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Αι’οΟανίμεΟα τό χαλόν ή χαρδία ημών 

συγχινεΐτα ι βαθύτατα ενώπιον τοΰ κάλλους 

χαί προ πάντων τοΰ ήθιχοΰ κάλλους· α λ - 

λ ’ έν ψ  εν τψ  νψ  ημών υπάρχει ό ΐδεώ- 

2ης τύπος τοΰ καλοΰ, εν τψ  κόσμψ τουτψ 

ούδαμϋΰ άπαντώμεν τό ιδεώδες· ή ωραι
ότερα γυνή είναι μυριάκις κατωτέρα της 

γυναικός εκείνης, ήν ή φαντασία ημών 

πλάττει. Ποϋ λοιπόν θέλομεν απαντή

σει τό ιδανικόν, τό όποιον η χαροια ημών 

άκορέστως έπ ιζη τ» ΐ; ποΰ λοιπον θελουσιν 

ίκανοποιηΟϊ) οί βαθύτατοι πόθοι τής καρ- 

δίας ; 'Τπάρχουσίν άνθρωποί άγαπωιιτες 

[χετά παραδόξου δυνάμεως· ας λέγ/ι όσον 

θέλει "ή κοινωνία τους ποιητάς παράφρο- 

νας· αισθάνονται πολύ περισσότερον των 

άλλων ανθρώπων, καί προσεγγίζοντες 

μάλλον προς τό ιδανικόν λογίζονται μέν 

έπιδιώχοντες χίμαιραν υπό των κοινών 

ανθρώπων, αληθώς όμως έπιδιώκουσι τό 

τέλειον εκείνο καλόν, τό οποίον fj μ^ν 

καρδία αυτών αντιλαμβάνεται σαφέστερον 

κα! διαυγέστερον τοΰ έπιλοί,που κόσμου,
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ή δε γλώσσα αυτών ψάλλει περιπαθεστε- 

ρον την άντίθεσιν μεταξύ ιδέας χαί πραγ- 

ματιχότητος. 'Τπάρχουσίν άνθρωποι ά -  
^απώντες μετά παραδόξου δυνάμεως· άλ

λα τί διεγείρει έν έαυτοϊς τήν δύναμιν 

ταύτη ν ; τό άγαπώμενον άντικείμενον; 

Όχι βεβαίως- τό άντικείμενον τοϋτο ε ί 

ναι άπλή άφορμή τοΰ ερωτος. Ο,τι α -  

γαπώμεν ημείς, άγαπώμεν ίσως μόνον 

ήμ ιϊς καί είναι άδιάφορον ή άπεχθ’ες 

πρός τούς λοιπούς των άνθρώπων. Ο ε

ραστής άπό τά βάθη τής καρδίας αύτού 

άντλεΐ τούς θησαυρούς, οι’ ων κοσμεί την 

ερωμένην αυτού. ’Αληθής ερως είναι εκεί

νος, οστις γεν ιατα ι άνευ έλπίδος αμοιβής, 

άνευ έπιφυλάξεως, οστις θαυμα^ει πολ- 

λάκις άντικείμενον άνάξιον τοσουτου έρω

τος, άλλα μετά ενθουσιασμού, μετ’ αΰ- 

ταπαρνήσεως, μετά θυσίας, μετα πιστεως 

ρή χλονιζομε'νης μηδ* ύπό τοΰ θανάτου, 

μηδέ ύπό τής περιφρονήσεως, μηδε ύπό 

αυτής τής προοοσιας. Τι θα γίντ; λοιπον 

ή φοβερά αΰτη δύναμις, εαν αίφνης και 

|ν τί| άκμτ) αυτής έπέλθν) ο θανατος ; 
Ό  αγαπών ονειροπολεί τήν αιωνιότητα, 

και ή ούσις θά προσήλωσή αυτόν εις τον 

στενόν τούτον χώρον τής ενταύθα ζωής ; 

τήν απεριόριστον ταύτην δύναμιν τής ά -
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^ i j i j j i  τήν όποιον όέν καταβάλλουσιν ό 

χρόνος καί ή άι.όστασις, θά χαταβάΐ-β 

μία στιγμή , άρχει νά είναι ή στιγμή τού 

θανάτου ; καί ό μέχρις αύταπαρνήσεως ε - 

ρώς θά συντριβή ΰ no τό ψυχρόν ρ. ά oja at - 

ροϊ> ; Δέι> δ’ άπίντήσωμεν τέλειον καί 

«ίώνίον το ον εκείνο, το όποιον έλατρεύ- 

σαμεν ένταϋθα ατελές, μετ’ ίσης δυνά- 

μεως, μετά μίίζονος μάλιστα τής πρός 

τον θεόν άπονεμομένης λατρείας ; καί οτε 

καταπε’σβ ή φυλαχή αύτη τοϋ σώματος, 

« ν  Θά συναντηθώσι χαί δέν 0ά άσπασθώ- 

σ’.ν άλλήλους, ούχί πλέον διά τών y ει- 
λέων, αλλά ειλικρινής ψυχή πρός εΐλικρι- 

νή ψυχήν έν χώρ^, έν ή οέν υπάρχει 

■πλέον προόοσία, έν ί) τό ηθικόν χάλλος 

δεν φθείρεται υπό τοΰ χρόνου χαί ή θε'ρ- 

μη τών αισθημάτων δέν αμβλύνεται υπό 
τοΰ γήρατος ;

’Αλλά οέν λαλεΐ εΰγλώττως υπέρ ^τοϋ 
|*έλλονίος βίου καί ό πρός τήν αλήθειαν 

e c u ; ; ΙΙαραδιδέμεθα άχορέστως εις τήν 
μελέτην καί γνώσιν τή ; φύιεως^ λέγομεν 

έϊυτιΙυς θνητούς, καί δμως έπιδιώκομεν 

πάντοτε τους αιωνίους καί άναλλοιώτους 
νόμους· ή δέ ψυχή ημών τρέφεται διά τής j 

αΐωνιότητος, καί ή αΐωνιότης αυτη θά 

διαφύγγ) τήν ψυχήν ήμών ; Ό άνθρωπος 

/,οιπον έίιλάσθη μόνον, ^να παλα ιός προς 
τον χρονον *αί συντριβή υπό τοΰ χρόνου; 

ίναι ενψ παλαίει τελειοποιούμενος, συμ- 

βεβηκος τυχαίον, ο Θάνατος θά έμποδίση 

Λυτόν να άι4οΛαυστ) το atSiov, onsp έφαν- 

%«σθη μόνον έν τώ κόσμω τούτω ; ή δε

ευδαιμονία, ήν άκορε'στως επ ιζη τεί ή *αρ- 

δία ήριών καί ήν ουδέποτε επιτυγχάνει} 

ήτις αποκαλύπτεται ήμ ίν, ώς «ν όνειρά 

*αί ήτις διαλύεται 3μα περιστρίψωμεν 

περί ήμ5ς τό βλέμμα· ήτίς «ίναι κατοπ- 

τρισμός τής αληθούς τοΰ ούρανοΰ οάσεως 

έν τή ερήμω τοϋ παρόντος βίου} αυτη 
άκου θέλξτ) καί καταναλώσω) ημάς θά 

διαφύγβ μετά τόΰ τελίυτίίο ί* στεναγ
μού;

' ί ΐ  ψυχή ήμών δέν είναι σώμα4 ή 
ψυχή ήμών δέν διαιρείται· ή ψυχή ή

μών π ίπ τε ι, άλλ’ εχει τήν συνείδησιν δ- 

, τ ι δέον νά έξιλεώστι έαυτήν· έράται άλ

λ ’ εχει τήν συνείδησιν ότι έράται ιδίας 

φαντασμαγορίας* ποθέϊ τήν άλήθειαν ά λ 

λα πλάνατάι· ποθεί ΐή ν  ευδαιμονίαν } 
άλλά καταβάλλεται υπό τής συμφοράς* 

πάντα ταΰτα οέν είναίι τεκμήριού δ ίΐ ο 

βίος ουτος εΐναι προανάκρουσμα μέλλδύ-. 

σης αρμονίας; εχομίν βαθυτάτην τήν 

( πεποίθησιν δτι μόνη ή σ υζή τη ίις  περί 

* τοΰ ά9ανάτου ή μή τής ψυχής άποδεικνύει 

-ίήν αθανασίαν ήμ ώ ν kali ό ΛοΟκρήτιος 

καί πάντες ei ύλισταί οί καταπολεμούν- 

τε< τήν άγίάν ταύτήν ελπίδα ή ττώ ντ ίί 

αυτήν εκείνην τήν σ ΐιγμ ή ν , καθ’ ήν θέ- 
τουσιν έπί κεφαλής τόν στε’φανον τής νί·4 

κης. Θνητά όντα δεν δύνανται ν ’ άποδεί- 

ξωσιν έαυτά θνητά, χαί οστις προφέρει 

τήν λέξιν αθανασία, εστω καί ΐνα  άονη- 

θή αυτήν, εί'ίαι ον άίάνατον.

