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ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ.

Ό αναγνώστη; εν ταΐς δημοσιευ- 

θείσαις εις τρία κατά συνέχειαν φύλλα 

τοΰ ήμετέρου Περιοδικού Ιπ ιστολαΐς, έχ 

τών μεσογείων προελθούσαις» έναργώς ε ι-  
2εν, οίον 6a.Su σκότος χαί αδιαπέραστη 

άχλύ; επιχάθηται επί των μεσογείων 

τούτων χωρών, 4ς οΐχούσι δύστηνοι ομο

γενείς ήμών* πολλοί επεχριναν την δη— 

μοσίευσιν των επιστολών ΐου*ϋν5 δι η; 
ήθελήσαμεν μόνον νά δώσωμεν πιστήν 

χαί πραγματικήν εικόνα τής πνευματι- 

χής χαταστάσεως τής ύπ*ρ ημάς χώρας, 

εϋρίσχοντες τον τρόπον τούτον θίγοντα 

τήν φιλοτιμίαν των ενδιαφερομένων καί 
εκτιθέντα τά πνευματικά κεφάλαια τώιΐ 
έπαγγελλομένων τον διδάσκαλον εις τάς 
-/ώρας ταύτας· ημάς τουναντίον εις τήν 

δημοσίευσιν τούτων παρώρμησεν η ακρα- 

δαντος πεποίθησις, ήν τρέφομεν δτι τά  

χαταβιβρώσκοντα τό εθνικόν ημών σώ

μα αφανή ελκη χαί τα χαχώς παρ’ ή- 

μΐν εχοντα μόνον διά τής ειλικρινούς 

προς άλλήλους έξομολογήσεως καί άδ ίλ-

φιχής περί τής χαχεκτικής αυτών κα- 

ταστάσεως συζητήσεως χαί τής παραστα- 

σεως τής αληθούς τών πραγμάτων χα
ταστάσεως χαί δποδείξεως τών προσφό- 
ρων πρός Θεραπείαν μέσων δύνανται νά 

θεραπευθώσι, τά Ά χρήζοντα προαγωγής 
xal βελτιώσεως επί τά χρείττω νά προα- 
χθώσι xal νά μετααρυθμισθώσι, άναδει- 
χνυμένης ουτω τής ήμ*τέρας πατριδος xal 
τοΰ σκοπού τής έχπαιδεύσεως λυσιτελε- 

στέρου χαίχαρποφορωτερου εις την περί η
μάς χώραν καδισταμένου. Έπρεσβεύσαμίν 

χαί πρεσβεύομεν δτιαν μη επανειλημμένως 

χαί ακριβώς χαταδείξωμεν τήν «πείγου- 
σαν πνευματικήν άνάγκηντών μεσογείων 

σπουδαία χαί πραγματική φροντίς περί 

αΰτής οΰδεμία θέλει χαταβληδή, δτι αν 

μή έγείρωμεν διαπρύσιον τήν φωνήν δεν 

θέλομεν αφυπνίσει τούς έν ληδάργφ πα- 

ραδεδομένους, οϊτινες άγρυπνον εδει να 

εχωσι τδ δμμα δπως δυνηδώσι νά άνεύ- 

ρωσι τά άληδή αίτια τής χαταστάσεως 

ταύτης καί επιφέρωσΐ τήν δέουσαν θε

ραπείαν.

Καί έν προηγουμένψ φύλλφ έγράψα- 

μεν καί ενταύθα έκαστος εύχερώς δύ- 

ναται νά έννοήσ^, οια παιδεία δύν*-
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ΐα ι  νά μεταδοδΐ) χαί οία γράμματα να 

ο'ίοαχδωσι παρα τοιούτων οπαδών τοΰ 
ι ίογ ίου  ' Ερμου $ τον διδάσκαλον έπαγ- 

γελλώμενων, ’Αλλά πολλοί παρ’ ήμϊν 

νομίζουσιν ότι άρκεΐ νά υπάρχω Εν οι- 
ονδήτίοτε σχολεϊον με τε'σσαρας ξηρούς 

τοίχους εν Ttvt χωριω, άρκεΓ να φοι- 

τώσιν έν α ύ ΐψ  2 0 -  30  γυμνόποδες μα- 

δηταί καί παρακάδηται μεταξύ αυτών 

διδασκαλός τ ις απόζων, μόλις στο^εΐα  

τινά άναγνώσεως καί γραοής ώς χε^ά- 

Λαία της μαδήσεως αυτού θέρων, μ ή 

έννοών καν ία  άναγινωσκόμενα, χαί 6 
σχοπός τής έχπαιδεύσεως καί τής μ ετα- 

δόσεως τών φώτων καί τής παιδείας 

δαυμασίως έπετεύχδη, ή εθνική ιστορία 

χαί τά έδνικά μάλιστα ονόματα Πλαται- 

ευς και Μαραδών εΰρίσκουσι πλέον ή - 

χω  εις τας χαρδιας τών όρεσιτρόκων ο

μογενών καί ή συναίσδησις τοΰ έδνισμοΰ 

πληρούσα αυτούς ζωής επέρχεται χαί χ,α- 

τακτ^ί τήν τε ψυχήν καί τόν νοϋν αυτών. 

Έντεΰδεν ?πετα ιοτι άνάγκη έπιβάλλουσα 

και φροντις αναπόοραστος παρίσταται ή 
μορφωσις διδασκάλων, συναισδανομένων 

την υψηλην ΐοΰ δίδάσκάλ.ου αποστολήν, 

ινα και η εχπαιοε^σις λά^^ αξίαν τοΰ ό- 

νόμαΐος υπόστ.ισίν xs-.j οί καρποί τής π α ι

δείας αγλαοί και λυσιτελείς άπΟχομ'.σδώ- 

(Μν* οτι' προς επίτευξιν τοΰ σκοποΰ τής 

ίχπαΐδεύσεως ανάγκη έν πρώτοις νά δη- 

μίουργηδώσι χαί παρασκευασΟώσι τά έ- 

« ΐΐή δ ε ια  όργανα, άτινα καί τόν σκοπόν 
toStoV ήδεχον χατανοήσει καί προς τήν

επ ιτυχ ίαν αΰτοΰ σκοπίμως καί λυσιτελώς 
ήδελον εργασδή. Ορος τούτο δε, ώς άλ

λοτε εγράύαμεν, μόνον πρόσφορον χαί 

συντελεσΐικον μέσον κρίνομεν τήν ιίρ υ- 

σιν ditlacxaJscoD  προς μόρφωσιν δημο

διδασκάλων, διότι οΰτω εν τε τ^ πόλει 

ταύτ^ τών γ ραμμ ά τω ν  καί τοϊς μεσο- 

γείοις δύναται νά δοδί; δημοτική 

εκπαίδευσις έπαρχής καί ωφέλιμος· ή δέ 

ϊδρυσις χαί συντήρησις τοιούτου διδασκα

λείου, εχοντος διετή σειράν μαδημάτων 

τής νέας συνδιδακτικής μεδόδου υπό αρ

μοδίων παιδαγωνών διδασκόμενων, ουτε 

έκ τών δυσχερών χαί ανέφικτων έργων 

δύναται νά λογισδ/j, ουτε δαπάνης με

γάλης χαί δυσευρέτου δ ε ΐτα ι, ώστε έκ 
πρώτης άψετηρίας να προσκρούσει κα 

τ ’ άνυπερβλήτων δυσχερειών απαιτείτα ι 

μόνον διακαής πρός διάδοσιν τής παιδείας 

πόθος, ώς έλατήριον τών ήμετε'ρων ενερ

γειών, ειλικρίνεια καί όμόνοια, ώς μοχλός 
τών ήμετέρων πράξεων. *Αν δέ τ ις δεω- 

pr, ανέφικτα καί δυσχερή τά λεγόμενα ας 

παϋσϊ) τουλάχιστον παμιστών ίσως ρόδινα 

τά πράγματα καί πρεσίεύων δτι καλώς 

eyoja·. τά τής έκπαιδεύσεως παρ' ήμΐν 
καί οτι έκπληροΰμεν άπαρεγκλίτως τό 

καθήκον ήμών πρός τε τήν ήμετέραν πό- 
Λιν καί τούς περίοικους, οτι ή παιδεία

διαοίοεται καί τά φώτα ’επέχυσαν παντα- 

χοΰ τήν φαιδράν καί άΐδιον αυτών λάμ - 
ψιν.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Κ Α Ι  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΪ\ΝΙΚΑ 

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

Έ νφ  ό ’Ιουστινιανός ήσχολεΐτο περί 

τά  νομοδετιχά αΰτοϋ έργα μιχροΰ έδέη- 

σεν έν ετε·. 5 3 2  νά άποβάλν) τήν βα- 

σιλ.είαν ενεχα στάσεως εν Κωνσταντ'.νου- 
πόλει έχραγείσης. 'Π στάσις αυτη διεξή- 
χδη υπό τών λεγομένων φατριών τοΰ ιπ 

ποδρόμου, ώστε πρόσφορον είναι νά είπω  
μεν ένταΰδά τινα περί τής αρχής καί τών 

περιπετειών τών περιωνύμων εκείνων α

γώνων, τών όποιων έλάβομεν καί προη

γουμένως αφορμήν νά άναοέρωμεν τό ό

νομα, άλ.λά δέν παρεστήσαμεν ετι δλην 

τήν σπουδαιότατα. Αί άρματοδρομίαι ά- 

πετέλουν άνέκαδεν μέρος τώνπανηγύρεων, 

δσαι έτελοΰντο εις πολλάς έλληνίδας πό- 

λ,εις, καί ών έπιφανέστεραι ήσαν τά "Ισδ- 

μ ια , τά Νε'μεά, τά Πύδια, χαί μάλιστα 
τά ’Ολύμπια, περί τών οποίων έν έκτά- 
σει ώμίλήσαμεν έν τψ  πρώτφ τόμφ. Με

