίοτς οΐεται εαυτόν είναι χρείτ- 
τονα τού δντο; άλαζονευόμενος διά τε τά 
τά φυσικά καί επίκτητα δώρα, δι’ ών ή τε 
?ύσις χαί ή τύχη έπροίχισεν αυτόν. Εί
ναι δε ή οίησις χαραχτήρ άνδρός ημι

μαθούς χαί έψιμυθιωμένου τον πολιτι
σμόν χαί την παιδευσιν, οίομένου εαυτόν 

κάτοχον μεγάλη; παιδείας xai παντοδα- 
πών γνώσεων, λαχόντα δέ παρά τής μοί
ρας λεπτής αγωγής χ»1 πολιτισμού, δν I 
οι λοιποί βροτοί, δ δχλο;, δέν ηύμοίρησαν 
£χοντες· οίεται δέ ο' ήμιμαθή; και δοχι- 

σίσοφος, ο' δψίπλουτος, ο' ήμιπολίτιστος 
και πιθηχίζων τήν άγωγήν χαί τούς τρό- I 
που; χαί ό μόνην άτομιχήν άξίαν φέρων 

τήν κληρονομιάν τής οικογενειακής εύγε- 
νειας· από τόν μυκτήρων τοΰ οίηματίου, 

ως άπό μυχτήρων σχολαστικού, άπορρέει 
ο εγωισμός καί οίησις, καί τά πάντα 

«ράττει χαί λέγει ουτος χατά τό μέτρον , 
τής ιδία; αλαζονείας χαί οίήσεως. Ά λα- 
ζονευόμενος χαί μέγα φρονών έπί πατρα

γαθία, επί οικογενειακή ευχλεία χαί επί 
εύγενεία οίκου, εξ 61 2λχει τήν κατα- 

γωγήν, χαί παρορών τήν ιδίαν άτομιχήν 
γυμνότητα και την ελλειψιν πάση; πραγ- I 
ματικής άξίβς περιφρονεΐ πάντας τούς 
όμοιους αυτψ χ«ί φαντάζεται αύτούς ώς 

ον«·α χατωτερα; άξια; χαί έχ ταπείνοτέ- 
ρου πηλοί λα£όντ*ς τήν διάπλασιν. Έ -

I παιΡ<5μ*νος έπί τ$ κοινωνική δέσει, 5Jy 
κατέχει χαί λησμονών δτι έφήμερα τά άν- 

| θρώπινα, παραγνωρίζων δέ χαί τά άληθή 
« ιτ ια , δι’ ά άνήλθεν είς τήν περιωπήν ε

κείνην, τήν τύχην καί τήν κληρονομιάν τής 

οίχογενειαχής εύκλειας, πληρούτάι τύφο* 

οίόμενος Ιαυτόν έξίχοντα μεταξύ τώ* 
άλλων ανθρώπων καί ευγενεστέραν ε- 
χοντα τήν φύσιν καί τήν δπόστασιν 

μίχρι τοΰ καταντάν νά θεώρησή 
xai αυτά τά συστατικά στοιχεία
του ίδιου αίματος εύγενέστερα τοΰ
τών άλλων βροτών. Γαυριών επί παιδεί* 
καί ποικίλη μαθήσει, ?j; εύμοιρει δήθεν 
τά πάντα γινώσχων χαί μηδέν έπιστάμε- 
νος. «αντάζεται δτι εχει άχένωτον τό 
ταμεΐον τών γνώσεων, έπιλήσμων ουτω 

γινόμενο; τοϋ £ητοΰ τοΰ μεγάλου φιλο
σόφου t r  o ld  α  δ η  0ΰd i r  o ld α . *Η οίησις 
προϋποτίθησιν άμάθειαν χαί άπαιδευσίαν 

I ελλειψιν πραγματική; άτομική; άξίας·
| διότι ουδέποτε ο£ άληθεΐς σοφοί χαί π ε

παιδευμένοι άνδρες, οί τυχόντες γνήσιου 
xai άχραιφνοΰς πολιτισμού, οί πραγμα
τικής άξίας χάτοχοι χαί έν γένει απαντες 

οί μεγάλοι άνδρε; έπήρθησαν ή ε'δειξαν 
τα ελαχιστα σημεία αλαζονεία; χαί οίή- 
σεω;· διά τούτο ή οίησις ένοιχεΓ, ώς έπ ίτό  