II

Ά λλά  ποία ή χατάστασις τής ψύχήί

μετά τήν άπό τοϋ σώματος εξοδον ; ’Ι

δού ζήτημ* ετι σ-κοτιινότερον ετι άπροσι- 
τώτιρον. Δέν ιίνα ι δυνβτόν νά κβτανοή- 
σωμεν σαφώς βίον μακάριον ενόσφ 2ε- 

»μιυόμεθα ΰηό τοΰ σώματος. Καί δμως 

δι* αΰτών τούτων τών νόμων καί προαι
σθημάτων, δι’ ών αποκαλύπτεται ήμΐν 

ή άθανασία τής ψυχής, άποκαλύπτεται 

δμα έν άμυδρ^ καί τεθολωμέν^ είκόνι 

ή κατάστασις τής άθανάτου ταύτης ψυχής 

μετά θάνατον. *Β ψυχή &ρά γε τηρεΐ τήν 

ατομικότητα αύτής τήν έπί τής γής, έ 

χ ε ι τήν'συνείδησιν τών ένταϋθα πεπραγ
μένων ; "Αν δέν σώζ$ αυτήν, τότε ή α

θανασία είναι μάταιον χρήμα. Τί πρός 

έμέ, αν ή ψυχή μου είναι άθάνατος, ό

ταν εγώ ό πρός υμ ϊς  άποτεινόμενος ήδη, 

ό πάσχων καί ό χαίρων έν τώ κόσμφ 

τούτφ ούδεμίαν μετά θάντατον θά εχω 

άνάμνησιν τών ενταύθα πεπραγμένων ; άλ

λ ’ αν ή τής ψυχής άθανασία άποδεικνύε- 

τα ι διά τοϋ ηθικού νόμου καί τού κύρους 

αϋτοϋ, διά τοϋ αύτοΰ ήθικοϋ νόμου άπο- 

δεικνύεται δτι τηρεί αυτή καί μετά θάνα

τον τήν συνείδησιν τών έν τώ βί<ρ τού

τω  πετιραγμένων. Είπομεν δτι αί ά γα - 
θαί καί αί κακαί πράξεις συνεπάγονται 

κατ’ ανάγκην τήν ποινήν εκείνην, ήν προ

αισθανόμενη ή συνείδη»ις ταράττεται. 

Καί τιμωρεί μέν ή κοινωνία τήν κακίαν 

καί εξαγνίζετα ι πολλάκις ό κακουργήσας, 

άλλ’ εις στενόν πάντοτε κύκλον, σπανίως 

δέ άνταμείβει τήν αρετήν. Διά δί τούς
I

πεποιθοχας εις τήν αθανασίαν τής ψυ'/ής,

είναι ευτύχημα αύτή αΰτη ή υπό τών ά - 

πλουστέρων κατακρινομένη σπουδή μέν 

τής κοινωνίας εις τό τιμωρεΐν τήν κακίαν, 

άχηδία δέ εις τό άνταμειβήν τήν άριτήν, 

διότι ή μέν άρετή θέλει δρέψει έν τ^ α ί-  

ωνιότητι τόν άμάραντον στέφανον τών ε
δώ άγώνων, ενώπιον τοΰ όποιου είνι μηδέν 

πάσα εν τ ζ  γτ, αμοιβή· ένφ ή κακία, ή - 

τις μέλλει νά παιοευθξ δ ι’ άτελευτήτου 

ποινής, φιλάνθρωπον ήτο νά εξαγνίζηται 

έν τφ  βίψ τούτφ διά τής ποινής τών α ν 

θρωπίνων νόρων. Άλλ* άφοϋ οΰδ’ ή ποινή 

ούδ’ ή αμοιβή εΐσί πλήρεις έν τφ  κόσμω 

τούτω συμπληροϋτα; έν τή α ίω νιότητι, 

θά ητο παράλογον νά ΰποθέσωμεν οτι ή 

ψυχή άγνοεΐ έν τί) άθανασί^ δίατί πα ι

δεύεται καί διατί άμείβεται. Διασώζει a  * 

ρα τήν άνάμνησιν τών ένταϋθα πεπραγ

μένων. Ποία δέ εΐναι ή μακαριότης εκεί

νη, ήν μετά τοταύτης άνυπομονησίας άνέ- 

μενεν ό Σωκράτης, καθ’ ήν στιγμήνπα- 

ρεσχευάζετο δι’ αυτόν τό κώνειον ; Αύτή 

έκβίνη,περί ής όδαιμόνιος άνήρ λέγει· α ει 

μέλλομέν ποτε χαθαρώς τι είσεσθαι,άπαλ- 

λακτέον τοΰ σώματος, καί αύτ^ τή ψυχή 

θεατέον αυτά τά πράγματα, καί τότε, ώς 

εοικεν, ήρϊν εσται ού έπιθυμούμε’ν τε καί 

φαμέν έρασταί είνα ι, φρονήσεως, έπειδάν 

τελευτήσωμεν, ώς ό λόγος σημαίνει, ζώ σ ΐ 

δέ ου. Εί γάρ μή οιόν τε μετά τοϋ σώ 

ματος μηδέν καθαρόν ννώνα ι, ουοϊν θάτε- 

ρον ή ούδαμοΰ έστι κτήσασθαι τοϋ εΐδέ-
I

ναι ή τελευτήτασι· τότε γαρ αυτή καθ’ αΰ»
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τήν έσεται ή ψυ/ή χωρίς τοΰ σώμα*.ο;, 

πρότερον δ’ ού. »

'[I ψυχή μετά θάνατον σώζει αύτάς έ- 

χίίνας τα ; δυνάμεις, οι’ ών έκδηλοΰται 

έν τψ  χόσμψ τούτψ ή αθάνατος αυτής φύ- 

σ ι; ,  ήτοι τήν βούλησιν, τήν διάνοιαν, τήν 

ευαισθησίαν, σώζει τόν αύτόν έρωτα, τοΰ 
καλοΰ, τοΰ αγαθού, τού αληθούς. Έχει έν 

τψ  μέσψτοΰ καλοΰ το όποιον δεν δεσμεύ

εται περί τήν έμοασιν αΰτοΰ ύπό τής Ι 

λης, τού άγαθοϋ τοΰ μή διαταραττομένον 
υπό γηΐνων περισπασμών, τοΰ άληθοΰς 

τού μ ή σκοτιζομένου ύπό τής ασθενούς καί 

θνητής φύσεως, θέλομεν απολαμβάνει τής 

ευδαιμονίας εκείνης, ής άμυδράν έννοιαν 

παρέ'/ουσιν ήμΐν αί ί?ραί, άλλα καί σπά

νιοι στιγμα ί τών έν τψ  κόσμψ τούτψ 

συγκινήσεων τών διεγειρομένων υπό τής 

αρετής, τής θυσίας, τής επιστήμης. ΛΛν 

έν τψ  βίψ τούτψ συγκινούμεθα βαθύτα

τα  έπ ί ττ; θέα ωραίας είκόνος ή ωραίου 

άγάλμ ατος, όποίαν άρά γε συγκίνησιν θέ

λει αϊσθανθή ή ψυχή ημών άπαντώσα 

τό ειλικρινές ήθικόν κάλλος, ου τίνος σύμ- 

βολον είναι τό υλικόν; "av πάσας τάς 

αηδίας τής ζωής, αν πάσας τάς ταλαι

πωρίας μακράς μελέτης εξαγοράζω ή ά- 

νακάλυψις καί τής έλαχίστης αλήθειας 

διά μακαριωτάτης ενδομύχου αμοιβής, ο

ποία άρά γε έσεται ή ευδαιμονία τής ψυ

χής, παραχαθημένη; εις τήν πλησίφωτον 

έστίαν τής αλήθειας ; ή καρδία ημών ή- 
τ ις ήγάπησεν έν τψ  κόσμψ τούτψ εύθραυ-

των ονίων και το π ιεΰμα ήμών τό ττερι- 

πλανηθέν εις ματαίους αγώνας προς εν- 

ρεσιν τής άληθείας έπί γής, έκεΐ θέλει 

περιαυγασθή υπό τής αμέσου τοΰ θεοΰ 

θεωρίας. Κ αρδία χαί νους εΰρόντα έπί 

τέλους τήν γ ήν τής επαγγελίας, ήν όνει- 

ροπολοΰσιν ένταΰθα, θέλουσιν απολαμβά
νει τής ύπερτάτης χαί άγιωτάτης ήδο- 

νης πλησίον τής απολύτου τελειότητος, 

ήτις είναι τό αληθές, τό χαλόν, τό αγα
θόν, ήτοι ή τριπλή ει’χών τοΰ αύτοΰ ιδεώ

δους, προς δ τείνουσι τό πνεΰμα, ή βούλη

σής χαί ή χαρδία ημών.

Δ. Παπαρηνόπουλος

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΕΠΙΓΔΜΒΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΤ E.VAIIXliJi ΚΛΙ ΓΛΛΛϋΧ.

Έ ν Κωνσταντινουπόλει έβασίλευσεν 

από τοΰ 7 i l  Ιτους μ. X. μέ'/ρι τού 7 7 5  

Κωνσταντίνος ό Ε', ό έπιλεγόμενος Κο- 

πρώνυμος, υιός Λέοντος τού Ίσαύρου, 

αμείλικτος είκονομάχος, υπερακόντισα; 

κατά τοΰτο τόν πατέρα του. Βλέπων ό 

αύτοκράτωρ ούτος έπ ιίγουσαν τήν ανάγ

κην τοΰ νά έπαναγάγτ) τήν άνάστατον τό
τε ιταλικήν χερσόνησον είς τήν προτέ-
f
ραν υποταγήν, έπενόησβ νά κατορθώσ'β 

τό σκοπούμενον διά συμμάχων καί έ π ι-  

γαμορίας, ήτοι νυμφεύων τόν υιόν του 

Λέοντα μετά Γυσίλλης θυγατρός τοΰ Πε-
t -Λ όντα, θέλει άβπασθή τό τελειότατον I πίνου, βασιλέως τών Γάλλων, καλούμε-
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νων τότε Φράγκων. Δ’.απρεσβεύσας λοι

