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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ! ΛΟΠΠΝ ΑΝΔΡίΙΝ

ΤΡΑΠ ΕΖΟ ΥΝΤ1ΠΝ,
«

1ΜΡΘΕΝΙΘΣ ΜΕΤΑ20Π0ΥΛ0Σ.

Λόγιος, τής 18  ης έκατονταετηρίοος. 

Έγεννήθη έν Τραπεζοΰντι, άποδημήσας 
Se ιι^ωΐρίως εις Ταυρικήν έξετεανδεύ^^ 
εν Κ«<ρκ ε^ων διδασκάλους τον π α π ί 
Κυριαζήν x s l  Δαβίδ ιερέα. Περί τοϋ 

διδασκάλου τοϋ παπα Κυριαζή ίερομονά-· 
χου Νικηφόρου και περ1. τοΰ ίδιου αύ- 
του διδασκάλου Δαβίδ ίερεως αναφέρει 
ό Μίταξόπουλός'οτι εμβίρτύρησαν έν £ α - 

γφ ίπίερ τής χριστιανικής -πίστεως* ε 

καλείτο δέ Παϋλος έν τοϊς χοσμικοίς, ε ι-  

rta οε άσπασ§είς τον μοναχικόν βίον μ ε -

τωνο{λάσδη Παρθένιο;. εχρηματισεν αρ

χιμανδρίτης τής μονής Σουμελά καί 

«τυνέγραψεν 'lozopiicbr της ηόΛεως Τρα-  

jcsCviirzoc χα-ί χών βαοιΛέων ανΐηζ  
από τοΰ 7 1 8  μέχρ:. τής άλώσεως, Μ ε-  
γα.Ιντάρια ε ις  zovc αγίους B a p ra G a r  
και Σωφρόνιον^ επ ίγραμμα εις  τήτ  Θε

οτόκον συνεκδοΟέντα εν Λειψία τδ 1 7 7 5  
μετα τής επ ιμ ελείς  αύτοΰ γε,ομένης εκ- 
δόσεως τοϋ ΰηό Καυσοκαλυβίτου συντα- 
χ8έντος κτιτορικοΰ τής Μονής Σουμελά.

ΕΥΓΕΚ50Σ ΙΕΡΟΗΟΜΧΟΣ

Λόγιος τής αυτής εκοχής> μονάσας οέ 
έν τ ι  povTj Σουμελά· εκοίησεν έ.τ ιγρα μ-  

ε ΐ ΐ  την Θεοτόκον, «έρον εν ακροστι--·
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χ ίδ ι τό όνομά του καί δημοσιευθέν υπό 
Μεταξοπούλου έν τφ χτιτοριχφ της μο
νής Σουμελά. ( ')

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΚΡΙΒΛΣ

Επισημότερος τών προμνημονευθέντων. 
έγεννήθη έν Τραπεζοϋντι, όπου κατά πά

σαν πιθανότητα καί έξεπαιδεύθη* εΐτα 

μεταβάς εις Βουκουρέστιον έσχολάρχησε 
■5ης έκεΐ ’Ακαδημίας χρηματίσας καί 
γραμματεύς τοϋ ήγεμόνος της Βλαχίας 

Κωνσταντίνου Μαυροχορδάτου· ό Σκρίβας 
διέμεινε καί έν Κωνσταντινουπόλει ί
σως διοασκων, ο’περ έξάγομεν εκ τίνος 
σημε’.ωσεως, ήν φέρει άντίγρβφον χ ε ι

ρογράφου τινός περί του βίου των ά 
γιων Ευγενίου, Κανιδίου, Ούαλεριανοΰ 

χαι Άχυλα άντιγραφέντος παρά τοΰ 

ανεψιού αυτοΰ Ίωάννου, έχούσης οΰτω* 
'£ γρ ά γη  μ υ ι ^  παρόν έν  Βουχουρε- 
ct((i) n ap  αντιγράφου εΰριοχομένον 
tfapa, τφ ’ Ε .Ι.Ιογιμω τάτφ διδασχά2<ύ 
Λαζαρω Σ χρ ι6α , τφ χα.Ί θείφ  μον} <j.v 

L ·νχον εν  zfj Κωνσταντίνου' Αΰτά- 
οελφος τοΰ Σκρίβα ύπήρξεν ’Ιγνάτιος 
άρχιευρεΰς Χαλδίας, $ις των λογίων της 

εποχής. Άπέθανε δέ κατά τδ 1 7 6 7  
ποιήσας εγ γρ ά μ μ α τα  και έπιτύμβιον 
εις τον Γεώργιον Θεοδώρου Τραπεζούν- 
τιον, μεταφράσας δέ έκ τοΰ βλαχικοΰ 
ιστορίαν σύντομον των ηγεμόνων Ούγ- 
ροβλαχίας καί Μολδαβίας.

ΙΩΛΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΛΤΙΟΣ. 

’Ανεψιός τοΰ προρρηθέντος Σκρίβα καί 

{") Ν. <?. σελ. 609,

κατά πάσαν πιθανότητα χρηματίσας καί 

μαθητής αύτοϋ· δύναται να 9εωρη9?) εις 
των λογίων τής εποχής άντιγράψας τον 
βίον των άγιων Ευγενίου, Κανιδίου, Ού- 
αλεριανοδ καί ',^κύλα υπό Ί . Ε'.φιλίνοι» 

συνταχθέντα, συντάξας δέ καί κανένα 

πρός τον άγιον Θεόδωρον τόν Γαβραν, 
Τραπεζούντιον, μαρτυρήσαντα επ ’, των 

χρόνων των Κομνηνών. Ό  Ιωάννης 
ούτος ίσως συνώδευσε τον Θειον αύτοΰ 
ζώντα έν Βουκουρεστίω, άλλα μετά 
τόν θάνατον αύτοϋ επανήλθε φαίνεται 
εις Τραπεζοϋντα, δπου καί διεβίωσεν, 

ως έσ τιν  εΐχάσαι έχ τοΰ [ΐητροποΛιτι- 

κον χώόηχος ΰπ αύτοϋ συνιασσομένον, 
ίσως δέ έδίδοισχ? καί έν τ?) σχολ^ τής 
πόλεως.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΑΙΙΕ/,ΟΥλΤΙΟΣ

Έχρημάτισεν αρχιεπίσκοπος Χαλδίας.; 
Άκμάζων δέ περί τό 1 7 6 0  συνέγραψεν 
Ιστορίαν τής μονής Σουμελά έκδοθεϊσαν. 
έν Βουκουρεστίψ περί τό 1 7 6 9  καί 
τινα id ιό με Λα ε ις  τούς άγιους βα ρνά 

βαν καί Σωφρόνιον συνεκδοθέντα τ^  υ" 
πό Καυσοκαλυβίτου συνταχθείσιρ άκολου- 
θίφ.

ΓΜ ΡΠ Ο Σ ΥΠΟΜΕΝΑΣ.

*0  Επισημότερος τής εποχής ταύτης 
λόγιος Τρ&,πεζούντιος. Έγεννήθη έν Τρα- 
πεζοΰντι πιθανώτατα κατά τήν προτελευ- 

ταίαν δεκαετηρίδα τοΰ 1 7  ου αιώνος χα- 

τήγετο δέ εξ εύγενοΰς έν Τραπεζοΰντι ο_̂ -

( * )  Ν . φ. σςλ, 60i5,

χογενείας. Έ μαθήτευσε κατά πάσαν π ι

θανότητα μ ετά  *οϋ Π αϊσίου, χρνίμα τι-  

σαντος μ ετέπ ειτα  μητροπολίτου Γραπε- 

ζοΰντος, παρά τφ  Σεβαστφ  Κυμηνίττ) 

δστις, ώς γνωρίζομεν ήδη έχ τής βιο

γραφίας αύτοϋ, έοραμεν ε ί ί  τήν π α τρί

δα αύτοϋ άμα μαθών δ τ ι μοναχοί «  

Δύσεως ηλθον ε ίς  Τραπεζοϋντα επ ί

προσηλ.υτισμφ· Ειτα με.αοϋζ ει·, Βλα 
χίαν έστάλη παρά τοϋ ήγεμόνος Κων
σταντίνου Β*σα?άβα είς Πατάβιον, έν
θα έσποΰδασε τήν ιατρικήν καί φιλο

σοφίαν καί εύδοχίμως άποπερατώσας 

τ ά;  σπουδάς αύτοϋ έστεφανώθη πρώτος 
αύτός "Ελλην τό 1 7 0 8 . Είς τήν στε- 
φηφορίαν αύτοϋ έποιήθησαν διάφορα 

ϊίοιημάτια, άτινα συλλε'ξας ο 'Ιωάννης 

Άβράμιος Κρής, έξέδωκεν έν Β εν ετ ί* 
τφ  1 7 0 9  προσφωνήσας τήν συλλογήν 

είς τόν προστάτην τοΰ Τ πομενά  Βασαρα- 

βαν. ’Εκ τής συλλογής ταύτης περιε- 

σώθη τετρασέλιδον μόνον φύλλον περιέ- 
χον τρία έπιγράμματα τοΰ έν λόγφ 
Άβραμίου, δύο ’Αντωνίου Στρατηγού 

τοϋ Κερκυραίου, καί λατινιστί Παλ
λαδίου Δαμιανού Βλάχου. Έ κ τών επ ι
γραμμάτων τούτων παρεντιθέμεθα εν

ταύθα τά τοΰ Στρατηγού.

