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ΤΩΝ ΕΝΙΑΥΣΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΤ ΦΙΑΕΚ.ΠΑ1Δ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΜΗΡΟΥ· ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ, 

άναγνωσΟεΐσα τή 13 Μαίου 1873
Υπό τοϋ Προέϊρου

ΣΑΒΒΑ I. ΚΕΣΣ1ΣΟΓΛΟΥ.

Σεβαστή Όμήγυρις!

Τεσσαρεςχαίδεκα ακριβώς παρήλθον μήνες άπό τής ημέρας καθ’ήν άπό τής 
έδρας ταύτης ένώπιον φιλομούσου και άθρόου άκοοατηρίου άνέγνων τήν λογο
δοσίαν τών ένιαυσίων πράξεων τοϋ νεαρού πρώην ’Αναγνωστηρίου «Σμύρνης», 
ευτυχώς και κατά τάς εύχάς απάντων εις άνδρικωτέραν ηλικίαν προβάντος 
καί άπό τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου είς Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον μετα- 
τραπέντος, έπ’ όνόματι τοΰ παρά τόν Μέλητα γηραιού άοιδοϋ τής ’Ιωνίας καί 
άγηράτου πατρός τής Ποιήσεως γεραιρόμενον ήδη. Έπέπρωτο, παρά τάς Οερ- 
μάς καί ειλικρινείς εύχάς μου ύπέρ ίκανωτέρου καί κατά πάντα χρείττονος 
έμοΰ διαδόχου, χαί εκλιπαρήσεις έπανειλημμένας περί απαλλαγής τοΰ άλλως 
μέν πολυτίμου, άλλά καί δυσβαστάχτου τουλάχιστον δι’ εμέ φορτίου, έπέ
πρωτο, ινα καί αύθις τοΰ μικρού τούτου έν τοΐς άδελφοΐς ή άσζ’ενής καί μή λι- 
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γυρά φωνή άχουσθή σήμερον άπο τής υψηλής ταύτης έδρας ενώπιον τών ί- 
ξιοτίμων μελών καί άλλων σεβαστών άνδρών τιμησάντων διά τής παρουσίας 
των τήν πανηγυρικήν ταύτην τοϋ Συλθνόγου ήμέραν, καί σπουδήν πολλήν έ- 
χόντων δπως μέ προσεχτικόν ούς δεχθώσι πληροφορίας περί τε τών εργασιών 
και τής ανθήρας κατας-άσεως τοϋ πάντας ενδιαφέροντος και πολλήν τήν συγκομι
δήν προοιωνιζομένου πνευματικού τούτου φυτωρίου. Ευχαριστώ μέν άπό καρδίας 
πάντας τούς άγνοις τοιούτοις αίσθήμασι παρευρεθέντας Κυρίους, εκφράζω δέ 
τήν βαθειαν εύγνωμοσύνην μου εις τά έντιμα μέλη τά έξ έπιέικίας μάλλον καί, 
άγαΟής προαιρέσεώς των ή τής 'ικανότητάς μου ένεκα άξιώσαντά με τής εξαι
ρετικής τιμής τοϋ προέδρου. Ούχί βεβαίως ή τύχη, ούδέ προσόν τι ύψηλόν καί 
έπίκτητον, άλλά ένθεν μέν ό πολύς πρός τό εθνωφελές τούτο ίδρυμα ζήλος 
μου καί ειλικρινής άφοσίωσις, αί άδιάκοποι εύχαί μου καί μέριμναι περί 
τής παγιώσεως καί προαγωγής αύτοϋ, ένθεν δέ ή εύνοϊκή πρός με διά- 
Οεσις πολλών, αί χρησταί περί εύοδώσεως τών έργων προσδοκίαι καί έπιθυμίαι 
αυτών, ως συστατικά έπαρκή καί έχέγγυα ασφαλή, γίνονται παραίτια ύπο- 
γρεώσεων, αίτινες ανατιθέμενα·, εις εμέ δεσμεύουσι τήν γλώσσάν μου είς άπαρ- 
νήσεις περί άποδοχής, καί τοι ή πλήρωσις αύτών δυσχερέστατη πρό τών ο
φθαλμών μου περιπολουμένη καί ύπερτέρα τών έμών άσθενών δυνάμεων, πολ- 
λάς δέ οικοθεν τάς εύθύνας συνεπάγουσα, καθιστά τήν καρδίαν μου δειλο- 
τέραν πάντοτε.

Ταΰτα, Κύριοι, ώς έν προοιμίοις εϊπών, καί έξαιτούμενος πάλιν τήν έπιεί- 
κειαν ύμών, άρχομαι τήν άφήγησιν τών έπί τής έμής άρχής κατά τό λήξαν 
τοΰτο έτος πεπραγμένων έν τώ Συλλόγω, άκολουθών τήν συνήθη εις τάς λο
γοδοσίας πορείαν καί τάξιν. Ή έκθεσίς μου έσεται πιστή μέν καί άκριβής ώς 
οιόν τε εις τήν έξιστόρησιν τών πραγμάτων, γυμνή δέ παντάπασι τών έν 
τοϊς λόγοις πολυτελών καί πομπωδών κοσμημάτων.

Τό δεκατετράμηνον χρονικόν διάστημα καθ’ δ έσχον τήν προεορειαν διαιρει- 
ταί, Κύριοι, εις δύο περιόδους, μιαν έξάμηνον τήν πρό τής μετατροπής τοϋ Ανα
γνωστηρίου «Σμύρνης» εις Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον «Όμηρον», καί έτέραν 
οκτάμηνον μετά ταΰτα. Ή πρώτη καί ώς βραχυχρονιωτέρα καί ώς οιελθοϋσα έν 
τή ναρκώδει ώς έπί τό πολύ θερινή έποχή (από τής έαρινής δηλονότι ισημε
ρίας μέχρι τής μετοπωρινής\ δέν δύναται μέν άληθώς νά καυχάται έπί πληθυϊ 
καί ποικιλία πράξεων, άλλ’ έχει ύπέρ έαυτής ώς έπισφράγισμα ^δύο τουλάχι
στον γεγονότα σπουδαία, άπερ ύπήρξαν όμολογουμένως οί άρμοοιώτατοι πρό
δρομοι τής θαυμασίας έν τή δευτέρα πρός τά πρόσω πορείας τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'.

Κατά τήν Ον Μαρτίου τοϋ παρελθόντος έτους 1872 συνελθόντων τών με
λών του τέως ’Αναγνωστηρίου είς έκλογήν τής έπταμελοΰς διευθύνσεως αύτοϋ, 
άνεοείγθησαν διά πλειονοψηφίας ώς μέλη αύτής οι εξής: Σάββας 1. Κεσσισο-* 

γλους πρόεδρος, Νικόλαος Οίκονομίδης γραμματεύς, ΙΙέτρος Θωμόγλους τα
μίας, Δημήτριος Άλεξανδράκης βιβλιοφύλαξ, καί ’Αντώνιος Ίσηγόνης, Δημή- 
τριος Βρετόπουλος καί Φίλιππος Νομικός έφοροι. Άναδεχθέντος μέν ενός έ
καστου εύχαρίστως τό άνήκον έαυτώ ύπούογημα, άλλά τοΰ κ. Α. Ίσηγόνου μετά 
τινας μήνας παραιτηθέντος ένεκα τών πολλών αύτοϋ ιδιαιτέρων άσχολιών πρός 
άντικατάστασιν διωοίσθη ό φιλόπονος υίός αύτοϋ κ. Κωνσταντίνος Ίσηγόνης.

Έπί τής προεδρείας μου κατά τήν έξάμηνον εκείνην περίοδον ένεκα τής έποχής 
ό αριθμός τών τε έγγραφέντων καί τών παοαιτηθέντων τακτικών μελών ύπήρξεν 
ολίγος, καί ούτως ώστε ή ισορροπία είς τόν άριθμόν τών μελών δέν διετα- 
ράχθη.

Τά μ.έ·> μαθήματα τής προηγουμένης χειμερινής περιόδου, περί ών ειχον ά- 
ναφέρει έν τή λογοδοσία τοΰ έτους έκείνου, έξηκολούθησαν έπί ένα καί πλέον 
μήνα διδασκόμενα τακτικώς ύπό τών αύτών έκείνων λογιών τών άναλαβόντων 
αύτά· εκτάκτως δέ άνεγνώσθησαν τά εξής :

Γ ύπό τής κ. Σ. Λεοντιάδος, περί τοϋ τίς ή ασφαλέστερα βάσις τοΰ έθνικοΰ 
ήμών συμφέροντος ύπό ηθικήν έποψιν έξεταζομένου.

2' ύπό τοΰ κ. Α. Κουρνιάκτου, περί τών καλλονών τοϋ λόγου έν τή Άγια 
Γραφή.

3) ύπό τοΰ κ. Κ. Ξανθοπούλου, συνέχεια τοΰ περί ανατροφής καί έκπαιδεύ- 
σεως τών κορασίων πονήματος του.

4) δπό τοϋ κ. Γ. Βοντσίδου, περί γάμων παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησί.
Κατά τούς πρό τών θερινών διακοπών μήνας ή Διεύθυνσις συνεδρίαζε τα

κτικώς άπαξ τής έβδομάδος· καί αντικείμενα μέν τών σκέψεων της ήσαν, ώς εί- 
•ιός, τά συμφέροντα καί ή προαγωγή τοΰ καταστήματος, ύπό σπουδαίαν δέ ό- 
ψιν καί εΐδικωτέραν μελέτην έσχε τήν περί τής άναθεωρήσεως τοΰ Κανονισμού 
καί τής μετατροπής τοΰ ’Αναγνωστηρίου είς Σύλλογον τοΰ Προέδρου πρότασιν. 
Εν έκτάκτω γενική συνεδριάσει τών μελών γενομένη τήν 24’Ρ τοϋ μηνάς 
'Απριλίου (1872), άνεχοινωσεν ό Πρόεδρος είς τήν ολομέλειαν τήν άνάγκην 
τής άναθεωρήσεως τοΰ Κανονισμού κτλ. , παραστήσας συνάμα καί τάς αί 
τίας. Δεκτής γενομένης τής προτάσεως, διά μυστικής ψηφοφορίας έξελέγη έ- 
πταμελής επιτροπή πρός άναθεώρησιν, συγκειμένη ύπό κ. κ. Α. Αασκάρεως, 
Α. Μ. Κασσάπογλου, Α. Μπαλασκοπούλου, Α. Βέλλη, L Κοντοπούλου, Σ. 
Κοντολέοντος καί Μ. Γρηγοριάδου, και συνεργασθησομένη μετά τής διευθύν- 
σεως· έν τώ μεταξύ παοαιτηθέντων τών κ. κ. Α. Αασκάρεως και Α. Μ. Κασσά
πογλου, προσελήφθησαν άντ’αύτών οί κ. κ. I. Πρωτόδικος καί Φ. Πολύδωρος 
Κυβετός. Έπί τρεις μήνας περίπου έξηκολούθησεν ·η άναθεώρησις τοϋ Κανο
νισμού· μετά δέ τήν άποπεράτωσιν, ό πρόεδρος καθυπέβαλεν είς τήν ολομέλειαν 
τήν συζήτησιν ένός έκάστου τών συντεταγμένων άρθρων, καί τήν έπικύρωσιν 
τών παραδεδεγμένων. Έπί τούτω έξ γενικαί τών μελών συνεδριάσεις έγένοντο 
κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον ύποστάς δέ τάς δεούσας τροποποιήσεις, ε
πικυρωθείς καί έκδοθείς άκο/^ούθως ό νΰν έν ίσχύϊ Κανονισμός διενεμήθη είς 
τά μέλη.

Καθ’ήν έποχήν έγίγνετο,Κύριοι,ή άναθεώρησις τοϋ Κανονισμού,έτέρου είδους 
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έογον παρεσχευάζετο παρά τήν πλευράν ήμών. Νέοι τινές, οί πλεΐστοι έχ τών 
άποσπασθέντων μελών τοϋ νϋν έν σιγή διατελοΰντος «Έλιχώνος», εϊχον απο
φασίσει τήν σύστασιν νέου Συλλόγου ΰπδ τό όνομα «Πανιώνιον». 'Η έπί 
τούτω διορισθεΐσα προσωρινή έπιτροπή, ικανόν χρόνον συνεργασθεισα, καί διά 
κατάστημα τοΰ ίδρυθησομένου Συλλόγου ένοικιάσασα τό χατά τήν οδόν 'Ρόδων 
παλαιόν θέατρον «Εύτέρπην», πρός έπισχευήν καί εύτρέπισιν τοϋ οποίου οϋ 
σμικρά έδαπάνησεν, έπί τέλους συσκεφθεΐσα ότι έκ τής ένώσεως μάλλον ή τής 
διαιρέσεως τών Συλλόγων έν μια καί τή αύτή πόλει ούχί τόσον εύρεία οι αγαθοί χαί 
κοινωφελείς αύτών σκοποί εύχερέστερον χαί καλλίτερον έπιτυγχάνονται, άνε- 
χοίνωσεν είς τήν Διεύθυσιν τοϋ ’Αναγνωστηρίου τήν πρός τήν ένωσιν έπιθυμίαν 
χαίπρόθεσιν τών μελών τοϋ καταρτιζόμενου «ΙΙανιωνίου». Άσπαστής γενομένης 
τής προτάσεως ύπό τών μελών τής Διευθύνσεως, καθόσον κυριώτερον μέλημα καί 
αύτών ήτον ή έν λόγω ένωσις, μετά προκαταρκτικήν σύμβασιν γενομένην με
ταξύ αύτών καί τών τής προσωρινής έπιτροπής τοΰ «Πανιωνίου» κατά τήν 
9η» τοΰ παρε)>.θόντος Αύγουστου ύπό τούς εξής τρεις όρους,

ά) ή Διεύθυνσις τοΰ Αναγνωστηρίου άναδέχεται τό έκ τής έπισκευής τοϋ 
Καταστήματος τοΰ Συλλόγου «ΙΙανιωνίου» προχϋψαν έλλειμμα έκ γροσίων 
4,500 εις τρεχούμενα, έπί τή έλπίδι ότι ή προσωρινή έπιτροπή θέλει κατα
βάλλει πάσαν προσπάθειαν πρός άπόσβεσιν τού έλλείματος τούτου διά τής συλ- 
λέξεως τών συνδρομών τών συνενουμένων μελών τοϋ «Πανιωνίου».

β') αί συνδρομαί τών μελών τοΰ Συλλόγου «Πανιωνίου» θέλουσίν αρχίσει α
μέσως άπό τής In: τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου, άπαλλαττομένων τοΰ δικαιώ
ματος τής εισόδου.

γ') τό ένοικιαστήριον τοϋ καταστήματος θέλει μεταβιβασθή έπ’ όνόματι τοΰ 
Προέδρου τοΰ ’Αναγνωστηρίου «Σμύρνης», ώς καί πάντα τά βιβλία, τά έγ
γραφα, καί πάσα ή περιουσία αύτοΰ Οέλουσι παραδοθή τώ ιδιω·

ό Πρόεδρος τοϋ’Αναγνως-ηρίου έκτακτον τών μελών συνεδρίασιν συγκαλέσας άνε- 
κοίνωσεν αύτοϊς τό πρός τήν ένωσιν γενόμενον διάβημα, καί έζήτησε τήν έπιδο- 
κιμασίαν αύτών. Τή εύχαρίς-ω συγκαταθέσει απάντων,ή Διεύθυνσις έπεφορτίσθηί'να 
δώση οριστικόν πέρας εις τήν έν λόγω διαπραγμάτευσή. Ουτω, Κύριοι,έπεραιώθη 
ή ποθητή ένωσις τοϋ έν τώ καταρτίζεσΟαι «Πανιωνίου» μετά του ήμετέρου 
Σωματείου, έκηρύχθη δέ αυτή έπισήμως καθ’ ήν ήμέραν τό ’Αναγνωστήριου 
«Σμύρνη» μετατρεπόμενον άνηγορεύθη φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «"Ομηρος». 
Όπόσον λυσιτελή υπήρξαν διά τδ Σωματεΐον ήμών καί οποίων καλών υπήρξαν παρ
αίτια έν τω κατόπιν χρόνω τά γεγονότα ταΰτα, ή περί άναθεωρήσεως τοΰ Κανονι
σμού καί μετατροπής τοΰ Άναγνως-ηρίου εις Σύλλογον μέριμνα τής Διευθύνσεως, 
ή κοινή περί τής ένώσεως έπιθυμία καί προσπάθεια, ή έκ τής ποοσαρτήσεως τοϋ 
έπεσκευασμένου καταστήματος τοΰ Πανιωνίου οίονεί κατ’ άρχάς περιττού Οεω- 
ρουμένου σχέψις τινών(Ι) πρός μετασχηματισμόν καί χρησίμευσιν αύτοΰ ώς Σχο-

(1) Δύο πρόσωπά έκ τΦν μελΦν τη; 3;?»0ύνσεω;, έκ τοΰ σύνεγγυς γνωρίζοντα τά πρό; έκπαίίευσιν 
τοί Λ«οΰ έν τη Εσπερία Εύρώπη συνήθως γιγνόμενα, εσπέραν τινά ένψ αριστοτελικοί τίΰ τρόπφ 
συνδιελέγοντο μεταξύ των συνεσκέφθησαν περί τής εισαγωγή; τοΰ χοησιμωτίτου τούτου διά τόν λαόν 
εΰρωπαϊκοΟ συρμοΰ καί παρ’ ήμΐν, ύπό τήν διάΟεσιν τοΰ Συλλόγου ευρισκομένου ήδη καταλλήλου κτιρίου, 
καέ κατηυχαειστημένα είσιν δη α! πρώτα·. έκεΓναι ίδέαι και πόθοι των δέν έμενον άτελεσυάρητα. 

λείου τοΰ λαοΰ, άπο σχοποΰ θεωρώ νά παραστήσω διά μακρών ταΰτα πάντα. 
Οπου τά πράγματα μαρτυροΰσιν άφ’ έαυτών, περιττοί καθίστανται οί έπαινοι 

χαί πάς λόγος. Τό μόνον δπερ άναγκαϊον νά έχφράσω ένταΰθα είναι ότι οφείλω 
χάριτας πολλάς εις τούς πάνυ προθύμως μετ’ έμοϋ τότε συνεργασθέντας Κυ
ρίους ύπέρ τής εύοδόσεως τών έργων καί έπιτεύξεως τών ποθουμένων.

'Π Αλληλογραφία τής ά. Περιόδου τής τε έποχής καί τών έσωτερικών τοΰ Συλ
λόγου έργασιών ένεκα δέν ήδύνατο βεβαίως κύκλον νά έχη εύρύτερον. Περι
ορίζομαι δέ ένταΰθα είς τά μάλλον άξια λόγου καί ενδιαφέροντα. ’Εν πρώτοις 
έπιστολή έπέμφθη εύχαριστήριος είς τόν άξιότιμον κ. Σπ. Βασιλειάδην, άντε- 
πεστέλλον μέλος έν Άθήναις, δι’ήν ουτος έδειξε προθυμίαν καί ζήλον ύπέρ 
τής προαγωγής τοΰ Καταστήματος ήμών ένεργήσας συλλογήν βιβλίων ύπό 
πολλών αυτόθι φιλομούσων Κυρίων δωοηθέντων εις τήν Βιβλιοθήκην ήμών, 
ών τήν παραλαβήν εϊχον Αναφέρει έν τή προλαβούση λογοδοσία· διά τής έπι
στολής έκείνης έξεφράσθησαν έπίσης αί δέουσαι εύχαριστίαι εις τούς Κυρίους 
δωρητάς. Ό ένταΰθα Αξιότιμος κ. Μ. Κοσσονής ιατρός ένεργήσας ώσαύτως 
προσφοράς βιβλίων έξ ’Αθηνών παρά τών έκεϊ φιλομούσων κ. κ. Π. Διομήδους, 
Ν. Διομήδους, Σ. Άντωνιάδου καί Τ. Φιλήμονος, έδέχθη τάς ευχαριστηρίους έκ- 
φρασεις τοϋ σωματείου ήμών δι’ έπιστολής ιδίας, ώς χαί οί προμνησθέντες Α
ξιότιμοι δωρηταί έν Άθήναις. Ληφθείσης έπιστολής έκ μέρους τοϋ έν Κων- 
σταντινουπόλει 'Ελληνικού φιλολογικού Συλλόγου, δι’ ής συνιστάτο ένταΰθα ό 
έκ Νικοπόλεως τής Μικράς ’Ασίας αίδεσιμώτατος ίερεύς Χαραλάμπης πρωτο- 
παπδς περιοδεύων προς είσπραξιν συνδρομών ύπέρ τών έν τή πατρίδι αύτοΰ 
ίδρυομένων σχολείων, ή διεύθυνσις τοΰ Αναγνωστηρίου λαβοϋσα ύπ’ οψιν τήν 
σπουδαιότητα τοΰ πράγματος καί διαγιγνώσκουσα κατά πόσον ή σύστασις καί 
συντήρησις έχπαιδευτικών καθιδρυμάτων είς τά τού φωτός τής παιδείας καί τών 
έκ τούτων πηγαζόντων Αγαθών παντελώς στερούμενα έκεϊνα μέρη είναι έργον 
εθνωφελές καί σωτήριον, ένέκρινεν ού μόνον ποσόν τι χρηματικόν(50 μετζιτ.άργ.) 
νάπροσενεχθή έκ τοϋ πτωχοΰ ταμείου τοϋ Καταστήματος τούτου, Αλλά καί νά 
ένεργηθώσιν έκ συμφώνου μετά τής ίεράς Μητροπόλεως ένταΰθα εισπράξεις συν
δρομών καί παρά τών λοιπών φιλομούσων ομογενών. Ή άπάντησις είς τήν 
ανωτέρω έπιστολήν καί ή Αποστολή τών εισπραχθεισών συνδρομών γενόμεναι 
κατά τήν β' περίοδον, έν άρμοδίω τόπω μνημονευθήσονται.

Ιού Περιοδικού τοΰ Αναγνωστηρίου δύο μόνον τεύχη έξεδόθησαν έπί τής 
προκατόχου Διευθύνσεως, τό μέν περιλαμβάνον τήν λογοδοσίαν τής πρό 
αύτής μετά τοΰ πανηγυρικού λόγου τ»ϋ μουσοτραφούς κ. Α. Καλλιγά ια
τρού, τό δέ λόγους τινάς κατ’ έκλογήν έκ τών άγορευθέντων ένταΰθα. (1)

Τοσαΰτα διαλαβών περιληπτικώς καί διά βραχέων περί τών τής ά. περι
όδου, μεταβαίνω είς τά τής β'. άπερ χρήζουσι δικαίως έκτενεστέρας 
περιγραφής, χαί τήν προσοχήν υμών συντονωτέραν έφελκύουσι.

(’) ΣΗΜ. Τά τοΰ ταμείο» καί τή; Βιβλιοθήκη; σομπερελαμβάνονται έν τη έκΟέσει τής 6'. 
περιόδου.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'.

Ή β'. περίοδος, Κύριοι, ήτις άπό μέν τής αρχικής τοΰ φυτωρίου τούτου 
ίδρύσεως έχει ήδη συμπεπληρωμένον τό τρίτον χρονολογικόν έτος, τής δέ 
μεταρρυθμίσεως αύτοΰ καί μετατροπής είς Σύλλογον αποτελεί τό πρώτον, 
λαμπρόν βεβαίως θα έσοπτρίση πρόσωπον έν τώ τών Συλλόγων κατόπτρω. 
Ή ιστορία τής κλεινής ταύτης καί εύάνδρου πόλεως δέν θά κατακρίνηται 
έπί κενοδοξία ούδέ έπί άνοικείω χοσμήματι τών σελίδων αύτής καθιεροΰσα 
όλίγας στήλας είς μνήμην τοΰ έπ' όνόματι τοΰ αρχαίου καί πανδόξου 
τέκνου τής Σμύρνης σεμνυνομένου άνθηροΰ βλαστοΰ τοΰ έπ’ όνόματι αύτής 
ταύτης προϊδρυθέντος ’Αναγνωστηρίου. Παν δένδρον έκ τοΰ καρπού αύτοΰ 
γιγνώσχεται καί χρίνεται· ή Σμύρνη έξυμνήθη τό πάλαι πρό πάντων ένεκα 
τοΰ γηραιού γόνου της, τοΰ γονιμοποιήσαντος τήν φιλολογίαν καί συντελέσαν- 
τος, ειπερ τις άλλος, είς τόν διανοητικόν ορίζοντα τών απογόνων τοΰ Ίάφεθ· 
δέν Οά διπλασιάση άοά γε τήν δόξαν αύτής, έάν δυνηθή καί τόρα διά 
του νέου τούτου καί πνευματικού 'Ομήρου της νά έπενεργήση και χορηγήση 
θρεπτικήν ουσίαν είς τόν σκελετόν τοΰ νοός καί τής καροίας τών απογόνων 
καί όμορων τοΰ Ίωνος;

Περί τών μελών τοΰ Συμβουλίου.

Κατά τήν άξιομνημόνευτον ημέραν τής τρίτης τοΰ παρελθόντος Σεπτεμ
βρίου προσκληθέντων απάντων τών μελών είς τήν αίθουσαν τών συνεδρι
άσεων καί τοΰ Προέδρου τής παλαιάς Διευθύνσεως άνακηρύξαντος έπισή- 
μως τήν μετατροπήν τοΰ ’Αναγνωστηρίου «Σμύρνης» είς Φιλεκπαιδευτικόν 
Σύλλογον «"Ομηρον», καί τήν ένωσιν τοΰ έν τώ καταρτίζεσθαι Συλλόγου 
«Πανιωνίου» μετά τούτου, είτα δέ άναγγείλαντος δτι κατά τον συντεταγ- 
μένον νέον Κανονισμόν όφείλουσι τά μέλη αντί τής τέως έπταμελοΰς 
Διευθύνσεως νά έκλέξωσι δωδεχαμελές Συμβούλιου μέλλον νά διέπη τόν 
Σύλλογον, προβάντων αύτών διά μυστικής ψηφοφορία; είς τήν έν λόγω 
έκλογήν συμφώνως τώ διακεχαραγμένω έν τω 33ω άρθρω τοΰ Κανονισμού 
σχεδίω, έλαχον πλειονότητος ψήφων καί συνεπώς άνηγορεύθησαν μέλη τοΰ 
Συμβουλίου οί εξής: Σάββας I. Κεσσίσογλους πρόεδρος, Νικόλαος Οίκονο- 
μίδης καί Πρόδικος Πάγκαλος αντιπρόεδροι, ’Ιωάννης Πρωτόδικος γενικός 
γραμματεύς, Κωνσταντίνος Ίσηγόνης καί ’Αλέξανδρος Νικολαίδης ειδικοί 
γραμματείς, Άνδρέας Μπαλασκόπουλος ταμίας, Δημήτριος Άλεξανδράκης 
βιβλιοφύλαξ, Στυλιανός Κοντολέων έπιμεϊ,ητής τοΰ αναγνωστηρίου τοΰ Συλ
λόγου, ’Ιωάννης Κοντόπουλος, ’Αλέξανδρος Βέλλης καί Θεοδόσιος Βέρας 
κοσμήτορες, άπαντες έκ τών τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου,

Περί τών έγγραφέντών νέων μελών τοΰ Συλλόγου.

Κατά τήν οκτάμηνον διάρκειαν τής β'. περιόδου, τή μερίμνη τοΰ Συμ
βουλίου καί προτάσει διαφόρων, ών τά ονόματα έν τω ίδίω τών έγγρα- 

φών καταλόγω κατακεχωρημένα εΐσιν, ένεγράφησαν, Κύριοι, έκτος τών 42 
μελών τοΰ ένωθέντος Πανιωνίου, έτερα νέα μέλη 152 τον αριθμόν άχρι 
τοΰδε. Παραιτηθέντων καί ικανών καί έκ τών παλαιών καί έκ τών ποο- 
σηλύτων, ό Σύλλογος ήμών αριθμεί σήμερον μέλη τακτικά υφιστάμενα καί 
άποτίοντα τήν τακτικήν αύτών συνδρομήν έν δλοις 338· ό περί τούτων 
ιδιαίτερος πίναξ καθίστησι γνωστά τά όνόματα αύτών. Χαίροντες μέν σφο
δρά άπονέμομεν τάς έγκαρδίους ήμών εύχαριστίας είς.έκείνους οΐτινες ώς 
καύχημά των λογίζονται ούχί τό έγγράφεσθαι απλώς καί μόνον πρός τό 
θεαθήναι, άλλά τό έμμένειν σταθερώς είς τήν αρχικήν των αγαθήν άπό- 
φασιν καί μετά πάσης σπουδής καί προθυμίας συνεργεΐν είς τήν σύσφιγξιν 
τών δεσμών καί ένίσχυσιν τών δυνάμεων τοΰ πρός πνευματικήν καί ηθι
κήν έν τή Κοινωνία έποικοδόμησιν πάνυ ακραιφνώς καί αφιλοκερδώς έργα- 
ζομένου τούτου Σωματείου· βαθυτάτην δέ τήν λύπην ήμών έκφράζομεν διά 
τούς τά αντίθετα φρονοΰντας καί ποιοΰντας καί τόν προορισμόν καί εαυτών 
καί τών Συλλόγων δι’ οικείων έργων ώς παραγνωρίζοντας ούτωσί δεικνυ- 
ομένους. Έπιτραπήτω δέ μοι νά ύπομνήσω ένταυθα ώς έν παρόδω τήν σοφήν 
μήτραν τοΰ τάς πράξεις καί τάς καρδίας καί τάς διαθέσεις τών ατόμων 
βαθέος σπουδάσαντος. καί τοΐς πάσιν ύμΐν γνωστοτάτου ’Αθηναίου ρήτορος: 
«τό φυλάξασθαί τι τοΰ κτήσασθαι χαλιπώτερόν έστι». Προπαντός άλλου 
βαρέως, νομίζω, Οά ήχήση είς τά ώτα καί ούχί εύάρεστον Οά έμποιήση 
αϊ'σθησιν καί έντύπωσιν, όταν άκούσητε οτι έκ τών τοσαύτην προθυμίαν διά 
τήν ένωσιν πρότερον δειξάντων καί διά τής ιδιοχείρου ύπογραφής των έπικυρω- 
σάντων αύτήν τεσσαράκοντα δύο ΙΙανιωνιστών, όλίγιστοι νΰν διατελοΰσιν 
όντες μέλη τοΰ Συλλόγου, τών πλείστων παραιτηθέντων ή μή πληρωσάν- 
την τήν τακτικήν αύτών συνδρομήν. Διά τής άθετήσεως ταύτης τών ιδίων 
εαυτών υποσχέσεων, έπεβεβαίωσαν προδήλως τό ιερόν έκεΐνο καί άψευδέ- 
στατον λόγιον: «πολλοί μέν οί κλητοί, όλίγοι δέ έκλεκτοί». Έν τούτοις, 
Κύριοι, μή άθυμώμεν ! γενεαί έρχονται, καί γενεαί παρέρχονται, άλλ’ ή 
άνθρωπότης βαίνει όσημέραι αύξανομένη καί ύπερτεροΰσα κατά τε τήν 
πληθύν καί τά άλλα τούς παροιχομένους χρόνους. Εις μέν παραιτεΐται 
έκ τοΰ Σωματείου ήμών, άλλ’ αύθωρεί πλείονες προστίθενται. Λάβετε ύπ* 
όψιν τούς καταλόγους τών τακτικών μελών έν τώ τέλει έκάστου έτους, 
καί Οά μαρτυρήσητε τήν άλήθειαν τών λόγων μου· είς τό τέλος τοΰ πρώ
του έτους, μή ύπολογιζομένων τών έν τω μεταξύ παραιτηθέντων καί 
διαγραφέντων, μέλη τακτικά ήριθμοΰντο 170· είς τό τέλος τοΰ παρελθόντος 
δευτέρου 236- είς δέ τό τέλος τοΰ λήξαντος τούτου τρίτου άριθμοΰνται, 
Κύριοι, 338, έκτος τών μή άποτισάντων έτι τήν όφειλομένην συνδρομήν 
αύτών, ών τά όνόματα Οά καταχωρηθώσιν άμα τή άποτίσει τών καθυ- 
στερημάτων. Οί συγκριτικοί ούτοι πίνακες καί ήμας μέν παραμυθοΰσιν ά- 
ποχρώντως, άλλά καί τήν πρόοδον τοΰ Καταστήματος τοΐς πασι κατα
φανή καθιστώσι.