πόν τινάς τών σοφωτέρων τής Ελλάδος 

Επισκόπων, οι μέν λέγουσι πρός τέν 

Πεπϊνον αυτόν, οί δέ πρός Κάρολον καί 

Ιναρολομάνον, υιούς χαί διαδό'/ους τοΰ 

ΙΙεπίνου, χατά τό ετος 7 6 9 , έζήτησε τής 

π*ρθένου τήν δεξιάν, είς δέ προίκα α υ

τής μόνην τήν συνεργίαν τών δύο 'Ρηγών 

έν τ^ ταχτοποιήσει τών έν Ιτα λ ία  συμ

φερόντων του. Οί πρεσβευταί, έχτός δτι 

εκόμιζον δώρα βασιλικά, ήσαν καί έκλε- 
λεγμένοι εκ τών μάλλον εύγλωττων καί 

ίερομαθών. Διό καί άςιος άφηγήσεως ε ί

ναι ο λόγος, δν έςεφώνησε παρουσία τών 

ηγεμόνων χαί αύλικών τής Γαλλίας ό 

πρβσβύτερος τών S· Έ λλ . Επισκόπων.
« Ά νακτες σεβαστοί, — είπεν ό γέ

ρων, κατά μαρτυρίαν τοΰ Μαιμβουργ ίου 

( Ίσ τ . Εΐ<ονοκλ. ) —  ούδείς ό μή σήμε

ρον θαυμάζων τά τρόπαια τοΰ γένονς σας 

χατά Γερμανίαν, ’ Ιταλίαν καί Ά κουϊτα- 

νίαν, ο μή γεραίρων τάς κατακτήσεις σας, 

ων ή ενοοξοτέρα τήν ρωμαϊκήν έπικρά- 

τειαν απήλλαξε τής Δομβαρδιχής τυραννί- 

οος. Αλλα τοίαυτα τινα κατορθώματα έρ- 

γα ,ετα ι εκειθεν Ευρώπης καί ό ήμέτερος 

κύριος, τροπουμενος τούς Σ. . . , καί τήν 

εαυτοΰ1 πολιτείαν κρείττονα ποιών καθ’ 

έχάστην. Επιτροπήν δ’ έχομεν παρά τοΰ 
σεβαστού τούτουβασιλέως ημών, τήν άνα- 

καινισθεισαν καί όσημέραι βελτ.ουμένην 

πολιτείαν του αυτήν νά προσφέρωμεν τϊ) 
άδε).φ^ 'Γμών,Γεάν στέρςητε νά συζεύξη- 

τε αΰτήν εις γάμον μετά τοΰ βασιλό-

παιδος καί αύθεντου ημών Δέοντος, δν ό 
πατήρ Αύγουστον έκήρυςεν ήδη, Έ π ιγα μ - 

βρία τοιαύτη θέλει συνάψει ί ΐ ;  ο ιλίαν ά -  

οιαρρηκτον τάς δύο κραταιοτάτας ηγε
μονίας τής οικουμένης, θεοΰ δ’ εύδοκοΰν- 

τος, ό ές αυτής γεννηθησόμενος βασιλεύς 
θέλει αποβή ωφέλιμος προς άμφότερα τά 

μέρη· διότι, κληρονομώ* μέν τή,ν άν- 

δρίαν τών έκ πατρός χ.αί μητρός προγό

νων του, θέλει αποσκορακίσει τούς "Λ. . . 
άπό πάσης ’Αφρικής καί ’Δσιας· κατέ/ων 

δέ έν ειρήνη τήν Πεντάπολιν, θέλει μ εί

νει αιώνιος τών Φράγκων έπίμαχος. Νο- 

μίζομεν, οτι ίΓρόσκομμα τν; επιγαμία ούκ 

άποβήσεται ή παρ’ ήμΐν γενομένη έκκλη- 

σιαστική μεταρρύθμισις.- Γινώσκομεν δτι 

κακόβουλοι τινες καί κακόδοξοι έσπευσαν 

ημάς τούς Γραικούς νά στηλιτεύσωσι κα

θ’ δλην τήν Δύσιν ώς άσεβεΓς κ£ί α ίρετι- 

χοΰς, δ:ότι κατεβάλομεν τήν είοωλολα- 

Τρειαν, ην Κύριος ο θεάς άπηγόρευσεν 

εν ταϊς έντολαΓς αΰτοΰ· αν ομως έπρε- 
πβν ή βία πρός καταστολήν τοιαύτης άν- 

τιχρ·.»τιανικής καταχρήσεως, ούχ ήττον 

ο ευσεβέστατος ημών αύτοκράτωρ, τό 

παράδειγμα τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, 

.ών ουο θεοοοσίων, του Μαρκιανοΰ, τοΰ 

Ιουστινιανού, και του ΓΙωγωνάτου άκολου- 

θήσας, συνεκαλεσε και αυτοςτην Ζ’. οικου
μενικήν Σύνοδον, έν γ| παρήσαν 338σοφώ- 

τεροικαί φρονιμώτεροι τής Δύτοκρατορίας 

Επίσκοποι, καθ’ ήν πάντες μ ια  

φωνζ καί μιά καρδίο: χατεδίκασαν τήν ό- 

λεθριωτατην τών αιρέσεων τής ’Εκκλησίας,
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Τδ καθ’ ημάς σεβόμεθα χαί θέλο j εν 

πάντοτϊ το θεσπέσιον κΰρ-.ς της ά γ ιω τά - 

της ταύτης Συνόδου, ώς επίσης χαί τάς 

?ξ ποοηγουμένας δοξάζομεν άλλ’ οί π ε

ρί τον Πάπαν αυτοί οί συχοφαντοΰντες 

χαί διαβάλλοντες ημάς, ανάξιοι όντες 

ενεχεν άμαθείας, της Ευαγγελικής τ ιμ ή ;, 

καί επομένως τοΰ χριστιανικού ονόματος 
ούτ* ένννοΰσιν ήμάς, ούτε θέλουσι νά μάς 

έννοήσωσιν. Διά τούτο πρόθυμοι έσμέν 
τήν ομολογίαν τής πίστεως ήμών είλ ι- 

χρ ινώςτε καί άπροκαλύπτως νά έκθέσω- 
μεν εις έπήχοον γάλλων ’ Επισκόπων, εις 

τούτο παρ’ 'Γμών επιτετραμμένων· τούτο 

θ' όπως, άνακτες σεβαστοί, πεισθήτϊ 

οία παραλόγως χαθ’ υμών οί κάπηλοι 

μαρτυροΰσι, τήν ύμετέραν εϋπιστίαν δο- 

λιευόμενοι. ’Εντεύθεν θέλει μάθει ή Γαλ

λ ία  δλη, ότι έπιβούλως οί περί τόν Πά

παν κατηγορούσιν ήμάς έπί οίρέσει καί 

σχίσματι* δτι, απεναντίας, ή διαφθορά 

τών ούσιωδεστέρων δογμάτων τού χρ ι

στιανισμού, άπό 'Ρώμης είς Δύσιν έξ* - 
φοίτησε. Τότε δέ τών Γραικών καί τών 
Φράγκων, εις μίαν π ίσ τ ιν  ένωθέντων, 

οΰδέν σκάνδαλον ταράξει πλέον την συμ- 

μαχίαν τών δύο εθνών, καί τήν ευδαι

μονίαν τής λοιπής άνθρωπότητος.

*Η πρότασις τών Βυζαντινών, ώς φαί

νεται, δέν άπήοισε τοϊς Φράγχοις· δυ
στυχώς όμως δέν ετηρήθη ή προσήκου

σα έχεμυθία· διότι ό Πάπας, έμβατεύ- 

σας είς τό μυστήριον, τοσούτον ένήργη- 

σεν έπί τής συνειοήσεως τής Βέρθτ,ς,

χήρας τού Πεπίνου, καί έπ ί τού πνεύ

ματος τής μνηστής χαταδείξας τήν 9α- 

νάσιμον αμαρτίαν τοΰ συνδιασθήναι προς 

γόνον πατρός, καί πάππου ασεβών πρός 
βασιλόπαιδα συμπροωρισμένην άναποφεύ- 
χτως είς τό πύρ τό εξώτερον, ώστε π α 

ρενέβαλε προσκόμματα ώς καί ζιζάνιον 

οι’χιακόν. Καί τό μέν τής επ ιγαμίας 

θέμα, ώς εκ τούτου άνιβλήθη· ή δέ τών 

διαπραγματεύσεων διακοπή, έπέ'ρερε καί 

τήν αποτυχίαν. Διότι θανόντος μετ’ ολί

γον τοΰ Καρολομάνου, ό Κάρολος εις άλ- 
λας τραπείς ασχολίας σπουδαίας, ή καί 

τήν γνώμην μ ίταβαλών έπί τοΰ προκει- 

μένου, δέν άνεκαίνισε τήν ΰπόθεσιν. Τοΰ 

δέ Λέοντος νυμφευθέντος ακολούθως είς 
έλληνίδα, διελύθη παντάπασι τό σχέδιον 

συνεπείς τοΰ οποίου ήθελον συμφιλιωθή, 

Δύσις καί ’Ανατολή· σχέδιον μέγα καί 

πολύ, δπερ, αν ηύδοχίμει, Κύριος είδε τ ί -  

νων ακαταλόγιστων περιτροπών ήθελεν 

είσθαι πρόξενον έν τή επομένη οικονομία 

τής Ευρώπης ! — ( έκ τών Βυζ. Μελε

τών Σ. Ζαμπελίου. )

ΟΤΙ OVAKX AHAAAOIilTO\ ΕΠΙ ΓΙΙΣ.

