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ΒΙΟΓΡΑΦ1Α1 ΛΟΓΙΠΝ ΑΝΔΡΠΝ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΠΝ. a

ΑΘΑλΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖ0ΥΧΤ0Σ.

Καθ’ ολην την 16ην εκατονταετηρίδα 
βύδείς περί την Τραπεζοΰντα άναφαίνεται 
λόγιος· είναι δε τοΰτο αξιον παρατηρή- 
σεως καί φαίνεται οτι χατα το μακράν 
τοΰτο διάστημα τήν προτέραν εν Τραπε- 
ζοΰντι περί τά γράμματα έπίδοσιν επ
ακολούθησε βαθεΐα αμάθεια καί άχλΰς 
άπαιδευσίας έπεκάθησε πανταχοΰ· μόλις 
step! τάς «ρχάς τής 17ης έκατονταετη-

ρίδος αναφαίνονται λόγιοι Τραπεζούντιοι· 
από της εποχής ταύτης άρχεται πάλιν ή 
καλλιέργεια των γραμμάτων καί εκτο- 
τε έν Τραπεζοΰντι ουδέποτε εστείρευσαν 
πλέον τα γράμματα· τρανώτατα δε ρ.αρ- 
τυροΰσιτοΰτο οί κατα καιρόν άναφανέντες 
λόγιοι Τραπεζούντιοι και έν τΐ) εαυτών 
πατρίδι διδάξαντες, ιδία δέ εις τάς περί 
τον "Ιστρον χώρας, δπου σώζονται εισ- 
ετι οί τάφοι λογίων τινών Τραπεζουν- 
τίων τής 17ης καί 18 ης εκατονταε- 
τηρίδος.

'Ο Αθανάσιος Μητροπολίτης Τρχπε- 
ζοΰντος ήχίΛαζεν περί τό 1600, επιλεγό
μενος δαιαονοκαταλύτης' συνέγραψεν 
ιστορίαν Τραπεζοΰντος καί τής μονής 
Σουμελά άπολεσΟεϊσαν τούτου τα ιερά
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αμφια σώζονται είσέτι έν Trj Μητρο- , 
πόλει Τραπεζοϋντος. (1)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ.

' Ό λόγιος ουτος ιερομόναχος άκμά- 
ζων κατά την 17ην εκατονταετηρίδα I- 
γραψεν εν ετει 1626 επιστολήν προς 
Σωφρόνιον τον πρωαοσύγγελον περί τών 
δόλων τών Ιησουιτών καί μαρτύριον 
τής ήγεμονίδος των Ίβήρων Κητάβας, 
ζέοντι έλαίφ υπό των Περσών θανατω- 
θείσης. (2)

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Κατήγετο εκ Φάσιδος τής Κολχικής 
άκμάζων κατά το 1665, εις δέ το ΙΙα- 
τερικόν τής μονής Σουμελά, το έκτυ- 
•πωθέν εν Λ(ιψί$ της Σαξωνί*ς χατά το 
1775, άναφέρεται συγγράψας ιστορίαν 
τής μονής ταύτης χειρόγραφον ξιγνο)- 
στον ποΰ διατηρουμένην, πρόςδέ «χολςυ- 
?ίαν των αγίων Β«ργάί}* aqil Σωφρο 
νίου, (3)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΔΠΕΖΟϊΝΤΙΟΣ

*0 λόγιος ουτος άκμάζων κατα την 
17ην εκατονταετηρίδα, έδίδαξεν εις 
τήν έν Ίασίφ Ακαδημίαν, τα δέ πρώτα 
μαδήματα ελαβε κβι.τά ·πά?αν πιθανό
τητα εν Τραπεζοΰντι, όπόθεν πρίν ή
μεταβή εις Μολδαυΐαν ήλθεν εις Σινώ-

(1) Ί σ τ . Τ ραπ ;ζ. σελ. 150. Νεοελλ. 
5>ιλολ. σελ. 403

(2) Νεοελλ. φ ιλ . σελ. 406.
(3) Νεοελλ, φι>. σε^· 409 Π. Τριαν- 

ιοιφ. Ιΐοντ. σελ. 19Q

πην, δπου εδίδαξεν επ’ ολίγον χρόνον· 
μαθητής αύτοΰ έγένετο ενταύθα Πανα
γιώτης ό Σινωπεύς (4·)· άπέθανε την 7ην 
7|βρίου 1695 καί έτάφη ίίς  την μονήν 
τοΰ αγίου Σάββα· Ιπί τοΰ τάερον αύτοΰ 
εχαράχθη τό εξής ίπιτύμβιον.

Τύμβος, ώδε κρύπτει Θεόδωρον τόν 
[ Συμεώνο;

Μουσών Πιερίδων ξεΐνον ίδέ τρόφιμον
Κλεινής Τραπεζοϋντος δς ήλυθεν 

[έκπωτε πάτρης
Φωνήν διδάξων Ελλάδος Ούγγρο-.

[βλάχους^

Ά λλα πότμος μιν εμαρψεν άμείλι- 
[χος, ελλιπε δ’ άλγος

Δυστήνψ τ ’ άλόχψ χαί τεκέεσσι φ ΐ-
[λοις.

Κλαύσατε, φιλολόγοι, καί εις νηόν 
[παριόντες

Ευχεσθ’ ogpaviyv τών δε λαχεΐν 
[στεφάνων.

ΣΕΒΑΣΤΟΣ  ̂ ΚϊΜΗΝΙΤΗΣ

Έπονομασθείς οΰτως, ώς καταγόμενος I* 
Κυμήνων, κώμης εις ήμίωρον προς άνα-< 
τολάς από τής Τραπεζοϋντος άπόστα- 
σιν· έγεν^ήθη περί τδ 1630 καί τά 
πρώτα μαθήματα Ιλ«βεν έν Τραπε-; 
ζοΰντί, όπόθεν άπεδήμησεν εις Κωνσταν
τινούπολή χ*ί είς ’Ιταλίαν χάριν άνω- 
τέρας παιδεύσεως.

’Εν Κωνσταντινουπόλει εα-χολάρχη-, 
σε τής σχολής τοϋ γένους, διαδεχθείς

(4 ) Νεοελλ. φ ιλ . σελ. 15&.

ΕΤΞΕΪΝΟΣ ΠΘΝΤΟΣ

ϊΐς  ;τήν σχολαρχίαν τον εξ απορρήτων 
'Αλέξανδρον τον Μαυροκορδάτον. Είτα 
πληροφορηθ είς έξ έπιδημούντων έν Κων- 
σταντινουπόλεί συμπολιτών αύτοΰ ou 
μοναχοί δυτικοί ήλθον έξ Εύρώπης εις 
Τραπεζοΰντα καί διδάσκουσιν έκεΐ δω
ρεάν τούς πολίτας* κατανοήσας τον κίν
δυνον δν διε'τρεχον οί συμπολΐται αύ
τοΰ καί τά καταχθόνια σχε'δια τής 
προπαγάνδας έδραμεν εις τήν πατρίδα 
αυτού, καταλιπών θέσιν επίζηλον καί 
επικερδή καί έλ9ών έοίδασκεν έν Τρα- 
πεζοΰντι έπί εύτελεστάτφ μισθφ διά 
παντός τρόπου άντενεργών είς τάς 
μηχανορραφίας των έκ Δύσεως μοναρ
χ ώ ν  χάρις δέ εις τάς άκαμάτους αύ
τοΰ ένεργείας έματαιώθησαν τά σχέδια 
αυτών χωρ!ς ούδέ ενα "Ελληνα προτ- 
ήλυτον νά κατορθ&σωσι νά προσεταιρι- 
σθώσι. Κατά την έν Τραπεζοΰντι δια
μονήν αύτοΰ συνέβη γεγονός αξιον μνεί
ας. Καθήμενος ποτέ εις τό παράθυ- 
ρον τής οικίας του. είδε Τοΰρκόν τινα 
πλησιάζοντα ίερε'α έκεΐ9εν διερχόμενον 
xal διά νεύματος έπιτάσσοντα αύτον 
νά τον άκολου9ήστ|· ό δυστυχής ίερεύς 
*κ φόβου ήκολούθησε τον ’Οθωμανόν, 
ό δέ Κυμηνίτης βλέπων τά συμβαί- 
νοντα καί μή δυνάμενος νά πράς^ τ. 
ύπερ τοΰ ίερέως άνέμενε μετ’ αγωνίας 
τό άποβησόμενον· μετ’ ολίγον βλέπει τον 
Ό9ωμανδν άπομαχρυνόμενον τον δέ ίε- 
ρεα ακολουθοϋντα τήν προτέραν αύτοΰ 
οδόν καί μετά περιεργείας έρωτα αύτόν 
ό Κυμηνίτης τά διατρέςαντα·ό ίερεύς άντί 
απαντήσεως δεικνύει αύτφ νόμισμα, δπερ 
ένεχείρισεν εις αύτόν ό ’Οθωμανός, δπως 
μνημονεύσω τον πατε'ρα του. Ό Κυ
μηνίτης συγκινηθείί έκ τής πράξεω;
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άνέκραξεν* or ό γεννήσας υιόν ούκ ά- 
πέθανεν » καί προβεβηκώς ήδη τήν η
λικίαν άπεφάσισε νά νυμφευθν-,. Έ γέν- 
νησεν έκ τοΰ γάμου αύτοΰ θυγάτριον, 
ού ό σύζυγος διεσκόρπισε δυστυχώς τά 
πολλά βιβλία τοΰ Κυμηνίτου.