τά τήν διάδοσιν τοΰ ελληνισμού εις τάς 
πρός βορραν καί άνατολάς τής κυρίως 

'Ελλάδος χώρας, μετεφυτεύδησαν είς τάς 
χώρας ταύτας καί αί έλληνικαί έκεΐναι 

πανηγύριις, ιδίως είς Α ίγάς, Θεσσαλονί

κην, Νικόπολιν, ΔΓον, Κύζικον, Μαγνη

σίαν, Νίκαιαν, Πέργαμον, Άνάζαρβον τής 

Κιλικίας, Σίδην, "Έφεσον, Σμύρνην, θ υ ά -  

τειρα, Ταρσόν, Ά ττάλε ’,αν Τράλλεις, Τ ύ ,
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ρον, ’Αντιόχειαν, ’Αλεξάνδρειαν· άλλα 

καί εις πλείστας άλλας πόλεις τής ’Α

σίας καί ’Αφρικής. Πολλοί τών αγώνων 

τούτων εφερον αΰτό εκείνο τό ίερδν, το 

ελληνικόν τών ’Ολυμπίων όνομα, εί καί τ ι-  

νες προσέλ>αβον, τοΰ καιροΰ προϊόντος, 

ήδη ρωμαϊκά. ’Ιδίως δέ τόν ελληνικόν 
αμα καί ρωμαϊκόν τοΰτον χαρακτήρα ε ι-  

χ εν ό έν ’Αντιόχεια ’Ολυμπιακός άγων, 

όστ’.ς άπέβη πολύκροτος άπο τής τρίτης 
μ . X . έκατονταετηρίόος καί παραδόξως 

ήκμασε μέχρι τών άρχών τής έκτης, ό- 

τε έν ετει 521 χατηργήδη υπό τοΰ βα - 

σιλέως ’Ιουστίνου.
’Αλλά μάλιστα ιστορικής μνείας άξιαι 

υπ ήρξαν  αί άρματοδρομίαι τής Κωνσταν

τινουπόλεως, α'ίτινες καί έξαιρετως φυ - 

σικψ τφ  λόγω5 διωργανώδησαν κατά τον 

τρόπον τών έν 'Ρώμΐβ έπιχρατησάντων 

ιπποδρομικών αγώνων. ’Εν τή αρχαία 

ταύτιρ, ταϋ κράτους πρωτευούστρ τα συ- 

ναγωνιζόμενα άρματα όντα κατ’ άρχας 

δύο, επειτα έοιπλασιάσδησαν· τέσσαρα δε 

ωσαύτως υπήρξαν κατ’ άρχάς έν Κων- 
σταντινουπόλει, άλλνά βραδύτερον περιω- 

ρίσδησαν καί ένταΰδα εις δύο. Τά χρώ

ματα τοΰ ιματισμού τών δύο κατά πρώ
τον έν ’Ρώμτ) είσαχδέντω'> αρματηλατών 

ήσαν τοΰ ενός λευκόν, τοΰ άλλου έρυδρόν 

τά δέ χρώματα τών μετά ταϋτα προσ- 

τεδε'ντων δύο ήσαν τοΰ ένός πράσινον, 

τοΰ άλλου κυανοϋν· καί τά δύο τελευ

ταία ταϋτα εΙ»αι τά επί τέλους παραμει- 

ναντα εν Κω^σταντινουπόλει. Τοσαύτη
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δέ ^το ή φιλοτιμία τών άγωνιζομένων 

καί τοσοϋτον σφοδρά τά τιάθη τα όποια 
έχίνουν παρά τοΐς θεαταΐς, ώστε πρωϊ- 

μώτατα εΐχον σχηματισθή εν 'Ρώμιρ φα- 

τρίαι κατά τά διάφορα των άρματηλα- 
τών χρώματα, οί λευκοί, οί ερυθροί, c.l 
πράσινοι, οί κυανοί ή βένετοι των οποί
ων αί θορυβώδεις καί ενίοτε αίματηρα ί 
εριδες έτάραξαν πολλάχις τήν πόλιν. 
Καί δμοιαι φατρίαι έσυστήθησαν εν Κα>ν- 

σταντινουπόλει άναγνωρισθεΐσαι, δπως 

εν ‘Ρώμγ| ΰπδ τής “ρχής και προσλαβού- 
σαι δημοτικόν τινα όργαν.σμόν, διότι ώ- 

νομάζοντο δήμοι, ειχον έκαστη τον δή
μαρχον αυτής χαί τον κατάλογον των 

μελών κατατεθειμένον έν τφ  έπαρχείω 

τής πόλεως. 'Ο κατάλογος δμως ουτος 

2έν περιεΐχεν, ώς φαίνεται, εί μή τους 

κυριωτάτους τών δημοτών. Τουλάχιστον, 
περί τά τέλη τής έκτης έκατονταετηρί- 
οος, επί Μαυρίκιου τοϋ βασιλέως, οί έν 

τ9) βασιλευούσ^ έγγεγρσμμένοι Βένετοι j 
•Γ,σ̂ ν 15 0 0 , οί δέ πράσινοι, 9 0 0 , ένώ 

είναι βέβαιον οτι πλεΐστοι τών κατοί

κων τής Κωνσταντινουπόλεως κατετάσ- 
σοντο εις τήν μίαν ή τήν άλλην τών 
μερίδων τούτων.

Ά λ λ ’ έάν οί ιπποδρομικοί τής νέας 

πρωτευούσης άγώνες διωργανώθησαν, ώς 
πρός τούς εξωτερικούς τύπου;, καθ’ ό- 

μοίωσιν τών άγώνων τής *Ρώμης( ό ελ

ληνικός χαραχτήρ τών κατοίκων τής Κων

σταντινουπόλεως καί αί αναμνήσεις υπό 

τών οποίων «εριεστοιχίζοντο έτροπολό -

γησαν ούσιωδώς το πνεύμα τής πανη- 
γύρεως τούτης. Τοϋ ιπποδρόμου τής Κων
σταντινουπόλεως ούδεμίαν έννοιαν δύνα- 

ται νά δώσ$ τό έπί τών ερειπίων αυ
τού άπλούμενον σήμερον Άτ-Μ εϊτάν. Τό 
μέν πλάτος τοϋ ’Δτ-Μειδάν εμεινεν ίσον 

σχεδόν τοΰ ιπποδρόμου, ( 1 4 0 — 15 0  βή
ματα,) άλλα τό (μήκος (250 βήματα,) 

μικρόν υπερβαίνει τό τρίτον (690 βήμα
τα) τοΰ αρχαίου εκείνου θεάτρου. Πλήν 

τούτου τό Ά τ-μεϊδάν slvat επίπεδον ε- 

χον μέν άφ' ενός τό περικαλλ.ές τζαμίον 

τοϋ Σουλτάν Ά χμέτη, άφ’ έτε'ρου δμως 

ελεεινά τινα κτίρια, ένφ 6 ιππόδρομος 

ητο άμφιθεατροειδές σύμπλεγμα λαμ
πρών οικοδομών, βάθρων, κιόνων, άγαλ- 

μάτων, περιτετειχισμένον καί εχον δια
φόρους πύλας. Έκ τών ποικίλων τούτων 

οικοδομημάτων καί κοσμημάτων, δέν «ίμ- 
ποροϋμεν νά άναφέρωμεν ενταύθα εΐμή 

ολίγα τινα, τά κυριώτερα. Προ πάντων 

άςίον μνείας εινα; τό λεγόμενον Κ άθ ι 
σμα ,  τό μέρος δηλ. δπου καθήμενοι ό 

αύτοκράτωρ,*ή βασιλική οικογένεια καί οί 

επισημότατοι τών έν τέλει, έθεώρβυν 
τούς άγώνας. Τό Κάθισμα τούτο, τό ό
ποιον ύπεστήριζον καί ίκόσμουν ειχοσι- 
τέσσαρες υπερύψηλοι κίονες, εκειτο επί 

τής κορυφής τοΰ ιπποδρόμου, περί τήν 

καλουμένην, ώ: από τοϋ σχήματος, Σφεν
δόνην, ήτις ^το τά έσχατον τοΰ θεάτρου 

μέρος, αντίκρυ τών οικημάτων τής τών 

ίππων αφετηρίας* δθεν εκλαμβάνεται 

χαί άντί τοϋ τέρματος η τής νύσσης τοϋ

ΕΥΞΕΙΝΟ

σταδίου, διό εκαλείτο και Σ τ άμα ,  έχ 

τοΰ δτι έκεΐ έσταμάτων οί ίπποι τρέχον
τες. Ένθεν δέ καί ενθεν, καθ δλον τό 

μήχος τοΰ ιπποδρόμου ?,σαν βαθμηδόν 

διατεθειμένα τα Κ αθ ίσ μ α τα  ή Βάθοα  
τών Δήμων, τά όποια εκαλούντο προσέτι 

καί Σ τ ο α ϊ^ χ αί Π ερ ίπατο ι,  και 'A ra -  
f i d i pai y  χαί κατά μετωνυμίαν Aijuoi. 
Έν τφ  μέσφ τοΰ έπιμήκους τουτου τέ- 

τραγώνου ετελοϋντο οί άγώνες καί ισταν- 

το πλεΐστα Ιργα τέχνης πάσης εποχής 
καί παντός είδους. Έχει ΰπήρχον οι | 
περίφημοι τέσσαρες επίχρυσοι 'ίπποι εις | 

ενα τών όποιων, εργον οντα, ως εικα,ε- 

τα ι τοΰ Λυσίππου, άπτ,ωρημενον δ’ ε- 

χοντα τόν πίδα, άναφίρονται οι εν τ^ 
Άνθολοytcf  σωζόμενοί οϋτον στίχοι Μι
χαήλ τοϋ Ψελλοΰ.