Οίδέν έν ττ, γ ξ  άναλλοίωτον. Ό  μ ί

νας τής φύσεως νόμος είναι ή αδιάλει

πτος μεταβολή.
’Από τοΰ λεπτοτάτου a8pioj τό οποίον 

δέν ούνανται οί οφθαλμοί ήμών νά διαχρί-
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νωσι, μέχρι τής πέτρας ήτις χρησιμεύ«( 

ώς θεμέλιον τών οικοδομώ' τών οικιών ή

μών, όλα σαλεύονται, δλα άδιακόπως με- 

ταμορφοϋνται. ’Από τοΰ αθεωρήτου μορι- 

δίου τής ΰλης μέχρι τού γιγαντώοους ά 

στρου κα; τών συστημάτων τών κόσμων, 

τά  πάντα ΰποδεικνύουσι σάλον τινά διη
νεκή. Καί είναι μεν κατά το μάλλον ή 
ηττον ορατή ή ταχεία ή άλλοίωσ-ς οΰτη, 

<χλλ ε ;τ ι  οι οφθαλμοί ήμών ούνανται νά 

την διαχρίνωσιν, είτε οχι, πάντοτε υπάρ

χει· πάντοτε παρευρισκόμεθα ώς είς τινα 

βνάπαλσιν τής ΰλης. Τό ζώον καί τό φυ- 

jov γεννώνται, αναπτύσσονται, επειτα. 

φθίνουσι καί τελε^τώσι. Τά στοιχεία α τι- 

να συ*έτεινον προς σχηματισμόν καί άνά- 

πτυξιν αυτών, άνεκαινίσθησαν ι^διαλεί- 

πτως. ’Αφού έξεπλήο,ωσαν την λειτουρ
γ ία ν  αυτών έν τψ  οργανισμό» δπου εισε- 

χώρησαν, έξώ^θησαν έξ αύτού "να &ντι- 

κατασταθώβΊν ύ π ’ άλλω ν. Εις μίαν τινά 

<ί>ρισμένην στιγμήν έξήλθον τής τριβου, 

ο>ς ο^τως είπείν , ήτις είχε χαρ^χθή είς 
αυτά, χαί συνήψαν νέας συγγενείβς. Τό 

ον διεδέχθη σύνρλόν τ ι δλως διάφορον· 

οΰτω τήν συγκέντρ.ωσιν τών δυνάμεων 

διαδέχιτςιι ή αναρχία, τήν αναρχίαν ή 

χ.τίσις j/ii^v συνόλων, άτινα πάλιν είναι 
•^ροωρισμένα νά εξαλειοθώσι χαί αύτά- 

"1}στι καί τό άπλούστατον τών μορίων 

τής νλης, χαί τό ον ήτοι τό σύνολον, ύ - 

ιπόκεινται επίσης ίίς  μεταβολήν καί άλ- 
λο.ίωσιν.

’βχ τής ιστορίας διδϊσκόμεθα ότι οί

λαοί είναι μεγάλα σύνολα, γεννώμενα μ ε- 

γαλυνόμενα καί άποθνήσκοντα χαθώ; τοι 
άτομα, ΐνα  συγχωνευθώσιν είς άλλα με- 

νάλα σύνολα.ί
Καί τό είδος αυτό τοΰ ανθρώπου, τοΰ 

ζώου ή τού φυτοϋ ύπόκειται είς αλλοι
ώνεις.

Μήπως δέ ή πέτρα διατελή εν ησυχία:, 

καί εχει τό ποονόμιον τού αναλλοίωτου ; 

’Αλλά μή δεν βλέπομεν τήν επιφάνειαν 

α ϋ :ή ; ΰποκειμένην είς τήν έπίδρασιν πά- 

σης ’εξωτερικής α ιτίας, ή μήπως αί μ ε- 

ταβολαί τής θερμοκρασίας δέν έΛ'.δρώσΐ 

βαθύτατα καί εις τόν όγκον τούτον, δσ- 

τις φαίνεται ήμίν ώς αναλλοίωτος ·
*Η δοασις ίιαών ε/ει δοια στενά. Ούτε 

τό άπείρως μένα δύγαται να διαχριντ,, 

ούτε τό άπείρως μικρόν. Ούτε τό λίαν 

ταχύ, ούτε τό λίαν βραδύ. Τροχός στρε

φόμενος τάχιστα φαίνεται είς τήν όρα- 

σιν ήμών ώ ; ακίνητος· καί πάλ ιν, ό αυ

τός τροχός στρεφόμενος βρά&ιστα, φα ί- 

ν ίτα ι ώς ακίνητος εις τήν ό’ρασιν ήμών.

fO αήρ συντίθεται εκ πλείστων στοι
χείων· ώς έπί τό πολύ έξ άζώτρι^ καί 

οξυγόνου. Ό  ύοάΐΐνος ατμός, τό ανθρα

κικόν όςύ, κ ι ί  έν γένει αί αναθυμιάσεις 

τάς ρποίας ή γη άναδίδει εις τρν αίθ|- 

ρα, προστίθενται εις τά πρώτα δύο άίρια. 

Καί το μέν όξυγόνον άναπνέεται ίιπό τών 

ζώων, άναδιδόντμν άντ’ αΰτο}ϊ ανθρακικόν 
οξύ· άναπνέεται δέ καί υπό τών »ύλλων 
τών ουτών διά νυκτός, άντικαθιστώυ,ενον4 ’ 3 4
ΰπό ανθρακικού όξέως. "Ομοιόν τι tteo^y
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γετα ι καί έκ τής πυρακτώσεως τών σω

μάτων. Τά δέ πράσινα τών φύλλων των 
πράττουσιν εν τψ  διαστήματι τής ημέρας 

λειτουργίαν αντίθετον.

Ό  ατμός τοΰ ΰδατος, τό όποιον οί αέ

ρες άντλοϋσιν άπό τών μεγάλων ώχεα- 

νείων δεξαμενών, κυμαίνεται ύπεράνω 

τών κεφαλών ήμών είς νεφέλας, καί δια- 

χύνεται έπί τών χωρών τής γής είς ω 

φελίμους βροχάς· πάλιν όμως κατέρχεται 

είς χειμάρρους καί ποταμούς προς τόν 

αρχικόν τόπον του, οιά νά μεταβληθϊ) εκ 

νέου είς άτμούς καί να έπαναλάβιτ, τόν 

κύκλον τών μεταμορφώσεων του.

Αίώρησίς τις γινόμενη είς τήν ατμό

σφαιραν μεταξύ πολλών αιτιών ,αλλοι- 

ώσεως, άποκαθιστ^ί έπαισθητώς όμοειδές 

ιό  σύνθεμα τοΰ άέρος· ή αδιάκοπος τα - 

λάντευσις αΰτη τόν συγκιρν^.

Τό νέφος τό προσκολλώμενον είς τήν 

κορυφήν τοΰ βουνού είναι ή καΟέδρα τά

χ ισ τες κινήσεως τοΰ αερος. Αι κυστιγ- 

γες, έξ ών συνίσταται σχηματίζονται διά 

τής συοροής υγρου τίνος και θερμόν a t— 

ρος, τόν όποιον προσεψαυσεν αήρ ψυχρό

τερος. Ά φαρπάζει τάς κύστιγγας ταύ- 

τας ό άνεμος, καί ουτω διαλύονται εντός 

ξηροτέρου άερος. Άνασχηματιζόμεναι ά - 

διακόπως xal πάραυτα έξαλειφόμεναι, 
παρίστανται ώς ακίνητον νέφος. Αι αλ

λοιώσεις είναι συνεχείς καί τάχ ισ τα ι, 

ά λλ ’ είς ημάς ίιπάρχουσιν αθεώρητοι, 

ϊό  δλον φαίνεται ώς άναλλοίωτον είς τούς 
οφθαλμούς ήμών.

Καί αί βραδεΐαι μεταβολαί έκλαμβά- 

νονται παρ’ ήμών έκ πρώτης δψεως ώς 

ακινησία.
'Ο ούράνιος θόλος είναι διεσπαρμένος 

υπό άστρων περιπλανωμένων, όνομαζο- 

μένων πλανητών, καί ύπό άλλων άστρων 

απλανών ή αστέρων. Οί άπλανεΐς οΰτοι 
φαίνονται κατά πάσαν εσπέραν στρεφό

μενοι γύρω στιγμής τίνος κείμενης πλη 

σίον τοΰ πολικού άστερος. Έκ πρώτης 

δψεως, τό κέντρον τής περ’.φερείας φα ίνε

ται ώς σταθερόν άλλ ’ έκ μαχράς καί 

λεπτομερούς σπουδής τών ουρανίων φα ι

νομένων άπεδείχθη, οτι καί αύτό μετατο

π ίζετα ι. Μάςφαίνεται δέ τό πράγμα καθώς 

μάςφαίνεται, έπειδή ή γή περιστρέφεται 
περίάξονα διερχόμενον διά τοΰ χέντρου αυ

τής. Εκτός δέ τούτου, ή γή διαγράφει 

καί μέγαν κύκλον περί τόν ήλιον’ άλλ’ οί 

αστέρες άπέχουσιν άφ’ ήμών τοσοΰτον, 

ώστε, επειδή ό άξων τής σφαίρας ή(υών 

μένει έπαισθητώς παράλληλος πρός εαυ

τόν, ένψ ή γή έχπληροΐ τήν ένιαύσιον αυ

τής περιστροφήν, βλέπομεν έν πάστ) έ -  

ποχη τοΰ ένιαυτοΰ τούς άστέρας κειμε- 

νους είς τήν αυτήν Θε'σιν, ώς αν ητο κέν- 

τρον τής γής ακίνητον. Ό  σταθερός πα 

ραλληλισμός τοΰ γηΐνου άξονος είναι ά

πατη τής όράσεως ήμών· πράγματι ομως 

ό άξων ουτος στρέφεται περί γραμμήν εύ- 

θεϊαν, άπό τής οποίας έκτρεπεται 4  μοι
ρών. Διαγράφει δέ περί αύτήν κώνον, καί 

έκπλκροΐ περιστροφήν τελείαν έντός 

2 0 ,0 0 0  ετών περίπου.
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Άφοϋ οι αστέρες μετατοπίζονται, ε ί

ναι τουλάχιστον σταθερά τά μεταξύ αυ

τών διαστήματα; Παρατήρησαν αυτούς 

σήμερον, αύριον, μετά £ν ετος, μετα πολ

λά έτη· μόλις διά τών άκριβεστάτων 

οπτικών εργαλείων διακρίνεις μεταβολήν. 