’Εκ Τραπεζοϋντος μετε'βη εις Βου- 
κουρέστιον, δπου έσχολάρχησε τής ε
κεί ’Ακαδημίας καί διέμεινεν έκεΐ μέ
χρι τέλους τοΰ βίου του. Ό από Σι— 
ναίων Κωνστάντιες,, ον ερανίζεται καί.. 
ό Σάθας έν τζ βιογραφώ Κυμηνίτου* 
άναφε'ρει δτι « προελόμενος άναμφι- 
βόλως τά παρά τής αυθεντικής μεγα
λοδωρίας πλείονα δίδακτρα ή τά έν Κων- 
σταντινουπόλει από τοϋ τής £ς Μαρμά
ρων εκκλησίας έμβατικίου γλίσχρα κατ’ 
ετος διακόσια γοόσια. Ά λλ ’ ούκ άπώ- 
νατο διά τών αυθεντικών συντάξεων ό 
κατά πάσαν λόγου ιδέαν τής τε θύρα
θεν καί τής καθ’ ημάς Εεράς π ε π α ι
δευμένος πρεσβύτης, τον βίον μεταλ.λά— 
ξας έκεϊσε τφ 1702 ετει κατά Σε
πτέμβριον, προ; δν έπιτύμβιον δι’ ιάμ
βων υπό Ίωάννου Κομνηνοΰ πεποίηται.» 
"Οτι ό Κυμηνίτης έκ Κωνσταντινου
πόλεως δέν μετέβη είς Βουκουρέστιον 
άλλ’ είς Τραπεζοϋντα, δι’ ήν αιτίαν α
νωτέρω άνεφέραμεν, άποδεικνύεται τρα- 
νώτατα έκ τής κατωτε'ρω έπιστολής> 
ήν άνευρων έν τινι χείρογράφω τή; Μο
νής Σουμελά ό μακαρίτης Πεοικλ. Τριαν- 
ταφυλλίδης έδημοσίευσεν είς τά προλε- 
γόμενα τοΰ ΰπ’ αύτοΰ έκδοθέντος συγ
γράμματος « οί φυγάδες » · ή έπιττο-
>\ V ft,Ύ] eye*, ουτω·

Τ^ σοφωτάτφ καί λογιωτάτφ Κυρίφ 
Κυρίο) Σϊβαστφ πρώην άρχιγυμνασιαρ- 
χτι Κωνττ]πίλεως εύ πράττειν.
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Ούκ έλύθη. ώ τάν, τής αγάπης ό σύν
δεσμος, άλλα μάλλον συνέχεται τφ 
συνδέσρφ τής Θείας χάριτος* όμωνυμεΐ 
γάρ τοΐς θείοις, χαί όμωνυμοΰσα κοι- 
νωνεΐ τοΰ άπειρου κατ’ εκτασιν, καί 
μάρτυς ό έκ Σταγείρων. ^Καί εΐ κατά 
τά ποσον διέστηκε, πολλφ δε μάλλον 
κατά τό ποιόν σ-ινομιλοϋμεν πτεροΰ- 
τα ι'γά ρ  ό ερως διαβαίνων οίδματα πόν
του, καί τάς τούτου πυνθάνεται νηρηΐ- 
δας. Πή την καλιάν ό παΐς τής Καλ
λιόπης καί τής σεβασμιότητος έπήξατο; 
Έν τ^ περιφήμφ τής Τραπεζοϋντος 
πόλει καί πατρίδι φ ίλιρ! Ούδέν γάρ 
ήδύτερον ό άοιδός άπεφθέγξατο· τράπε
ζα γάρ ή Τραπεζοΰς, ώς ποτε τών Α 
θηνών γέγονε (κατά τον χρησμόν τής 
Πειθοϋς είρομένης πρόπαλαι. ) Έξ αυ
τής γάρ άπαντες κόρον τής παιδείας ε- 
λάμβανον. Κορε'σθητι, Τραπεζοΰς, καί 
μάλλον τής Βυζαντίδος κόμπαζε· αΰτη 
μέν άπέβαλε, <s'j δέ χαρμοσύνως άπο- 
λάμβανε. Καί ΐαΰτα μέν ούτως* σΰ δέ, 
σοφών άριστε, μή έπιλάθου ημών, ά λ 
λα τϊί σοφωτάτΐ0 επιστολή παΐε τάς 
ακανθας τής λήθης, ΐνα τής μνήμης 
εκφύωνται ρόδαμνοι· καί ερρωσο φίλων 
άριστε»

Άπο τής βασιλευούσης τών πόλεων 
?χ π γ '., Άνθεστηριώνος δγδόϊ).

Ό σός κατά πάντα 
ΕΦΡΛΙΜ Ιερομόναχος 

και τής μεγάλης ’Εκκλησίας ευαγγελι
κός κήρυξ · 'Ο Δέκαρχος.

Τις αλλη πειστικωτέοα μαρτυρία τής 
επιστολής ταύτης δύναται να βεβαιώ
σω οτι ο Κυμηνιτης εκ Κωνσταντινου
πόλεως δεν μετέβη εις Ββυκουρε'στιον,

άλλ’ είς Τραπεζοΰντα, όπόθεν επειτα εκ- 
λιπόντος παντός έκ τοΰ προσηλυτισμοί 
κινδύνου άνεχώρησεν είς Βουκουρέστιον; 
άπέθανε δέ κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1702 
καί έτάφη έν Mov̂ j τοΰ άγίου Σάβ
βα. Έ πί τοΰ τάφου αύτοΰ έχαράχθη 
τό εξής έπιτύμβιον, δπερ εγρ*ψεν 6 
’Ιωάννης Κομνηνδς είς τών λογίων τής 
εποχής εκείνης.

’Ενθάδε κεΐται πρεσβύτου σοφοΰ δέμας 
Κλήσιν Σεβαστοΰ καί γένος Κυμηνίτοι» 
Πατρίς Τραπεζοΰς, ωιτερ ην κλεινή πόλις* 
Ά λλ 1 , ώ μαθητών πληθύς, ώς εύγνωμόνως, 
Οίς αυτός έξέδωκε παιδείας λόγοις, 
Διδασκάλφ σπείσατε δάκρυ κειμένφ* 
Σβέσθη σοφών γάρ λύχνος έκ μέσου με-

[τών,
Καί Χριστόν αίτήσασθε τών πόνων γέρας 
Δΰτφ παρασχεΓν, την άνω κληρουχίαν.

Ό Κυμηνίτης συνέγραψε τά εξής συγ
γράμματα, άτινκ εΰρίσκονται έν τα ΐ; 
βιβλιοθήκαις Τραπεζοϋντος, Χαλδίας, τής 
μονής Σουμελά, Βαζελώνος, Περιστερά 
καί έν τί) κατά Κωνσταντινούπολιν β ι- 
βλιοθήχγ) τοΰ άγίου Τάφου.

— Έορτολόγιον, έν φ  περί τινων ζη
τημάτων προλαμβανόμενων περί άκρι- 
βοΰς χρονολογίας* περί πασών τών εορ
τών καί τής αυτών θεωρίας κλπ. Έν 
ττ| μονί) Συναγώβου· αψά. μηνί Ίουνίφ.

—  Δογματική διδασκαλία τής άγιω- 
τάτης ανατολικής καί καθολικής εκκλη
σίας κλπ. Έν Βουκουρεστίφ τής Ούγ- 
γροβλαχίας, ετει άπό θεολογίας ^ψγ'. 
κατά μήνα Σεπτέμβριον· παρά Άνθίμφ 
ίερομονάχφ τφ  εξ Ίβηοίας 4  ον μικρόν 
σελ. 400 . Έν τέλει « επιμελείς καί 
διορθώσει τοΰ λογιωτάτου κυρίου Ίωάν- 
νου τοΰ Έφέσίου » .
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Τής εκδόσεως ταύτης τά πλείω αντί
τυπα φέρουσι την πρός Δοσίθεον έκ- 
φώνησιν τοΰ έκδόντος Καστριώτου, ενια 
δμως ετέραν τοΰ αΰτοΰ άφιε'ρωσιν είς 
Πέτρον τόν αΰτοκράτορ* τής 'Ρωσσίας. 
Περί τδ τέλος, έν τμήματι τρίτω, υ
πάρχει Άπάντησις, πιθανώς, Δοσιθέου, 
πρός τι βιβλίον τυπωθέν μέν έν Πατα- 
βιφ τφ  1628 υπό Αατίνων κατά τής 
ορθοδόξου έκκλησίας, μεταφρασ3έν δ’ ε ΐ- 
τα ελληνιστί υπό Ίωάννου ’Ιατροί) πρός 
γνώσιν τοΰ άναιροΰντος.

"Εγραψεν ό Τραπεζούντιος, καθ’ Ελ
λάδων— Περί τής άμώμου συλλήψεως 
τής Παρθένου, καί περί τοΰ μυστηρίου 
τής Ευχαριστίας. Καί κατά Ζαβίραν— 
Άναίρεσιν τοΰ καλενδαρίου — Σχόλια 
εις Άπολλώνιον τον Δύσκολον καί άλλα.

Είς τήν εν 1699 εκδοσιν τής όμολο- 
γιας Πέτρου Μογίλα εύρίσκονται £ξ ε
πιγράμματα τοΰ Σεβαστοΰ εις Κωνσταν
τίνον Βασαράβαν, είς την βίβλον, καί ώς 
από τής βίβλου. Είς δέ την συννημ- 
μένην τ^ ο’μολογί^ Εισαγωγικήν Έκθε- 
σιν Βησσαρίωνος Μακρή, ετερον έπί- 
γραμμα τοΰ βύτοϋ Κυμηνίτου είς τό» 
«ΰτόν ήγεμόνα.