"Ενδικ* άγήραον άρτι Γ ϊώ ργιε σεΐο κλε'.-

Π ασ’ Ε λ λ ά ς , χλήσ ιν, ςυν Πατάβφ τε

[σέβει,
Καί σοφίης στεφάνους περιβάλλει κάρ σέο

[εννουν,

Ώ ς αίεί φιλε'ει ίδμονας εύλογέειν.
Έσθλ’ ’Αρετής γάρ δώρα, επαίνους, στέμ

μ α τ α  όντας. 

Κ^ρποΰσθαι μοΰνον ταΰτα- δεον λογίους* I

Έ τερ ο ν  δίστιχον.

"Ολβιος, δς Σοφίης στεφάνους λάβε, rtS l
[τα  ευ χη .

'Όλβιος ουν χαύτές πάντα τανΰν κα τέ-
[χ«ν .

Έ κ Παταβίου ό 'Υπομενας μ ετέβη  ϊ ί ς  

Βλα γία ν, δπου έδίδαξε γονίμως εις τή«> 

Ε λλη ν ικ ή ν  ’Ακαδημίαν μετερχόμενος. 

εύδοκίμως καί τόν ιατρόν. Πρός τ δ *  
Ύ πομενάν τοΰτον διατρίβοντα εν Βλα

χ ία  έγραψε πιθανώτατα ο Μ ητροπολί

της Τραπεζουντος Ιΐα ίσ ιος τήν πατριω

τικήν έ κείνην καί πλήρη θερμου^προς 

τήν παιδείαν έρωτος επ ιστολήν, ην ά

νευρων έν τφ  χώδικι τής ήμετέρας πό
λεως έδημοσίευσεν έν τοϊς Ποντικοις ο 

Περικλής Τριανταφυλλίδης- έν τ ^  ε π ι

στολή ταύτ-5 παρακαλεϊται ό 'Γ π ο μ ε -  

νάς οπως ’ελθών είς Τραπεζοϋντα 8ι8ά- 
ςτι τους διψώντας παιδείας κατοίκους, 

χής πολεως.

Ά πεβίω σεν έν ετε ι 1 7 4 5  τήν o i  

πλουσίαν αύτοΰ βιβλιοθήκην έδωρήσα- 

νο τώ Φ ρονιιστηρίφ  Τραπεζουντος· α λ -  

λ ’ ή  βιβλιοθήκη αυτή, άγνωστον πως π ε-  

ριελθοΰσα είς τήν μονήν Σουμελάς, υ-  

πέστη τήν άθλίαν έκείνην τύχην καί 

τήν αξιόποινον έκείνην ιεροσυλίαν, rft 
πάντες γνω ρίζομεν καί διά τοϋτο απο- 

σιωπώμεν ένταΰθα μή θέλοντες νά ανα- 

ξέσωμεν πληγας έπουλωθείσας· τό λα -  

πηρόν είνα ι δτ ι μ «0 ’ ολας τάς γνω

σ τές αυτής περιπετείας καί τήν ίερό- 

συλον αυτής κολόβωσιν δ ια μένει είσετι 

σηπομένη είς τάς καθύγρους καί ί<  

νηλίους άποθήκας τής μονής ταύτης.

A. I .
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<M>»t»XOS as ATUMtSiOJC ΚΑΙ KOIXiiXfKOS 

ΕΛΑΤΤΩΜΑ.

' Πόσον εύδαίμων elva* ή χόινωνία, δ- 
που βέν .ενεφώλευσε ίο  καταχθόνιον τόΰ 

φθόνου πάθος χαί «όσον εύτυχή τά ά

τομα όσα δέν χατάβιβρώσκει ό ερπων 
•Wt ακοίμητος τοϋ φθόνου σχώληξ ! αυσ- 
-ί-υχώ,- δμως κοινωνία οέν ύπαρχε; εν 

5 αδύνατον νά μή εΰρεθώσιν άνθρωποι 
τινες κάτεχόμενοι ΰπο τοΰ πάθους τούτου, 
«ν  και- άτομά τινα δυνάμε9α v i ε ι-  
πωμεν οτι φαίνονται απαλλαγμένα αύ
τοϋ. Είναι δέ τό μυσαρότερον πά&ος, 
τό όποιον δυστυχώς υιέ δλ,ην τήν ηθι

κήν έπι τής κοινωνίας έπίδρασιν αύτοϋ 

δεν ισχυσε νά έξαλείψν) ό χριστια 
νισμός από τής άνθρωπότητος. Τό ευ

αγγελικόν ρητόν <t αγαπάτε άλλήλους »  

οέν δΰναταί νά ευριρ ήχώ είς τήν καρ

διάν τοϋ φθονερού, δύναται επομένως

ο τοιοϋτος νά φέρΐ[) έπαξίως τό όνομα
τοΰ χριστια νοί) ;  6 φθονερός δέν έπ ιζή- ί 

τ ε ί την υψωσιν καί προαγωνήν αύτοϋ 
διά τής εύγενοϋς εκείνης προσπαθείας, 

τής αμιλλης, άλλα θελ,ει νά 6ψω9?} ε

π ί των ερειπίων των άλλων, Ιπιδιώ- 
χων,· οσαν επιτρέπει τό καταχθόνιον 

«ύτοϋ πάθος, τήν καταστροφήν «υ 
ιώ ν. Ε π ιθ υ μ εί νά ίδτρ δυστυχή τον εύ- 

•τυχή, τον ένδοξον άοοξον, πένη-α τόν 
τάούσιον,· έν ένί λόγω παν o,Tt x a -  

νλόν «ύτος στερείται δέν ανέχεται ουιε 

άλλος τις νά κατέχω ή νά προσχτή- 
sx'i^ai 'Couto* ή έυτυ^ί,α xai ή su>ju,e— 

ρ ί» τοϋ άλλου διεγείρουσι τήν άνήσυ- 

y iαν καί τό. μίσος, ή δόξα τούτου x a -  

.ιαβ;βρώσχουσι τά σπλάγχνα αυτού, *«.

δημονεΐ, σφαδάζει, βλέπων εύδαιμονοΰν- 
.?  ·:ον γείτονα του, παντί σΟενει προσ
παθεί νά καταστρέψ») αυτόν καί δέν κα
ταπαύει τό * καταχθόνιον αυτού πάθος 

κοσω όεν επ ιτυχή τοϋ ποθουμένου. Κυ- 
ρυττει αούνατον πάσαν γενναίαν καί 
επιχεφηαατικήν πράξιν, ην ήθελεν % -  
π ιχ ιιρ ή β ίΐ τ ις , άποπερατωθείσαν δέ, κα- 
.αψρο'/ίϊ καί θεορει αυτήν ευχερή καί 

,εύκατόρθωτον. Πόσοι άνδρες πεπροι- 
κισμένοί ex φύσεως μέ ευφυΐαν καί £- 

χοντες πραγματικήν άςίαν δέν χατε- 

διώχθησαν έκ ? 9όνου καί έσυχοφαντή- 
θησαι αοικως; υπό τό πρίσμα τοΰ πά
θους τούτου ή άξία άμαυροϋται, ή αρε

τή απολλυσιν εις τά ομματα τοϋ φθονε

ρού τήν λαμπηδόνα αυτής, ή άγαθή 

προαίρεσις πβρεξηγείται, ή φιλοπατρία 
Οερμουργοϋ άνδρός δεσμεύεται· διότι Sv 

καί μόνον επιδιώκει ό φθόνος τήν κα
ταστροφήν παντός ο,τι χέχτηταί τις, δ- 
περ ο φ9ονών στερείται, δ,τι επιδιώκει 

τις να επ ιτυχή, οπερ ούτος αδυνατεί 

νά πράξτρ. Καί είναι μέν άλή9εια δτΐ 

το πά9ος τούτο γεννάται ώς επί τό πλεΓ- 
στον μεταξύ όμοιων χαί ομοτέχνων καί 
διά τοΰτο είπε καί ά 'Ησίοδος «  κε- 
ραμεύς χεραμεϊ ^οτέει, καί τέκτονι τε*- 

«των » ,  ά/.λ' άναντίρρητον ωσαύτως ε ί

ναι οτι γεννάται χαί μεταξύ διαοόρων 
κατά τήν κοινωνικήν θέσιν χαί τό ε

πάγγελμα άνΟρώπων, καί ΰπεισε'ρπει μ ε

ταξύ ανομοίων τής κοινωνίας μελών. 
Άνήρ φιλόπατρις έπιδιώκων έν κοινω
νία τιν ί τό καλόν φ9ονεΐται καί χα- 
ταόιωχεται οια την υπόληόιν χαί τήν 

υπεροχήν, ην επί των άλλων διά τοίαύ- 
ϊ>:; έν=ργείας δύναται νά απόκτηση* 

σ ν γ γ ρ ιεύ ς  οιλόπονος έκδί^ων τό n ig
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νημά του, υπέρ ού κατέβα)>ε καί πόνους 
χαί μόχ8ους άν,τί αμοιβής εστω καί ’ · 
θικής, ποτίζεται εκ φ9όνου χολήν καί 
δξος διασυρόμενος αδίκως· νέος φίλεργος 

χαί επιμελής διά τής εργασίας χα.1 οι

κονομίας άποκτήσας περιουσίαν τινά χαί 
άναδ·ιχθ«ίς οΰτω έν τ·^ κοινών;^ δ ιε
γείρει χατ’ αύτοϋ τό πά9ος τού φ9ό- 
νου πανταχόθεν καταδιωκόμενος xai 