Ή  μεταβολή αΰτη είναι λεπτότατη ά λ - 

λ ’ δπως δήποτε μεταβολή γ ίν ε τα ι Σύμ- 

παν τό ηλιακόν σύστημα μεταφέρεται εν 

τψ  άχανεΐ διαστήματι, πλησιάζον προς 

τόν αστερισμόν τοΰ 'Πρακλέους· άλλ’ ά-
1 - / ff *παίτουνται αιώνες παρατηρησεως ινα ι -  

διρ τις μεταβολήν είς τάς θέσεις τάς ό

ποιας κατέχουσιν οί αστέρες σχετικώς 

πρός άλλήλλους· ζήσε λοιπόν ΐνα  ίο$ς 

αύτούς όλους πάλιν άπομακρυνομένους τοΰ

αστερισμού τοΰ Ήρακλέους κατά φυσικόν 
λόγον τής έξ άπόπτου όράσεως !

Καθ’ έκάστην ό ήλιος ανατέλλει άνω

θεν τοΰ όρίζοντος καί δύει είς τήν άλλην 

άκραν τοΰ ούρανοΰ, ινα διαγράψω τήν 
αύτήν γραμμήν τήν έπιοΰσαν. Τόν καύ

σωνα τής ήμέρας διαδέχεται ιτακτιχώς ή 

δρόσος τής νυκτός. Κατά πάν έτος οί πά

γοι αναλύονται ύπό τήν γλυκεΐαν πνοήν 

τοΰ άέρος· έν τψ  Οέρει ώριμάζουσι κατά 

πάν έτος οΐ καρποί τής γής· έν τώ φθι- 

νοπώρψ, αί όμίχλαι καί αί Ούελλαι γ υ -  

μνοΰσι τά δένδρα τοΰ πρασίνου στολισμού 

τ ω ν  ό χειμών έπερχόμενος, ταΰτα μέν 

κατακοσμεΐ διά στεφάνων κρυσταλοειδών, 
είς τά βόρεια κλίματα, παραλύει δέ τούς 

χειμάρρους οΐτινες άπό τών βραχωδών 
καταρρέουσιν είς τάς πεδιάδας. Καί είς

ταΰτα λοιπόν μεταβολή συνεχής καί α 

διάλειπτος.

Ε σχάτως συνέλαβον οί φυσιολόγοι υ 

ποψίαν, οτι καί τό κλίμα ύφίσταται 

είς πάσαν θέσιν τής γής βραδεΐαν με

ταβολήν· παντοίων ειδών λείψανα κεχω- 

σμένα έντός τοΰ γ/,ίνου φλοιοΰ μαοτυ- 

ροϋσιν άναντιρρήτως, ότι ή θερμοκρασία 

τής έπιφανείας τού ήμετέρου πλανήτου 

ύπήρχέ ποτέ διαμεμερισμένη επ ’ αύτοΰ 

άλλως ή ώς τήν βλέπομεν σήμερον.

Τό έξώτατον τής γής στρώμα ΰπέστη 

πολλάς αλλοιώσεις· Ά ρά  γε τό ενδότατον, 

ο πυρήν αυτής, έμεινε πάντοτε άναλλοί- 

ω τον;

Καί πώς νά μείντι άναλλοίωτον, ά'ροϋ 
ψυχραίνεται, άφοϋ ή θερμοκρασία έλα τ- 

τοΰται έπί τοΰ ελαφρού περιειλήματόςτου, 

άδιαχόπως παχυνομένου ένδοθεν; Τοΰ 

πυρήνος τής γής αί συσπάσεις προξενοΰσι 

ρυτίδας είς τό περιείλημά του όπου οί 

πόδες ήμών πατούν επομένως δέ, έξ αύ- 

τών τών συσπάσεων, ποΰ μέν ά να ίίίο ν- 

ται δροι, ποΰ δέ ήπειροι, ποΰ δέ κοιλά

δες καί βάθη, μεταβολαί αύται καί αλλοι
ώσεις τοσοΰτον βραδεΐαι, ώστε αιώνες 

μόλις άρκούσιν όπως γίνη ό άνθρωπος 

μάρτυς α υτώ ν  καί έπειδή τοΰ ανθρωπί

νου γένους, ή έπ ί τή·; γής πάροδος εί^αι 

βραχυτάτη ουδέποτε ό αύτός άνθρωπος 
καθίσταται αύτόπτης τών μεγάλων άνα- 

τροπών, ών βλε’πομεν τά ψηλαφητά 

ίχνη.

Τί μόνον συλλαμβάνει ή ορασις ή
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μών ; τάς μεταβολάς οσαι συμβαίνουσι 

μετά με-ρίου τινός τάχους,, καί τών ο

ποίων τάς διαφόρους φάσεις ή ήμετέρα 

μ.νήμη δύναται συγχρόνως νά συγκρίν^.

( Μύρια "Οσ«·)

ΑΝΑΜΙΚΤΑ.

  --

ΜΟΪΣΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

Προ της εκστρατείας τοϋ Ναπολέοντος 

εις 'Ρωσσίαν, ήτοι προ τοΰ 1 8 1 2 , άφ ί- , 
χθη εις Πετρούπολίν γάλλος τις β ιολί- j 

στής επιτήδειος, ό x. Β. ώς άρχηγός τής 

ορχήστρα; τοϋ έκεϊ γαλλιχοΰ θεάτρου· 
Γενόμενος δέ οϋτω γνωστός έν τή £ωσ·- 

σική κοινωνί^ τής πρωτευούσης ταύτης, 
έκαλεΐτο συνεχώς είς τάς οικίας τών 

ίκ ι ΐ  μεγιστάνων, ώς καί εις τήν αύτο- 

χρατοριχήν Αυλήν, συνθέτων συγχρόνως 

-νέους ήχους τούς «ποιους άπέστελλε καί 

« ί ;  τους έν Παρισίοις φίλους του. Κατά 

τον αΰτ&ν έχεΐνον καιρόν, εύρίσκετο με

ταξύ τών ύπαλλήλων τοΰ ρωσσικοΰ τα 

χυδρομείου μέγας τ ι ;  μελομανής όνόμ«τι 
Μ ., δστις άχούσας τήν φήμην τών με

λωδιών τοϋ Β. περιεζήτει αυτά;. Βλέπων 
S i OTt ό γάλλος μουσικό; έδι^ι συνεχώς 

* ί ;  τό ταχυδρομείο·/ φαχέλλους περιέχον
τας συνθέματά του, καί υπό π.εριεργείας ,

j δλως τεχνιχής κινούμενος, μίαν τών ήμε- 

I ρών μή δυνηθείς ν’ άνθέξϊ) εις τόν πειρα

σμόν, ήνοιξε τόν φάχελλον §ν ε ίχε ο ια - 

πιστευθή ό Β· εις χ*ϊράς του. Παρατηρεί' 

ησαν τωόντι μουσικά γράμματα· άλλά 

μουσουργούμενα ούδέν άπετέλουν καται· 

ληπτόν μέλος. ’Έντρομος διά τήν άνακά- 

λυψιν ταύτην, άναφέρει τήν πράξίν του 

είς τόν άνώτερόν του έν τψ  ταχυδρομεί^· 

άλλ’ αντί νά έπιστήστι τήν προσοχήν τον, 

ήκουσε μάλιστα επιπλήξεις δτι ήνοιξε 
τόν φάκελλον τοΰτον, χαί διετάχθη ν& 

έκπέμψβ αυτόν κατά τήν έπιγραφήν.

'Ο Μ. έπραξε κατά τήν £νωτέραν δ ι«- 

τα γ ή ν  άλλ ’ ό Β. έξηκολούθει στέλλαν 

όσημέραι περισσοτέρων μουσικήν γραπτήν 

είς Παρισίους· τόσον ώστε ό Μ. άπεφά- 

σισε ν’ άνοίξ») καί άλλον φάχελλον, δποι> 

ι*£λιν ή μουσική τήν οποίαν εΰρεν ^το 

i άκατανόητος. Τώρα δέ κατηυθύνθη είς τόν 

J  γενικόν διευθυντήν τών ταχυδρομείων^ 

δστις κατώρθωσε διά πολλής μελέτης ν α - 

καλύψ»), δτι τά μουσικών χαρακτήρων ρ- 

ψιν έχοντα γράμ^α-ρα ταΰτα ησαν στε?· 

νογραφηρι.ένη άντριπόκρισις μετά τοΰ έπ ί 

τών έξ.ωτερικών ΰπουργοΰ τη ; Γαλλία j  

Ταλλεΰράνδου, ουτινος ό β. υπήρχε κ * - 

τάσκοπος.
Τό πράγμα ηλθεν γνώσ’.ν τοΰ ay*· 

τοχράτορος ’Αλεξάνδρου τοΰ Α '. καί κ ? -  

τ ’ αυτήν δ’ έκείνην τήν νύκτα έδίδετο έν 

τή Αυλή χορός. Μετά τό πέρβς όρχή- 
σιώς τίνος, ό αύτοκράτωρ προσε'ρχετ*; 

ττρός τόν διευθυντήν τή$ ορχήστρας, 3??·
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τις ^το ό Β., βάλλει έπί τοΰ άναλογίου 

του τούς έν λόγψ μουσικούς του χαρα
κτήρας, καί τόν παρακαλεΐ νά μουσΛρ- 

γήστ) αυτούς. Ό  Β. ίδών καί γνωρίσας 

τά σημειά του, ώχρ ι$ , καί έν τψ  φόβω του 
π ίπ τε ι άπό τών χειρών του τό τοξάριον 
τοΰ βιολιού, καί συντρίβεται χαμαί. Ό  

ο.ύτοχράτωρ δέν λέγει τίποτε· μόνον έ- 

μειοιασε πρός τον κατάσκοπον καί άπε- 

μακρύνθη. Ό  πρίγχηψ Βολχόνσκης έπα- 

νέλαβε τήν μουσικήν εκείνην, ό δέ χορός 

εξηχολούθησε διευθύνοντος τήν ορχήστραν 

πάλιν τοΰ Β. άλλά λήξαντος τοΰ χοροΰ 

ό Β. έχρατήθη καί ήχθη εις τό φρούριον 

τής Πετρουπόλεως. “Αγνωστον εΐναι πό
σον καιρόν διέτριψεν έκεϊ καθειργμένος· 

αλλα λεγετα ι ώς βέβαιον δτι ήρχετο είς 

βυνεχεΐς συνδιαλέξεις μετά τοΰ πρ ίγ*η- 

πος Βολκόνσχη, καθ’ υπαγόρευσιν τοΰ ό

ποιου έξήίολούθησε τήν μετά τοΰ Ταλ- 
λεϋρανδου έπιστολογραφίαν, μέχρι; ου 
ενοησε τέλος και ουτο; οτι έφενακιζετο. 

