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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΓΑΛΟΓΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ Κ', ΚΑ', ΚΒ', καί ΚΓ'.

Τέσσαρα έτη συμπληροΰνται άφ’ ής έξεδόθη ή τελευταία λογοδο
σία τοΰ Συλλόγου έζτοτε δέ τά γιγνόμενα έν αύτφ έδημοσιεύοντο 
τακτικώς κατά μήνα έν τφ περιοδικφ τοΰ Συλλόγου. Έθεωρήθη όμως 
ζάλον νά έπαναληφθή καϊ πάλιν ή δημοσίευσις τδν πράξεων τόν 
Συλλόγου’ οΰτω δέ κατ’ ανάγκην ή λογοδοσία αύτη, ήτις έδει κυ
ρίως νά περιλάβη τάς τοΰ λήγοντος έτους πράξεις, θέλει περιλάβη 
κα’ι τάς τής όλης τετραετίας, όπως πλήρης ΰπάρξγ ή σειρά τδν δη
μοσιευμάτων τοΰ Συλλόγου. Κατά τήν τετραετίαν δέ ταύτην τά 
τοΰ Συλλόγου διηύθυνεν ώς πρόεδρος δύο μέν έτη δ κ. Τιμολ. Άρ- 
γυρόπουλος, δύο δέ ό κα’ι νΰν πρόεδρος κ. Σΐμος ΜπαλάνΟς.

’Άρχεται δ’ δ λόγος των γενομένων ώς εΐκός άπό τής περί τά 
μέλη κινήσεως τοΰ Συλλόγοο, τοιαΰτα δέ προσετέθησαν κατά τό 
διάστημα τοΰτο έννενήζοντα και πέντε, έξ ών τακτικά μέν 70, ήτοι 
29 ένεργά και 41 πάρεδρα, άντεπιστέλλοντα δ’ 21 καϊ έπίτιμα 4. 
Ε’ις τά τακτικά δέ μέλη προσετέθη δμοφώνως ψηφισθεϊς ώς τακτικόν 
ένεργόν μέλος, κατά τάς έορτάς τής ένηλικιώσεως αύτοΰ ή A. Β. Υ. 
δ Διάδοχος Κωνσταντίνος, οστις καϊ εύμενδς άπεδέξατο τό αξίωμα 
κα’ι εις τόν Σύλλογον έπανειλημμένως προσήλθε και ούκ έπαύσατο 
έζτοτε μετ’ άγάπης παρακολουθών τάς έργασίας ήμών.

Προσετέθησαν δ’ εις τήν τάξιν τών τακτικών μελών, ώς τακτικά 
μέν ένεργά οί κ. κ. Α, ‘Ρωμάνος, Γ. Φωκάς, Θ. Ζώτος, Κυπ. Στέ
φανος, Π. Παπαδάκης, Σπυρ. Ζέζος, Εύστ. Πηνιατόρος, Λ. Λαπα- 
θιώτης, X. Στεκούλης, Γ. Γαλάτης, Κ. Πεταλάς, Άρ. Κόρακας, 
Μιχ Κατσαράς, Στέφ. Γεννάδης, Εύλ. Μεσσαλάς, Άλέξ. Άμπελάς, 
Ίω. ’Ανάργυρος, Δ. Κόκκος, Ίω. Πολέμης, Κ. Κολιάτσος, Μιχ. Σπη» 
λιωτάκης, Σπυρ. Άντωνόπουλος, Γ. Παπαγεωργ^άδης, Ίω. Άργυ- 
ρόπουλος, Μιχ. Στελλάκης, Ίω. Λάπκς, Μιλτ. 'Ραφαήλ, Θεόδ.Φέρ- Τόμος ΙΓ’—Αεκίμδριος 1838 <1
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μ,πος, ώς τακτικά δέ πάρεδρα οί κ.κ. Γ. Μαυρίδης, Γ. Λεονταράκη-ς, 
Γ. Σουρής, Π. Δαγκλής, Γ. I. Ψύχας, Γ. Χατζιδάκης, Ν. Λαμπα- 
δάριος, Ίω. Άμπανόπουλος, Θεμ. ”Αννινος, Άλεξ. Καμπάς, Νικ. 
Ίγγλέσης, Δημ. Τσάτσος, Κ. Βολανάκης, Ν. Γ. Παρίσης, Σ. Απο- 
στολίδης, Κ, Γαρδίκης, Ν. Γ. Μαντζαβΐνος, Εύ. Καλλιοντζής, Α. 
’Ρωσσέτος, Άθ. Σ. Κρίνος, Κ. 'Ρότσιλδ, X. Προβελέγιος, Μ. Εύ- 
στρατιάδης. Ν. Δ. Καλλιφρονάς, Α Βουγιρυκλής, Α. Παπαπανος, 
Ίω. 'Ραίσης, Μάρ. Μίνδλερ, Κ. Βεργωτής, ’Άγ. Κουτσογιάννης, Β. 
Άντωνόπουλος, Π. Ταμβακόπουλος, Κ. Σουλτάνας, Ίωακ. Βαλαβά- 
νης, Έπ. Εμπειρικός, Άλ. Δεμερτζής, Γ. Δ. Όρφανίδης. Άλ. Νικ. 
Φιλαδελφεύς, Κ. Ε. Χατζηπέτρος, Ίω. Άλεξανδρόπουλος, Κ. Βρυ- 
ζάκης.

Ε’ις δέ την, τάξιν τών έπιτίμων προσετέθησαν δ κύριος. Γουσταΰος 
Σλουμβέργερ έν ΓΙαρισίοις, ή κυρία Σαπφώ Λεοντιάς έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, καί οί κκ. Δημ. Βασιλείου και Εΰάγ. Βαλτατζής ένταΰθα. 
’Αντεπιστέλλοντα τέλος άνεκηρύχθησαν οί κκ. Ν. Καμπάς έν ’Αλε
ξάνδρειά, Π. Ζαλοκώστας και Λ. Λαλλεμάνδ έν Παρισίοις, Γ. Ία- 
κωβίδης έν Μονάχφ, Σπ. Άραβαντινός κα’ι Β. Δ. Παππαθεοδώρορ 
έ,ν Άγκώνι, Θ. Σοφούλης έν Σάμφ, Έπ. Φραγκιάς καϊ,Ίω. Φουστά- 
νος έν Σύρφ, Αΰγ. Ήλίας καί Ίω. Ζ. Μίρζας έν 'Ρώμη, Ν. Μΐχος έν 
Φιλιππουπόλει, Ίω. Βαπτιστής Καλκαβάλλας, Άδριανός Κολότζης 
καϊΣπυρ. Σανσόν έν Νεαπόλει, Σπυρ. Σαμάρας έν Μεδιολάνο.ις, Θεό
δωρος Οΰσπένσκης έν Όδησσφ, Α. Πηνιατόρος έν Κωνσταντινουπό- 
λει, Ν. Στάϊκος έν Κερκύργ, Μιχ. Δουρούτης έν Βουκουρεστίφ, Ερ
ρίκος Κοιλίγγιος έν 'Ρόσκοβιτζ.

Ό θάνατος δμως ήραίωσεν έπαισθητώς τάς τάξεις τών μελών τοΰ 
Συλλόγου καί έξ αΰτών δέ τών νέων μελών τρεις έθανον πριν ή άνα- 
λάβωσι τά καθήκοντα αΰτών. Έθανον δ’ έν συνόλω κατά τό διά
στημα. τούτο τριάκοντα καί οκτώ. Καί έκ μέν τών έπιτίμων έθα
νον οί Εΰστράτιος Πίσσας αντιστράτηγος, Ιωάννης Βοΰρος, ’Αλέξιος 
Πάλλης, Τερέντιος Μαμιάνης γερουσιαστής έν 'Ρώμη, Ξαυέριος Λάν- 
δερερ, Δημ. Σαράβας, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, Πέτρος Λογοθέ
της, ’Αντώνιος Μηλιαρέσης, Ιωάννης Ο’ικονομίδης, Όδϋσσεύς Γράντ 
έν ’Αμερική, Χαράλ. ,Τυπάλδος Πρετεντέρης, Σταμ. Κρίνος, Δημ. 
Βουδούρης, Παν. Χαλκιόπουλος, Θεόδ. Γ. Όρφανίδης, δ πρώην 
Ζακύνθου Νικόλαος Κατραμής, δ πρώην Λαρίσσης Δωρόθεος, δ Φω- 
κίδος Δαυίδ, 'Ραφαήλ 'Ραφαήλ, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Νικόλαος 
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Σαρϊπολος και ρ πρώτος του Συλλόγου ιδρυτής καϊ προστάτης Παύ
λος Λάμπρος.

Μέλη δέ τακτικά άπεβίωσαν δ Θεοδόσιος Ζώτος, δ Γεώργιος Πα
ράσχος, ο Δημοσθένης Βαλαωρίτης, δ Άχιλλεΰς Γεωργαντάς, δ Σπυ
ρίδων Δραζϊνος, ο Θεόδωρός Ήπίτης, δ Νικόλαος Μαλτζινιώτης καί ' 
δ Εΰγ. 'Ρίζος.

Αντεπιστέλλοντα δμοίως άπεβίωσαν δ Ιωσήφ Ναχαμούλης δ Π. 
Κρεμμύδης καί ό Νικόλ. Στάϊκος έν Κερκύρ^, δ Άντ. Πρεζάνης έν 
Σύρω, δ Νικόλαος Μΐχος έν Σμύρνη. Έκτακτα δέ τέλος δ Δημή- 
τριος Κονοφάος και δ Χαράλ. Σαρρής ένταΰθα.

Εγενοντο ομ,ως και πολλαι άλλαι μεταβολαϊ ε’ις τάς τάξεις, τών 
.μελών τοΰ Συλλόγου. Παλαιοί συνάδελφοι έπανήλθον έξ άποδημίας 
μακροχρονίου έκ τής πρωτευούσης καϊ κατετάχθησαν καί πάλιν είς. 
την τάξιν τών τακτικών μελών, ήτις πάλιν ύπέστη μ.εταβολάς κα
θότι έκ τών ενεργών πολλά μετετέθησαν εις τά τακτικά πάρεδρα 
και εκ τούτων παλιν εις εκείνα. Αλλοι δ’ άπεχώρησαν είτε ερι
στικώς είτε προσωρινώς έκ τής πρωτευούσης, άλλοι δέ.πάρητήθ.η,σαν 
και άλλοι τέλος διεγράφησαν ένεκα τής μή τακτικής καταβολής 
τών συνδρομών αύτών εις τό ταμεΐον τοΰ Συλλόγου. Πάντα ταΰτα 
αναγράφονται λεπτομερώς έν τοϊς έν τέλει τής Λογοδοσίας δημο.- 
σιευομένοις ,πίναξι τών μελών, ένταΰθα δέ συλλήβδην αναφέρω δτι 
κατά τό τέλος τοΰ λήξαντος έτους δ αριθμός τών μελών τοΰ Συλλό-, 
γου ανηρχετο εις 834, έξ ών 284 τακτικά ένεργά τε και πάρεδρα, 
190 έπιτιμα, 312 αντεπιστέλλοντα κα! 48 έκτακτα.

Εις 29 τακτικάς συνεδριάσεις συνήλθε κατά τό διάστημα τοΰτο 
ο Σύλλογος, διασκεπτομ,ενος περ'ι τών διαφόρων αΰτοΰ υποθέσεων, 
μεταξύ δέ τών πρώτων έκάστοτε αντικειμένων ήν ώς ε’ικός, ή ψήφισις. 
τοΰ έτησίου προϋπολογισμού καϊ ή υποβολή τής έκθέσεως τής έξε- 
λεγκτικής επιτροπής Αί έκθέσεις τών έξελεγκτικών έπιτροπών άν- 
ομολογοΰσαι πάντοτε τήν καλήν έν τοϊς ίδρύμ,ασι τοΰ Συλλόγου έπι · 
κρατούσαν τάξιν κα'ι Ιδίως έν τή ταμείφ δημοοσιεύονται πάσαι δμοΰ 
σήμερον έν τώ παραρτήματι τής παρούσης Λογοδοσίας, άπεστέλλοντο 
όμως εν αντιγραφφ πάντοτε πρός τήν προϊσταμένην διοικητικήν αρ
χήν μετ’ άντιγράφου δμοίως τοΰ άπολογϊσμοΰ τοΰ ταμείου, ουτω δ’ 
αύτη ήνενήμερος περϊ τά καθ’ ημάς.