ΓΛϋϊϊΟΛΟΙΊΙί 4 .

Σον^Όίψε.Ιά) Σου/’ ο ι Σ  ον μ 'ο ι J -  
μεΜ τας  ('ηςΛ

’Δνεγνων πάλαι ποτέ έν βιβλίφ ι 
στορίαν περιέχοντι Τραπεζοϋντος καί 
τής Παναγίας τοΰ ΰπερκειμένου τής 
Τραπεζοϋντος όρους ΜεΛα καί ακολου
θίαν τής εν τ$ αύτόθι μον^ τιμώμενης

Θεοτόκου, οτι ή λέξις ΣονμεΛά παρή- 
χθη παρά τό έν τφ  τροπαρίφ α Ώ  
σν Με.Ια » · άλλ’ άπροσδιόνυσος fj ε
τυμολογία.

Τό τοΰ άρθρου άρτικόν τ ή έν Πόντφ 
ίοιώτις έξομοιοΐ πρός τό τελικόν ς τών 
προθεσεων ’c =  εις καί άς =  έξ προτασ- 
σομένων,^ ώς περ καί τό τής εύθείας τε 
καί πλαγίας έρωτηματικής· οιον ’σσοΰ 
=  είς τοΰ, ’σσότ =  είς τόν, άσσον  =  
έκ”τόν, άσσην =  έκ την ( ήτις σύνταξις 
καί παρά Βυζαντίνοις ήδη άπαντά ), άσ
σου =  έκ τοΰ (έξαπακουομένης τής αίτ. 
ύσπ ΐτ ιν  η τίνος τοιούτου) , ά σσ ίτα ν  =  
έκ τίνα, άσσίνος =  έκ τίνος ( ώς περ 
τδ άσσου ), άσσό =  έκ τό =  εξ ου, ’σ - 
o i r a r  =  είς τίνα, ’σσίνος =  έκ τίνος, 
(έξαπακ. πάλιν τοΰ όσκ ίζ ιν  ήτινος τοι- 
ούτου ) κ. τ. λ . Παραδείγματα δέ τοι- 
αύτης έξομοιώσεως πλέΐστα καί παρά 
τοΐς άρχαίοις άπαντώσίν· οϊον t jr r o c ;  
αίολ. =  ξηνος — ξένιος (άντί ξένΡος)· 
σκοτειγος αίολ. (δ9εν καί τδ ήμέτερον 
σχοτιγνασέα  ) =  σκοτένιος, δθεν τό κοι
νόν σκοτεινός* <ραενν̂ <: αίολ. φαέ- 
νιος, δθεν φαεινός* ζστερρά  == στεριά. 
γέννα  ~  γένια· βορράς =  βοριάς· άλ
λος =■ άλιος ( πρβλ. λατ. aliliS )· πο.Ι- 
Μ ς - πολΡός* όλλυμι =  δλνυμι κ .τ .λ . 
Τά δέ στίρεά παρ’ (ήμΐν μετ’ αίολ. 
τονισμοΰ στερέα ) , γενεά, τά ήμέτερα 
άλέως, άλέον ( έσφαλμένως διπλογρα- 
φούμενα) άπλογραφοΰνται* διότι τδ έν 
έκείνοις έκ τοΰ ή F εξομοιώσει προελ- 
θόν σύμφωνον έν τούτοις είς ε έτράπη 
ώς περ έν τοΐς μηλέα, συκέα, τοΐς ή- 
μετέροις στρωματαρέα, υγρασία κ. τ. 6. 
Έσφαλμένως λοιπόν έν ταΐς γ-ραμμα- 
τικαΐς σημειοΰται οτι τδ βορράς συναι
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ρέσει ί* τοϋ βορεας προήλθεν* άλ
λ ’ άμφότερα εκ τού βοριάς, τό μέν τρο- 
Ttvj ;οϋ ιώτ ΐεις ε , τό οέ αφομοιώσει· 
διό τούτο μέν διά δύο .2, εκείνο δε 
δι’ ενός γράφεται. Έν άλλοι; δέ τό 
προηγούμενον προς το επόμενον έξοαοι- 
οϋται* οίον καδ-δύναμιν, ποτ-τόν — πρός 
τόν, καπ-φάλαρα άντί χαφ-φάλαρα =  
κατά φάλαρα κ. τ. δ.

"Ως περ λοιπόν λέγομεν « θά πάγω 
οοου ( χαί σσοΐ ) ΙΙαυλου τωσπίτιν )ΐ ου- 

τω  χαί « 8ά ’πάγω ’σσυΰ ( 'σσοΐ ) Με.Ιϋ 
τήμ Παναγίαν »· ο0εν έκ τής συνηχή- 
σεως έπλάσθη « Σου(οι)μεΛα ( δπερ τό
τε οξύτονη ;έον ) Παναγία » .

Εκ τοΰ ονόματος λοιπόν Σ^ν(οι)με.Ια, 
επ/άσθη τό θηλυκόν κύριον Σ ου(ο ι)μέ- 
•ia [ ουχι δ εκ τοϋ Σεμί.Ιη  ώς ήδύ- 
να.ό τις να εικαστρ ) καί τά άρσ. Σ ο ν  
(ο ιψ εΜ τα ς  ( καί ες =  ης ). Ούχί δε 
σπανιως εκ τοπικών κύρ’.α oyTjjjta'ri— 
ζβντβι· οΐον Αθήνα ιος, Ίταλος/ Γαλι
λαίος ( δπερ όρθότερον θά ήτο Γαλιλαίος), 
Αθηναία (η), οθεν έκπτώσει τοΰ ι ( ώς 

καί τό Έρμέας ής παρά τό Έρμείας ) 
καί συναιρέσει ’Αθηνάα -  α· συγκοπή δέ 
*οΰ ριζικού α τό ίων. χαί επικόν Άθή- 
>η. Κυρίως δέ τό ’Αθηναία -  άα -  α, 
Άθήνη,^ ού κύριον τής θεάς ήτον ονο- 
μα, άλλ’ έπίθετον, θεάν τών Άθψ&γ 
σημαίνον διά τούτο δέ καί 'Αθηναίος 

° κάτοικος ’Αθηνών, ούχί 
οέ και Αθηναία εκ σεβασμού* διότι 
έπίθετον τής Παλλάδος ήτον άλλά γ υ -  
*·η ’Α ττική ή Χαί Ά θηναίς.

Έν Κερασοϋντι.
Ίωάν/ης Γ. Βαλαβάνης.

ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!ΤΗΣ

( Εκ τώ ν αναμνήσεων Ά γγλ ο υ  πέριηγητοΰ). 

(συνεχεία ίοε. φυλλ. 3 .)

Τό παραπέτασμα τής εισόδου ήρθη 
και αυθις, καί τρεις νεαραί άβραι κομ- 
<!/ώς ενδεουμέναι, είσήλθον φέρουσαι 
αργυρούς οίσκους οί δύο τών οποίων ή - 
σαν κεκαλυμμένοι διά χρυσοστίκτου λε
πτών ινδικοϋ υφάσματος· έπί δέ τού 
τρίτου υπήρχαν τέσσαρα σινικά κύπελ
λα πλήρη καλλιχρόου μελιχράτου. Νευ- 
σάσης λοιπόν τής πρώτης κυρίας, ή 
φέρουσα τόν άνοικτόν δίσκον κόρη 
προσελθοϋσα εκλινε γόνυ ενώπιον ημών 
χαί δεν ηγερθη ει μη αφού πάντες ’ε— 
κενώσαμεν τά κύπελλα. Άχολούθως ά- 
φ ί̂ρεθη το κάλυμμά εκ τού ενός δίσκου 
ύπό τό όποιον έκρύπτοντο τέσσαρες ώ- 
ραΐαι άνθοδέσμαι έκ τών εΰοσμοτέρων 
άνθέων τής νήσου. 'Π πρώτη κυρία λα- 
βούσα μίαν έξ αυτών, προσέβλεψε μει- 
διώσα πρός τόν δόχτορα, δ?τις έννοή- 
σας ήγέρθη καί πλησιάσας ελαβεν ίχ  
τής χειρος αυτής τά ανθη, άπερ φιλο- 
κάλως πειριήψεν είς τό στήθος του* 
μετά τόν δόκτορα ολοι ήγε’ρθημεν κατά 
σειράν χαί ήξιώθημεν τής αυτής τιμής, 
και εύνοιας. ΑπεκαΛύφθη καί ό Ετερος 
δίσκος· άλλά τί νομίζεται δτι υπήρ- 
χεν επ αυτού; Τέσσαρες ενθέσεις έκ 
τών φύλλων τοϋ βίτες. Αμέσως άν- 
τηλλάςαμεν μεταξύ ημών βλέμματα α
πορίας άπερ μεθερμηνευόμενα είς ζώ- 
σαν φωνήν έσήμαινον: πρός τ ί έκο-
μίσθησαν τά φύλλα τοϋ βίτες ; προς 
χρήσιν, ή πρ?ς απλήν θέαν ; Ό πρίγ- 
κηψ δμως δέν έβράδυνε ν’ άπαλλάξϊ)
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ήμας τής απορίας, έΐπών δτι καθώς i ic -  
ρά τοΐς εύρωπαϊ/.οϊς λαοϊς υπάρχει 
συνήθεια νά προσφέρωσι τούς έπισκε- 
πτομένους σιγάρα, οδτω χαί παρ’ αύ- 
ΐοϊς προσφέρουσι τό βίτες. "Οταν δέ 
ή προσφορά γίνηται, καθώς εις τήν πα
ρούσαν περίστασιν, άπό κυρίας ό φιλο
ξενούμενος δέν πρεπέι V& άπβρρίψ-iQ αυ
τήν, ούδέ ν ' 4«έλθ·^ άγευστος.. Ή έ- 
ξήγησις αυτη δέν ήχηαε καλώς εις τά 
ώτα ήμών* άλλ’ επειδή έμβήκαμεν εις 
τόν χορόν καί επρεπε νά χορεύσωμεν, 
έδείξαμεν πλήρη συγκατάθεσιν. Αί Χυ- 
ρίαι δμως δπως περιποιηθώσιν ημάς 
περισσότερον πρίν ή προσενέγχωσι τάς εν
θέσεις έφρόντισαν νά άρωματίσωσιν αύ- 
“τάς διά σκέυασίας ιξού τίνος, δ αύται 
συνήθως φυλάτωσιν εντός πολυτελών 
πυξιδίων χαί δστις δίδει πρόσθετόν τ ι-  
να δριμύτητα ϊ ιζ  τό μάσσημα. Ή 
γεϋσις τοΰ βίτες δέν ήτο αηδής, ώς 
Ινομίζομεν πολύ δέ ώμοίαζε τήν τών 
μοσχοκαρύων έπροξένει δμως ερεθι
σμόν τινα εις τούς σιελοποιούς αδένας, 
ενεκα τοΰ οποίου συνεχώς έπτύομεν. Καί 
κατ’ άρχάς μέν πάντες έμασσώμεν 
τό βίτες μετά σοβαρότητος καί έν αρ
μονία* άλλ’ ακολούθως βλε'ποντες άλ- 
λήλους μηρυκωμένους δέν ήδυνήθημεν 
νά κρατηθώμεν έπί πλέον καί ήρ- 
χίσαμεν νά γελώμεν καγγάζοντες* δ- 
λοι δέ σΟνεμερίσθησαν τόν γέλωτα Χαί 
ή ευθυμία κατέστη γενική, αί δέ κυ- 
ρίαι ειπον ήμΐν.