Έμπνου; ό χαλκούς ίππο; οΰτος όν βλέπεις.
Έμπνου; άλ.,Οΰς χαί φριμάσσετιι τάχα.
Τ ίν πρόσθιον δέ τοϋτον έξαίρων πόδα,
Βαλεΐ σε και λίξ, εΐπερ ελβης πλησίον.
ΔραμεΓν καβορμϊ, στή»ι, μή προσέγγισές·
Μάλλον δέ φεΰγε, μή λάβης -cb τοϋ λόγου.

Οί ίπποι ουτοι άρπαγέντε; υπό τών 

Λατίνων, επί τής υπ’ αυτών πρώτης ά -  

λώσεως, μετεχομίσθησαν ιΐς  Ένετίαν, 

οπου άχρι τούδε "στανται έν τώ προαυ- 
λ ίφ  τής τοΰ αγίου Μάρχου εκκλησίας. Έν 

τψ  ίπποδρόμω τής Κωνσταντιτουπόλεως 

εϋρεν ωσαύτως άσυλον ή χαλκή οφιοει

δής τρικέφαλος στήλη, έφ’ ης ητο επι
τεθειμένος πάλαι ποτέ χρυσοΰς τρίπους 

έν Δελφοΐς, άμφότερα άνι,θήματα τοΰ κοι-

— Β— —
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νοΰ τών Ε λλήνων έκ τών λαφύρων τοΰ 

Μηδικού πολέμου, ή δέ στήλη αυτη, ή 

μεταχομισίεΐσα αυτόθι υπό τοΰ Μεγάλου 

Κωνσταντίνου, σώζεται άχρι τοΰδε έπί 

τοΰ αΰτοϋ χώρου, εΐ καί δεινώς| ήκρω- 

τηριασμένη. Έ χει προς τούτοις ΐσταντο 
αγάλματα ομηρικών θεών καί ηρώων, πο

λυάριθμοι άνδριάντες βασιλε'ων εθνικών 

χαί χριστιανών, μαρτύρων τοϋ Ευαγγε

λίου, υπουργών τοϋ ανατολικού κράτους, 

ηνιόχων, φιλοσόφων, ιατρών, καί π λ ε ΐ-  

I στα έργα ελληνικής, ρωμαϊκής καί α ι ρ -  
; πτιαχής τέχνης, έν οίς μάλιστα έθαυ- 

μάζοντο ό χαλκούς ‘ Ηρακλής «  εργον 

πρώτον καί ύστατον » τοϋ Λυσίππου, ο 

Καλυδώνιος Κάπρος χαλκούς ώσαύτως, 
και ό χαλκούς άετός δν ^έστησεν ’ επ ί 

στήλης Απολλώνιος ό Τυανεύς, διηρκό- 

τα μέν τάς πτε'ρυνας, διονυχίζοντα δέ 

δφιν* καί νεάνις άνέχουσα έπί τής δεξιάς 

χειρός έφιππον άνδρα στρατιώτην, μη- 

δενός ΰπάρχοντος έρείσματος. καί νΑρ- 
τεμ ίς, προς ήν οί παλαισταί έγυμνάζον- 

το. Ά λλα  μακρόν ήθελεν είναι ν’ ά -  

παρίθμηθώσι πάντα· τούτο δέ μόνον έπ ι-  

φέρομεν οτι ό ιππόδρομος άπεικόνιζεν ά- 

κριβέστατα άπαντα , τουλάχιστον τά εύ- 

γενέστερα ^στοιχεία, έζ ών συνεκροτεϊτο 

τό άνατολικόν κράτος· διότι έβλεπες έν* 

ταϋθα καί ρωμαϊκάς καί άνατολικάς, καί 

Ιθνικάς καί χριστιανιχάς καί προ πάν

των έλληνικάς παραδόσεις, ώστε όρθώς 
παρετήοησεν ό ήμέτερος Σπυρίδων Ζαμ- 
πέλιος δτι οί κάτοικοι τής Κ ωνσταντι-



422  ΕΤΞΕΙΝΟΣ Π 0ΝΤ02

νουπόλεως, όσονδήποτε αμαθείς καί αν 
ύποθέσωμεν αυτούς, ητο αδύνατον \άμεί- 

νωσιν αδιάφοροι προ; τήν προγονικήν 

εύκλειαν καί χάριν ενώπιον τοσούτων 

ζωντανών ούτως είπεΐν αυτί); μαρτύρων. 

Έτεύθεν δέ ή αυτόθι τελούμενη πανη

γύρ ι; προσέλαβε προ πάντων ελληνικήν 

τινα κομψότητα. Ούτως έπί παραδείγμα - 

τος, προσερχομένου τοΰ βασιλέως είς 

τον ιππόδρομον κατά τους έν μηνί μ α ίφ  

αγώνας, οί πράσινοι έχαιρέτιζον αύτέν 
■πρώτοι ψάλ)οντες.

’Ίδϊ tb εαο το xaAbv πάλιν επανατέλλει· 
οι δέ Βενετοί έπανελάμβανον αμέσως έ

πειτα*
Φέρον υγείαν και χαράν και τήν ευημερίαν.

Κα'ι έξηκολούθουν τοιουτοτρόπως cjioov- 

τες εν άντιφωνί^ έκάτεροι άλληλοδιαδό- 

γως  άνά ενα στίχον τοΰ παναρχαίου ε

κείνου δημοτικού άσματος, τοϋ οποίου 

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος δέν διε- 

σωσε δυστυχώς εις ημάς εϊ μή τήν αρ

χήν. Τά δέ χαρίεντα ταΰτα κοσμήματα 

τής πανηγύρεως περιεποιουν εις την πα - 

νήγυριν φαιδρότητά τινα ό)ως αλ/.οτρίαν 

τών ιπποδρομικών άγώνων τή ; Ρωμη;· 

Πλήν τούτου αί ιπποδρομικοί φατριαι 

τή ; Κωνσταντινουπόλεως έξώκελλον μέν 
καί αϋταΐ εις έριδας καί διαπ/ηκτισμού;, 

ο’ϊτινες ήθελον είναι γελοίοι εάν δεν άπέ- 

βαινον πολλάκις φονικοί· άλλά πρυσε'λα- 
βον μ,άλιστα από τών μέσων της π έμ 

πτης εκατονταετηρίδες κ*ί τινα πολιτικόν 

χαρακτήρα, Τώ οντι έπί Ζήνωνος, έπί

’Αναστασίου, έπί ’Ιουστίνου αί φατρίαι 

έκεΐναι ήγωνίσθήσαν πολλάκις ΰπέρ τοΰ 

δ^ΐνος ή δεΐνος μνηστήρο; της άρχης, 

ύπέρ τούτου ή εκείνου τοΰ θρησκευτικού 

ή πολιτικού ζητήματος διά διαδηλώσεων 

καί στάσεων, ών τινες κατήντησαν φοβε

ροί. Δεν θέλομεν νά άποδώσωμεν είς τήν 

πολιτικήν ταύτην ενέργειαν τών ίπποδρο- 

μικρών φατριών σπουδαιότητα πλείονα 

τής προσηκούσης, μηδέ νάύπολάβωμεν τάς 

φατρίας ταύτας ώς έκπροσωπούσας οπωσ

δήποτε τήν εθνικήν θέλησιν απέναντι τής 

απολύτου μοναρχίας, ούτε ό τρόπος καθ’ 

δν αύται συνεκροτοΰντο, ούτε αί άφορμαί 

καί αί περιπέτειαι της ένεργείας -αύτών 

έπιτρέπουσι νά αποδοθή εις ούτάς τοσαύτη 
άξια. Πϊρατηροϋμεν μόνον OTt, άντί νά 

πίριορισθώσιν είςπαιδοριώδει; καί κτηνώ- 

διις περί τή ; νίκη; τού δεΐνο; ή δεΐνος 

χρώματος διενέξεις, δπερ συνέβαινεν έν 

’ Ρώμτ) ΰπέκυψαν εις τον εμουτον τοΰ ελ

ληνικού έθνους χαρακτήρα καί μετεβλή- 
θησαν έν Κωνσταντινουπόλει εις φατρίας 

πολιτικά ;, αΐτινες πολλάκις έπενήργησαν 

είς τήν τύ'^ην τοΰ κράτους.