’Επίτιμα μέλη τοΰ Συλλόγου άνηγορεύθησαν κατά τό έτος τοΰτο οί εξής 
αξιότιμοι Κύριοι: ενταύθα μέν ό γνωστός ύμΐν φι).έ).λην Γερμανός λόγιος
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W. Ftlrst· έν Κ)πόλει δέ Κ. *Β.ροκλ.ής Βασιάδης χαί Εύαγγελίνός Μισαη- 
λίδης (επίτιμα μέλη καί τοϋ τέως ’Αναγνωστηρίου), Χρηστάχης Ζωγράφος 
καί Γεώργιος Ζαρίφης ένθερμοι μιμητα'ι τών Ζωσιμαδών καί Καπλανών. 
Έν Άθήναις Δημήτριος Σ. Μαυροκορδάτος καί Λέων Μελάς (επίτιμα 
μέλη καί τοϋ τέως ’Αναγνωστηρίου), έν Καισαρεία ό σεβ. Μητρο
πολίτης Κύριος Εύστάθιος Κλεόβουλος (επίτιμον μέλος καί τοΰ Άναγν.). 
Έν Θεσσαλονίκη Μιχαήλ Παπαδοπούλας καί Ερρίκος Άββωτ. Ή γνωστή 
εις τόν φιλολογικόν κόσμον διά τήν πολυμάθειαν καί νοΰν έξοχον πριγ- 
γιπέσσα Δώρα Ίστριάς, καί οί ύπέρ τοϋ Ελληνισμού ένθερμοι συνήγοροι 
Έγγλεν, Μιχέλης καί Σιναϊος βουλευταί έν ’Ιταλία· οί ύπό Ελληνικού πνεύ
ματος έμφορούμενοι καί τών Ελληνικών γραμμάτων θιασώται καί μϋσται 
Gustave d'E’ihlbal, Brunet de i’resle, Victor de ie Prado, Egger καί Victor 
Hugo έν Γαλλία· Dor Fabri έν τή Παραρρηνίω Πρωσσία, καί Tuckerman έν 
’Αμερική. Άντεπιστέλλοντα δέ μέλη τοΰ Συλλόγου διωρίσθησαν οί εξής 
Κύριοι: Σπυρίδων Βασιλειάδης (άντ. μέλ. καί τοΰ πρώην Άναγν.) καί Νι
κόλαος Κοντόπουλος έν Άθήναις. Λέανδρος Άρβανιτάκης (άντ. μέλ. καί 
τοΰ Άναγν.) έν Ίεροσολύμοίς· Σεραπίων Ίωαννίδης (άντ. μέλ. καί τοϋ Άναγν.) 
έν Καππαδοκία· Γ. Χασιώτης καί Γ. Βαφειάδης έν Κωνστ)πόλει· Ν. I. 'Ράλ- 
λης έν Περγάμω· Γρηγ. Κράλογλους έν Φιλαδέλφεια· Ίω. Μισθός έν Άϊ- 
δινίω· Ίω. Άφθονίδης έν Κασαμπα· Δημ. Δασχαλάχης έν Μαγνησία· Πε
λοπίδας Λεκάνης έν Σάμω· ό ολικός άριΟμός τών μέν έπιτίμων μελών 
είναι 21, τών δέ άντεπιστελλόντων 12. Τοσαΰτα μέν, Κύριοι, περί τών 
μελών τοϋ Συλλόγου· μεταβαίνω δέ εις τό περί τών μαθημάτων καί άγο- 
ρεύσεων κεφάλαιον.

Περί τών τακτικών μαθημάτων καί τών έκτάκτως 
γενομένων άναγ νωσμάτων.

Ή διδασκαλία τών τακτικών μαθημάτων άρξαμένων μέν άπό τοϋ παρελ·* 
θόντος Νοεμβρίου, διαρκεσάντων δέ έπί τέσσαρας περίπου μήνας, καί 
γενομένων τινών μέν κατά δεκαπενθήμερον, ετέρων δέ άπαξ τής έβδο
μάδος ή καί άνωμά)χως κατά όριζομένας έποχάς, περιλαμβάνει τά εξής.

1) Μαθηματικήν Γεωγραφίαν ύπό τοΰ κ. Άριστομ. Αασκάρεως.
2) Ανθρωπολογίαν (κεφάλαιά τινα έχλεκτά) ύπό τοΰ χ. Γαλ. Κλάδου.
3) Χημείαν άνόργανον (περί τών μεταλλοειδών) ύπό τοΰ κ. Πρ. Παγχάλου.
4) Φυσικήν πειραματικήν (συνέχ. τοΰ περί Οερμότητος κεφ. Ήλεκτισμόν 

στατικόν καί δυναμικόν'; ύπ’ έμοΰ.
5) Μυθολογίαν (συγκριτικήν πρός τήν ιστορίαν) ύπό τοΰ κ. Γ. Φραντσή.
6) ’Αρχαιολογικά (περί τής Πομπηίας, γαλλιστί διδαχθ.) ύπό τοΰ κ. .4 

Ά ρλώ.
Άναγνώσθησαν δέ έκτάκτως κατά τό όκτάμηνον διάστημα τά εξής·
1) ύπό τοΰ κ. I. Πρωτοδίκου. Περί τής έπενεργείας τών 'Ομηρικών έπ 

έπί τοϋ Έλληνιχοΰ έθνους.
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2) τοϋ αύτοϋ, περί μελισσών.
3) Ίεοολ. Άγαθαγγέλου Στεφανάχη, περί τών προσόντων τής γυναικός 

ώς μητρός καί συζύγου.
4) Ίερολ. Παρθενίου Δανιηλίδου, περί τής Χριστού γεννήσεως.
5) Ε. Έόσση (γαλλιστί), περί τοϋ δαιμόνιου τοΰ Σωκράτους.
6) Λ. Κουρνιαχτού, περί τοϋ ίεροΰ Ευαγγελίου.
7) I. Πρωτοδίκου, περί τής καθ’ ήμας Ευαγγελικής Σχολής.
8) Μ. Σεϊζάνη, περί τών Συλλόγων ώς κέντρων ένεργείας.
9) τοΰ αύτοϋ, περί έπιστημών καί τής έχπχιδευσεως ύπό τήν αγροτι

κήν στέγην.
10) Γ. Βοντσίδου, περί Πομπηίου.
Μ) Ν. Καν άλες, περί τής αρχαίας καί νεφτέρας πο,ιήσεως.
12) Α. Κουρνιάκτου, περί πολιτικής οικονομίας.
13) I. Κασσιανοϋ (ιατρού), περί κοσμολογίας.
Περιττόν, νομίζω, θά θεωρήσετε τήν περιληπτικήν έκθεσιν καί άνάλυσιν 

τών ανωτέρω αναγνωσμάτων, καθότι τά μέν έξ αυτών έδημοσιευθησαν ήδη 
διά τών εγχωρίων φύλλων, τά δέ έν τώ ΙΙεριοδικώ τοϋ Συλλόγου κατά 
καιρούς έκδίδονται.

Σημειωτέου δέ, Κύριοι, ότι έάν κατά τήν πληθύν καί τήν ποικιλίαν τών 
αναγνωσμάτων καί τών μαθημάτων ό Σύλλογος κατά τό έτος τούτο έφάνη 
αδρανέστερος πως καί όπισθοδρομικός, τούτο άποδοτέον πρό πάντων εις τήν 
τελευταία·/ έπί τά πρακτικότερα καί κοινωφελέστερα τροπήν αύτοϋ καί πο
ρείαν ούδείς βεβαίως αγνοεί τάς ύπέρ τής έκπαιοεύσεως τοϋ λαού γενομέ- 
νας ένεργείας καί απασχολήσεις.

Έπί τέλους έκφράζω τήν ^αθεΐαν ευγνωμοσύνην τοΰ Συλλόγου είς τε 
τούς τακτικώς δ’.δάξαντας καί τούς εκτάκτως άγορεύσαντας, καί πέποιθα 
ότι ό ύ.τέρ τώ> καλών καί τής προόδου τοϋ Καταστήματος ζήλος τών αξι
ότιμων καί πολλών επαίνων άξιων τούτων άνδρών, ώς καί άλλων πολλών 
φιλομούσων ενταύθα, ουδόλως μειωθήσεται καί κατά τά έπιόντα έτη. Τό 
ύλικόν άνευ τής τοϋ πνεύματος συνδρομής καί οδηγίας ούδεμίαν αξίαν δύ
ναται νά έχη, ούδέ λόγου άξιον προϊόν δύναται πρτε νά παράγη.

Περί τών συνεδριάσεων καί εργασιών
τοϋ Συμβουλίου.

Τό Συμβούλιου προεδρευόμενον ύπ’ έμοΰ και συγκείμενον έκ τών λοιπών ανω
τέρω μνησθέντων ΰμΐν προσώπων, ών ή διορία λήγει σήμερον, τακτικώς μέν άπαξ 
τής έβδομάδος, έκτάκτως δέ, όσάκις αί άνάγκαι καί αί περιστάσεις έκάλουν, εις 
συνεδριάσεις ήλθεν, ών ό άριθμός υπερβαίνει τά 40. Ούτε έλλειψιν ζήλου, ούτε 
παραγνώρισιν καθήκοντος περί τήν έπιτέλεσιν λειτουργείας ούδενός, άκριβώς 
ειπεΐν, τών αξιότιμων καί αγαπητών έμοί συναδέλφων δύναμαι ποτέ νά κατη
γορήσω, ούδέ άφοομαί μομφών άξιαι λόγου έδόθησάν μοί ποτέ κατά τό 
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λήξαν τοΰτο οχτάμηνον διάστημα. Τό χυριώτερον έμον μέλήμά ήτο πάν
τοτε νά βασιλεύή ή αναγκαία χαί απαραίτητος διά τήν επιτυχή έκβασιν 
τών πραγμάτων χαί εύχερή χίνησιν τής διοικητικής μηχανής αρμονία, καί 
ομολογώ παρρησία δτ'. ούδείς καίριο; καί επιβλαβής κλονισμός ή οιατά- 
ραξις έν τω μεταξύ συνέβη ούτως, ώστε νά γείνη παρεκτροπή έκ τής πρός 
τό τέρμα καί τόν πασιφανή τοΰ Συ'λλόγου σκοπόν εύθεία τε και παραλ- 
λήλως άγούσης τροχιάς- όταν τώ δντι οί ίθύντορε; βαίνωσι κατά άρχάς 
προζεχαραγμένα; καί με t-ήν άπαιτουμένην άφοοίωσιν Χαί αύταπάρυησιν, 
δταν ύπ’ δψιυ έχωσι τό έργον μάλλον ού τήν έπιχείρησιν άνέλαβου ή τάς 
εσωτερικά; καί ατομικά; των προλήψεις, όταν δέν έπιλάθωνταί ποτέ τό 
ηθικόν άξίωΐΛα, δτι έν πάντί καί πάντοτε τό ατομικόν καί μερικόν ύπέρ 
τοϋ γενικού δφείλει νά θυσίάζηται, έστέ βέβαιοι, Κύριοι, δτι τά έργα πάντα 
κατ’ ευχήν Οά βαίνωσιν, ό ροΰ; τών πραγμάτων δέν Οά διαζόπτηται, καί 
θαύματα, νά εΐπω ούτω, δέν Οά λείπωσι τελούμενα.

’Εγώ μέν έζτιμών δεόντως τήν πολύτιμον ζαί αναγκαίου ε·τ τήν έζτέ- 
λεσιν τών καθηκόντων μου έπιτυχή σύμπραξιν ζαί συνδρομήν τών λοιπών 
μελών τοΰ Συμβουλίου, τών αξιότιμων τούτων συναδέλφων, τήν ειλικρινή 
συνεργασίαν, τον διακαή ζήλον αύτών καί τούς πόθου; έν γένει ύπέρ τής 
εύοδώσεως τοΰ ύψηλοΰ καί ίεροΰ σκοπού τοΰ Καθιορύματο; τούτου, έκφράζω 
άπασιν αδιακρίτως καί παρουσία αύτών τά; ένδομύχους ευχαριστία; καί τήν 
ζωηρών εύγνωμοσύνην μου- αύτοί δέ δι’ έμοΰ διατρανοΰσι τά εγκάρδια αΐ- 
σθήματά των καί τάς όφειλομένα; εύχαριστίας είς τά λοιπά έντιμα τοΰ 
Συλλόγου μέλη τά άξιώσαντα αύτού; τιμής, ύπολήψεως, εμπιστοσύνης καί 
αγάπης έν τή τοΰ Συμβουλίου χορεία.

Αί μάλλον άξιαι μνεία; έργασίαι τοΰ Συμβουλίου συνοψίζονται εί; τά 
εξής. Έν πρώτοι; συνετάχθη, έξεδόθη καί οιενεμ.ήθη ’Εγκύκλιο; δι’ ής έκοι- 
νσποιείτο ή μετατροπή τοΰ τέως ’Αναγνωστηρίου <■ Σμύρνης» εις φιλεκπαι
δευτικόν Σύλλογον «Όμηρον», ό σκοπό; καί ή έπέκτασις τοΰ κύκλου τών 
ενεργειών καί έργασιών αύτοΰ. Έξετυπώθη έπίση; καί διενεμήθη εγκαίρως 
εις τά μέύ.η ό νέος Κανονισμός- συνετάχθη δέ ζαί τό πρό πάσης άλλης 
εργασίας εις τό Συμβούλιου επιβαλλόμενου ύπό τοΰ Κανονισμού καί ορι
ζόμενου σχεδίου τοΰ προϋπολογισμού, δπερ καθυποβληθέυ εις τήν ολομέ
λειαν, συζητηθέυ καί έπιζυρωθέν έχει ώς εξής ·,
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λούθως ένεκα τής συστάσεω; τών ύπέρ τοΰ λαοΰ Σχολείων άπητοϋντο έξοδα 
ικανά, απερ δέν προείδευ ό προϋπολογισμός, καί τά οποία Οά έπήνεγκον ύπέρ- 
βασιν αύτοΰ, διά ταΰτα έσχάτως το Συμβούλιον έν γενική συνεδριάσει τοΰ Συλ
λόγου έζήτησε νέαν πίστωσιν 130 όθ. λιρών, ήτις έχορηγήθη αύτω τή έγζρί- 
σει καί έπιδοκιμασία τών παρόντων μελών άνευ ούδεμιάς άντιρρήσεως. Τό πο
σού δμως τοΰτο, Κύριοι, δέν έβάρυνε πολύ τόν Σύλλογον, άναπληοωθέν έν 
μέρει έζ τών συνδρομών τών κατόπιν προστεθέντων νέων με?.ών καί έζ τών 
εκτάκτως ύπέρ τώυ Σχολείων γευομένων δωρεών.

Ευθύς μετά τήν σύνταξιν ζαί έπιψήφισιν τοΰ ανωτέρω προϋπολογισμού, πλη- 
σιαζούσης τής ώρισμένης ύπό τοΰ Κανονισμού ημέρας τής επετείου εορτής τοΰ 
Συλλόγου, τό συμβούλιον συνεσκέφθη περί τοΰ καταλλήλου ζαί αξιοπρεπούς 
τρόπου τής τελετής, ήτις έγένετο ζατά τήν 1 On·' τοΰ παρελθόντος’Οκτωβρίου 
δι’ιεροτελεστίας έν τώ Μητροπολιτιζώ Λαώ τής 'Αγίας Φωτεινής, λειτουρ- 
γήσαντος τοΰ σεβασμιωτάτου ήμών Ποιμενάρχου ζ. ζ. Μελετίου, καί μνημονεύ- 
σαντος τά ονόματα πάντων τώυ ζώντωνμελών τοΰ Συλλόγου ζαί τών τριών ζατά 
τό παρελθόν έτος έν Κυρίω άναπαυθέντων ήμών αδελφών, δπου έξεφωνήθη καί 
κατάλληλος προτρεπτικός λόγος ύπέρ τή; ύποστηρίξεω; τοΰ Συλλόγου παρά 
τών ομογενών ύπό τοΰ ίερολογ. ’Αρχιδιακόνου κ. Παρθενίου Δανιηλίδου- μετά 
οέ τήν άπόλυσιυ μεταβάυτος τοΰ σεβ. Μητροπολίτου έν συνοοία τοΰ Προέδοου 
καί τιυων έκ τών λοιπών μελών τοΰ Συμβουλίου εις τό διά μύρτων καί δαονών 
κεζοσμημένον κατάστημα τοΰ Συλλόγου, δπερ ήυ πλήρες εκλεκτή; όμηγύ’ρεως 
τιμησάντων αυτό διά τής παρουσίας των τοΰ τε Προξένου τής Ελλάδος κ. ζ. Σ. 
Τριανταφύλλου καί άλλων ευυπολήπτων συμπολιτών έψάλη αγιασμός ύπέο 
τής παγιώσεω; ζαί προαγωγής τοΰ Συλλόγου, οπότε έξεφωνήθη καί ό έπέτειος 
πρός τιμήν τοΰ 'Ομήρου πανηγυρικός λόγος ύπό τοϋ εύπαιδεύτου ζαθηγητοΰ 
καί συναδέλφου μου ζαί γενικού γραμματέως του Συλλόγου ζ. I. Πρωτοδίκου- 
τήν τελετήν έπεσφοάγισεν έμμετρός τι; προσλαλιά τής Όμηρολάτριδος κ. Σ. 
Αεοντιάδος, διευθύντριας τοΰ παρ’ήμΐν Παρθεναγωγείου. Τό Προεδρείου άπηύ- 
Ουνε τάς όφειλομένα; τοΰ Συ’λλόγου εύχαριστίας είς τε τόν σεβ. Μητροπολίτην 
καί τούς λοιπούς διά τή; ποθητής παρουσίας των τιμήσαντας τήν τελετήν 
φιλομούσους Κυρίους.

Τό Συμβούλιον έμερίμνησεν εγκαίρως περί τών γενησομέυων μαθημάτω7
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καί αναγνωσμάτων κατά τήν χειμερινήν περίοδον, προσκαλέσαν τούς καταλ
λήλους καί προθύμους διά ταύτα άνδρας· περί τούτων ανωτέρω είπον ύμΐν τά 
δέοντα.

Τό Συμβούλων ουδόλως θεωρήσαν πάρεργον τό περί συστάσεως δημοτικών 
Σχολείων διά τούς άπορους παΐδβς, καί εσπερινών μαθημάτων διά τόν λαόν, 
ώς *άί τό περί έχδόσεως Γίεριοδιχοΰ ώς οίόν τε κοινωφελέστερου καί πραχτι- 
κωτέρου, δέν έβράδυνε νά διορίση τάς περί τούτων ειδικός επίτροπός καί τά κα
ταλληλότερα πρόσωπα. Περί τούτων προτιθέμενος νά ομιλήσω έν ίδιαιτέροις 
Κεφαλαίοις, ένταύθα περιορίζομαι νά κοινοποιήσω ύμΐν, Kupiot, δτι τά θέματα 
ταϋτα δέν άπεμακρύνοντο καί τής τραπέζης τών συνεδριάσεων τοΰ Συμβουλίου, 
καθήκον επίσης καί έαυτοΰ Οεωροΰντος τήν ύπέρ αύτών διηνεκή πρόνοιαν, έ- 
πίστάσίαν καί μέριμναν.

ΙΙάνυ εγκαίρως είχε σκεφθή, Κύριοι, τό Συμβούλων περί τε τών καταλλή
λων σφραγίδων τοΰ Συλλόγου ζαί τής έζδόσεως καί απονομής τών άνηχόν- 
των διπλωμάτων εις τά μέλη. Τά μέν διπλώματα πρό πολλοΰ έξεδόθησαν· άλλ’ 
ή τύχη τής εντέχνου διά ταϋτα σφραγΐδος έσχε σύντροφον τήν άτυχίαν* ούδε- 
μία έχ τών δίς καί τρις άχρι τοΰδε γενομένων άποπειρών ικανοποίησεν ώς έδει 
την επιθυμίαν ήμών καί τάς προσδοκίας· δθεν ή διανομή τών Διπλωμάτων έ
βράδυνε μέχρι τών ήμερων τής λήξεως τής τοΰ Συμβουλίου περιόδου. Έκφρά- 
ζοντες τήν εντεύθεν έγγενηθεϊσαν έν ήμΐν θλίψιν, έξαιτούμεθα συγγνώμην 
παρ’ ύμών διά τήν φαίνομένην ταύτην καί άκουσίαν όλως ολιγωρίαν ήμών.

Είναι φανερόν, Κύριοι, οτι μέσον τών ένεργειών καταστήματος τίνος, 
εκτός άλλων, είναι και ή άλληλογραφία αύτοΰ, τό δέ ποσόν καί τό ποιόν αύ
τής είναι τρανόν άπεικόνισμα τής καλής ή κακής άπόψεως εκείνου· ώς πρός 
τοΰτο δέν δειλιώ νά διαβεβαιώσω πάντας ένταΰθα ότι καί τό ήμέτερον θαλερόν 
καί άγλαόκαρπον τοΰτο Κατάστημα κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον ευ
τυχώς ούχί λίαν ισχνόν καί άνικμον τό πρόσωπον έσχε. Καί νά άπαριθμήσω 
μίαν πρός μίαν όσα; έπιστολάς άντηλλάξαμεν μετά διαφόρων σωματείων καί 
ατόμων όχλήρόν Οά ήτον έργον κατά τήν ώραν ταύτην· άλλως οέ άνάγνωσις 
αύτών έγένετο κατά τάς μηνιαίας τοΰ Συλλόγου γενικός συνεδριάσεις. Είς τά 
γενικώτατα περιοριζόμενος άναμιμνήσκω ένταΰθα πρώτον, ότι έστάλησαν αί 
άπαιτούμεναι εύχαριστήριοι έπιστολαί εις πάντας τούς διά προσφοράς είτε 
βιβλίων, είτε χρημάτων, ή καί δι’ άλλων ωφελίμων δωρημάτων συνδραμόντας 
είς τάς άνάγκας τοΰ Συλλόγου ήμών, καί δεύτερον δτι έν τή καθόλου άλληλο
γραφία ήμών αί μετά τών εξωτερικών Συλλόγων καί Αναγνωστηρίων άνταλ- 
λαχθεΐσαι έπιστολαί τήν σπουδαιοτέραν καί πρωτεύουσαν κατέχουσι θέσιν.

Έκτος τών γνωστών ύμΐν άπό τοΰ παρελθόντος έτους φιλικώς καί έν συν
αφή σχέσεων διατελούντων μεθ’ ήμών πνευματικών Σωματείων, (*) παρά τών 
πλειόνων τών οποίων έσχομεν συγχαρητηρίους εκφράσεις μετά τήν άνα-

(") ΤαΟτά ίΐσιν έν ΆΟήνίι; μέν « ό περί διαοόσεως τ&ν έλλτ,νικ&ν γραμμάτων 
Σύλλογος, ό Πα ρν άσσος, και ό Βύρων έν Κωνστ)πόλει «έ, ό ’Ελλάνικός φιλο
λογικός Σύλλογος, και ή Μικρά ’Ασία· ίν Σ I ρ ρ α ιό Μ ακ εο ο ν ι κό ς ο ιλ ε ζ- 
Σύλ. και έ·. Βροούλλόις, ό Αναξαγόρας.» 

γόρευσιντοΰΣυλλόγου «Όμηρουβ,νέαι σχέσεις συνήφθησαν κατά τό λήγον τοΰτο 
έτος χαΐ μετά άλλων διαφόρων έν τώ έξωτερικώ έπί τή αιτήσει αύτών. Καθή
κον θεωρώ νά γνωστοποιήσω ύμΐν τά όνόματα τών τελευταίων τούτων. Είναι 
δέ τά έξής: 1) ή έν Κ)πόλει λέσχη Μνημοσύνη· 2) ό αυτόθι Ηπειρωτικός Σύλ
λογος· 3) ό έν Θεσσαλονίκη φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος· 4) τό έν Σπάρτη Πι- 
σιδείας Άναγνωστήρίον· 5) ό έν Μαγνησία Σύλλογος «Νιόβη»· 6) τό έν Σύμη 
Άναγνωστήρίον ή «Αίγλη»· 7) τό έν Κολόη Άναγνωστήρίον «Ανατολή»· 8) 
ό έν Έφέσω Σύλλογος «ή Σύμπνοια»· 9) τό έν Βρυούλλοις Άναγνωστήρίον 
«Παλιγγενεσία»· 10) ό έν Περγάμω ομώνυμος Σύλλογος· καί 11) τό αύτόθι 
' άναγνωστήρίον ό «Άτταλος». Οί έν τή Μικρά Άσία μνησθέντες Σύ7,λογοι καί 
Αναγνωστήρια έξητήσαντο καί τήν ηθικήν ύποστήριξιν καί έπίβλεψιν τοΰ Συλ
λόγου ήμών. Παρόμοιον έδηλώθη ήμΐν καί παρά τοΰ ένταΰθα άρτισυστάτου 
Αναγνωστηρίου «Όμονοίας». Δέν ώκνήσαμεν νά άπαντήσωμεν τά δέοντα είς 
τούς προθύμως οΰτω, καί συνωδά τω προορισμω τοΰ ήμετέρου Συλλόγου, τήν 
ηθικήν αύτοΰ συνδρομήν αίτήσαντα μέρη. Μόνον είς τό έν Περγάμω Άναγνω
στήριον δέν ήδυνήθημεν έτι νά άπαντήσωμεν ένεκα τοΰ μικροΰ χρονικοΰ δια
στήματος, έλπίζω ότι τό διάδοχον συμβούλων Οά άναδεχθή τήν έκτέ/.εσιν τοΰ 
καθήκοντος ήμών τούτου.

Περί τών γενικών συνεδριάσεων τών μελών.

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου κατά τήν περίοδον ταύτην προσεκλήθησαν τακτικώς 
άπαξ τοΰ μηνός είς γενικός συνεδριάσεις· έν ταύταις έκοινοποιοΰντο αύτοΐς ή 
μηνιαία έργασία τοΰ Συμβουλίου, αί άποφάσεις αύτοΰ, ή συναφή σχέσεων μετά 
άλλων σωματείων, ή λαμβάνουσα χώρα έν τώ μεταξύ άλληλογραφία, ώς καί 
συνεζητοΰντο τά έξ άποφάσεως καί έπικυρώσεως τής ολομέλειας έξαρτώμενα 
ζητήματα· έν ταύταις έγένοντο καί αί άπαιτούμεναι προτροπαί ύπό τοΰ Προ
έδρου, ΐνα κατά τάς έπετείους έορτάς τής Εύαγγελικής Σχολής, τοΰ Νοσοκο
μείου καί τοΰ ’Ορφανοτροφείου έν όλότητι προσέλθωσι τά αξιότιμα μέλη είς τά 
κοινωφελή ταϋτα καθιδρύματα, καί φανώσιν ώς οίόν τε γενναιότεροι είς τάς 
καταβολάς τών εκουσίων έαυτών συνδρομών καί έράνων, άναλογιζόμενοι τάς 
πολλάς αύτών άνάγκας καί τό μή έπαρχές τών πόρων.

Εις τάς γενιχάς συνεδριάσεις συζητηθεΐσα έγένετο άσπαστη παρά τών μελών 
ή πρότασις τών κ. κ. Π. ΙΙαγκάλου και Σ. Κοντοί^έοντος περί συστάσεως ειδι
κής έπιτροπής πρός συλλογήν έργοχείρων καί άλλων καταλλήλων αντικειμέ
νων, ινα άποσταλώσιν ύπό τοΰ Συλλόγου είς τήν υπέρ τοΰ ’Ορφανοτροφείου 
καί τής Εύαγγελιχής Σχολής γενησομένην άγοράν, καί πωληθώσιν ταϋτα πρός 
όφελος τών καταστημάτων τούτων· λεπτομερέστερα περί τούτο θά ομιλήσω έν 
τώ περί ειδικών έπιτροπών κεφαλαίω, είς δ εύθύς μεταβαίνω.

Περί Ειδικών ’Επιτροπών.

Λί είδιχαί Έπιτροπαί, ώς γνωστόν, διαιρούνται είς δύο είδη: είς τάς ταχτι
κός ή διαρχεϊς, οιαι ή ’Εκπαιδευτική και ή Συντακτική, καί είς τάς εκτάκτους, 
όπότε παρουσιασθή ανάγκη τις, δωριζόμενα;.
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A'. Hs/t ~ΰ>ν τ>ζ.τικΰι> τ, ctasz&v ‘snplilluv.

Ανωτέρω ώμίλησα ότι έζ τών άρχιζωτέρων μελημάτων τού Συμβουλίου ήτο 
ζαι ή σύστασις τών διαρκών επιτροπών. Διά μέν τήν εκπαιδευτικήν τδ πρώτον 
έξελέγησαυ μέλη και διωρίσθησαν οί εξής Κύριοι: Κ. Ξανθόπουλος, 1. Πρωτό
δικος, II. Πάγκαλος, Κ. Εύσταθόπουλος, Α. Μ. Κασσάπογλους, Α. Νορρας, 
καί Π. Μιχαηλίδης, έπτά τδν αριθμόν κατά τον Κανονισμόν άλλά τινων μέν 
παραιτηθέντων ένεκα ασχολιών ιδίων, γενομένης δέ εφεξής ανάγκης ού μόνον 
τής άντιζαστάσεως αύτών, άλλά ζαί τής αύξήσεως του προσωπικού διά τήν έ- 
πέκτασιν τών εργασιών ένεκα τής συστάσεως τών σχολείων τού λαού, ή εκ
παιδευτική επιτροπή καταρτισθεϊσα περιλαμβάνει ώς μέλη αύτής τούς εξής 
Κυρίους· Κ. Ξανθόπολον, II. Πάγζαλον, Κ. Εύς-αθόπσυλον, Α.Νορραν, Δ. Λαμπί- 
δην, Δ. Άλεξανδράκην, Α. Σεφεριάδην, Λ. Λάτρην, ζαί Γ. Φραντσήν. Διά δέ 
τήν Συντακτικήν επιτροπήν ειχον κατ’ άρχας διορισθή οί εξής Κύριο: : λ. Οΐζο- 
μίδης, Α. Λάσκαρις, Γ. Φραντσής, Φ. Βουτσινας ζαί Δ. Βρετόπουλος, άλλά 
καί έξ αύτών παραιτηθέντων τινών κατόπιν, ώς καί τών συμπαραλνφΟέντωυ 
κ. κ. I. Πρωτοδίκου ζαί Γ. Διαμαντοπούλου, τά συγζροτοΰντα τήν επιτροπήν 
ταύτην μέλη είσίν οί εξής Κύριοι: Γ. Καρύδης, Γ. Φραντσής, ϊϊ. Γ ερράζης, 
Δ. Βρετόπουλος ζαί έγώ Γπροσωρινώς επιστατών).

D*. Πε^’ι εζτάζτ«υν

Έπί τή προτάσει τού άξιοτίμου αντιπροέδρου κ. II. Παγκάλου, παραδε
κτή γενομένη έν γενική συνεδριάσει, κατά τδν παρελθόντα Ρ-βριον συνε- 
στήθη μία εκτατός επιτροπή πρδς συλλογήν εργόχειρων ζαί άλλων καταλ
λήλων αντικειμένων διά τήν μετά τήν εορτήν τού Χριστουγενων γενησο- 
μένην αγοράν (bazar; πρδς όφελος τών δύο κοινωφελών ενταύθα Καταστη
μάτων, τής Εύαγγελιζής Σχολής δηλ. καί τού 'Ελληνικού ’Ορφανοτρο
φείου, ώς ανωτέρω έμνήσθην. Μέλη τής επιτροπής ταύτης διωρίσθησαν οι 
έξης Κύριοι· Άνο. Μπαλασκόπουλος, ΆΟ. Ζαχαρίου, Φ. Νομικός, Ο. ΙΙαρώ- 
δης, I. Φωτιάοης, II. Θώμογλους, X. Βραβαρίδης, Έμ. ΙΙαπ.ζδημητρίου, 
Έμ. Πραξίας, II. Μαρχόπουλος, Έμ. Κοντολέων, Έδμ. ΑΙισίρ, Εύρ. Σε- 
κιάρης, Δ. Σέμψης, Δ. Κερεστετζόπουλος, I. Φαφαλέν, Μ. Το μπρόπουλος, 
II. Γρηγοριάδης, Γ. ’Ανατολίτης, ζαί Μ. Χιζολαίδης, 20 τ ν αριθμόν, 
άπαντες έζ τών τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου. Εις τό μικρόν έκείνο 
χρονικόν διάστημα συνελέχθησαν τή φροντίδι ζαί έπιμελεία '.ών αξιότι
μων τούτων Κυρίων διάφορα αντικείμενα αξίας περίπου 70—80 είκοσοφράγ- 
κων κατά τήν γενομένην τότε διατίμησίν, ζα,ί άπεστάλησαν εις τόν πρδς 
δν όρον. Εύχομαι ή αγαθοεργός αΰτη πραξις νά έπαναλαμβάνηται καθέ- 
καστον έτος καί ένώρίτερα, όπως ή συλλογή κατασταθή κατά τε τό ποσόν 
καί τήν άξϊαν σημαντικωτέρα έτι.

Έπι τή προτάσει τού άλλου άξιοτίμου αντιπροέδρου ζ. X. Οίζονομίδου 
έτέοα τις έκτατος επιτροπή διοριτθεΐσα έμελλε νά έξέ/.θη πρός σύναξιν

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.
χρηματικής συνδρομής παρά τών ένταΰθα φιλόκαλων καί φιλομούσων ομο
γενών υπέρ τοΰ έν Θεσσαλονίκη αρτισύστατου οιλεκπαιδευτ. Συλλόγου τοΰ 
πολλής τής βοήθειας απάντων δεόμενου πρός άναχαίτισίν τοΰ άνωθεν κακή 
μοίρα ζατερχομένου βιαίου καί καταστρεπτικού χειμάρρου. Καί τοι ή έπο
χή καί αί τοπιζαί άνάγκαι δέν έδύναντο νά έπιτρέψωσι τήν όλοτελή πλή- 
ρωσιν τώυ πόθων ήμών, έν τούτοις δέν έλειψαν ήμιεπίσημοί τινες (νά εΐ- 
πω ούτω) καί μερικαί ένέργειαι, καί ποσόν τι ούχί βεβαίως πόλλοΰ λόγου 
άξιου κατωρθώθη νά άποσταλή εις τδν πρός ον όρον.

Καθήκον απαραίτητον έχω, Κύριοι, νά έζφράσω δημοσία τήν ευγνωμο
σύνην τοΰ Συμβουλίου καί τάς ζωηράς εύχαριστίας τοϋ Συλλόγου πρδς 
άπαντας τούς αξιότιμους Κυρίους τούς διορισθέντας μέλη τών πρόμνη- 
σθεισών ήδη διαφόρων επιτροπών, ών οί πλειστοι έφάνησαν πράγματι ύπό 
πατριωτισμού καί εθνοπρεπών αισθημάτων εμφορούμενοι, έσπευσαν νά έκ- 
πληρώσωσι μετά ζήλου, μόχθων ζαί τής άπαιτουμένης δραστηριότητος 
τήν ανατεθειμένη·; αύτοΐς εντολήν, ζαί κατεστάθησαν ούτω άξιοι επαίνων 
καί γενικής ύπολήψεως.