Βλέπετε οποίας ευθυμίας πρόξενόν 
γίνεται τό θειον τούτο μάσσημα ; Έ ν- 
θεον καί φοιβόληπτον ποιεί τόν άν
θρωπον· φαιδρύνει τό πνεύμα καί άνα- 
κουβίζει τούς πόνους, καταβάλλει τά

πάθη καί ήμερόνει τήν ψυχήν. ’Ώ, τό 
ουράνιον τούτο δώρον επρεπε νά ήναι 
έν χρήσει καθ’ δλην τήν οικουμένην 
δυστυχείς είναι τωόντι οί θνητοί, δσοι 
στερούνται αΰτοΰ !

Ακολούθως ό λόγος Ιστράφη περί 
τής κοινωνικής θέσεως καί τοϋ οικο
γενειακού βίου τών γυναικών έν Ευ-· 
ρώπτ], αί δέ κυρίαι έφαίνοντο άκούου- 
σαι μετ’ εύχαριστήσεως τά περί αυ
τών* ή μία δμως εξ αύτών είπεν.

— ’Ώ, εγώ ποτέ δέν |ήθελον επι
θυμήσει νά ήμαι ή μόνη σύζυγος τοϋ 
άνδρός μου* τοϋΐΟ ήθελιν εισθαι ά.νια- 
ρώτατον είς εμέ !

Προΐούσης τής συνδιαλέξεως ειπον
εγώ τφ πρίγκηπί.

— Πρό ολίγου έμεμψιμοίρεις δτι
ε'/εις μόνον τρεις συζύγους, εις εμε
τρεις συμβίαι ήθελον εισθαι μέγα καί 
ά^θεινότατον φορτίον. πως κατορθώνεις 
νά διατηρ^ς αύτάς είς τάξιν και ο
μόνοιαν απορώ.

— ’Ώ, άπεκρίθη εκείνος μειδιών, ευ- 
κολον, ούδέν εύκολώτερον τούτου. Κύτ- 
ταξέ με* σήμερον φορώ τοϋτό το ένδυ
μα· πιθανόν νά φορώ αυτό καί αυριον, 
ίσως δέ καί μεθαύριΟν* οταν τό βα- 
ρυνθώ, τό διπλόνω καί ένδύομαι άλ
λο καί ουτ̂ ω καθεξής. Τό αυτό λοι
πόν πράττω καί είς τάς συζύγους μου.

Καί ήρξατο νά καγχάζω θαυμάζων 
αυτός εαυτόν διά τό εύφϋές τής πα- 
ρομοιώσεως.

—  Ά λ λ ’ αί σύζυγοι άπήντησεν ό 
δόκτωρ, δέν είναι έπενδύται ώστε νά με- 
ταχειρίζηταί τ'.ς αύτάς ώ ; ΰμεϊς λε'γετε.

—  Έγώ δέν έννοώ τάς άγγλίδα? 
κυρίας, ΰπέλαβεν ό πριγκηψ* εκεϊναί
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■πολύ οιαφέρουσι τών ήμετέρων, ώ ; οΰ 
cat κχθ’ υπερβολήν φίλαυτοι καί πάν
τοτε περί αυτών μεριμνώσαι καί σπα- 
νιώτατα περί τών συζύγων των. 'Ο ’Αγ- 
γλ!ς είναι πάντοτε απειθής καί ανυ
πότακτος εις τον έαυτή; άνδρα· πράτ
τει ο,τι και αν επιθυμώ καί άδιαφο- 
ρεΓ αν τούτο δέν εΰαρεστί) τον σύζυ 
γόν της· αί γυναΰες ήμών είσί πει
θήνιο: καί περισσότερον μεριμνώσι διά 
τούς εαυτών άνδρας ή δι’ έαυτάς· ζώ- 
σιν οπως ευαρεστώσι τούς συζύγους των 
και πάντοτε συμμορφοΰνται είς τάς θε
λήσεις αυτών· αλλ’ ας ΰποθέσωμεν ο
τι μία τις έξ αυτών αφήνιασε καί δεν 
θέ/ει νά ΰποταχΟ^· ειξεύρετε τότε τί 
■πράττει ο ανήρ ; Πράγμα άπλούστατον· 
προσκαλεϊ αυτήν χαί τής λέγει σο- 
βσρως· « Έν όνόματι τοΰ Θεοΰ θά σέ 
απολυσω λ . ’Εάν τρεις παρακούσϊ), εί
ναι ήδη άπολελυμε'νη καί οφείλει νά έ- 
πισ.ρέψτι είί "ον οικον τοΰ πατρος 
«υ ;ής. Ουδέν δέ εύκολώτερον τοΰ ν’ άν- 
τικαταστήσιρ τις αυτήν δι’ άλλης·] τοΰ
το πολλάκις συμβαίνει αυθημερόν. Ά λ- 
λ  εάν ήθελε συμβή ούτως, ώστε ή 
συζυγος τοΰ "Αγγλου νά ήναι διεστραμ
μένη ( ό Θεός δέ νά σέ φυλάττ? άπό 
διεστραμμένην γυναϊχα ) καί λοίδορο,- 
κατατρώγουσα άδιαλείπτως τήν καρδιάν 
του, τί δύναται εκείνος νά πράξ5 ; Πρέ
πει νά όπλίσγ) αυτόν διά μεγάλης 
υπομονής, ώστε νά δύναται νά όπο- 
ποφέρτ) τάς διά βίου πικρίας καί βα- 
σάνους. Το νά μή δύναταί τις νά δια— 
ζευγνύηται τήν σύζυγόν του όπόταν θέ- 
λΐ[), είναι πράγμα άνυπόφορον είς άν- 
δρα έκτιμώντα τήν έαυτοΰ αξίαν, Διά 
τοΰτο οέν θαυμάζω τούς νόμους υμών ■

xal τά ήθη καί έθιμα υμών δεν μοί 
άρέσκουσι· κολακεύομαι δέ νά πιστεύω 
οτι οί θεσμοί ήμών οί έφορώντες τάς 
γυναίκας είναι θαυμάσιοι.

Και ομως, ειπον εγώ, νομίζω νά 
ήσθε ήπατημένος. *Η ελευθερία τής γυνα ι- 
χος συνεπάγεται καί τήν ελευθερίαν τοΰ 
ανδρος. Ειπέ μοι, ποίαν ανατροφήν δύνα- 
kCtt 6ωα·γ} εις τα εαυτης τέκνα γυνή 
περιωρισμένη εντός τοΰ γυναίκωνίτου 
υπο το κράτος αυστηράς έπιτηρήσεως 
άνευ τής έλαχίστης ελευθερίας; Υ 
μείς θεωρείται τήν γυναϊκα ώς ον ά
νευ ιδίας συνειδήσεως, ή μάλλον εί- 
πεϊν, ώς επιπλον τής οικίας. Παρ’ ή- 
μϊν αί γυναίκες άπολαύουσιν έντελοΰς 
έλευθερίας, άνατρεφόμεναι καί παιδευό- 
μεναι ως οι ανδρες. Οί δέ βουλόμενοι 
να ελθωσιν εις γάμου κοινωνίαν εχου- 
σι πασαν ευκαιρίαν δπως σπουδάσωσι 
καλώς αλλήλους πριν ή συζευχθώσι. 
Και είναι μεν αληθές οτι συμβαίνου- 
ενιοτε καί κακοί γάμοι* άλλά τοΰτο σχε
τικός 8ivat σπάνιον.