Ούδεμία τών στάσεων έκείνων άπέβη 

τόσον έναγώνιος καί αιματηρά, όσον ή 

κατά τό πέμπτον ετος τής τοΰ Ιουστι

νιανού βασιλέως έκραγεϊσα, ήν πρόκει

τα ι νά ίστορήσωμεν ενταύθα. Τήν στάσιν 

ταύτην ΰπεκίνησε πιθανώτατα πολιτική 

τις φατρία, ήτις ήθελε νά άναβιβάσβ 
εις τόν θρόνον ενα τών ανεμών τού ’Α 

ναστασίου. Είναι αληθές οτ; συνήθως

«οδίδεται είς τούς μεταξύ Βενέτων και ι 

Πρασίνων διαπληκτισμού;· άλλ* οί δια- | 

πληκτισμοί ούτοι υπήρξαν απλή πρόφα- ί 

σ ι; τον κινήματος. Ό  ’Ιουστινιανός άμα 
βασιλεύσα ;, άπεφήνατο διά διατάγματος 

τήν άπόφασιν αυτού νά τιμωρήσν) πάν- 

τας όσοι ωφελούμενοι έκ τών ιπποδρομι

κών ερίδων έξώκελλον είς κακουργήματα, 

αδιαφορώ; είς ποιον χρώμα άνήκον, αν 

συνετάσοντο δηλαδή μετά τών Πρασίνων 

ή τών Βενέτων. Κατηγορεϊται δμως οτι 
άπέκλινεν ούδέν ηττον πρός τού; Βενέ- 

τους, καί σκανδαλωδώ; έπροστάτευσεν 

αυτούς, καταδίωξα; τού; Πρασίνους, κα

τ ’ άλλου; μέν διότι ή Θεοδώρα ώς έκ τών 

αναμνήσεων τή ; παιδική; αύτή; ηλικίας 

εί/ε συμπάθειάν τινα πρός τούς Βενέ- 

τους, κατ’ άλλους δέ διότι ήσαν κρύφα 
ά-ωσιωμένοι είς τού; σωζομένου; ετι 

σ υγγενε ΐ; τοΰ ’Αναστασίου. Ά λ λ ’ ή κα 

τηγορία αυτη, δπω; συμβαίν^ είς τά ; 
πλείστας κατά τοΰ ’Ιουστινιανού κατη

γορίας, είναι δΰσκολον μέχρι τίνος εινα^ 
ακριβής. Είδομεν δτι ήπείλησεν άμφοτέ- 

ρα; τά ; φατρία;, καί έπ ί τέλου; θέλο— 

μεν ίδεϊ δτι έπολιτεύθη έξίσου αύστη- 

ρώ; προ; άμφοτε’ρα;. Έν τούτοι;, έπί τοΰ 

ιπποδρομικού άγώνος, καθ’ δν συνέβη ή 

προκειμένη στάσις, οί Βενετοί αναφαίνον

τα ι όμολογουμένως συμπολιτευόμενοι, οί 

δέ Πράσινοι, αντιπολιτευόμενοι. "Ωστε 

υπήρξε διαφορά τις περί τάς σγέσεις αυ
τών πρός τήν κυβέρνησιν τού ’Ιουστι
νιανού· άλλ’ ή διαφορά αυτη προέκυπτεν

αν δέν άπατώμεθα, ούχι έξ ίδιαζούσης 

τινός εΰνοίο; τοΰ βασιλέως προ; τούς 

Βένετους, άλλ’ έκ τούτου μάλλον δτι οί 

Πράσινοι συνετάγθησαν μετά τη ; |*.epi- 

δος, ή τ ι; έπεδίωκε τήν είς τον θρόνον 

άνάβασιν ενός τών άνεψιών τοΰ ’Αναστα

σίου καί ήτις κυρίως φαίνεται προκαλέ- 

σασα τήν στάσιν ταύτην, Ώφελήθη δέ 

άπό δλας τάς άφορμάς της δυσαρεσκείας 

δσαι ΰπήρχον κατά τή ; κυβερνήσεως, καί 

ιδίως άπέ της κοινής άγανακτήσεως, ήτις 

έπεκράτει ενεκα τού θρησκευτικού δ ιω γ

μού δν έπεχείρησεν, ώς θέλομεν ίοει, ό 
Ιουστινιανός ευθύς έξ άρχής τής βασι
λείας αυτού, και ενεκα τών καταχρή
σεων, τών αδικιών καί τών καταπιέσεων 

άνωτάτων τινών τοΰ κράτους Λειτουργών,

(ακολουθεί).

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΤΚΩΝ 

ΕΝ ΓΩΣΣΙ^.

( έκ τοΰ γαλλικού.)

Μεγάλω; ηύχαριστήθην έκ τής συνα
ναστροφή; τού κόμητος Κωστιλέτκη, ρώσ·* 

σου εύγενούς, ον έγνώρισα κατά τήν 

έν Παρισίοις περιοδείαν του. 'Α λ

λά καίτοι μετά περιεργεία; κζΐ εΰχα-, 

ριστησεω; έβλεπε τά ήμέτερα, δίν ί„
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«αυεν ομως συγκρίνων αυτά προς τά εν 
τξ  πατρίδι του καί πολλά περί τοΰ έχει 
βίου διηγούμενος μοι. Δύο δέ μήνας με
τά τήν ενταύθα άφιξί* του λαβών έχ 
τής πατρίδος έπιοτολήν άποφ»σίζει 
«μέσω; να έπιστρέψ^ λίγων είς ε
μέ έρωτώντα τήν αιτίαν τής τοσού- 

τφ  αιφνίδιου x*l ταχείας επιστροφής τα 

ϊζ ή ς : « Πρέπει νάτήξεύρ^ς δτι ή μάστιξ» 

ή μάλιστα βλάπτουσα τήν πατρίδα ήμών 

δέν είναι το ψύχος καί τα τούτου παρε
πόμενα, ή χιών καί οί πάγοι, άλλα 0η- 
ρίον πολύ μεγαλείτιρον, ή δσον συνήθως 
νομίζεται, δυνάμεως χα'ι θηριωδίας εκτά
κτου, ό λύχος, δστις χατά μεγάλας αγε- 
λας καλύπτει χαί καταστρέφει οΰ μόνον 

τα βόρεια τής ήμετέρας χώρα ς άλ.λά χαί 
τά ανατολικά. "Ηδη λοιπόν άναγγέλον- 

τές μοι δτι ενεκα τοΰ έπισχήψαντος χε ι-  

μώνος πολλά ίχνη αυτών πολλαχοϋ άνε- 
φάνησαν, μέ προσχαλ.οϋσι να λαβω μέρος 

εις τόν χατ’ αυτών παρασχευαζόμενον 

πόλεμον χαί μάλιστα μοί προσφέρουσι 
καί τήν άρχηγίαν. λ

 =. α 'Αλλά γνωρίζω, ειπον εγώ, ό-
πόσους κινδύνους θηρεύοντες τά θηρία 

ταϋτα διατρέχετε* διότι δέσαντες πρόβα
τα  όπισθεντής άμάξης, εφ’ ής άναβαίνε- 
τ* τρέχετε άνά τά δάση καί προσβάλλε
τε τούς προσερχομένους λύχους· άλ.λ’ ό

ταν ουτοι έπιπέσωσΐ σωρηδόν εφ’ υμών, 
τότ* τά δπλα δέν άρκοΰσι χα'ι κινδυνεύε
τε τόν «*ρί τών δλων κίνδυνον, όπως φο- 
νεύσητ* π έν«  ή δέχα μόνον λύχους. #

—  « θαυμάζω πώς υμείς οί Παρισινοί 
οί νοήμονέστατοι τών άνθρώπων άπεκρί- 
θη έχεΐνος υποκλινόμενος είσθε άμα χαί 
οί ευπιστότατοι* διότι ευθύς ώς δημοσιο
γράφος τις ευφάνταστος άπό τοΰ βάθους 

τοΰ άναγνωστηρίου του άνακοινώσβ ΰμΐν 

δτι τφ  έπήλθεν, αμέσως πείθεσθε είς τούς 

μύθους αύτου χαί εκλαμβάνετε αυτούς ώς 

άληθή ιστορήματα. —  *Η παρ' ήμΐν λοι
πόν Θήρα τών λύχων ου μόνον άχίνδυ<ος 

είναι χαί αποτελεσματική, άλλά χαί τά 

μάλιστα ευχάριστος χαί διασχεδαστιχή· 
δι’ δπερ εγώ προθύμως δεχθείς τήν 

πρόσχλησιν, ( καθ' δτι μόλις χατά τε
τραετίαν ή πενταετίαν το'.αύτη προσέ- 

λασις τών λύχων γίνεται,) σπεύδω.» "Οτε 

δέ εγώ μετά περιεογείας ήρώτησα αύτόν 

τίς άρα ητο ό άληθής τρόπος τοΰ θηρεύειν 

τούς λύχους, έχεΐνος γελάσας· ( Έρχου 

χαί ίδε, » εΐπεν.
Ουδαμώς βεβαίως σκοπών νά δεχθώ 

τήν πρόσχλησιν του ΰπέλαβον αυτήν ώς 

άστεϊσμόν, άλλ’ επί τέλους ήναγχάσθην 

νά πεισθώ είς αυτόν χαί πολλαχώς διε- 
γείροντα τήν θηρευτικήν μου περιέργειαν· 

χαί δή μετέβημεν όμοϋ είς τάς γαίας 

αύτοΰ χειμένας παρά τά μεθόρια τής 

τής Σιβηρίας ού μαχράν τής Σταυρου- 
πόλεως. Άφοΰ δέ προθύμως ΰπεδέχθη- 
σαν ήμας οί τών περιχώρων γαιοκτή
μονες, συνελθόντες έχει, δπως άποτελέσω- 
σ ι τήν χατά τών λύχων φάλαγγα, ώδή- 
γησαν ήμας πρός τό τής μάχης μέρος, 

δπερ έφάνη καταλλήλως έχλελεγμένον
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πρός τόν τής φάλλαγγος αρχηγόν καί έ- 

μόν φίλον κόμητα Κωστιλέτχην.