Αί μετά τών Ελληνικών Συλλόγων καϊ σωματείων σχέσεις ήμών 
εξηκολουθησαν και κατά τό διάστημα τοΰτο έγκάρδιοι καϊ φιλικαϊ 
συμμετεσχομεν δέ κληθέντες τοΰ πανηγυρισμού τής πεντηκονταετή- 
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τοΰ άνε-

τοιοΰτοι

ρίδος τών παλαιοτέρων έν Άθήναις σωματείων ήτον τής Φιλεκπαι
δευτικής καί της ’Ιατρικής εταιρίας. Έπι τή είκοσιπενταετηρίδι δέ 
τοΰ 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως άπεστεί- 
λαμεν κληθέντες ειδικόν αντιπρόσωπον τόν γενικόν τοΰ Συλλόγου 
γραμματέα.

Όμοίως κληθέντες άντεπροσωπεύθημεν δΓ ειδικών απεσταλμένων 
καί κατά την έορτήν τών αποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ Κα- 
ποδιστρίου έν Κέρκυρά καί κατά τά εγκαίνια τοΰ μνημείου 
γερθέντος εις τό Χάνι τής Γραβιάς.

Συνήψαμεν δέ σχέσεις καί μετά νέων Συλλόγων όσοι 
νεωστι συστάντες έζήτησαν τοΰτο. Τοιοΰτοι δ’εΐσίν δ Σύλλογος Ευαγ
γελισμός, δ Φιλόμουσος Σύλλογος Άθηνά έν Κρήνη, ό έν Άλατσά- 
τοις Σύλλογος ή Ερυθραία, ή Φιλεκπαιδευτική αδελφότης ή Σύμ
πνοια έν Δράκ^α, δ Σύλλογος τό ’Άργεννον έν Κάτω ΙΙαναγίικ της 
Ερυθραίας, δ Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 'Ρεθύμνης. Άλλά καί μετ’ 
άλλων σωματείων συνήψαμεν σχέσεις, οιον τής Δημογεροντίας τοΰ 
τμήματος Λασιθίου τής Κρήτης, τής ’Εφορείας τών Σχολείων τής 
Ελληνικής Κοινότητος Βάρνης, τής ’Εφορείας τής Έλλην. Σχολής 
έν Καστόρια, τής ’Εφορείας τής Ελληνικής κοινότητος .Σεβαστουπό
λεως, τής ’Εφορείας τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου καί είς τά 
πλεΐστα καί κατά τό ένόν άπεστείλαμεν είτε βιβλία ζητηθέντα είτε 
τό σώμα τοΰ περιοδικού ήμών, είς δέ τό γυμνάσιον Λασιθίου καί σει
ράν έργαλείων Φυσικής.

Καί αί μετά τών ξένων επιστημονικών σωματείων σχέσεις ήμών 
διετηρήθησαν άκμαΐαί κατά τό διάστημα τούτο’ πολλά δέ τών σω
ματείων τούτων άνταλλάσσουσι μεθ’ ήμών τακτικώς τά δημοσιεύ
ματα αυτών, ώς καταφαίνεται έκ τοΰ μετά τής παρο,ύσης Λογοδο
σίας δηυ.οσιευθησομένου πίνακος τών δωρηθέντων τή βιβλιοθήκη βι
βλίων, άλλα δ’ έκάστοτε άποστέλλουσιν ήμΐν ανακοινώσεις παντοίας 
κάί ειδήσεις. Έκλήθημεν δέ καί ε’ις συμμετοχήν έόρτών αύτών καί . 
συνεδρίων. Ούτως ή μέν έν Πράγα άκαδημία τών έπιστημών έκάλε- 
σεν ήμάς είς τάς έπί τή έκατονταετηρίδι έορτασίμους συνεδρίας καί 
άντεπροσωπεύθημεν έν ταύτη διά τοΰ γραμματέως αύτής, έν δέΜασ- 
σαχόυσέτη καί έν Μονρεάλ είς τά συγκοοτηθέντα συνέδρια τών έπι
στημών καί τών γραμμάτων ύπό τών αύτόθι έπιστημονικών έταιριών, 
άντεπροσωπεύθημεν διά τοΰ άντεπιστέλλοντος ήμών μέλους κ. Λ. 
Χουγέ-Λατούρ ταγματάρχου.

Κατά τό διάστημα τό όποιον περιλαμβάνει ή Λογοδοσία αύτη αί 

εκπαιδευτικά! τοΰ ήμετέρου Συλλόγου ένέργειαι έσυστηματοποιήθη- 
σαν έτι μάλλον, έκ δέ τών Σχολών τών απόρων παίδων ή κυριωτέρα 
τούτων ή τών Αθηνών ποοήχθη ε’ις πρότυπον Δημοτικήν Σχολήν, έν ή 
οί ά'ποροι καί οί έγκαταλελειμμένοι παΐδες ευρίσκουσιν ού μόνον ηθι
κήν περίθαλψιν καί αγάπην, άλλά καί δύνανται πλήν των προχείρων 
γραμμάτων άτινα διδάσκονται έν ταΐς κατωτέραις τάξεσι νά τυγ- 
χάνωσι καί τελειοτέρας έκπαιδεύσεως, καί εις τούς αποφοιτώντας 
έκ τής σχολής καί έπιθυμοΰντας νά προσέλθωσιν είς τά έλληνικά σχο
λεία νά ήναι άκοπος ή είς ταΰτα προσέλευσις. Έχομεν δέ καί τοΰ 
λόγου ήμών πρόχειρα δύο παραδείγματα. Έκ τών παίδων δηλαδή 
τής σχολής πλήν άλλων τραπέντων τήν είς τά έλληνικά σχολεία καί 
■τά γυμνάσια οδόν, δύο μετέβησαν δ μέν εις τό Πανεπιστήμιον, δστις 
τελευταίως άνηγορεύθη προλύτης τής Θεολογίας, δ δέ είς τό Διδα
σκαλείου καί λαβών τό πτυχίου αύτού, εύδοκιμεϊ μεταξύ τών έν Ά- 
θήναις δημοδιδασκάλων καί κατά τό λήξαν έτος διετέλεσε καί δι
δάσκαλος τής Σχολής ήμών, άποδίδων ούτω τά τροφεία. Συνεκεν- 
τρώσαμεν δέ σημειώσεις ίκανάς περί τών ήμετέρων άποφοίτων καί 
παλαιών μαθητών, καί χαίροντες μανθάνομεν καί άνακοινοΰαεν δτι 
ένφ εΐσίν ένταΰθα καί άλλαχοΰ άποκατεστημένοι τίμιοι καταστημάρ- 
χαι, τεχνϊται καί έμποροι, γεωργοί, γεωργοκτηματίαι καί μεταποά- 
τάι, έφημεριδοπώλαι αύτοί άποτελοΰντες πάντες τό Κεντρικόν Πρα
κτορείου καί τά ύποπρακτορεΐα τών έφημερίδων, είς δέ τούτων ύπάλ- 
ληλος λογιστικού καταστήματος προστιθέμενος ούτως είς τους καί 
άπό παλαιοτέρου χρόνου γνωστούς λογιστικούς ύπαλλήλους τούς 
διευθύνοντας έν Βλαχίιη καί Καλκούττιη έμπορικούς οίκους, ένώ λέγω 
εΐσίν άποκατεστημένοι, εύλογοΰσι καί τιμώσι τό δνομα τοΰ Παρνασ
σού, άγαπώσι τούς ύπέρ αυτών μοχθήσαντας καί άποστέλλουσι τα
κτικώς είς τήν μητέρα Σχολήν τούς έκ τών έπαρχιών των καί τών 
χωρίων των έρχομένους εις Αθήνας παϊδας. Διότι είναι γνωστόν, 
καί κατά τό διάστημα τοΰτο παρετηρήθη έν τή σχολή ό',τι πάντοτε 
έν τή φοιτήσει τών προσερχομένων παίδων. Οί πλείονες τούτων κα
θόσον άφοριή εις τούς τής έσω Ελλάδος άνήκουσιν είς τήν Κορινθίαν 
καί Γορτυνίαν έχομεν δ’ έν τοϊς χωρίοις Καστανιά, Λαΰκα, Μπάσι,’ 
Μπούζι τής πρώτης, Ζονάτι, Παπαδά, Παλοΰμπο καί άλλοις τής 
δευτέρας, αποστόλους, παλαιούς μαθητάς έκεϊ άποκατεστημέν.ους 
οΐτινες πέμπουσι πρός τόν Παρνασσόν τούς έν Άθήναις έρχομένους 
μικρούς συγχωρίτας των, οΐτινες μέλλουσι νά μετέλθωσι τά έπαγ- 
γέλματα τοΰ οψοκομιστοΰ, τοΰ έφημεριδοπώλου καί τοΰ ύποδηματο-
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καθαριστού. Διότι ταΰτα τά επαγγέλματα ε’ισί τά έπικρατόΰντα ώς 
και άλλοτε παρά τοΐς μαθηταΐς τής σχολάς. Είσϊν όμως πολλοί και 
οί τεχνϊται, οί ύπηρέται καί οί κτίσται, άπαντες ούτοι Μακεδόνες 
οΐτινες ώς καί οί Κρήτες κατέχουσι τόν μείζονα αριθμόν έν τοΐς έκ 
Τής έξω Ελλάδος μαθηταΐς της Σχολής.

Ό αριθμός τών έγγραφέντων μαθητών καθ’ έκαστον τών έτών 
άτινα περιλαμβάνονται είς τό διάστημα τοΰτο περί ού σήμερον δη
μοσία παρέχεται λόγος ώς καϊ τό αποτέλεσμα τών εξετάσεων θέλει 
περιληφθή έν τέλει τής Λογοδοσίας έν τοΐς δημοσιευθησομένοις πί- 
νζξιν.

Ένταΰθα δ’ άρκοΰμαι λέγων δτι ή μέν διδασκαλία τών παίδων 
διήρκει έπί δίωρον πάντοτε, ή δέ φοίτησις αύτών άπό έτους είς 
έτος αυξάνει τοσοΰτον ώστε έδεησε καί νέας εκτός τόΰ Καταστή
ματος τοΰ Συλλόγου νά προσλάβωμεν έπ'ι ένοικίφ αίθουσας διδα
σκαλίας.

Ό μουσικός θίασος έκ παίδων τής ήμετέρας σχολής έλειτούργησε 
καθ’ άπαν τό διάστημα τοΰτο ύπό τήν δ^εύθυσιν τοΰ "άρχιμίουσικου 
κ. Γ. Γαϊδεμβέργερ. Έπαιάνισε δέ πολλάκις δημοσίςς καί έφαίδρυνε 
τάς έορτάς καί τάς πανηγύρεις τοΰ Συλλόγου. Σκεπτόμενοι δέ νΰν 
δπως άνάδιοργανώσωμεν αύτόν έπί νέων βάσεων καθόσον άφορφ κυ
ρίως εις τήν τακτικήν φοίτησιν πρέπει νά δμολογήσωμεν τήν ωφέ
λειαν ήτις προήλθεν έκ τής ύπάρξεως μουσικού θιάσου, διότι οί 
παΐδες έξερχόμενοι τής Σχολής έχουσίν ήδη έκμάθει καί τήν χρή- 
σιν μουσικού οργάνου παρέχοντος αύτοΐς αμέσως πρόσθετον καί α
σφαλές εισόδημα. Έκ τών κατά τό διάστημα δέ τούτο άποφοιτη- 
σάντων τοΰ θιάσου, ένέα ύπηρετούσι σήμερον έν ταΐς στοατιωτικαΐς 
μουσικαΐς καί τή ναυτική, άλλοι δ’ έπιτυχώς εργάζονται έν ταΐς 
όρχήστραις τών μικρών θεάτρων.

Καί τό ταμιευτήριον τής Σχολής έλειτούργησε τακτικώς κατά 
τό διάστημα τούτο. Έν τοΐς δημοσιευομένοις δέ πίναξι τού ταμείου, 
καταφαίνεται έκάστοτε ή κίνησις αύτού. 'Γά δ’ έπιτευχθέντα διά 
τής ίδρύσεως αύτοΰ λαμπρά αποτελέσματα έξηκολούθησαν καί κατά 
τό διάστημα τοΰτο. Οί μικροί κεφαλαιούχοι πλήρεις πίστεως κατα- 
τιθέντες τάς οικονομίας αύτών διασώζουσίν αύτάς άπό μυρίων κιν
δύνων καί χρησιμοποιοΰσιν είς παραγωγικούς σκοπούς έν τω μέλ— 
λοντι.