—  "Οσα εγκώμια καί αν ψάλλ^ς 
υπέρ τών εν Ευρώπη γυναικών είπε 
μετ’ έξάψεως ό πρίγχηψ, δεν τά 'π ι
στεύω. Εγώ δόξα τφ 0s<j> άνκγινώ— 
σχω καθ’ εκάστην άγγλικάς εφημερίδας 
χαί βλέπω τά τρέχοντα. Γνωρίζω καλώς 
τα τοΰ Κρεσσουελλ καί πολλών άλ
λων συζύγων, μυρίους κατέβαλον κόπουςη y «. - _ ^
οττως απαλλαγωσι τών συμβιών αυτών· 
άλλα ματαίως. Τά αγγλικά έθιμα εί
ναι κακιστα.· λέγε όσακαί αν θελιρς. 
Ίδέ τάς θυγατέρας τών ’Αράβων χαί 
προ καί μετά τών γάμων χαί κρίνε 
αν οί νόροι ήμών δέν είναι σοφώτε- 
ροι. Προ τοΰ γάμου πάντοτε οίχου-
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ρώσι χαί ££νος οφθαλμός οέν δύναται 
νά τάς fSig· ειναΙ παρθένοι άσπιλοι ώς 
ρόδα τοΰ Μαίου δροσερά, κεκουμμένα 
«εντός τοΰ φυλλώμματος. Μετά τόν γά 
μον μόνον οί πλησιέστατοι συγγενείς 
χαί ό ανήρ αυτών τάς βλέπωσι* έμ- 
π^εονται πάντοτε υπό άγνών αισθημά
των, άγαπώσαι έγκαρδίως^ χαί λατρεύ- 
ουσαι τούς συζύγους τω ν  ουδέποτε δέ 
εξέρχονται τής οικίας άνευ τής άδειας 
τοΰ άνδρός.

Ισω; θά ελεγε περισσότερα δπως 
υποστήριξή τάς ιδέας του· άλλ’ εγώ 
αηδιασας ν ακούω τάς ανοησίας του} 
οιακοψας οιεβεβαίωσα αυτόν οτι αί ί -  
δέαι του «στηρίζοντο επί σαπρών βά- 
σεων^καί δτι 6 χριστιανισμός άνυψοϊ 
τόν άνθρωπον ε ί; τοσοΰτον βαθμόν πο- 
λιτισμοΰ, ώστε εν τ ξ  ελευθερία νά ύ -  

ή πίστις, ή άγάπη καί ή άφ0-  
σ-ίωσις^ καί ούχί έν τφ περιορισμψ· άλ
λ ’ εκείνος Ιφαίνετο ακλόνητος είς τάς 
πεποιθήσεις αύτοΰ. Έρωτήσαντος δέ τ0ΰ 
οόκτορος αν αί κυρίαι ήδύναντο νά ά- 
ναγινώσκωσί.

— Ν’ άν^γινώσχωσιν ! άνέχραξεν έκ
πληκτος ό πρίγκηψ, είς -[  χρειάζονται 
τα γραμματα είς τάς γυναίκας ; Καί
αυτά τά οποία ήξεύρουσιν είναι πολ- 
Αα εις αυτάς.

Δέν επεχείρησα νά αναιρέσω και αΰ- 
θις τας στρεβλάς ιδέας του, καθότι ή - 
το ωρα καθ ^ήν επρεπε νά άπέλθωμεν. 
Οθεν  ̂ έγερθέντες καί άποχαιρετίσαντες 

τας κυρίας καί τόν πρίγκηπα, μετέβη- 
μεν εις το πλοίον. Τήν έπιοΰσαν ά- 
νελκύσαντες τήν άγκυραν άπεπλεύσα- 
μεν ωθούμενοι υπό ούριου ανέμου.

Εκτοτε πολύς παρήλθε θρόνος xai 
ούδέν είχον ακούσει περί τοΰ πρίγκη- 
πος· άλλά πρό τίνος χαιροϋ διατριβών 
ίίς τά δυτικά τής ’Α γγλίας εσχον τήν 
τιμήν νά έπισχεφθώ εύγενή τινα χήραν, 
ήτις διήρχετο τόν βίον αυτής είς α
γαθοεργίας* παρατηρών δέ τά έν τφ
φωτογραφική αυτής λευχώμ.τι άπεικο- 
νίσματα, εϊδον χα! τήν εικόνα τοΰ πρίγ- 
κηπος φέροντος ενδυμασίαν ήμιευρωπαϊ- 
χήν. Παρεχάλεσα τήν χυρίαν νά μοί 
έξηγήσ^ πώς ετυχε νά εχγ ταύτην τήν
εικόνα· εκείνη δέ εύηρεστήθη νά μοί *ι-
πτρ δτι πρό τινων ετών διατρίβουσα Ιν 
Λονδίνφ, ετυχε νά μεταβ/j είς πτωχήν 
τινα οικογένειαν εκεί £δέ πληροφοοή- 
θεϊσα δτι έν τ̂ ) ίδί()ΐ oixtqc διε'μενον δύο 
άφρικανοί πρίγκηπες χατατρυχόμενοι δ- 
πο τής έσχάτης πενίας, μετέβη είς τ ί  
πενιχρόν αυτών δωμάτιον καί εΰρεν αύ- 
τους εν ελεεινή χαταστάσει άποθνή- 
σκοντας τής πείνης ( τοΰτο δέ δέν είναι 
ρητορικη υπερβολή )· δθεν παρέσχεν αύ- 
τοϊς πασαν δυνατήν βοήθειαν καί περί- 
θαλψιν, οπερ βεβαίως πολύ συνετε’λεσεν 
δπως διδάξη επί τό πρακτιχώτερον τόν 
πρίγκηπα, δτι αί χριστιανικήν χαί ε- 
λευθεραν εχουσαι άγωγήν γυναίκες εί
ναι πολύ χρησιμώτεραι είς τήν κοινω
νίαν, ή τά εντός τών γυναιχώνων κε- 
κλεισμένα γυναικάρια, απερ άλλοτε το- 
σοϋτον έπιρνει καί έθαύμαζεν.

’Αλλά τίνος ενεκα ό πρίγκηψ μετέ
βη είς τό Λονδΐνον καί πώς χατήντησεν 
είς ταύτην τήν χατάστασιν ; *Η εύγενής 
χαί φιλάνθρωπος κυρία εύηρεστήθη νά μοί 
κάμ^ τάς ακολούθους διασαφίσεις. Μι
κρόν μετά τήν άναχώρησιν ήμών έχ 
τής νήσου Ιωάννας συνέβη διχόνοια
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μεταξύ τοϋ βασιλέως καί τοΰ πρίγκηπος. 
*0 ήγεμών ελαβεν εύλόγους υποψίας δτι 
συνωμοσία έτεκταίνετο χατ’ αύτοΰ υπό 
τοΰ έξαδέλφου του. Ό πρίγκηψ ήονεΐτο 
τοϋτο καί έπε’μενεν [άπαιτών παρά τοϋ 
βασιλέως νά τιμηθή μέ άνάλογον εις 
τον βαθμόν του θέσιν καί νά μή είναι υ- 
ποδεε'στερος τοΰ Σιδί Ίβραχήμ· άλλ’ ό 
■πανούργος ουτος γέρων εχων ώραίαν τ ι-  
νά θυγατέρα προσήνεγκεν αυτήν εις τον 
βασιλέα καί ώς έκ τούτου ή επιρροή 
αύτοΰ ητο μεγάλη εν τ$ αύλγ,. ’Ένεκα 
τών μηχανορραφιών τούτου τοΰ γερον
τίου, ό πρίγκηψ άπώλεσε πάσαν εμπι
στοσύνην παρά τψ ήγεμόνι, χαί άν δέν 
προελάμβανε νά φύγιρ διά νυκτός εκ 
της νήσου ή ζωή αύτοΰ θά διέτρεχε 
μέγαν χίνδυνον. Τοΰτον Ισυνώδευσαν ό 
έξάδελφος αύτοΰ Άβδουλά καί δύο δού
λοι. ”Δμα δέ παρεγένοντο είς Λονδι- 
νον, ό πρίγκηψ μετέβη εις τό ΰπουρ- 
γεϊον τών εξωτερικών καί έζήτησεν 
επεμβασιν υπέρ αύτοΰ· άλλ’ οί λόγοι 
αύ τοϋ ήχησαν εις ώτα μή άκουόντων. 
Μεθ’ έαυτοΰ ολίγα μό'/ον ήδυνήθη νά 
λάβτ) χρήματα καί εύαρίθμους ΐινάς 
πολυτίμους λίθους· άλλ’ εντός ολίγου 
τά πάντα έξωδεύθησαν χαί αν ή προει
ρημένη κυρία δέν άνεκάλυπτεν αύτούς 
εγκαίρως βεβαίως ήθελον λιμοκτονήσει. 
'Ο πρίγχήψ άνε'/ώρησεν έκ Λονδίνου 
άλλά δέν ήδυνήθη νά έπισΐρέψ^ εις τήν 
πατρίδα του. Πρό τίνος καιροΰ εγραψεν 
εις τήν εύεργέτιδα αύτών χήραν έν τφ 
προσώπω της οποίας εγκωμιάζει τάς 
Άγγλνίδας εν γένει. « Εις ούδέν άλλο 
μέρος της ύφηλίου, λέγει έν τβ έπ ι-  
στολί) αύτοΰ υπάρχουσι τόσον εύγενεϊς 
καί μεγαλόψυχοι χυρίαι ώς εν Α γ 

γλία· έγώ δέν είμαι χριστιανός καί ί 
σως ποτέ δέν θά ήμαί· άλλά πάντο
τε θά ομολογώ δτι « ί γιναϊκες τών 
χριστιανών είναι υπέρτερα: πασών τών 
άλλων είς παν, δ,τι εύγενές, άγνόν,
άληθές καί φιλάνθρωπον...............