■παντί σδένει επ ιζητεΐτα ι ή καταστρο
φή αύτοϋ· άλλ’ ό φθονερός φ9ονών τήν 

ευπορίαν τοΰ φι/.οπόνου, την δόξαν τοΰ 

άγαθοϋ καί άξιου άνορος, τήν ευόαιμο- 
νίαν τοΰ πλουσίου, τήν προαγωγήν καί 
τήν αξίαν τοΰ συναδέλφου μάλλον κα

ταστρέφει εαυτόν ή κατορδοΐ νά επιτύ

χα  τήν καταστροφήν εκείνων, οΐ»ς άνοή- 

τως φθονεί* σκώληξ ακοίμητος χατα- 
βιβρώσχει τά σπλάγχνα του καί εξαν
τλ ε ί τάς ζωτικάς αύτοϋ δυνάμεις* σκέ
π τετα ι, τά πάντα μηχανάται, οπως κα- 
ταστρέψϊΐ καί μειώσ^ τήν δόξαν τοΰ 

άλλου καί μάλλον φθείρει εαυτόν δυσίά- 

ζων χρόνον πολύτιμον εις τήν λύσσαν 
πάθους καταχθονίου, εν ω άν διετίθετο 
άπάσας αΰτοΰ τάς σκέψεις χαί μηχανορ
ραφίας, &ς μηχανάται πρός καταστρο
φήν εκείνου, δν φθονεΓ, άπάσας τάς 
■προσπαθείας, ας καταβάλ,λει δπως ά- 
ναστείλ^ τόν ροΰν τής προόδου και 
ευημερίας τούτου, υπέρ τής ίδιας αύτοϋ 

προαγωγής, υπέρ τής κοινωνικής αΰτοΰ 
Οέσεως, υπέρ τής ΰπολήψεως καί ευδαι
μονίας αύτοϋ, ισως ήθελε φθάσει εις 

τήν αυτήν βαθμίδα τής δόξης, εις τήν
θέσιν,

άλλ/ ε -οιχονομ>.κην καταστασιν· 
χ ε ι  ό άλλος φυσικά προτερήματα, ά- 
Γΐνα διεγείρουσι τόν φθόνον ήμών xai.

ούκ έώσιν ημάς καθεύοί’ ν- —  τ ίτ ε  λοςπον 

παραγνωρίζομε·; τήν ίδία,ν ήμών αξίαν . 

διότι εκ φύσεως ό άνθρωπος έπλάσθη 

ε χ » ν  δεξιότητα πρός τ ι καί τήν δεξιό

τητά του ταύτην δύνο.ται νά αναπτύξω 

έκαστος Ιπιθυμών νά άναδίιχθή έν τ ^  

χοινωνίφ· διά τ ί  νά φθο ήσω δ ,τ^  φυ

σικόν προτέρημα κέκτητα ι 6 άλλος καί 

επ ί τ?, υποθέσει εστο> οτι στερούμαι 

τοΰτο εγώ , δ ιότι καί εγώ έπλάσθην άν

θρωπος καί άπίθανον δέν είνα ι νά ή -  

μ α ΐ πεπρο'-κισμένος μέ ετίρον προτέ

ρημα, ούτινοί απασχολούμενος ΰπο 

'τοΰ φθόνου αμελώ  τήν άνάπτυξιν. Ό  
φθόνος επ ιφ έρει, ώς προείπομεν τήν κα

ταστροφήν μάλλον τοϋ φθονοΰντος ή ίκ ε ί-  

νου καθ’ ου διευθύνεται,, όταν δέ εξέλθ-β 

τών ορίων τοΰ ατόμου καί έκταδβ εις  

πλειότερα τοϋ ενός ή των δύο ά τίμω ν  

καί Ιμ ΐίω λεύ ζ  έν κοίνωνίφ τ ιν ί ούοέν 

καλόν καί γενναΐον Ιρνον δύναται νά 

πραχθνί, διότι διεγείρον τόν φθόνον θ έ -  

λ.ει άφεύκτως έκμηδενισθή, ούδείς δύνκ- 
τα ι νά άναδειχθ^ ε ίτ ε  επ ί «λο ύτφ  ε ί 

τε επ ί δόξΐβ δ'.ότι θέλει χαταοίωχθή μ έ -  

χρις έξοντώσεως* α ί δυνάμεις καί α[ 

προσπάθειαι τών διαφόρων μελών τής 

κοινωνίας θέλ.ουσιν έξ*ντληθή εις άαοί- 

βαίον κκταδιωγυόν, με'χριςόλοσχεροϋς κα

ταστροφής· ά/.ληλοβοήθεια καί άμο’.β α ΐ*  

ΰποστήριξις δέν θέλουσϊν υπάρξει· έκ φθό

νου ο εΤς δέν θέλει συνεταιρίσθή μ ετά  

τοΰ άλ,λαυ διά σπουβαίαν τινά έπ ιχ ε ίρ η -  

σίν· έκ φθόνου άντί 6"οηθείας θέλει πα- 
ρεμέ'άλει πρόσκομμα εϊς τήν α ρ τ ιγ ε

νή πρόοδον νεοφανούς εμπόρου· έκ φθό

νου ό ε ϊς  δέν θέλει άναλάβει εμπορικήν  

εργασίαν μετά  τοΰ άλλου, φοβούμενος ί
σως ’ μήπως τό πιθανόν κέροος τού ε τ έ —
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ρου χρησιμεύσει ώς πυρήν προς άπό- 

χτησιν μεγαλειτέρας περιουσίας· έκ φθό

νου ό πολίτης δέν υποστηρίζει τον έ- 
πιδιώκοντα τήν προαγωγήν καί τήν ά- 

νάπτυξιν τής πατρίδος, οπως μή ούτος 
απόχτησή άνωτέραν της προτέρας εν 
τ$  κοινωνία θέσ ιν καί αν μέν είς τα κοι

νοτικά περιωρίζετο ό φθόνος είς το σή

μερον τούτο, ίσως θα ήτο έν μέρει συγ

γνωστόν καί άβλαβες πάθος, αλλά πολ~ 

λάκις, ώ; μή ώφειλε, παρατηρεϊται ό

τ ι φθάνει καί περαιτε'ρω, οτι τείνει νά 

χαταστρέψνι παν δ ,τ ι ή φιλοπατρία καί 

ή φιλομουσία Ιδημιούργησαν, δπως ου- 
τω μειώσιρ χαΐ τήν ύπόληψικ τοϋ κα

λού εργάτου καί κορέστι το μυσαρόν αύ

τοΰ πάθος. Μακράν λοιπόν άφ’ ήρών ό 
φθόνος καί ό χαρδιοβόρος αύτοϋ σχώληξ, 
ον θέλομεν νά ήρεθα, αν θέλωμεν νά 
δεωρηθώμεν ώς άνθρωποι, ώς πολϊτα ι, 

ώς χριστιανοί.

A. I.

Α  ϊ  Λ  Φ  Ο  5 1 Α .

Συνρα εχ φω.ΐεώγ χ ε  ίιδύ να γ, Δ ι-  
2ομεν κατωτέρω πληροφορίας επί τοΰ 

τρόπου τής συλλογής τών φωλεών τών 
θαλασσοχελιδόνων, οι’ ών οί Σϊναι κα- 
τασκευάζουσι τήν εκ φωλεών χελιδό

νων σοΰπάν των. Ύπάρχουσιν εν ’Ιάβα 

λέγε ι ή Φύσις, δύο είδη φωλεών θα- 

λασσοχελιδόνων, ήτοι τοΰ τών Κουσάκι, 
εν αί φυτικαί ούσίαι είσΐ συγκεκολλη- 
μέναι διά τοΰ εξαγομένου εκ τών σιε- 
λ.οπηχτικών αδένων, καί τών θαλασσο- 
χελιδόνων lii ic h , α'ίτινες συνίστανται 

άποχλειστικώς εκ βλέννης άποξ^ραινο-

μένης εκ τής έπιδράσεως τοϋ ανέμου. Αί 

τελευα«Γαι αυται εκτιμώνται πολύ. Δυσ
τυχώς τά κρυσφύγετα, ατινα περιεχου- 
ctv αύτάς καί &τινκ εδρηνται εν ττι 
μεσημβρινή άκτϊ) τής νήσου, είναι πάν

τοτε δυσπροσιτώταται. Τοιουτοτρόπως 

τά σπήλαια K ara ilg  K allo tig  εκμε
ταλλευόμενα διά λογαριασμόν τής ολ
λανδικής Ινυβερνήσεως διανοίγονται είς 

τήν βάσιν άποχρήμνοι» τιτανώδους όχθης, 

ήτις βυθίζεται χαθέτως έν τή θαλάσση 
καί άεννάως υπό τών κυμάτων βρεχο- 
μένης. Είς τήν κορυφήν τοΰ βράχου 

τούτου, δένδρον αναπτύσσει τους κλά
δους αύτοΰ ύπεράνω τής αβύσσου καί 

κρεμάμενός τις άφ’ ενός έξ αυτών δύ- 
νατα’. νά tor) κάτωθεν αύτοΰ περιδινω- 

μένας τάς θαλλασσοχελιδόνας, α'ίτινες 
δεν φαίνονται έκεΐθεν μεγαλείτεραι μ ε

λισσών. ΙΤροσδεδεμένη άφ’ ενός είς τούς 
πόδας τοϋ δένδρου καί άφ’ έτε’ρου είς 
εξοχήν βράχου, κλίμαξ ελαφρά κατε- 