Έξηκολουθήσαμεν δέ διατηρούντες καί έν ταΐς έπαρχίαίς σχολάς 
άπορων παίδων καί συνεστήσαμεν καί νέαν τοιαύτην έν τφ χωρίφ 
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Θολό τού δήμου Γαυρίου τής ’Άνδρου ένθα οί κάτοικοι είναι τό πλεΐ- 
στον ’Αλβανόφωνοι. Έκ δέ τών ύπαρχουσών σχολών διελύσαμεν τάς 
έν Κατσαρού, Τραγανού καί Καπελέτφ διότι έν πάσι τούτοις τοΐς 
χωρίοις συνεστήθησαν ήδη ύπό τής Κυβερνήσεως δημοτικά σχολεία 
καί περιττή άπέβαινεν ούτως ή ΰπαρξι; τών ήμετέοων σχολών. Τήν 
δέ τής Σύρου έχειραφετήσαμεν είς αυτοτελές ίδρυμα αιτήσει τής αυ
τόθι κοσμητείας καί όμοφώνω έπιθυμία τών κατοίκων. Ή ουτω χει- 
ραφετηθεΐσα σχολή άνακηρύξασα τόν ήμέτερον Σύλλογον μέγαν αύ
τής εύεργέτην , έξακολουθεΐ νά προκόπτν) καινά βελτιώται καθ’έ- 
κάστην.

Κατά τό διάστημα τοΰτο ό Σύλλογος μετέσχεν ώς πάντοτε τής 
έν πάσι κινήσεως τής ήμετέρας κοινωνίας. Ουτω καί πρός τούς μεγά
λους άνδράς τής Εσπερίας τούς μετά τών ήμετέρων συνδεόμενους 
έτίμησεν έπαρκώς άντιπροσωπεύθείς καί κατά τάς κηδείας αύτών 
καί κατά τάς έορτάς καί πρό τών ήμετέρων έσπευσε πάντοτε νά εκ
δήλωσή τήν τιμήν αύτού καί τό σέβας. Άλλά καί άλλως ό Σύλλο
γος παρενέβη είς τήν κίνησιν ταύτην. Ότε δέ κατά τάς έν ταΐς με- 
θορίοις γινομένας συμπλοκάς άπέμειναν έρημοι καί απροστάτευτοι 
τοσαΰται οΐκογένειαι ύπερασπιστών τής πατρίδος διωργάνωσεν ύπέρ 
αύτών φιλανθρωπικήν εορτήν έν Φαλήρφ τή έπιμελείφ έπιτροπής συγ- 
κειμένης έκ τών κκ. Τιμ. Ήλιοπούλου, Γ. Δροσίνη καί Μ. Κατσίμ- 
παλη. Ή έορτή έπέτυχε κατά πάντα καί άνεκουφίσθησαν διά τών 
είσπραχθέντων χρημάτων 59 άτομα καί 1 5 οΐκογένειαι στρατιωτών, 
ύπαξιωματικών καί αξιωματικών πεσόντων ή παθόντων κατά τάς, 
συμπλοκάς.

Κατόπιν ότε ολόκληρος ό ελληνισμός συνεκινήθη έπί τή ένηλι- 
κιώσει τού πρώτου "Ελληνος διαδόχου, ό ήμέτερος Σύλλογος μέ- 
τέσχε τών εορτών τούτων καί τό προεδρεΐον παρουσιάσθη πρό τού 
Κωνσταντίνου καί ό διάδοχος παρέστη έν τφ Συλλόγω ημών εις τήν 
χάριν αύτοΰ διοργανισθεΐσαν μουσικήν συναυλίαν.

Τά αναγνώσματα τοΰ Συλλόγου καί κατά τό διάστημα τοΰτο 
έγίνοντο τακτικώς, συνεποσώθησαν δέ ταύτα είς 84 γενόμενα ύπό 
μελών άπασών τών τάξεων. Έχουσι δ’ ώς εξής κατά σειράν τής έν 
τώ Σύλλογοι απαγγελίας αύτών.

Ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος τακτικόν μέλος άνέγνω ποιητικήν με
λέτην er Περιπατώ.

‘Ο συνταγματάρχης κ. Ίφικράτης Κοκκίδης τακτικόν μέλος ώμι- 
λησε περί χαρτών.
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Ό ζ. Άνδ. Παπαδιαμαντόπουλος ταζτικόν μέλος πότε θά έκλίπη 
η θανατική ποινή.

Ό ζ. Ίω. Τζ έτζης τακτικόν μέλος περί τών νεωστι άνακαλυ- 
φθέντων άσματικών εσπερινών, άναγνώσματα δύο.

Ή κυρία Αικατερίνη Λασζαρίδου έπίτιμον μέλος περί φροβελια- 
νοϋ συστήματος αναγνώσματα δύο. Τά αναγνώσματα ταΰτα έπηκο- 
κολούΟησαν δώδεζα διαλέξεις πρός πρακτικήν άνάπτυξιν τοΰ Φοοβε- 
λιανού συστήματος.

Ό κ. Α. Λασκαράτος επίτιμον μέλος περί γλώσσης.
Ό κ. "Αγγελος Βλάχος τακτικόν μέλος περί εθνικού θεάτρου.

. Ο ζ. Αριστομένης Προβελέγιος τακτικόν μέλος άνέγνω αποσπά
σματα της εμμέτρου αύτοΰ μεταφράσεως τοΰ Φάουστ τοΰ Γκαϊτε.

Ό κ. ’Ρήγας Νικολαίδης τακτικόν μέλος περί τοΰ φλοιού τού εγ
κεφάλου ως έδρας των ψυχικών λειτουργιών,

Ο κ. Δ. Κόκκος τακτικόν μέλος τό ποίημα αύτοΰ Κατακλυσμός.
Ό κ. Ό. Ίασωνίδης τακτικόν μέλος περί τής Πολιτείας τον Πλά

τωνος.
Ο κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος έπίτιμον μέλος περί των περιπε

τειών τής υστεροφημίας.
Ο κ. Α. Πασπάτης έπίτιμον μέλος περί των Βυζαντινών α

νακτόρων.
Ο κ. Ό. Ίασωνίδης τακτικόν μέλος αποσπάσματα εμμέτρου αύ

τοΰ μεταφράσεως τοΰ Λόν Ζουάν.
Ό κ. Κ. Γ. Ξένος τακτικόν μέλος περί Γότθων κα'ι Αράβων εν 

'Ισπανία.
Ο κ Ιω Πολεμης τακτικόν μ,ελος άνέγνω την ποιητικήν αύτοΰ 

συλλογήν Στίχοι.
Ό κ. Μιχαήλ Κατζαράς, τακτικόν μέλος περί ύπνωτισμοϋ χνχ- 

γνώσματα δύο.
Ό κ. Δημ. Ήλιόπουλος τακτικόν μέλος περί γυναικός έν τω 

δικαίω.
*0 κ. Κώστας Παλαμάς τακτικόν μέλος άνέγνω τό ποίημα αύτού 

ή Κόρη τής Λήμνου.
Ο κ. Α. Παπαόιαμαντοπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί των 

ασφαλειών τής ζωής.
Ο κ. Γεώργιος Μαρτινελης άντεπιστέλλον μέλος σειράν τών ποιη

μάτων αύτού τών έπιγραφομένων Έθνικαί Εικόνες.
0 κ. Θςοδ, Ουσπενσκης καθηγητης τού έν Όδησσφ Πανεπιστη

μίου άντεπιστέλλον μέλος ζητήματα πρός μελέτην τής εσωτερικής 
ιστορίας τού Βυζαντίου.

Ό κ. Ί. Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης μέλος τακτικόν πρός όίρσεως μα- 
ταιοπονίας έν τω γράφειν, τυπογραφεϊν καί στοιχειοχυτεΐν,

Ό κ. Α. Πασπάτης έπίτιμον μέλος περί των ρευμάτων του Με
ξικού χνχγνώσμχτχ τρία.

Ό κ. Ίω. Τζέτζης τακτικόν μέλος περί των μουσικών τεχνών 
(μετρικής, ρυθμικής καί άρμονικής) παρά τοϊς άρχαίοις καί τοϊς 
Βυζαντινοϊς άναγνώσματα τέσσαρα.

Ό κ. Χαρ. Παπαμάρκος τακτικόν μέλος περί τής πρός τήν φύσιν 
ευαισθησίας τών αρχαίων άναγνώσματα δύο.

Ό κ. Ίωάν. Τυπάλδος έπίτιμον μέλος περί νομοθεσίας κατά τό 
πάλαι καί κατά τό νϋν ίσχΰον πολίτευμα άναγνώσματα τρία.

Ό κ. Ίωάν. Πολέμης τακτικόν μέλος άποσπάσματα έκ τής έμμε
τρου αύτοΰ συλλογές χειμωνανθοί.

Ό κ. Κ. X. Βάμβας τακτικόν μέλος περί τραπεζών τοΰ λαοΰ.
Ό κ. Άχ. Παράσχος τακτικόν μέλος άνέκδοτα αύτού ποιήματα.
Ό κ. Άρμ. Ποττέν τακτικόν μέλος .περί 'Ρωμαϊκής κοινωνίας.
Ό κ. ΓΙαναγ. Συνοδινός άντεπιστέλλον μέλος τό ποίημα αύτοΰ ή 

Κρήτη καί ό Κριάρης.
Ό κ, Α. Διομ Κυριάκός τακτικόν μέλος περί τών αιτίων τής 

παρ' ήμϊν θρησκευτικής άδιαφορίας.
*0 κ. Ίγν. Μοσχάκης τακτικόν μέλος περί ψυχής καί έγκεφάλου.
*0 κ. Έμμ. Λυκούδης τακτικόν μέλος περί δικαστικοϊς ίσοβιότη- 

τος παρά τοϊς διαφόροις έθνεσι καί έν Έλλάδι.
Ό κ. Άριστ. Προβελέγιος τακτικόν μέλος τό ποίημα αύφού ο 

Κατηραμένος Ναύτης.
Ό κ. Δ. Κόκκος τακτικόν μέλος ποιήσεις αύτοΰ άνεκδότους.
Ό κ. Μιχ. Κατσαράς τακτικόν μέλος νεώτερα περί ύπνωτισμοϋ.
Ό κ. Εύγ. Ζαλακώστας τακτικόν μέλος άποσπάσματα έμμέτρου 

αύτού μεταφράσεως τοΰ 'Ρουύ-Βλάς τοΰ Ούγώ.
Ό κ. ’Άγγελος Βλάχος τακτικόν μέλος μελέτην περί 'Ερρίκου 

Χαΐνε.
Ό κ. Α. Πασπάτης έπίτιμον μέλος περί τής έν Κωνσταντινου- 

πόλει μονής τού Στουδίου.
Ό κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος έπίτιμον μ.έλος περί Φρειδερίκου 

τοΰ Β'.
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0 ταγματάρχης κ. Ν. Σχινάς τακτικόν μέλος μελέτην άνά την 

όροθετικήν γραμμήν. ·
Ο κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης άντεπιστέλλον μέλος περί των νεώ

σοικων τής Ζέας.
Ο κ. Ν. Παρίσης τακτικόν μέλος περί τής ιατρικής εν Αιθιοπία.
Ο κ. Δ. Βικέλας άντεπιστέλλον μέλος περί βιβλίων και περί τής 

εζεω ς τον άναγινώσκειν.
Ό ζ. Ίω. Πολέμη ς-τακτικόν μέλος στίχους θια τάς κυρίας.
Ό κ. Α. Διομ. Κυριάκός τακτικόν μέλος περί Φαρμάκίβου.
Ο κ. Α. Παράσχος τακτικόν μέλος τό έ. άσμα του ΆΛίρρέδον.
Ο κ. Π. Συνοδινός άντεπιστέλλον μ,έλος διάφορα αύτού ποιήματα. 
Ο κ. Κ. Γ. Ξένος τακτικόν μέλος περί ’Αράβων εν 'Ισπανία.
Ο κ. Δ. Ήλιόπουλος τακτικόν μέλος περί μονομαχίας.
Ο κ. Γουσταΰος Λαφφόν άντεπιστέλλον μέλος διάφορα αΰτοϋ 

ποιήματα.
Ο κ. Α. Πασπάτης έπίτιμον μέλος περί τής άΛιείας τής φαίαίνης. 
Ο κ. Ν. Μοσχάκης τακτικόν μέλος περί ’Ασπασίας, τής ΜιΛησίας. 
Ο κ. Ό Ίασωνίδης τακτικόν μέλος περί των Λυρικών τοΰ Σαιξ- 

σπήρου.
Ο κ. Α. Πετρίδης άντεπιστέλλον μέλος περί μεσαιωνοΛογικών 

μεΛ,ετών εν ΙΙεΛοποννήσω καί πρώτον περί Μωρέως.
Ο κ. Ιγν. Μοσχάκης τακτικόν μέλος περί Μητρός.
Ο κ. Ιωακείμ Βαλαβάνης τακτικόν μέλος τήν μελέτην αύτοΰ ή 

καμπάνα τοΰ χωρίου μου.
Ο κ Δ. Κόκκος τακτικόν μέλος διάφορα άνέκδοτα αύτοΰ ποιή

ματα.
Ό κ. Τιμ. Ήλιόπουλος τμκτικόν μέλος περί τοΰ προνομίου τής 

χάριτος.
Καί αύται μέν έν γένει αί έργασίαι τοΰ Συλλόγου. ’Έρχομαι δέ 

νΰν έπ'ι τής έργασίας τών τμημάτων.
Τά τμήματα έλειτούργησαν κα'ι κατά τό διάστηαα τοΰτο καϊ 

συνήρχοντο άπαντα ε’ις συνεδριάσεις έκάστοτε άνακοινουμένων έν 
αύτοΐς διαφόρων θεμάτων έπιστημονικών ύπό τών μελών. Ήσαν δέ 
κατηρτισμένα ώς εξής. Τοΰ μέν φιλολογικού κα'ι άρχαιολογικοΰ πρό
εδρος δ κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος, άντιπρόεδρος- δ άποβιώσας 
συνάδελφος|Παΰλος Λάμπρος δν τό τμήμα δέν άντεκατέστησεν εΐσέτι 
κα'ι γραμματεύς δ κ. Θ. Σοφούλης. Τοΰ νομικού κα'ι τών πολιτικών 
επιστημών πρόεδρος ό κ. Ν; Δαμασκηνός άντιπρόεδρος δ κ. Έμμ.