Περί τώυ Σχολείων του Συλλόγου.

Τό λαμπρότερων, τό πραζτιζώτερον, τό μάλλον θεάρεστον έργου τοΰ 
όποιου τήν έκτέλεσιν πρωτοβούλως ό ήμέτερος Σύλλογος άνέλαβεν, είναι 
ή σύστασις σχολείων τής πρώτης ανάγκης έν τή εύάνδρω ταύτη Σμύρνη. 
Καί κατ’ άρχάς μέν έσυστήθη άπό τού παρελθόντος όζτωβρίου εν δημοτι
κόν τής ημέρας διά τά μικρά καί άπορα παιδία, ήλιζίας G—10 έτών, 
κατά τήν όδόν Ρόδων, εις τούτο φοιτώσι 60 περίπου τόν αριθμόν παΐδες, 
και Ο'.δάσκονται ύπδ τόν δημοδιδάσκαλον κ. X. Κηλαβόπουλον τά προκα- 
ταρτιζά μαθήματα, χορηγουμένων αύτοΐς δωρεάν καί τών πρδς διδασκα
λίαν αναγκαίων, ένίοτε ζαί υποδημάτων τοΐς πενεστέροις. Τό Σχολείου 
τούτο προωρισμένον νά βαδίση κατά νέαν καί κρείττονα εκπαιδευτικήν μέ
θοδον, δέν υπεβλήθη έτι είς τοιούτου είδους απόπειρας· ό συρμός τών γραμ
μάτων δέν έχει βεβαίως τάς εύκολίας άς έχει ό τών ενδυμάτων συρμός.

Μετά τήν σύστασιν τού δημοτικού τούτου Σχολείου, είδιζώς ώρισμένου 
διά μικρά παιδία, έγένετο σζέψΐς ζαί περί συστάσεως νυκτερινών διά τόν 
λαόν πας τις εννοεί τήν αναγκαιότητα καί σπουδαιότητα αύτών διότι ένώ 
διά τούς παΐδας εύρίσζονται τοσαΰτα, διά τόν εργατικόν λαόν δστις έν 
ζαιρώ τής ημέρας φυσικά δέν εύκαιρε?, άλλ’ δστις ήδύνατο νά προσέρχε
ται εύχαριστως καί προθύμως πρός κτήσιν τών στοιχειωδεστάτων γνώσεων 
εις ώρας τής άπό τών εργασιών απαλλαγής ζαί άνέσεώς του, ούδέν δυ
στυχώς εΰρίσκετο. Τούτου ένεζα άπεφασίσθη ή σύστασις τριών τοιούτων, 
τό μέν έν τή όδώ Ρόδων, τό δέ έν τή συνοικία τής Αγίας Αικατερίνης, 
ζαί τό τρίτον έν τή συνοικία τοΰ 'Αγίου Δημητρίου· διά μέν τό πρώτο-; 
έχρησίμευσε τό δημοτικόν ημών Σχολεΐον, διά δέ τό δεύτερον τό έν τή 
συνοικία εκείνη δημοτικόν Σχολεΐον τή; Ευαγγελικής Σχολής, ζαί διά τό



ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ. 273272 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.
τρίτον αύτό τό δημοτικόν Σχολεϊον τής ’Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. 
τά δύο τελευταία έπί τή αιτήσει ήμών παρεχωοήθησαν δωρεάν παρά 
τών εντίμων έφοριών αύτών ύπό τοΰ αύτοΰ φιλεκπαιδευτικού πνεύματος 
έμφορουμένων, έφ’ ω έχφράζομεν αύτοΐς τάς ζωηράς ευχαριστίας μας.

Ό μέν αριθμός τών έν τρισί τούτοις νυκτερινοΐς Σχολείοις ϊγγραφέντων ώς 
μαθητών ύπερβαίνει τούς 700, (*)  έν οις πλεΐστοι ooot ξένοι, πρό πάντων 
δέ νησιώται χαί έκ Πελοπόννησου' ό δέ αριθμός τών ταχτικώς φοιτώντων πρό 
τοΰ Πάσχα μέν ήτο τά 2)3 περίπου, μετά ταϋτα δέ τό 1)3. Ή έν αύ- 
τοις διδασκαλία περιεστράφη περί τήν άνάγνωσιν, γραφήν, ’Αριθμητικήν, 
Γεωγραφίαν., Ιστορίαν 'Ελληνικήν καί ίεράν4 Ερμηνείαν τοΰ Ευαγγελίου 
τής Κυριακής. Διά μέν τήν άνάγνωσιν, γραφήν, καί ’Αριθμητικήν τρεις τά
ξεις έσχηματίσθησαν, ή πρώτη περιλαμβάνουσα τους όλως άναλφαβήτους 
και αγραμμάτους, ή δεύτερα τούς όπωσοΰν έλευθέρως δυναμένους νά άνα- 
γιγνώσκωσιν,, ή δέ τρίτη τούς έχοντας ανάγκην άνωτέρας διδασκαλίας 
τής καθομιλουμένης γλώσσης- τά δέ τελευταία μαθήματα έγίνοντο κοινά, 
καί ή προς ταϋτα είσοδος ελεύθερα καί εις τούς μή εγγεγραμμένους. Ή 
συρροή τοσούτου λαοΰ διψώντος γράμματα άπήτει άναγκαίως και πληΟύν 
διδασκάλων καί βοηθών ευτυχώς πλεΐστο·. όσοι έκ τών παρ’ ήμΐν διδα
σκάλων καί λοιπών ομογενών, 60 περίπου τόν αριθμόν, ών πλέον τοΰ 
ήμίσεως έκ τών μελών του Συλλόγου, μετά πολλοΰ ζήλου καί άμίλλης 
άνέλαβον δωρεάν τό κοπιώδες τοΰτο έργον. Πρός τούς φιλομούσους καί 
αξιότιμους τούτους κυρίους εκφράζω τάς ζωηράς ευχαριστίας τοΰ τε Συμ
βουλίου καί τής έκπαιδευτικής επιτροπής. Ουδόλως δέ πρέπει νά άμ- 
φιβάλλωμεν, Κύριοι, δτι ό ζήλος καί τά ακραιφνή υπέρ τής έκπαιδεύσεως 
τοΰ λαοΰ αισθήματα αύτών Οά ύποστώσι μείωσιν έν τώ κατόπινχρόνω.’Απο- 
σιωπών τά όνόματα διά τήν πληθύ-ν, τοΰτο μόνον γνωστοποιώ ήμΐν δτι τινές 
έκ τών διδασκάλων καί βοηθών τοσαύτην άφοσίωσιν έσχον εις τό έργον, 
ώστε ούδέποτε έφάνησαν άπουσιάσαντες ή άποκαμόντες. Έκτος τής άπό 
μέρους τής εκπαιδευτικής έπιτροπής έπαγρυπνήσεως, διά τήν έσωτερικήν 
διεύΟυνσιν έχάστου νυκτερινού Σχολείου δ'.ωρίσθη είς Σχολάρχης, ό μέν 
έλλόγ. κ. Α. Καραγιάννης είς τό κατά τήν οδόν 'Ρόδων Σχολεϊον, οί δέ 
έλλόγ. κ. X. Κ. Ζανιάδης καί Α. Ν’.κολαιδης είς τά κατά τάς συνοικίας 
τής 'Αγ. Αικατερίνης καί τοΰ 'Αγ. Δημητρίου. Ειδικός Κανονισμός καί 
ΙΙρόγραμμα συνταχθέντα ύπό τής έκπαιδ. έπιτροπής κανονίζουσι τήν πο
ρείαν τών Σχολείων τούτων, δυώρου ούσης τής διάρκειας τών παραδόσεων 
καθ’ έκάστην εσπέραν πλήν της Κυριακής. Όλα τά πρός τήν μάθησιν 
άναγχαϊα έχορηγήθησαν, Κύριοι, δωρεάν είς τούς προσελθόντας, μολονότι 
πολλοί έξ αυτών ήδύναντο άφ’ εαυτών νά προμηθευΟώσι ταύτα, δπερ εμ
φαίνει σπατάλην άκαιρον καί αλόγιστον.

(*) SflM. ΜαθητχΙ έγγριφέντε; εΐί τήν Εϋτέρπην 3^8, χί{ τόν "Αγ. Λημητρ. ϊ5ί, el; τήν Άγ. 
ΑΙκχτ. 489. Αγράμματοι ολι»; κατά μέσον ορον 25 1>)0.

Τά Σχολεία του λαοΰ άπό τής πρώτης τοΰ ήδη μεσοΰντος Μαίου έκα

μαν οιαχοπάς τών μαθημάτων ένεκα τοΰ θέρους· τον προσεχή Σεπτέμ
βριον Οά άνοίξωσι πάλιν δπως άναλάβωσι τακτικώς καί ζωηρότερου τάς 
διακεκομμένας έργασίας των.

Τό βραχύ χρονικόν διάστημα (τετράμηνον μόλις), ού μόνον έδειξεν όφ- 
θαλμοφανώς τόν πολΰν πρός τά γράμματα ζήλον τής έργατικής τάξεως, 
άλλά καί πρόοδος ούχί εύχαταφρόνητος, ούδέ λόγόυ άναξία παρετηρήθη 
παρά τισι- άνθρωποι ούδόλως διακρίνοντες τό άλφα ή τό βήτα, έντός δε
καπενθημέρου ήοξαντο νά άναγινώσχωσιν άρχετά έλευθέρως, καί νά γρά- 
φωσιν αρκετά καλώς· καί ταϋτα λίγων δέν ψεύδομαι· διότι έχτός τών 
ιδιαιτέρων πληροφοριών καί διαβεβαιώσεων χορηγηθεισών μοι παρά τής έντιμου 
έκπαιδ. έπιτροπής, καί έγώ αύτός ύπήρξα αύτόπτης τινών μάρτυς· πρός 
οέ τούτοις ήκουσα παρά αξιόπιστων άνδρών ίδόντων τινάς έκ τής έργα
τικής τάξεως σχολάσαντας όλίγον ένωρίτερον τοΰ συνήθους καιρού άπό 
τής έργασίας καί ύπό τών έπιστατούντων έοωτηθέντας τήν αιτίαν, άπαν- 
τησαντας, δτι ήλθεν ή ώρα τών εσπερινών μαθημάτων, καί μέλλουσι νά 
υπάγωσιν είς τά τοΰ λαοΰ Σχολεία- εύχάριστον άκουσμα, δπερ ού μόνον 
προξενεί τιμήν εις τούς τοσαύτην σπουδήν καί προθυμίαν ύπέρ τών γραμ
μάτων δεικνύοντας έογάτας, άλλά καί συγκινεΐ βαΟέως τήν καρδίαν παν
τός φιλογενοΰς καί φιλομούσου ! Καί τί τώ δντι εύαρεστότεοον ή τό βλέ- 
πε»ν ανθρώπους τής κατωτάτης τάξεως, οΐτινες τάς εσπέρας άμα σχολά- 
σαντες τών ήμερινών εργασιών των ή Οά έφοίτων είς τά καφφενεΐα καί 
καπηλεία, ή Οά περιέτρεχον τάς οδούς καί τάς άγυιάς άγεληδόν άνευ ίχ
νους κοσμιότητος καί σεμνοπρεπείας, ή Οά έθυσίαζον τάς άργάς ώρας των 
εις ματαιας, πολλάκις δέ καί έπιβλαβεΐς πράξεις καί λόγους, χαΐρε τόρα 
,εΐπόντας είς τάς παλαιάς έξεις, καί έμπράκτως δεικνύοντας δτι καί έκ 
Ναζαρέτ δύναται τι καλόν είναι, δτι σώζεται προγονική καί εθνική αρετή 
και παρά τρις κατωτέροις στρώμασιν, δτι τό φιλομαθές χαί τό φιλότιμου 
givai τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τοΰ έν ταΐς άρτηρίαις αγνόν καί ζω
ηρόν Ελληνικόν αίμα φέροντος; είθε νά έμιμώντο τό οίκοθεν έπαινετόν 
χαί πράγματι εθνωφελές τοΰτο έργον πολλοί καί άλλαχοΰ ομογενείς καί 
φιλοπάτριδες ! Τοΰθ’ δπερ προέτρεπεν εσχάτως ομογενής τις έκ Κωνστ ,- 
πόλεως διά τής έν τώ «Μέλλοντι» τών ’Αθηνών καταχωρηΟείσης διατριβής 

ήμε’-ς πρότερον τό έπραγματοποιήσαμεν καί σχολεία διά τήν προκαταρ
κτικήν φοΰ λαοΰ παίδευσιν συστήσαντες, καί Περιοδικόν έπιχειρήσαντες νά 
έκοιο,ωμ.εν, δπερ προϊόντος τοΰ χρόνου καί τή συνδρομή τών αρμοδίων ίσως 
καταστή τελειότερου καί σχοπιμώτερον. At πρώται βάσεις τής έκπαιδεύ- 
σεως τοΰ λαοΰ παρ’ ήμΐν δέν Οά ήναι βεβαίως ή διδασκαλία τών φυσικών καί 
μηχανικών επιστημών, ούδέ τών γεωργικών χαί εμπορικών μαθημάτων, άλλ,’ ή 
άνάγνωσις, ή γραφή, ή ’Αριθμητική, γνώσεις πρακτικαί έκ τής ιερας καί 
εθνικής ιστορίας, χαί άλλα τούτοις παραπλήσια- άνευ τής προκαταρκτικής ταύ
της τροφής, εις λαόν άπαίδευτον χαί αγράμματον πάσα άλλη διδασκα
λία είναι ώς έπί τό πολύ άλυσιτελής καί ματαία. Ή Σμύρνη δύναται 
έπαξίως νά χαυγάται δτι ήρξατο νά βαδίση τήν σκοπιμωτέραν οδόν αΰτη 
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ήδη φιλοξενεί έντός τών ίδρυθέντων Σχολείων τοΰ λαοΰ χαί πλείστους όσου-ς 
αδελφούς έκ τής πεφιλημένης γείτονος, έν οίς απορίας άξιον ύπάρχουσιν 
ούζ ολίγοι αναλφάβητοι.

Στατιστιχάς καίάλλας είδιχωτέρας και λεπτομερεστέρας έκθέσεις δέν δύναμαι 
νά χάμω ένταΰθα, πρώτον διότι τό τοιοΰτον δέν ανήκει εις έμέ, χαΐ δεύτερον 
διότι άρτισυστάτων όντων τών έν λόγω Σχολείων,. πάσα έχτίμησις τών πραγ
μάτων δέν δύναται νά γένη μετά ποθητής καί άπαιτουμένης ακρίβειας.

Τέλος δέν πρέπει νά άποκρύψω, Κύριοι, ότι ή έκπαιδευτ. ’Επιτροπή ειργάσθη 
άόζνως ύπέρ τών Σχολείων, δέν έλειπε νά έπισκέπτηται ταΰτα, νά έπιστατή 
εις τάς άνάγκας αύτών, καί νά μέριμνα άδιαλείπτως ύπέρ τής συντηρήσεως, τής 
καλής όργανώσεως και τής πρός τά πρόσω πορείας αύτών. Διά ταΰτα τά αξιό
τιμα αύτής μέλη χατεστάθησαν άξια παντός έπαίνου καί τής ευγνωμοσύνης 
τοΰ Συλλόγου.

Τοσαΰτα εΐπών περί τών Σχολείων, μεταβαίνω εις τό ύπέρ αύτών γενομένων 
προσφορών καί δωρεών κεφάλαιον.

Περί τών γενομένων εις τον Σύλλογον προσφορών 
χαΐ δωρεών ύπέρτών Σχολείων.

Ό πρός τά γράμματα προφανής ζήλος τοΰ λαοΰ, καί ή προθυμία τών χάριν 
αύτοΰ δωρεάν άναλαβόντων τήν διδασκαλίαν, έπρεπε δικαίως νά κεντήση τήν 
χορδήν τής φιλοτιμίας καί τής φιλογενείας τών ομογενών καί άλλων φιλομούσων, 
νά ύποδαυλίοη τά πατριωτικά αίσθήματά τινων, και νά κατάδειξη ότι ή πρός 
τό άγιον τοΰτο έργον άμιλλα δέν είναι και παρ’ αύτοϊς έν έλάσσονι βαθμώ. Ή 
ύποστήριξις και ή πρόοδος τών Σχολείων τοΰ λαοΰ δέν γίνεται βεβαίως διά μό
νων τών ηθικών κεφαλαίων τών διδασκόντων, άλλά και διά τών πρός τήν παί- 
δευσιν άπαιτουμένων υλικών μέσων. Διά ταΰτα πρόθυμοι συνδρομηταί ή δωρη- 
ταί κατά τό έτος τοΰτο παρουσιάσθησαν οι εξής Κύριοι.

Α'. ΔωρηταΙ χρημάτων.

1) Άμα τή συστάσει τοΰ δημοτικού σχολείου διά τούς άπορους παΐδας ό εν
τεύθεν διερχόμενος ΙΙρωτοσύγγελος τοΰ πρώην Μητροπολίτου Ίκονίου κ. Μακά
ριος Τανταλίδης προσέφερε λίρ. όθωμανικήν μίαν (1).

2 “Αμα τή συστάσει τοΰ κατά τήν οδόν 'Ρόδων σχολείου τοΰ λαοΰ ό κ. Κ. 
Πρωτοπάτσης πρός άγοράν βιβλίων καί άλλων άναγκαιούντων έχορήγησε 
λίρ. όθωμ. δέκα (10).

3) Ό κύριος Βασίλειος Γεωργιάοης Φιλαδελφεύς προσέφερε λίρ. δθωμανικάς 
δέκα ,10).

4) Άμα τή συστάσει τοΰ κατά τήν συνοικίαν τής'Αγίας Αικατερίνης σχο
λείου τοΰ λαοΰ ό κ. Α. Σεφεριάδης έχορήγησε τά πρός φωτισμόν αύτοΰ άναγ- 
καιοΰντα λύχνους δηλ. και πετρέλαιον.

5) Αμα τή συστάσει τοΰ κατά τήν συνοικίαν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου σχο

λείου ό κ. Α. X7» Ίοροάνου έχορήγησεν έπίσης τά τοΰ φωτισμού αύτοΰ έξοδα.
6) ’Εκ τών ιερέων τής Εκκλησίας τοΰ Αγίου Δημητρίου ό μέν κ. Διονύσιος 

Κρής έδωχε μετζίτια δύο, ό δέ κ. Ίωαννίχιος Καισαρεύς μετζίτια τρία, χαΐ ό 
χ. Κύριλλος εΐχοσάφραγκον έν.

7) Ό κ. Παναγ. Παντολέων προσέφερε λίρ. όθωμ. δέκα (10).
8) ’Ανώνυμός τις Κύριος διά τού κ. Α. Βέλλη είχοσάφραγκα δέκα (10).
9) Έτερος ανώνυμος διά τού κ. II. Παγκάλου λίρ. όθωμ. δύο (2).
10) Ό κ. Δ. Τριανταφυλλίδης είχοσάφραγκα δύο (2).
11) Ό χ. I Θεοδοσιάδης είχοσάφραγκα δύο (2).
12 Ό χ. 11 Πάγκαλος λίρ. όθωμ. δύο (2).
13) Ό κ. Α. Μ. Κασσάπογλους φράγκα εκατόν έξήκουτα καί έν 161).
14) Ό ζ. Βαρώνος Άλιωτης παρεχώρησε τό έκ τής θεατρικής παραστάσεως 

τής γενομένης ύπέρ τών σχολείων τοΰ λαοΰ ύπό τοΰ Ελληνικού Δραματικού 
θιάσου ενταύθα άνήκον τού ιδιοκτήτου δικαίωμά του, δπερ είναι τό δέζατον τοΰ 
συναχθέντος ποσού έζ τής θεατρικής ταύτης παραστάσεως άνελθόντος είς 
■γρόσια 3337.

Β'. ΔωρηταΙ βιβλίων ■/.. τ. λ.

1) Ή Α. Σεβασμιότης ό Μητροπολίτης Σμύρνης κ. ζ. Μελέτιος έπεμψεν ή
μΐν διά βράβευσιν τών άριστευόντων μαθητών αντίτυπα τής καινής Διαθήκης 
πεντήζοντα (50), προς δέ καί μίαν δεσμίδα χάρτου.

2) Ό ίεροδιάκονος τής Αγίας Φωτεινής ζ. ’Αθανάσιος Σάμιος άβάζια πεντή- 
ζ.-οντα καί τρεις δεσμίδας χάρτου.

3) Οί ιερείς τής Άγιας Φωτεινής διά τοΰ ’Αρχιδιακόνου ζ. Παρθενίου Δανιη- 
λίδου έπεμψαν άντίτυπα καινής Διαθήκης δέκα πέντε (15 '.

4) Ό διευθυντής τοΰ Εμπορικού έκπαιδευτηρίου ένταΰθα κ. Ν. Άρώνης ποο- 
σέφερεν εκατόν άντίτυπα (100) τής ύπ’ αύτοΰ έκδοθείσης 'Ιστορίας τής Άρχαίας 
Ελλάδος πρός διδασκαλίαν τών παίδων ύπό Λαμέ Φλαιρή μεταφρ. κ. Τριαν- 
ταφύλλη.

5) 'Ο Κ. Δ. Βρετόπουλος δέκα τόμους Α'. Γεροστάθου καί τριάκοντα φυλλάδια 
πρός άνάγνωσιν.

6) Ό κ. Π. Μαρκόπουλος δέκα τόμους Α'. Γεροστάθου, είκοσιν ’Αλφαβητάρια 
καί τριάκοντα προπαιδείας.

7) Οί έν Άθήναις κύριοι άδελφοί Περρή έπεμψαν ήμΐν δπως διανείμωμευ είς 
τούς άπορους μαθητάς διάφορα βιβλία καί φυλλάδια, 56 τόν αριθμόν.

8) Καί τελευταΐον ό έν Άθήναις πρός διάδοσιν τώυ ελληνικών γραμμάτων 
Σύλλογος άπέστειλεν έπίσης συλλογήν βιβλίωύ καί φυλλαδίων, άτινα σημειοΰν- 
ται έν είδικώ ζαταλόγω χαταχωρουμένω είς τό τέλος τής λογοδοσίας.

Τοιοΰτος ό Κατάλογος, Κύριοι, τών είς τόν Σύλλογον ήμών πρός ό
φελος τών συστηθέντων Σχολείων γενομένων αύτοπροαιρέτων προσφορών 
καί βοηθημάτων. Αν δέ τό έν αύτώ ποσόν έν συγζρίσει πρός τάς άλλα- 
χοΰ ύπό φιλομούσων ομογενών είς τούς Συλλόγους γενομένας μεγάλας 
οωοεάς φαίνεται μικρόν καί ασήμαντου, τοΰτο είς ήμάς τουλάχιστον ού-
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δεμίαν προξενεί δυσάρεστου αΐ'σθησιν, όταν άναλογισθώμεν δτι τό παρελθόν 
έτος ούδέ τό πολλοστημόριου τών κατά τό έτος τοΰτο δωρηθέντων παρά 
τών ένταΰθα είχε γείνει· τό αίσθημα τής φιλογενείας δέν έλειπε βεβαίως 
καί τότε, άλλά τόρα είδον όφθαλμοφανώς ικανοί συμπολιται τήν πρακτι- 
κωτέραν πορείαν τοΰ Συλλόγου «Όμηρου,» καί έξετίμησαν δεόντως τόν 
ζήλον τών έν αύτώ και ύπέρ αύτου μοχθούντων. Έν καιρώ έξεφράσαμεν 
προφοριχώς τε καί έγγράφως είς τούς εύγενεις καί φιλοπάτριδας τούτους 
δωρητάς τήν όφειλομένην ευγνωμοσύνην ήμών· καί νΰν έπαναλαμβάνομεν 
δημοσία τήν έκφρασιν τών πρός αύτούς ζωηρότατων ευχαριστιών τής όλο- 
μελείας. Τό μέλλον πιστεύομε* ότι εσεται έτι ευνοϊκότερο* πρό τόν ήμέ- 
τερον Σύλλογον, οί δέ καλοί κάγαθοί συμπο).1ται δέν θά φανώσι παντε
λώς διαψεύδοντες τάς χρηστάς ήμών έλπίδας καί τάς προσδοκίας τοΰ 
θαλερού τούτου Σμυρναϊκοΰ σεμνώματος.

Περί τοΰ Περιοδικού του Συλλόγου.

Τό Περιοδικόν, Κύριοι, τοΰ οποίου ή μορφή, ό σκοπός καί τό όνομα 
ύπέστη αλλοιώσεις οΐας καί ό Σύλλογος, και τό όποιον ήρςατο νά έκδί- 
δηται κατά μήνα άπό τοΰ παρελθόντος ’Ιανουάριου ύπό τήν άμεσον διεύ- 
θυνσιν τής Συντακτικής Έπιτροπής, περί ής λόγος έγένετο άνωτέρω, εσπευ- 
σε νά παραθέτη ύλην ώς οϊόν τε ποικιλωτέραν είς τούς φιλομούσους ά- 
ναγνώστας του. ’'Αχρι τούδε έξεδόθησαν φυλλάδια τρία, έκ τεσσάρων τυπογρα
φικών φύλλων έκαστον συγκείμενον· όσον ουπω έξέρχεται τών πιεστηρίων 
καί τό φυλλάδιον τοΰ ’Απριλίου, δπερ έβράδυνεν όλίγον ένεκα περίστά- 
σεών τινων. Οΐος ό προορισμός τοΰ Περιοδικού τοΰ Συλλόγου έκ τής 
πρότεοον δημοσιευθείσης αγγελίας έγνώσθη· άλλά τό έργον τοΰτο, Κύριοι, 
τότε πρό πάντων δύναται νά χαταστή αληθώς σπουδαίον καί ωφέλιμον, 
όταν εύρη πολλούς καί προθύμους τούς συνεργαζομένους. Συντακτική Επι
τροπή, συγκείμενη έκ πέντε μόνον κατά τόν Κανονισμόν προσώπων, νο
μίζω ότι είναι άνεπαρκής, α'.) διότι οί συνεργάται έχουν καί τάς ιδιαι
τέρας ή άτομικάς έκαστος έργασίας του έν τή πόλει, καί β'.) διότι έκα
στον φυλλάδιον έκ τεσσάρων σύγκειται τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 
όγδοον κατά μήνα έκδιδόμενον. Έπειτα οΰδεμία διατριβή πρός χαταχώ- 
ρησιν παρουσιάζεται έξωθεν, ένώ ό άριθμός τών έν τώ ήμετέρω έθνει 
λογίων εύτυχώς δέν είναι μικρός. Άλλ’ ΐνα βαδίση τό Περιοδικόν άσφαλεστέρω 
καί θαρραλεωτέρω τώ ποδί έχει έτι ανάγκην γενικωτέρας υποστηρίξεως καί 
έκ μέρους τών αξιότιμων συνδρομητών του· άχρι τούδε ή πληθύς τών τοιούτωυ 
φιλομούσων άνδρών άτυχώς δέν έστεψεν ώς πρέπει τάς προσδοκίας ήμών καί 
ελπίδας· ό άριθμός τών έγγεγραμμένων συνδρομητών διά τήν ώραν είναι 416- 
μέ όλας τάς γενομένας έντεΰθεν προσπάθειας διά τήν διάδοσιν τοϋ Περιοδικού 
εις τό εξωτερικόν οπού ώς έπί τό πολύ είναι έλλειψις έπαρκοΰς πνευματικής 
τροφής, οί φιλόκαλοι συνδρομηταί αύτοΰ είναι εύαριθμότεροΓ άλλά μήπως καί 
οί ένταΰθα αξιότιμοι ομογενείς καί συμπολιται έφιλοτιμήθησαν καί εσπευσαν νά
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άναπληρώσωσι μέ τό παραπάνω, κατά τό λεγόμενον, τό έκεΐθεν προκύπτον 
είς τό Περιοδικόν έλλειμμα ; Καί τί τάχα νομίζετε ότι είναι τό άντίτιμου αύ
τοΰ ώστε νά δικαιώση όπωςοήποτε τήν ένδειχνυομένην πρός αύτό φειδωλίαν ; 
δύο τάλληρα τουρκικά κατ’έτος απέναντι 12 φυλλαδίων ή 48 μεγάλων τυ
πογραφικών φύλλων ! Τό ευτελέστατου τοΰτο ποσόν, Κύριοι, δπερ μόλις κα
λύπτει τά τυπογραφικά έξοδα, ό πράγματι ζηλωτής τής προόδου τοΰ Συλλόγου, 
έπί λόγω μόνω τής πρός αύτόν συνδρομής καί βοήθειας, ήδμνατο μετ’ εύχαρι- 
στήσεώς του δωρεάν νά προσφέρη.

Έκ τών 41G συνδρομητών τοΰ Περιοδικού κατά τήν δεδομένην μοι σημείωσιν 
ύπό τού δραστήριου συναδέλφου καί κοσμήτορος κ. I. Κοντοπούλου, οί μέν 
277 εύρίσχονται ένταΰθα, οί δέ λοιποί 139 έν τω έξωτερικφ. Εσχάτως οί έν 
Κωνστ[πόλει άξιότιμοι κ. κ. Σκαρίμβας καί Βασιλικόπουλος έπιστάται τοΰ 
«Νεολογου» έπί τή αιτήσει ήμών εύχαρίστως και προθύμως έδέχθησαν καί 
τήν έπιστασίαν τοΰ ήμετέρου περιοδικού, καί έσμέν εύέλπιδες ότι τή φιλοτιμώ 
συμπράξει αύτών έντός βραχέος καί έκ Κ'πόλεως ικανούς συνδρομητάς έξο- 
μεν. Τότε ίσως Οά ήναι δυνατόν νά καλυφθώσι τά διά τό Περιοδικόν γινόμενα 
έξοδα· διότι τω οντι ένώ διά τήν έκτύπωσιν αύτοΰ κ. λ. π. δαπανώνται ύπέρ 
τάς 2000 γροσ. κατά μήνα, τό παρά τών έγγεγραμμένων άχρι τούδε συνδρο
μητών είσπραττόμενον ποσόν κατ’ άναλογίαν μόλις είς τά 1600 γρόσ. τόν μήνα 
ανέρχεται.

Εις τούς προθύμως άναοεχθέντας τήν έπιστασίαν του Περιοδικού έν τώ έσω- 
τερίκω τής Μικράς ’Ασίας, έν Κ]πόλει καί αλλαχού άξιοτίμους Κυρίους απο
νέμω τόν όφειλόμενον φόρου τής εύγνωμοσύνης τοΰ Συλλόγου.

Επίσης εκφράζω τάς εύχαριστίας ήμών καί είς τούς ύλην έκλεκτήν είς τά 
φυλλάδια παρασχόντας Κυρίους· είδικώτερον δέ ειργάσθησαν οί κ. κ. Φ. Βου- 
τσινάς, I. Πρωτόδικος, Δ. Βρετόπουλος, καί Π. Πεοράκη^· ό τελευταίος ουτος 
διά συχνών μεταφράσεων έχ σπουδαιότερων Ευρωπαϊκών πονημάτων ού σμικρόν 
συνετέλεσεν είς τήν προαγωγήν τοΰ Περιοδικού.

Περί τής Βιβλιοθήκης.

Είς τό ποσόν τών 736 τόμων όπερ ήοίθμει ή Βιβλιοθήκη τοΰ Καταστήμα
τος τούτου κατά τό παρελθόν έτος, προσετέθησαν κατά τοΰτο τό έτος καί έτεροι 
497 τόμοι ών 95 μέν έξ άγορας, οί δέ λοιποί έκ διαφόρων δωρημάτων 
ό όλιχός άριθμός τών νΰν έν τή Βιβλιοθήκη εύρισκομένων τόμων άνέρχεται είς 
1233. Έάν μιμηθώσι τό εύγενές παράδειγμα τών άξιοτίμων καί φιλομούσων 
δωρητών ήμών και άλλοι ομογενείς ένταΰθα τε καί άλλαχοΰ, δέν θά ήναι πολύ 
δυσχερές τό νά σχηματισθή πλούσια καί κοινωφελής βιβλιοθήκη έν τή συμπα- 
γεΐ ταύτη τοΰ Μελησιγενοΰς έδρα. Τοΰτο πάντες όλοψύχως άς εύχώμεθα.

Μεταξύ τών δωρητών τής βιβλιοθήκης κατά τό λήξαν τοΰτο έτος, οί μάλλον 
μνείας άξιοι διά τό άδρότερον τών προσφορών των εΐσιν οί έξής.

1) Οί άξιότιμοι κ. κ. II. Διομήδης, Ν. Διομήδης, Σ. Άντωνιάδης, Γ. Φιλήμων, 
Θ. Όρφανίδης καί αδελφοί ΙΙεροή έν ΆΟήναις· 2) ό ήμέτερος συνάδελφος καί
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αντιπρόεδρος κ. Ν. Οίκονομίδης ένταΰθα· 3) ό περί διαδόσεως τών Ελληνικών 
γραμμάτων έν Άθήναις Σύλλογος, δστις έπί τή αιτήσει ήμών χαί συμφώυως 
πρός τήν ιερών καί υψηλήν αύτοϋ αποστολήν διά τοΰ πάνυ άξιου ζαι μουσοτρα
φούς IIροεΟρου του χ. Ν. Μαυροκορδάτου χαί έπιστασία τών ύπέρ τής προαγω
γής τοΰ ήμετέρου Συλλόγου μετά πολλοϋ τοΰ ζήλου μεριμνώντων χ. κ. Σ. Βασι- 
λειάδου ζαΐ I. Κοντολέοντος άπέστειλε πρός ήμας χιβώτιον πλήρες βιβλίων διά 
τε τήν βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου ζαΐ τά Σχολεία.

Εις τούς ανωτέρω Κυρίους ζαΐ πάντας τούς λοιπούς φιλομούσους συνδρομή- 
τάς έχφράζομεν τάς άνηζούσας ευχαριστίας ζαΐ τήν βαθεΐαν τοΰ Συλλόγου ευ
γνωμοσύνην.