σκευασμένη έκ φοινικοειδοΰς φυτοΰ καί 

ίνδοκαλάμου, αναπτύσσεται χαθέτως επ ί 
βάθους πλέον τών 3 0  μέτρων· έτέρα 
μήκους δέκα περίπου μέτρων, ακολου

θεί αύτήν καί έπ ί τής εύθραύστου τού
της χλίμακος κινουμένης άκαταπαύστως 
υπό τών ανέμων τοϋ πελάγους, ρι&ο- 
κινδυνεύουσιν οί συλλέκται τών φωλεών 
τών θαλασσοχελιδόνων. Κατόπιν άφοΰ εκ- 
τελέσωσι τήν ίλ ιγγα  φέρουσαν κατά- 
βασιν, οταν φθάσωσιν είς τήν τελευ- 

ταίαν βαθμίδα καί βλέπωσίν άπόστα- 
σιν τριών ή τεσσάρων μέτρων κάτωθεν 

αυτών μαινόμενα τά κύματα, πρέπει ε -  

τ ι νά εισχωρήσωσιν είς μακρόν σκοτει
νόν διάδρομον είσχωροΰντα όριζοντίως 

εν τΤ| βραχώδει άκτϊί, νά «νέλθωσιν ώς
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άκροβάται επ ί σχοινίου έκ φοινικοειδοΰς 

ίφυτοϋ, συγκροτούμενοι δια τής μιας χ ε ι- 

ρός είς δεύτερον σχοινίον τεταμένον πο- 

Σας τινάς κάτωθεν τοΰ πρώτου καί ου- 
•τω νά συλλέγωσι διά τής άλλης χβιρος 
τάς είς τά τοιχώματα τοΰ σπηλαίου 
προσκειμένας φωλεάς, βοηθουαενοι εν α
νάγκη διά πτύου φέροντος αποχήν. 1 5 0 0  
άνθρωποι περίπου ασχολ.οΰνται εις την 

κινδυνώδη ταύτην έπ ιχείρησίν, οι ην 
λαμβάνουσι μετριώτατον μισθόν. Τρις 

κατ’ ετος, ήτοι τό τέλος Απριλίου, Λυ- 
γούστου καί Δεχεμβρίου, κατέρχονται 

εις τά σπήλαια, δ ι’ έκάστην δέ συλ
λογήν προηγοΰνται καί μεθέπΟνται τε-  
λετα ί θρησκευτικά?. Κατά στατιστικήν, 

τά σπήλαια K arailg -K allo tig  άποφέρου- 

σ ι καθ’ έχάστην συλλογήν 3 0 0 ,0 0 0  
φωλεάς, διαιρουμένας είς τρεις ποιότη

τας, άναλόγως τής χαθαρότητός των χαί 

διατηρήσεως αυτών, ή αξία δ’ αυτών 
ανέρχεται έίς 4 8 0 ,0 0 0  φιορ'.νια, ή
τοι 1 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκα. Α ί φω
λεο ί πωλοΰνται είς τήν αγοράν B ataei 

χαί μεταφέρονται υπο πλοίων εις του> 

λιμένας τοϋ Ουρανίου Κράτους. Ή φω- 
λεά τής θαλασσοχελιδόνος δεν είναι ώς 

ή τής ήμετέρας χελιοόνος έκ χώμα
τος καί χόρτων. Ή θαλασσοχελιδών 

άλλως δέν είναι χελιοών, αλλα συγγε· 
νής λίαν προς χύψελα (είδος πτηνών) 

βχηματίζοντα τήν φωλεάν τωνεξ ου

σίας πηκτώδους. 'Η ουσία αυτη λευ - 
χότητος κατά τό μάλλον ή ηιτον κα
θαρός καί ολίγον οιαφανοϋς είναι κα 
τεσκευασμένη έξ ίνών, αίτινες εν τ^  συν- 
ήθει καταστάσεί είναι συνηνωμέναι, 
ώστε νά άποτελώσιν άχανόνιστον κανι- 

στρον, αλλά χαταβυθιζβμεναι έν ζέον-

τ ι δδατι αναλύονται χαί ώίοουσιν είδος

φιδέ. Διά τής ουσίας ταύτης οί Σιναι
κατασχευάζουσι τήν έχ φω.Ιεών χεΛ ιδό-

ra>r σοϋπάν των.
  Μεγά.Ιη y a . la ir a  άποπλανηθεΐσα

' „ρό τινων ημερών έπ ί τών άκτών^ τής 
' V a i s  εγένετο, καθά γράφουσι τ^  Ση

μαία, ή ήρωΐς παραδόξου συμβάντος ά- 
ναμιμνήσχοντας τάς ιστορίας τών γιγάν

των ' τοΰ Ίωνάθαν S v i f t  τοϋ περικλεούς 
άγγλου σατυριστοΰ. Τής φαλαινης μή 
δυναμένη; πλε'ον νά κινηθ^, άνδρες, γυ
ναίκες καί παιδία τής νήσού ώρμησαν 

προς τό μέρος, Ινθα ήγωνίζετο χωρίς 
νά δύναται νά άποσπασθ^ τής φοβέρας 

θέσεως. 'Αλλοι ήσαν ώπλ-.σμένοι δια 

μα'/αιρών, περονών καί άλλοι οι οκλων 
μάλλον πρωτογενών. Έπλησίασαν προς 

τό θαλάσσιον τέρας, τφ  ερριψαν τούς 
κάμαχάς των χαί τό κατεχερμάτισαν διά 

τρόπου φριχώδους, μέχρις w  έπ ίστευ- 

σαν, 3τι ή ζωή έσβε'σθη Ιν αύτφ. Διά 
σχοινιών έδέθη τό σώμα χ * ί  διά λ έμ 
βων ήρξαντο νά ^υμουλχώσιν ίύτήν είς
τ όν λιμένα . Ά λλά  προχωρούσης τής
παλίρροιας ή φάλαινα επανεΰρε τά προσή

κοντα' αύττί ΰδατα καί χαθ’ ην στιγμήν 
αί λέμβοι άνεχώρουν θριαμβευτικώς μέ 

αναπεπταμένα τά ιστία μετα τής ανέλ
πιστου λείας των, ή φάλαινα επανήλθεν 
αίφνης είς τήν ζωήν καί ήρξατο χολυμ- 

βώσα μετ’ αρκετής δυνάμεως, ιν *  πα

ρασύρω τάς λέμβους είς πλήρη ώκεα- 
νόν. Τοιουτοτρόπως τάς έρυμούλκησεν

ήδη καί αύτάς είς άπόστασιν 3  μιλλίω ν 
περίπου. Οί άλιείς κατωρθωσαν νά ά « 

ποχόψωσι τά σχοινία καί νά σωθώσιν.
  Λ 7ον τη.Ιεγραφ ιχον σύστημα ο -

φειλόμενον τοΐς άμεριχανοις κ. κ·
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'Ρ ο μ ίά τ χαί "Ανδερσον ένεχαινίσθη έπ ί 

της άπό Βοστώνης είς Νε'αν 'Γόρχην 

επ ί έκτάσεως 4-00 χ ίλ ια μ έ«ω ν . Το 

σύστημα τοΰτο πραγματοποιεί πρόοδον 
υπό τήν εποψιν τής ταχύτητας τής με- 
τα&ιβκσεως. Συνίσταται είς τήν έπί 

ταινιών γραφήν τοϋ τηλεγραφήματος έν 

σημείοις MorSP, ούχΐ διά γραφίδος άλ

λα δίατετρυπήμένοις διά γλωσσιδώμοτος 
ομοιφ τώ τοϋ κλειδοκύμβαλού. &ί ται- 
•νιαι αυται διέρχονται κατόπιν μεταξύ 

τροχών χαί συνεφαπτομένων έχ π λα τί- 
νης μάκτρων, ατινα διά μέσου τών δια- 

τρύσεων άποτελοϋσ’.ν έπαφάς άναλόγους 
καί παράγουσι ρεύματα άντιστοιχοϋντα 

προς τά σημεία. Ό  άποστολεύς καί α
ποδέκτης φέραυσι μοχλόν στρεφόμενον 
διά τής χειρός, ουτινος ή ταχύτης μόνη 

περιορίζει τήν διάβασιν τών ταινιών. Έ  
μεταβίβασις ποικίλει μεταξύ 1 0 0 0  καί 

1 2 0 0  λέξεων κατά λεπτόν, εις τρόπον 
ώστε μεταξύ Νέας 'Γόρκης καί Βοστώ
νης κατώρθωσαν δι’ ενός σύρματος νά 
μεταβιβάσωσι καί διανείμωσιν Ιν μ ι£  ώ- 
pqt. 1 2 0 0  χοινά τηλεγραφήματα τη βοή

θεια 15  διατρυπητών, 15  άντιγρα^έων 
καί δύο καλών υπαλλήλων έφ’ έχάστου 
άκρου. "Ινα δε το τυχύτερον γεινη  ή μ ε -  

ταβίβασις άφήχαν τήν διατρύπησιν αύτοΐς 
τοϊς Γηλεγραφοΰσι οια μηχανημάτων 
άπλουστάτων. ουτω , δέ στέλλονται τοΐς 

άποδέκταις ούχί άντιγραμμένα τά τ η 
λεγραφήματα άλλα τό κείμενον αυτό, 

σημειωμένον διά σημείων M o rse , ατινα 
ουτοι μεταφράζουσι. Τοιουτοτρόπως τη 
έταιρί^ άνατίθετα·. μόνη ή μεταβίβασις, 

δπερ απλοποιεί ετ ι τό προσωπικόν καί 

επ ιτρέπει τοΐς πελάταις αυτής νά τη - 
λεγραφώσιν |ν μυστική γλώσση διά μ ε- 
τ«ςύ αυτών συμπεφωνημένων σημείων.