Λυκούδης κα'ι γραμματεύς δ κ. Τιμ. Ήλιόπουλος. Τοΰ φυσιογνωστι- 
κόΰ πρόεδρός δ κ. Γ. Καραμήτσας, άντιπρόεδρος δ κ. Α. Χρηστομά- 
νος κα'ι γραμματεύς δ κ. Άθ. Σ. Κρίνος. Τοΰ τών Καλών Τεχνών 
τέλος πρόεδρος δ κ. A. Ρ. 'Ραγκαβής, άντιπρόεδρος δ κ. Σπυρ. Π. 
Λάμπρος κα'ι γραμματεύς δ κ. Ίω. Πολέμης.

Τά κατά τάς συνεδριάσεις ταύτας άνακοινωθέντα θέματα κα'ι συ- 
ζητηθέντα ζητήματα έδημοσιεύοντο έκτενώς έν τοΐς πρακτικοΐς τών 
τμημάτων τοΐς έκτυπουμένοις έν τφ περιοδικφ τοΰ Συλλόγου. Έγώ 
δέ μόνον ένταΰθα θέλω άναφέρεί τάς άποφάσεις τάς έχούσας γενι- 
κώτερον χαρακτήρα κα'ι αύται είναι αί τοΰ τμήματος τών Καλών 
Τεχνών περί τής καλλιτεχνικής έκθέσεως, τής μονίμου έκθέσεως ζω
γραφικής κα'ι. τών μουσικών συναυλιών.

Ή καλλιτεχνική έκθεσις διωργανίσθη τό 1885 έν τφ καταστή- 
ματι τοΰ Συλλόγου κα'ι τά έγκαίνια αύτής έτελέσθήσαν τη 21 
’Απριλίου, περιελήφθησαν δ’ έν αύτφ έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, 
ξυλογραφίας, λιθογραφίας, χαλκογραφίας κα'ι σχεδιογραφήματα άρχι- 
τεκτονικά. Άντεπροσωπεύθησαν δ’ έν αύτή ού μόνον πάντες οί παρ’ 
ήμΐν καλλιτέχναι άλλά κα'ι πολλοί φιλότεχνοι, έν οίς δέον νά ανα- 
φέρωμεν τήν τότε έν Άθήναις παρεπιδημούσαν κυρίαν Μαρίαν Τοα- 
όύτεμβεργ σύζυγον τού πρεσβευτοΰ τής Αύστρίας, ήτις έξέθεσε 
δύο άξιόλογα έργα γλυπτικής, εις ήν μετ’ άφοσιώσεως καταγίνεται. 
Ή έ'κθεσις άφέθη προσιτή εις πάντας κα'ι καθ’ ύπολογισμούς γενο- 
μένους έπεσκέφθησαν αύτήν περί τούς δωδεκακισχιλίους.

Ή επιτυχία τής καλλιτεχνικής έκθέσεως παρεκίνησε τό τμήμα 
όπως προκηρύξη κα'ι διαρκή έκθεσιν ζωγραφικής, ήτις καϊ ήρζατο τό 
λήξαν έτος. Ή έκθεσις αύτη ώς άπόπειρα μάλλον γενομένη έθήκε 
τάς βάσεις πληρεστέρας έν τώ μ-έλλοντι κα'ι μονίμου τοιαυτης εκ- 
θέσεως.

’Αλλά κα'ι εις άλλου καλού τήν εισαγωγήν συνετέλεσε τό τμήμα 
τών καλών τεχνών. Δυστυχώς μεθ’ δλην τήν παρ’ ήμ·ΐν άνάπτυξιν 
τοΰ μουσικού αισθήματος ύστεροΰμεν τών έν άλλαις πολεσι τής 
Εσπερίας καϊ Βόρειας Εύρώπης δημοσίων συναυλιών καϊ κυρίως έκεί· 
νων αΐτινες σκοπούσι τήν διάδοσιν κλασικής μουσικής. Πρός τούτο 
κατηρτίσθη διά κόπου πολλοΰ ορχήστρα, ήτις άπαξ τής έβδομάδος 
παίανίζουσα έν τη αιθούση τού Συλλόγου, έγίνετο κέντρον πυκνής 
συνθροίσεως. ·

Ούτω δέ διπλούς συνετελέσθη σκοπός καί δ τής τέρψεως έν έποχή 
μάλιστα έν ή έλειπον ολως δημόσια θεάματα και δ τής φιλανθρω-
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πίας, διότι το περίσσευαν χρήμα διετίθετο ύπέρ τής Σχολής των 
άπορων παίδων. Έλήφθη δέ. φροντίς όπως έν ταϊς συναυλίαις ταύταις 
έκτελώνται κυρίως τεμάχια κλασικής μουσικής $ κα'ι μουσικής άγνω
στων ήμϊν ’δ καί νεωτάτων μελοδραμάτων, άτινα κατέστησαν ούτω 
γνωστά τοϊς φίλοις τής μουσικής.

Τό τμήμα τών καλών τεχνών συνδιεσκέφθη έπανειλημμένφς καί 
περί τής μορφώσεως καί άναπτύξεως τοΰ εθνικού ήμών Θεάτρου καί 
κατήρτισε καί σχολήν δραματικήν ής διευθυντήν διόρισε την ηθο
ποιόν κ. Ν. Λεκατσάν καί έν -ρ καί μέλη τοΰ Συλλόγου έδίδασκον 
διάφορα μαθήματα. Έν τη Σχολή ένεγράφησαν 25 περίπου μαθητ.αί, 
δυστυχώς όμως δτε ήρξατο άναφαινομένη έργασία τις, ό κ. Λεκατσάς 
άπεσύρθη καί ή Σχολή διελύθη.

Μέ τάς εργασίας τών τμημάτων σχέσεων έ'χουσι τά έπ'ι τη εΐκο- 
σιπενταετηρίδι τοΰ Συλλόγου προκηρυχθέντα διαγωνίσματα.

Ο Σύλλογος ημών έκ μικρών ίδρυθείς καί άνδρωθε'ις συμ,πληροΐ 
τό προσεχές έτος είκοσιπέντε άπό τής συστάσεως αΰτοΰ έτη. Πρός 
τοΰτο δέ συνέστησεν έπιτροπήν έκ τών κ. κ. Τιμ. Άργυροπούλου, 
Σπ. Λάμπρου, Έμμ. Λυκούδη, Π. I. Φέρμπου, Ίγν. Μοσχάκη, Ί. 
Βάμβα, Τιμ. Ήλιοπούλου κ. Ε. Ζαλοκώστα ί'να σκεφ,θή διά τίνων 
επιστημονικών έργων ό Σύλλογος δέον νά παρασταθή κατά τήν εορ
τήν ταύτην. Ή έπιτροπή άπεφάσισεν ϊνα τελεσθώσι διαγωνίσματα 
δρισθησόμενα ύπό τών τμημάτων καί νά δοθή συνδρομή πρός έ'κδοσιν 
έπιστημονικών συγγραμμάτων.

Τά τμήματα συνήλθαν πάντα καί ώς είκός διάφορα έν αΰτοΐς 
προετάθησαν θέματα, μετ’ έπανειλημμένας δέ συνεδριάσεις, ώρίσθη- 
σαν τά διαγωνίσματα ώς έξής.

Το μέν νομικόν τμήμα καί τών πολιτικών έπιστημιών ώρισε δύο 
διαγωνίσματα άμφότερα χιλιόδραχμα, έξ ών τό μέν θέλει διαπραγ- 
ματευθή περί άνοοθώσεως τής έμπορικής ναυτιλίας τής Ελλάδος, τό 
δέ τήν πολιτικήν ιστορίαν τής Ελλάδος άπό τοΰ 1821 μέχρι 
τοΰ 1844.

Τό φυσιογνωστικόν τμήμα ώρισε διαγωνίσματα τρία, έξ ών τό 
μέν χιλιόδραχμον θέλει διαλάβει κατά πόσον . αί φυσικαϊ ύλαι αί 
εις τε τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους καί ύπ’ αΰτήν ύπάρχουσαι έν 
Έλλάδι δύναται νά συντελέσωσιν είς άνάπτυξιν τής. βιομηχανίας 
έν τφ τόπφ Δύο δ’ έτεοα όκτακοσιάδραχμα, έξ ών τό μέν τίνες αί 
έν Έλλάδι είτε φυσικός είτε τεχνητός φυόμεναι ίαματικαί βοτάναι, 
τό δέ ποια τά έντομα τά έπιβλαβή είς τήν γεωργίαν έν ’Έλλάδι.

Τό τμήμα τών Καλών Τεχνών έψήφισε χιλιόδραχμον γέρας είς 
τόν συγγραφέα τής καλλίστης πραγματείας τής μελλούσης νά περι- 
λάβη τήν ιστορίαν τών Καλών Τεχνών κατά τους χρόνους τής δου
λείας. Έψήφισε δ’ ομοίως ϊνα προκληθή έπί ταϊς έορταΐς τοΰ Συλ
λόγου έκθεσις ζωγραφική σκαριφημάτων (esquisses) είς ήν θέλουσιν 
άπονεμηθή βραβεία χρηματικά καί μετάλλια. Προεκήρυξε δέ καί 
διαγωνισμόν είς μελοποίησιν πέντε ποιημάτων έκ τής νεωτέρας έλ- 
ληνικής φιλολογίας, ϊνα γίνωσιν ψδόμενα κτήμα τδΰ λαοΰ, Τών ποι- 
ηματίων τούτων έν μέν δέον νά γ ένθουσιώδες πατριωτικόν, §ν άλλο 
ναυτικόν, άλλο έρωτικόν, άλλο βακχικόν καί άλλο τέλος βαυκάλισμα.

Τό Φιλολογικόν καί ’Αρχαιολογικόν τέλος τμήμα οΰδέν τών αΰτφ 
ύποβληθέντων Θεμάτων εξέλεξε πρός προκήρυξιν διαγωνίσματος,προέ- 
κρινε δ’ ϊνα έκδοθή δαπάναις τοΰ Συλλόγου συγγραφή έτοίμη μέν, 
άλλ’ ήτις δύσκολον είναι νά δημοσιευθή άνευ ιδιαιτέρας χορηγίας καί 
ώς τοιαύτη έξελέχθη ή τοΰ κ. Ίω. Σακελλίωνος Πατμιακή βιβλιο
θήκη, ήτοι άναγραφή τών έν τή βιβλιοθήκη τής έν Πάτμφ γεραράς 
Μονής τοΰ Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων.

Τοιαΰτα καί τά περί τμημάτων τοΰ Συλλόγου κατά to διάστημα 
τοΰτο.

Τό περιοδικόν τοΰ Συλλόγου έξηκολούθησε καί κατά τό διάστημα 
τοΰτο έκδιδόμενον, έν αΰτφ δέ κατεχωρίζοντο ώς έπί τό πολύ τά έν 
τώ Συλλόγφ γινόμενα άναγνώσματα, αί άνακοινώσεις καί τά πρα
κτικά τών τμημάτων καί τά πρακτικά αΰτοΰ τοΰ Συλλόγου. Όμο- 
λογουμένως τό περιοδικόν ήμών δεΐται άναδιοργανώσεως, καί πρός 
τοΰτο πρέπει πάση δυνάμει νά έργασθή δ Σύλλογος καί ή διευθύ- 
νουσα αΰτό έπιτροπή.