Ιδιαίτερος κατάλογος συντεταγμένος ύπό τοΰ έπιτυχώς τήν έντολήν του έζ- 
πληροΰντος βιβλιοφύλακος ζ. Δ. Άλεςανδράζη, ζαταχωρούμενος εις τό τέλος τής 
λογοδοσίας ταύτης γνωστοποιήσει ύμϊν τά ονόματα δλων τών κατά τό έτος 
τοΰτο αξιότιμων δωρητών τής Βιβλιοθήκης μετά τής ειδικής τών βιβλίων άπα- 
ριθμήσεως.

Περί τοΰ Αναγνωστηρίου τοΰ Συλλόγου.

Τό αναγνωστήριου τοΰ Συλλόγου, Κύριοι, καθ’έκάστην μέν ανοικτόν άπό 
πρωίας μέχρι τής 10η;— 11η; ώρας τής νυκτός, Οαμιζόμενον δέ υπό τών φι- 
λαυαγνωστοτέρων μελών, ζαΐ έπιστατούμενον ύπό τοΰ άξιοτίμου συναδέλφου 
κ. Σ. Κοντολέοντος, έχει εκτεθειμένα πρός άνάγνωσιν διάφορα Περιοδικά ζαΐ 
’Εφημερίδας, ώς έξης :

1) Περιοδικά, δωρούμενα μέν ύπό τών αξιότιμων συντακτών ζαΐ εκδοτών αυ
τών είσί τά εξής: Μέντωρ, Μέλης, καί’Ανατολική ΈπιΟεώρησις έν Σμύρνη, Ευ
ρυδίκη έν Κ[πόλει, Πίιλλάς έν Έρμουπόλει, ’Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρθενών, 
Αθήναιον, ζαΐ Οικονομική ΈπιΟεώρησις έν Άθήναις, Ίσραηλιτιζή οικογένεια 
(ίταλιστί) έν Κερκύρα· προερχόμενα δέ έξ άγορας ΈπιΟεώρησις τών δύο Κό
σμων καί Βρετανική ΈπιΟεώρησις (γαλλιστί) έν Παρισίοις. Ή δέ αυτόθι έλλη- 
νιστί έζδιδομένη Εθνική ΈπιΟεώρησις άπό πολλών μηνών έπαυσε νά έμφανίζη- 
ται εϊς τόν ορίζοντα τοΰ αναγνωστηρίου. Τό δλον 13.

2) Εφημερίδες δωρούμεναι ύπό τών αξιότιμων συντακτών ζαί έκδοτων αύτών: 
έγχώριαι Αμάλθεια, Σμύρνη, Πρόοδος και Άιδίν έκ Κωνστ[πόλεως Λεολόγος, 
θεατής, Τύπος καί Ανατολή· έξ Αθηνών, Έφημερίς τών Συζητήσεων, Μέλλον, 
Εθνικόν Πνεΰμα, Έθνοφύλαξ, Παλιγγενεσία, Μέριμνα, Καιροί, Περιστερά, 
Κρήτη, Φρουρός τής Ανατολής, Ελληνική Ανεξαρτησία (γαλλιστί), Άζρό- 
πολις (ίταλιστί)· έκ Σάμου ή ομώνυμος Έφημερίς, καί οί Σύλλογοι έκ Βραΐ
λας- δωρούμεναι ύπό τοΰ κ. Ν. Οίζονομίδου Έφημερίς τών Συζητήσεων, Ελλη
νική Ανεξαρτησία καί ό Φάρος τοΰ Βοσπόρου (γαλλιστί)· έξ άγορας προερ
χόμενοι αί Τεργεσταϊαι Κλειώ καί Ημέρα. Τό δλον 25.

Εϊς τούς άξιοτίμους συντάζτας καί έκδότας τών άνωτέρω φύλλων ζαί ό ή- 
μέτεοος Σύλλογος άποστέλλεί δωρεάν ή πρός άνταλλαγήν τό Περιοδικόν έαυτοΰ. 
Έν τούτοις έχφράζομεν τάς ευχαριστίας ήμών πρός τε τούς ποότερον δωρη- 

τάς ζαί τούς κατά τό έτος τοΰτο άσμένως δεχθέντας τήν πρός άνταλλαγήν 
πρότασίν μας διά τήν άγαθήν προαίρεσίν των έφάνησαν ούτω πράγματι δτι 
έκτιμοΰν κατ’ άξίαν τούς ύπέρ τών κοινών καλών ζαί έθνιζών συμφερόντων ά- 
νενδότως έργαζομένους Συλλόγους. Άτυχώς τινές τών έν Κωνστ[πόλει καί 
Άθήναις άξιοτίμων δημοσιογράφων εύδιάθετοι άχρι τοΰδε δέν έφάνησαν 
πρός τδν Σύλλογόν μας- ίσως τό μέλλον καταστήσει αύτούς εύνοίχωτέ 
ρους πρός ήμας· δσον δέ διά τούς έν Τεργέστη φίλους τών καλών έκδότας 
τής «Κλειοΰς» καί τής «Ημέρας» έσμέν λίαν εύέλπιδες δτι Οά παύσουν πλέον 
τοΰ νά δεχΟώσι παρά τοΰ Συλλόγου τούτου τδ άντίτιμον τών άλλως τοσοϋτον 
ωφελίμων ζαί άξιολόγων έφημερίδων των. ’Ιδίως δφείλομεν πολλάς χάρι- 
τας, Κύριοι, καί εύγνωμοσύνας εις τούς παρ’ήμΐν δ ημοσιογράφους, τούς άξι
οτίμους ζ.ζ. I. Σαμιωτάκην, Γ. Καρύδην ζαί Μ.Χαμουδόπουλον, οϊτινες ού μόνον 
άποστέλλουσι δωρεάν ανέκαθεν τά άξιόλογα αύτών φύλλα, άλλά ζαί πάν δ,τι 
άφορα τόν Σύ7.λογον ήμών εύχαρίστως ζαταχωροΰσι, καί τά δέοντα πρός ύπο- 
στήριξιν ζαί προαγωγήν αύτοϋ αύτοζλήτως καί αύτοπροαιρέτως γράφουσιν.

Έντός τοΰ Αναγνωστηρίου είναι έκτεΟειμένα καί δύο διαγωνίσματα άπο- 
σταλέντα τό μέν έζ Σερρών παρά τοΰ αύτόθι φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου θέμα 
έχον τήν ιστορίαν τής Μακεδονίας, τδ δέ έκ Σύμης παρά τοΰ αύτόθι Αναγνω
στηρίου «ή Αίγλη» περί τού «τίς ό κατά τάς άνατολικάς Σποράδας έθνικός βίος 
ζαί ή γλώσσα τών νεωτέρων Ελλήνων, άμιγής παντός άλλοφύλου στοιχείου.»

Περί τής Ό ρ γ α ν ο 0 ή κ η ς ζαί τοΰ 
Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι ζ ο ΰ Μουσείου.

ΙΓρώτην ήδη φοράν, Κύριοι, ό Σύλλογος ήμών ήξιώθη νά απόχτηση καί όρ- 
γανοθήκην διά τάς συσζευάς τής πειραματικής Φυσικής, καί μικρόν άρχαιολο- 
γικόν Μουσεΐον. Διά τοΰ χρηματικού ποσού είσπραχθέντός τδ παρελθόν έτος 
έζ τών έκουσίων συνδρομών τών άξιοτίμων μελών κατά προτροπήν έμήν, 
ζαί έμβασθέντος είς Ιίαρισίους πρός άγοράν πειραματικών δργάνων, έφθασαν 
ένταΰθα σώα καί άβλαβή πάντα τά είς τό κατάστημα τών κ.κ. Hachellc e( Cie πα- 
ραγγελθέντα περί τάς άρχάς τής α.' περιόδου τοΰ λήξατος τούτου Συλλογι
κού έτους. Τά πλεϊστα είναι έζ τών άφορώντων τδν στατικόν καί δυναμικόν 
'Ηλεκτρισμόν. ΙΙαραλείπων τά πολλά, άναφέρω μόνον τά κυριώτεοα καί τά 
μάλλον λόγου άξια, ο’α ή Ηλεκτρική μηχανή τοΰ 'Ράμσδεν, ή έκ 50 ζευγών 
στήλη τοΰ Βοΰσεν, ή έκ 50 έπίσης ζευγών ς·ήλη τοΰ Μούγκ, ή συσκευή τοΰ ήλεκ- 
τρικοΰ φωτός ώς καί ό διά τδν αύτόν σκοπόν έπινοηΟείς ύπδτοΰΦουκώ ρυθμις-ής, 
Λουγδουϊζαί λάγηνοι διαφόρου μεγέθους, τό γαλβανόμετρου, ό ήλεκτρομαγνή- 
της τοΰ Πουϊλλέ, τό πηνίου (bobine) τοΰ 'Ρούμκορφ, τά άναγκαΐα τής γαλ
βανοπλαστικής, ή συσκευή τοΰ τηλεγράφου τοΰ Μορσείου συστήματος, έπίσης 
δέ καί ή τοΰ αλφαβητικού· προσέτι τά καυστικά κάτοπτρα τοΰ Άρχιμήδους, 
ή πνευματική άντλία, ό μαγικός φανός μετά τών παρεπόμενων, κλπ. κλπ. Ιό 
δλον άξίας περίπου 80 είζοσαφράγζων,

Τοσαΰτα μέν έστωσαν έν συνάψει περί τής Όργανοθήκης είρημένα· έχφράζω
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δέ τήν άδιάσειστον πεποίθησίν μου δτι ή τε επιθυμία τής άζροάσεως τών λοι
πών κεφαλαίων τής πειραματικής Φυσικής, και ή στέρησις τών πρός ταΰτα ά- 
ναγζαιούντων δργάνων, άφ’ ετέρου ή γνωστή και άδιαφιλονείκητος τάσις καί 
αμιλλα τών εντίμων μελών τοΰ Συλλόγου πρός τάς γενναιοδωρίας Οά διευκο- 
λύνωσι μεγάλως τήν βαθμιαίαν αύξησιν τοΰ υλικού τής Όργανοθήκης, όπως 
κατασταθή ήμέραν τινά τό γόητρον τοϋ Καταστήματος τούτου.

Ή σύστασις τοΰ αρτιγενούς καί μικρού αρχαιολογικού Μουσείου όφείλεται 
πρό πάντων, Κύριοι, είς τήν αύθόρμητον και άξιέπαινον φιλοδωρίαν τού αξιότι
μου συμπολίτου ήμών κ. I. Μισθού, πάνυ προΟύμως ποοσενεγζόντος είς τόν 
Σύλλογον τά εξής αρχαιολογικά άντικείμενα: 2 άνάγλυφα,1 επιγραφήν, 1 χεΐρα 
μαρμαρίνην, 1 χρυσούν, 3 άργυρα καί 87 χάλκινα νομίσματα. Πρός ταΰτα 
προσετέθησαν και τά εξής μετϊσηςπροαιρέσεως ζαί προθυμίας ύπό τοϋ ζ. Χρ. Σι- 
μητοπούλόυ δωρηθέντα : 12 άγγεϊα άρχαΐα, 2 νομίσματα άργυρα καί 6G χάλ
κινα. Ό Σύλλογος ήμών εκφράζει δημοσία τήν ευγνωμοσύνην εαυτού καί τάς 
εύχαριστίας πάντων είς τά εύγενή ταΰτα τέκνα τής Σμύρνης, ζαί εύχεται δπως 
πολλοί τών ομογενών μιμηθώσι μέ τόν αύτόν ζήλον πάντοτε τά φιλογενή ζαί 
φιλάρχαια αύτών παραδείγματα. Τούτο εύχομαι καί έγώ άπό καρδίας, διότι τό 
έΟνικόν φρόνημα δέν άναδεικνύεται απλώς διά λόγων κομπαστικών έπί εύ- 
γενεία καταγωγής ή έπί πατραγαΟίαις, άλλά πρό πάντων διά τής σιγηλής, 
έ'μφρονος καί ένδελεχοΰς φροντίδος περί διασώσεως τών ίερωτάτων κειμηλίων 
τής προγονικής εύκλειας, τών θαυμάσιων άντικειμένων τής ελληνικής εύφυίας. 
Δέν Οά ήναι, νομίζω, άζατάλληλον νά προτρέψω ενταύθα τά έντιμα μέλη τού 
ήμετέρου Συλλόγου, δπως προβώσι προσεχ^ώς είς σύστασιν καί μιας διαρκούς 
’Αρχαιολογικής επιτροπής, ής ή σπουδαιότης δέν Οά ήναι μικρότερα τής τών 
άλλων.ΤΙ εκδοσις περιοδικών είναι έργον καί ατόμων, ήϊδρυσις Σχολείων δύναται 
νά έπιτευχθή καί διά τών δημοτικών Συμβουλίων, άλλ’ ή συλλογή αρχαιο
τήτων μόνον καί πρό πάντων δύναται νά κατορΟωθή έπιτυχώς διά τών Συλλό
γων. Άν πανταχοϋ ύπό σπουδαίαν οψιν λάβωσιν οί Σύλλογοι τήν παρατήρησίν 
μου ταύτην, τότε βεβαίως Οά δυνηθώμεν νά άπαλλαχΟώμεν εύχερώς τού νά 
μιαίνωσιν ατιμωρητί ξέναι βέβηλοι χβΐρες τά άγνά ζαί άκίβδηλα πατρογονικά 
ήμών κύ^ηρονομήματα, τά άρχαΐα μας κειμήλια ! Άς παύση πλέον, πρός Θεού, 
ή έντιμος αύτη κλοπή τών ζάλών μας Ευρωπαίων !

ΙΙερί συνδρομών καί δωρημάτων γενομένων 
ύπό τού Συλλόγου.

Ανωτέρω ώμίλησα, Κύριοι, περί τών έξωθεν ύπό φιλομούσων άνδρών 
γενομένων προσφορών ζαί δωρεών είς τόν ήμέτεοον Σύλλογον συνισταμ.έ- 
νων είς χρήματα ή είς βιβλία, ή καί άλλα δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν 
είς τούς άγαθούς σκοπούς αύτοΰ. Άλλ’ ό νόμος εις τε τον φυσικόν καί τόν 
ηθικόν κόσμον δέν είναι βεβαίως τό δέχεσΟαι μόνον, άλλά καί τό διδόναι· άφ’ 
ετέρου £ητόν άρθρον τού Κανονισμού έπιβάλλει ού μόνον τήν ηθικήν καί διανοη
τικήν συνδρομήν τοΰ Συλλόγου τοΐς εχουσιν ανάγκην, άλλά καί πάσαν άλλην

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.

:εριόδου μετζ. 5.
πρός είσπραξιν συνδρομών 

τού

κων. Εκ τούτων όλων καταφαίνεται ότι δέν είναι εύκαταφρόνητα καί τά έκ τοΰ 
Συλλόγου προερχόμενα δωρήματα. Εύχής έργον, Κύριοι, ό Σύλλογος ήμών ευερ
γετούμενος δεόντως ύπό τών δυναμένων και εύπορών ώς μάλις-α, νά κατας-ήση 

; ζαί τής 3οη-
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κατά τά ενόντα ύλιζήν βοήθειαν καί ύποστήριξιν. Τούτων ένεκα, ό Σύλλογος 
ήμών, ζαίπερ μή εύπορών ύλιζώς ώς πρέπει, ζαίπερ δεόμενος πάντοτε πόρων 
διαρκών διά τάς εσωτερικός του άνάγκας, ζαίπερ δαπανών ούκ όλίγα διάτα 
συστηθέντα Σχολεία τοϋ λαοΰ, έν τούτοις δέν έφάνη καθ’ ολοκληρίαν παρα- 
γνωρίζων καί τήν άλλην άποστολήν του. ’Εξωτερικά! προσφορά! ύπό τοΰ Συλ
λόγου κατά τό έτος τούτο έγένοντο αί έξης :

ά) Χρηματικαί.
Γ Είς τήν Σχολήν 'ΡεΟύμνου Κρήτης έπ! τής ά.
2) Είς τόν έζ Νικοπόλεως τής Μικρός ’Α.σία< 

διά τάέκεΐ Σχολεία έλθόντα ίεοέα Χαραλάμπην ΙΓρωτοπαπάν'έδόΘησαν έκ'τεΰ 
Ταμείου τοϋ Συλλόγου μετζ. άργυρα 50, έπ! τής ά. περιόδου.

3' Έπί τής β'. περιόδου άπεστάλησαν είς τήν Νικόπολιν έπ! τώ αύτω σκοπώ 
διά τοΰ προεδρείου τοΰ έν Κ]πόλει Έλλ. Φιλολ. Συλλόγου λίρας όθωμ. 25, 
συλλεγεΐσαι έντεύθεν παρά διαφόρων ομογενών τή συμποάξει τής Τεοάς Μη- 
τροπόλεως καί τοϋ ήμετέρου Συλλόγου.

4) Κατ’ αΐτησ/ν τοΰ προεδρείου τοϋ ’Αναγνωστηρίου «’Ανατολή» έν Κολόη 
δ-ά τό ίδρυόμενον έν Γκιόλδε δημοτικόν σχολεΐον έγοοηνήΟησαν 20 φ ο αν. 10. Γ’ Ο Λ» I 4 · 4 Τ b 4ρ. Εις ριβ/αα.

Άπεφασίσθη ύπό τοΰ Συμβουλίου τού Συλλόγου νά στέλληται έζ τών έκδι- 
δομένων έζάστοτε φυλλαδίων τοϋ Περιοδικού άνά 50 άντίτυπα είς τούς εξής 
Συλλόγους:

1) είς τον έν Κ]πόλει φιλεκπ. Σύλλογον «Μικρά ’Ασία».
2) είς τόν έν Σέρραις φιλεκπ. Σύλλογον.
3) είς τόν έν Θεσσαλονίκη όμοίως.
Έκτος τούτων ό Σύλλογος άποστέλλει δωρεάν άνά έν άντίτυπον τοϋ Πεοιο- 

δικοΰ είς όλα τά σωματεία μεθ’ών συνήψε σχέσεις, ώς καί είς τούς δημοσιο
γράφους καί άλλα τινά ύπέρ τοΰ Συλλόγου έν τώ έςωτερικώ μεριμνώντα πρό
σωπα. Έν ταΐς δωρεαΐς συγκαταριΟμητέον και τάς διά θρανία, βιβλία κ. λ. π. 
έξοδα τών σχολείων χορηγηθείσας ύπό τοΰ Συλλόγου, διά μέν τό δημοτικόν λί
ρας όθ. 50, διά δέ τά του λαοΰ περίπου διπλάσιάς τούτων έν ταύταις συγκαταριθ- 
μητέον προσέτι καί τά προσενεχθέντα είς τήν ’Αγοράν τήν γενομένην ύπέρ τοΰ 
’Ορφανοτροφείου καί τής Εύαγγελιζής Σχολής,άξίας περίπου 70—80 είζοσαφράγ- 
κων. Έκ τούτων δλων καταφαίνεται δτι δέν είναι εύκαταφοόνητ 
Συλλόγου προερχόμενα δωρήματα. Εύχής έργον, Κύριοι, ό 
γετούμενος δεόντως υπό —'----- -·-*· -’·—-
εύρύτερον τον εύεργετικον αύτοΰ κύκλον πρός τούς άδυνατωτέρους ζαί τής βοη-
θείας αύτοΰ δεόμενους.

Περί τοΰ Ταμείου.

καί 
όποιου

δπερ είναι άντιζείμενον τής συντονωτέρας ύμών 
τοσοΰτον άνυπομόνως περιμένετε νά άζούσητε, 

36 
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έκ προμελέτης ή λεληΟώς πως άφήχα τελευταίου, ένώ ώφειλον πολύ πρό- 
τερβν κυρίως νά ομιλήσω, λέγω περί τοΰ ταμείου· διότι δει χρημάτων, και 
ανευ τούτων ούδέν τών δεόντων γίνεται. Άλλ’ είτε πρότερον, είτε ύστε
ρον, πώς νομίζετε, Κύριοι, ότι Οά σας παραστήσω τό ταμεΐόν μας ; πλή
ρες, ή κενόν, ή ούδέτερον άρά γε ; εγώ μάλλον Οά προτιμήσω τήν με
σότητα, ΐνα ή τό αίσθημά σας συγκερασμένον διά τί τω οντι νά μή 
σάς εΐπω ότι είναι πλήρες, άφοΰ εΐσήλΟεν εϊς αύτό καθ’ όλον τό ετήσιον 
διάστημα σημαντική χρηματική ποσό της ; διά τί άφ’ ετέρου νά μή σας 
εΐπω ότι είναι κενόν, άφοΰ έξήλΟεν έξ αύτοΰ σχεδόν άλλη τόση ; εντεύ
θεν δήλον ότι τό τοσούτον καλώς διοικηΟέν ύπό τοΰ αξιότιμου συναδέλ
φου μου κ. Α. Μπαλασκοπούλου ταμεΐον τοΰ Συλλόγου δέν έχει άνΟηράυ 
μέν τήν κατάστασιν του, άλλ’ ούδέ πάλιν είναι βεβαρημένου μέ υπέρογκα 
χρέη. Τό ταμεΐον ήμών έξεπλήρωσε πράγματι τήν άποστολήν αύτοΰ διά 
μέν τής μιας χειρός δεχόμενου τά είσπραττόμενα, διά δέ τής έτέρας δα
πανών αύτά είς τάς πολυειδεΐς τοΰ Συλλόγου άνάγκας. Έν τούτοις έφι- 
στώ, Κύριοι, και κατά τό έτος τοΰτο τήν προσοχήν πάντων είς τό πο
σόν τοΰ ενοικίου· πότε άρά γε Οά έλΟη καιρός νά άπαλλαγώμευ τών 
τοιούτων !

Ένταΰθα περιοριζόμενος νά εκθέσω ύμΐν τά γενικότερα, Οά ύποβάλω 
έντέλει ύπ’ δψιυ ύμών καί τόν Ισολογισμόν τής έτησίας χρηματικήςδια- 
χειρήσεως, ΐνα έκαστος λάβη γνώσιν τής τε ενεργητικής καί τής παθη
τικής καταστάσεως τοΰ ταμείου.

Κατά μέν τήν πρώτην εξάμηνου περίοδο» τοΰ Αναγνωστηρίου είσεπρά- 
χθησαν 16,445 50, κατά δέ τήν τελευταίαν δμηνον τοΰ Συλλόγου περί
οδον είσεπράχΟησαν γρ. 39,492, έτι δέ έκ δανείων 4,829· τό όλο·» γρ. 
60,766 50· έδαπανήθησαν δέ κατά τήν πρώτην μέν περίοδον γρ. 14,492 
50, κατά δέ τήν δευτέραυ 42,305· τό όλον 56,797 50· είς τό όποιον 
προσΟέτοντες καί τό Άποθεματικόν Κεφαλαίου 3,300 όπερ κατά τόν 
Κανονισμόν άφηρέσαμεν έκ τών εσόδων έχομε» 60,097 50 ώστε μένουσι 
μετρητά έν τω ταμείω γρ. 669, εκτός τοΰ ΆποΟεματικοΰ Κεφαλαίου 
δπερ είσέτι δέν διετέΟη. Άπέ.αντι δέ τοΰ δανείου δπερ κυρίως έγεινε διά 
λ)μόν τοΰ Περιοδικού καθώς και διά μικρά τινα άλλα χρέη γενόμενα 
διά τάς άνάγκας τών Σχολείων του λαοΰ απλήρωτα είσέτι, έχομεν τάς 
καΟυστερουμένας συνδρομάς τοΰ τε Συλλόγου και τού Περιοδικού αίτινες 
πολύ ύπερβαίνουσι τό ποσόν τών χρεών· ώστε καίτοι τά έξοδα του Συλ
λόγου κατά τήν λήξασαν περίοδον ηύξήΟησαν πολύ, ούχ ήττον δμως ούχι 
μόνον έκαλύφθησαν ταϋτα διά τών εισπράξεων καί τών γενομένων δωρεών, 
άλλά καί περίσσευμα άπέμεινε τό ΆποΟεματικόν Κεφαλαίου τοΰ Συλλόγου, 
δπερ έντόχως διατιθέμενου καί έπαυξανόμευον χατ’ έτος συμφώνως τώ Κα
νονισμέ δύναται ημέραν τινά νά άπαλλάξη τόν Σύλλογον τού πληρονο- 
μένου ενοικίου του καταστήματος. ’Ιδού ό ’Ισολογισμός τών δύο περιόδων 
τού λήξαντος έτους. ΐ»

ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤ. « Η ΣΜΥΡΝΗ » 

άπό 1 Μαρτίου — 31 Αύγούστου 1872 πρός γρ. 20 τό μετζήτιον.
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ΆπόΤαμεϊον.—Τά μενού- Είς Δανειστάς. — Όσα έ-
τα μετρητάτούπαρελ- πληρώΟησαν πρόςέξό-

3508Οόντος έτους. Γρ. 404 φλησιυ. Γρ.
» ΚαΟυστεοούμενα. — » Τυπωτικά.—Περιοδι-

2609Τής παρελΟούσης πε- κού καί λογοδοσίας. »
ριόδου. “ 85 3 Β ΈξοδαΒιβλιοΟήκης—

» Δικαιώματα Έγγρα- Δι’ αγοράν καί δετικά
2784 50φής.—40 νέων έγγρα- βιβλίων κ.τ.λ. »

φευ των μελών »
ο Τακτικάς Συνδρομάς.

—Καθ’ όλον τό διά-

S00 » Έξοδα ’Οργάνων Φυ
σικής. — Διά ναύλον 
κ.τ.λ. » 1651

στημα. » 13050 » Συνδρομάς Σχολείων.
» Περιοδικόν Άναγνω- —Ύπέρ τής σχολής

στηρίου. — Συναχθεΐ-
738

Νικοπόλεως Γ ρ. 1,000
σαι συνδρομαί. » ύπέρ τής σχο·

1100»> Συνδρομάς Οργάνων λής'ΡεΟύμνης. 100 »
Φυσικής.— Όσα έκτά-

218 50
» Μισθούς υπαλλήλων. 

—Μηνιαία 6. >»
Έξοδα Καταστημα-

1698κτως προσεφερνησα». » 
» Ενοίκια Δωματίων.— »

Όσα έλήφΟησαν άπό
382

τος.—'Όσα καθ’ δλον
τούς ένοιχιαστάς. »

»

τό διάστημα ήκολού- 
Οησαν. »
Διαφορά Νομισμάτων.

1108 50

— Διά τήν προελΟοΰ- 
σαν ζημίαν. » 33 50

» Ταμεΐον.— Γά μεν όν
τα μετρητά. » 1953

Γρ· 16ίί5| 50 Γ? 16145 |50



ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ. 2S5ΟΚΤΑΜΗΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της ΧΡΗΜΑΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΟΜΗΡΟΥ » 

άττό τής 1 Σεπτεμβρίου 1872—30 Απριλίου 1873,πρός γρ4 20 τδ μετζήτιον.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.

Άπό Ταμεΐον. — Τά 
μένοντα μετρητά 
τοΰ παρελθόντος 
’Ισολογισμού. 
ΚαΟυς-ερούμενα.— 
Τού πρώην ’Ανα
γνωστηρίου 
Σμύρνη». 
Δικαιώματα

2ΓΡ 1953

2020
. „ Εγ

γραφής. — Οσα έ- 
πλήρωσαν 133 νέα 
μέλη έγγραφέντα. 
Ταζτιχάς Συνδρο- 
μάς. — Καθ’ δλον 
τδ διάστημα. 
Ενοίκια.—Τών δω
ματίων τοϋ Κατα
στήματος. 
Συνδρομάς Σχολεί
ων. — "Οσα ύπέρ 
τών σχολεί^ τού 
λαοϋ είσεπραχθη- 
σαν.
Περιοδικόν τοϋΣυλ- 
λόγου.—Συναχθεΐ- 
σαι συνορομαί.
Δανειστάς χρημά
των. — Οσα άπό 
διαφόρους.

5320

19500

258

8342

4051

4829

80

20

ΠΛΗΡΩΜΑ).

»

« ή
3 »

»

»
»

4 »
»

» »
*

6

7 Α

*
/

Λ

Εις ’Ενοίκια.—Τοϋ κα
ταστήματος τοϋ 
Συλλόγου καί τοϋ 
Σχολείου τής ο
δού 'Ρόδων.

» Σχολεία.—Διά τήν 
μισθοδοσίαν τοϋ δη
μοτικού διδασκά
λου καί δι’ δσα έ
ξοδα έγειναν είς τά 
σχολεία τού λαοϋ.

-> Τυπωτικά. — Ata 
τήν έκτύπωσιν τοϋ 
Περιοδικού τοϋΣυλ- 
λόγου.

» Μισθούς ύπαλλή- 
λων.—8. μηνών.

» Έξοδα Βιβλιοθή
κης καί ’Αναγνω
στηρίου.

» Γενικά Έξοδα. — 
'Όσα έγειναν καθ’ 
δλον τό διάς-ημα.

» Ε.ΙΙραξίου.—’Απέ
ναντι τοΰ πρός αύ
τόν χρέους τοΰ 
Συλλόγου.

» Διαφοράν Νομισμά
των.—Διά τήν προ- 
ελθοΰσαν ζημίαν.

» Άποθεματικόν Κε- 
φάλαιον.—Είς με
τρητά.

» Ταμεΐον.— Μένον
τα μετρητά.

7 »

9 »

8 »

6 »

Ι ρ> 46274

G » 13113 70

7 » 6295

8 » 2755 40

1885 65

2842 25

2594 45

629 55

6 » 3300

2 » 669
Γρ746274|

Τοσαΰτα, Κύριοι, έν περιλήψει τά κατά τό λήξαν τοΰτο έτος έν τώ Συλλέγω 
γενόμενα, έάν δέ τις δύναται νά σεμνύνηται έπί έργοις άξιολόγοις τετελεσμέ- 
νοις έπί τής άρχής αύτοϋ, ού μικρού άξια νομίζω θά κριθώσι καί τά κατά τήν 
έμήν προεδρείαν έργα τοϋ Συλλόγου. Έν τώ διαστήματι τουτω ό Σύλλογος 
ηύτύχησε νά συσσωματωθή μετά ικανού άριθμοϋ μελών, ού μήν άλλά και 
τό uΠανιώνιου» συνεχώνευσεν δνόματι καί πράγματι έσπευσε νά καταστή μεγα
λώνυμος* έσωτεριχώ; έπλουτίσθη διά βιβλιοθήκης χαί δργανοθήχης, έθεσε 
τά πρώτα θεμέλια ’Αρχαιολογικού Μουσείου, έποίκιλε τήν τράπεζαν τοΰ’Ανα
γνωστηρίου αύτοϋ διά πλείστων όσων έφημερίδων καί περιοδικών φυλλαδίων, 
συνήψε δέ σχέσεις μετά σπουδαιότερων έν τώ έξωτερικώ σωματείων,ού μήν άλλά 
καί ηθικήν ύποστήοιξιν είδε νά ζητούν παρ’ αύτοϋ πολλοί νεοσύστατοι Σύλλο
γοι καί ’Αναγνωστήρια έν τή Μικρά ’Ασία· ίδρυσε Σχολεία τής πρώτης άνάγ- 
κης διά τόν έργατιχόν λαόν καί τούς άπορους παΐδας, εκτός τών έν τοΐς κόλ- 
ποις αύτού Ιδρυμένων εδρών δΓ ανώτερα μαθήματα* ώς εύεργετεΐται παρ’άλ
λων καί δι’ άλλων, ούτω έσπευσε νά έάτεινη καί αύτός τήν εύεργετικήν χάριν 
καί είς τά απώτερα· ύπό άνδρικήν τέλος καθοράται ηλικίαν, έλκύσας πρός 
εαυτόν τήν ύπόληψιν ποθ.λών έντός τε καί έκτος εύΰπολήπτων ομογενών. Εύ
χομαι είς τόν μετέπειτα χρόνον νά καταστή άνδρικώτερος, ούχί δμως καί ζη
τών ταχέως την βακτηρίαν τοΰ γέρουτος.

Περί έ κ λ ο γ ώ ν.