ΕΓϋ Ιί,ΛΪ 3  H,ITF!2.

Γι είναι τό έγώ  έν τη πατρίό ι καί 

ή ηα τρ ίς  άνευ τοϋ έγω ;  διότι μόνον έν 

* ,] αρμονική συζευξει τών δύο τούτων 

ονομάτων δύναται νά έπ & %  άομονι- 

Χή συνένωσις χ«1 συνδυασμός προά- 

γων τήν πατρίδα καί λυσιτελών ει’ς 

τήν παντοδαπήν αυτής πρόοδον άλλ’ ό

ταν τό έγώ  κατέχον κοινωνικήν τινα 

θέσιν έν τη πολιτεί?  εργάζεται καί έ

νεργεΐ άνεξαρτήτως άπό τών λοιπών 

>ής πατριδος μελών, περί Ιαυτοϋ μό

νον μεριμνώ-; καί χαρά σσον περί έαυ- 

το κύκλον ίδιοτελείας δέν εξέρχεται· 

ως κοχλίας, τής διαγραφείσης περί 

το ατομον αύτοΰ περιφερείάς, τότε τό 

έγω  χωρίζον εαυτό άπό τής πατρίδος 

εν η έγεννήθη καί εχει ΰπόστασιν, δέν 

είναι Ίΐαρα άχρηστον κοινωνικόν μέλος 

παραγνώριζαν τήν αξίαν, τόν προορι- 

σμον και τό καθήκον αύτοΰ· μεταπ ί

π τει είς ζωώδη κατάστασιν καί ά - 

πόλλυσι δικαίως τήν προσωνυμίαν καί 

την αξίαν τοΰ άνθρωπον' είναι «τομον 

άπεσπασμένον τών λοιπών, έξ ών συν- 

απο τελείτα ι ή πα τρ ΐς■ άλλ’ ή πατρις  

υπάρχει μόνον έν τη αρμονική συνενώσει 

τών διαφόρων αυτής άτόμων, ατινα ερ 

γάζονται καί πρός συντήρησιν εαυτών 

καί διά τήν προαγωγήν τοϋ δλου, ήτοι 

τής πατρίδος" δταν δέ τά άτομα δέν 

εννοοϋσι τόν προορισμόν αυτών τούτον

Ε ϊ ξ ε ι ?

καί ένεργοΰσι χαί πράττουσιν άνεξαρ- 

τήτώς a r .' άλλήλων, τότε ή πατρίς  

δέν ύφίσταται, ήτις ύπάρχ-et μόνον, ώς 

πρόείπομεν εν τη  αρμονική τών άτό

μων συζεύξει καί προάγεται έν τη ι 

σορροπία καί τη κοινή υπέρ τοϋ όλου 

συνεργασία· Ά λλα  πολλάκις συμβαίνει, 

ώσΐε τό έγώ συνδυάζον τά δύο *ύτοδ 

καθήκοντα τής ιδίας συντηρήσεως κ*1 

τής ΰπερ πατριδος φροντίδος προσποιείται 

καί έπιδεικνύον μέριμναν υπέρ τοΰ χοι- ' 

νοϋ Ιν καί μόνον αποβλέπει χαί επιδιώ

κει, τό ·ατομιχόν συμφέρον, δπερ έπ ι- 

τηδειω ς συνδυάζον μετά τοΰ γενιχοΰ 

κρύπτεται καί εξαπατ^ τή ι κοινωνίαν· 

είς τήν κατηγορίαν ταύτην ΰπάγετα^ 

και τον αυτόν ίδιοτελή κύκλον δια

γράφει τό έγώ, δταν έχ φιλοδοξίας 
*ινούμενον ένεργεΐ καί πράττει έχ προ-

0<;σεως, οπως μάλλον ανάδειξη εαυτό 

υπερ τούς άλλους χαί έπί τών πτερύ

γων τής ' φήμης άρΟέν άχούσδ’ή είς τ^  

τεσσαρα τοΰ όρίζοντος σημεία η ώ- 

φελήση τήν πατρίδα, υπέρ ής κηρύτ

τ ε ι  δτι εργάζεται. Ευτυχής δέ ή πα- 

τρίς εκείνη έν η γεννάται Ιν έγώ δ

περ αισΟανετα: ως προορισμόν τοΰ βίου 

του τήν όλόψυχον ύπίρ αυτής άφοσί- 

ωσιν, ζή,] πράττει, ένεργεΐ διά τήν 

πατριοα, αφιεροΐ ολας τάς σκέψεις 

καί τάς διανοητικας αύτοϋ δυνάμεις 

δπέρ αύτής· Sv ή πατρίς δέν γέννη

ση εν τοιοϋτον έγώ , δπερ θεωρεί ώς 

•προορισμόν τοΰ βίου του τήν υπέρ τής
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πατρίδος ισόβιον μέριμναν, Θέλει δ ιαβι- 

ώσει έν μονίμω καί σταβερ^ι στασιμό- 

τη τι. Δ λλ  ευτυχεστέρα ή πατρις  δπου 

‘ S άτομα χαι έκαστον βγω ζωσιν έν 

άρμονιχη αλληλουχία καί εργάζονται 

ΰπέρ τής εαυτών συντηρήσεως καί u i  

πέρ τής προαγωγής τής πατριδος, γ εν -  

ναται δέ μεταξύ «ύτών τό έγώ  εκείνο 

μέ ενβεον ζήλον καί αύταπάρνησιν ευ

αγγελικήν, ή πατρις  τότε θέλει δια

τρέφει ολα τα σταόια τής προόδου καί 

9έλ*ι ανελΟει εις τήν υπάτην βαθμίδα 

τνς δόξης. Τις δέν ήθελε νά γεννηθη 

εν τοιαυτη πατρίδι Χαί νά ιδη τό μο- 

ναδικον θέαμα Ιν έγώ  υπό τήν τελειο- 

TaTyjv ταύτην j/ορ^ήν j
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Μετά λύπης μανθάνομεν δτι τό νέον 

μετρον, οπερ ελήφθη διά τά εισ ιτή

ρια τών μαθητών, δπως οϋδείς £νευ 

εισιτηρίου παρουσιασθή πρός 'εγγραφήν 

καί γείνη δεκτός είς τάς ακροάσεις τών 

μαθημάτων προσκόπτει κατά άνυπερ- 

βλή των δεσχερειών. Καί είναι μέν~ά- 

ληθες οτι το μέτρον είναι νέον καί 

ώς τοιοϋτον φυσικόν είναι δτιθά άπαντήση 

ουσκολιας εις τήν έοαρμογήν, διότι ε

θισμένο t οι μαθηταί άπό προηγουμέ

νων ετών νά άναβάλωσι πάντοτε τήν
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προμήθειαν εισιτηρίων μέχρι τριών α- 

πδ τής ένάρξεως τών μαθημάτων μη- 

„ών δυσκολεύονται να συμρορφωθώσΐ 

πρδς τήν νέαν διάταξίν, μάλιστα αν

λάβωρεν υπ δψΐν καί τήν οικονομι

κήν χαχεξίαν, οι’ ήν ούκ ολίγοι πτω

χ ο ί οίκογενειάρχαι δυσκολεύονται εις 

τήν έζεύρεσίν τοΰ αντίτιμου του ε ισ 

ιτηρίου. "Αξιόν παρατηρήσιως είναι δ- 

τ ι  καί πολλοί δυνάμενοι έδειξαν ά-

σύγγνωστον αμέλειαν μή έφοδιάσαντες 

Si’ εισιτηρίων εγκαίρως ται τέκνα των. 

'Οπωσδήποτε τδ μέτρον τοΰτο 5ν δχι

νέον, αλλά τδ πρώτον ήδη αύστηρώς

εφαρμοζόμενον φυσικόν ήτο οτι ήθελε 

απαντήσει ^δυσχερείας τινάς καί ήθελε 

προσκόψει έν τ^  εφαρμογή. Δέον δέ 

νά λ«φθ^ φροντίς, καί είναι νομίζο- 

μεν δίκαιον, υπέρ τών απόρων μαθη

τών, οΐτινες ενεκα ι λ ίγω ν οικονομι

κών άδυνατοΰσι νά προρηθευθώσιν εγ 

καίρως εισιτήρια, όπως άφεθη αύτοϊς 

έλευθέρα αμα τ^  ένάρξει τών μαθημά

των ή εις τάς παραδόσεις φοίτησις 

επ ί} ώρισμέν^ προθεσμία' υπέρ δέ τών 

άπορωτέρων,^ εις ούς θέλουσι χορηγη- 

0ή δωρεάν εισιτήρια νά ληφθϊβ πρόνοια, 

όπως* εύκολυνθ^ ή προμήθεια ε ίσ ιτή- 

ρίων καί ή εις τδ μητρψον έγγραφή. 