ΤΒτο δέ τό μέρος έχεινο πεδιάς εκτε

ταμένη χεί χιονοσχεπής πρός νότον μέν 

καί άνετολάς αχανής, πρός δυσμάς δέ 
καί βορράν περιβαλλόμενη υπό δάσους* 

ούδέν δέ άλλο «πί τής χιονοσκεπούς ε

κείνης εχτάσεως έφαίνετο εί μή πύργος 

χατεσχευασμένος εχ πεπηγμένης χιόνος
καί άνωθεν μόνον υπό σανίδων χαλυπτό- ;

* i
μένος. Τοΰ πύργου τούτου τό εσωτερι
κόν έδαφος έκαλύπτ·το υπό δε ρμάτων άρ- 
νίων, περιείχε τράπεζαν, δέκα καθίσμα
τα καί μικρόν τηλεβόλον. Ταΰτα βλέ-

I
πων εγώ μετά μεγάλης απορίας ήρώτων ; 
τόν κόμητα Κωστιλέτχην, άλλ’ έχεΐνος ί 
γελών —  θά  ίδ^ς μετ’ ολίγον μοί ελε- 
γ».  ̂Έπιστρέψαντες λοιπόν είς τήν !-  

παυλίν αύτοϋ καί όπλισθέντες άπαντες 

δέχα τόν αριθμόν έκαστος διά δύο π ι- 

στολίων χαί έχατόν φισεγγίων έπιστρέ- 
ψαμεν χαί έτοποθετήθημεν έν τψ  έχ χιό
νος πύργφ. Έχεΐνο δ* δπερ ετι μάλλον 

ηύξανε τήν πίριέργειάν μου ήσαν τρία 

άρνία, άτινα εφερον μεθ' ήμών οί ΰπη- 

ρέται εχοντες δεδεμένας τάς σιαγόνας 

αυτώ ν άμα δέ τ ξ  άφίξει εδησαν αυτά 

είς πασσάλους πέριξ τοΰ πύργου είς 4 -  

πόστασιν τεσσάρων μέτρων καί δοθέν- 
τος σημείου έλυσαν τάς σιαγόνας δτε έ- 
έκεΐνα ήρχισαν νά βελάσωσιν.

—  Προσοχή! είπε τότε ό Κωστιλέτ- 

χης μετά φωνής ίσχυράς* σκοπεύετε ή -  

σύχως, άλλ ’ άποτελεσματιχώς καί έκα

στη βολή ας άνταπθχριθ$ είς τήν πτώσιν 

ενός ζώου. —  ’Εγώ δέ μετ’ έχπλήζεως. 
ήχουον αυτόν.

Τέλος πάντων ένφ εν τϊ) άχανεϊ εκείνη 

καί χιονοσκεπεΐ πεδιάδι ούδέν άλλο εφ α ί-  
νετο ή ό ήμέτερος «ύογος καί τά τρία 
θρηνωδώς εκ τοΰ ψύχους βελάζοντα άρ

νία, αίφνης μέλαν τ» σημεΐον διαχρίνεται 
είς τήν άκραν τοΰ χιονοσκεπούς δάσους, 

καί μετ’ ολίγον διεχρίθη ή θηριώδης 
αύτοϋ μορφή, διότι ήτο λύκος τρέχων 

«ύθύ έπλησίασε τόν πύργον άλλ’ άντί 

νά έξαχολουθ^ ουτω, στρέφεται χαί σχη
ματίζει εύρεΐς κύκλους περί τόν πύργον, 
τό δέ παράδειγμα τούτου καί άλλοι μ ι-  

μηθέντες τοσούτψ επί τέλους ηύξήθησαν,

! ώστε δέν ήτο πλέον δυνατόν νά μετρη- 
θώσιν.

Ένφ δέ οΰτω οί λύκοι κύκλους σχη- 

ματίσαντες έπλησίαζον, παρετήρησα δτι 
είς αυτών, τοΛμηρότερος τών άλλων, έγ -  

χαταλιπών τήν κυκλοτερή κίνησιν διά 

μιχρών λοξοδρομιών έπλησίαζε τό άντ ι-  

κρυς έμοϋ βελάζον άρνίον, καί ενώ εγώ 

δλως άπειρος τής τοιαύτης Θήρας δέν 

έτόλμων νά πυροβολήσω, πρώτος ό άρ 

χηγός. —  Πρό πάντων προσέχετε νά μή 

μάς άρπάσωσι τά δολώματα* —  εγώ δέ 

θαρρήσας πυροβολώ. *0 λύκος έπεσεν, ά λ 
λά νομίζω δτι δέν είχεν έκπνεύσει* διότι 

μοί έφάνη επί στιγμήν δτι προσίπάθη- 

σε νά εγερθ?ϊ· δέν έπρόφθασεν δμως^ό 

δυστυχής! διότι οί περί αυτόν λύκοι
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έφορμήσαντες κατεσπάραξαν αυτόν καί κα- 

τήσδιον.

—  Πυροβολήσατε κατά τών έσδιόν- 

των είπε πάλιν ό “ΡΧ^γός, διότι πρέ

πει οσον οΐόντε να βραδύνωμεν τήν ευω

χ ίαν. Έπυροβολοϋμεν λοιπόν διαρκώς ε
γώ  τε χαί οί δύο πλησίον μου συνάδελφοί, 

πλείους δέ τών τριάκοντα λύχων επεσον 

έπ ί τής χιόνος.

Αυτό δέ τοΰτο έγένετο ου μόνον αν

τίκρυ; έμοΰ, άλλα καί είς τά άλλα μέ
ρη τοϋ πύργου, δπου έκαστος καλώς το 

εργον του έξετέλεσε· σωροί )>ύκων παν- 

τα^οΰ υψοϋντο· διότι οσψ τινές επιπτον 

τοσούτφ δηριωδώς οι λοιποί σωρηδόν έ- 

πέπιπτον κατ’ αυτών καί κατεσπάρασσον 
αυτούς καδτιμαγμένοι μέχρις ώτων καί 

ούτως ηΰξανον τό ήμέτερον εργον.

’Αλλά ταΰτα δέν ήσαν είριή άπαο- 

χα ί τών μετ’ επειτα* διότι ό Κ ωστιλέτ- 

κης, δστις μέ^ρι τούδε διευδύνων μετά 

προσοχής ημάς όλίγας μόνον βολάς ερ- 

ριπτεν, οσάκις διέχρινε μεταξύ τών ά λ

λων λύκον τινά εξέχοντα ή τό μεγεθος 

η τό χρώμα, αίφνης ετοιμάζει τό μικρόν 

τηλεβόλον καί πληρώσας αύτο τηλεβολεί 

έ.φ1 έκαστου τών τριών σωρών στρέφων : 

αυτό καταλλήλως. Άληδώς δέ φριχτόν | 

τό 9ea;ja εκείνο* διότι άφ’ ενός

α§ φωναί τών λύκων συνεμιγνύοντο με

τά τοΰ κρότου τοΰ τηλεβόλου, άφ’ έτέρου 

εβλεπέ τ ις είς εκάστην βολήν απείρους 

κατά σειράν πίπτοντας, τους δέ έπ ιζώ ν- 
τας έφορμώντας έπί τοΰ πεσόντος μετά

τών αυτών πάντοτε κραυγών καί τής 

αυτής λύσσης.

Έσπε'ρας δέ ήδη γενομένης ό κόμης 

Κωστιλέτκης χατελδών μόνος ελυσϊ τά 
άρνία καί ώδήγησεν αυτά είς τον Πύρ

γον, ουδόλως φοβούμενος τούς έπιζώντας 

λύκους οϊχινίς είς τήν φρικτήν αυτών ευ

ωχίαν διδομένοι μόλις ήγειρον τήν κεφα

λήν Οπως ίδωσι, βεβαιωδέντες δέ δτι δέν 
έσκόπει νά έμποδίσ?; αυτούς, έξηκολού- 

βουν τήν ευωχίαν των. Όρίσας δέ τότε, 

δπως καδ’ δλην τήν νύκτα φρουρώμεν έ
π ί μίαν ώραν άνά δύο καί τοποδετή- 

σας τούς δύο πρώτους φρουρούς διέταξε 

τήν τράπεζαν καί καδίσαντες έτρώγαμεν 

μ ετ’ όρέξεως. συγχρόνως δέ καί οί λ ύ 
κοι τό αύτο έςηχολούδουν ποιοΰντες καί 

μόνον ενίοτε φοβιζόμενοι έχ τών ήμετε'- 

ρων φώτων καί τής ταραχής έβλεπον 
πρός ημάς, οί δέ οφθαλμοί αυτών άνά 

δύο Ιλαμπον έν τώ σκότει, ώς σπινδήρες.

Ά λ λ ’ οί σπινθήρες ουτοι εξέλιπον κα

τ ’ ολίγον προϊούσης τής νυκτός καί έ -  

γερδέντες τήν πρωίαν ουδένα ζώντα λύ
κον είίομεν· δτε ομως εδέσαμεν εις τους 
πασσάλους τά τρία άρνία οί λύκοι ήρ- 

χισαν πάλιν νά πλησιάζουν είς τούς 
κλαυδμηρισμούς αυτών, άλλα τ.ολλφ ο- 

λιγώτεροι. Μέχρι λοιπόν μεσημβρίας έ -  

φονεύσαμεν καί έκείνους, ών ο τελευταίος 

ήτο ίσως δ δισχιλιοστός.

"Οτε δέ έφδάσαμεν είς τήν επαυλιν 
αύτοΰ ό Κύριος Κωστιλέτκης, μέ είπε : 

Κομίζω οτι πλέον ούδέν περί τής τών
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λύ<ων δήοας σοί υπολείπεται νά μέ έρω- 

τήστ^ς, διότι είδες δ ι’ οποίαν απαντήσεων 

απασαι αί άπορίαι σου έλύδ/;σαν.

( Κάρολος Κουρνέρος. )

ΔΙΑΣΠ ΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Μεταξύ τών Ίησοοϊτικών διατάξεων, 

ύπάργει καί κανών ^τοϋ τάγματος, οστις 

άπαγορεύει τήν ·πλέον τών δύο ώρών 

συ\εχή μελέτην· διότι 6 νοϋς τού σπου- 

δαστοϋ άποκάμνει καί εχει άνάγχην, έ
στω καί μικράς τίνος τε'ρψεως. "Οταν ό 

Πατάβιος συνέγραφε τά « Θ ε ο  λ ο γ ι κ ά  

τ ο υ  Δ ό γ μ α τ α » ,  εργον έκ τών τά 

μάλα σπουδαίων, ή μεγαλειτέρα διασκέ- 

δασις τοΰ σοφοϋ τούτου πατρός ^το είς 

είς τό τέλος έχάστης δευτε'ρας ώρας 
νά στροφογυρίζ») τήν έδραν, έπί τής ο

ποίας έκάδητο διά πέντε λεπτά .