Μή δυνάμενο; δέ πλέον ό Β. νά έπανέλ- 

θ») ε ι ;  τήν Γαλλίαν, διε'μεινεν όριστιχώς 

<ΐ( Πετρούπολίν, δπου κατοικεί· ή οικο
γένεια του μέχρι σήμερον.

Π ΑΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΑ.

*0 φιλόσοφος Καλλισθένης, ακολούθη

σα ; τόν μέγαν ’Αλέξανδρον είς τά ; κατα
κτήσει; κατηγορήθη ώς προδότης πρός τόν 
βασιλέα, οστις κατεδίκασεν αυτόν νά κα- 

τακλεισθή εις σιδηροΰν κλωβίον καί ν ’ ά -

ποθάντ) έκεϊ. Ό  Λυσίμαχος είς τώ ν στρα

τηγών τοΰ ’Αλεξάνδρου καί ωίλος τοΰ 

Καλλισθενους, ούοόλω; έπαύσατο πορευό- 

μένος πρός έπίσκεψ.ν αΰτοΰ. Ό  φιλόσο
φος εκείνος, άφ’ οΰ ευχαρίστησε τόν Λυ

σίμαχον διά τήν γεναίαν εκείνην φροντί

δα, παρεκάλεσε νά διαχόψη τάς πρός 

αυτόν επισκέψεις αύτοΰ ιίπ ώ ν  «ΓνΑ®εςμϊ 
νά υποφέρω μόνος τάς δυστυχίας μου· 

διότι δύνασαι νά καταστήσιτ;ς αυτά; 

σκληροτέρας, έάν έκτεθή; καί *ύ είς κ ίν 

δυνον, συμμεριζόμενος ταύτας» —  « θ έ 

λω σέ βλέπει καθ’ έχάστην, άπεκρίθη 6 
Λυσίμαχος· διότι, έάν ό βασιλεύς σέ Krj 

εγχαταλελειμμένον υπό τών χρηστών 

ανθρωπων} δέν θελει πλέον έχει τύψιν 

συνειδήσεως, καί θέλει σέ νομίσει πραγ- 

ματιχώς ένοχον. "Οχι ! ό φόβος μή πε- 

ριπεσω είς τήν δυσμένειαν αΰτοΰ δέν 

θέλει μέ κάμει νά έγχαταλείψω φίλον 
δυστυχή.»

ΟΛΙΓΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣ TUN ΟΜΟΓΕΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

«  Φοβοϋ τά<; δ ιαΰο .Ιάς  x a r ψ ενδ ε ϊς  
ωσικ α ελεγεν ό σο-^ός τής άρχαιότητο; 

ρήτωρ ’Ισοκράτης, «  Τά χαχά  τά  όπ ο ια  

προζενοϋσ ι μ ιτ α ζ υ  τω ν άνθρώπω* α ί  
π α ρ ε ΐν ο ή σ η ς  ύεκ  π ρο ξενε ί ούτε αντ ί) ή 
κακ ία  χ α ί π ονηρ ιά  > ελεγεν ώσαύτως 

ο υψιπέτης τής σοφή; Γερμανίας ποιη
τής Γκαΐτε. Τών δύο τούτων σοφών λο

γιώ ν τήν αλήθειαν πανταχοΰ τοΰ βί&υ
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μου άνεγνώρισα. Κατά τήν περίστασιν 

ταύτην έπιθυμών νά ακολουθήσω τήν συμ
βουλήν τών δύο τούτων σοφών κρίνω φρό

νιμον καί άναγκαϊον άμα όπως προλάβω 

•τά κακά αποτελέσματα τής διαβολής καί 

τών παρεννοήσεων, νά χαράςω όλιγας λέ

ξεις πρός τήν ομογενή κοινότητα διά μ ΐ-  

κράν υπηρεσίαν ήν πρςσήνεγκα τό πα 

ρελθόν σχολικόν έτος πρός τά σχολεία 
-τής ήμετέρας πατρίδος.

Κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον, δ- 

τε ένεκα λόγων οικονομικών ειχον όρι- 

στικώς αποφασίσει νά οιαμείνω ένταύθα 

δέν γνωρίζω πώς μοι επήλθεν η ιοέα να 
απευθύνω μίαν πρότασιν πρός τήν εφο

ρίαν τών σχολείων όπως αμισθεΐ ανα/.αβω 

τήν διδασκαλίαν τής ιστορίας έν τψ  Φρον- 

τιστηρίψ δηλών συνάμα δτι δύναμαι προς 

τούτο νά διαθέσω μίαν ώραν καΟ’ έκάστην. 

’Ανωτέρω έγραψα δτι i f e r  γνω ρίζω  πώς 

f io l  ίπή -Ιθεν ή id ea  αΰτη  έν τούτοις α 

ληθές είναι δτι ιρσθανόμην πρός τήν σχο

λήν, δπου έπί δεκαπενταετίαν σχεδόν έ- 
μαθήτ^υσ» δωρεάν μίαν υποχρέωσιν και 

τήν υποχρέωσιν ταύτην έσκέφθην δτι δύνα

μαι νά ανταποδώσω κάλλιστα άναλαμβά- 

νων έν τψ  Φροντιστηρίω τήν διδασκαλίαν 
μαθήματος τίνος, έςέλεξα δέ τήν ιστορίαν 
ώς τοιοΰτον μάθημα, δπως συστηματοποι

ήσω καί τάς κατ’ ιδίαν μελέτας μου· αλ

λά πάρα προσδοκίαν ή αΐτησίς μου δέν έ- 

τυχε τής αποδοχής, ής ήλπιζον καί περί 

ης δέν έτρεφον τήν ελαχίστην αμφιβολίαν· 

κατ’ άρχάς μέν έλεχθη δτι ή προσφορά

μου αΰτη είναι περιττή, ώς συμπληρω- 

θέντος τού προσωπικού τών οιδασκαλων, 

εΤΐ* ©αίνεται δτι έσυζητήθη τό πράγμα 

καί καθυπεβλήθη υπό τήν εγκρισιν καί ε 

τέρων προσώπων καί τέλος μετα δεκα α 

πό τής αίτήσεώ; μου ημέρας μοί εστά

λη άπάντησις δτι γ ίνετα ι παραδεκτή ή 

αίτησίς μου άνατιθεμένων μοι συνάμα τών 

μαθηματικών τής ανωτερας ταςίω ς, ως 

συμπλήρωμα μαίνεται τής αποοοχής· 

οΰτω ή εξάωρος καθ’ εβδομαοα διΟα 

σκαλία ανέρχεται είς εννάωρον, δ ι
δάσκοντος* αυτου τοϋ οιευθυντου επι π έ ν 

τε ώρας καθ’ ήμέραν· έκ πρώτης ωρας π α - 

ρεξηγήθη τό πράγμα, έλέχΟη δτι διά τής 

ηίτήσεώς μου ταύτη ; ούόέν άλλο ζητώ η
f t ' *  < *να προπαρασκεοασω όια το πρόσεξες ετος 

τήν θέσιν μου έν τψ  Φροςτιστηρίψ· τε- 

τράμηνον δλον πρός τής αιτήσεως ταυτης 

διέμεινα ενταύθα ουτε καν λογον περί τού

του άντήλλαξα πρός τήν έφοριαν ουτε την 

ελαχίστην ΰπόμνησιν πρός αυτήν έκαμα· 
δτε έγένετο δεκτή ή αΐτησίς μου ό καιρός 

παρήλθε, τό πρόγραμμα συνετάχθη καί 

ώρειλον νά διδάξω δ,τι υπό τών άλλων δι

δασκάλων ώρίσθη' έστω καί τοΰτο· ανελα- 
βον λοιπόν τήν διδασκαλίαν και παρήλθεν 

οΰτω ή πρώτη εξαμηνία· εις τά μ,αθημα- 
τιχά οί μαθηταί μου έχαρκινοδάτουν χαί 

προσέθηκα είς αύτά μίαν ετι ώραν ηλθεν 

ό μάϊος χαί τοϋτ’ αυτό έγίνετοχαί όια τού

το ήναγκάσθην νά προσθέσω ούο ετι ωρας 

καί οΰτω ή εβδομαδιαία μου εργασία έγέ

νετο 5ωδε χάωρος· κατα τον χρόνον τούτον
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τής διδασκαλίας μου έκαμα απουσίας τι? 