Γενομένων κατά τά είθισμένα, τών αρχαιρεσιών τοΰ Συ'λλόγου έν γενική 
συνεδριάσει τής προπαρελθούσης Κυριακής, διά σχετικής πλειονοψηφίας μέλη 
τού Συμβουλίου διά τό έπιόν έτος έξελέγησαυ οί εξής κ. κ. Γεώργιος Λάτρης 
πρόεδρος, ΙΙρόδιχος Πάγκαλος καί Φωκίων Βουτσινάς αντιπρόεδροι, Κωνσταν
τίνος Εύσταθόπουλος γενικός γραμματεύς, Κωνσταντίνος Ίσηγόνης καί Πα- 
νανός Περράκης ειδικοί γραμματείς, ’Αντώνιος Νορράς ταμίας, Δημήτριος Ά- 
λεξανοράκης βιβλιοφύλαξ, Στυλιανός Κοντολέων έπιμελητής τοΰ ’Αναγνωστη
ρίου, Ιωάννης Κοντόπουλος, ’Αναστάσιος Σεφεριάδης χαί ’Εμμανουήλ Πρα- 
ξίας κοσμήτορες. Άλλά δηλωσάντων κατόπιν τών κ. κ. Γ. Λάτρη καί II. 
ΙΙαγκάλου δι’ αύτογράφων επιστολών των δτι ένεκα τών άλλων πολλών ασχο
λιών των έν τή κοινωνία δέν δύνανται νά άποδεχθώσι τάς προσενε/θείσας αύτοΐς 
θέσεις, έν έκτάκτωσυνεδριάσει έπίτούτου συγκαλεσθείση κατά τήν άκόλουθον Κυ
ριακήν ήτοι τήν τής παρελθούσης έβδομάδος προβάντων τών μελών είς νέας έζ- 
λογάς πρός άντικατάστασιυ τών παραιτηθέντων άνεδείχθησαν διά πλειονο
ψηφίας πρόεδρος μέν ό ζαί τέως τοιοΰτος Σάββας I. Κεσσίσογλους, αντιπρόε
δρος δέ ό ζ. ’Αριστομένης Λάαζαρίς.
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Αξιότιμοι Κύριοι

Ή τύχη έπαιξε, χατά τό λεγόμενον, τον ρόλον της χαΐ πάλιν ό κύ
βος έρρίφθη· ό κλήρος έπεσε·/ έπι τόν Ματθίαν. Μεθ’ δλας τάς έπανείλημ- 
μένας πρότερον τε χαΐ ύστερον διαβεβαιώσεις μου χαΐ παρακλήσεις περί 
άπομακρύνσεώς μου άπό τοϋ ύψηλοϋ άλλά χαΐ λίαν επιμόχθου δι’ εμέ προε
δρικού ύπουργήματος, συμβεβηκός άφ’ ενός απρόοπτον χαΐ ή διά πολλών 
άφ’ ετέρου τεκμηρίων διατρανωθεισα πρός με εμπιστοσύνη σας ήν περί 
πολλοΰ ποιούμαι, ηθικώς μέ ύπεχρέωσαν δπως δεχθώ έκ νέου τό ανώτερο·/ 
τών δυνάμεών μου τοΰτο φορτίον. ’Εγώ μέν αληθώς έργον Προδρόμου 
εϊχον προσπαθήσει νά ποιήσω ένταΰθα κατά τάς μικρός μου δυνάμεις, προ- 
λεαίνων τήν όδον καί κηρύσσων δτι ό έν γεννητοΐς μείζων μου τις καί 
ανώτερος Θέλει θέσει τον Σύλλογον εις τήν προωρισμένην ΰψηλήν αύτοΰ 
περιωπήν· άλλά « άλλαι μέν βουλαΐ ανθρώπων, άλλα δέ Θεός κελεύει»· μή 
δέν ήλθεν έτι τό πλήρωμα τοϋ χρόνου ; Πολλοί γνωρίζουσι τούς λόγους 
δι’ οΰς ήναγχάσθην και άχων νά άναδεχθώ τήν προεδρικήν έδραν. Αί διάπυροι 
εύχαΐ και ή διηνεκής μέριμνά μου είναι νά βλέπω τό γέννημα τούτο τών 
ήμετέρων πόνων σιγηλώς, όμαλώς καί άρμονικώς πάντοτε βαίνον τήν εαυ
τού πορείαν· παν έτερον διάβημα έκτροπισμόν ύπεμφαίνει, καί τό βάραθρο·/ 
ού σπανίως χαίνει έμπροσθεν. Μία ήθική ίκανοποίησις τών κόπων μου και 
εύχαρίστησίς μου είναι δτι έπί τής άχρι τοΰδε προεδρείας μου ούδείς σο
βαρός κλονισμός προφανή έπαπειλών κίνδυνον καί άποσύνθεσιν τοΰ κυριω- 
τέρου μηχανισμού συνέβη κατ’ εύτυχίαν. Τούτο βεβαίως κατά μέγα μέρος 
όφείλεται καί είς τούς τέως μετ’ έμοΰ συνεργασθέντας αξιότιμους συναδέλ
φους. Πέποιθα δέ δτι και οί νεωστΐ έκλεχθέντες συνάδελφοι, ύπό τών αύ
τών αισθημάτων έμφορούμενοι, Οά μέ ύποοτηρίξωσι δεόντως είς τήν πο
ρείαν. Ελπίζω δέ δτι θεία συνάρσει καί τή ομοφροσύνη τών λοιπών αξιό
τιμων μελών, ό Σύλλογος καί κατά τό έπιον έτος όρθώ τω πόδι βαίνω·/ 
καί μηδόλως τής τροχιάς έξερχόμενος Οά παγιούται έτι μάλλον, Οά ευτυχή καί 
Οά έφελκύη έφ’ εαυτόν τήν ύπόληψιν καί τήν εύνοιαν πλείστων άλλων ο
μογενών και αλλογενών.

Έπί τέλους άνακηρύσσων τήν λήξιν τής διορίας τού Συμβουλίου τοΰ 
παρελθόντος έτους, καί τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ άρτίως έκλεχθέντος διά το 
έπιόν έτος, κατέρχομαι τοΰ βήματος, διά μέν τής μιάς χειρός μετά συγχε- 
κινημένης καρδίας αποχαιρετώ·/ τούς παλαιούς φίλους μου καί συναδέλφους, 
διά δέ τής έτέρας προσαγορεύων καί συγχαίρων τοΐς νέοις· έπί πάσι δέ 
έκφράζων τάς ζωηράς εύχαριστίας μου είς τά περισπούδαστα μέλη διά τήν 
πρός έμέ έμπιστοσύνην των καί λοιπούς πάντας διά τής ποθητής παρου
σίας των τιμήσαντας τήν πανηγυρικήν ταύτην ήμέραν άξιοτίμους άνδοας, 
εύχομαι έκ ψυχής τά βέλτιστα καί τά κράτιστα είς τό αντικείμενο·/ μέν 
τών εύχών καί τής λατρείας ήμών, σέμνωμα δέ καί αγλάισμα πάσης τής 
Σμύρνης τόν φιλεκπαιδευτικόν τούτον, λέγω, Σύλλογον »“Ομηρον»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΔΩΡΠΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΜΠΝΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

Δωοεαι 7ίΖ7.7ίΖώ>

'Γό,ΛΟΙ.
ΙΩΑΝ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. — Σοφιστής ήτοι διάλογοι ηθικοί και λόγοι 

συμβουλευτικοί, δικανικοί καί πανηγυρικοί ζατά τινας περιστά
σεις, ύπό Νεοφύτου Δούκα τομ. Α'. 8°*έν Αίγίνη1835. — Πα
νηγυριστής ήτοι λόγοι παντοίας ύλης υπό Νεοφ. Δούκα τομ. Β'. 
δ,ν έν Αίγίνη 1835.

ΑΘ \Ν. ΖΑ.ΧΛΡΙΟΥ. — ’Απομνημονεύματα τού ’Ιωσήφ Γαοιβάλδου ύπό 
Άλεξ. Δουμα δημοσιευθέντα μεταφρ.Μ. Μαλαία, 1 6°’' τομ. 3. Ά- 
Οήνησι 1861.—Αί Σφαγαΐ τής Συρίας,δράμαείς 8 εικόνας ύπό V. 
Sdjour καί Μ.M"Cquar<l μεταφρ. 80* Άθήνησι 1861. — Ήπαλαίά 
καί νέα Ελλάς ύπό Α.Σούτσου 807 Άθήνησι 1849.—Ίς-ορικά 'Ελ
ληνικά διηγήματαύπά’Εμ. Γεωργίου δ0* Άθήνησι 1862. — Ένύ- 
πνιον μιας Έλληνίδος 8ονΠαρισίοις 1860. —Υπομνήματα τρία 
Έλληνις-ί καί Γαθ.λιστί'πρός τάς προστάτιδας τής Ελλάδος δυ
νάμεις καί πρός άπαντα τόν πολιτισμένο·/ κόσμον ύπό Α. Γούδα 
8"'· Κέρκυρα 1862. — Παραίνεσις πρός τήν αύτοΰ μεγαλειότητα 
τόν μέλλοντα βασιλέα τής 'Ελλάδος ύπό Α Γούδα 8°* Άθήνησι 
1863.—Νέον φυλλάδιο·/ τού’Αμπούτ. 8'”'Άθήνησι 1860.—Εικό
νες καί Κύματα, ποίησις δ·”* Άθήνησι 1866. — ’Εγχειρίδιο·/ 
τοΰ έν ίσχύϊ όθωμανικοΰ δικαίου 16°* Άθήνησι 1859.—Τό έθνι- 
ζόν ήμών ζαθήκον πρός τήν κινδυνεύουσαν Ανατολικήν Χριστι
ανοσύνην ύπό Ν. Τίμ. Βουλγάρεως 8°' Άθήνησι 1 60.—Ό Ελ
ληνικός Καθολικισμός ζαί τό έν τή Καθολική έζκλησία σχίσμα 
ύπό Εύαγ. ’Εμμανουήλ 8’·' Έρμουπόλει 1862.—Quelqucs mots 
$ΐιι· la Grfecccl Γβχ-roi Ollion parG M. Levi dis 8°'' Bruxelles 1865 — 
At μεγάλα·, έπιστημονιζαί και Βιομηχανικά! ανακαλύψεις ύπό 
Λ. Φυγιέρου μεταφρ. Α. Φατσέα 807Άθήνησι 1860.— Γυιζώτου 
περί τής θανατικής ποινής ύπό τήν πολιτικήν έποψιν μεταφρ. 
Μιλτ. Ζωγράφου 8ον Άθήνησι 1864. — Οί τάφοι τής Άργολί- 
δος ή ύμνος είς τήν έλευθερίαν τοΰ έξορίστου τοϋ Ναυπλίου 
άσμα Α'. ύπό Σπ. Μαλάζη. δ’7 Άθήνησι 1 863.—Λόγος εκφωνη
θείς τή κζ' δβρίου 1863 κατά τήν έγκαθίδρυσιν τών νέων άρχών 
τού Έθν. Πανεπιστημίου ύπό II. Παπαρρηγοπούλου πρύτανεως
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807 ΆΟήνησι 18G3. — Ό φιλέλλην τής Σφακτηρίας, ποιητική 
εύχή Έδουάρδου Φώσκου S'»* ΆΟήνησι 1852.—Λόγος τοΰ πρίγ- 
κηπος Ναπολέοντος εκφωνηθείς τή 15 Μαρτίου 1865. έν Αία- 
κίω κατά τά εγκαίνια τοΰ πρός τιμήν τοΰ Α'. Ναπολέοντος έγερ- 
θέντος μνημείου 807 ΆΟήνησι 18G5.—Έγχειρίδιον περί καθηκόν
των τών έπί τής στρατολογίας στρατιωτικών επιτροπών μέ έπι- 
συνημμένην συλλογήν τών περί άπογραφής νόμων ύπό I. Άξε- 
λοΰ 8°7 Ναυπλίω 1861. —Διάφορα διηγήματα ύπό Άλεξ. 
'Ραγκαβή τομ. Β'. S'»7 ΆΟήνησι 1857. — ΊΙ άνάπλασ-ς 
τής ανθρωπότητες διά τής όμονοίας ύπό Ίωαν. ΜαΟαρίζου 8'»7 
ΆΟήνησι 1862. —'Εκάβη τοΰ Εύριπίδου παράφρ. Δ. Κούπα 8'»“ 
Κων[πόλει 1865.— Υπόμνημα περί τής νήσου "Εδρας άφ’ ής 
έποχής ζατωκήθη μέχρι τού 1821 ύπό Άντ. Μ-.αούλη 8°7Ά0ή- 
νεσι 1864. — Έπανάστασις τής Νεαπόλεως ή ό Μαζανιέλος ύπό 
Κ. Σ. 807 ΆΟήνησι. — Λύσις φιλοσοφική έπί τοΰ προβλήματος 
τοΰ ανθρωπίνου προορισμού είς ταύτόν τή θρησκεία συμπίπτον- 
τος ύπό Σπ. ΙΙατμίου 8*»7Έρμουπόλει i860.— Λόγος ενός πι
στού ύπό Φ. Ααμεναί μεταφρ. 16'»7 ΆΟήνησι 1860. Ίππόδαμος 
ή άρχα’ι τού συνταγματικού δικαίου ή τό ελληνικόν σύνταγμα 
ύπό Ν. Παππαδούκα S'37 .ΆΟήνησι 1848.—Σκέψεις έπί τής δημο
σίας καί ιδιωτικής έκπαιδεύσεως τών 'Ελλήνων ύπό Λ. Φατσέα 
8°7 Λαμία 1S56.—Περί παιδαγωγικής διδασκαλίας ύπό Κων-. 
Ξανθοπούλου 8’7 Κων[πόλει 1854.— Έπιστολαί περί διδασκα
λίας τής έλλην.γλώσσης ύπό Κ. Ξανθοπούλου 8Ο7Κ'πόλει 1855 
—Κωμωδία ό Καρπάθιος ή ό κατά φαντασίαν ερωμένος ύπό Σ. 
Καρτεσίου 16-»7 ΆΟήνησι 1862.—Σκέψεις ενός ληστοΰ ή ή κα
ταδίκη τής κοινωνίας S'»7 ΆΟήνησι 1861.—Χριστιανικά- άρεταί 
μεταφρ. Άν. Διαμαντοπούλου 807 ΆΟήνησι I860.—Περί ανατρο
φής κορασίων λόγος Σαπ. Λεοντιάδος 8-»7 Σμύρνη’1860. ’— 
Δαρτούλα, Λάτμος, ποιήματα Όσιανού 807 Κεφαληνία 1 862.— 
Ο Βουλγαρισμός πρό τοΰ ιστορικού, τοΰ έΟνοπόλιτικοΰ ζαί τοΰ 

εκκλησιαστικού βήματος ύπό Ε. 8°ν. Κων[πόλει 1864. — Έλε- 
γεϊον είς τόν θάνατον τού Αλεξάνδρου Σούτσου ύπό Σπ. Μα- 
λάκη S'»7 .ΆΟήνησιi860.—Γαριβάλδου βίος 1 6<·7 .ΆΟήνησι 1 859. 
— Ό ιατρός τοΰ λαοΰ, συγγρ. περιοδικόν ύπό Διονυσ. Οικονο- 
μοπούλου τομ. Λ’. 807 Ναυπλία 1S60.—Ή κατάστασις τοΰ φυ- 
σιογραφικοΰ μουσείου τοΰ Πανεπιστημίου ύπό Θ. Όρφανίδου S'»7 
ΑΟήνησι 1865.— Πίνας πρός εΰρεσιν τών ενιαυσίων χρεωλυσίων 

δόσεων άπό 1 μέχοιΐ00 έτών ύπό Ίδομονέως Βιτώρη 807Άθή- 
νησι— ΕκΟεσις τών προσφορωτέρων κατά τής έπιδημικής χολέ
ρας προφυλακτικών καί θεραπευτικών μέσων καί τών μέτρων τοΰ 
ναπροληφΟή είς τό μέλλον ή έκ νέου επιδρομή τοΰ κακού ύπό Λ.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. Ε'.)

Τόνοι.
Τόμοι. - 

Ποθητού 807 . ΆΟήνησι 186G.—Πρός τούς έν Θράκη καί αλλα
χού συμπατριώτας τους καλοΰντας εαυτούς Βουλγάρους έπΐ?θλή 
A'. 807—Έγχειρίδιον περί ανατροφής τών κορασίων ύπό Δ. Ίωαν- 
νοπούλου 16®7 Σμύρνη 1844.—Ό Κόμης Βίσμαρκ ή βιογραφία 
αύτοΰ ύπό Χαρώνδα lG07 Κων)πόλει 1870.—Hisloirc des 
massacres de Syrie en 1860 par Francois Lenornanl. 8° Paris 
1861—Amiquit&s Hdll^niques ou repertoire d’inscriptions et 
d’autres anliquilds, decouvertes depuis l’affranchissemenl de la 
Grece par A. B. Hangab0 4° Allienes 1842.—Lisle alphabdtique 
des rues de Paris. ‘

ΛΠΜ. ΒΡΕΤΟΠΟ1ΆΟΣ. — Φιγγάλος, ποίημα έπικόν τοΰ Όσιανού 
μεταφρ. Γερ. Βολταίρου 8ον. ΆΟήνησι lb64).—Λόγος περί 
Έλληνίδων γυναικών ύπό Γρηγ. Γώγου λεχθείς έν τή έπε- 
τείω εορτή τού έν Βραΐλα Έλλην. φιλομούσου Συλλόγου 
καί έκδοθείς πρός όφελος τού Έλλην παρθεναγωγείου. 8ον. 
Βραΐλα 1872.—Saiul Gregoire de Nazianze, sa vie el exlraile 
de ses ecril< 8 Lille 1851.

ΣΤΥΛ. ΚΟΝΤΟΛΕΏΝ.—Λόγοι Δημοσθένους τομ. 3. Λειψία 1851. 
8ον.—Ανθολογία τής νεωτέρας Έλλην. ποιήσεως, περιέχουσα 
τά έκλεκτότερα ποιήματα τών έξοχωτέρων ποιητών ύπό Κ. 
Άνδρουλάκη 8ον. ΆΟήνησι 1872.—Let Ires archdologiquessur 
Marseille par Μ. Laulard 8° Marseille 1844. , 2

ΛΧ. ΦΟΝΤΡΙΕΡ.—Έγγραφα άφοοώντα τάς Μολυβοούχ^ους σκωρίας
καί τά μεταλεΐα τοΰ Λαυρίου άπό i860—1865 υπό Ανο. 
Κορδέλα 8ον. ΆΟήνησι 1870. '

ΝΙΚΟΔ. Ο1ΚΟΧΟΜΓΔΠΣ.—'Ομήρου Ίλιάς τομ. 2. δον. Λειψία 1871.
—Όμηρου Όδύσεια τομ. 2. δον. Λειψία lb69.—Ξενοφώντος 
άπαντα’τομ. 5. 8ον. Λειψία-1865—1871. — Πλουτάρχου 
βίοι παράλληλοι τομ. 14. 8ον. Λειψία 18GG.— Θουκυδίδου 
Πελοποννησιακός πόλεμοςτομ. 2. δον. Λειψία 1869.—Άρι- 
στοφάνους Κωμωδίαι τομ. 2. δον. Λειψία 1867. — Αισχύλου 
τραγωδία-. δον. Λειψία 1870.—Εύρυπίδου τραγωδία-, τομ. 2. 
δον. Λειψία 1866.— Λοκρικής ανεκδότου έπιγραφής διαφώ- 
τισις ύπό ί. Ν. Οίκονομίδου μετά γαλλικής μεταφράσεως 
4ον. Κερκύρα 1850.—Έποίκια Λοκρών γράμματα τό πρώ
τον ύπό I. Ν. Οίκονομίδου έζδοθέντα 4ον. ’ΑΟήνησι 1869. 
—Έγχειρίδιον οδηγητικόν ποος τήν άνατροφήν τών παιοων 
ύπό Σαπφ. Λεοντιάδος 8ον. Σμύρνη 1S69.—Παραστάσεις δρα- 
ματικαί ύπό Σαπφ. Λεοντιάδος 8ον. Σμύρνη 1871.— Γό θε
ανδρικόν πρόσωπον τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού υπό

37
62
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F. Shall μεταφρ. Γρ. Γώγου δον. Σμύρνη 1869.—'Ιστορία 
τής 'Ρωσσικής αύτοκράτορίας ύπό Νικολ. Καραμσίνου μεταφρ. 
Δημ. Βερναρδάχη τομ. Α'. 8ον. ΆΟήνησι 1855.— Γενικαί 
άρχαί τοΰ έμπορίου ύιίό Γ. Ναύτη τομ. Β'. δον. ΆΟήνησι 
I860.—Οί Καλέργαι καί Λοΰκας Νοταρας δράματα Σπ. Βα- 
σιλειάδου δον. ΆθήνησΙ 1869.—Λεξικόν τών συνωνύμων τής 
Γαλλικής γλώσσης ύπό I. Καρασούτσα δον. ΆΟήνησι 1865. 
—Στοιχειώδης ζωολογία ύπό Π. Ψαρά 8ον. Αονδίνω 1872. 
—’Αττικόν ήμερολόγίον τόΰ έτους 1S69 ύπό Ειρηναίου Ά- 
σωπίόυ δον.’ΑΟήνησι.— Πρακτική Δικαστική έπί τής Πολιτικής 
Δικονομίας καί τ:ΰ ’Εμπορικού νόμου τής 'Ελλάδος ύπό Νεοκλ. 
Καρατζά δον. ΙΙάτραις 1864.—Soirdes de Constantinople par Ch. 
Wismer8°. Paris 1870.— Histoire de la sole par Ernest ParLel 8° 
Paris 1862 —Confidences sur la Turquio par M. DestrillcsS0 Paris 
1856.—Des interdlsrdligieux del'Orionl au st.jel des bions Convcn- 
tiiels daus les principauidsunics par G.Mano 8°.Paris 1864.— La reli
gion primitive des Indo-Europdens par Eugdne Flolard 8° Paris 
1864.— Etudes d'hisloire cl de literature par D. Nisard 8" Paris 
1S59· - L’artistaire, livre des principals initiations aux beanx- 
arls par P. de Montabert 8° Paris 1855· —Voyage a Londres par 
I’Abbd Pobert 8° Limoges.—Raconli Istorici da Vergani 8° Parigi 
1856.—Ιστορία τής έπαναστάσεως τών ΙΙαρισίων τοΰ έτους 
1871 μεταφ. Κ. Σταυρίοου 8ον. Λειψία. 52

ΙΩ ΑΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ.—’Ιδιωτικά τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης 
υπό ίδιου 8ον. Σμύρνη 1866.—Βιογραφία Α. Κυπριανοΰ γυ
μνασιάρχου ’Αθηνών ύπό ίδιου, 8ον. Σμύρνη 1872.—Σχόλια 
εις τάς δημηγορίας τοΰ Θουκυδίδου ύπό Γρηγ. Βερναρδάκη 
δον ΆΟήνησι 1867.—Έγχειρίοιον τής θρησκείας και μυθολο
γίας τών Ελλήνων και 'Ρωμαίων ύπό Stoll μεταφ. II. Ία- 
σεμίδου 8ον. ΆΟήνησι 1865. 4

ΕΥΡΥ. ΣΕΚ1ΑΡΗΣ.—Καρόλου Χόπφ οί Σλάβοι έν Έλλάδι, ανα
σκευή τών θεωριών Φαλμεραύρ μεταφρ. Φ. Ζαμβάλδη δον. 
Βενετία 1872.—Ελληνική άρχαιολογία ύπό Βογεσήνου μετ.
ΆΟήνησι 'Ρουσοπούλου δον ΆΟήνησι 1860. 2

ΝΙΚΟΛ.IIΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ.—’Εθνικόν ήμερολόγίον τοΰ έτους 1870 ύπό
Μαρίνου Βρετοΰ 8ον. . 1

MIX. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ.—Μουσουλμανικόν δίκαιον κατά τάς πηγάς του, 
βυγγραφέν μέν 'Ρωσσιστί ύπό Ν. Τορναούφ μεταφ. έκ τοϋ 
Γαλλικού ύπό Ν. Σακοπούλου τομ. 2. 8ον. Σμύρνη 1871. 2

MIX. ΦΑΚΙΡΗΣ.—The illustrated London News. vol. LIX in foliol871. 1

Topot.
ΧΡΗΣ. ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ.—'Ελληνική εμπορική επιστολογραφία θεω

ρητική τε καί πρακτική ύπό Εενοφ. Ζυγουρα 8ον. Κωνστ)- 
πόλει 1870.

ΔΗΜ. ΣΚΟΥΡΤΕΛΠΣ.—Dictionnaire Grec-Fran^ais par C. Alexandre 
tomes 2. 8°. Paris 1836.—Thdilre de Regnard suivi de ses 
voyages en Laponie, en Pologne etc. 8° Paris 1845.—Histoire 
de ma vie par George Sand tomes 2. 8° Paris 1856 — Κρυγέρου 
Γραμματική τών διαλέκτων τής αρχαίας Έλλην. γλώσσης 
και Ιδίως τής έπικής καί ’Ιωνικής, μεταφρ. Α. Κωστοπούλου 
δον. ΆΟήνησι 1863.

Δ. ΑΑΕ3ΑΝΔΡΑΚΗΣ.—Σύνοψις τής Παγκοσμίου ιστορίας ύπό Γεωργ. 
Ούηβιέρου μεταφρ. Α. Άντωνιάδου τομ. 2. 8ον. ΆΟήνησι 
1859—1861.—Κοσμοσοφία ή τό καθολικόν αλληλέγγυου 
δον. Βρυξέλαις. 1856.—Στεναγμοί, ποιήματα Άντ. Μενούσου 
δον. ΆΟήνησι. 1858.

ΝΕΟΚΛ. ΡΟΔΟΚ1ΝΑΚΗΣ. (έν Ά ΐδινίω) — Χρυσάνθου Νοταρα εισα
γωγή είς τά γεωγραφικά καί σφαιρικά, Ένετίησι 1718.— 
Φριδ. Βαϋμαιστέρου Λογική, μεταφρ. Νικολ. Βαρκόση δον. 
Βιένη 1795.—'Γής Έρμογένους τοΰ Ταρσέως 'Ρητορικής τέ
χνης έξήγησις ύπό Αθανασίου τοΰ Παρίου 4ον. Ένετίησι αψκθ'. 
—Είσοδος φυσικής άκροάσεως κατ’ Άριστοτέλην ύπό Θεο
φίλου Κορυοαλέως τομ. Α'. 4ον. Ένετίησι 1779.—Πλουτάρ
χου Βίοι παράλληλοι μετά παραφράσεως ύπό Ίωαν. Νικολάου 
τομ. Α'. καί Β'. 8ον. Λειψία 1837.—Άπόδειξις τοΰ κύρους 
τών τής νέας ■ και παλαιάς διαθήκης βιβλίων καί τής έν 
αύτοΐς άληθείας ύπεράσπισις ή ανασκευή τής τοϋ Βολταίρου 
βίβλου τής καλουμένης διερμηνευθείσης Διαθήκης 4ον. Βιέν
νη 1794.

MIX. ΤΟΜΠΡΩΦ.— Inquiry in to the opinions of the commercial 
classes of Great Britain in the Suez ship canal by Fred. De Les- 
seps 8° Loudon 1857.—Huits jours a Vienne par M. A. Dermar- 
lean 16° Vienne 1846

ΦΩΚΙΩΝ ΒΟίΤΖΙΝΑΣ.—Ό βασιλεύς ευθυμεί, δραμα Βίκτορος Οΰγου 
μεταφρ. έμμετρος Φ. Βουτζίνα δον Σμύρνη 1872.

H AN'T. ΚΟΚΚΙΝΟΣ.—Αστρονομικόν διάγραμμα ύπό Δημητρίου Φκι- 
αρογιαννίδου Σαμίου χάρται 12. έν Χίω 1871.— Συλλογή 
επιστημονικών καί φιλολογικών πραγματειών μεταφρ. Λ. Ά- 
μίρου, σώματα 6. 8ον. Σμύρνη 1869.

ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ.—Revue numismatique par 1. De Witte 8° 1858.
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ΜΙΑΤ. ΣΕΙΖΑΝ. — Δύο νύχτες μετά τοΰ πειρασμού ύπό ίδιου. 8ον.

Σμύρνη 1873. 1
ΚΩΝ. 3ΑΝΘ0Π0ΥΛ0Σ.—Πρώτη καί μέση έκπαίδευσις χαι περί ά- 

νατροφής και έκπαιδεύσεως τών Κορασίων ύπό Κ. Ζανθοπούλου 
Άθήνησι 1873. 1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. — Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου τόμος Α'.
Χρυσόπηγή καλούμενος, έν ω περιέχεται ή έξήγησις καί δια- 
σάφησις τής κοσμογεννήσεως τοΰ Μωΰσέως, παραφρ. Ίωαν- 
νουτοΰ έκ τής Λίνδου, έχδοθείς σπουδή και συνδρομή του μη
τροπολίτου Σμύρνης Προκοπίου και τών αρχόντων εις φυλ. 
Ένετίησι 1786.—Τοΰ μακαριωτάτου πατριάρχου τής ’Ιερου
σαλήμ Νεκταρίου πρός τάς προσκομισΟείσας θέσεις παρά τών 
έν Ίεροσολύμοις φρατόρων διά Πέτρου τοΰ αύτών μαίστορος 
περί τής άρχής τοΰ Πάπα άντίρρησις 4ον. Ίασίω 1682.— 
Παύλου τοΰ άποστόλου αί ΙΔ'. έπιστολαί, έρμηνευθεΐσαι ύπό 
τοΰ μακαρίου Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, παρα- 
φρασθεΐσαι δέ μετά σημειώσεων ύπό Νικοδήμου Άγιωρείτου 
καί έκδοθεισαι συνδρομή τών παναγιωτάτων πατριάρχων 
Γρηγορίου καί Κυρίλλου καί τοΰ κόμητος Ίωαν. Καποδίςφια 
τομ. Α'. 4ον. Ένετίησι 1819.— Προσκινητάριον τοΰ έν τώ 
Άθωνι ίεροΰ μοναστηριού τοΰ Δοχειαρείου ύπό τοΰ πρωτο- 
συγγέλου Σμύρνης Κυρίλλου. 4ον. Βουκορεστίω 1843.— 
Έρμης ό Κερδώος ή έμπορική έγκυκλοπαιδεία βιβλίον Β'. 
Λεξικόν έμπορικογεωγραφικόν μέρος Α'. καί Β'. υπό Νικολ. 
Παπαδοπούλου δον. Βενετία 1816. , 6

Δωρεάι εξωθεί».

Ν. καί Α. Κ ΑΣΔΑΓΛΗ.—’Ανακαλύψεις καί έφευρέσεις μετάφρ. ιδίων 
16ον Σμύρνη 1872. 1

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚ0ΠΟΥΛΟΣ.—Thirty-five years in the East by Jhon 
Murtin Honigberger vol. 2. 8° London 1852. 2

Ν. I. ΠΑΠΠΑΣ. — Ελληνική γραμματεία ή Γραμματολογία ύπό 
Ίωαν. Σχαπφίου. μετάφρ. Γ. Γενναδίου 8ον. Άθήνησι 1849. 
—ΙΙαράφρασις τών κατά Θεαγένην καί Χαρίκλειαν Αίθιωπικών 
τοΰ 'Ηλιοδώρου 8ον. Σμύρνη 1813.—At πρώται έμπνεύσεις
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Χρήστου Άναστασιάδου 8ον Κων)πόλει 1844.—Τά Άρέσκον- 
τα τοΐς φιλοσόφοις ύπό Εύγενίου τοΰ Βουθ.γάρεως δον 
Βιέννη 1805.—Τακουετίου στοιχεία γεωμετρίας έξελληνίσθέν- 
τα ύπό Εύγενίου τοΰ Βουλγάρεως 8ον Βιέννη 1805.—Τό ψαλ- 
τήριον στιχουργηθέν ύπό Αργυρίου Καράβα δον Σμύρνη 1835. 
—Tbdorie des signes ou introduction a i’dlude des langues ou 
Io sens des mots est mis en action, tomes 2. 8° Paris 1808

Δ. Α. ΧΑΡΙΚΑΗΣ. — Δύο ύπομνήματα πρός τήν Μ. τοΰ Χριστού 
εκκλησίαν κατά τής μισθοδοσίας τοΰ ίεροΰ κλήρου ύπό Γρη- 
γοοίου μητροπολίτου Χίου τοΰ Βυζαντίου, δον Χίω 1872.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ.—Δοχίμιον ιστορίας τής Έλλην. 
γλώσσης ύπό Δημ. Μαυροφρύδου βραβευθέν ύπό τής έπιτρο- 
πής τοΰ Πανεπιστημίου καί έκδοθέν δαπάνη καί έπιστασία τής 
έφορίας τής Ευαγγελικής σχολής, δον Σμύρνη 1871.

ΤΟ ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ.—Χαρικλής,εικόνες αρχαίων 
Ελληνικών ηθών καί εθίμων ύπό Γ. Βέκκερ. μετάφρ. Άρι- 
στομένους Σταυρίδου 8ον Άθήνησι 1871.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ (έν Άθήναις).—Βίοι παράλληλοι τών έπί τής 
άναγεννήσεως τής Ελλάδος διαπρεψάντων άνδρών ύπό ίδιου 
τομ. Ε'. Συνεταιρισμός 8ον Άθήνησι 1872.

ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ (έν Άθήναις).—Περί τής άρχήθεν κοινω- 
τών Ελλήνων πρός τούς ’Ιταλούς καί 'Ρωμαίους καί 

αυτών πρός έκπολιτισμόν τούτων 
ίδιου- έν τέλει δέ, ό τούτου λόγος καί ό τοΰ Α. Βα-

8

1

1

1

1
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

νιας 
τής εντεύθεν έπενεργείας 
ύπό ί 
λαωρίτου ύμνος είς τά αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ 
αοιδίμου πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'. δον ΆΟήν. 1872.

II. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ (έν Άθήναις).—Βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή ίατροΰ 
ύπό Κ. Τανταλίδου 8ον Κωνσ)πόλει 1868.—Γυιζώτου περί τής 
Θανατικής ποινής ύπό τήν πολιτικήν έποψιν μετάφρ. Μιλ. Ζω
γράφου 8ον Άθήνησι 1864.—Συμβάντα τής οικογένειας Βίλο, 
διήγημα ηθικόν καί ιστορικόν, παράδοσις τοΰ βίου Μαρίας Στου- 
άρτης μετάφρ. δον Άθήνησι 1863. — Δημ. Βερναρδάκη όλίγαι 
λέξεις πρός Θεαγενή Αιβαδα είς άπάντησιν τής έπικρίσεώς του 
δον.—Περί τοΰ νέου κανονισμού τοΰ Πανεπιστημίου καί τής 
τύχης τών έν Έλλάδι διδασκόντων κρίσεις τινες δον Άθήνησι 
1860.— Σοφοκλέους Αντιγόνη μετά έμμετρου παραφράσεως 
8ον Άθήνησι. — Αθανασίου Χριστοπούλου Ελληνικά άρχαιο- 
λογήματα δον Άθήνησι 1853.—Αττικά ήτοι περί δήμων Ατ
τικής καί περί τών Άθήνησι δικαστηρίων καί τινων αρχαίων 
καταστημάτων ύπό Διονυσ. Σουρμελή 8ον Άθήνησι 1862.—

1
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Η περί νομής καί τών κατ’ αύτήν αγωγών κατά τό 'Ρωμαϊκόν 
δίκαιον πραγματεία ύπό I. Μολιτώρου μεταφρ. Κ. Βικέλα 8ον 
ΆΟήνησι 1861. — Δοκίμιον περί οικονομικών μεταρυΟμίσεωυ 
ύπό I. Λ. Σούτσου δον ΆΟήνησι 1863.—Περί τής καταστάσεως 
καί διαχειρίσεως τοΰ ναυτικού απομαχικού ταμείου ώς καί τού 
τών χηρών καί ορφανών τών αξιωματικών τοΰ βασιλικού 
ναυτικού ύπό Α. Δοσίου 8ον ΆΟήνησι 1870.—Ό μετά τήν 
άποπεράτωσιν καί άνακαίνισιν τοΰ εθνικού Πανεπιστημίου 
φιλοσοφικός τών δέκα λίβελλος δον ΆΟήνησι 1865.—’Εγ
χειρίδιου τού έν ΐσχύϊ ’Οθωμανικού δικαίου ύπό Δ. Κασβίκη 
16ον ΆΟήνησι 1<59.—Ααμαρτίνου ποιητικά». μελέται έμμέ- 
τρως μεταφρασΟεΐσαι κατ’ εκλογήν ύπό Άγ. Βλάχου 8 ον 
ΆΟήνησι 1864.—Αναργύρου Άνδρέα X. Αναργύρου άπάν- 
τησις προς τόν I. Σακκελίωνα έπί γεωγραφικών τινών πται
σμάτων έν τώ Α'. τόμω τών Σπετσιωτικών ύπ’ αυτού διορ
θωμένων δον ΆΟήνησι 1864. — Τά ιατρικά θαύματα τοϋ 
τακτικού καθηγητού, ήτοι ή άπάντησ'.ς τοΰ Κ. Μακκά ύπό Δ. 
Αίγηνίτου δον ΆΟήνησι 1857. — Τό μωρόν άλας ύπό Γ. 
Ζωχιοΰ δον ΆΟήνησι 1857.—Όσιανοϋ ποιήματα Δαρτούλα, 
Αάτμος μετάφρ. Π. Πανα 8ον Κεφαληνία 1862.—Γυιζώτου 
Βάσικτων μετάφρ. 8ον Πάτραις 1852.—Πραγματεία περί τού 
καταλληλοτέρου διά τήν Ελλάδα οικονομικά πολιτικού οργα
νισμού ύπό Στάμου Τρικαλιώτου 8ον ΆΟήνησι 1865.—Περί 
ψηφοφορίας ή έκλογικής ικανότητος έναίσιμος διατριβή Άρις-ομ. 
Θεοδωρίδου 8°ν ΆΟήνησι 1364. — Οί Σπινθήρες συγγρ. έμ
μετρον καί πεζόν ύπό X. Σακελλαριάδου τομ. Α'. 8ον Ά- 
θήνησι 1864.—Οί κατά τήν κηδείαν καί το μνημόσυνου τού 
αοιδίμου Μιχαήλ Σούτσου, πρώην ήγεμόνος τής Μολδαυίας, 
έκφωνηΟέντες έπιτάφιοι λόγοι ύπό Κ. Κουτογόνου, II. Σούτσου 
καί Άλεξ. Λυκούργου 8ον ΆΟήνησι 1864.—Έθυϊκοπολιτική 
Ελλάς τοΰ 1865 ύπό Αχ. Λεβέντη 8ον Galalz 1865.— 
Χρυσούν πόνημα Αριθμητικής ύπό Κυρίλλου Φωτεινια Χίου 
8ου Έρμουπόλει 1848.—Δοκίμιον Κυβερνητικής ή περί πο
λιτείας ύπό Α. Έοιπίδου 16ον ΆΟήνησι 1862.—Τύποι τώυ 
συναλλαγών καί τής διεξαγωγής πάσης ύποΟέσεως πολιτικής 
εμπορικής ποινικής καί διοικητικής έν γένει ύπό I. Γιαννο- 
πούλου Ήπειρώτου μέρ. Α'. 8ον ΆΟήνησι 1865.—Σκέψεις 
περί 'Ελλάδος μέρος Β'. 8ου Πάτραις 1864.— Περί πολι
τείας αύτοσχέδιοι στοχασμοί ύπό Άλ. Κουτζαλέξη μετά τοΰ 
συντάγματος τοϋ 1814 8ον. —Des Lords de la incr noire,
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poeies par Alphonse Chapellon 8° Paris 1862. — De 1’usage 
pratique de la langue Greque par Renieri 8’ Paris 1864. — 
Lettres d’un voyageur en Grece par Anatole Dunoyer Γ” 
leltre 8’ Athfenes 1858 — Fantasia e Cuore versi di Marco 
Antonio Canini Italiano di Venezia 8° Atene 1850. 55

Ν. ΔΙΟΜΠΔΟΥΣ (έν Άθήναις)__ Παρατηρήσεις έπί τού συνταχΟνέντος
ύπό τής έπιτροπής τής συνελεύσεως σχεδίου τού’ συντάγμα
τος ύπό Διομήδους Κυριάκού 8°ν ΆΟήνησι 1864.—Παροιμία1. 
Δημώδεις ύπό I. Βενιζέλου 8ον Έρμουπόλει 1867. -

ΘΕΟΔ. Γ. ΟΡΦ.ΑΝΙΔΗΣ (έν Άθήναις).—Άγιος Μηνάς, ποίημα λυ- 
ρικοεπικόν ύπό ίδιου 8ον ΆΟήνησι i860.—Κρίσις τού Βου- 
τσιναίου άγώνος έν έτει 1870 άναγνωσθεϊσα υπό τοΰ ειση- 
γητοΰ Θ. Όρφανίδου 8ον ΆΟήνησι 1870.—Λόγος έκφωνηΟείς 
τή κς·'. Οβρίου 1867 ημέρα τής έπισήμου έγχαθιδρύσεως τώυ 
υέωυ αρχών τοΰ Πανεπιστημίου ύπό ίδιου δον ΆΟήνησι.—Θ. 
Όρφανίδου ποιήσεις τομ. λ', περιέχωυ τήν Χίον δούλην, το 
Τίρι-λίρι καί τόν Πύργον τής Πέτρας δον ΆΟήνησι 1859. 
—Λόγος έκφωνηΟείς τή κδ'. 9βρίου 1863 έπί τή έκγαΟι- 
δρύσει τών νέων αρχών τού Πανεπιστημίου ύπό ίδιου 8ον 
—Deux discours sur quelqucs planles de la Flore Grkque par 
Th. Orfanides, prononces dans les stances du congres interna
tional de Botanique el d’Horticulture de Sl-Pdtersbourg 8° 1870 
—San Minas di Th. Oifanides versione di Luciano Sissa 8° Fer
rara 1807. . 7

ΣΠϊ’Ρ. ΑΝΤΩΝΙ.ΑΔΗΣ (έν Άθήναις).—’.Αρχαιολογία Ελληνική ύπό
Κ. Τρβιγκ μετάφρ. ίδιου ΆΟήνησι 1850. 8ον.—Στοιχειώδης 
ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος ύπό Θ- Κείτλη μετάφρ. ίδιου 
► ον ΆΟήνησι 1869.—'Ιστορικά σκηνογραφήματα ύπό Σπ. 
Ζαμπελίου 8ον ΆΟήνησι 1860.—Σύνοψις τής καθολικής ίς-ο- 
ρίας ύπό Έρ. Ούίτε μετάφρ. ίδιου 8ον ΆΟήνησι 1865.— 
Μήτηρ οικουρούσα ύπό ίδιου 16ον ΆΟήνησι 1870. — Διδα
σκαλία τής Έλλην. ιστορίας ύπό Τρβιγκος μετάφρ. ίδιου 
16ον ΆΟήνησι 1871. — Περί έθιμοταξίας καί χρηστοήθειας 
ύπό τής Κυρίας Δέ Φρεσνή 16ον ΆΟήνησι 1860.—Αρχαι
ολογία Ελληνική ύπό τοΰ Άγγλου Ρ. Β. Παύλου μετάφρ. 
ίδιου δον ’ΑΟήνησι 1852.—'Ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος 
ύπό Θ. Κείτλη μετάφρ. ίδιου 8ου ΆΟήνησι 1850. 9

Σ. ΦΙΛΗΜΩΝ (έν Άθήναις).—Γερβίνου ιστορία τής έπαναστάσεως 
καί άναγεννήσεως τής Ελλάδος τομ. Α'. μετάφρ. Περβά- 
νογλου 8ον ΆΟήνησι 1S64.— Περί Ασύλου, μελέτη Γ. Φι-
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λήμονος. Μέρος Α'. 8ον ΆΟήνησι 1867.—Κρίσπος, τραγω
δία και ό Πλουτήσας Σκυτοτόμος κωμωδία Άν. Άντωνιάδου 
8ον ΆΟήνησι 1870.—Ή κοσμική έξουσία τών Παπών ενώ
πιον τοϋ Ευαγγελίου καί ένώπιον τών ανθρώπων 8ον ΆΟή- 
νησι 18G0. — ’Ιωάννα Δάρκ ή ή Αύρηλιανή παρθένος, Ιστό
ρημα ύπό I. Μισελέ 8ον ΆΟήνησι 1860.—Ή Πάργα, ήτοι 
μονογραφία αύτής από τής κτίσεως μέχρι τής παρά τών 
Άγγλων πωλήσεως εις τούς Τούρκους ύπδ II. Α. Σ. 8ον 
ΆΟήνησι 1861.—Δοκίμιον περί τής Έλλην. έπαναστάσεως 
ύπό Ίωαν. Φιλήμονος τομ. 4. δον ΆΟήνησι 1859—1861. 
—Κικέρωνος περί Πολιτειών μεταφρ. Α. ΣΤ. 8ον ΆΟήνησι 
1839.—Δικηγόρου πάρεργα ή ημερολόγιου απόρου άγωνιστοϋ 
τοΰ 1821 ύπό Γ. I. Φ. 8ον ΆΟήνησι 1870.

ΣΠ. ΑΚΜΠΡΟΥ (έν ΆΟήναις).—Περί Βιλισαρίου Κορενσίου, Έλλη- 
νος ζωγράφου έν Νεαπόλει 155 Α—1643, διατριβή άναγνω- 
σΟεϊσα έν τώ Φιλολογ. Συλλόγω Παρνασσω ύπό ίδιου 4όν 
ΆΟήνησι 1872. — Οΐ έκ μικρών τεχνιτών μεγάλοι άνδρες 
συγγρ. An. de Saini-Gervais μεταφρασΟέν και διασκευασΟέν 
ύπό Σπ. Λάμπρου 8ον ΆΟήνησι 1872.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Λ.Α'ΓΑΣ (έν ΆΟήναις).—Λόγος εισαγωγικός είς τήν δι
δασκαλίαν τών Ιερών μαθημάτων έν τοΐς έν ΆΟήναις γυμνα- 
σίοις περί τής παρ’ ήμΐν καταστάσεως τοϋ θρησκεύματος 
ύπό ίδιου 8ον ΆΟήνησι 1872.

θ. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ (έν ΆΟήναις).—Τά διά τών Βουλγάρων έν τή 
Ανατολή τεκταινόμενα ύπό ίδιου δον ΆΟήνησι 1872.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ (έν ΆΟήναις).—Σκέψεις περί ένώσεως τών απαν
ταχού διεσπαρμένων Ελλήνων διά τής έκκλησίας και τών 
σχολείων ύπό ίδιου δον ΆΟήνησι 1873.

ΦΙΛΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝ ΑΣΣΟΣ (έν ΆΟήναις).—Νεοελληνικά άνά- 
λεκτα ύπό τοϋ φιλολογικού συλλόγου έκδιδόμενα Μέρος Α'. 
8ον ΆΟήνησι 1872.—Περί τοϋ άγιου Αρσενίου μητροπολίτου 
Κερκύρας 876—953· διατριβή άναγνωσθεΐσα έν τώ συλλόγω 
ύπό Σπυρ. ΙΙαπαγεωργίου 8ον Κερκύρα 1872.—Λογοδοσία 
τών κατά τό έβδομον έτος γενομένων τοϋ Συλλόγου Παρ
νασσού ύπό Νιχολ. Λεβίδου 8ον ΆΟήνησι 1873.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (έν ΑΟήναις).—Πρακτικά τής εται
ρίας τοϋ έτους 1871. 8ον ΆΟήνησι.

ΣΠΥΡ. ΒΑΣΙΛΕΙ.ΑΔΗΣ.—Οί Καλέργαι, Δραματικόν δοκίμιον ίδιου, 
δον ΆΟήνησι 1869 σωμ. 10

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (έν Σέρραις).—Ίδιου συλλόγου έκΟεσις
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Τόμοι, 
τών πεπραγμένων άπό τής συστάσεώς του 1870—1872. δον 
έν Θεσσαλονίκη.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ,(έν Κωνσταντινουπόλει).— Σύγγραμμα 
περιοδικόν ίδιου Συλλόγου τομ. Ε'. 1870—1871. 4ον.— 
Ήρακλέους Βασιάδου θρακικός, ήτοι περί τής αρχαίας Θρά
κης χαΐ τών λαών αυτής, δον Κων)πόλει 1872.

ΓΡΠΓΟΡΙΟΣ ΑΡ1ΣΤΑΡΧΗΣ (έν Κωνσταντινουπόλει). — legislation 
Oltomane on leeueil des lois, reghtnmnis, ordonnances, Irail0s, 
capitnialious et mitres documents officiles de I’Empiie Ottoman 
par Gregoire Arislmchi Bey. 8° Eos pie 1875

EMM. I. ΚΡΠΤΙΚΪΔΗΣ.—Τοπογραφία άρχαία καί σημερινή τής Σά
μου ύπό ίδιου δον Έρμουπόλει 1869.—Πραγματεία περί τής 
έρημώσεως καί τοϋ συνοικισμού τής Σάμου υπό ίδιου Έρμου- 
πόλει 1870. 8ον.—Σύλλεκτα, Βασιλείς ή τύραννοι τής Σάμου 
μεΟ’ ιστορικών υπομνημάτων άπό 1330 Π. X.—1476 Μ. X. 
ύπδ ίδιου Έρμουπόλει 1871. δον. — Περίβασις είς τάς μονάς 
καί μετόχια τής Σάμου ύπό ίδιου κατά τό 1854. δον Έρ- 
μουπόλει 1873

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ.—Άλζυών ή κόρη Σίνιδος τοϋ παναρχαίου 
ληστοϋ τής Κόρινθου. Τραγωδία ίδιου δον Κερκύρα 1872.

Ν. I. ΡΑΛΛΗΣ (έν Περγάμω). — Έμίτομος ιστορία καί τοπογραφία 
τής Περγάμου ύπό ίδιου Σμύρνη 1870. 8ον σωμ. 6.

Ο ΕΝ ΑθΗΝ.ΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ πρός διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμά
των. — ΈκΟεσις τών πεπραγμένων άπό τής συστάσεως αύ- 
τοϋ μέχρι τούδε 17 Άπριλ. 1S69 — 31 Δεκεμβρίου 1871. 

Λεξικόν ‘Ομηρικόν περιέχον πάσας τάς 
λέξεις παρ’ Όμήρω καί τοΐς Όμηρίδαις μετά δια- 

πολεμι- 
; τών δυσνοη- 

τοτέοων χωρίων κ.τ.λ. ύπό Κρουσίου, διασκευασΟέν ύπό I. 
ΙΙανταζίδου δον ΆΟήνησι 1873.—Εύγενίου τοΰ Βουλγάρεως 
θεολογικόν νϋν τό πρώτον έκδιδόμενσν ύπό ΆγαΟαγγέλου 
Λοντοπούλου δον Βενετία 1872. —Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 
επιστασία Κ. ΣάΟα έκδιδομένη τομ. Λ', καί Γ'. Βενετία 1872. 
—Κ. ΣάΟα Νεοελληνικής φιλολογίας παράρτημα δον ΆΟή- 
νησι 1870.—Φιλοσοφικά! μελέται περί Χριστιανισμού ύπό 
Αύγ. Νικολάου μετάφρ. Βραίλα Άρμένη καί Α. Μαυρομ- 
μάτου τομ. 3. 8ον Κερκύρα 1865.—Έγχειρίδιον στοιχειω
δών γνώσεων έκ τών έπιστημών τών τεχνών καί τής βιο
μηχανίας μετάφρ. Μιχ. Λάμπρου δον ’ΑΟήνησι 1872. σωμ.

29?

259

3

2

1

4

1

6

μέχρι
8ον ΆΟήνησι 1872.
ευρισκόμενα
φωτίσεως τοϋ οικιακού, θρησκευτικού, πολιτικού καί 
κοϋ βίου τών ηρωικών χρόνων και έρμηνείας

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΑ. Ε')
276
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10.—Οί έκ μικρών τεχνιτών μεγάλοι άνδρες ύπδ Σπυρ. Λάμ
πρου 8ον Άθήνησι 1872. σωμ. 19.—Πρώτη καί μέση έζ- 
παίδευσις και περί ανατροφής και έκπαιδεύσεως τών κορα
σίων ύπδ Κ. Ξανθοπούλου 8ον Άθήνησι 1873 σωμ. 5.— 
Έγχειρίδιον τής ύγειινής σωμασκίας ζατά το σύστημα τοϋ 
Schreber Άθήνησι 1872. σωμ. 10.—Δοκίμιον περί τής δι
δασκαλίας τής Ελληνικής γλώσσης ύπδ Μαρίνου Βεργώτη 
Άθήνησι 1875 σωμ. 2.— Γραμματική τής νέας 'Ελληνικής 
γλώσσης ύπδ Γεωργ. Γεράκη Άθήνησι 1872. σωμ. 20.— 
Αγροτική σοφία ή συνομιλίαι πάπου μέ τούς έγγόνους αύ
τοΰ Άθήνησι 1871 σωμ. 20. — Λί μεγάλαι ’Επιστημονικά! 
ζαί Βιομηχανικά! ανακαλύψεις ύπδ Φυγιέρου μετάφρ. Φατσέα 
σωμ. 5.—Παιδαγωγικόν έγχειρίδιον πρός χρήσιν τών παι- 
δαγωγούντων ύπδ Λέοντος Μελά δον Άθήνησι 1871 σωμ. 
2.—Χριστιανικά! δεήσεις μετά ασμάτων πρός οικοδομήν τών 
Έλληνοπαίοων ύπό Λέοντος Μελά δον σωμ. 3.—Συμβουλαί 
καί όοηγίαι περί διευθύνσεως σχολείων καί νηπιαγωγείων. 
Άθήνησι 1871 σωμ. 2.—Δοκίμιον πρακτικών παιδαγωγικών 
οδηγιών πρδς τούς διδασκάλους Άθήνησι 1866. (α). 108

384

(α) Έκτο; τΰ>·> ανωτέρω βιβλίων συνισταμένων εί; 108 τόμ. ύπό τοϋ αύτοΰ 
Συλλόγου έδωρηθησαν καί διά τί Σχολεία τοΰ λαοΰ τά έ;ίί;. — Συλλογή των 
κατά τά; θεία; λειτουργία; άπασών τών Κυριακών άναγινωσκομένων Ευαγγελίων 
ύπό Δ. I. Έρμουπόλει 1859 σώματα 5.—ΊΊ καινή διαθήκη σωμ. 3.— Επίτομε; 
Γεωγραφία ύπό I. Κ. Βλαστοδ πρό; χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, Έρ- 
μουπόλει 1861 σωμ. 23.—Γεροστάθου Μέρος Β'. σωμ. 20.—Ό άνθρωπο; καί 
τό ζώον ήτοι σειρά άληθών άνεκδότων μετά διδασκαλιών αληθών μετάφρ. 
Έλπίδο; Μελαώη; Άθήνησι 4872 σωμ. 21.— Εικονογραφημένα ηθικά διηγή
ματα μετάφρ. Έλπίδο; Μελαίνη;. Έρμουπόλει 4 872 σωμ. 20.—Σύνοψι; ιερά; 
ιστορία; ύπό Α. Κόρα?, Άθήνησι 1869 σωμ. Ϊ0.— Σύνοψι; ιερά; κατηγή- 
σεω; ύπό Α. Κοραή Άθήνησι 1869 σωμ. 43.—Σύνοψι; ίερϊ; κατηγήσεω; ύπό 
Γ. Μελισταγοΰ;. Έρμουπόλει 1862 σωμ. 7. — Φυσική; Ιστορία; μαθήματα 
ύπό Δ. ’ίαννοπούλου. Έρμουπόλει 4863 σωμ. 40.—Καθήκοντα τών παίδων 
πρό; τού; γονείς αύτών ύπό Κ. Βαρρώ Άθήνησι 4 870 σωμ. 5.—Αλφαβη
τάρια Γ. Κωνσταντινίδου μεγάλα μέν 79 μικρά δέ 127.—Πϊνακε; άναγνώσεω; 
Γ. Κωνσταντινίδου σώματα 3.—Τό δλον βιβλία. 353
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Τόμοι. 384
’Ayjpa τοϋ Συλλο'γοϋ.

Σύνοψις τής παγκοσμίου ιστορίας ύπδ Ούνβιέρου τομ. Γ'.— 
Cours de Physique de l’dcolc polylechnique par M. J. Jamin tomes 
5. 8° Paris 1868—1871.—Elements de Physique expdrimenlale 
el de meteorologic par M. Pouillel tomes 5 8° Paris 1856— 
’Εθνική Βιβλιοθήκη συγγρ. περιοδικόν έτος ς-'. 8ον Άθήνησι 
1870—71.—'Ιστορία τοΰ Γαλλογερμανικοΰ πολέμου 1870— 
1871 μεταφρ. Κωνστ. Σταυρίδου 8ον Λειψία.—Λυσίου Λόγοι 
δον Λειψία 1865.—Ίσοζράτους λόγοι 8ον Λειψία 1869.— 
'Ιστορία τής 'Ελλάδος άπό τής ύπό τών Τούρκων άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως έν έτει 1453 μέχρι τών καθ’ ήμάς 
χρόνων υπό Μενδελσώνος Βαρθόλδυος μεταφρ. Μ. I. Παπαρρη- 
γοπούλου Μέρος Α'. δον Άθήνησι 1δ72.—Traite d’electricil6 
theorique el appliqude par A. De La Rive tomes 5. 8° Paris 1854. 
—Traiti d'eli'clricitd et de magndlisme avec leurs applications 
aux sciences physiques aux arts el a l’mduslrie par M. el Ed. 
Becquerel, tomes 3. 8° Paris 1855.— Ή καινή διαθήκη μετά 
ύπομνημάτων αρχαίων ύπό Θεοκλήτου Φαρμαζίδσυ τομ. Β'. Γ’. 
Ε'. ‘καί Ζ'. 8ον ’Αθήνησι 1842—1845.—’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
έτος έ. δον Άθήνησι 1871.—Ελληνικά ανέκδοτα περισυναχθέν- 
τα καί έκδιδόμενα κατ’ έγκρισιν τής Βουλής και έθνική δαπάνη 
ύπό Κων. Σάθα τομ. Α'. 8ον Άθήνησι 1867.—Λεξικόν Ιστο
ρίας καί Γεωγραφίας, διαλαμβάνον περίληψιν τής ιστορίας, φυ
σικήν καί πολιτικήν χωρογραφίαν, βίους .μεγάλων άνδρών κλ. 
πάντων τών έθνών μέχρι τοΰ νΰν, ύπδ Σ. Βουτυρά, I. Βρετοΰ 
καί Γ. Βαφιάδου τομ. Αζ. δον Κωνσ)πόλει 1869.—La tcrre avant 
le ddluge par Louis Figuier 8° Paris 1872.— La tcrre cl les mers 
par Louis Figuier 8® Paris 1872.—Les insecies par Louis Fi
guier 1869 8°—Les poissons, les reptiles el les oiseaux par 
Louis Figuier 8° Paris 1869.- Les mammiferes par Louis Figuier 
8° Paris 1875. — L’homme primitif par Louis Figuier 8° Paris 
1875. — Enlrcticns populaires publics par Evarisl Thevcnin 8° 
Paris 1866—186S lomes 8. — Conferences populaires failes a 
l’asile imp6rialc de Vincennes sur lo patronage de S. M. I’lmpd- 
ralrice 1868 Paris 59. — Conferences failes a la Gare Saint- 
Jean a Bordeax 1868. tom. 14. —Συνοπτική ιστορία τής Ελ
ληνικής φιλολογίας μέχρι άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως με
ταφρ. Σκούφου Βιέννη 1816 δον 113
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Λ. Μπαλασχόπουλος.
Στ. Κοντολέων.
Γ. Ανατολίτης.
Κ. Τσολαχίδης.
Δ. Καροϋσος.
Κ. Α. Ίσηγόνης.
ΆΟ. Άγγελίδης.
Δημ. Βρετόπουλος.-
Μ. Νιχολαίδης.
Μ. Βελτάχης.
Κ. Κοράλλης.·
Μ. Βαλλής.
Μ. Βαλασιάδης.·
Ν. Ίσααχίδης.
Άλ. Νιχολαίδης.·
Μ. Ψιμολίδης.
Π. Γρηγοριάδης
Γ. Γρηγοριάδης.
X. Ν. ΙΙαντολέων.
II. Δ. ’Αλεξάνδρου.
Ν. ’Εμμανουήλ;
Άλ. Βέλης.
ΆΟ. Ζαχαριου.
Μ. Τρανός.
A. I. Παρασχευόπουλάς. 
(-). Στυλιανόπουλος.
Κ. Άντωνιάδης.
Δ. Κυνηγός.
Άχ. Φοντριέρ.
Φ. Νομικός.
Άρ. Αεάνδρου. 
θ; Παρώδης.
Β. Διογένης.
Σ. 1. Κεσσίσογλους. 
Άλ. Χρηστάχης.
Κ. Καλβοχορέσης

MEAU ΤΑΚΤΙΚΑ.

Δ. Σέμψης,
Δ. Παπάζογλους.
Χρ. Μαυροειδής.
Α. Σεφεριάδης
Ε. Καλογερόπουλος.
I. Κοντόπουλβς.
Χαρ. Αλεξίου.
Ν. Οΐζονομίδης.
I. Φωτιάδης.
Άλ. Χαλιτζής.
Α. Μ. Κασσάπογλους. 
Α. Λάτρης.
Π. Θωμόγλους.
A. Κ. X. Ίορδάνου.
Δ. Παναγιωτόπουλος.
Πρ. I. Σαρίδης.
Ν. Σεϊζάν.
Σ. Δελλαγραμμάτιχας. 
Κ. Άβράμογλους.
Θ. Κουρμουλής.
ΆΟ. Παπανιχολή.
Θ. Κοντόπουλος 
Ή. Άργυράχης.
Ά. Θαλάσσογλους. 
Στ. Παπαδάχης.
Χρ. Κ. Χριστοδουλίδη· 
Ν. Βραβαρίδης 
I. Γεωργούλας.
Γ. Καστρίτσης.
Ή. Βαφέας.
Δ. Ίσηγόνης.
Δ. Πετρόχειλος.
Δ. Α. Άξαρλής.
Π. Γ. Παπάζογλους. 
Ξ. Λάτρης.
Άρ. Μεγαλίδης.

Ί. Κρουσουλέντης,
Γ. Δράχος
Αλ. Κοψαχείλης.
Σ. Πασσαδόπουλος.
Δ. Άλεξανδράχης.
ΆΟ. Σαραντίδης.
Π. Κυδωνόπουλος.
Θ. Μ. Λογοθέτης.
I. Κωνσταντινίδης.
Χρ. Μιχαηλίδης.
Ί. Κήττας.
Κ. Γεωργιάδης.
Κ. Τριανταφυλλίδης.
Δ. Κιουπετζόγλους.
Ά. Νορράς.
Έμ. Κογιόπουλος.
Κ. Σαριγιαννάχης.
Γ. Γιανναχόπουλος.
Θ. Μιχαηλίδης.
Ν. Μ. Ήλιάδης.
Δ. Αποστόλου.
Ά. Γ. Πεστεμαλτζόγλοίλ.
Γ. Παπαδημητρίου.
Δ. Βέργος.
Έμ. Μελαιτίνός.
Μ. Κ. Λυμπούσης.
Ί X. ΆΟανασιάδης.
Β. Γεωργιάδης.
Δ. Λεωνίδας
Χαρ. Παλαιολόγος.
Ν. Δημητριάδης.
Δ. Κουλαμπίδης.
Δ. X. Πεστεμαλτζόγλου.
Μ. Κοχόλας.
ΆΟ Μ. Κασάπογλους.
Ν. Κοχό/.ας

Στεφ. Καρούσος.
Ί. ΙΙανταλέω ·.
Γ. Σταμνάς,
Χρ. Χαμουδόπουλος.
Ε. Τζαντόπουλος.
Σ. Γχίζης.
Μ, Σερεμές.
Δ. Μπαχίνης.
Γ. Τρεμούλης.
Στ. Καρλόγλους.
Ί. Τσιτσεχλής.
Πρ. Σεφεριάδης.
Πο. Τσομπάνογλους. 
1L Γ. Κόκκινος.
Α. Τσουρουζτσόγλους. 
Σεο. Τοραμάνογλους.
Άρ. Βλαχότρουλος.
Ήρ. Γεωργίου.
Μιχ. Κοσσαντέλης.
Έμ. Πραξίας.
Φρ. Δατόδης.
Βλ. Φιλιππίδης.
Κ. Άγγελίδης.
Ί. Ε. Βανέλλης.
Έμ. Κοντολέων.
Π. Μαρκόπουλος.
Ρ. Βέρας.
Δ. Μόσχος.
Έμ. Παπαδημητρίου. 
Μιχ. Διμήτο ρλους.
Δημ. Βαρδαχτσόγλους. 
Δ. Ε. Κασιμάτης.
Δ. Βουγιούχας.
ΌΟ. Φωτιάδης.
Χρ. ΚομποΟέας.
Ά. Ά. Προδρόμου.
Μιχ. Φακίρης.
Ά. Γεωργιάδης.
Στ. Βλέσας.
Μιχ. Σέψης.
Λ. Κλέντζος.
Γ. Μεϊμάρογλους.
Χρ. Παυλίδης.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.
Μιχ. Σαραντίδης.
Ί. Φατσέας.
Κ. Άγγελόπουλος.
Π. Περράχης..
Κ. Λαδόπουλος.
Π. Μ. Κασάπογλους. 
Ί Άχχιόζογλους.
Μ. I. Χατίνογλους. 
Σερ. Κεσίσογλους.
II. 1. Μοστίτσογλους.
II. X. Βασιλείου. 
Ί. Άμπατζόγλους.
Ί. Π. Καμπέρογλους.
Ν. X. Γιοβάννη.
Ν. Μάνεσης.
Ί. Ε Λύγερινός. .
Στ. Μαχρόπουλος.
Δ. Φάλταϊτς.
Ί. ΜατΟαιάχης.
Π. Γεωργιάδης.
X. Αγοραστός. 
Σωφ. Σταματιάδης.
Ί. Αυχουρίνος.
Άρ. Αάσχαρης.
Ί. Μαρτσέλλας.
Ί. Δ. Κασιμάτης.
Ί. Β. Μιχαλάχης.
Κ. Ρΐζος,
Ί. Νιχολαίδης.
II. Ααιμογιάννης.
Γ. ΛογοΟετίδης.
Αρ. Χριστογιαννάχης. 

‘I’· Π. Κυβετός.
Ν. Καλοθής.
Ί. Πρωτόδικος.
Θεμ. Ιατρός.
Λ. Λουχίδης.
Πρ. Πάγκαλος. 
Μιχ. Πάγκαλος.
Λ. Άργυρόπουλος. 
Κ. I. Κασιμάτης.
Χρ. Τριανταφυλλής. 
Δ. Γρέχας.
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Κ. Ν. Κήττας.
Θ. Γεωργακόπουλος.
Κ. Λελούδας.
Π. Μισιρλιάδης.
Έμ. Παγανέλης.
Δ. Φιλιππουπολίτης.
Ί. Φατσέας.
Άλ. Βοτχίς.
Β. Δ. Σμπράος.
Έ. Σεχκιάρης.
Μ. Καλιγέρης.
Δημ. Αουτσόπουλος.
Δ. Γερόμανος.
Δ. Κ. Σαβελλής.
Γ. Ίορδάνου.
Ν. Πανουσιάδης.
Β. Δ. Μεϊμάρογλους.
ΓΙ- Μιχαηλίδης.
Κ. Εύσταθόπουλος.
Γ. Παπάζογλους.
Έμ. Λούπος.
Κ. ΞανΟόπουλος.
Φ. Ά. Βουτσινας,
Π. Ψαράς.
Φίλ. Λεβαδεύς.
Ν. Πατούνας.
Χρ. Σιμιτόπουλος.
Σπ. Ταζης.
Ήλ. 'Ραζής.
Κ. I. ΓΙρωτοπάτσης.
Ήλ. Κιουπετζόγλους.
Φρ. Σκοϋρσος.
Δημ. Χρόνης.
Δ. Κερεστετζόπουλος. 
Άρ. Κουλμάσης.
Κ. θάλλης.
Παρ. Δανιηλίδης.
Κ. Μάγνης.
Ν. Άρώνης.
Ν. Σπανούδης
Δ. Ααμπίδης.
Θ. Σχουλίδης.
Ν. Τερτιρόπουλος.