πλεΐστον,είς ταπεινάς ψυχάς χαί ενυπάρχει 

*ις “μάθεις χαί ημιπολιτίστους κοινωνίας, 
εις μιχράς χαί άσημάντους πόλεις· ό άν

θρωπος μήσυναισθανόμενος τήν ίδίαν άτο- 
μιχην αξίαν χαί μή χατανοών τήν έμβρί- 

θεΐαν τοΰ αρχαίου λογίου Γ γύθ ι σαννόκ
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επαίρεόμενος άνοήτω; δι* δ,τΐ φυσιχόν ή 
Ιπίκτητον δώρον χέχτηται, μή κρίνων 

2έ χαί εχτιμών τον άνθρωπον χατά τήν 
αρετήν χαί τιμιότητα δέν δύνατα·. νά 
θεωρηθ^ δτι εφθασε τά δρια τοΰ πολιτι
σμού χαί τής άναπτύξεως, αν μη πο
λιτισμός χαλήταί ή εν πιθηχισμψ άπο- 
μίμησις παντός δ,τι ευρωπαϊκού, αί υ- 
ποχλίσείς, ό χορός, ή ευρωπαϊκή περιβο- 
λή χαί Ετερον τοΰ πολιτισμού τούτου 
άναπόσπαστον, τό ψελλίζειν ευρωπαϊ

κήν τινα γλώσσαν,
Α· Ι·

ΕΠΙΣΤΟΛΗ A'. »

Κύριε βιβλιοπώλη Δανιήλ !
Σάς εύχαρίστοΰμεν τό δτι μάς εστεί- 

λατε τά παραγγελόμενα βιβλία· αλλα, έ- 
γώ  δμως ίδιάζομεν, δέν μάς έστείλατε 

τά ώφελόμενα είς τό σχολεΐον, άλλά τα 
άνωφελή· βέβαια, σάς επροτείναμεν, Γεω
γραφικούς πίναχας, Σαχελλ. άλλά σεΐςμάς 
έστείλατε Γεωγραφιχ. πίναχα τό όποιον 

μόνον ωφελεί εις ενα μαθητήν. Έ γώ  ό
μως δέν θά τήν παραδώσω είς ενα μόνον, 
άλλά είς άνωτέραν τάξιν, χαί είς χατω- 
τέραν χαί δέν αρμόζει· άλλά τήν ώ π ι- 
οθοδρόμησα τήν πάρε, χαί νά μάς στέλ
λας έξετεινομένας πίναχας νά έχουν δλ* 
χωριστά τά μέρη, νά τά άναρτήσωμεν 

*ίς τούς τοίχους τοΰ σχολείου. Γεωγραφ. 
πίναχας Σαχελλαοίου Νεώτυπακαί νά ω

φελήσουν εντός τοΰ σχολείου εις ολους 
τούς μαθητάς, οί ο'ποΐοι άνήχουν χαί 
τήν άριθμητι*ήν τήν όποιαν μάς εστείλα- 
τε είναι θεωρήτιχή βέβαια νά μάς στέλλας 
τήν αριθμητικήν τού βάφα άλλά τήν πρα
κτικήν αριθμητικήν ζηχώμεν παρά σοϋ.

Τ^ 8 ^ φευρουαριου 1882.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'. 

ετος 1882 τζ  12$ Ίανουαρίου.
Πρός τόν Κύριον βιβλιοπόλιν . .  . τής 

τραπεζοΰς γραμματική βερναρδάκη καί 

κατάλογον τών άνομάλων ρημάτων καλα 
δεμένα βιβλία καί ύποκάτο μέ τά μ ε- 
χεΐα  καί εναν τεστέν κόλας χαρτία 

xai εναν στουδοχόντυλον χαλον.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ\

Τ^ 14·τ) Φευρουαρίου 1882 .
Κύριε βιβλιωπόλιν Δανιήλ, 
σας παραγγέλομεν βιβλίον Παπά σπΰ- 

ρον διά τήν γύμνασιν τοΰ μαθητοΰ χαί 
Προσευχητάριον τοΰ Κοκώνη* να τα 

στέλλας χαί σάς εύχαρίστοΰμεν.
γνωστόν νά είναι είς τό βιβλιοπω- 

λεΐον σου.
ταΰτα περιμένομεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ'.