νάς 6 —7 τόν αριθμόν καθ’ δσον ενθυμού

μαι απουσίας άς καί έπ ί μίσθώ αν ειρ- 
γαζόμην έν τψ  Φροντιστηρίψ δέν ήθελον 
παραλείψει· τινάς τούτων έφρόνίισα νά 
έπανορθώσω· περί δύο τοιούτων κατά τό 

διάστημα τών εκλογών τής αντιπροσω

πείας έγεινε λόγος καί τό πράγμα ένό- 

μισα δτι είς τοΰτο ήθελε περιορισθή· άλ

λ  έθαύμασα δταν έλθών εκ τίνος κωμο- 

πολεως φίλος τ ις μοί έλεγεν δτι o vd ev  έν  
τω Φ ροντιστηρίω  π ρά ττω , άψ ’ ού συχ νά  
απουσ ιάζω ·  τοιαΰτα ήκουε διαδιδόμενα, 

απερ καί ενταύθα οΰκ έλειψαν λεγόμενα. 

ήλθίν ό καιρός τώνέξετάσεων· είς τά μαθη

ματικά ήχολοΰθησα σύστημάτι έν ’Αθήναις 

έθιζόμενον. έκ τών 70  γεωμετρ. θεωρη

μάτων, άτινα έδίδαξα,εξέλεξα 3 5 — 40 δέν 

ενθυμούμαι ακριβώς τόν αριθμόν* καί 

μετά τάς συνήθεις επαναλήψεις ταύτας 

ώρισα τοις μαθηταϊς μου διά τάς εξετάσεις· 

τοϋτ’αΰτό έπραξα, καί είς τήν "Αλγεβραν· 

αλλά μετά τάς εξετάσεις διέδόθη δτι 

ειχον ένί έκάστψ μαθητή ώρισμένον τό 

μαθημα· καί ή διάδοσις αΰτη ητο δει- 

νή ί αγραμματοσύνης καί παχυλής άμα- 

Οείας, μυσαράς τε συκοφαντίας άμα άπο-

χύημα· £ν μέλος τής ’εξεταστικής- έπιτρο- 
πεις ητο παρόν κατά τάς γραπτάς εξε

τάσεις, δπερ καί ώρισε τοϊς μαθηταϊς τά 

ζητήματα καί έκ τής έπιλύσεως τών ζη

τημάτων τούτων δύναται ό βουλόμενος 

νά κρίνιτι περί τής προόδου τών μαθητών· 

εσχάτως ετι έλέχθη δτι ή εφορία επιθυ

μ εί νά μέ συμφωνήσιτ) είς τό σχολειον καί

δτι καί δ τ ι .................. ά λλ ’ εις ταύτα δέν

εδωκα τήν ελαχίστην προσοχήν κρίνω 

δέ καλόν νά δηλώσω ενταύθα άπαξ διά 

παντός δτι ουδέποτε έπί μισθψ έσκέφθην 

νά διδάξω είς τά σχολεία τήε ήμετέρας 

πατρίδος καί ουδέποτε άλλοτε θέλω πρά- 

ξει τοιοΰτον τι.

Ταΰτα πάντα έγραψα διότι παρετήρησα 
πολλάκις, ώς έν τί) παρούσ^ περιστάσει, 

δτι άνθρωπόμορφά τινα όντα ταπεινα καί 

χαμερπή τό φρόνημα, εότελή καί χ α - 

μαίζηλα τήν καρδίαι, τά πάντα έκ τών 

ιδίων κρίνοντα έκ συστήματος επ ιδ ιω - 

κουσι τήν δυσ^ημίαν καί δολοφονίαν τών 

υπολήψεων, καί τήν διαβολήν καί συκο

φαντίαν έχοντα μόνον προσφιλές ενα- 

σχόλημα δηλητηριάζουσι καί επισκοτί- 

ζουσι τήν κοινήν γνώμην.

Έ ν Τραπεζοΰντι τϊ) 1G Ιουλίου 1882 .

Ά ριστ. Ν. ’Ιεροκλής.

Ε Α Ε Γ Ε Ι Ο Ν  (*)

Είς τόν Παναγιώτην Δ. Δελικάρην έκ- 

κωνηθέν έπί τής κηδείας αυτού τι) 10 rj 

’Ιουλίου 18 8 2  έν Κερασούντι υπό Ίωάν- 

νου Γ. Βαλαβάνη.

ilo'b? εν έτοϋτος ο γαμπρός, ’ποΰ χεΐται στο- 

[λισμένο;,

(*) Ιγένετο /ρητις χαί λέξεων εν ίΙόνΓψ 
ίοιαζουσών.
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J'tutb», ’ποΰ τό«ο; έν λαό; εδώΟ» συναγμένος; 
”Α σήκου 'πάνω κύρ γαμπρέ, νά ’πάγουμε ’;

[τήν νύφη.
*ποΰ τήγ χαρδ,ϊά της ερωτο; ’ά σένα φωτ’ά 

[γλείφει·
•— Αλίμονον, διδάσκαλε, πρό :οΰ γαμπρόν 

[μ' ίχάμαν.
καί μέ τήν νύφην ’χάρηκα ’λίγον καιρόν άν- 

[ταμαν.
—"Α Παναγή, δέμ 'βρέθηκα ' ;  τόν γάμο ffoli 

[νά ψάλω.
κάνέν τραγούδι τής χαρα;, θά ψάλω λοιπόν 

[άλλο.
Μικράχι'μένεις ορφανές άπ’ τήγ γλυκε,ίάν 

[μητέρα,
κατόπιν έστερήθηχε; καί τόγ καλόν πατέρα- 
πρώτηrtpa δηό αδελφοί χ’ ΰ’στερ’ άδελφάδε;- 
Έρεΐς πάλιν είδαν ταίς Λικραί; θανατικαί; λαμ- 

[πάδες.
τρεΓ; άλλαις πλέον σ’ εΤχάνε γλυ*^άν παρηγο- 

[ρίαν,
λαμπρόν λουλούδι σ’ εΤχάνε, σέ είχαν ευωδίαν. 
"Αλλων αΰταίς στολίζουνε άλλων όσπίτ^ατώρα" 
ιά τώνομα τό πατρικόν λογίζονται αΰταί;χώρα' 
διότι μόνον τ ί παιδί τάρσενικόν ό νόμος 
άφίνει τής «υνήβειας νά γείνη κληρονόμος.
Σύ ρίζα λοιπόν έμεινες τοΰ όσπιτ,ΐοΰ σύ μόνος" 
απ’ οπου θέ νά ύψωνε πολλά κλαδιά ό χρόνος, 
μά το πικρόν καί κοΐττερόν τοΰ Χάροντ'άζινάρι. 
αλίμονον άπέκοψε κ’ έσέν τάπομεινάρι.
Καί πότε τοΰτο γίνεται; άφ’ ου ολίγους μήνες 
λιγαις η Εριφύλη σου /αρίς είδεν άχτΐνες. 
Η δόλ^α τόμ φιλόστοργον’στερήθηκε πατέρα, 

ή οόλ,ΐα έστερήθηκε χαί τήγ γλυκε,ίάν μητέρα. 
'Η δυστυχής την όρφαν^ά τήν είδεν από μί- 

[κραις,
χάί εις τόν γάμον ’άτρεψε τής ορφανίας ταί;

[πίκραις.
Άλλά τής είπ’ ό Χάροντα; « πικρότερον φυ- 

[λάιτω

φαρμάκ^ άκόμα ιά τ’ έσέν νά πί^ς ώ ; τόμ 
[πάτο. ·

Ναι, Εριφύλη, τό ’π ιε;, ναι τό ’πιες, καϋμένη 
χαρά χάμμία lb  τ ’ ίσέν τ»γ χόσμο πλ^ά 

[δέμ μέν«ι.
‘σάν τρυγονάκι, ’ποΰ γυρνά \ τά δάση χωρί< 

[’ίάΐρι,
καί άπαί κλαδί έισέ κλαδί τό ΛέτΛγμά του φέ-

[ρ“ >
θρηνεΐπαντοΰ λυπητερά-, τό ’ταίρι του ζητάει, 
αλίμονον τό κλάμμα του εις τόν άέρα πάει. 
—Λεάνύφη μαύρα ρούχατα θέ νά φορή; καϋ- 

[μένη,

αφ’ Ου αχ πλιά τβΰ ήλ,ίου σου ή λάμψις εν 
[σβησμενη.

~^Αί άδελφαί σου, Παναγή, όπου περικυ- 
[κλώνουν

κ' οί συγγενείς τά στήθ,Ια των καί ’μάγουλα 
[’μοιτώνουν.

Ό  γηραιός δέ θειο; *ου ό καπετάν Έλίας, 
’που σ’ αγαπούσε ’σάμ παιδί έξ ολης τή ;

[καρδίας.

δέν χύνει δάκρυα, γαίματα «παί τά ’μάτ^α 
[χύνει·

ό θάνατό; σουσκεπαο^ά πολύ πικρήν τοΰ δοίνει. 
χαμπούρωσ’, ευθύ; έγεινεν ή μέση του δ£ό 

[κάτ^α.
καί ή καρδ'άτου ’ράγισεν εις άπειρα κομμά- 

Ιτ’Ο.
—Ά ντώνη, ήτουν αδελφό;, οχι γαμπρός, « - 

[λήθε,ΐα·
νύκτα κ’ ήμερα σβΰ ’καιε πίκρα πολλή τά 

[στήθ^α.
"Αχ ’μέρα τόν ’νοσήλευε; καί νύκτ’ άδιακόπω;, 
τοϋ κάκου όμως εγεινεν ό πρόθυμό; σου κόπο;' 
σκουλήκι κάτι τοΰ ’τρωγε τό τρυφερόν πλεμ- 

[μόνι,
καί τό ’φαγε καί τό ’φαγε καί τώρα πλ»ά τε- 

(λε,ιώνει.
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Σ' έπέταςεν ό Παναγή;, σ’ έπέταξεν Άντώνη, 
κή ό θάνατός ίου μέ νυχιαίς τά σ*)άχνα σου 

['ματώνει.
θ ά  σου ζητοΰν τόμ Πανβγήν τά ’μάτι*, 

[’μπαίνη ; ’βγαίνης. 