‘Οπωσδήποτε ή αύστηρότης τοΰ ληφθέν- 
αος μέτρου δε'ον νά έκταθή καί νά διαρ- 

Κέσΐ(ι έφ’ οσον δέν παραβλάπτεται ή γ ε

νική ύπέρ τών σκολείων και τής εκ- 

ίικιδεύσεως πρόνοια· διότι δέν είναι

άπίθανον και πολλοί" γονείς μή ουνά- 

μενοι επ ί τοΰ παρόντος νά προμηθευ- 

θώσιν εισιτήρια διά τά τέκνα των ή 

καί δυστροποΰντες προς τδ νέον μ έ

τρον νά προτιμήσωσι νά μη στειλωσι 

πλέον τά τέκνα των είς τδ σχολεΐον 

ή νά καταβώλωσι πάσαν προσπάθειαν 

δπως έξοιχονςμήσωσι τδ άναγκαιον διά 

τδ άντίτιμον τοΰ εισιτηρίου ποσόν.

Περί τοϋ συμβουλίου τών σχολείων 

ούδέν άκούομεν λεγόμενον ούτε ένερ- 

γούμενον παρ’ αύτοΰ καί εύλόγως γεννά- 

ται ή ’ άπο ρία τίς  6 λόγος τής «πάρξεως 

τοΰ σωματείου τούτου ήποΐοντδ εργον αύ

τοΰ· ύπάρχουν τόσα σπουδαία ζητήματα 

άφορώντα τά σχολειακα τής ήμετερας 

πόλεως καί προ πάντων ή οικονομι

κή κατάστασις τών σχολείων, ατινα 

άπαιτοΰσι σύντονον προσοχήν καί σπου- 

δαίαν περί αύτών μέριμναν καί έν τού- 

τοις ούδεμία σπουδαία ενέργεια έγένετΟ 

μέχρ ι τοΰδε. Τδ ελειμμα  π . χ .  ά - 

πεφασίσθη οπως άρθη τδν Σεπτέμ

βριον, άλλ’ ούδεμία μέχρ ι τοΰδί x a te -  

βλήθη προς τοΰτο ενέργεια, ούδεμία 

έίσέτι έλήφθη φροντίς· ό χρόνος έν 

τούτοις παρέρχεται καί δέν άναμένει 

ήμάς άπρακτοΰντα;· πρέπει δέ Οπωσδή

ποτε νά γείνϊ) ένέργειά τις καί να μή 

άναρένοψεν τα παντα εκ τηζ <ρορας 

τών πρα γμά τω ν τδ παρελθδν μάς δι

δάσκει ποΰ δύναται να οδηγήσει τοέ 

σχολεία ή αμέλεια καί ή υπέρ τών 

κοινών αδιαφορία· ας λάβωμεν λοιπό·/
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Ί« τούτου μάθημα καί ας καταβάλω- 

μεν σπουδαίαν ύπέρ τών έκπαιδευτικών 

ήμών πραγμάτων μέριμναν, αν άγα- 

πώμεν είλικρινώς τήν πατρίδα καί έ -  

πιδιώκωμεν τδ συμφέρον καί τήν 

πρόοδον αυτής. Διότι εφθασεν ήδη ό 

καιρός τών έργων καί συντόνως δέον 

νά επιληφθώμεν απάντων τών σχε

τικών πρδς τήν προαγωγήν καί τήν 

πρόοδον τών ήμετέρων εκπαιδευτηρίων 

ζητημάτων.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ,

Ασμένως μανθάνομεν 8τ ι έν τω χω 

ρίς} Κερασέας είς δίωρον άπό τ ίς  πό

λεως πρδς άνάτολάς άπόστασιν παρε- 

τηρήθησαν επ ί παρουσία τών κ. Π. 

Λαμπριανίδου, θ .  Παρηγόρη καί Π. Κογ- 

χαλίδου καί τών προυχόντων τοΰ χω * 

ριου οί λογαριασμοί της εκκλησίας τοϋ 

άγιου Γεωργίου καί εύρέθη περίσσευ

μα  είκοσι καί ες λίρ. άφοϋ έπληρώθη 

καί δ μισθδς τοϋ διδασκάλου, δσ- 

τις συντηρείται έκ τών προσόδων 

τ ί ς  εκκλησίας τα ύτης.' ΈδωρήΟη 

δέ καί είς τδν διδάσκαλον τοϋ χω

ρίου ώς αμοιβή διά τάς προόδους τών 

μαθητών δώρον δύο λίραι υπό τοΰ κ. θ .  

Παρηγόρη, δστις ούτω έξεπλήρωσίν ίεράν 

εντολήν τοΰ μακαρίτου πατρός του ό’στις 

εις τάς τελευταίας ήμε'ρας τοΰ βίου του

εζεφρασε την επιθυμίαν, οπως έ/.άστοτε 

δοθϊ) εις τόνδιδάσκαλον τοΰ χωρίου δώρον 

δυο λίρ. Ωσαύτως τ·/5 άζιεπαίνω πρω

τοβουλία τοΰ κ. Π. Ααμπριανίδου εγένετο 

ενέργεια, δπως έφαρμοσθί) καί έν τώ χω- 

ριω τουτω 6 ισχύων εν Τραπεζοϋντι κα

νονισμός περί τοϋ βαπτίσματος, δ ιότι 

έν τω χωρίψ ή τελετή  της βαπτίσεως 

υποβάλλει τούς χωρικούς είς μεγάλας 

δαπάνας, είς άς ελάχιστοι τών χωρι~ 

κών δύνανται νά έπαρκέσωσιν· άλλ’ ή 

πρότασις τοΰ κ. Ααμπριανίδου δέν έ τ έ *  

θη εισετι είς ενεργειαν, ήν προτρέπο— 

μεν τούς χωρικούς, δπως άποδεχθώσι 

και εφαρμόσωσιν είς τδ χωρίον των.

“  Πρδ ήμερών συνηντήσαμεν καθ’ 

όδόν τρεις νεωστί ελθόνταζ καπουκί* 

νους ύψγιλούς τδ άνάστημα καί λίαν 

σοβαρούς τδ βάδισμα* αποστολή αυτών 

άκούομεν οτι εΐναι νά διδάσκωσι δω

ρεάν τούς βουλομε'νους* ά^ος ό μισθός 

τω ν!

^  Άφίκετο έξ Άθ/,νών διά τοΰ αυ

στριακού τήν παρελθοΰσαν τριτην περί 

τδ εσπέρας ή διευθύντρια τοΰ ή μ ε-  

τερου παρθεναγωγείου κ. ’Ελπινίκη Ο ι

κονόμου.

—  Ασμένως άναγράφομεν δτι τά 

έν Άργυρουπόλει έκπαιδευτήρια τδ 

παρδν Ιτος μετακομίζονται είς τδ νέ

ον κτίριον, οπερ έπερατώθη πλέον μ ε 

τά πολλούς μόχθους καί μεγάλας 

δαπάνας. ύπδ τήν ικανήν δέ διεύθυν-
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ffiv τον Διευδυντοΰ τών β·χολείων κ. 

Θωριά Παυλίδου βαίνουσιν anporx0- 

πτως είς τον προορισμόν αυτών. Β λ- 

πίζομεν οτι το έπιδν ετος χ «ί ή ιρ ι-  

ετής σειρά τών μαθημάτων ίέλ ε ι πρβ- 

αχθή εις τετραετή, ώς δλλοτ», χ*1 

χαταστή ουτω τελειοτίρα η εχκβίδευ- 

σις έν τ^  πόλει ταύτϊ).

y_—  Περί δέ τών σχολβίων τ*ϋ  χω

ρίου Χολομάνας καί Πολίτα μανθάνο- 

μεν οτι ιχανάς έδειξαν προόδους είς 

τάς ετησίους έξετάσεις χ«1 «ναΧόγως 

τών πόρων καί τής οικονομικής * « -  

ταστάσεως τών δύο τούτων χωρίων 

τά σχολεία αυτών εΰρίσκονται »ίς κ ·~

λήν κατάστασιν· καί τά σχολβϊ* ά μ- 

φοτέρων τών χωρίων τούτων έπεσκέφθη 

ο αξιότιμος χ. Γ . Γναννιχαπάνης, δστις 

ώς μας διαβε£αιοϊ, «ύχαριστήθη λίαν 

1κ τής καταστάσεως αυτών.

—  Τήν παρελθοϋσαν τετάρτην περί 

■τδ εσπέρας βροχή ραγ&αιατάτη ένέσκη- 

ψεν έν -τ·?) ήμετέρα πόλει καί είζ τά 

περίχωρα μέχρι τρίωρου άπό τ ις  πχ~ 

ραλίας άποστάσεως' αί δδοί τ-ής πό

λεων μετεβλήθησαν είς χειμά ξου ;, αί 
δέ στενότεραι αυτών κατέστησαν ά ίιά -

βατοι ά-ίτο την πληθύν τών υπάτων* 

οί άνθρωποι οΐτινες ευρεθησαν καθ’ δ- 

δόν μαστιζόμενοι υπό τϋλ καταιγί^ος 

έζήτησαν άσυλον είς τά καφενεία, ίως 

ου παρέλθγι ή άπροσδόκητος αυτή θε

ομηνία* αί οίκίαΐ οσαι ένετυχον είς τήν 

φοράν τοϋ ρεύματος έπληρώδησαν ίί^α-

— <— ■ MHaMMniim · 'wrr^BMMaigaaBBa^

τ6ς καί τά Ι’πιπλα έπέπλεον έπ’ αΰ- 

τοΰ* ή ξυλίνη αποβάθρα κατεστράφη 
δλοτελώς υπό της τρικυμίας, έβλάβη 

S i  επαισθητώς καί ή λίθινος αποβάθρα η 

νΟν άνεγειρομένη" έν Δαφνοΰντι συνε" 