Έκ μεταγενεστέρων πληροφοριών ε -  
μαθον δτι οί έν ’Ιωάννη φίλοι τοΰ 
πρίγκηπος ούδέν έγνώριζον περί αύτοΰ, 
καί δτι ό βασιλεύς έδήμευσε πάσαν αύ
τοΰ τήν περιουσίαν τάς δέ ωραίας αύ- 
τοϋ συζύγους προσήνεγκεν ώς δώρον 
είς έρρυτιδωμένον καί σαπρον γερόν- 
τιον Σιδί Ίβραχήμ, δστις δεχθείς αύτάς 
εύχαρίστως εκλεισεν είς τόν εύρύχωρον 
αύτοΰ γνναικωνίτην.

Μ. Κ.

Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Α

Τ Ο  Π Λ Ρ Θ Ε Χ Λ Γ 2 Γ Ε Ι 0 Χ  T U S  U M E T E P A S  

ΠΟΛΕΙΣ.

Επειδή ήδη αί θύραί τών σχολείων* 
ήνεώχθησαν, αί δέ πρός σύνταξιν προ
γράμματος δια τά δημοτικά σχολεία 
καί διά τό Φρο-ντιστήριον έργασίαι λή - 
γουσιν δσον ούπω, καλόν κρίνομεν νά 
είπωμεν ολίγα τινά καί περί τοΰ παρ
θεναγωγείου της πόλεως, δπως έπιστή- 
σωσιν si δυνατόν τήν προσοχήν αύτών 

οί αρμόδιοι καί έπιφέρωσι τήν δυνα

τήν βελτίωσιν.
Τό παρθεναγωγεΐον, ώς γνωστόν σ υγ -

1
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κ.ειται εκ τοΰ παιδαγωγείου καί τοϋ 
νηπιαγωγείου καί ’εκ μιας τάξεως Ιλ- 
ληνικοΰ. "Οτι έν. τψ παρθεναγωγείψ ή 
έκπαίδευσις, | δπως γίνεται δέ* είναι 
επαρκής διά τό γυναικεΐον φϋλον καί 

επομένως χρήζεί συντόνου μερίμνης 
πρός βελτίωσιν καί προαγωγήν αύτής, 
περί τούτου νομίζομεν ούδεμία άντίρ- 
£ησις παρ’ ήμΐν υπάρχει ούδέ ήθελέ τις 

εύρεθη νοΰν εχων φρονών τό άντίθετον. 
Διότι πώς είναι δυνατόν νά ήναι ή εκ- 
παίδευσις επαρκής, άφοΰ ώς γνωρίζομεν 
ούτε ή διδασκαλία της νεοελληνικής έπαρ- 
κώς γίνεται ούτε ή αρχαία επαρκώς διδά
σκεται· γράφομεν δέ μόνον περί τής διδα
σκαλίας τής γλώσσης παραλείποντες τήν 

περί διαπλάσεως · τοΰ ήθους φροντίδα, 
τήν διδασκαλίαν τών καταλλήλων πρός 

τοΰτο μαθημάτων, τά χειροτεχνήμα
τα, διά νά καταστώμεν καταληπτότεροι 
καί νά άποδεΐξωμεν άπτότερον κατά 
πόσον ή έκπαίδευσις έν τφ παρθενα- 
γωγείψ έφικνεΐται τοΰ σκοποΰ αύτής. 
Έν τι) ήμετέρ$ πόλει, δπου εχδμεν, 

ώς γνωστόν δλως ιδιόρρυθμον διάλεκτον 
παρέχουσαν ού σμικρας δυσχεοείας εις 
τήν έχπαίδευσιν, παρίσταται πρό παν
τός ανάγκη, δπως|ή διδασκαλία τής νεο- 

ελληνικής|γείν$ πλήρης καί τελεία καί 
εν τοΐς λοιποΐς δημοτικοΐς σχολείοις, 
άλλά πρό πάντων έν τφ  Παρθεναγω- 
γ είφ  ενθα καί ή διδασκαλία τής γλώσ
σης καί ή έκπαίδευσις έν γένει είναι 

περιωρισμένη· δέον λοιπόν νά καταβλη-

θή φροντίς μόνον περί τήν καθαρεύουσαν 
γλώσσαν καί ή πλήρης αύτης διδασκα
λία καί ή τελεία αύτής έκμάθησις δέον νά 

ηναι έν μέρει 5 σκοπός τής έκπαιδεύσεως 
τοΰ γυναικείου φύλου. Διά τοΰτο κρί
νομεν δλως άσκοπον τήν υπαρξιν τής 

πρώτης τάξεως τοΰ έλλληνικοΰ, έν ·β 
βεβαίως διδάσκεται ή αρχαία ελληνι
κή· διότι μόνον ιδέαν άπλήν θέλουσι 
λάβει τής γλώσσης ταύτης> θά ήτον δέ 
άστεΐον αν σπουδαίος ήθελέ τις ίσχυρισθή 
δτι δύναται νά προέλθ») καί ήθική τις ωφέ
λεια έκ τής διδασκαλίας ταύτης. Έν φ  αν 

ληφθ^φρον τίς, δπωςαύξηθ^ ή τριετής σει
ρά τών μαθημάτων τοΰ -παιδαγωγείου είς 
τετραετή, ή διδασκαλία τής νεωτέρας 

έ)>ληνικής θέλει γείνει πληρέστερον καί 
καί ή έκμάθησις αύτής ' τελειοτέρα, 
διά δέ τής εκλογής καταλλήλων β ι
βλίων δύναται νά έπιδιωχθί) καί ή μόρ- 
φωσις τοΰ ήθους, ώστε αί τελειόφοιτοι 
τοΰ παρθεναγωγείου τής ήμετέρας πό
λεως είσερχόμεναι είς τήν κοινωνίαν νά 
ήναι είς θέσιν νά γνωρίζωσιν επαρκώς 
τήν νεωτέραν Ελληνικήν. Ά ντί λοιπόν 
τής πρώτης τάξεως τοΰ Έλληνικοΰ 

συριφορώτερον πρός τήν έκπαίδευσιν 
τοϋ γυναικείου φύλ.ου παρ’ ήμΐν κρινομεν 
τόν σχηματισμόν τετάρτης τάξεως τοΰ 
παιδαγωγείου, δπως εύρυνθή ό κύκ)»οί 
τής διδαδασκαλίας τής νεα-τέρας ελ

ληνικής καί έπιτευχθή οΰτω ώρισμένος 
τής έκπαιδεύσεως σκοπός.

, Περί παρθεναγωγείου γενο^ένου τοι>
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λόγου, δέν δυνάμεθα' να μή άναφέρω- 
μεν αύθις καί νά δπενθυμίσωμεν τήν 
άξιότιμον 'Εφορίσν χ*1 τδ Συμβούλιον 
τών σχολείων τδ καθιερωθέν ατοπον 
<ήί μή χορηγήσεως δωρεάν εισιτηρίων 
είς τά άπορα τών χορασίων· πιστεύο- 
μεν δέ δτι θέλει αρ9-/} άπαξ διά παν- 
το; χαί δέν Θέλει ίσχύσει τοιαύτη 
διάταξις χαί διά το παρόν σχολιχόν 
ετος· διότι οερει δνειδος είς το όνομα 
της πόλεως χαί ή διαθρυλλουμένη 

φιλοπατρία χαί φιλομουσία τών ήμετέ
ρων συμπολιτών επί τής πβρούσης περι- 
στάσεως θά άποδειχθζ άν εχ$ πραγματι
κήν δπόστασιν ή είναι μόνον δγχος χαί 
πάταγος λέξεων χαί ονομάτων. Έ πι- 

βυμοΰμεν νά μή έπανέλθωμεν αυθις είς 

τδ ζήτημα τοΰτο, ίιότι τδ καθ’ ήμας 

δέν βέλομεν παυσει γράφοντες, εφόσον

τοιαύτη ανόητος διάταξις ίσχύσ^ι παρ’ 
ήμΐν καί δέν άρθή ό άτοπος ουτος απο
κλεισμός έχ τοΰ παρθεναγωγείου τών 

«πόρων παρθένων.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ .

Άποχωρήσαντος τοϋ πρώην συν- 
Ίίίκτου χ. Θεοδώρου Γραμματικο- 
TtiwXo’j  προσελάβομεν τδν χ. Ά ρι-

στείδην Ν. Ιεροκλή Διευθυντήν 

x*t συντάκτην τοΟ ήμετέρου Πε- 
ριοδικβΟ. Είς τ&ν κύριον Γραμμα- 
τικόπουλον ίκφράζομεν τάς ευχα
ριστίας ήμών 6ια τήν προθυμίαν 
μεθ ής είργάσβη είς τήν σύνταξιν 
τοδ ήμετέρου φύλλου.