Τήν δ’ έπέτειον αΰτοΰ έορτήν δ Σύλλογος έώρτασεπάντοτε κατά 
τό έπικρατήσαν έθος, διά κοινοΰ συμποσίου τελουμένου έν τινι τών 
έξοχών τών ’Αθηνών καί ύπό τήν προεδρείαν τοΰ έπιτίμόυ ήμών προέ
δρου κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, είς δν εΰγνωμοσύνη οφείλεται με
γάλη διά τήν πρόθυμον ήμών έν πάσι συνεργασίαν.

Χάριτας δ’ οφείλω δμοίως πολλάς είς τά μέλη τής Εφορείας πάντα 
διά τήν άδελφικήν αΰτών σύμπραξιν καί ύποστήριξιν έπ’ άγαθώ τόΰ 

Τά περί ταμείου συήτόμως διαλαμβάνω ένταΰθα, διότι λεπτομε
ρείς περί τούτου πίνακες δημοσιευθήσονται έν τέλει τής λογοδοσίας 
ώς καί αί έκθέσεις τών έξελεγκτικών έπιτροπών. Αί έκτακτοί ε’ισφο- 
ραί κατά μέν τά άλλα έτη δέν υπήρξαν σπουδαΐαι καί τά μίκ^ά έκά- 
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στοτε δωρούμενα ποσά περιέχονται έν τή έκθέσει- τών ταμιών. Κατά 
τό λήξαν δμως έτος έσχομεν δωρεάν τής αειμνήστου Πηνελόπης. Χαλ- 
δουβάκη έξ 25 λαχειοφόρων ομολογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης ύπέρ 
τής ήμετέρας σχολής. Τάς ομολογίας ταύτας . παρέδωκαν. ήμΐν οί 
κληρονόμοι αύτής κα'ι τό δνομα τής αγαθής δεσποίνης άνεγράφη 
μεταξύ τών μεγάλων ευεργετών τοΰ Συλλόγου.

Αί κυρίαι Πηνελόπη Βλαστού καί Αμβροσία Καρυδιά προσήνεγ- 
κον τή Σχολή τών ’Απόρων Παίδων εις μνήμην τοΰ πατρός αύτών 
’Αμβροσίου Κάπαρη δρ. 2400. Ό Σύλλογος μετ’ ευγνωμοσύνης απο
δεχθείς τόποσόν, έψήφισε τά εύχαριστήρια αύτοΰ καί άνέγραψεν ευερ
γέτην τόν αείμνηστον ’Αμβρόσιον Κάπαρην.

Ό άποβιώσας αρεοπαγίτης Π. ΙΊαυλόπουλος πλήν τών άλλων 
αύτοΰ κληροδοτημάτων καί εύεργεσιών, δέν έλησμόνησε καί τόν 
ήμέτερον Σύλλογον καί δή κατέλιπεν αύτφ 2000 δραχμών άς καί 
έμέτρησαν ήμΐν οί κληρονόμοι του. Τό ονομα τοΰ φιλομούσου καί 
αρχαϊκού άνδρός άνεγράφη έν τή στήλη τών εύεργετώγ τοΰ Συλ
λόγου. .

Τό ύπουργεΐον τής Παιδείας έκοινοποίησεν ήμΐν απόσπασμα δια
θήκης τού έν Βραίλικ άποθανόντος ομογενούς ’Αποστόλου Σταματιά- 
δου καθ’ δ καταλείπεται κληροδότημα τώ ήμετέρφ Συλλόγω έξ εκα
τόν χρυσών Γαλλικών είκοσαφράγκων. Άλλ’ ή διαθήκη τού φιλοπά- 
τριδος αστού προσεβλήθη ύπό τών κληρονόμων του καί πρός τοΰτο 
συνεννοηθέντες μετά τοΰ έν Βραίλιγ προξένου τής Ελλάδος κ. Σπυρ. 
Καλογεροπούλου διωρίσαμεν ήμέτερον πληρεξούσιον, τόν αύτόθι δι
κηγόρον κ. Γ, Βερτιάνον, διορισθέντα καί ύπό τών άλλων φιλανθρω
πικών καταστημάτων καί άναμένομεν νΰν τήν έκβασιν τής δίκης.

Άλλά καί άλλην δίκην έχομεν έκκρεμή κατά τών κληρονόμων Ά- 
λεξανδροπούλου περί κληροδοτήματος έκ δρ. πεντακοσίων άφεθέντος 
εις τόν Σύλλογον ύπό τοΰ πατρός αύτών.

Ό ύπέρ τής Σχολής τών απόρων παίδων εύεργετικός χορός έδόθη 
καί κατά τό διάστημα τούτο φιλανθρώπων δεσποινών τών Αθηνών 
μετά μεγάλης εύμενείας άναλαμβανουσών αύτόν ύπό τήν προστασίαν 
των. Τάς έκάστοτε εισπράξεις βλέπει ό ένδιαφερόμενος έν τή λογο
δοσία τού ταμείου.

Ένταΰθα όμως όντος τοΰ λόγου μετά λύπης άνακοινώ οτι τό ύ- ' 
πουργεΐον τών έσωτερικών άπέκοψε λόγω οικονομίας τό πρός τόν Σύλ
λογον μηνιαΐον. βοήθημα δπερ τελευταίως είχε περ.ιορισθή είς δραχ. 
135 κατά μήνα. Παρά τού νύν διευθύνοντος τό ύπουργεϊον τών έσω- 

τερικών τυγχάνοντος έκ τών παλαιοτέοων τοΰ Συλλόγου ήμών μελών 
άναμένομεν έπανόρθωσιν τής γενομένης αδικίας.

Μέ τόν περί ταμίου λόγον συνδέεται καί τό’ ζήτημα τού κατα
στήματος τοΰ Συλλόγου. Τούτο δμολογεΐται πλέον δτι δέν δύναταί 
νά έπαρκέση είς τάς πολλάς άναπτυχθείσας τοΰ Συλλόγου άνάγκας. 
Έπανειλημμένως λοιπόν δ Σύλλογος έσκέφθη περί έκποιήσεως αυτού 
και τής διά τών χρημάτων, άτινα θά προσπορισθή, προστιθεμένου 
καί τού άποθεματικού αύτοΰ αγοράς οικοπέδου καί όίκοδομήσεως 
καταστήματος καταλληλοτέρου. Πρός τούτο έξετέθη το κατάστη[Λζ 
είς εκούσιον πλειστηριασμόν, δέν ήδυνήθημεν δμως νά τύχωμεν τι
μής έπαρκοΰς. Έλπίζομεν διά διαπραγματεύσεων ιδιαιτέρων νά κα- 
τορθώσωμεν τήν πώλησιν καί ούτω κατά τάς προσεχείς έορτάς τής . 
είκοσιπενταετηοίδος νά ύποδεχθώμεν καί τά μέλη τού Συλλόγου καί 
τούς φίλους αύτού έν καταστήμάτι μάλλον εύπροσώπφ. Άν είχο- 
μεν άφθονον χρήμα ήδυνάμεθα νά προβώμεν άμέσως ε’ις τήν οικοδο
μήν τού νέου καταστήματος τοΰ Συλλόγου, άλλά δυστυχώς τά μέσα 
ήμών είναι ολίγα καί έκ τών ένόντων προσπαθοΰμεν νά κάνονίσω- 
μεν τό ζήτημα τοΰτο.

Τά άφορώντα τήν βιβλιοθήκην καί τό Άναγνωστήριον, τούς μετεω
ρολογικούς σταθμούς καί τήν επιτροπήν τών Φυλακών έκτίθεται έν 
τέλει ιδία ύπό τών διευθυνόντων τά ιδρύματα ταΰτα τού Συλλόγου.

Γενομένων τών άρχαιρεσιών διά τό ΚΑ’ έτος τού Συλλόγου έξε- 
λέχθησαν πρόεδρός μέν επίτιμος δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος,‘ πρόε
δρος δέ τακτικός έγώ καί αύθις, έφ’ ω δέον καί ένταΰθα νά έκφράσω 
τάς πρός τά μέλη τοΰ Συλλόγου εύχαριστίας μου έπί τή εύμενεΐ πρός 
με διαθέσει του. Αντιπρόεδροι δ’ έξελέχθησαν οί κκ. ’Ιγνάτιος Μο
σχάκης καί Κ. Γ. Ξένος, γενικός γραμματεύς δ κ. Μιχ. Π. Λάμ
προς, ειδικοί γραμματείς οί κκ. Γ. Πίσσας καί Κ. Γαρδίκης, ταμίας 
δ κ. Κ. Κουτζαλέξης. έπιμελητής τής βιβλιοθήκης δ κ. Στ. Βάλ
βης καί διευθυντής τού άναγνωστηρίού δ κ. Ά. Α. 'Ραγκαβής· έφο
ρος δέ τής σχολής τών απόρων παίδων δ κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος 
καί κοσμήτορες οί κκ. Θ. Μπαλτής, Σπ. Άντων.όπουλος, Σπ. Κονο- 
φάος, Δ. Π. Λάμπρος, Γ. Χαλκιόπουλος καί Δ. Ήλιόπουλος. Μέλη 
δέ τής έξελεγκτικής έπιτροπής οί κκ. Κ. ΓΙεταλάς, Ν. Κουρής καί 
Α Κουτζογιάννης.

Τοιαΰτα τά έργα τοΰ Συλλόγου κατά τό διάστημα τοΰτο καί 
τοιαύτη έν πιστή είκόνι ή κατάστασις αύτοΰ άρχομένου τοΰ ΚΔ' 
έτους άπό τής συστάσεως αύτοΰ.
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ΜΑΣΣΑΛΙΑ και ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΑΙ’

Δέν θά έπαναλάβω σήμερον δσα κατά καιρούς έγράφησάν κα'ι έλέ- 
χθησαν περί Μασσαλίας, τής κλεινής ταύτης τών Φωκαέων αποικίας, 
τών «Νέων Αθηνών» ώς ύπερηφανευόμενοι άπεκάλουν την μαγευτι
κήν ταύτην παραλίαν τών έκβολών τοΰ Ροδανού, οί Ρωμαίοι, δτε 
είσβαλόντες κατέκτησαν αύτήν μεθ’άπάσης της μεσημβρινής Γαλλίας.

Έπιτρέψατέ'μοι δμως, πριν ή εΐσέλθω ε’ις τδ κύριον θέμα μου, νά 
έξετάσω δι*  ολίγων γραμμών την Ιστορικήν έξέλιξιν της Μασσαλίας. 
Ή ίστορίά μάς διδάσκει δτι ή Μασσαλία περί τά 600 έτη π. Χρ. 
άρχισε νά γίνηται γνωστή είς τον κόσμον ώς πόλις χάρις τή άφίξει 
έπί τών παραλιών έκείνων Ελλήνων έκ Φωκαίας ύπό την δδηγίαν τοΰ 
Πρώτου· δτι κατά τό 542 νέοι άποικοι Φωκαεϊς πάλιν έγκαταλείψαν- 
τες την πάτριον γην άπεκαθίσταντο έπ'ι τοΰ αύτοΰ εδάφους, δτι ·ί) 
Μασσαλία τότε άρχισε νά ζωογονήται καί νά λαμβάνγ- θέσιν άξιο- 
ζήλευτον μεταξύ τών λοιπών πόλεων τοΰ αρχαίου κόσμου. Τό έμπό- 
ριόν της κατά την έποχήν έκείνην τοιαύτας έποίησε προόδους ώστε 
ή ευημερία έκτοτε έθεσε τάς βάσεις αύτής καί προαιώνιζε τόν πλού
τον καί την παρούσαν έξέχουσαν έμπορικήν της θέσιν, Αύτη ή μικρά 
κα'ι ασήμαντος αποικία έντός ολίγων έτών γίνεται ανταγωνιστής τής 
Καρχηδόνος, σύμμαχος τής Ρώμης, συγχρόνως δέ πλάττει νέας 
αποικίας έπί τών παραλίων τής Μεσογείου, τήν Νίκαιαν, τήν Άντίπο- 
λεν, τήν ’Αγαθήν κα'ι λοιπάς, αΐτινες διέμειναν καί ύποτέλεϊς αύτη. 
Μή δυνάμενοι δμως θΐ Μασσαλιώται κατά τήν έποχήν έκείνην τών 
πολέμων καί τών λαϊκών μεταναστεύσεων νά ζώσι μόνοι, μεταξύ 
τόσων λαών επιθετικών, έν ειρήνη, προσέφυγον πρός τούς Ρωμαί
ους. Οί Μασσαλιώται λοιπόν ύπήρξαν ή πρώτη αφορμή τής καθόδου 
τών Ρωμαίων έν Γαλατία· ’Απειλούμενοι ύπό τών όμορων λαών έζή- 
τησαν βοήθειαν παρά τών Ρωμαίων οΐτινες εύρόντες τήν εύκαιρίαν 
έξαίρετον κατέκτησαν καί αύτούς κα'ι άπασαν τήν Μεσημβρινήν 
Γαλλίαν.