κρούσθηοαν υπό τών κυμάτων αί κα- 

ταφυγοϋσαι έκεΐ λέμβοι καί επαθον πολ- 
λα ί εξ αυτών* είς τόν χείμαρρον τοϋ 

Ζάτος, δστις βπλημμύρησε.κβρεσύρΘη μία 

γυνή όθωμανίς ύ«ό τοΰ ρεύματος, τό 
αυτό δέ Ιπ «θ * καί δ «ρός βοήθειαν αυ- 
τνίς δραμών σύζυγός της" άμφ^τεροι έ- 

πνίγησαν" έζηχολούθησε δέ η βροχή 

καθ’ δλην την νύκτα καί *α 9’ δλην 
τήν ήμί'ραν της έπιούσης πέμπτης αν 
καί πολύ μετριωτε'ρα* άλλά πάντα τά 

άνωτίρω παθήματα ά τι να έπεφερεν ή κα* 

τα ιγ ίς  Γσως είναι μηδέν παραβαλλό

μενα πρός τό οΐχτρόν πάθημα τών 
7«ρικών, οΐτινες άπώλεσαν έξ ολοκλήρου 

τάσπαρτά αυτών,ίδίως δέ εις τά  ψασόΛια, 
ίπ ϋ λθε τελεία  καταστροφή, τήν σ τιγ

μήν καθ' ήν γράφομεν ή βροχή έπαυσε 

καί ό καιρός βαίνει επ ί τό βελτιον.
Τ .  Γ .  Παρασκευή ώ ρ α ·1 1 $  Τουρ. Me 

Μ. Τα ανωτέρω έγράφομεν τό π ρω 'Ιελπ ί-  

ζοντες μεταβολήν τοΰ καιροϋ· ά λλ ’ ή βρο

χ ή  έξηκολούθησε κ α τό π ιν  και εξακολουθεί, 
ε ίσ ετ ι φαίνεται δέ οτι ε ίνα ι έκ Θεοΰ άπό- 

φασιςνά άναλυθώ σι τά  σύννεφα είς υδωρ.

—  'Ως γνωρίζομεν πάντες εχομεν εν 

μόνον Παρθεναγωγεϊον ήτοι έν κεντρικόν 
παιδαγωγεΐον καί εν νηπιαγωγεΐον τών- 
θηλέων’ κα ί αί μέν συνοικίαι, αΐτινες ε- 

χουσι τήν ευτυχίαν νά ήναι πλησίον τοϋ 

παρθεναγωγείου δέν άπαντώσι δυσκολία' 
είς τήνέκπαίδευσιν τών τέκνωντων, καθό" 

σον άφορϊ τήν άπόστασιν^ διότι μικρά ί
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έπόστασις άπό τοϋ σχολείου* ά λλά  τά  

προάστεια κα ί α ί μακράν άπεχουσβίΐ 

συνοικιαι πώς θελουσιν * ι» ιτ ύ χ * ι τό ίρ -  

γον το ΰ το ; βεβαίω ς μ ετά  π ολλές δ υ 
σκολίας οί βουλόμενοι, οι δέ λο ιμοί θά· 

μελητω σιν έζ άνάγκης αυτήν, £ιότι 

ολίγοι ήθ ίλον άποφασίζ*ι νά στβίλω- 

σι τόσον μακράν τά  τεκ ν * τ « ν  «ρές 

εκ π α ιίευ σ ιν - δέν ήθβλεν *Ισ θ *ι λο ι»έν  

σπουδαία οικονομία τοΰ πρά γμα τος αν 

η το δυνατόν νά ί$ρυ()ί) είς ϊκαστον τών 

τριών προαστείων Δαφνβΰντος, της β -  

νοριας Χρίστου καί Έ ζω τιίχ *>ν κα ί νη· 

πιαγω γεϊον τούλάχΙ»τον τ β ν  θη-  

λεων ·, Α λλ’ άν ή άηόφασις αδτη καί 

ή εφαρμογή α ύ τ ίς  sn l  τοΟ «αρόντος 

ήθελε προσκόψει κατά τ ^ ς  οικονομικής 

καχεξίας τών ήμετίρω ν σχολείων, νο· 

μίζομεν δεν ε?ναι άτοηον i v  ·® ιτρ α *^  

εις τά  νη π ια γω γεία  τών τριών wpoa- 

στείων καί ή  φοίτησις τ * ν  θηλίω ν  

νηπίω ν, δπως εξοικονομηθώ ουτω του

λάχιστον επ ί τοϋ «αρόντος καί ή ίκ -  

γραμμάτωσις αυτών είς τά τ ρ ί*  ταΰ. 

τα προάστεια. Τήν έκτίμησιν καί 4- 

φαρμογήν τοϋ μέτρου τούτου άναμε'νομεν 

παρά τοϋ Συμβουλίου καί τί!ς  ’Εφορίας 
«ών σχολείων.

Ήρώτα τ ις  τον έκ· 3 .  τής Κορινθίας 

σπουδαΐον πολυμαθή S .  Σ . αν έκαμαν 

γ»ννήματα ήτοι, σϊτβν, καί τά τοιαϋτα,

«ίς τήν πατρίδα του Τ ί μέ μ έλ λ ε ι

δια γεννήματ*, εΓπεν υπερηφάνως ό μ έλ-

λων βουλευτής Κορινθίας ΤΔ , είπ ε

παρατυχών ό Μ ., ο φίλος μας φαίνεται 

δτι τρέφεται άπό αχυρα καί διά τοΰτο 

δέν τόν μέλλει διά τά γεννήματα.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Μην ανοίγεις τόσον τό στόμα σου, 

ελε·; εν όδοντοϊατοός Μ. ε’ ς τινα τοΰ ο'-
•ποίου προσεπάθει νά άποσπάσ^ι ενα ό- 
οόντα, διότι θά σταθώ εκτός τοΰ στό

ματός σου νά τόν εκβάλλω .
*  *
*

Χωρικός τις κατηγορούμενος επί λησ * 

* * ί ? ,  άφ’ ου ήκουσε τούς μάρτυρας 

χ«ταβέ«αν*βς χατ' a^ oi; χα1

β ίί*γ γ » λ ι*5ΐ  αναπτυξαντα τήν, κατ^γο— 

ρί«ν, ·ζ ή τ η » ϊ τόν λόγον. Τό διχαστή- 

ριον τψ  έπετρεόε νά ομιλήσ^ —  Κύριε 

Διχαστκ, είπ ε, καλά έκεϊνος ο' παπας5 

δ·ιχνύ»ν ενέ ?να τούς μάρτυρας, εχ ε ι 

Τ ί* ϊ ι  ^9'>, έκα^α μ έ λάδι, εκείνος 

•  ««ριΣρος τοΰ καψε τήν θημονέ αν του», 

έχ ιιν ή γυναϊχα τής σκότωσα τό π α ί- 

δί της, μά 'κείνος 3 σκυλόφραγκος, ο ε ι-  

χνύων τόν εισαγγελέα, 'ς τή  ψυχή 

τοΰ πατέρα σου ώρκισε τον κύριε δικασ- 

τα , 2τι xt’ άν λ έ /j ψέμματα είναι, 

γιατί σήμερα πρώτη φορά είναι ποΰ 

τον βλέπω . Ό  κ. πρόεδρος δεν άπήν- 

τησεν ε ίσ έτ ι.

+ *  
★

Έ ν τ ζ  μοιραρχία πόλεώς τίνος, δέν 

ένθυμούμεθα καλώς ποιας, έδαίρετο ε π ί 

δύο ολοκλήρους ημέρας πολίτης τ ις ·  

τόσον δέ έκοπίαζον έκ τής έργαοίας
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τα,ντης οί δαίροντες αυτόν χωροφύλα

κες ώστε λυπούμενος αυτούς, τους έλ ε 

γ ε  — «  Βρέ π α ιδ ί* , δέν φουμάρετε 

καί κανένα τσιγάρο γ ιά  ν *  ξεκουρασ- 

Οητε » .

* *
¥

'Ο δικηγόρος Α. ύπερησπίζετο χήρ*ν 

τινά ενώπιον τοΰ Πρωτοδικείου Συρου. 

περαιωθείσης της άγορεύσεως του στρα

φείς προς τόν δικηγόρον Ε. τφ  λέγει 

τ—"Β , πώς «8ς  έφάννι ή  άγόρευσίς 

μου, δέν έκίνησα τόν οίκτον καί την 

συμπάθειαν τών δικαστών ^πέρ τ^ς 

πελάτιδός μου.— Ναί, τώ λέγει δ Ε ., 

-τόν έκίνησες δ ι *  τών άγορεύσεών σου ! ! !

*  *
*

* 0  ευφυής φίλος μας κ. Ζ . μεταβάς 

«ο τ ε  είς Σϋρον κα ί άκούσας δτι εν 

τοΐς ζαχαροπλαστείοις τα γλυκύσματα  

Ιπωλοϋντο άνά λεπ τά  3 0  αγοραία, ε-  

φαγεν εν μ ιφ  ήμερα δέκα τρ ία , " ν *  

χερδίσ*) τήν νομισματικήν διαφοράν.

*  *
*

Μ *στρογ;ι*ννη, ήρωτησέ τις  τόν νε

κροθάφτην Συρου, την ημέραν τών βου

λευτικών εκλογών, διά. τ ί  αφήκες τους 

άποθαμμένους καί κατέβης είς την α 

γοράν ; — ’Εγώ τούς άφνίκα, είπεν εκεί

νος η εκείνοι μ ’ άφήκαν καί έπηγαν 

V* ψηφοφορήσωσιν! ! !