Έν Τραπεζοΰντι ό&4< Μεγτάν πογαζι 
τΤι 7νι Μαίου 1882. Βιβλιοπωλοΐον

Τώ κυρία» Δανιγιλ.

Τό αίτιον τ ϊ ;  παρούσιηςμου είναι



398 ε υ ε ε ιν ο ς  π ο ν τ ο ε

πρώτον ίη τδ  νά μάθω τα  καλά τής 
υγείας, καί παρακαλώ τόν θεόν νά σε 
φυλάξει είς χρόνους πολλούς καί καλήν 
κυβέρνησιν καί ε’.ς καλά τελεί, καί νά 
οέ όδηγεΐ πάντοτε εις καλά κε'ρδη εύ
χομαι τφ  παναγάθω θ εφ  άμήν

Κ$ί ειδοποιώ νά δώσεις είς τόν
θ ................Τ. . . . , , τοΰ γραψήματρς

χαριία δσον θίλξΐ άλλά μέν ν* ήναι 

τής καλλιγραφίας σέ χαιρετώ άδξλ· 
Φΐκώς.

Καί $ι’ «ύτά  τά χοήμ«τα τά όποϊ* 
χρεωστώ νά κακοφαίνεται, qu νυχθη

μερόν tt; τΙ̂ ν νούν ε^ναι, καί δηλο^ 

ποιώ ακόμα τού; λόγους τοΰ καλοΰ 

π«τρός £χω πρός ένθύμησιν μου κο̂ ί τά 

καλά τής φιλίας άλλά τ ί νά κάμ« 
ελπίζω δτι είς αύτάς τάς ήμε'ρας πρό
κειται νά καταβφ κβμ οέ διηγώμβζΐ τά  
ουμβ αίνοντα.

'J’aDia μένω προθυμώτατος δ κύριος 
διδά^καλρς Β. . . , , ,

ίν  , . . , , 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΙ Ε'.

Τν5 24*1 Φευρουαρ(ου 1882,

Κύριε β’·βλιωπόλη τοΰ ζν τραπεζ
οας προτείνομεν |ναν άριθμητικήν ά· 

τμήμα τών τελάρων πράξεων.

Καί άλλο σ«ς πρρτείνω το ό'τι 
προγηγουμένως μάς έγράψατε τό πρό
γραμμα τοΰ έντραπεζ. τώρχ δμως ζη , 1

τώμεν βι βλία ός μΧς άπαγγήλατε δέν 

υπάρχουν διότι έζ„τήσαμεν άπό τό γ\ 

2τος καί παρεδώ τό όποιον παραδίδε- 
με'χρι του συντακτικοί.

πρός άνάγνωσιν X. Π. . , , 

καί την Ρεν. Ιστορίαν τοΰ Άντων·άδου 

« α γραμματικήν τοΰ Γεράκη. 
νά μο3 τό γράψητβ τήν τίμήντων 

εάν Οπάρχουσιν.

9 .
ΑΙΝΙΓΜΑ,

Τής φυλής μου έΜ σημχ δύο
Εύσεβάστως προτείνω χοιίχλίνω

Δύο σύμφωνα φέρω χ»1 ταΰτα

Άφαιρών δέλεις δίς μ& θαυμάσει

Τά λριπ* γράμματά μρυ τονίζων
Καί έρρν9μ«ος αύτά απαγγέλλω

Μ’ <*νε<άλνψίς μ’ έχεις χ*ί σ’ εχω,

* #★

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

dia.%1 έμαρά>·θη τό θρησχ ςν ΐίλ ο ν  at-» 
c f y p a  τοΰ "Ε .Ι.Ιφος χα ΐ έχ .ΙοτΙσθη - 
e a r  α ί  Ο ρησχιυτιχα ί αύτοϋ π επο ιθ ήσε ις  ?