Μετά συνεχή μελέτην ό Σ π ι ν ό ζ α ς  

έσυνείδιζε να ένόνεται μέ τήν οικογέ

νειαν, είς τήν οικίαν τής όποιας έκα- 

τώκει, καί νά λαμβάνει μέρος όίς τάς 

άτοπωτέρας συνομιλίας. "Οταν ήτο μόνος 

έτερπετο δέτων τάς άράχνας νά μάχω ν- 

τα ι ή μία μέ τήν ά λλη ν  παρετήρε1. δέ 

τήν πάλην των μετ’ ενδιαφέροντος καί 

έξεκαρδίζετο γελών. « Συνεχής σπουδή 

αδυνατεί τήν ψυχήν »  παρατηρεί ο Σ ε -

ν έ κ α ς, 3ΐιραίνων τήν πραγματειών 

π ε ρ ί  η σ υ χ ί α ς  ψ υ χ  ή ς · « δ ι ά  

τοϋτο ό νοϋς δέον νά παραδιδηται εις 

ψυχαγωγίας τινάς. »

Ό  Σ ω κ ρ ά τ η ς  δέν ήρυδρια ν* 

παίζβ μέ τούς παίδας. *0 Κ ά τ ω ν εις 
τήν φ ι ά λ η ν του εΰρισκεν άνακούφι- 

σιν τών πόνων τής διοικήτεως. « Περι- 

στασις ι> αναφέρει ό Σ έ ν έ κ α ς  « ητις 

τιμ^ τό ελάττωμα τοϋτο, εάν τό ε/άτ- 

τωμα δέν άτιμάζτ) τόν Κάτωνα. » Σοφοί 
τινες διαμοιράζουν άναλόγως τήν ημέραν 

τών μεται,ύ μελέτης καί τέρψεως. Ό 

’ Α σ ί ν ι ο ς  Π ό λ λ ι ο ς  δέν υπέφερεν, 

ώστε υποδέσεις νά τον διαταράτουν, διαρ- 

κούσης τής πρός διασκέοασίν του αφιερω
μένες ώρας· δέν έπέτρεπε δέ νά άνοιχδ/j 

έπιστολή κατά τό διάστημα τοϋτο, έπί 

τφ  λόγω οτι δύναται νά διακοπή ή πρός 

τέρψιν ώρα άπό απρόοπτόν τ ι. Είς τήν 

'Ρωμαϊκήν δέ γερουσίαν άπηγορεύετο π ά 

σα νέα πρότασις μετά παρέλευσιν δέκα 

ώρών.

Ό  Tyho Brahe έτέρπετο καδιρίζων 
υέλους διά πάν ιίδος διόπτρων καί κα

τασκευήν μαδηματικών έργαλείων. ’Ερ

γασία στενώς συνδεδεμένη μετά τών 
σπουδών του, ώστε νά δεωρήται δια^κέ- 
δασις.

Ό  D’ Ani l i l lY ό μεταφραστής τοΰ 

Ίωσήπου, μετά επτά ή οκτώ ώρών συνε- 

γή  μελέτην διεσκέδαζε, καλλιεργών δέν

δρα. 'Ο Barclay , συγγραφεύς τών ΑΓ- 
gen js , ήτον ανθολόγος. Ό  BaZaC διε—
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σκέδαζε συνάζων ομοιώματα ίχνογραφη- 

μένβ. Ό  Peirese έτέρπετο ευρισκόμενος 
εν τψ μέσφ τών μεταλλίων toj καί άρ- 
χαιολογιχών του σπανίοτήτων.

*0 ’Αββά; de Marolles μέ τά τυπω
μένα συγγράμματα του, καί ό Pollitian 

ζδων μετά της κιθάρας του. Ό Κ α ρ -  
τ έ σ ι ο ς εδαπάνβ τάς μ ιτά  μεσημβρίαν 

ώρα; του, συναναστρεφόμενός τινας φ ί
λους του καί καλλιιργών Ttva κήπον —  

τήν δέ πρωίαν κατεγίνετο εις τδ Π ε ρ ί  

σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ ο ύ  Κ ό σ μ ο υ  

σύγγραμμά του, έκ διαλειμμάτων δέ άνε- 
χουφίζετο άνατρέφων ευώδη τινά άνθη.

Ό Καρδινάλιος ’ Ρ ι χ  ε λ ι ε ύ ς μ ε 
ταξύ τών μεγάλων του ενασχολήσεων ε- 

τέρπετο διδόμενος είς παντοίας ασκή
σεις. Πλέον ή άπαξ άνεκαλύφθη δοκι- 
μάζων μετά τοΰ υπηρέτου του τίς δύνα- 
τα ι πηδών νά φθάση τήν υψηλοτέραν ά-  

κραν τοίχου. Ό  Δοΰξ τοΰ Γραμμών βλέ- 

πων δτι ό Καρδινάλιος έμεγαλαύχει πε
ρί τών δυνάμεων του, τφ  έπρότεινε νά 

πηδήσ$ μετ' αύτοΰ, καί ώς άληθής αύ- 

λικός μετά τινας άποπείρας, αΐτινες μό- 
λις εφθασαν τοΰ Καρδιναλίου, ώμολόγη- 
σεν εαυτόν ήττηθέντα. Έπήδησεν ώς πο
λιτικοί, καί διά τοΰ μέσου τούοου λέ
γεται δ ιι έκέρδησε τήν εύνοιαν τοΰ υ 
πουργού. Ό μέγας Σ α μ ο υ ή λ  Κ λ ά ρ κ  

ήγάπα τάς σωματιχάς ασκήσεις. Πολλά- 

χις εύρέθη πηδών τραπέζας καί έδρας. 
*Ιδών ποτε δοχησίσοφον ερχόμενον πρός 
αυτόν, είπε* Δέον ν’ άναστείλωμεν τήν

ψυχαγωγίαν μας, διότι βλέπω μωρόν 

ερχόμενον.
(εκ τοΰ Μέ ντορος ).

ΠΕΡΙ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΓ

*0 άνθρωπος κολυμβφ μέσα είς τόν α

έρα καθώς τά όψάρια κολυμβοΰν μέσα 

εις τά νερά. Ό  άήρ αύτός ονομάζεται 
ά τ μ ο  σ φ α ι ρ ι κ ό ς  καί περιχυκλόνει 

δλην τήν σφαίραν τής γής. Καί ό άν
θρωπος χαί δλα τά άλλα ζώα άποθνή- 

σκουν ευθύς άμα λείψφ ό άήρ ουτος* ε
πίσης καί τά δένδρα δλα χαί τά φυτά 
μαραίνονται πρώτον χαί επειτα όλως διό

λου ξηραίνονται.
*0 άτμοσφαιριχός άήρ δέν φαίνεται είς 

τούς οφθαλμούς μας, τόν αίσθανόμεθα ό
μως, ώ; άνεμον, otJ v από διαφόρους 

αιτίας άρχίσΐβ νά χινήται. *0 άήρ ουτος 

εμπεριέχει δύο συστατικά: τό ό ξ υ γ  ό- 

ι  ο ν καί τό ά ζ ω τ ο ν .
'Οξυγόνον λέγεται εκείνο τό μέρος ου- 

τοΰ, τό όποιον άναπνέουν οί άνθρωποι 
καί τά ζώα* άζωτον δέ εκείνο τό οποίον 

αναπνέουν τά φυτά. Είς εκατόν μέρη 

άτμοσφαιριχοΰ άέρος περιέχονται 2 1  μέ
ρη οξυγόνου καί 7 9  μέρη άζωτου. Τά 

ζώα εισπνέουν όξυγόνον καί εκπνεουν ά
ζωτον, τά δέ φυτά καί τά  δε'νδρα εισ

πνέουν άζωτον χβί εκπνέουν όξυγόνον.
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Ό  άήρ εχει βάρος καθώς καί δλα τά  

άλλα πράγματα* τό δέ οργανον, μέ τό 

όποιον μετροΰμεν τό βάρος αύτοΰ ονομά
ζεται β α ρ ό μ ε τ ρ ο » .