Κατ’ άρχάς, οί 'Ρωμαίοι άφήκαν τήν Μασσαλίαν ανεξάρτητον, 
άλλ’αΰτη λαβοΰσα μέρος ύπέρ τοΰ Πόμπηίου, έπολιορκήθη ύπό τοΰ 
Καίσαρος καί κατεκτήθη πλέον όριστικώς ύπ’ αύτοΰ.

1 ’ Λνεγνώσθη έν τφ Σολλόγφ «Παρνασσω».

Τότε άρχε®αι νέα 4ποχή.<δ!$ τήν,;,Μ«ι>σσριλί·αν.,>Αίν^χθλ(?.ί.\'τ^ί·\^9· 
σοΰτον ήκμασαν, ύπό τήν 'Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν, ώστ^ έκήή^η 
ύπο ,τώ.ν.-Συγχρόνων ί'ΝέαιΆθήχαιν> · Έξαύτής. έλάμβανον ,;τά·,,φ&τα 
οί τής-έσάερίας.λαοί καί ε’ις ;αύτ.ήν ,-κατέφευγον :,οί ?τ,άν ν.άμα.τα. -τής 
παιδείας όρεγόμενοι. ■ νζ?;

ΠλήνδυΣ.τυ.χώς, >ώς §ιά τής •ήμε’Ηρ^ς ’Αθήνας ρομ^εω· κριί,δ,ιά ι^άς 
Νέας ταύτας Άθήνάς -ήχησεν ή. ώρα τής παρακμής. Καί πρ§τ·ομμί 
βάρβαροι, ιδίως οί ^αρακινοί, ήφάνισαν καί κατερήμωΣ«.γπήχ άτυχή 
Μασσαλίαν.-.Κατά τόν 9ον αιώνα μπέκυψε-ν ύπό τόν .ζυγόν .τού ^Q- 
Spa, .βασιλέως τής-Άρλης’ τον ΙΟον ύπ,ετά^η ύπό 
τίνος.,' τόν 13ων αιώνα άνεγνώρισε.. τήν .-έξουμίαν- ΓΓιών ςιομήτ^γ, ,-τής, 
Προβηγκίας. Κατό τό . 1423 έλεηλατήθη.. $μί ,.διηρφ?ρίγη ύπό ’Αλτ 
φόνσου τοΰ ,|;ξ Άραγώ^ίας, π?ρί τό 1:599 οί φοβεροί ίθρησ,κευπΊκ,οί 
πόλεμοι, οΐτινεςιδίως 4» Μασμαλίρ^ άπεβησαναίματηρότατοι, άπ^τ 
σβεσάΥ; καί τή''τελευταία σημεία τής- ύπήρξεώς. της. Λο.μδοβίκφς 
ό 14 ος δέν εύρε πλέον ούδέν έκ τής πάλαι. άναθαλλούσης ,Α1ασσα« 
λίάς.ή όλίγ-Ο-υς κατοίκρυς μετερχομένους τό έμπόριον καί τήν άλι- 
είαν, καί έξ αύτών: άφήρεσε πάλιν-.καί τά έλάχιρΐτα ήπομείναντα 
πολιτικά προνόμια καϊ ύπό βαρείς τούς ύπέβαλε φόρους.

Άλλ’ έως έδώ ή ειμαρμένη δέν περιωρίσθη, διό,τι μολ,ι? .ήβχ,ίΣΟ νά 
έπουλώνη τάς πληγάς της κα'ι πανώλης έξ έκείνων αΐτινες ;δ£ν έπε- 
σκέφθησαν ευτυχώς καί έκ δευτέρου .τήνΈύρώπην,,κατά.τό τό 1720, 
άνήρπασεν έντός όλιγίστων ήμερών τεσσαράκοντα χιλιάδας έκ τών 
κατοίκων, ήτοι υπέρ τό ήμισυ τοΰ πληθυσμού της,. Τότε διεκρίθη 
ό γνωστός καί-μέχρι τής -σήμερον.εις .πάντα Μασσαλιωτην έπίΣήο- 
πος Belsunse, · ούτινος όρειχάλκινον άγαλμα ΐσταται μέχρι σήμε
ρον έν φερωνυμω πλατείς,—"διά τήν ύπεράνθρωπον άφοσίωσιν καί 
αύταπάρνησίν του.

"ΐνα περάνωμεν, Κύριοι, τάς ίστορικάς ταύτας τής Μασσαλίας 
φάσεις προσθετομεν μόνον δτι ή έποχή τής «Παλιναρθώσεως» ύπήρξε 
καί ή εποχή τής άναγεννήσεως τής Μασσαλίας. Ή κατάκτησις 
τής ’Αλγερίας διήνοιξεν αύτή εύρύ στάδιον προόδου καί εύημερίας. 
Ή συγκοινωνία, ήτις καθ’ ήμέραν έπολλαπλασιάζετο, μεθ’ δλων 
.τών: παραλίων εμπορικών λιμένων τής Μεσογείου, έδιδε.ν ήμερα, τή 
ήμερα νέον αίμα, νέαν ζωήν εις τήν πολυπαθή Μασσαλίαν. Έν τέλει 
δ πολιτίΣμός καί ή έν γένει πρόρδος τής Γαλλίας έπέδρασεν ΐσχυρώς 
,κμί έπί τής Μασσαλίας ής δ λιμήν άπέβη δ κύριος σταθμός τής.·|ξα„·
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γωγής καί είσαγωγής τοΰ έμπαρίου ολοκλήρου τής Γαλλίας καί τής 
Μεσογείου.·

Σήμερον είς αύτήν δίδει τό σκήπτρον ό Ερμής καί αυτήν ανα
γνωρίζει ά κοσμος ώς έξέχουσαν μεταξύ άπασών τών Ευρωπαϊκών 
έμπορικών πόλεων τής Μεσογείου.

Μετά τ&ς άνωτέρω λίαν περίληπτϊκάς ιστορικά; σημειώσεις με
ταβαίνω είς τό κύριον θέμα, ·ί)τοι τήν όσον ένεστι σύντομον, άλλά, 
κατά τό έφΐκτόν, πίστην περιγραφήν— κατ’ έμήν άντίληψιν,-—τοΰ 
χάραΧτήρος, τών έθίμών και ηθών καί της έν γένει κοινωνικές ζωές 
έν Μάσσαλίρμ——Έπιτρέψάτέ μοι δθεν νά έξετάσω τόν Μασσαλιώτην 
ώς πολίτην, -ώς οικογενειάρχην, ώς φίλον, ώς Γάλλον' έπί τέλους, 
διότι,·—καί τούτο έννοώ ευθύς άμέσως νά γνωρίσω ύμϊν,—έ πρωτο
τυπίατοΰ Μασσαλιώτου έφθασεν είς τοιοΰτο σημεΐον ώστε σήμερον 
άν έρωτήσητε κατά τύχην έν Γαλλίρ: περί Μασσαλιώτου τίνος άν δ 
κύριος είνε Γάλλος, θά σάς απαντήσουν αμέσως μετ’ ειρωνείας έχού- 
σής βεβαίως καί τόν λόγον της, «οχι δέν εΐνε Γάλλος, εινε Μαρσε- 
λιέζος ί> Τό ιδιόρρυθμον τοΰτο τόΰ ,μασσαλιωτικοΰ χαρακτήρός άν- 
τιλαμβάνεται ευκόλως πάς τις ζήσας έν τφ κατ’ έξοχήν τούτφ τόπφ 
τοΰ κερδώου Έρμου. .

Ό χαρακτήρ τοΰ Μασσαλιώτου διαφέρει εντελώς τών λοιπών Γάλ
λων κάί ιδίως τών βορρείων καί'δύναται τις χωρίς νά σφάλγ, νά είπη 
δτι δ γνωρίσας μόνον τήν Μασσαλίαν πολύ απέχει τοΰ νά γνωρίζγ) 
■ίήν Γαλλίαν. Ό μεσημβρινός ούτος τύπος, δν μετά τόσης χάριτος 
πάριστά' ή ευφυής καί γλαφυρά τοΰ Daudet γραφίς, έπλάσθη καί 
έφθασεν είς δ σημεΐον τόν βλέπομεν σήμερον ένεκα ποικίλων λόγων 
έίτέ φυσιολογικών, είτε έθνογραφικών, είτε κοινωνικών. Τό κλίμα, 
δ λαμπρός ήλιος τής: Προβηγκίας, ή εύρεϊά θάλασσά των, ή μεγάλη 
μετά τών ’Ιταλών έπιμιξία, δ μέγας λιμήν των, ό έκβράζων καθη
μερινώς χιλίών ειδών ανθρώπους παντός τόπου καί πάσης έθνότητος 
καί τέλός 'τό έμπόριον, ή μεγάλη αυτή βιοποριστική μηχανή ή ποι
ούσα άναγκαίως ελαστικόν τόν χαρακτήρα, πάντα ταΰτα σΰνέτειναν 
ε’ις τό νά πλάσωσιν ένα ιδιόρρυθμον γάλάτην. “Εν δν ευφάνταστον, 

‘δδνκισσωτικόν, ζωηρόν, άγαπών κατ’ έξοχήν τήν ομιλίαν, μεγαλο
ποιούν τό άπλούστατον γεγονός, διηγούμενον άενάως ώς πράγματα 
άληθέ, γεγόνότά μηδέποτε συμβάντα- μήτέ|δύνάμενα νά συμβώσιν. 
Είς τοΰτο ιδίως’δ Μασσαλιώτης διακρίνεται ούχί μόνον ήτών λοιπών 
γάλλων, άλ.λά πάντων τών άλλων ανθρώπων. ‘II δέ τάσι; τού αυτή 
τοΰ διηγεϊσθαι πράγματα έντελώς της φαντασίας του γίνεται οΰχί

έρωτά
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δι’ όπισθοβουλίαν, ποσώς, άλλ’ ... ούτως ! δ χαρακτήρ των εΐνε τοι- 
ούτος. Έν τή ρίμγ δέ τών φαντασιωδών διηγήσεών των, χωρίς νά 
έχωσιν άπολύτως ούδέν συμφέρον δπως σάς πείσωσιν, έξάπτονται, 
οργίζονται, λυπούνται ή καί-κλαίουσϊ,— κατά τήν φύσιν εννοείται 
της διηγήσεώς. Τό δέ πρωτοτυπότερον, καταντώσιν έπί τέλους νά 
πεισθώσΐ'καϊ οί ίδιοι περί της ακρίβειας τών λεγομένων των. ' 

■.Και μήν ΰποθεσητε, Κύριοι, δτι ζητώ νά μεγαλοποιήσω τά πράγ
ματα. 'Έν άπλούστατον ανέκδοτον πιστήν θά σάς δώση έννοιαν τής 
μασσαλιωτικής ταύτης άβλαβούς μανίας. Μασσαλιώτης άπαντά καθ’ 
οδόν συμπατριώτην του και μετά τούς συνήθεις 'χαιρετισμού; τόν

: ri ria. Εις άπάντησιν ό έτερος τώ λέγει δτι τεραστίου'με- 
γέθ.οΰς σαρδίΛα περιπλέει τόν λιμένα, μά τόσον μεγάλη ώστε· έμπο-' 