Ευχαρίστως μανθάνομεν δτι τά 
εν Τριπόλει αχολεΓα εδρίσκονται είς 
λίαν άνθηράν χατάστασιν, ή δέ τριε- 
της σειρά τών μαθημάτων τοΰ 'Ελληνιχοΰ 

σχολείου χατά τδ προσεχές σχολιχδν έ

τος προάγεται Εριστικώς είς τετραετή· 
τοΰτο οφείλεται χατά μέγα μέρος είς 
την^ φιλομουσιαν χαί άοχνον ύπέρ τών 

σχολείων μέριμναν τής οίχογενείας Μαυ- 
ρίδου, χαί είς τδν άχάματον ζήλον τοΟ 
αρχαίου ελληνοδιδασκάλου χ" Ίωάνν. 
Έλευθεριάδου, δστις διά τής άόχνου χαί 
καρποφόρου διδασκαλίας του άναπληροϊ 
τδ κενδν, δπερ έκάστοτε παρουσιάζει ή έλ- 
λειψις επαρκούς προσωπικού· τά δέ αλ
ληλοδιδακτικά διερρυθμίσθησαν άπδ τον 
παρελθόντος έτους επί τδ βέλτιον διά 

τής προσλήψεως τοΰ ίκανοΰ δημοδι
δασκάλου Ίωάννου Λευίτου. Ά λλ' δ,- 

τ ι υπέρ παν ϊλλο συνεκίνησεν ήμας 
είναι ή άναμίξ άρρένων καί θηλέων Ιν 
ελλείψει Παρθεναγωγείου γινομένη έν 
Τριπόλει συμφοίτησις, πολλαί δέ μα- 
θήτριαι ανέρχονται είς τάς τάξεις τοΰ 
’Ελληνικού καί άποφοιτώσι τελειόφοι
τοι, ώστε έν Τριπόλει ή έκπαίδευσις
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τοΰ γυναικείου φύλου γίνεται έν μέρει 
πολύ άνωτε'ρα ή παρ’ ήμΐν.

—  Περί δέ τής έν Οίνότ) έκπαιδευ- 
τικής καταστάσεως εξ αλληλογραφίας 

τής πόλεως ταύτης πρδς τδν Νεολό- 
γον μανθάνομεν δτι καί τά σχολεία 
τής μικράς ταύτης τοΰ Πόντου πόλεως 
άνέλαβον πάλιν μετά τήν έγσκήψασαν 
επ’ έσχάτων έν αύτ^ συμφοράν, άποτε- 
φρωθέντος τοΰ ήμίσεος μέρους τής πό
λεως· έπικροτοΰμεν δέ χαθ’ δλα χαί είς 
τήν άπόφασίν τής άνασυστάσεως τοΰ 
παρθεναγωγείου καί συγχαίρομεν τοΐς 

Οίνοεΰσι διά τήν φιλομουσιαν αυτών, 
ήν αείποτε έπεδείξαντο άξιεπαίνως υ
πέρ τών εκπαιδευτηρίων αυτών.

—  Τδ παρελθόν" βάβζατβν άνεχώρή- 

σεν ή Δ. Πανιερότης κ. Γρηγόριος είς 
περιοδείαν τών μεσογείων χωρίων τής 
επαρχίας προσκληθείς, δπως τελέστ; 
καί τά έγκαίνια τοΰ έν ΚογκΧ νεοδ- 
μήτου ναοΰ τής άγίας Κυριακής· τήν 

Κυριακήν |τελέσθησ»ν τά έγκαίνια τοΰ 
ναοΰ καί τήν δευτέραν άνεχώρησεν ό
πως έπισκεφθϊί τά χωρία Κοσμά, *0- 
λασσας, Καπίχιοιν χ. λ. ή Α. Πανιε- 
ρότης ό άρχιερευς ήμών έτυχε πανταχοΰ 
ενθουσιώδους υποδοχής. Τήν προσεχή ε
βδομάδα έπανέρχεται έχ τής περιο
δείας του.

— Μετά λύπης άχούομεν δτι έκ τών 

μαθητών τών ήμετέρων σχολείων ελά
χιστοι μέχρι τοΰδε έπρομηθεύθησαν 

δι’ εισιτήρια καί ετι δλιγώτεροι προσ-

ήλθον πρδς εγγραφήν, έν & ήδη παρήλ- 
θεν τδ πρώτον δεκαήμερον τοΰ Σε
πτεμβρίου. Τοΰτο είναι ά ποτελεσμα 
μεθ’ δλην τήν ληφθεΐ3«ν· διά τά 
παρδν έτος πρόνοιαν τ ί ;  άτόπως κα- 
θιερωθείσης συνήθειας, δπως ή, evarp- 
ξις τών μαθημάτων γείντρ πάντοτ& 

περί τάς άρχάς ’Οκτωβρίου. Προτρέπο- 
μεν δθεν τοΰ; γονείς νά ^έφοδιάοωσι 
τά  τέκνα των εγκαίρως δι’ εισιτη
ρίων χαί άποστείλωσιν αυτά πρδς έγ- 
γραφήν, όπως μή ή εναρζις τών μ»·· 
θημάτων καί ταχτική διδασκαλία 
προσκόψη χατά άσκοπων δυσχερειών.

—  Μετά λύπης παρατηροΰμεν δτι 
ή Λέσχη ύπδ ολίγων θαμίζεταί, έν 

ω τδ θέρος ήδη παρήλθε xxl π£σα 

εύλογος αιτία τής μή έν αΰτ-?) φοι- 
τήσεως τών μελών δέν υπάρχει πλέον* 
τοΰτο άποδεικνύει αδιαφορίαν πρδς τδ 
σωματεϊον καί αδιαφορίαν προς τήν 
άνάγνωσιν έφημερίδων, τών σπουδαίο- 
τε'ρων έζ δσων δύναται τις νά ευρνι 
έν Τραπεζοΰντι. Ό χρόνος τών νέων 
αρχαιρεσιών έγγύζει καί πιστεύομενδ- 

τ ι ή Λέσχη δέν θά άφεθ?) πλέον είς 

τήν τύχην της, ώς άλλοτε, άλλά θά 

καταβληθώ φροντΐς πρδς έγγραφήν 
νέων μελών καί στερε’ωσιν του σωμα
τείου επί έδραιοτέρων βάσεων, δπως 

μή διατρέχω έκάστοτε κίνδυνον δια- 

λύσεως.
—  Ευχαρίστως μανθάνομεν δτι τά
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έν Σουρμένοις σχολεία εύρίσκονται είς 

λίαν άνθηράν κατάστασιν' είς έκαστον 
χωρίον διατηρείται άλληλοδιδακτική 
σΧ°λνι, ωστε έννέα υπαρχόντων χω 
ρίων εννέα ύπάρχουσιν έν ενεργείς 
καί άλληλοδιδακτικά σχολεία' κα
τά  δέ την κεντρικήν θεσιν ΧάνΙα ΐδρυται 
καί έλληνικήσχολή μέ τριετή σειράν 

μαθημάτων, ην διευθύνει ό αξιόλογος 

Ελληνοδιδάσκαλος κ. X. Δγμητριάδης. 
Συγχαίρουν τοΐς Σουρμενίταις διά τόν 
διακα·?! προς την παιδείαν ζήλον, ού 
έμφοροϋνται καί την φιλομουιίαν, [ην 
αείποτε επιδεικνύουσι διατηροϋντες τό · 

σα σχολεία άνευ οΰδεμιόί; εξωτερι
κής συνδρομές.

Μανθανομεν δτι εν Κερασοϋντι 
απελύθη έκ τϋς θεσεώς^ 'του ό αρχαίος 
'Ελληνοδιδάσκαλος] κ. Ιωάννης Παλα- 
βάνης· άγνοοΰμεν τούς λόγους δι’ ους 
προέβη ή Έφορία": τών σχολείων Κε-Ϋ-
ρασοϋντος είς τό διάβημα τοϋτο, άλ

λ ’ οπωσδήποτε! εινάι λυπηρόν άνήο οι
κογενειάρχης 'έ π ί  τοσαΰτα έτη διδά
σκων νά μένιρ διαθέσιμος εις τάς άρ- 
χάς τοϋ σγολικοΰ έτους. Πιστεύομεν 
δτι η Εφορια αύτη, διακρίνει δια*

καής πρός τά  καλά ζήλος, έμπνεομένη 
υπό μετριοπαθεστέρων αισθημάτων θέ
λει προβη είς την έπανόρθωσιν τοΰ α
δικήματος τούτου.

— Άφίχετο εξ ’Αθηνών ό ιατρός κ. 
Θ. |Σπαθάρος.

Άπεβίωσε τήν χθεσινήν νύχτα ό ήμέ- 
τερος συμπολίτης Π. Λαζόκουλος.

Ήρος τονς ίχ α σ τα χ οϋ  ά ζ ιο τ ίμ ο υ ς  
α νταπ οκ ρ ιτή ς  τοϋ ήμετέρου Π εριο
δ ικού .

Εισερχόμενοι ε ίς την δ ευ τ ιρ α ν  
περίοδον τής εχδόσεως τοΰ ήμετέρου- 
ψυ,ΙΛον, κα,Ιόν χρίνομεν νά  ά ν α γ -  
^ει.Ιωμεν ε ίς  τους άζιοχ ίμονς ά ν τ α -  
ποχριχάς ήμών^ art ίίστις ε ζ  αυτών 
εκ τών πο.Ι.Ιών αυτόν άσχο.Ιιών η 
α.Ι.Ιης τ ινός α ιτ ία ς  δεν θέΛει να  ά -  
ϊ&Λαζη χ3ϊ δ ια  τό δεύτερον ετος τά  
χαθηκοντα to o  άνταποχρ ιτοΰ  παραχα - 
•Ιεΐται νά  καταστήστ) ιοΰζο ήμ ΐν  
γνωστόν, όσον ε ν ε σ ιι τά χ ιο ν , όπως 
•Ιηφθή (ρροντις εγκαίρως δ ιά  τά π ε -  
ρα,ιτερω . 'ΕκγράΚομεν δ ϊ  αυτο ΐς τάς 
εγκαρδίους ημών ευχαρ ιστ ία ς δ ιά  τήν 
Ρ£'χΡι τοϋδε προθυμ ίαν, ήν εδε ιζαν
περί τήν εχπΛήρωσιν τών καθηκόν
των αύτών.