Τό βαρόμετρον είναι μ ία  σανίς μαχρά 
εως τέσσαράς σπιθαμάς χαί πλατεία πε
ρίπου πεντε δακτύλους, επάνω είς τήν ο
ποίαν υπάρχουν στεριωμένα δύο τ ιν ά ; 
μία λεκάνη μιχρά καί ενας σωλήν ύά- 
λινος. *Η λεκάνη είναι σκεπασμένη κα

λώς μέ δέρμα (πετσί), είς τό όποιον όμως 

υπάρχει όπή, διά νά είσε'ρχεται ό άήρ* 

ό δέ σωλήν καταβαίνει μέσα είς τήν 

λεκάνην, χαί τό μέν άνω άκρον του κλει
στόν, τό δέ χάτω άνοικτόν. *Η λεκάνη 
εως τό ήμισυ είναι γεμάτη υδράργυρον, 
ό όποιος πιέζεται άπό τόν άέρα, χώνε
τα ι με'σα είς τόν σωλήνα καί άναβαίνει 
υψηλά 6 0  εως 8 0  εκατοστά τοΰ μέτρου. 
*0 αριθμός ουτος δεικνύει τό βάρος τοΰ 

άτμοσφαιριχοΰ άέρος, δηλ. ο άήρ είναι 
τόσον βαρύς, ώστε δύναται μέ τό βά

ρος του τοϋτο νά υψώσει μίαν στήλην υ 
δραργύρου εως είς εκείνο τό υψος. Τό βά
ρος αυτό δμως δέν μένει πάντοτε τό αυ
τό. Ά λλοτε είναι μεγαλείτερον καί ΰ- 

ψόνει τόν υδράργυρον εως τόν άρ. 80 , 
άλλοτε δέ μικρότερον καί τόν ΰψόνει μό

νον μέχρι τοΰ άρ. 6 0 . Ά ν  ό άήρ δέν 

^το βαρύς ό υδράργυρος δέν θά είχεν ά- 
νάγκΐ}ν διόλου νά ύψωθϊ) μέσα είς τόν 

σωλήνα, άλλά θά είσήρχετο είς αύτόν 

μόνον δσον έχρειάζετο διά νά γεμί σ$ έ- 

χεΐνο τό μέρος του, τό όποιον είναι βυθι-

σμένον μέσα είς τόν υδράργυρον τής λε

κάνης.
Ό ταν ό υδράργυρος τοΰ σωλήνος άνα- 

βαίνει περισσότερον, τόσον καλλιτερον 

καιρόν δεικνύει δτι θά ίχωμεν· εξ εναν
τίας δέ δσον περισσότερον καταβαίνει» 

τόσον μάλλον δεικνύει δτι ό «σιρός κ λ ί
νει είς τήν βροχήν. "Ωστε ό άτμοσφαι- 

ρικος άήρ είναι ελαφρότερος, δταν ό 
χαιρός κλίνει είς τήν βροχήν, χαί βαρύτε

ρος, δταν ό καιρός είναι χαλός.
Ή σανίς τοΰ βαρομέτρου πλησίον είς 

τόν σωλήνα είναι δι^ρημένη άπό επάνω 

Ιως χάτω είς 80  ίσα μ*ρη> δια να φ®1* 

νεται καλά πόσον αναβαινει η πόσον χα— 
ταβαίνει ό υδράργυρος.

Τό βαρόμετρον, τό όποιον εχει τόσχή- 

μα τής λεκάνης ονομάζεται β α ρ ό μ ε 
τ ρ ο ν  δ ι ά  λ ε χ α ν ί δ ο ς *  άλλ’ υπάρ
χουν καί δύο άλλα, άπό τά όποια τό £ν 

λέγεται σ ι φ ω ν ο ε ι δ έ ς  β α ρ ό μ ε 

τ ρ ο ν ,  τό δέ άλλο β α ρ ό μ ε τ ρ ο ν  δια 

β α θ μ ο δ ε ί κ τ ο υ .
Προς τά δεξιά τοΰ σωλήνος, είς τό μέ

σον τής σανίδος υπάρχει θ ε ρ μ ό μ ε 
τ ρ ο  ν ,  τό όποιον πάντοτε εύρίσκεται 
προσηλωμένον επί τής σανίδος τοΰ βα

ρομέτρου* άλνλά περί τούτου άλλοτε.
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4.

Α Ι Λ Ι Γ Μ Λ .

Εις όλους είμαι μισητή 
τήν λύπην μου κ’ εγώ αυτή 

εις τήν αρχήν οεικνύω·
Δέν μ ’ ώφελοΰν τα άνθη μου 
όέν παραινεί τά πάθη μου· 

ή χάρις ην εγκλείω.
ζ . ξ· ψ.

Αΰσις τοϋ προηγουμένου αινίγματος. 

Πέτρα— χείλη= Π ετραχεΐλ ι,

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

Έξεδόθη πρό καιροϋ υπό τόν τίτλον 
β Περιοδεϊαι ev Περσίι  ̂ » είς μέγα όγδοον 
σχήμα ύπό τοΰ κ. I. Μηλιοπούλου έπ ι- 
τετραμμενου έπ ί τής βιβλιοκρισίας τών 
τελωνείων Γαλατά, σύγγραμμα τερπνόν 
καί ωφέλιμον διά πάντα  έπιθυμοΰντα νά 
μάθν) τά  κατά  τήν πατρίδα τοΰ μεγά 
λου Βασιλέως. Τό σύγγραμμα τοϋτο συν· 
τεταγμένονΛ έπί τή  · βάσει δύο συγ

γραφών τσΰ 'Ρώσσου περιηγητοϋ Σολτι- 
κώφ καί τοΰ Γάλλου P. A. Jau b ert 
ουδόλως ακολουθεί τήν πορείαν, ήν έ" 
κάτερος τών δύο τούτων περιηγητών έ- 
βάδισε, τοΰ μεν 'Ρώσσου περιγράφοντος 
τάς από Πετρουπόλεως μέχρι Τεχεράνης 
διηκούσας χώρας, τοϋ δέ Γάλλου τάς 
άπό Κων]πόλιως με'χρι τη ; αυτής πόλεω;, 
άλλ’ άρχόμενον άπό Πετρουπόλεο); καΐτών 
μεταξύ χωρών μέχρι της πρωτευο ̂ σης τνίς 
Περσίας επιστρέφει δ ι’ έτέρας όδοϋ έκ 
Τεχεράν·/]; Six Τραπεζοϋντος ε ί; Κων] -

πολιν. Ή Si περιγραφή των άπό Αργυρου

πόλεως μεχ^ι Ιίων] τόλεως χωρών είναι 

αποκλειστικώς εργον τοϋ ακαμάτου I. Μη- 

λιοποόλου, οττι ςάνατρέξας είςπολλούς αρ

χαίους κ α ί νεωτέρους συγγραφείς ®υνε- 
πλήρωσε τό ολον εργον διά τής προσθή- 

κης τών διαρόρων ιστορικών καί χωρο- 

γραφικών αύτών γνωμών περί έκάστης 

χώρας. Ά φιέρωται δέ τό εργον τφ  ήμε- 

τέρφ συμπολίτη Γεωργίω Κακουλίδ'/]-

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

—  ’Αφίκετο τήν παρελθοϋσαν εβδο

μάδα έξ Εύρώπνις μετά τνίς αδελφής αΰ- 

τοϋ κ. 'Ελένης θεοφυλάκτου 6 διδάκτωρ 
της ιατρικής κ. Α δαμάντιος Λ. ’Εφραιμί- 

δης, έπ ί τριετίαν συμπληρώ σας τάςσπου- 

δάς αύτοϋ ^ένΠκρισίοις. Διά τή ; άφί- 
ξεως καί τοΰ νε'ου τούτου Ά τκληπιάδου δ 
κύκλος τών επιστημόνων έν τνί ήμετέρ^ 
πόλει ευρύνεται καί ή πατρίς μετ’ ένδομύ 
χου χαρας χαιρετίζουσα τά έαυτής τέκνα, 
εγκαλλώπισμα καί σέμνωμα αΰτής, φιλο- 
στόογως υποδέχεται καί φιλοξενεί έν τοϊς 
κόλπο, ς αυτής.

—  Τηλεγραφικώς ήγγε'λθη ή άνκγνώ- 
γνώρίσις ύπό της Τουρκικής Κυβερνήσεως 
τοϋ διευθύνοντος τό Έ λλην. Προξενεΐον 
κ. Άνδρέα Τρ’.ανναφυλλίδου·

—  Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν έγέ - 
νοντο αί ένάρξεις τών εξετάσεων τοϋ 
Φροντιστηρίου έπί παρουσία της Αύτυΰ 
Πανιερότητας τοΰ Μητροπολίτου Ϋ,μών
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κ. Γρηγορίου καί τών μελών της εξετα 
στικής έπιτροπής καί ακροατηρίου όλι- 
γαριθμοτέοου παρά ποτέ' άπαγγείλαντος 
δέ τήν νενομισμε'νην λογοδοσίαν τοΰ διευ- 
Ουντοϋ τών σχολείων κ. I. Κ. Βεργάδη 
ή'ρξαντο αί εξετάσεις άπό της άνωτέ- 
ρας ταςεως καί κατά σειράν έξηκολοΰθη- 
σαν καθ ολην την παρελθοϋσαν* έβδομά- 

έπερατώθησαν άπασαι" ή 
απονομή τωνενδεικτικων έγίνετο συγχρό
νως περατουμένων τών εξετάσεων έ*ά- 
ίτη ς  τ ά ξ ε ις .

Περι Σουρμενων δυστυχώς καί π ε 
ρί τών σχολειακών αύτών πραγμάτων 
δεν εχομεν να μεταδωσωμεν πληροφορίας, 
ως ηλπιζομεν. Έν τή  κωμοπόλει ταύτη, 
όπου ό συνοικισμός έγένετο λίαν αραιός 
κ χί αναγκάζονται ώς έκ τούτου πολλαί 
συνοικιαι ενεκα τής άποστάσεως νά συν- 
τηρώσιν t i i a  σχολεία, ύπάρχουσιν έξ άλ- 
ληλοδιδακτικαί σχολαι, Ιν κεντρικόν 
συνδιδακτικόν τμήμα καί εν κεντρικόν 
ελληνικόν σχβλεΐον, ε^ον τριετή σει
ράν μαθημάτων καί τρία £τερα άλλη- 
λοόιόακτικά ιδιοσυντήρητα* άλλ’ έκτος 
τοΰ Διευθυντοΰ τών σχολείων κ. Χαραλ. 
Δημητριαδου ουSεις ετερος ικανός δ ιδά 
σκαλος φερει έπαξίως τό όνομα, προ πάν
των δε εις τά  αλληλοδιδακτικά σχο
λεία τό πλεϊστον διδάσκουσι διδάσκαλοι 
αμαθείς και αστοιχείωτοι έν πολλο ί;· 
διότι η ελλειψις μονίμων καί τακτικώ ν 
πόρων Παρεμποδίζει τήν συντήρητιν ικα
νών διδασκάλων καί τήν άρσιν πολλών 
άλλων έλλείψεων’ οί δέ ένταϋθα καί 
κατά τό Βατούμ κ&ί άλλα/ου έγκατε- 
σ .ημενοι Σουρμενΐται σπουδαίαν συν
δρομήν καί ύποστήο.ξιν (>π 'ε? τών σχο.