302
Έ Νιζολαιδης.
Ί Φαφαλέν.
Ί Γλύχας.
Σαζ. Μαξελής.
Δ. I. Τριανταφυλλίδης. 
Ί Κορωναΐος.
Παν. Παπαϊωαζειμίδης. 
Ν. Κωνσταντίνου.
Ά. Καραγιάννης,
Γ. Κ. Βρουζης.
Γ. Λάτρης.
Ήλ. Άχχάσογλους.
Μ. Τομπρόπουλος.
Ν. Τσαχίρογλους.
Δημ. Σώζος.
Άλφ. Γζίζης.
Π. Ν. Πανταλέων.
Γ. Μυλωνάχης.
Ν. Λασχαρίδης.
Φρ. Πετρόπουλος.
Στ. Λογοθέτης.
Χρ. Βέργος.
Φρ. Βούρβαχης.
Ά. Σ. Γεωργιάδης,
Έπ. Βαρυπάτης.
Ν. X. Σταύρου.
Ν. Δάλλας.
Γρ. Άγαθόβουλος.
Λ. Παπαδόπουλος,
Έ. Λασχαρίδης.
Δ. Σέρρας.
Κ. Έπιφανείου.
Δ. Κούτπας.
Μ. Άπέργιος.
Ν. Θαλασσινός.
Κ. Παναγιώτου.
Ν. Ποΰλος.
Γ. Μύρος.
Γ. Κ. Βογιατζόγλους.
Άθ. Βουτσινας.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ,

X. Μιτσόπουλος.
Γ. Δ. Καστρίτσης.
Γ. Τσερλέντης.
Ί. Ταφαρίδης.
Κ. Τσαννίδης.
Θ. Γ. Στυλιανόπουλος.
Δ. Δεσίπρης.
Π. Βαλαβάνης.
Κ. Δ. Χριστοδούλου. 
Ά. Σέχας.
Όθ. Όρνστάϊν.
Κ. Βαχαδώρης.
Ν. Παλαιολόγος.
Ν. Κουλμάσης.
Μιλ. Μουράτιάδης.
Ά. Έ. Μιτάχης.
Έ Σλάβας.
Ί. Μπαλόγλους.
Άλ. Χριστοδούλου. 
Μιλ. Κυριαζίδης.
II. Κήττα’ς.
Ά. Χωρα-.άς.
Κ. Δαπόντες.
Γρ. Καρύδης.
Γ. Νιχολαΐδης.
Ά. Κασάπογλους.
Ί. Παρασζευόπουλος. 
Άλ. ’Εμμανουήλ.
Δημ. Βαφέας.
Κ. Σερεφετίνογλους. 
Ν. Μαρζίδης.
Στ. Μ. Χρυσάζης.
Μιλ. Σεϊζάν.
Ν. Σώζος.
Θ. θωμαιδής.
Μιμ. X. ’Αντωνίου.
Ί Άντωνόπουλος.
Γ. Μανιατάχης. 
Πρ. ’Αναστασίου.
Χρ. Γρηγοριάδης.

Έν. Σταυρίοης.
Άλ. Άλεξόπουλος.
Ί. Ψαρέλλης.
Θρ. Πιτταζός. 
Παντολε'ων Κιρέσογλΰυς. 
Κύρ. Μιχαηλίδης. 
Άγγελής X. Γεωργίου. 
Β. X. Χαραλαμπούς.
II. Σζίτμωο. 
Μ. Κομνηνός.
Ν. Χαδούλης.
Ν. Κωνσταντίνου.
Φ. X. Κω στη.
Δ. Βραβαρίδης.
Π. Καλλιγέρος.
Π. Μ. Πολυχρονίδης.
Σπ. Φατσέας.
Στ. Στάης.
Ί. X. Ίορδάνου.
Ν. Κατρέβας
Κ. Βερβέρογλους.
Κ. Ά. Φαλζών.
Ν. I. 'Ροδοζανάζης.
Δ. Αογιωτατίδης.
Β. Μπόσζοβιζ.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

ΚΪΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΤΣΤΑΘΟΠΟΤΑΟΤ.

Κύριοι.

Εντολή τοΰ νέου Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου παρέρχομαι ένταΰθα πρώ
τον μέν ΐνα ευχαριστήσω ύμάς έπί τή τιμή ήν άπενείματε έμπιστευθέντες 
ήμΐν τήν άμεσον τοϋ ήμετέρου Συλλόγου διεύθυνσίν, έπειτα δέ ζαί ΐνα 
εξηγήσω ύπό τίνων όρμώμενοι αρχών έπείσΟημεν ν’ άναδεχθώμεν το βαρύ 
ζαί δυσανάλογον πρός τε τάς γνώσεις ζαί ήμάς αύτούς οορτίον τοΰτο.

"Ολοι γινώσζετε τήν πορείαν τοΰ Συλλόγου τούτου, ήδη άχούσαντες 
αύτήν έν τή λογοδοσία τοΰ αξιότιμου Προέδρου. Τό δέ υπέρ αύτοΰ ένδι
αφέρον ού μόνον ύμεΐς ένταΰθα ζαθήμενοι μαρτυρείτε, άλλά χαί τών μα
κράν ζαί τών έγγύς ομογενών καταφανέστατα ήχούσατε μαρτύρια. Άλλά 
τό ένδιαφέρον τοΰτο τίς εις ήμάς έζίνησεν ; Δέν εινε αληθές δτι αύτό τό 
όνομα τής πόλεως ήμών ; Δέν εΐνε ό φόβος μή δειχΟώμεν ανάξιοι σταδιοδρόμοι 
πρός τάς άλλας πόλεις τάς πολλά διά τής όμοιας χαί παραπλήσιου όδοϋ 
διαπραττομένας ; Άναμφιβόλως. 'Π Σμύρνη εΐνε ή δευτερεύουσα τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας πόλις είς τε τόν πληθυσμόν καί τό έμπόριον. Αυτή 
λοιπόν ή περιφανής διά τήν άρχήθεν περί τε τά γράμματα καί τόν πο
λιτισμόν εύκλειαν, ήτις ζαί έν χαλεποΐς ζαιροΐς ούδέποτε έπαύσατο χρη
στά παρέχουσα καί μεταδίοουσα, ή γνωστή διά τήν γενναιοδωρίαν καί έ- 
λευθεριότητα τών κατοίκων της, αύτη ή νυν πατρίς ήμών αρμόζει νά μένη 
όπίσω του γενικού τών έν τή Ανατολή λαών εύγενοΰς όργασμοΰ, καί 
άπλοΰς νά γένηται έν τή Ανατολή έμποριζός λιμήν ; Ή πόλις ή ύπό 
τών πηγών τοΰ Μέλητος άρδευομένη καί μετ’ αύτοΰ τήν αθανασίαν κληρο
δότημα κεζτημένη εΐνε δίκαιον νά φανή έπιλήσμων παντός σεβασμοΰ καί 
καθήκοντος πρός ο κέκτηται κλέος, περί τά ΐδια δέ έκαστος τυρβάζοντες 
νά παραιτηθώσι παντός γενικού καί τούς πάντας άφορώντος καλοΰ ; Ούδέν 
τοιοΰτον έχομεν νά μεμφθώμεν τούς προγενεστέρους ήμών, ούδέ έδείχθησάν 
ποτέ τοσοΰτον αφιλόκαλοι καί αφιλότιμοι. Μή γένοιτο λοιπόν ούδέ ήμάς 
νά όνε'δίσωσιν οί έπιγιγνόμενοι έπί τούτω Καθήκον άρα έχομεν νά παοα- 
δώσωμεν άζεραίαν τήν εύλογίαν έφ’ η έγζαυχώμεθα, τό δέ όνομα τής 
πόλεως νά καταλίπωμεν οΐον .λαβρντες έχομεν. Τό δέ καθήκον τοΰτο, δπως 
άλλοτε άλλους, ήνάγζασε καί ήμάς νΰν νά μή δλιγωρήσωμεν τής ύμετέρας 
ψήφου. Ουτοι εΐνε οί λόγοι οί πειθαναγκάσαντες νά δεχθώμεν ήν άνεθέσατε 
ήμΐν έντολήν, βαρεΐαν μέν έν τή συναισθήσει τοΰ μεγαλείου, άλλ’ έλαφράν 
καί κούφην έν τή έζπληρώσει τοΰ καθήκοντος. Προθύμους λοιπόν έζτελε- 
στάς τής ψήφου ύμών έχοντες, δσοι συναισΟάνεσθε ήν έν τώ κόσμω ζαί
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έκαστος χαθ εαυτόν και ώς έθνος κεκλήμεθα εύγενή κλήσιν, πάντες πρό
θυμοι συνέλΟετε ύπό τήν σκιάν τοϋ δένδρου τούτου, δπερ άπό τοΰ πρώτου 
■πρός τήν εύγενή τών γραμμάτων χαί τοΰ πολιτισμού οδόν τό έθνος ήμών 
καλέσαντος φερωνύμως κέκληται. Ύπό τήν σκιάν αύτοΰ, όσον άν ύποτεθή 
μικρόν,. πάντες όυνανται να χαθησωσιν. Έπί δέ τών διαφόρων αύτοΰ κλώ
νων καί φύλλων πάσαι δύνανται αί έπιστήμαι καί αί τέχναι νά στήσωσι 
τάς. φωλεάς αύτών. Δέν τέρπουσι περισσότερον τά ύψηλότερο'ν καθήμενα ή τά 
όξυφωνότερο.ν χελαόοΰντα πτηνά, άλλά τά άρμονικώτερον καί εύφωνότερον, καί 
άν μάλλον πρόσγεια χάθηνται. Δέν λογίζεται ώς έπί τό πολύ τό ποσόν, άλλά τό 
ποιόν, ήτοι ή διάθεσις τοΰ είσφέροντος. Έστιγάρ καί παρά βαιοϊσι 
χάρις. Μία καί δύο φωναΐ δέν παράγουσι, Κύριοι, αρμονίαν, άλλά πολλοί 
ποικίλως συναρμοζόμενοι. Ούδέν τών έν τώ κόσμω μέγα διά μιδς συντελεϊται 
όυναμεως· πλεισται όέ όμοΰ συντιθέμενοι και πολλαπλασιαζόμεναι άνα- 
πτύσσουσι τήν θαυματουργόν εκείνην σύνθετον δι’ής αείποτε τά μεγάλα 
διεπράχθησαν, καί νΰν μάλιστα όσημέραι βλέπομεν γινόμενα. Καί τοι και 
πρός εύόοωσιν τοΰ άγαθοΰ τούτου έργου έχομεν προστατεύουσαν καί παραθαρ- 
ρύνουσαν ημάς εύγενώς πεφωτισμένην “Κυβέρνησιν Σεβαστού Μονάρχου. 
Πμετερον λοιπόν εινε νά πράξωμεν τό καλόν καί μέγα. Διό και γήρα
τος^ φρονησις και νεότητας ισχύς και λόγου δύναμις καί πλούτου μεγαλο
δωρία καί χριστιανικών άρετών άσκησις, πάντα δύνανται έναμίλλως συνερ
χόμενα , και συμπραττοντα νά διευθύνωσι τάς ένεργείας τοΰ συλλόγου τού
του πρός τό κοινόν αγαθόν. Ταϋτα εύχόμεθα έπί τούτοις πεποιθότες έπι- 
καλούμεθα τήν άνωθεν βοήθειαν συναρωγόν καί συναντιλήπτορα τών αγα
θών ήμών προθέσεων- 1

ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΤΑΤΗ

ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ..

ΤΠ.0 Κ.. ΕΤΣΤΑβΟΠΟΤΛΟΓ.

Χώρα τη; γενναιότητα; χαΐ τη; έλευΟερία;, η; ή ίιπερτάτη δόξα 
είσέτι ακτινοβολεί λαμπρώ; διά τών νεφών τοΟ χρόνο». Γενέτειρα 
της επιστήμη;, εύγενέστατον τη; έλευθερία; λείψανον, ζοιτις τη; 
τέχνη;· χαΤρε Ελλά;, σεβαστή, θεία. (Anon.).

«Τριών όντων, κατά Πλάτωνα, τών απάντων, περί ά σπουδάζει πας άνθρωπος, 
τελευταίο-/ καί τρίτον έστίν ή τών χρημάτων όρθώς σπουδαζομένη σπουδή, 
σώματος δέ πέρι μέση, πρώτη δέ ή τής ψυχής». Τής δέ τριπλής ταύτης άν- 
θρωπίνης σπουδής πρώτη μέν είναι ή περί τής ψυχής, άλλ’ ή ιδιαιτέρα έκά- 
στου τούτων ύπέρ τοΰ όλου· μέριμνα εινε τό μέσον τής ένώσεως καί ό δε
σμός δι’ ου συνέχονται άρμονικώτατα. Τό σώμα ΰλη καί- έν τή ΰλη ύπεικει 
εις τόν γενικόν αύτής νόμον· ταύτην μόνον διώκει- καί τά ταύτης επιζητεί-,, 
συμπαρέλχει καί συμπαρέλκεται· τό δέ πνεύμα έκ θεοΰ θειον τά τοΰ πνεύμα
τος έπιζητεϊ καί πρός τόν θεόν πάντοτε ν’ άναβή θέλει (1)· άλλ’ ώς έν νάρθηκι 
τω σώματι τεθειμένο-/ καί ώς πΰρ τή τέφρα έγκεχωσμένον, άνασκαλευόμενον 
μόνον φέγγει καί δύναται νά ένεργήση. Ούτος δέ είναι ό προορισμός τοΰ αν
θρώπου, ή έν τή ΰλη καί διά τής ΰλης τελειοποίησις τοΰ πνεύματος καί άνύ- 
ψωσις είς τήν ευδαιμονίαν. Αΰτη ή τελειοποίησις εινε καί ή άρετή τοΰ αν
θρώπου, δι’ ής· έξομοιοΰται τω Οεώ, ώς λέγει ό Κικέρων· « έστι γάρ άρετή 
ούδέν άλλο ή έν έαυτή συντελεσθεϊσα καί είς ΰψιστον προαχθεΐσα φύσις, δπερ 
έστίν ή τοΰ άνθρώπου πρός τόν θεόν έξομοίωσις.» Άλλά πώς έπιτυγχανεται 
αΰτη ή τελειοποίησις καί πρός τόν Θεόν τοϋ άνθρώπου έξομοίωσις Δύο έν τή 

• αενάφ τοΰ χρόνου ροή καταληπτά ύπάρχουσιν εις τόν άνθρωπον χρονικά 
τμήματα* τό παρελθόν καί. τό μέλλον. Τό μέν πάντα τά πεπραγμένα ύπό τών 
προγενεστέρων προτεθειμένα έχον ύποβάλλεϊ έτοιμα πρός έξέτασιν άλλά 
τό μέλλον άπειρον καί άπωτέρω τής πεπερασμένης τοΰ άνθρώπου. νοητής ό- 
ράσεως κείμενον εινε τό πλεΐστον άσαφές καί σκοτεινόν. Ώς παραγόμενον δέ 
καί αιτιατον τοΰ παρελθόντος, άπό τούτου μόνου καί. νά γνωσθή πιθανώς δύ - 
ναται. ’Ακριβής λοιπόν τοΰ παρελθόντος γνώσις καί ορθή αύτοΰ έπί τοΰ μέλ
λοντος έφαρμογή, τοΰτο δύναται νά προετοιμάση μέλλον εΰδαιμον καί αγα
θόν καί νά άναδείξη τόν άνθρωπον όντως άξιον τοΰ ίδιου έπί γής προορισμοΰ. 
Έντεΰθεν δέ διακρίνονται, οί πείραν έχοντες των απείρων, οί πρεσβύτεροι 
τών νεωτέρων, οί πολυμαθέστεροι τών αμαθέστερων καί έντεΰθεν έγένοντο οί

<Γ> Alteram nobis cun diis, alteram cam bollais commune est. (Sslustius in vita Catilinne I).
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. E'.) 39 
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φοιβόληπτδι ζαί μουσόληπτοι οί γινώσχοντες, ζατά τόν ποιητήν, τάτ’ έόν
τα, τάτ’ έσόμενα, πρότ’ έόντα· καί εντεύθεν τούναντιον καθίστανται 
'οί οειδΊόαίμονες καί δειλοί, εις ούς ή άγνοια τοΰ παρελθόντος καί ή κακή τών 
'πραγμάτων κρίσις απατηλά γεννά δείματα καί καθιστά δυστυχείς καί άθλιους, 
Όοασεϊς μέν κομπαστάς έπί τοϊς κατά τύχην, δειλούς δέ καί' άποδυσπετοΰν- 
τας πρός τάς δυσκολίας καί ατυχίας. ’Ακριβής λοιπόν τοΰ παρελθόντος 
γνώσις, σπουδή 'διηνεκής καί κατά τό δυνατόν έζμάθησις τής ιστορίας 
τών προγενεστέρων'εινε τό μόνον μέσον πρός ήθικήν τοΰ άνθρώπου μόρ- 
φωσιν καί ό άσφαλέστατος τοΰ μέλλοντος οδηγός. « ΊΙ ιστορία έξεταζο- 
μένη βαθύτερου, λέγει συγγραφεύς νεότερος, παρουσιάζεται ώς θαυμάσιου 
ύφασμα έξ δλων τών ποικίλων έκείνων νημάτων έξηφασμένον, έν ω ή 
ΰφανσις πάντοτε έξακολουθεϊ καί δπερ πάντοτε βαίνει έπί τά πρόσω τε
λειοποιούμενου καθ’ ώρισμένους ηθικούς νόμους. Ένταΰθα διοικεί άνωτέρα 
τις δικαιοσύνη, βασιλεύει έν τώ δλω ηθική τις τάξις καί ή ιστορία προ
χωρεί βραδέως πρός μέλλοντα, τινα σκοπόν». Άλλ’ έάν ύπάρχη μερίς τις 
τής άνθρωπίνης γνώσεως ήτις ένδιαφέρει γενικώς καί παντί τρόπω πάντα 
εϊς τήν καλλιέργειαν του ίδιου πνεύματος έπιδοθέντα, αύτη είνε ή ιστορία 
τής Ελλάδος· διότι ή ιστορία έθνους δπερ ού μόνον ούδέποτε άπό τής 
παγκοσμίου σκηνής ούκ έξέλιπεν, άφ’ δτου καί ·έφ’ δσον έχομεν περί ήμών 
γνώσεις, άλλά καί πρωταγωνιστεί τό πλεΐστον, καί δπερ ούδέποτε έπαύσατο 
τέρπσν καί τρέφον διανοητϊκώς καί όδηγοΰν τό ομόφυλον τρισχίλια ήδη 
καί έτι πλείω ετη, αύτη εινε κατά πάντα λόγον ιδιαιτέρας μελέτης καί 
■σπουδής πάσης άξια. Διά ταΰτα δέ έν τοϊς έξής περί Ελληνικής ιστορίας 
τόν λόγον ποιήσομαι, δσον ένεστι διά βραχυτάτων, καί ταΰτα κατ’ άντι- 
παράθεσιν πρός τήν 'Ρωμαϊκήν, έξ ών θέλει καταδειχθή δτι ή ιστορία τοΰ 
Ελληνικού έθνους πρέπει νά είνε τό ιδιαίτερον παντός Έλληνος μέλημα.

«Ή Ελλάς, λέγει ιστορικός τις, είνε ή χώρα έν ή κατά πρώτον άπαν- 
τώμεν πλήθος άναπτύξεων πρός πάν έν τώ άνθρώπω εύγενές καί ώραΐον· 
εινε τό αειθαλές έαρ, έν ω καί ήμεΐς καί πάσαι αί έπερχόμεναι γενεαί 
δύνανται ν’ άναψύχωσι τά πνεύματά των καί νά έμπνέωνται πνευματικάς 
έμπνεύσεΐς.» Καί τώ δντι μόνη ή τοπογραφική τής Ελλάδος Οέσις άρκεϊ 
νά πληροφόρηση δτι προώριστο νά γείνη τοιαύτη καί δτι ό έν αύτή πο
λιτισμός έμελλε νά δειχθή πολύ άνώτερΟς τοΰ έν τώ άνατολικω κόσμω. 
Περιβρεχομένη τά τρία τέταρτα ύπό θαλάσσης- έμπεπαρμένη ώς ύπό πο
λυτίμων λίθων διά τών ύπεραρίθμων αύτής νήσων, δι’ ών τό επιχειρηματι
κόν τών ναυτών της πρός τε τό έμπόριον καί τάς άποικίας ύπεκινεϊτο- 
διακεκομμένη δέ πανταχοΰ τών ακτών της διά βαθέων καί στενών κόλπων 
καί δομών, άτινα δίδουσιν είς τούς κατοίκους χαρακτήρα αμφιβίων διαχε- 
χωρισμένην έχουσα τήν έπιφάνείαν διά φυσικών φραγμών, όρέων, κοιλάδων 
καί φαράγγων τοιούτων ώστε νά διαχωρίζωσι τήν ταύτότητα ομοιομόρφου 
ύλης· ύπό εύκοαεστατον δε ούρανόν εύρισκομένη έδύνατο νά τρέφη πάν είδος 
φυτού· έπιλαμπομενη όε ύπο τοΰ λαμπροτάτου ούρανίου φωτός· καί κατοικουμένη 
ύπό διαφόρων λαών κατά τε τήν αρχήν καί τά έθιμα, τά τε αισθήματα

καί τήν διδασκαλίαν, συνετέλεσε διά τάς διαφοράς ταύτας εις τε τόν βίον,. 
τήν ίσχύν, τήν ένέργειαν καί τήν άμιλλαν όλου τοΰ έθνους και έντεΰθεν 
κατά μικρόν είς τήν παγίωσιν καί έδραίωσιν τοΰ δεσμοΰ καί τής ένώσεως 
τών άρχαίων καί νεωτέρων εθνών, δι’ ής ώς διά γεφύρας ό πολιτισμός 
διεβιβάσθη έκ τής ’Ανατολής είς τήν Δύσιν.—Ή ιστορία τής Ελλάδος 
παριστά είς ήμας τήν ώραίαν καί ποιητικήν τοΰ άνθρώπου ήλικίαν. ΙΙαρι- 
στά νεανίαν δστις βαθμηδόν αύξων καί άνδριζόμενος λαμβάνει τήν τε δια
νοητικήν και σωματικήν ενέργειαν καί έκπλήρωσιν τών πρώτων τής νεα
νικής του ήλικίας ιδεών. Είκονίζει τόν γενναϊον έζεΐνον ήρωα δστις, έγ- 
γυμνασάμενος εαυτόν έν μικροϊς ίδιαιτέροις άγώσι, άνακηρύττεται προ
στάτης τών άσθενών ζαί δυναστευόμενων καί προκινδυνεύει ύπέρ τιμής καί 
δόξης κατά παντός άντιστρατευομένου, ίνα τούς άλλους ίσους έαυτώ κα
ταστήση. Καίτοι δέ πολλαί τών διαφόρων αύτής πο'λιτειών δέν έ.δυνήθησαν 
νά προάχθώσι τών τε εσωτερικών διχονοιών ένεκα ζαί ύπό τής τά πάντα 
καταβρογ'θισάσης ρωμαϊκής δυναστείας, ή ιστορία τής άζμής καί του μεγαλείου 
τών πολιτειών αύτής είνε ή ιστορία τοΰ εύρωπαϊκοΰ γένους έν τή νήπιό - 
τητι αύτοϋ, δτε άπασαι αϊτέ νοητιχαί καί φυσικαί δυνάμεις ανέπτυξαν 
ίσχύν, ένέργειαν καί γονιμότητα όποιαν ούδέποτε έπαυσαν θαυμάζοντες πάν
τες οί συναισθανόμενοι ζαί γινώσχοντες νά έκτιμώσι τάς εύγενεϊς καί ύ- 
ώηλάς τής άνθρωπότητος άρετάς. Έάν δέ τδ σπουδάζειν καθόλου, ώς λέγει 
ό Κϊκέρων είνε έλευθεριώτατον καί φιλανθρωπότατον (humanissimum <Ί 
liberalissimnm) και μεγίστην περιέχη ωφέλειαν καί τέρψιν, πόσον φιλάν
θρωπον ζαί ωφέλιμον ζαί πόσην ώφέλειαν, τέρψιν καί ένίσχυσιν τής φαν
τασίας δέν παρέχει ή σπουδή τής Έλθ.ηνικής ιστορίας, δτε έν καιροΐς· 
θλίψεων καί δυστυχιών έπιθυμοΰμεν νά λησμονήσωμεν τον πρακτικόν κό
σμον ύφ’ ού περιστοιχούμεθα καί νά παραδοθώμεν είς τάς τερπνάς τής νεό
τητάς ποιητικωτάτας αναμνήσεις ! Ούδεμία ιστορία δραματιχωηέρα ταύτης. 
Καί οι κοινοί τών 'Ελλήνων κατά τών ξένων άγώνες καί αύται αί έσω- 
τεριζαί αύτών έριδες ζαί διαμάχαι μετά τών αιτίων καί επεισοδίων έχουσι 
τοιοΰτόν τινα δεσμόν, ζαί παρέχουσι τοιοΰτον ιδιότυπου διάγραμμα έλευ- 
θέρου ένεργείας καί συγζρούσεως ιδιαιτέρων και κοινών, συμφερόντων, 
ώστε πάσαι συμπαρέλζουσαι τόν άναγνώστην έκόντα ά'κοντα τόν ά- 
ναγκάζουσι μετ’ ού πολύ νά ένδιαφέρηται μεγάλως καί νά έπιθυμή, εϊ 
δυνατόν, ένεργητικόν νά λάβη μέρος καί νά σύμπραξη. Μάρτυρες οί άνα- 
γνόντες τήν ιστορίαν τών δύο Ελληνικών πόλεων Σπάρτης καί ’Αθηνών 
μάρτυρες είνε δσοι άνέγνωσαν τον δραματιζώτατον ©ουκιοιδην. Αλλα πλήν 
τοΰ τερπνού, αί σελίδες τής Ελληνικής ιστορίας, καθώς δλων τών πεπο- 
λιτισμένων εθνών, βρίθουσιν ούσιωδεστάτων καί σωτηρ'-ωοεστατων παρα
δειγμάτων. Ένταΰθα ώς έν κατόπτρω ούναταί τις νά προσβλέπη τάς τύχα 
καί πεοιπετείας τοΰ άνθρώπου, τάς άγαθάς καί πονηοάς αύτοϋ ποάξει 
καί τά τούτων σωτήρια ή ολέθρια άπο.τελέσματα· δύναται π. χ. νά γνω- 
ρίση ένθεν μέν δτι ή αύταπάρνησις· καί τό φιλόπατρι τών Αθηναίων ζαί 
τών άλλων Ελλήνων καί ή άπεριόριστος εις τούς νόμους υποταγή τώυ

α»
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γενναίων Σπαρτιατών έσωσαν τήν Ελλάδα άπό τοΰ μεγίστου τής βαρβα- 
ίρότητος κινδύνου, άφ’ ής διεφύλαξαν και τούς μεταγενεστέρους και έθεσαν 
τάς βάσεις τοϋ έ^εξής μεγαλείου καί δόξης των- ένθεν δέ δτι τό άφιλό- 
πατρι, ή άλαζονεία καί φιλοδοξία τινών παρ’ ολίγων κατέστρεψαν αύτήν. 
Έν αύτή βλέπει δτι ό μέν ’Αριστείδης υποχωρεί καί ένδίδων πανταχού σώζει 
τήν πατρίδα καί βεβαιώνει άναμφισβήτητον τό μέχρι τότε αμφισβητούμενοι 
πρωτεϊον τής πατρίδος, ό δέ Κιμων αρπάζει αύτό παρ’ έκόντων τών συμ
μάχων βλέπει δτι ίκανότης άνευ χρηστότητος όλεθριωτάτη εΙνε, μετ’ αυ
τής δέ σωτηριωδεστάτη· διότι ό μέν Θεμιστοκλής, Κίμων, Σωκράτης, 
Δημοσθένης, Φωκίων και τόσοι άλλοι καί φεύγουσιν άγογγύστως τήν πα
τρίδα, καί άποθνήσκουσι γενναίως, μήτε χεΐρας μήτε γλώσσαν κατ’ αύτής 
κινήσαντες, ό δέ Παυσανίας, ’Αλκιβιάδης καί είτις άλλος, έαυτοϊς τήν πα
τρίδα άξιοϋντες δουλεύουσαν καί ούχί εαυτούς τή πατρίδι, συγκατέστρεψαν 
ταύτην μεθ’ εαυτών ή δτι δεισιδαιμονία τυφλή καί άπερίσκεπτος μή όδη- 
γουμένη υπό τής επιστήμης καί τοϋ λίχνου τοϋ θείου φωτός ούχ ήττον 
επιβλαβής καί καταστρεπτική γίγνεται· διότι έν όμοια περιστάσει, τής 
Σελήνης έκλιψιν ίδόντες, ό μέν Περικλής ό μαθητευσάμενος παρ’ ’Αναξα
γόρα, νικητήν καί τροπαιοϋχον τόν στρατόν του έπανήγαγεν, ό δέ Νικίας 
συγκατέστρεψεν έν Σικελία. ’Αλλά πλήν τούτων καί τών τοιούτων μερικών 
ώφελιμωτάτων · παραδειγμάτων, ό σπουδαστής τής Ελληνικής ιστορίας 
συγκοινωνεί πρός λαόν δστις ού μόνον ύπό διακαούς πρός τήν πατρίδα καί 
τήν ελευθερίαν έρωτος ένεπνέετο, άλλά παρήγαγεν είς τε τάς τέχνας, τήν 
—οίησιν, τήν ρητορικήν καί τήν φιλοσοφίαν τά εύγενέστατα καί ύψηλότατα 
τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος προϊόντα, τά όποια υπήρξαν καί Οέλουσιν υ
πάρξει πιθανώς πάντοτε τά άριστα πρός μίμησιν καί σπουδήν παραδείγματα. 
Οί "Ελληνες άπελθόντες έναπέλιπον άναφαίρετον τό ένδυμά των έπί τοϋ νέου 
κόσμου· όλος σχεδόν ό νϋν κόσμος, δύναμαι νά είπω, πληροϋται μνημείων 
τών άρχαίων ήμών προγόνων. Ποιον βιβλίον καλώς γεγραμμένον οίουδή- 
ποτε έθνους δέν περιέχει όνόματα, παροιμίας, άξιώματα καί αποδείξεις έπι- 
στημονικάς έξ ’Ελλήνων; ποιαν πόλιν Ευρωπαϊκήν δύνασαι νά διέλθης χω
ρίς νά ίδης 'Ελληνικά άγάλματα καί κοσμήματα ή Ελληνικών σκευών καί 
τεχνουργημάτων άπομιμήσεις ; εις αύτούς οφείλονται αί άρχαί τών μαθη
ματικών, τής Γεωμετρίας, τής φυσικής, τής Γεωγραφίας, τής άστρονομίας, 
τών νόμων, ή λογική, ή μεταφυσική καί αύτό έν μέρει τό πολίτευμα· δι’ 
όλα δέ ταϋτα καί διά τόν Χριστιανισμόν καί αύτή ή Γλώσσα. Ή ύπεροχή δέ 
αΰτη ούδ’ αύτούς τούς Έλληνας έλάνθανεν δθεν ό γέρων φιλόπατρις Ισο
κράτης οίον προφητικώς λέγει δτι « αί εύεργεσίαι τής Ελλάδος είς τό 
ανθρώπινον γένος δέν εινε έξ εκείνων αίτινες διά μικρότητα διέλαθον καί 
κατεσιωπήθησαν, άλλ’ εινε τηλικαϋται αίτινες καί πάλαι χαί νΰν καί παν- 
ταχοϋ καί λέγονται καί μνημονεύονται. » "Εθνος λοιπόν τό όποιον προ- 
•ήχθη είς τοσαύτην τελειότητα· τό άνθος τοϋ άνθρωπίνου γένους περί ου 
ένδιαφέρονται πάντες όσοι είς δ,τι εύγενές και ύψηλόν έν τώ άνθρώπω 
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άποβλέπουσι, τοΰτο άρά γε έπιτρέπεται ήμεϊς οί άπόγονοι, ήμεϊς οί έπ’ 
έκείνοις χαυχώμενοι μικρόν ή έπιπολαίως νά γιγνώσκωμεν ;

Δύο έχ τών άρχαίων έθνών περισσότερον ένδιαφέρουσι τόν νέον κόσμον 
οί 'Ρωμαίοι καί οί Έλληνες* άλλά τό ένδιαφέρον τό όποιον έγγε- 
ναται είς ήμάς πρός τήν ιστορίαν τής Ελλάδος εινε πολύ διάφορον 
εκείνου τό όποιον αίσθανόμεθα τήν 'Ρωμαϊκήν ιστορίαν σπουδάζοντας. Έν 
τή ιστορία τής 'Ρώμης διακρίνεται άπ’ αρχής μέχρι τέλους ένότης τις, 
τής όποιας ή πόλις 'Ρώμη αποτελεί τό χέντρον περί δ πάσαι αί πράξεις 
περιστρέφονται καί πρός δ μάλλον ή ήττον εύθεΐάν τινα πάντοτε σχέσιν 
έχουσιν. Άλλ’ ή ιστορία τής 'Ελλάδος δέν παρουσιάζει τοιαύτην τινα ενό
τητα πλήν είς ιδιαιτέρας καί έξαιρέτους περιστάσεις, έπί τών γενικών 
πάντων συμφερόντων καί κατά τών κοινών πάντων έχθρών. ΊΙ Ελλάς καί 
έν τή σμικρότητι αύτής συνίστατο έπ τοσούτων πολλών ανεξαρτήτων πο
λιτειών δσων καί πόλεων, ώστε κατά τοΰτο ή ιστορία αύτής εινε, ούτως 
είπεϊν, άδύνατόν τι. Πολλών δέ τών πολυαρίθμων τούτων πολιτειών έλα- 
χίστας γνώσεις έχομεν καί ταύτας λαμβάνομεν, δτε έρχονται είς συνάφειαν 
πρός τινα τών πρώτων πόλεων. Λέγοντας λοιπόν ιστορίαν τής Ελλάδος, 
νοοϋμεν σχεδόν μόνην τήν τών Αθηνών καί τής Σπάρτης, έν οις ή ηγε
μονία ήτο δινρημένη. Δέν ύπάρχει λοιπόν ένότης όποια έν τή 'Ρωμαϊκή 
ιστορία άλλ’ ή έλλειψις αΰτη άντισταθμίζεται ύπό τής ποικιλίας τών πο
λιτικών καί κοινωνικών διατάξεων, καθώς είς τά γράμματα είς α αί ιδι
αίτεροι τής 'Ελλάδος περιστάσεις φυσικώς έδωκαν γέννησιν. Έκαστη πόλις 
καί έκαστη φυλή άφέθη είς έαυτήν καί ήκολούθησε τοϋ ίδιου πνεύματος 
τήν διεύθυνσιν καί κλίσιν, έλευθέρως άναπτυσσομένη. Τοιοϋτον δέ ελεύ
θερος άναπτύξεως παράδειγμα είς ούδέν έθνος ύπάρχει, ήκιστα δέ έν 'Ρώ
μη. Ή 'Ελλάς λοιπόν εινε μικρός καθ’ εαυτόν κόσμος, έν ω ό έπιμελής 
καί προσεκτικός παρατηρητής δύναται νά ίδη πάσαν ποικιλίαν καί τόν διά
φορον τών χαρακτήρων χρωματισμόν έθνους έν ω πάσα φυλή έδυνήθη νά 
άκολουθήση μέν ιδιαιτέραν καί έλευθέοαν τινά άνάπτυξιν, νά διατηρήση δέ 
μετά τών άλλων τόν δεσμόν τόν διακρίνοντα μίαν καί τήν αύτήν οι
κογένειαν.