τήν είσοδον τών πλοίων. Ό φίλος ήκουσε τήν διήγησιν καί φΰ- 
σικώς τήν έπανέλαβε. τίς ήξεύρει είς· πόσους. Μετ’ όλίγας ώρας ό 
ήρως τής (διαδόσεως ταύτης ήν κ’ έλησμόνησε βεβαίως,—-έκάθητο 
μακαρίώς προ τραπέζης κα.φφενείου πίνων τό ορεκτικόν του, δτε βλέ
πει διαφόρους δμάδας διευθυνομένας πρός τόν λιμένα: έρωτά, καί δ 
πρώτος τφ άπαντά, δτι παμμεγίστη σαρδέΛ,α περιπλέει' τόν' λιμένα 
έμποδίζουσα τήν είσοδον τών πλοίων καί τρέχει δ κόσμος νά τήν 
ϊδη ! ‘Η άπάντησις αυτή τόν καθησύχασεν έρωτφ δμως καί δεύτε
ρον καί τρίτον καί λαμβάνει τήν αύτήν στερεότυπον άπάντησιν· τήν 
τετάρτην δμως φοράν τόσον έπείσθη ώστε έγείρεται καί σπεύδει 
πρός τόν λιμένα λέγων καθ’ έαυτόν : «ποιος ξεύρει ! ! ίσως εινε αλή
θεια !»: Τό· μικρόν τοΰτο άνέκδότον δεικνύει, έν άστείρε βεβαίως ύφή, 
τόν περίεργον χαρακτήρα τών Μασσαλιωτών. Είτε έν τίί οίκίρι είτε 
καθ’ όδόν, έπί τών έλαχίστων συμβάντων τοΰ βίου καί τών καθημε
ρινών των ομιλιών θά εΰοητε έν αύτοΐς δόσιν, καί μεγάλην μάλιστα, 
φαντασίας. Έάν όχημα καθ’ όδόν ήγγισ.ε διαβάτην, δπερ συμβαίνει 

... ήργησε λ. χ. διότι διε- 
κόπη ή συγκοινωνία ένεκεν φοβερού δυστυχήματος τό όποιον έλαβε 
χώραν έπί τής δεινός όδοΰ, 
άρκεΐ νά έκπλήξγ τούς άκροατάς του. 'Έτερος Μασσαλιώτης πάλιν, 
θέλων νά παραστήστ) τήν εύφορίαν τών γαιών του έλεγι 
τοιαύτη ώστε έσπειρε ποτέ...
.. . περεσκελΐδες ! ! Καϊ σημειώσατε δτι καί οί δημοσιογράφοι των 
πάσχουν, έκ τού αύτοΰ νοσήματος, καί ένφ οί μέν έκπλήττουσι τούς 
δέ άδιαχόπως έπί τόσα τώρα έτη διά τών διηγήσεών των, έν τού-·

έμποδίζουσα τήν είσοδον
τε-

συχνάκις, δ Μασσαλιώτης θά σάς είπη δτι

—άφίνει δέ άχάλίνωτον τήν φαντασίαν^

!εν. δτι εΐνε
κομβία και έξήλθον μετ’ ολίγους μέ.νας

, έν τού-·



τοις καί ρί μ^ν καί ρί δέ άκρρώνται άλλ'ήλους ευχαρίστως άαί άλρ 
ληλοπιστεύρνται,

’Αλλ’ έκτος τορ ιδιορρύθμου τούτου, χαρακτήρός, οί Μάσσαλιώτα.ι 
έ'χουσι καί έτερον συναφές βεβαίως άλλ’ ολίγον διάφορον. ’Εννοώ· 
τους καταπληκτικούς αστεϊσμούς των, αστεϊσμούς οΐτινες στηρί
ζονται έπί της φαντασίας των. Δέν θ’ άκούσητε έκέϊ έύφυίας, % χασ 
ριέσσας φράσεις· ή παρισινή λεπτότης πνεύματος, καί οί κατ’ έξοχήν 
ευφυείς γαλλικοί άστεϊσμ.οΐ δέν ύπάρχουσιν έκεϊ, άλλ’ ούτε τούς δια- 
σκεδάζουσιν. ’Εν Μασσαλίγ πανδήμως άνακηρύσσονται έξυπνοι άν
θρωποι οί διηγούμενοι τά καταπληκτικότερα ψεύδη—χάριν άστεΐ- · 
σμρΰ, έννοεϊται. Ό Daudet άποδίδει τοΰτο είς τόν ήλιον. Αύτδς 
μεγαλοποιεί τά πάντα ώς έκ μαγείας. «‘Υπάγετε, λέγει, έκεϊ κάτω,
καί θά ίδητε out οί μικροί λοφίσκοι της Προβηγκίας θά σάς φανούν
γιγανΐιαϊοι, καί οί τετράγωνοι οίκίσκοι των μεγαλείτεροι τών της 
Notre Dame τών ΙΙαρισίων. Αυτός δ ήλιος εινε δ μόνος αληθής ψεύ^.
στης, ό',τι έγγίζει τδ μεγαλοποιεί!» Τδ αληθές είνε ή ούτως ή άλλως
οτι εις τό είδος τοΰτο ό Μασσαλιώτης εινε αμίμητος καί είς τήν διή- 
γη-σιν καί «Ις. την άπάντησίν. ’Ακούει τις τοιούτους αστεϊσμούς πλεί- 
στους καί έφ’ όλης γής ήμερας, δυστυχώς δ'μως περιέχουσι τόσον 
άλας ώστε δέ» τολμά τις νά τούς προσφέρω πρδς πάντας είς γεύσιν. 
’Ιδού όμως & -δείγμα όπως έννοήσητ-ε τό είδος τών περιφήμων μασ- 
σάλιωτικών ευφυολογιών. Έίς διηγείται κατά πληροφορίας άς 
έ'χε,ι. έκ θετικωτάτης πηγης, έπιχε'ίρημ’ατίας τις άνέλαβεν έπιχείρησιν 
ήτις θά τώ.προσκομίσνϊμέγνστα κέρδη: θ’ άνεγείργ) έργ'ο’στάσια πρδς κα
τασκευήν χ^ιρορηρίών' άλλά τό παράδοξον είνέ ήτ-'αχύτης κ·αί πρώτο- 
τυπίατηςκατασκευ^ς··’ θάτίθηται έν τγ πρώτγ μηχανή ·ύ χοίρος ζών, 
άφού διέλθγ δέ διά πλείστων μηχανών θά έξέρχώνταί -έκ τίίς τελευ
ταίας, καί έν βραχυτάτφ χρόνιο, δύο καλλίστης.ποιότητος χονρομη- 
ρέαζ «Αύτό\εΐνε τίποτε» τφ άπαντή έτερος. «Καθώς άνέγνωσα τό 
τελευταϊον φύλλον άγγλι-κοΰ περιοδικού, ύπάρχει αύτήν την στιγ
μήν :>καί λειτουργεί έν Άγγλίγ έργοστάσιον τόΊοΰτον, άλλ’ έντε- 
λώς «ελεισποιημένον, διότι ’ναι μέν τίθεται έκ τής μιας "άκρας δ χοί
ρος ζών καί έκ της έτέρας έξέρχονται δύο χειρομήρια, ώς άκρίβέ- 
υτ·απα.λέγετε, άλλ’ έν Άγγλίγ τά δοκιμάζουσι, καί έάν δέν έπέτυ- 
χον, πά'θέτουν -πάλιν έντός καί' έξέρχεται έκ τής πρώτης μηχανής 
δ αυτός χοίρος ζών καί έν έξαιρέτφ ύγείγ». Κάί έξακολουθεϊ Ούτως 

διάλεξις έπί ώρμς-’δλοκληρους εις τάς νυκτερινάς συναηα'σπρΰ-

περιοδικού,
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φάς, είς τά καφφενέϊά-, ε’ις τάς οδούς καί δπου συντύχωσι δύό γνήί 
σιοι Μασσαλιώται.

Άλλ’ β,τι διακρίνει έπίσης τδ αληθές τέκνον της Προβηγκίας 
είνε ή μεγάλη σημασία ήν δίδει έίς τά της τροφής καί η κατά κό
ρον καθημερινή πολυφαγία του. Οί λεπτοί καί ελαφροί είς τόν στό
μαχον παρισινοί πλακούντες ουδόλως είσί περιζήτητοι έν Μασσαλία. 
Έκεΐ έκτιμώνται μεγάλως αί βαρεϊαι βρώσεις, τό δέ έθνίκόν φαγη
τό» τών Μασσάλιωτών, ή κλασσική bouillabaisse ήν 'τοσάκις ύμνη- 
σεν η φαντασία τών ποιητών των, δέν είνε ή κατά τδ μάλλόν ή ήτ
τον μέγας βραστός ιχθύς μετά κρομμύων καί σκορόδών έμβάπτϊσμέ- 
νος έντός άφθονου σάλτσας. Κατά Κυριακήν ιδίως τοσαύτη γίνεται 
χρήσις σκορόδών διά την bouillabaisse καί'δι*  έτερον έπίσής εθνι
κόν φαγητόν, τό ώστε αί πολυπληθέότεραι δδοί οζουσι
κατά γράμμα έκ τοΰ εύοσμου τούτου προϊόντος. Ώς βλέπετε, δ'που 
αφθονία σκορόδου έν τοϊς βρώμασιν, έκεϊ καί δ τίτλος τοΰ έθνίκοΰ 
διά τούς Μα’σσαλϊώτας.

Μετά τό ;βαρύ γεύμα του δ Μασσαλιώτης θά περίέλθη την κλα
σικήν Κανμπιέρ, τήν μεγίστη» ταύτην καί όντως λαμπράν'άρτηρίάν 
τ-η·ς πόλεως. Έπ’ αύτής έγείρ-Όν’ται-'τά πολυτελέστερα καίρφενεΐα της 
Γαλλίας, διότι ο’ί έπιχέιρημάτίαΐ έννοήσαντες οτι Μασσαλιώτης 
άνέύ κ'άφφενείου αδύνατον νά ζήσ“ρ ευτυχής, ίδρυσαν έκεϊ χρύσόποί- 
κιλτα έντέυκτηρια άτινα δύνανται νά οθονησωσι καί αυτά τά βου
λεβάρτα τών Παρισίών. Τούτο γν'ωρίζοντες κάλλιστα οί Μάσσαλίώτάι, 
λέγουσιν ύπερηφάνώς καί διά της ΐδιαζούσής προφοράς των την πα- 
σίγνωστον έκείνην φράσιν : τ*Αν  είχε tb Παρίσι play Κανρπι,έρ, 
θα ηεο ρ,ικρίι. Μασαα^ία /»—»·Έν αύτοΐς, καί ιδίως κατά τάς ώρας 
τού χρηματιστηρίου, δπερ ΐσταται έκεϊ παραπλεύρως, διεξάγονται 
μέγισται έμπορικαί δοσοληψίαι συγχρόνως δέ επαναλαμβάνονται, έν 
άδιαπτώτφ ίλαρότητι, καί τά μέγιστα ψεύδη της ΰφηλίου. Έκεϊ 
κύπελλα πλήρη αψινθίου ροφώνται απνευστί, καί έκεϊ λύονται άπαντα 
τά πολιτικά ζητήματα τής Ευρώπης.

Οί πλουσιώτεροι όμως Μασσαλιώται δέν τιμώσι τά περικαλλή 
ταΰτα καφφένεϊα, άλλά μετά τό χρηματίστήριον διευθύνονται επο
χούμενοι έίς τδν περίπατον, είς τδ ώραΐον Prado, οπού συμβαίνουσι 
περίπου ί’ά αυτά. Είς τό Pradb δμως ή φαντασία έκσπά καί δι’ άλ
λου τρόπου. Ό νεόπλουτος έπιζητεΐ νά θάμβώσγ τδν κόσμον διά 
τής πολυτελείας τών οχημάτων του, καί πολλάκις θά ίδητε άμάξας 
ρυρομένας ύπδ τεσσάρων ίππων,—έξ έκείνων ά? μεταχειρίζονται μό“
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νον προς μετάβασιν έν ίπποδρομίοις,—νά διέρχονται τετράκις καί 
πεντάκις ένώπιόν σας, διότι τό διάστημα είναι βραχύ, πάντοτε τάς 
ιδίας καί έπ’ αύτών πάντοτε τούς ίδιους εύτυχεϊς καί άγέρώχους 
κληρονόμους τοΰ οί'κου έπί τής έξαγωγής τών έλαίων,Ξ. καί Σα, $ 
κατασκευαστοΰ τίνος σάπωνος ή ροκφώρ.