μισό; χωρίς τόμ ΙΙαναγήν μισό; «λήθέΐα μέ- 

ίνε ι;.
Άλλά κή άφ’ ού ό Χάροντα; ΐοΰ έκλεισε ιό 

’μάτι,
ευχαριστίαν πάντοτε χ’ ΙκεΓνό; σοι φυλλάτΐει_ 

—Καί ό Νασούφης κή ό θωμα;, οί άλλοι δβό 
[γαμπροί ;ου, 

βπαί τά ’μάτ'α γαίματα σοί χύνουνε έξ ίσου 
-—Καί πο,ϊό; καί πο^ό; τόμ Παναγήν λυπητερά 

[δέν κλαίγει 
λαί « x f i j l i  ’ ;  τό χρυίό παιδί * άπό καρδ,ίϊς 

[δέν λέγει j 
Θάγίνετο αληθινά ωφέλιμο; πολίτη;' 
ι«ΰτό καί ή πατρίδα μ ις πώ; κλαίει τό παιδί.

ΙτηςΙ
—Κ’ έμοΰ τοΰ διδασκάλου σου, ω φίλε μαθη- 

[τά μου,
lot ίδέ τέως τρέχουν* πικρά τά έάκρϋά μου. 
»Σ τόγ γάμοσ σου δέμ ’μβρέθ'ηκα, ’;  τό* θά - 

(νατον προφθάνω.
ΎΪΙ Δελιχάοη Παναγή, 'πβΰ έπάνω
έπήγε χή άλλο; Παναγή;, ’ποΰ συγγενή; σου 

[ήτον
’καί φίλο; σου αχώριστος, τοΰ γένοϋςΝεοφύτων 
όπου καί σύ τόν εκλάψε; λυπητερά μαζή μα;, 
λαί πικραμμένή οι’ άΰτόν έν πάνΐα ή ψυχή 

(μα;
αυτοΰ, ’ποΰ πά; τώρο καί σύ εί< τοΰρανοϋ τόν 

(θόλον.
φέρ' τον γλυκά φιλήματα άπό τόμέρο; όλων 
Σ τά ’σπίτια σα; έφαίνεσθε σάν δύο άγγε - 

(λούδ^α,
«Χεί, 'ποΰ πάτ», ώσάν δ2ό βά λάμπετε λου- 

(λούδ^α.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.

θ ε ρ μ ό μ ιτ ρ ο ν  μ ετα ξύ  τοΟ 22  0— 24 “ 
Ρεωμύρου.

t ia p o u s tp o r .  Κ,αβ δλην τήν έβ^ο\LxSct 

πνε'οντος έλαφροϋ νοτίοδυτιχ,οϋ «νέ(/.ου ή 

βελόνη ·ή*ρέκ*λινε (^έχρί tou 77 , ήρξί- 
το ειςαναχάμΐττουό*.

2ή(Α£ρον δεικνύει 7 θ ,θ4  πρύμηνυεία»

δέ καιρδςσυννεφώδης μ ετά  βροχής χ.«ί ά*  

νέμου, βστίς έζα/.ολουδ'ήοει κα ί αυριον*

£ Ι Δ Η Σ £ Ι 2

Αί εξετάσεις τΏν έν ΠλατάνΟις ο χ ·-4 

λείων, τοϋ τε έλληνικοϋ καί τών δυο δη - 
[/.(ιτικώνσχολων, ενθα μετά της Δ. Παν- 

ΐερότητος εΓχε «αραστή καί 6 διευθυν·* 

τής τ6ΰ Φροντιστηρίου κ. Ί .  Κ. Βεργά- 
δης, υπήρξαν, καθ’ ά πληροφορούαιθα, ευ

άρεστοι δικαιώσασαι τόν ζήλον κα ί τάς 

προϊΛαθείας τώ> ίύο  ίκανων ελληνοδι

δασκάλων κ. ’ Ιωσήφ Γεωργιάδου /α ί 2 τ . 
Πίπα^Οπούλου, εΰδοκίμως έν τ9| σχολίί 

τών Πλατάνων διδασκόντων. Μετά τό 

πέρας τών εξετάσεων ή Α. Πανιερότη{ 

συνικάλέσε συνελευσιν έκ τών έγκριτωτέ- 

ρων πολιτών έπ ί τνί ιδρύσει Παρθενα

γωγείου έν τνί κωμοιτόλει τίύτ'/ΐ, ή'τις συ- 
ζη·-ήσασακαί διασκεφθεϊσα περίτοΰ πράγ

ματος προέβη »ΐς τήν έκλογήν τετραμε- 

λοϋς έπιτροπής, ης τά  δύο μέλη άποτε- 

λοϋσιν οι νυν έφοροι τών σχολείων, »πω ? 

έξεύρϊ) καί διαθέστι τά  άπαιτοΰμενα p ijf t
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ττηί,ς ΐδρυσιν καί συντηρησιν τού Παρθε

ναγωγείου τούτου. //
—  Γράψαντες εις τό προηγοΰμενον 

φύλλον περί των σχολείων Κογγ2ς κ α 

θήκον θεωροΰμεν νά άναφερωμεν μετ ε 

παίνων καί τό όνομα τοΰ κ. Κωνσταν

τίνου Λευίτου άπδ τετραετίας διατελοΰν- 

τος εφόρου τ ι ς  σχολής τοΰ χωρίου του- 
του και πάντα κόπον καταβζλλοντος προς

συντηρησιν τή ; σχολής ταυτης.
—  Άνε/ώρησε κατε-υθυνόμενος εις

Κ ωνσταντινούπολή δ Διευθυντές τών 

σχολείων ημών κ. Ί . Κ. Βίργάδης μέλ- 
λων νά έπανέλθ·/) κατά τας ®ρχα4 τοΰ 

προσεχούς Σεπτεμβρίου.

—  Περίεργος καί πρωτότυπος εις τό 

ε ϊίο ; αΰτή ; λαθρεμπορία συνέβη εσχά

τως έν Βατουμίω. Μεγκρέλος τ ις , άφ’ ου 

έςηντλησε πάντα  τά  μέσα τής λαθρεμ

πορίας) α τινα  ή δημιουργικη αυτοϋ φαν- 
τα α ίχ  ήδύνατο vcc εφευρτ) κατεφυγεν α/.Ο 

λούθως εις τό έ ζ ίς  π^ωτάκουστον είδος' 

πληρώσας φέρετρον πολυτίμων μεταςωτών 

υφασμάτων έπροσποιηθη οτι εστερηθη υπο 

τής θείας Προνοίας οικείου τινός, παοε- 

σ/.εύασε δέ τά  πάντα  πενθψω ς χαί δη 

Ορ-75̂ 0» χαί όδυρμος πολύς εζηγερθη εν τω 

οΐκω αύτοΰ' προσχαλέσας δε τόν ιερέα 

τής έλληνικής κοινότητος παπα Πέτρον 

διέταζε νά γείνγ) η εκφορά τοΰ υποτιθε

μένου νεχροϋ, χεκλεισμένου όντες τοΰ <ρε- 

ρέτρου κατά. τό επικρατούν παρά τοϊς

Μεγγρέλοις εθιμον' η εκφορά έγένετο καί 

έν τ ίΐ εκκλησία έψάλη ή επικήδειος άκο- 

λουΟία κ.αί|εκ.εΐθ*ν '/} νεκρική πομπή διηυ 

θύνθη μετά τοΰ πολυτίμου νεκροΰ πρός 

τό νιχροταφεϊον τής πόλεως, ίιβλΟο^ο* 

άκωλύτως την τελωνειακόν ζώνην και 
χωρίς νά διεγείρρ * * τ ’ έλάχιστον τάς 

ύπονοίας τών τελωνοφυλάκων' άλλ δ πρω

ταγωνιστής τή ί κωμψδιας ταυτής ανυ 

πόμονος φαίνετα ι 9ι και φοβούμενος ττ,ν 

περαιτέρο> παρουσίαν τοΰ ίερέως εθεωρη- 

σε καλάν πρίν η φθάσνΐ ή πένθιμος συν

οδεία εις τό νεκροταφεϊον νά στειλνι 

τόν ίερέα άμείβων αυτόν έπαξίως κατά 

τά  είωΟότα- δ ίερεΰς λοιπόν εν και μη 

έννοών τ ί συμβαίνει καταλείπει την συν

οδείαν καί διέρχεται πάλιν μόνος πρό 

τής τελωνειακός ζώνης' τό τοιοΰτον ό

μως έκίνησεν ηδη την περιεργειαν των 

τελωνοφυλάκων καί έθεωρηθη παρ α υτώ ; 

άνεζηγητος ή μεμονωμενη επιστροφή τοΰ 

ίερέως· γενομένης όθεν έρεύνη; άνεκαλύ- 

φθτι έντός τοΰ φερετρου, ω τοΰ θαύματος 

αντί νεκροϋ, πολύτιμος μεταξωτών υφα

σμάτων στοίβας!
—  ’Αφίκετο έζ ’Αθηνών άποπερα- 

τώσας τά ς  γυμνασιακάς αΰτοΰ σπουδάς 
δ κ . ’Αθανάσιος Κ,ωνσταντινίδης, υπό

τροφος τής Α. Πανιερότητας τοΰ Μητρο

πολίτου ήμών κ. Γρηγορίου.
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