Ή 'Ρωμαϊκή ιστορία διαφέρει δεύτερον τής Ελληνικής διότι φαίνεται μέν 
πρακτικώς ώφελιμωτέρα, μάλιστα διότι αί διατάξεις αύτής δύνανται νά Οεω- 
ρηθώσιν ώς ή άμεσος βάσις έξ ής αί πολιτικαι χαί χοινωνιχαί ήμών διατά
ζεις ύψώθησον καί τών όποιων αί νεώτεραι εινε εύρυτέρα άνάπτυξις· άλλ’ 
είς παν πράγμα τό όποιον έξευγενίζει τόν άνθρωπον, τόν νοΰν, τήν μνή
μην καί τήν αισθησιν, ή 'ιστορία τής 'Ελλάδος ύπερτερεϊ τά μέγιστα καί δύ
ναμαι νά είπω μετά βεβαιότητος ότι ό άνθρώπινος βίος ούδαμοϋ έκπέ- 
φρασται έντελέστερον καί ποιχιλώτεοον ή έν τή ιστορία τής Ελλάδος. 
•Οί 'Ρωμαίοι είς παν τοϋ πνεύματος προϊόν εινε, ως λέγει ό Γαλλάτης 
Lefranc, άπλοι καί κακοί αντιγράφεις. «Τά αριστουργήματα τών 'Ρωμαίων φαί
νονται άντιγραφοί μάλλον ή ήττον ωχροί, μάλλον ή ήττον ασθενείς, καί 
μεγάλα ξένα ύποδείγματα. Ή δέ ύπόβασις αΰτη καταδηλοϋται μάλιστα έν
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τή ποιήσει, τή τε επική καί δραματική. Ταύτδ δέ δύναται τις νά εί’πη καί 
περί τής φιλοσοφίας· διότι οι 'Ρωμαίοι ούδέν αύτοί έδημιούργησαν σήστημα. 
Μόνον έσπούδασαν, προσωκειώθησαν καί έφήρμωσαν όσα οί "Ελληνες είς φώς 
ήγαγον.» θεωρών τις τά αριστουργήματα τών 'Ελλήνων, όσα έφθασαν είς 
ήμας, λέγει ό Schlegel, ήθελε νομίσει « ότι παρεκάθησαν έν τώ συμβουλίω 
τών Θεών πρός τήν τού ανθρώπου δημιουργίαν. » Έάν δέ ή σπουδαιότης 
τής ιστορίας έθνους τίνος τιμαται έκ τής έπιρροής τήν οποίαν τοΰτο έπε- 
νήργησεν έπί τε τών συγχρόνων καί τών μεταγενεστέρων, και άν πρέπει 
νά προτιμήσωμεν καί θεωρήσωμεν άνωτέραν πολύ, τήν πνευματικήν έπιρ- 
ροήν παρ’ εκείνην ήτις εινε στρατιωτικής κατακτήσεως αποτέλεσμα, τότε 
ούδενός έθνους ή ιστορία δύναται νά παραβληθή καί άμιλλάται κατά τήν 
ωφέλειαν πρός τήν τής Ελλάδος. ΊΙ 'Ελλάς δέν ζατέζτησε μέν τόν κό
σμον διά τής μαχαίρας· ναί· άλλ’ ύπέταξεν αύτόν διά τής ύπεροχής τοΰ 
πνεύματος εις τε τήν τέχνην καί τά ’ γράμματα ζαί άπέκτησεν έντεΰθεν 
αύτοζρατορίαν, μείζονα καί διαρζεστέραν τής διά τών 'Ρωμαϊκών όπλων συ- 
στάσης, οΐτινες ασμένως άνεγνώριζον καί άπεδέχοντο τούς Έλληνας διδα
σκάλους εαυτών είς πάντα τά τοΰ πνεύματος προϊόντα. Οί "Ελληνες έξή- 
πλωσαν καί μετέδωζαν είς τά άλλα έθνη τάς ώφελείας τοΰ πολιτισμένου 
βίου, ούχί διά τής στρατιωτικής βίας καί κατοχής, άλλά διά τοΰ ειρηνικού· 
άποικισμοΰ. κατά τά παράλια τής Μεσογείου, τοΰ Πόντου, τής ’Ασίας, τής 
’Ιταλίας, ’Ισπανίας καί. Γαλλίας· διά δέ τών καταχτήσεων τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου έξήπλωσαν τά Ελληνικά γράμματα άπό τής Μεσογείου μέχρι 
τοΰ ’Ινδού, ώστε περί τάς άρχάς τοΰ Χριστιανισμού ή 'Ελληνική γλώσσα 
έθεωρεϊτο ή κοινή γλώσσα εύγενοΰς καί έλευθερίου άγωγής άπό τοΰ ’Ινδού 
μέχρι τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού καί ώμιλεΐτο, καθώς λέγει ό Κιχέρων έν 
τώ ύπέρ Άρχία, εις δλον σχεδόν τόν τότε γνωστόν κόσμον «gr®ca 1ο- 
quunlur in omnibus fere genlibus.» “Ενεκα δέ τούτου τό Ελληνικόν έθνος 
προώριστο, φαίνεται, καί άλλον υψηλότερον προορισμόν, νά διαδώση διά 
τής γλώσσης του τά μυστήρια καί τάς άληΟείας τής Χριστιανικής θρη
σκείας· διότι, έπειδή ή 'Ελληνική γλώσσα ήτο τότε ζοινοτάτη, άμα συγ- 
γραφέντα Ελληνιστί τά Εύαγγέλια, άπας ό κόσμος έδυνήθη νά τά άποκτήση 
καί διδαχθείς τάς έν αύτοίς άληθείας νά παραδεχθή αύτάς καί γείνη 
Χριστιανός.

Τέλος δέ ή πολιτική τής 'Ελλάδος ύπαρξϊς είχε μέν παύσει ότε οί 'Ρω
μαίοι έγειναν άρχοντες του τόπου, άλλ’ ή πνευματική αύτής ηγεμονία έπέ- 
ζησε καί τής πτώσεως τής 'Ρώμης κατά τήν πέμπτην μετά Χριστόν εκατον
ταετηρίδα καί άμυδρά σκιά 'Ελληνικής άνεξαρτησίας διέμεινεν έν τή Βυζαν
τινή αύτοκρατορία ύπερμεσούσης τής δεκάτης πέμπτης έκατονταετηρίδος. 
Άλλ’ άν καί τό αληθές τής άρχαίας Ελλάδος πνεύμα έξέλιπεν έκ τής μι- 
κρας καί παραλελυμένης πρωτευούσης τής ’Ανατολής, σεβασμός όμως πρός 
τούς μεγάλους άνδρας καί διδασκάλους τής αρχαιότατος διετηρήθη είσέτι 
καί μετά τήν κατάχτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό ’Οθωμανών, διά τών 
εξόριστων, οΐτινες φεύγοντες τοΰ νιζητοΰ τήν μάχαιραν ζατέφυγον είς τήν 

μεσημβρινοδυτιζήν ’Ιταλίαν. Έζεϊ ούτοι μετέδωζαν τό τάλαντον ζαί έσπει
ραν είς γήν αύχμώσαν μέν πρό πολλοΰ, άλλ’ εύφυώς έχουσαν καί όργώ- 
σαν πρός τήν παιδείαν. Έρως τοΰ καλού πρός τε τήν τέχνην καί τά γράμ
ματα ύπήρξεν ό πρώτος τούτων καρπός. Νέαι έδραι διδασκαλίας συνεστήθησαν. 
Τα σκότη τά όποια έπί πολλούς αιώνας έπεσζίαζον τήν Εύρώπην διεσκεδά- 
σθησαν ζαί αρχή νέας τών γραμμάτων χρονολογίας ήρξατο. Τό ελεύθερον 
τής 'Ελλάδος πνεύμα άνέστη έκ τοΰ τύμβου της καί έδιωξε τά νέφη τής 
άμαθείας, έθρ'αυσε τάς άλύσσους τής δεισιδαιμονίας καί -ένεθάρρυνε τό 
ανθρώπινον, ΐνα άναζτήσηται τό δικαίωμα τοΰ έλεύθεοα φρονεϊν, καί τοι
ουτοτρόπως ήνέωξε νέον στάδιον διανοητικού βίου καί ένεργείας, όπερ εινε 
τό καύχημα καί ή δόξα τών ήμετέρων χρόνων.

Τοιαύτη εΐνε ή ιστορία τών ήμετέρων προγόνων, περί ής έγώ ένταΰθα 
γενικά τινα καί άσθενή έγραψα, καί τήν όποιαν κακή κεφαλή ξηρώς πως καί 
μόνον έν τοΐς σχολείοις διαβάζομεν. Τοσαΰτα δέ είπών εύχομαι ΐνα είς τό 
εξής πνεύμα εύθύτερον καί δικαιότερον διευθύνηήμδς είς τήν σπουδήν τής 'Ελλη
νικής ιστορίας, ύπεγερθή δέ πρός τά προγονικά τών γραμμάτων άοιστουργήμα- 
τα ό ζήλος πάντων όσοι άστοχάστως πως βαίνοντες καί άμνημονοΰντες 
τής πατρίου καί υγιεινής τροφής, παραδίδονται τή όθνεία, ούχί τή ύγιει- 
νοτέρα καί ώφελιμωτέρα, άλλά τή νοσωδεστέρα καί λυμαντικωτέρα· όσοι 
τής ^ωστικωτέρας ζαί πραγματικής άμελοΰντες άφίνονται άκορές-ως είς τόν 
άφηρημένον κόσμον, είς τόν κόσμον τών ηδονών καί κακιών, όλεθρίαν γλυ- 
■κύτητα σωτηρίου δριμύτητος προτιμώντες.
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Δέν δύναμαι ηδύφωνος, φοιβρληπτος νά ψάλλω. 

Ιπτάμενος μέ πτέρυγας Πινδάρου θεσπεσίου, 
ΙΙλήν, ώ Ελλάς, μ’ είναι γλψχύ, παρήγορον τοΰ βίο.·* 

Νά σ’ έχω θέμα εύγενές, εύρύ καί. ανθηρόν-

Σέ, φίλη μήτερ, καί. όμαϋ τό τέκνον σου εκείνο,
Τόν "Ομηρόν σου τόν κλεινόν, τόν άξιον σοΰ γόνον, 

Τόν ζηλευτόν σου ραψωδόν, τό θαύμα τών. αιώνων, 
Άμίμητον, αειθαλή, ζωγράφον ζωηρόν.

"Οτε την γήν έχάλυπτον τής άμαθείας σκότη, 
Κ’ ή άγριότης τούς βροτούς δεινώς έταλαιπώρει,

Άπό τής κεφαλής Διός σεμνή, ώραία κόρη 
Έξήλθεν ύπερήφανος παρθένος ή Παλλάς.

ΙΙοΰ επρεπ’ ένδιαίτημα έπι τής γής νά έχης 
Ό κόσμος ήτα άχαρις, φρικώδης ερημιά.

ΙΙαντοΰ κλαυθμοί καί οίμωγαί, παντού ταλαιπωρία. 
Είπε κ’ έβλάστησεν ανθών, παράδεισος 'Ελλάς.

Φώς τότ’ άνέτειλε γλυκύ, γενέθλιαν ταυ κάλλους 
Καί. αύρα έπνευσε ζωής διά φυτών κι’ άνθέων 

Ήκούσθη άσμα έμμουσον, γλυκύτατον καί νέον, 
Κ’ έσκίρτησαν. αντίφωνα τά όρη μέ χαράν.

Ήκούσθη λύρα έξαλλος ή τοΰ ’Ορφέως κι’ άλλων, 
Κ’ ή φύσις πάσα έπαλλε και άψυχος καί. ζώσα,.

Έδάκρυσεν ώς νήπιον, έδάχρυσε γελώσα, 
Ούδείς ποτ’ ηχούσε μολπήν τοσοΰτον λιγυοάν.

Καί φαντασία γόνιμος χατώκισε μέ νύμφας 
Τά κρυσταλλώδη νάματα, τούς σκιερούς δρυμώνας 

Τά πάντα ήσαν ποίησις ’ς εκείνους τούς αιώνας, 
’Απόλλων, Μοΰσαι, Χάριτες έκάλλυνον αύτούς.

Μέ χαριέσσας έορτάς κ’ εύθύμους κανηγύρεις, 
Ό πόνος έκουφίζετο, ηύφραίνετ’ ή καρδία,

Κ’ έφαίνοντο τά έπί γής Ήλύσια Πεδία 
Εις τούς προπάτορας ήμών απλοϊκούς βροτούς.

Πλήν, ώ Ελλάς, ή καλλονή δέν σε έκόσμεϊ μόνη, 
’Εξ ημιθέων έλαμψε·/ ή πρώτη σου άνδρία.

Κ’ είς τούς υιούς σου έμεινε τιμής κληρονομιά,. 
ΙΙιστώς τήν διετήρησαν ώς τής έστίας πΰρ.

Σοί έπρεπεν έξυμνητής τών υψηλών σου έργων
Σοί έπρεπεν ώς άετοΰ νά ήν’ αύτοΰ ή πτήσις,

Τί δύναμιν ένέχρυπτεν ’στα σπλάγχνα τις ή φύσις ? 
Σοί έγεννήθη Όμηρος Οεόγ).ωσοος άνήρ.

Αί άδελφαί ήσπάσαντο τήν Μούσαν Καλλιόπη?, 
Προσαγορεύουσαι αύτήν εύδαίμονα μητέρα 

’Αστέρα δ’ έξ άδάμαντος, περιλαμπή αστέρα 
Στο μέτωπον έπέθηκαν αύτής τό εύγενές.

Καί πάντες οί αθάνατοι ’στά υψη τοΰ Όλύμπου 
Έώρτασαν περιχαρείς τήν γέννησιν εκείνην

Καί πάντων δέ άπηύγαζον τά όμματ’ εύφροσύνην 
Καί προς τό βρέφος έρριπτον τό βλέμμα εύμενές

Ό ούρανός, ώς φαίνεται, κι’ ή γή έν θεία μέθη 
Συμφιληθέντες έτεκον τό κλέος τής πατρίοος, 

Έκ ποταμού δέ Μέλητος καί νύμφης Κριθηίοος 
Τόν θέλει ή παράδοσις, ό μύθος ό καλός.

Ώς ποταμός δέ χαί αύτός ορμητικός καί μέγας 
Τοΰ Πακτωλού λαμπρότερον τό νάμα διαχύνων, 

Κατέκλυσε κ’ έλάμπρυνε τήν χώραν τών Ελλήνων 
Άνάκτων πλουσιότερος ό πένης ό τυφλός.
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Ώς ό Θεός έκ μηοενός έποίησε τό σόμπαν 
Έκ μήνιδσς βρο>τοΰ άνδρος τό ποίημα εκείνο 

Παρήγαγεν ό Όμηρος ! Θαμβοΰμαι, γόνυ κλίνω 
Ενώπιον τοΰ έργου του ώς πρό θεού βωμού.

Τον φωτοβόλον Άνακτα ’Απόλλωνα τον Φοίβον 
Εις νύκτα τρέπει ζοφεράν έν ω παρωργισμένος 

Κατέρχετ’ άογυρότοξος μέ. βέλη ώπλισμένος 
’Οδύνης πλήρη και φθοράς φαρμακερού λοιμού.

Και μυριάδας ’Αχαιών είς 'Αοου προϊάπτει 
Ψυχάς ηρώων, και πυραί άλλεπαλλήλως καίουν.

Ώς δάση πυρπολούμενα τάς φλόγας διαχέουν. 
Τοιαύτη ήτο τοΰ Διάς ή φοβερά βουλή.

Τήν αμβροσίαν κόμην του κίνήσας ό Κρονίων 
Έσάλευσεν έκ βάθρων του τόν μέγαν Όλυμπόν του, 

Κ' ήσθάνθησαν τον σάλον του τά υδατα τοΰ πόντου, 
*Ϊ1 θέλησις ήν ισχυρά, ή νεύσις ύψηλή.

ΙΙλήρης ζωής, δυνάμεως, έκ λάμψεων μυρίων 
Έν ω τα κλέα τών άνδρών καί τών θεών του ψάλλει,

Τό πάν ό μέγας άοιδός είς κίνησιν εμβάλλει. 
Τά πάντα τήν μεγαλουργόν ίσχΰν αύτοΰ λαλούν.

Προβαίνουν ’Αρειμάνιοι καί ’Αχαιοί και Τρώες 
Ί1 γή ύπό τα στιβαρά πατήματα των τρέμει,

Κλαγγής τών όπλων ό αιθήρ άκαταπαύστως γέμεί 
Άσπιςες ό’ ήλιολαμπεΐς παντού φωτοβολούν.

Δείνϊς αρχίζει ό άγων, βροντώδης, φρικαλέος, 
Βαρεΐαι λόγχαι πιπτουσι, περώσι τάς ασπίδας,

Τούς θώρακας, τάς χόρυθας καί τάς περικνημίδας, 
Καί θάνατον σχορπιζουσι τά βέλη τά πικρά.

Οί πρόμαχοι μέ πάταγον άπό τών δίφρων πίπτουν, 
Ί ττιο; πίπτουν ή πρηνείς καί δάζ.νουσι τό χώμα.

Τό αίμα τρέχει κρουνηδόν ό ήρως μένει πτώμα, 
Καί πάλιν άλλος έξαρμά έπ’ άλλον φοβερά».
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Ό Διομήδης 'έρχεται σεμνοπρεπής, άνδρε^ος,
ΙΙρός αθανάτους ό θνητός παλαίει νικηφόρος,

Ήττατ' ή Κύπρις ύπ’ αύτού, ήττατ’ ο αίμοβόρος,
"Αρης πολέμων ό θεός καί τρέποντ’ είς φυγήν.

Έξ ύψους όμως απειλεί ό Ζευς τόν Διομήδην, 
βροντά καί πρό ποδών δεινοί οί κεραυνοί ενσκήπτουν.

Τρέμει τό πδν, οί ίπποι του ύπό τόν δίφρον πίπτουν,
Ό ήρως όμως άτρομος δίψα έχθρών σφαγήν.

« Ή γή ν’ άνοιξη βάραθρον «αί νά μέ καταπίη
ΙΙρίν φύγω ρίψασπις έγώ τής μάχης τό πεδίον. *

Λέγει· πλήν μάτην ό βροτός εις θέλημα τό θειον
Τολμά ποτέ ν’ άντιταχθή, τοΰ ούρανοϋ εχθρός.

Τρις ώρμησ’ υπερήφανος καθ’ Έκτορος τοΰ θείου,
Τρις έκεραυνοβόλησε καί πάλιν ό Κρονίων.

Καί τότε μόνον άφησε τής μάχης τό πεδίον,
Διστάζων, άκων, Ουμαλγής Τυδείδης ό λαμπρός.

Ό γίγας Αίας κληρωθείς, τό μέγα παλληκάρι,
Μέ άγριον μειδίαμα προβαίνει μονομάχος.

Καθ’ Έκτορος τοΰ θαυμαστού ώς έμψυχός τις βράχος· 
Συμπλέκονται, συγκρούονται εις πάλην φοβέραν.

Πληγόνετ’ ό πρωταθλητής τών Τρώων ’στον αύχένα,
Καί μέλαν αίμ’ αναπήδα, τήν πανοπλίαν βρέχει.

Άλλ’ ούδέ τοΰτο τήν ορμήν τοΰ ήρωος κατέχει,
Αρπάζει λίθον μέγιστον μέ χεΐρα στιβαράν.

Τόν ρίπτει κατά Αίαντος είς μέσον τής άσπίδος,- 
Βροντα ό λίθος φρικωδώς πλήν μάταιος εκπίπτει.

Ό δ’ Αίας δράττει μείζονα καί πεοιστρέψας ρίπτει
Καί σχίσας τήν ασπίδα του τόν στρώννει κατά γής.

Τά γόνατα αιμοσταγή τόν ώρθωσ’ ό 'Απόλλων,
Κ’ οί δύο δ’ έτι θάνατον ζητούν τά ξίφη σπώντες,

Άλλά τούς άπεχώρισαν οί κήρυκες δραμόντες
Στό μέσον ό Ταλθύβιος κ’ Ίδαϊος ό λιγύς.
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Μέγας ώς εΐσαί, Όμηρε, τδν ήρωά σου μέγάν 
Πηλείδην τδν θεοειδή, υιέ τής ’Ιωνίας, 

Έγέννησας Οεόληπτον πρωτότυπον άνδρίας 
Ώς Άχιλλεύς τών ποιητών έγέννησας αύτόν.

Μέγας τήν ρώμην, τήν ψυχήν, τρισμέγιστον καί σφάλμα 
Ό ήρως έπραξεν ό σός στήν μήυίν του έμμείνάς 

Τάς συμφοράς τών ’Αχαιών περιφρονώ·; έκείνας, 
Πλήν τιμωρείται- Πάτροκλον στερείται τον πιστόν.

Καί τότε αναφαίνεται ώς λέων είς τήν μάχην.
Και πριν τά όπλα ένδυθή μακρόΟεν τόν φοβούνται, 

Ώς Φοίβος ακτινοβολεί, οί οφθαλμοί Οαμβοΰνται,
Καί φεύγουσιν ώς έλαφοι οί τέως τολμηροί.

Ώ ’Ανδρομάχη, σέμνωμα τού γυναικείου γένους 
Έγγίζει ήδη ή πικρά τοΰ "Εζτορός σου ώρα, 

Όποιον, φεϋ ! προαίσθημα σέ κατατρύχει τώρα !
Τό άλγος τής καρδίας σου καθίσταται βαρύ.

Εΐδον εγώ καί γέροντας τδ πρόσωπόν νά βρέχουν
Μέ συμπάθειας δάκρυα είς τήν συνομιλίαν

Γής ’Ανδρομάχης κ’Έκτορος! Εισδύουν ’στήν καρδίαν 
Οί λόγοι των οί τρυφεροί, στοργής οί στεναγμοί.

Γήν νέαν πανοπλίαν του ένδύετ’ ό Πηλείδης, 
Ηφαίστου έργον θαυμαστόν τδ σώμά του καλύπτει.

Όρμα ’στήν μάχην- άστραπάς ό οφθαλμός του ρίπτει, 
Πληροΰντ’ αιμάτων καί νεκρών καί γή καί ποταμοί.

Ό πνιγών Ξάνθος πνίγεται σωμάτων ήδη γέμων,
Ύπό κλαυθμού ύπδ κραυγών εγείρεται οργίλος. 

Όγκοΰτ’ είς κύμα ερυθρόν, υπερπηδά τδ χείλος, 
Καί ήδη φαίνετ’ ολεσθείς ΙΙηλέως ό υίός.

Γόν περιβάλλει μέ άφρούς κυμάτων ύψαυχένων
Καί πτώματ’ έπιπλεοντα πολλά επισωρεύει

Περί τδν Οείον μαχητήν, δς δι’ αύτών οδεύει
Περιδεής χ’ έπιζητών τήν αρωγήν Διός.

Έρχετ’ ό Ήφαιστος μέ πΰρ πεμφθείς ύπδ τής Ήρας, 
Πνέει σφοδρότατος Βορράς, σφοδρός καί νότος πνέει.

Τδ πΰρ ξηραίνει τά νερά, ίχθείς καί δένδρα καίει, 
Καί παύει τήν ορμητικήν τοΰ ποταμού ροήν.

Βαρυαλγής ό Σκάμανδρος τά σπλάγχνα κεκαυμένος, 
Τήν τών θεών άντίληψιν θερμώς επικαλείται.

Διά τδ μέγα τόλμημα πικρώς μεταμελείται, 
Καί φθάνουν αί δεήσεις του είς Οείαν ακοήν.

Πλήν, Όμηρε, μ’ άφήρπασας- τής Μούσης σου τδ μέλι 
Εΐν’ αμβροσία κ’ έξ αύτού άφίσταμαι δυσκόλως,

Εις τό γλυκύ σου έκπωμα προσεκολλήθην δλως- 
Μεμαγευμένον, δέσμιου έμπρός σου μέ κρατείς,

Έλθών είς τδν ανθώνα σου ήθέλησα νά δρέψω 
Έν άνθος, πλήν ένέπεσα είς πέλαγος άνθέων,

ΙΙοικίλοχρόων, ζωηρών, εύοσμων, πάντα νέων, 
Κ’ έτόλμησα νά κοσμηθώ μ’ αυτά ώς ποιητής.

Μεγάθυμος τήν τόλμην μου άνέχου, μή δργίζου, 
Μέ πενιχρόν ίμάτιον έάν σέ περιβάλω.

Έν μόνον έτι άφες με ώς δύναμαι νά ψάλω
Τήν φοβεράν έκδίκησιν ΙΙηλείδου του λαμπρού.

Κακή σου μοίρα σ’ ώθησεν, ώ Έκτορ, νά έξέλθης, 
Πρδς τόν ήμιαθάνατον Πηλείδην νά παλαίσης.

Έπέποωτο διά χειρός αύτού ώς δρυς νά πέσης, 
Ύπδ τοιούτου σ’ ήρμοζε νά φονευθής έχθρού.

Μάτην έδάκρυσ’ ό πατήρ και ή Εκάβη μάτην 
Δεικνύουσα τά στήθη της ά σ’ είχαν γαλουχήσει,

Καί ούδ’ ή ’Ανδρομάχη σου κατώρθωσε νά πείση 
Τόν Έκτορά της τού έχθρού έμπρός νά μή φανή.

Ήσο φιλότιμος ώς πας άνήρ νά ήναι πρέπει 
Ό πρώτος ήσο μαχητής, τδ στήριγμα τών Τρώων,

Κ’ έφάμιλος νά τοΐς φανής τοΰ πρώτου τών ηρώων 
Τών ’Αχαιών ήθέλησας.—Άπόφασις δεινή.
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Και Όμως -ΐεδειλίασας, ώ πρόμαχε τών Τρώω»»* 
Μή τοΰ παιδος σου ή μορφή cot ήλθε 'ς-ήν αγκάλην ;

Ή ’Ανδρομάχη ένδακρυς μή cot εφάν-η πάλιν; 
ώ! οι’ -αύτούς -έπόόησας νά σ’ άφεΟή ζωή.

ΙΙλήν τίς νά φύγη δύναται τήν δλεθρ:αν μ-οϊραν; 
Καί άν αιώνας δυνηΟή ό άνθρωπος νά ζήση,

Θά τελευτήση· Ουμαλγής τά έπί γής θ’ άφήση.
Δέν είναι ανεξάντλητος ή τοΰ βροτοΰ πνοή.

ΉλΟ’ ή στιγμή· έχοίκησιν ό τοΰ ΤΙηλέως πνέων 
Επέρχεται μ.’ άστράπτσυσαν θεόθεν πανοπλίαν.

Συμπλάχονται ώς λέοντες εις συμπλοκήν άγρ αν 
Καί πίπτει ό Πριάμου πσΐς ώς πύργος οχυρός.

ΙΙλήν διά τί, ώ Άχιλλεΰ, τά έργα τής άνδρίας,
Τάς νίκας σου, τήν δόξαν σου τοσούτον ν' αμαύρωσης; 

Δέν έπρεπον εις ήρωα έχείναι αί κακώσεις.
Φρικώδες ήν ν’ άτιμ,αοΟή ό άσινής νεκρός.

Ή γή ποτέ δέν ηχούσε κραυγήν γοερωτέραν 
’Εκείνης ήν έξέβαλον τά στήθη τών γονέων, 

Οικείων, φίλων τοΰ νεκρού χαι πολιών καί νέων 
Τήν Ίλιον οιέσεισε τό άλγος τό βαρύ.

’Αλλά χαί σοΰ, ώ ’Αχιλλεΰ, τοΰ Ονήσκοντος έχΟροΰ σου 
Οί λόγοι οί προφητικοί διήλΟον τήν καρδία»/·

Σ’ έπλήγωσαν ώς έχιοναι στιγμήν τήν όλεΟρϊαν 
ΙΙρολέγοντές σοι· ήσαν, ναι, ώς Θάνατοι πιχρΌΐ.

Ειν’ ή άνορία βάρβαρος χαι άχαρις άνδρία,
"Έάν δέν έχη σύντροφον τήν γενναιοφροσύνην

Ό ήρως άνυψοΰτ* έάν οΐκτείρη τήν όδύνην,
Τήν ή τταν καί τόν Θάνατον τοΰ δυστυχούς έχΟροΰ.

Πρεσβύτης άναξ ένδακρυς προσέρχεται, προσπίπτει 
Στα γόνατα τοδ απηνούς τοΰ τέκνου του φονέως

Τήν χήρα τήν αιμοσταγή φιλέΐ τοΰ Άχιλλέως 
Ζητών τήν «πολύτρωσιν τοΰ ^προσφιλούς νεκροί 

« Ό Άχιλλεΰ, μή λησμονής, τώ λέγει, ότι έχεις 
Καί σύ πατέρα γέροντα ’στήν φίλην σου πατρίδα.

Αύτός μέν χαίρει ότι ζής χαί τρέφει τήν έλπίδα 
Τοΰ νά σέ ίδη ένδοξον καί νά σε άσπααΟή.

Ό πάντων δ' αθλιότατος έγώ ούδέ τό σώμα 
Τό άψυχον κ’ αίμόφυρτον τοΰ "Εχτορός μου έχω

Έναγχαλίζων νά φιλώ μέ δάκρυα νά βρέχω· 
Τίς δύναται, ώ Άχιλλεΰ, νά μή μέ λυπηΟή; »

Τά δάκρυα τόν έλουον κ’ έπνίγετ’ ή φωνή του 
Κ’ εύθύς τοΰ σίδηρου άνδρός έτάκη ή καρδία.

Έφάνη ή άνδρία του μεγάθυμος, τελεία,
Δακρύων θειον βάπτισμα έλάμπρυνεν αύτήν.

Τοΰ αιωνίου έργου σου τήν κορωνίδα Οέτων 
Έφάνης, Όμηρε, γλυκύς καί μέγας οιος είσαι.

Ώς σέλας ποικίλοφωτον ς’τά ύψη αϊωρεΐσαι, 
Καί οί αιώνες σ' εξυμνούν ώς άκρον ποιητήν.

θά σέ υμνώσι πάντοτε έν όσω γή ύπάρχει,
Καί σέ καί τήν μητέρα σου τήν ένδοξον Έ'λλάδα, 

Άκτινοβόλον, φέρουσαν άείφωτον λαμπάδα
Φωτίζουοαν, διδάσκουσα·/ αεί τό αγαθόν.

Καί άλλους αύτη έτεκε καλλικέλαδους άνδρας, 
Αισχύλον τόν σεμνοπρεπή, προφήτην, ύψιπέτην,

Τόν Σοφοκλ.έα τόν γλυκύ·/ τής τέχνης ποδηγέτην, 
Καί Εύριπίδην τόν δεινόν ζωγράφον τών παθών.

Ή δέ χορεία τών σοφών, αστέρων φωτοβολών, 
Άδάμαντες ’ςτό μέτωπο·/ χοσμοΰσι τήν μητέρα.

Τά Οεΐ’ αύτών ονόματα ’ψηλά ε’ς τόν αιθέρα 
Άείφωτα Οά λάμπουσι μέ γράμματα χρυσά.

Εύλογημένον έδαφος, παμφόρος γή εύχλεΆς,
Καί ήρωας έγέννησας, 'Ελλάς, εις πάντα χρόνον, 

Καϊ θα γεννάς όμοιους των δι’ όλων τών αιώνων,
Τίς γή ποτέ παρήγαγε θαυμάσια τά σά.
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Μετά αιώνων έκλειψιν καί πάλιν φωτοβόλος
Άνέτειλας ’στα πρόθυρα τής ζοφερας ’Ασίας.

Όποιον μέλλον δι’ αύτήν έγχρύπτεις ευτυχίας,
Εγκυμονούσα πάντοτε σοφούς χαΐ ποιητάς.

Σεμνύνομαι, άγάλλομαι διότι είμαι Έλλην,
Καί πένης είμαι πλούσιος έάν άξίως ζήαω

Τοϋ ζηλευτοί) δνόματος. Έάν διακοσμήσω
Τόν βίον μου μέ άληθοϋς πολίτου άρετάς.

Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΓΑΟΣ. (*)

(') ΕΙ; τό δημοσιευδέν έν τφ φυλλαϊίψ τι>5 παρελθόντος ΆπριλΙον Έλεγείον εΐ; Καρ»σο5τσαν 
ϋπό τοΟ χ. Ν. Κοντοπούλοο παρεισέφρησαν τά έξης τυπογραφικά λάδη ; ΆγανακτΟν πρό;... 
έντί Άγαν ax-fit χ.τ.λ.—Ζωή τφ ?(3ει... αντί Ζωή τφ *2όθη.