Συνιστώμεν είς τούς άναγνώστας τοϋ 
ήμετέρου φύλλου την κατωτέρω εΐδο*- 
ποίησιν ητις έστάλη ήμΐν έκ τοϋ σχο
λαρχείου πρός δημοσίευσιν.

Παρελθόντος τοΟ χρόνου τή ; τα 
κτικής έναρξεως τών μαθημάτων 
άτελεσφο'ρως, τ& σχολαρχειον άπο- 
βλέπον είς τδ συμφέρον τών τε γο
νέων καί κηδεμόνων προτρέπεται 
τούτους δπως [σπευσωσιν είς τήν  
μετά 'ιών εισιτηρίων αποστολήν τών 
μαθητών πρ&ς έγγραφήν καί έξέ- 
τασιν τών μετεξεταστέων. Επίσης 

Sk καί cl μαθηταί γινώσκοντες ή 
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δη δτι μή παρουσιασθέντες μέχρι 
τής 20 Σεπτεμβρίου είς έξέτασιν 
καί έγγραφήν θέλουσι μείνει έν τ^ 
αυτί} τάξει δφείλουσι νά μή άμε- 
λώσιν.

Έν Τραπεζοϋντι τ$ ίΟ Σεπτεμβρίου 1881 

ΕΚ ΤΟΓ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΓ.

ΠΟΙΚ ΙΛΑ ,

Ευφυής τις φουκαράς στερούμενος καί 
τών πρός τό φαγεΐν αναγκαίων, διήρχετο 
ε^ωθεν της οικίας φιλαργύρου πλουσιωτά- 

του οστις εγευμάτιζε κατ’ εκείνην τήν 

στιγμήν,— Προσκυνώ κ. Γ. τοϋ ειπεν έκ 
τοΰ παραθύρου. Ό φιλάργυρος μόλις τών 
αντεχαιρέτησεν. —  Είχα σπουδαίοτάτην 
ειόησιν νά σας αναγγείλω άφορώσαν τά 

πολύτιμα συμφέροντά σας, άλλ’ ή ώρα 
είναι μεσημβρία* ές άλλοτε.— Έ , κ. Π. 
καί δια τι; εχομενκαΐρόν· βραδύνατε ο
λίγον νά φάγητε, δέν θάποθάνητε Εύγε
κ. Γ. κατοικώ μακράν καί ή ομιλίας μας 
0ά ήναι κατά συνέπειαν δέ καί μαχροτά- 
τη· πώς είναι δυνατόν νά άναβάλω τό 
γεΰμα μου, αφ’ ου πεινώ σπαρακτικώς’ 
άλλως τε νά τρώγητε σείς καί έγώ νά βλέ- 

ΐΐω · ·· ΧαιΡε ϊ® · μόνον είς τήν πείναν δέν 
ανθίσταμαι· άλλά προσπαθήσατε νά μέ 
άνταμώσητε εντός μιας ώρας· πρόκειται 
περι σπουδαιοτάτων συμφερόντων σας· 
■— Ά λλα τότε ευαρεστηθήτε νά φάγητε

μεθ’ ήμών, ειπεν άπελπιστικώς ό φιλάρ
γυρος, πείσθεΐς δτι δι’ άλλου τρόπου δέν 
ήδύνατο νά μάθ^τά μυστικά τά άφορών- 

τα τά συμφέροντα του. ‘Ο πειναλέος φ ί

λος δεν εδιστασε νά δεχθ-g τήν πρόσκλη- 
σιν· αφοΰ δέ καθησύχασε τήν κοιλίαν δά 
τών φαγητών τής τραπέζης τοΰ φυλαρ^ύ- 
ρου, είπε πρός αυτόν.— Πρόκειται «ep1· 

τής θυγατρός σας· έμαθα δτι προ ’̂θεσθε 

νά τήν νυμφεύσητε καί δτι σάς ζητ(ϋν 100 
χιλιάδες δραχμών, ύμεΐς δέ δδετε 50. 

Δοιπδν ιδού έγώ προσφέρομ> νά τήν 

νυμφευθώ μέ 10 δραχμάς μ)νον. ’Επω- 
φελήθητε τής εύχα ιρ ία ς.,. ’Οργή θηρι
ώδης έξήψε τόν φιλάργυρο', άφ’ ης μόλις 
έλυτρώθη ό κ. II. πηδήσ^ί από τό παρά- 
θυρον.

* *
*

Ό καθηγητής -τής φιλοσοφίας κ. Κ. 

έξετάζων φοιτητήν τινα τόν ηρώσης-ε 
—  Πόθεν διακρίνονται οί μωροί;— Έκ 
τών ερωτήσεων, κύριε καθηγητά, ά-

πηντησεν 6 εξεταζόμενος.
*  *

*
Φιλάργυρου έβλάπτοντο αί όρνιθες 

παρά τοΰ κυνός στρεψοδίκου δικηγόρου* 
δ φιλάργυρος ΐνα άποφύγη πασαν στρε- 
ψόδικον αρνησιν περί άποζημιώσεως έκ 
με'ρους τοϋ δικηγόρου, διηυθύνθη παρ 

αύτω καί τόν ήρώτησεν ώς δικηγόρον ,  
τό έξης— ’Εάν, ειπεν, ό κύων συμπο
λίτου, φονεύστι τάς ό'ρνιθάς μου, τίς 
εύθύνεται; —■ *0 κύριος αύτοΰ, άπήντη-
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σιν 2 δικηγόρος. —  Λοιπόν πληρώσατέ 
{ΐοι δραχμάς πέντε διά τάς δύο όρ
νιθας, άς μοί £πνιζεν ό κύων σας. — Εί
μαι ετοιμότατος, άπηντησεν ό δικη
γόρος, άρχει νά μοί πλκρώση,τε εν τάλ- 
>ηρον διά [την συμβουλήν, fiv σας εδω- 
Χ(* λοιπόν κρατήσατε έκ τοϋ ταλλη- 
ρου τάς πέντε δραχμάς καί δότε μοι το 

ύπόλιίπον, άλλως τε κάμνω εκτελεστόν 
κατάλιγον είς τόν πρόεδρον καί τάς λαμ
βάνω δ ις της νομίμου όδοϋ.

ΑΙΙΙΛ1Ι ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ.

*Η πρώτη λεζι\ όνομα υίοϋ των πρω
τοπλάστων’ 

ί  δέ δευτέρα γυνανχός φονεύσαντος φο- 
[νέα*

"ή τρίτη δ’ ενι ] άνακτος τοϋ] έθνους 
[’Ιουδαίων, 

έιρ* οδ καί τό” βασίλειον είς δύο διε- 
[σπάσθη*

η δε τέταρτη γυναίκας άρχαίου πατρι- 
|άρχου·

η πέμτη δ’ £νι γυναικός, ίξ  ί|ς υιός 
[έτε'χθη

γενάρχης κατακτητικού καί άρχοντος 
[νϋν έθνους.

Τών πέντε τούτων λέξεων τά άρκτικά 
[στοιχεία

άποτελοΰσιν όνομα συζύγου πατριάρχου, 
ητις έν γηρα ετεκεν υίόν επαγγελίας- 
τά  τελευταία δ’ όνομα άποτελοϋσι νύμ

φης,

ητις άπό τοϋ πενθερονί έγέννησε διδυ- 
[jj-θυς.

Έκ τής Γραφές τής παλαιας εύρέ άνα- 
[δι^ησας

καί τά  επτά ονόματα κ’ είπε μοι άνα- 
[γνώστα.

*Εν Κερασοϋντι Ί. Γ. Β;

(Κ*?* Ζητουμεν συγγνώμην πα
ρά τών ήμετέρων συνδρομητών, 
διότι μή καταφΟάσαντος είσετι τοϋ 
έξ ^Ευρώπης; άναμενομένου τυπο
γραφικοί χάρτου ήναγκάσθημεν νά 
κάμωμεν χρήσιν πρδς εκδοσιν τοΟ 
φύλλου χάρτου κατωτέρας ποιότητος.

"Οσοι έν τφ  έξωτερικψ, πρϊις 
ου; στέλλεται τδ πρώτον ήδη το 

Περιοδικήν, κρατήσωσι τ& πρώτον 
καί δεύτερον φύλλον δεωροΟνται 
συνδρομηταί.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ 1 ω 

ΤΕΥΧΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΪΣ.

Σελ. 6 στηλ. β'. άνάγν. άμνάς ^άντί ά· 
μνάς* αΰτ. addenda άντί abbenba αύτ. 
pap-padas άντί pab pabas.
Σελ. 7 ς·ηλ. ά. κυράδιαι άντί κυράδια 
αύτ. την εϊς  ̂δες άντί την είς ĉ C 
αύτ. μεταπεπλασμένης άντί μεταπλα- 
σμε'νης· αΰτ. ς·ηλ· β'. Μαριγίδες άντί 
Μαριλίδες· σελ. 9 ς-ηλ, [ά. τοιαϋτα άντί 
τοσαϋτα.