Ει’ςτον λύτην, οστις ή9ιλε δώσει ί π -  
«ρκή τήν λύσιν τοΰ άνωτέρου προβλή
ματος χορηγείται έπί Ιν ετρς ρ «Ε ζ- 
ξεινρς Πόντ?;# δωρεάν,

Λύσις τοΰ προηγουμένου αινίγματος 
Χ*ί·κρώ·τάφε-?ον == Νεκροταφεϊρν,
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

—  Ώς έγράψαμεν είς τό. προηγούμενον 
ήμών φύλλον την \ ην ίσταμένου συνήλ- 
θον τό τε -υμβούλιον, τών σχολείων καί 

τής Δημογεροντίας υπό την προεδρείαν 
τής Ά . Πανιερό,τητος τοΰ Μητροπολί

του πρός εκλογήν εξεταστικής έπιτρο- 

πής καί σύνταξιν τοΰ προϋπολογισμού 
τών σχολείων, άλλά μή γενομίνης ά- 
παρτίας προέβη τό Συμβούλιον τών βχα· 
λείων εις τήν εκλογήν ’Εξεταστικής Ε 
πιτροπής καί τοιαό'ίην έξελε'ξατο τούς 
άξιοτίμους κ. Παναγιώτην Άργυρόπου- 
λον, ’Ελευθέριον Δομνηνόν, ‘Ιωάν. Σει- 
ρηνόπουλον, Λεωνίδαν Σαυλιάδην, Α δα
μάντιον χ“ Κ. Έφραιμίδην καί Τιμο- 
λεοντα Τριανταφυλλίδην, όπως παρευρε- 

8γί κατά τάς εξετάσεις τών μαθητών 

τάς τε γραπτάς καί προφορικάς καί ύπο- 
€άλγι έξ «ύτών τήν κρίσιν αΐκής καί 
βυντάξτρ τήν δ έδυσαν ίκφεσιν πρός τό 
5υμβοάλιον τών σχολείων.

—  Συνιστώμεν είς τό κοινόν τήν ά- 
νάγνωσιν τής επισήμου είδοπίΑ ηοεως 
τού Σχολαρχείου, ήν δημοσιεύομεν κα
τωτέρω καί έν ?ι ορίζονται αί ήμέραι καί 
ώραι, καθ’ άς γενήσονται αί προφορικαί ε 

ξετάσεις τοΰ τε Φροντιστηρίου καί Παρ
θεναγωγείου καί τού κεντρικού παιδα

γωγέ ίου κ « ί νηπιαγωγείου καί τών νη
πιαγωγείων τών προαστείων.

—  Σήμερον περατοΰνται αί γραπταί 
ϊξετάσεις τών σχολείων άρξάμεναί άπό 
τ ι ς  παρελθούοης πέμπτης.

—  Έχ παραδρομές έσημειώΟη είς τό 
προηγούμ»νον φύλλον ή δωρεά τον αξιό
τιμου κ. X" Πάνου Σουλιάδου λίρ. 45  
άντί 4-9 και τοΰ κ· Παναγ. ’Ακριτίδοι* 
λίρ. 55 άντί 45 .

— ’Δφίκοντο έχ Βατούμ οί αξιότιμοι », 
X" Κιανστ. ’Εφραιμίδης, χαί X" Δημ. 
Κωνσταντινών, έχ Ποτίου δε ό αξιότιμος χ« 
Γεώργ. Κοχχινίδης»

— Τήν παρελθοΰσ*ν τετάρτην κτί
στης έργαζόμενος εν τ^ οίκοδομουμένν^ 

οικία τών άδϊλφών λεμπλόγλου, έν ά- 
νήρχετο κλίμακα στηριζομενην επί τοί-· 
χου άνεγειρομένου, δπως τοποθετήσ^ επί. 
τοΰ τοίχου τβάτου ογκώδη ορθογώνιον 

λνθβ,ν αίφνης θραύεται ή. κλίμαξ καί h  
κτίστης καταπίπτει έξ αυτής δπτιος, με
τ ’ «ύτόν δέ καί ό λίθος 8ν εφερε, μή τα* 

ποθετηθείς Ιπί τοΰ τοίχου καλώ.ς, π ίπτει 
χαί καταπλακώνει τόν δυστυχή. Π2σα ια 

τρική περίθαλψις πρ.ός βοήθ,ειαν τοΰ πα- 
θόντος κτίστου άπέβη ματα ί* καί μετα 
άγωνίαν βλίγων ωρών 6 δυστυχής εξε- 

πνευσε.