λείων αυτής δέν προσήνεγκαν’ έγε’νον- 

το μόνον μονομερείς τ ινες άπόπειραι 
πρός καταρτισμόν προσοδοφόρων κ τη 
μ άτω ν ύπέρ τών σχολείων, άλλά 
καί αυται κατά  τό πλεϊστον ένχυ- 
άγησαν. Εύχόμεθ^, οπως γενναιβ- 
τερα τις ατοφκσις καί συντονωτέρα 
ενεργεια ύπερ τών σχολείων Σουρ- 
με'νων γ ίνετα ι παρά τών τέκνων της 
κωμοπόλε ως ταύτης, ών τινα  καί εΰ- 
ποροϋσι μάλιστα καί ήδύναντο πολλά 
ύπερ της πατρίδος αυτών νά διαθέ- 
σωσι καί πλειότερα νά πράξωσι.

—  Αφίκετο έξ ’Αθηνών ό άξιόλο- 
γος νέος κ. Έρμόφιλος Σουλιάδης δ ια - 
τ ,-ιψ*ς εν Άθήναις έπ ί τετραμηνίαν" 
έκ Κωνσταντινουπόλεως δέ ό κ. Δημο
σθένης Οικονοαίδης, τελειόφοιτος τής 
Μεγάλης τοΰ Γένους Σ-/ολνίς.

—  ’Εκ Βζκοϋ άφίκοντο πρό ημερών οί 
κύριοι ’Απόστολος θεοφυλάκτου κα ί ’Ιω 
άννης Σωκράτη;' έκ 'Ρωσσίας δέ δ 
κ. ’Αναστ. Μελίδης.

Καθ α εκ Βατουμ γράφουσιν ήμϊν 
εγενοντο τήν 17 λήγοντος αί γραπταί 
και τήν επιοΰσαν α ί προφορικαί εξε
τάσεις, καί τ·ης έν τή πόλει έκείν^ Έ λ - 
ληνικης σχολής, ήν ή παρεπιδημούσα έ- 
κεΓ 'Ελληνική κοινότης λίαν άξιεπαίνως 
συντηρεί, διδασκομένης έν αΰτνί καί της 
ρωσσικης γλώσσης. Ευχόμεθα δπως ή δ ι, 
δασκαλία της Ελληνικής γλώσσης έν τ·?ί 
σχολγί ταύτη καταστή εύρυτέρα καί ή 
ύπάρχουσα ήδη πρώτη τάξις - 0ϋ έλλη- 
νίκοϋ σχολείου προαχθγί είς δευτέραν ά 
ναλόγως τών πόρων καί τών πνευματι
κών αναγκών της δμογενοϋς έκεΐ κοίνό- 
τητος.
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—-  Ά φίχετο εχ Τρικόλεως 6 χ . Ί .  
Λευίτης διευθυντής τής εχεϊ δημοτική; 
σχολής. Καθ’ 3 άαμένως πληροφορούμιθα 
τά  έν Τριπόλει σχολεία ί»πό τήν προστα
σίαν xal τήν ίσχυράν ύπο»τήριξιν, ήν 
τυγχάνουσι παρά τής οίχογενείας Μαυρί- 
δου χαί τήν σχολβρχίαν τοΰ αρχαίου 
ελληνοδιδασκάλου X" I. Έλευθεριάδου 
λειτουργοΰσίν άριστα χαί βαδίζουσιν ά -  
προσχάκτως τήν ταχτικήν αυτών πορείαν.

—  ’Αφίκετο έκ Κωνσταντινουπόλεως 
δ Μεχτουπσής τοΰ Βιλαετιού Φεχμή-’Ε- 
φένττις διατρίψας έν τγί π:ωτευούστ| έττί 
διμηνίαν.

—  Αναχωρεί σήμερον είς Κερασοϋν- 
τα ό ΰτρός x. Α. Χρηστιδης προσκληθείς 
τηλεγραφιχώς διά ιατρικόν συμβούλιον.

—  ’Αναγινώσοκμεν έν τ φ  Νεολόγω.
« Έπανελήρθιη ή ίχ,δοιι: τοΰ καλοϋ

περιοδικού τής Τραπεζοΰντος ΕύζεΙνου 
Πόντον  μετά όλιγόμ-ηνον διακοπήν προ- 
κλίίθεΓσαν ΰπό τής άνάγκγις τοΰ νά εφο- 
διασθίί δ εκδότης αύτοϋ %. Δ. Ειαιλΐνος 
διά τής άπ*ιτουμ.έν/ις άδειας τής κυ- 
βερνήσεως διά '.ο τυπογραφεϊάν του. *0 
χ. ΞιφιλΐνΟ; εκφράζει έπί τούτφ τήν εΰ- 
γνωμοδύνην αύτοΰ πρός τήν αύτοκρχτο- 
κρατοριχήν κυβέρνησιν καί τάς ευχαρι
στίας του πρός τούς συνεργήσαντας εις 
τοΰτο καί ιδία πρός τόν κ. I. Μηλιόπουλον.

*0 E vtie i r o c  U orzoc  ε ίιήλθ ίν  ηδη εις 
τό δεύτερον τής έκδόσεώς τ·υ  έτος, πε
ριττόν δέ θεωροΰμεν νά «παναλάβωμεν ο,* 
τι άλλοτε είπομεν, δτι δηλαδή επιβάλ
λεται ή ύποστήριζις τσϋ περιοδικού τού
του, τό δποϊον μεγάλο»; προώρισται νά ω 
φελήσει τούς έν Πόντφ άδελφούς ήμών. »

Έχφράζομεν τάς Οερματς ήμών «ύ*- 
χαριστίας τψ  Νεολόγφ διά τάς συμ
παθείς περί τοΰ ήμετέρου Περίοδιχοΰ χρί
σε ς αυτοΰ, δσον δέ τό χαθ’ ημάς θέ- 

λομεν εξακολουθήσει «αντί σθένει έπιδι- 

ώκοντις τον αύτον σκοπόν, δν απ' αρχής 
τής έκδόσεως προεθέμεθα, τήνδιανοητιχήν 

άνάπτι/ξιν καί τήν όπόδειξιν τών χρη- 

ζόντων συντόνου αρωγής xal φροντίδος 

πρός τό καλόν χαί τήν πρός τά πρόσω 
πορείαν χαί άνύψωσιν τών εκπαιδευτικών 
χαί έθνιχών πραγμάτων τής φίλης πα- 
τρίδος.

—  Τήν νύκτα τής πέμπτες πρός τήν 
παρασκευήν περί τήν 8 ']2 αν ώραν τουρκ. 
εγένετο αισθητός έλαφρός ύκοχθόνιος σει
σμός.

—  Τήν πιρελθοΰσαν τετάρτων έγε'νον- 
το αί εξετάσεις τοΰ ενταύθα τουρκικόϋ 
Γυμνασίου 'Ρουσδιέ.
i M M M M  i i n  ί n m a a M M — i

—  Αΰριον τελείτα ι αρχιερατικόν μνη 
μόσυνον ύπέρ άν απαύσεως τής ψυχής τθ3 
μακαρίτου ’Αναστασίου Κυτρίδου, ενός
ποτε τών χρηστότερων ήμών συμπολιτών. 
Καθ’ δν χρόνον ή πατρίς διερχομένη τάς 
παρούσας περιστάσεις, Υ]σθάνθη είπερ· 
ποτε τήν ελλειψιν ικανών άνδρών πρός 
διοίκησίν τών κοινοτικών αυτής πραγ
μάτων, ή στε'ρησις άνδρός, οΐος ήτο ό ’Α
ναστάσιος Κυτρίδης καθίσταται έπαι- 
σθητοτέρα, καί όσημέραι βαθύτερον συναι 
σθανόμεθα όπόσον δ πρόωρος θάνατος τοΰ 
αοιδίμου άνδρός άφήκε κενόν δυσανα- 
πληρωτον. Αίωνία του ή μνήμη!

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Δ. ΞΙΦΙΑΙΝΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Α. Ν. 1ΕΡ0ΚΑΗΣ



Αΰριον Κυριακήν έν τώ  ναώ τοΰ άγιου Γρηγορίου του χωρίου Ιίολ ίτα  

ΐελοΰαεν ’Αρχιερατικόν [Λνηαόσυνον ύπερ άναπαύσεως τ η ;  ψυχής τοΰ μα- 

Ικαρίτου συζύγου, πατρος καί άδελφοΰ ήμ,ών 'Αναστασίου Κυτρίδου.

Προσκαλούνται οί συγγενείς και φίλοι, όπως συνενώσωσι αεδ’ ήαων τα :  

Ιοεήτεις των προς τόν "Γψιστον.

Ή  τεθλ-μαένη σύζυγος.

Τά τέκνα 

Οί αδελφοί

IKS’  Ό  Βιδάκτωρ της ιατρικής χ . ’Αδαμάντιος'Έφραιαίδης, έπανακαμ-ψας 

άρτίως έκ Παρισίων, δέχεται έπισκέψεις έν τη  ο-κία αύτοϋ, κειαένη απέ

ναντι του 'Ρωσσικοϋ Προξενείου άπο της 5 - 7*  ώρας τουρκίστ. οί Κ  W  

τοϋντες αύτόν δΓ έπισκέψεις κατά  τάς λοιπάς ώρας ευρίσκουσιν αύτον ή είς 

το κατάσ:ημ.α τοΰ πατρος αύτοϋ ή είς τά  άνεγνωρισαένα της πόλεως φαρ-

αακεΐα.
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