Φιλάργυρος τις  δτε εγραφε, δέν ε-- 

θετεν, ούδέ τόνους, ουδέ πνεύματα, ου

δέ στιγμάς, ούδ’ αλλο τ ί. Δ ιατί δέ νο

μ ίζετε ; "Ιν * εξοικονομώ τήν μελάνην.

π ο  Ι Η Σ Ε Ι Σ

Ο Γ Ε Ρ a  Ν . ( * )

’ Επάνω στό κατώφλιον εκάθητο τήςθυ -·

Ιρ*«

εις γέρων πολιότριχος μ έ σταυρωμένα?

(χεΐρας

κ * ι  τούς μικρούς έγγόνους του έκύτταζ 5 

[πλησίον

νά τόν περιγελάσουν ώς εΐδωλον γελοϊον, 

καί άλλοτε έστέναζε καί άλλο τ ’ εμ ε ι-

[ δ ί *

κι’  άλλοτε πάλιν ελεγε πρός τά μικρά- 

[π *  ιδ ία '

« Μικρά μου δέν είξεύρετε ποιον περν- 

[γ ελάτε.

Έ λατε .’στην άγγάλην μου νά σας φιλώ, 

[έλ£τε

ολίγον, καί άφίνω σας καί φεύγω ί *  το3 

[κόσμου

( *  ) Σ . Σ. Δημοσιεύομεν τήν ποίησιν 
τοιύτην έ'ργον αρχαρίου ποιητου, οπως κεν- 
τήτωμεν τήν νεαράν Μοΰσάν του εις δη
μιουργίαν έργων λαμπρότερων καί μάλλον 

επιτυχών.

Ε ϊΞ Ε ΙΝ Ο Σ  ΠΟΝΤΟΣ

όστ£ έκ τών όστέων, μου σάρκες εκ τής 

Ισαρκός μου. 

Φροντίζων κι’ εργαζόμενος με κόπους καί 

[μέ πόνους

έθρεψα τούς πατέρας σας είκοσι πέντε 

[χρόνους !

Τ ίς  ηλικίας τής μικρας ή χάρις σ£ς θερ- 

[μαίνει

σας εύχομαι νά χαίρετε καί ήλικιωμέ- 

[ν ο ι,

εδχομαι τούς έγγόνους σας μικρά μου νά 

[ίδήτε

καί τ  ότε είς τόν τάφον μου νά μέ έν- 

[θυμηθήτε. »

Κ α ί τά ένηγκαλίζετο καί ’φίλει £να 

[!να

και ελεγε μέ ομματα πολύ δακρυβρεγ- 

[μ έν *’

«  Τοιαΰτα κ ημείς εχομεν φρονήματα 

(παιδιών

δπόταν παραβαίνωμεν το θέλημα τό θειον. 

Είναι πατήρ μας ό θεός τό σύμπαν ο 

[διέπων

δ θρέψας τούς πατέρας μας καί έφ’ ήμας 

[προσβλέπων.

Μας χορηγεί τήν υπαρξ'ν καί ολα τ ’ 

[αγαθά του 

μας περίθάλπ’ είς τά λαμπρά δημιουρ- 

[γήματά του 

ήμεΐς δέ δέν σκεπτόμεθα τάςξάγαθοεργίας 

αύτοϋ, καί έργαζόμεθα μεγάλας άμαρ- 

[τίας.

Α. Κάρβανος,

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

"Αυλόν είμα ι αλλά με βλέπεις 

καί ίσχύν έχεις νά με διέπνίς· 

Ψυχήν δέν έχω πλήν παντοϋ τρέχω 

καί σύντροφόν μου τήν υλην εχω.

"Αν τεχνιέντως μέ αντιστρέφεις 

θά λάβτις χόρτα καί θά μέ τρέφνις* 

θά σ’ ανταμείψω δ ’ έγώ μ έ γάλα. 

Πλήν φθάνουν ταΰτα, δέν θέλει άλλα.

Παρέχει φώς κ’ ήδύτητα τοΐς π ίσ ιν  $  

[ζωή μου

τό δ’ ολον εργάζεται τό πρώτον ημισύι 

[μου.

Α. Κάρβανος.

Λ Τ Σ ΙΣ  ΤΗΣ ΔΙΠ Λ Η Σ 

Α Κ Ρ Ο Σ Τ ΙΧ ΙΔ Ο Σ .

Σ  ή θ

'Α  δ Α

'Ρ ο β ο ά Μ 

*Ρ ε β έ κ κ Α 

"Α γ  α Ρ

Πρώτος Ιλυσε τήν άνωτέρω ακροστι
χίδα ό κ. Ευκλείδης Ν. 'Ιεροκλής ( *  }

( * )  Σ. Σ . Μετά λύπης παρατηροΰμεν 
ότι εύρέθησαν λόγιοι τινες οί'τινες τήν σΰμ- 
πτωιιν ταύτην, διότι πρώτος έ’τυχε νά;
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xscl δεύτερος ο κ. Θεόδωρος ' ’X  Εΰ- 

θυμ. Γραμματιχόπουλος.

g i jg * *  * 0  χ. Κ . Χρυσοστομί- 

δης πρώην ‘Ελληνοδιδάσκαλο* 

ζητεί πβρβδ,άτίΐ; i-rci μετρίφ αμοι

βή. Πληραρορ(αι δίδονται είς *6  

γραοεΐον μας.

ΖητοΟμεν συγγνώμην n a p *  

τών ήμετέρων συνδρβμητών, δ ιό ·« 

μ ή  χαιαφθάσαντος είσέτι του Ιξ 

Ευρώπης αναμενομένου τυ*ογραφ ί- 

χοΟ χάρτου ήναγχχαθημεν νά χά- 

μω μεν ^pfjcriv ·κρ6ς ϊχδοσιν του φύλ

λου χάρτου χα τω τίρα ; ποιβτητος.

“Οσοι ίν  τφ  έξωτιριχψ, κρ^ς 

ους στέλλετα ι τ& πρώιον ήδη ife

λύση τήν ακροστιχίδα ταύτην 4 κ. ούτος 

άπέδωκαντουτο «ΐς προηγουμίνην ouvtvvi- 
ΎΙσ:ν περί τήν ΐξήγησιν τής λύσ·ως. Αια- 

βεβαιοΰμεν τούς κυρίους τούτους;, ώς xa't 
πάντα περί τούτου άμρ ιβίλλοντα, 8νι '0 
συντάκτης, oev είναι «ξ *x«ivwv οϊτινίς δια 

τοιούτων ευτελών καί μικρών μέσων ζη~ 

τοΰσι νά ύψώσωσιν εαυτούς χ *ί τούς ί 

α υτών οικείους' τά χειρόγραφα ούδείς ού 
S έποτε είοεν, ίρ ’ βσον τουλάχιστον ή πα- 

ροϋ&α οιεύΟυνσις διηύθυ*ε τήν εκοοσιν, 

ο ύτε είναι έξ έχείνψν οί'τινες χαρίζονται

ϊΤτε -είς 'συγγένειαν είτε είς φιλίαν1 περί 
τούτου άν δέν έπείσΟτ,σαν μέχρι τοίδε Οά

πεισΟώσιν οί άμφιβάλλοντες έκ τής μελ- 

ουσης τοΰφύλλου πορείας.

Περιοΐΐιών, χρατήσωσι το πρώτον

καί δεύτερον φύλλον θεωρούνται 

συνδρομηταί.

ΪΥΓΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΩΤΗΡ μηνιχϊον Περιοδικόν σύγ~

γρα μ μ * ,συντασσόμενον ΰπο διαφόρων 

λογίων· τ<μ . τέταρτος· τεΰχος Θ! Γίε- 

ρ ι·χ ό μ βν *. Τφ χ. Ά νδρίψ Παπαδια- 

μα >»·*βύ λφ  υψηγητ7| τοΰ Ποιν. Δ ι

καίου. ΠβρΙ χριστιανικής ευγλωττίας. 

Πραγματεία περί τών υποχρεώσεων τών 

άναδόχ»ν. Περί τοϋ άμελοΰντος τής 

τιρβσβ,χης. ΠβρΙ έχκλησ'.αστικής μου

σικής. Ό μ ι ΐ ία  ά.ιαγγε.Ιθεΐσα, έν  dual 

σνν$άριάσβα i v  xfj αιθούση τον e-·κ-  

χ.ϊκηα<7Τ<ζον Μοοοιχον Συ.Ι.Ιόγον υπο 

Μ. Μισαηλίοου. ’Ανέκδοτος ποιμβντο- 

ριχή ίπ ι*το λ ή . Ή έννοια τοΰ βεοΰ 

χα'ι ό υλισμός.

—  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ^ΔΛΙΘΕΙΑ. Σύγ

γραμμα εκκλησιαστικόν Περιοδικόν εκ- 

διδόμβνον εκ τοΰ Πατριαρχικού τυπο„ 

γραφβίου Ιν Κωνσταντινουπόλει ετος

Δ '.  1 8 8 1 .

—  ΣΩΚΡΑΤΟΣ. Σύγγραμμα Περιο
δικόν έχδιδόμενον δίς τοΰ μηνος υπο 

τοΰ ομωνύμου > επιστημονικού Συλλόγου 

έν ’Αθήναις ετος Βον 1 8 8 1 .

=  ΕΑΛΙ1Ν1ΣΜ0Σ. Περιοδικόν οικο

γενειακόν Ιχδιδόμενον έν 'Αθήναις. "Ε 

τος Βον 1 8 8 1 .