K ep is  σ υ π ά κ ια  τον tE v& lrov  ΠόντουΛ*

Προτιθέμενος προσεχώς να πέμψω 
πρός ήμάς διατριβήν περί τών σχο
λείων τής ήμετε'ρας χωμοπόλεως, πε

ρί τών ν ϊώ ν αΰΐής καί ιώ ν  χτημάτων

χαί προσόδων αύτών, περι τής εμπο
ρικής αυτής χινήσεως, περί του πλη
θυσμού αύτής τ? τής χωμοηόλεως χαΐ 
αών χατα τήν περιφέρειαν «ύτής έλλη- 
λ.ηνιχών χωρίων, άρκουμαι σήμερο.'*
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είς τό να γνωστοποιήσω ύμΐν δτι 
έφορος μέν Ταμίας τών 'Ελληνικών 

σχολείων τής χωμοπόλεως εξιλέγη ε
φέτος ό χ. Δαμιανός Κουτάλ, εχων 
συνεπιχούρους τον χ. Ίωάννην ; Συμεω- 

νίδην χαί τον χ. Μιχαήλ Χαραλαμ- 
πίδην, ταμίας δέ τοΰ ναοϋ τοΰ αγίου 
Γρηγορίου έξελέγη ό χ. ’Ιωάννης Κυ- 

■πριανίδης. Ή χωμόπολις ελπ ίζει πολ- 
λά χαί χαλά έχ τής δοαστηριότητος τών 
εΐρημέ'νων.

I. X. Γ.
Έ ν Πλατάνοις τ^ ΙΟ/j ’Ιουνίου 1882 .

Αί ενιαύσιοι προφοριχαί εξετάσεις τών 

Έλληνιχών εκπαιδευτηρίων Τραπεζοΰντος 
άπό τής προσεχούς Κυριαχή ς, 13 ης ’Ιου
νίου άρχόμεναι παρατείνονται μέχρι τοΰ 

τελευταίου Σαββάτου μηνός ίσταμένου

( 26 ’Ιουνίου.) Γίνονται δέ χατά άχόλου- 
ίον σειράν.

Π αρθ ϊταγω γε ϊον  χα ϊ Ν ηπ ιαγω γέ t o r .  

’Ιουνίου 13. Κυριαχή* άπό τής 9 — 12 
π. μ. χαί άπό τής 3·=6 μ. μ. 

(τουρκιστί άπό τής 1—4 
χαί άπό τής 7 — 10.

»  14  Δευτέρα· άπό τής 7*]» — 12 

π . μ . χαί άπό τής 3 —6 μ . μ. 
( τουρχ. 11 «].4— 4 χαί 7 — 10.)

K tn p ix b r  Π a ι^ aγω γεΐor χ α ϊ Ν ηπ ια - 
γω γε ΐo r .

» 15 Τρίτη· άπό τής 7  *]2 — 12

π . μ . χαί άπό τής 3 —6 μ. μ. 
( τουρχ.11 — 4  χαί 7 — 10. )

Ίουν. 16 Τετάρτη· άπό τής 7  i]a  -1 2  
« .  μ. χαί άπό τής 3 — 6 μ. μ. 

( τουρχ. 11 i]a  -— 4 χαί 7 — 10. ) 
» 17 Πέμπτη* άπό τής 7 *]a -  12

(τουρκιστί 11 *]2 —  4 . )

Ν ηηιαγω γιΐοτ ’ ΕζωτεΙχ*?

» 17 Πέμπτη άπό τής 3 —6 μ. U.
( τουρχιστί 7 — 10. )

N^πtaγω γβϊor Χρίστον.

»  18 Παρασχευή άπό τής 8 — 12
π . μ. ( τουρχ. 12—4.)

Νηπιαγωγεΐον JayroHrioq.

» 18 Παρασκευή άπό τής 2 ' ] 2— 6
( τουρχιστί 6 '|2— 10. )

Φ ροπιστήριοτ.

» 20  Κυριαχή άπό τής 9 — 12 π . μ.

( τουρχ, 1— 4. ) χαί άπό τής 

3 — 5 μ. ρ. ( 7 —9 τουρχιστί.)

ι> 21 Δευτε'ρα . άπό τής 7  '] t— 12
»  2 2  Τρίτη 1 π . μ. χαί άπό
» 23  Τετάρτη I τής 3 —6 μ. μ·
» 24  Πέμπτη | ( τουρχ. άπό τής
»  25  Παρασχ. I 11 ']*— ■4 χαί άπό
a 26  Σάββατ./ τής 7 — 1 0 .)

Έ χ τοΰ Σχο2αρχείου.

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Δ. ΞΙΦΙΛΙΝΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ A. Ν. ΙΕΡΟΚΛΗΣ