Μεταξύ πάντων τούτων διακρίνονται άναμφιλέκτως οί έν Μασσα
λία Έλληνες διά την αξιοπρέπειαν καί μετρ,ιοπάθειάν των, πράγμα 
δπερ συνέτεινεν είς τό ν’ αύξάνη καθημερινώς ή.στοργή καί τό σέβας 
τών Μασσαλιωτών πρός αύτούς. Ό. οικογενειακός, βίος έν Μασσαλία 
παρουσιάζει έπίσης τάς ,προτοτυπίας του. Αναπτυσσόμενος ό, νέος 
έν τφ μέσφ εύφαντάστων γονέων βεβαίως , θέλει έπηρεασθή'έκ τών 
διηγήσεων, τών ’ιδεών καί έν γένει τών τρόπων τοΰ. ζή.ν αύτών. Ουτω 
πλήττεται ολίγον κατ’ ολίγον δ αστείος ,έκεϊνος τύπος τοΰ μικροΰ. 
Μασσαλιώτου, τύπος λίαν περίεργος άλλά καί λίαν διασκεδαστικός. 
'Ο πατήρ ουδέποτε θά ψέξη. τόν υιόν διά τήν τυχόν δλως φαντασιώδη 
διήγησίν τυυ ή διά τάς έπίσης φαντασιώδεις προόδους αύτοΰ έν τοϊς 
γράμμασι, Δύνασθε ■ ν’ άναγνώσητε εύφυεστάτας περιγραφάς περί 
τών μικρών τούτων Μασσαλιωτών, ούς οί γονείς άποστέλλουσιν ε’ις 
Παρισίους πρός, άποπεράτωσιν τών σπουδών των, καί θέλετε λάβει 
πλήρη ιδέαν: τού μεσημβρινού τούτου προϊόντος. ’-Ιδίως αί πρός τούς 
γονείς έπιστολαί αύτών είναι αμίμητοι. Είς. τοιοΰτος νέος γράφων 
πρδς τόν πατέρα του ένθουσιωδώς περί τών προόδων του,τφ λέγει έπί 
τέλους, δτι τοσαύτην προξενούν, έντύπωσιν παρά, τοϊς καθηγηταϊς 
αί γνώσεις του, ώστε πολλοί-έξ αύτών μεταβαίνουσι τό εσπέρας είς 
την οικίαν του καί τόν παρακαλοΰσι νά συμμελετήσωσι τό μ.άθημα 
τής έπομενης μετ αυτού δπως τοϊς κάμφ τυχόν τάς παρατηρήσεις 
του. Ο πατηρ έννοεϊται έπαναλαμ,βάνει πρός τούς συμπατριώτας. 
του τά τής έπιστολής καί άμέσως καθίσταται ένδοξος έν Μασσαλίφ 
δ έν Παρισίοις υιός. Περί τοιαύτης δέ φυσεως ,πολλάκις
θελετε ακούσει έν Μασσαλι^, δτιερ, όμως δέν έμποδίζει νά γίνωνται 
κατόπιν, οί σπινθήρες ούτοι τής Προβεγκίας, λαμπροί καί , διακε- 
κριμμένοι έμποροι.

Εις Ελληνα έπίσης μεγάλην προξενοΰσιν έντύπωσιν αί άμοιβαϊαι 
σχεσεις πατρός και υιού. Βεβαίως δέν έπίζητεϊ τις τήν πατριαρχικήν 
έκείνην έξουσίαν τών γονέων έπί τών τέκνων,, ήτις δέν συναντάται 
και παρ ήμϊν σήμερον ή εις ποιητικής τινάς κωμοπόλεις μας, πολύ 
δέ ολιγωτερον έν Γαλλιρι" εν Μασσαλία όμ.ως δ πατήρ,—πρακτικώ— 
τερος ίσως, έννοεΐ να συντροφευθή ύπο τοΰ υιού του εις παντός 

-175

είδους διασκεδάσεις,— πρωίμους ί'σως διά τήν ήλικίαν τού διαδόχου 
του.-^Διά τον λόγον δέ τούτον μορφώνεται είς τύπος νέου 
λίαν περίεργος καί λίαν χαρακτηριστικός τής μασσαλιωτικής άνοΓ- 
τροφής. Καί είναι μέν άληθές δτι εις τά μεσημβρινά κλίματα φύσει 
τά αισθήματα καί αί ίδέαι είσί πρφϊμοι, άλλά τούτο δέν ‘έμ,ποδίζει 
νά τό πιστοποιή τις καί νά τό έπαναλαμβάντρ ιδίως μάλιστα προκει- 
μένου περί Μασσαλιωτών.

Ούχί μόνον δμως έν ταϊς διασκεδάσεσιν οί Μασσαλιώται-συνοδεύ
ονται ύπο τών υιών των άλλά καί έν ταϊς έργασίαις των. Τό χρημα- 
τιστήριον τής πόλεως ταύτης γέμει πολλών έκατοντάδων τοιούτων 
νεανιών οϊτινες έκ παιδικής ήλικίας άσκούμενοι είς τά τού έμπορίου 
καταντούν έπί τέλους νά μ,ανθάνωσιν έξαιρέτως τήν έργασίαν των 
καί τό πώς κερδίζεται τό χρήμα. Τό χρήμα ! δ πλούτος ! ιδού τό 
δνειρον παντός Μασσαλιώτου, πατρός καί υιού. Καί έπαληθεύει.ώς 
έπ'ι τό πλεΐστον τό δνειρόν των τούτο/καί ζητούσι νά τό έπαληθεύω- 
σιν ένόσφ ζώσιν.

Φυσική συνέπεια τής καθόλου κοινωνικής ταύτης τάσεως είνε ή 
κοινωνική βαθμΐς έφ’ής θέτουν έκαστον συμπατριώτην των έχοντες 
πάντοτε ώς μέτρον τόν πλούτον. Δέν έρωτώσίν άπό πού κατάγεται 
ή ποϊον τό έπάγγελμα τού δεϊνος, άλλά ποία ή περιουσία του. ’Έχετε 
χρυσόν, έχετε τά πάντα. Προκειμένου δέ περί έξοχου τίνος πολιτι
κού, έπιστήμονος ή φιλολόγου, τότε μόνον θά ένθουσίασθή δ Μασσα
λιώτης, δταν σύν ταϊς άλλαις ίδιότησι συμπεριλαμβάνεται- καί ό 
πλούτος. ’Ήκουσα σοφόν τινα Μασσαλιώτην λέγοντα περί πεπαιδευ
μένου τίνος ούτινος έξήρεν έτερος τάς πνευματικάς γνώσεις ·.· ΤΙ τα 
θέΛεις .... χαΛά ειν*  αντα άΛΙα ταφωνήεντα είναι δ Λάράς, όΛα τ' 
a,JtJ,a είναι σύμφωνα. Αρχαιότερος λοιπόν αριστοκράτης έν Μάσσά- 
λίγ θεωρείται δ δυνάμενος νά έπιδείξν) έπί τής τραπέζης τόν μεγα- 
λείτερον αριθμόν ναπολεονίων.

Καί ένφ τά άρρενα τέκνα ρίπτοντάι είς τήν τύρβην τού κόσμου καί 
τόν θόρυβον τής ζωής νεώτατα, έξ εναντίας διά τάς κορασίδας ιδι
αιτέρα δίδεται φρόντίς καί έπιμέλεια κάί έντελώς διάφορος ανατροφή. 
Ή κόρη οφείλει ν’ άγνόή δ,τι δ νέος άδελφός της γινώσκει κατά βά
θος πρό πολλοΰ. Ούδέποτε θά ΐδητε έν τοϊς θεάτροις, είτε χείμερινοΐς 
είτε θερινοΐς. κόρην καλής άνατροφής άπολαμβάνόυσαν τά νάματα 
τής μουσικής τού Βοκκακίου ή τής Περικόλης κα'ι ούδέποτε πατήρ, 
δσον Μασσαλιώτης καί άν ήναι, θά δδηγήσή τήν θυγατέρα του είς- 
δράματα ή τραγφδίας άν προηγουμένως δέν γνωρίζν) καλώς τί τό δϊ- 
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δαχθησόμενον. Επειδή δέ οί Μασσαλιώται πολύ ολίγον καταγίνον
ται είς άνάγνωσιν τοιοότων έργων καί συνεπώς άγνοΟΰσιν αυτά, διά 
τούτο καί σπανίως όδηγοΰσι τάς θυγατέρας των είς- έτ.έρας.θεατρικάς 
έσπερίδας έκτος τών τοΰ .Μελοδράματος ή κωμικού Μελοδράματος.

Άλλ’άν παρακάμψωμέν το θέμα τοΰτο και έξετάσωμεν τόν Μασ- 
σαλιώτην ώς πολίτην, πάλιν τά γενικά φαινόμενα τοΰ: πρωτοτύπου
χαρακτήρας των θέλουσιν άναλάμψει. Οί Μασσαλιώται είναι φύσει 
πατριώται, ευφάνταστοι ώς είναι φαντάζονται την πατρίδα ίων, 
—καί-έχουσι μέγα δίκαιόν— ώς κοινήν μητέρα ήν έννοοΰσι νά. ύπε- 
ρασπίσωσι κατά παντός κάί μέχρι τής τελευταίας ρανίδος τοΰ αίμα
τός των~. Μεταξύ τών δύο τούτων διαπύρων αισθημάτων εύρισκόμενοι 
ταλαντεύονται σπουδαίος καί οΰχί άπαξ προύτίμησαν, - διά λόγους
οΰς περιττόν ν’ αναλύσω ένταΰθα,—- την οίκογένειάν των. Ό πρώ
τος. τυχών δημοκόπος ■ ό γνωρίζων νά. έγγίσή τάς δύο ευαίσθητους 
ταύτας. χορδάς, δύναται νά φθάσγ εις αποτελέσματα ανέλπιστα, 
δύναται νά παρασύργ τόν Μασσαλιώτην όχλον εις πράξεις άς έζατόν 
τρανόϊ ρήτορες- δέν θά κατώρθουν έν τ-ή; βυρρε-ίφ Γαλλίμ. Ευτυχώς τό 
ένστικτον τοΰ σεβασμού τών νόμων είνετόσον'. άνεπτυγμένον παρά 
τάς έκβολάς τοΰ 'Ρόδανοΰ, ώστε ή θέα ολιγίστων αστυνομικών υπάλ
ληλων φέρει νηνεμίαν καί είς τά πλέον τρικυμιώδη πάθη. Άπεχθά- 
νονται την άντίστασιν και την άπεχθάνονται τοσοΰτο μάλλον όσον 
αυτή προμηνύεται ίάχυρότέρα. Αί διαδηλώσεις των όθεν δέν έχουσι
μεγάλην σημασίαν, ούτε προσέχουσί πρός ταύτας οί ιθύνοντες τάς 
τύχας τοΰ μεγάλου τούτου Κράτους:, άλλ’ ούτε η τοπική αστυνομία 
εύρίσκεται εις δύσκολον θέσιν πρός έπανόρθωσιν τής τάξεως. . .

Έκτος όμως τών συχνών τούτων λαϊκών εξεγέρσεων τών παραγο- 
μένων ;έκ. κομματικών παθών, συνέβησαν βεβαίως καί πατρίωτικαι 
διαδηλώσεις. ·Έν τή βορρείφ Γαλλία κα’ι αί μέν. καϊ αί,δέάπέβησαν 
είς αποτέλεσμά τι άξιον αναγραφής έν τή.' ιστορία τής .χώρας .-Άΐ έν 
Μασσαλία , ήγέρθησαν θορυβωδέσταται, προοιωνίζουσαι δράσιν καί 
δράσιν μ.εγάλην· δυστυχώς όμως και πάλιν ή μερδη τής οικογένειας 
ύπερίσχυσεν. Ουτω, τίς δέν ένθυμεϊται τήν δεινήν θέσιν της Γαλλίας, 
είς ήν τήν έρριψεν. ή τοΰ άτυχοΰς πολέμου συμφορά,, καί τίς αγνοεί 
την έκτακτον ά νδρ ίαν καί αΰταπάρνη.σιν τών έν ΙΙαρισίοις πολιορκαυ- 
μένων ; Κατά την έποχήν έκείνην έν ή μυρία παραδείγματα εθελο
θυσίας, ακραιφνούς .πατριωτισμού και ανδρείας δικαιούνται, ν’ άνα- 
γράψωσ.ιν. έν^χρυσαϊςςσελίσιν οΐ Βόρειοι Γάλλοι,, οί .Μασσαλιώται εύ- 
ρ.εθέντες;.κα'τ. εςμλκγ^ρΰ. των αιωνίων δύο απείρων αισθημάτων, έτα-
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λαντεύθησαν έπϊ πολύν χρόνον, τέλος, πρός στιγμήν, ύπερίσχυσεν ή 
πατρϊς και δή συναχθέντες καί ένθουσιασθέντες έν κοινώ, άπεφάσίσαν' 
δμ.οφώνως νά δίοργανώσωσι στρατιάν καί νά σπεύσωσι πρός λύσιν τής 
πολιορκίας τών Παρισίων. Αποχαιρετισμοί λοιπόν σπαραξικάρδιοι, 
ζητωκραύγαϊ μέχρι δακρύων*  αί γυναίκες ήσπάζοντο τά γόνατα τών 
ηρώων, οί γέροντες'ένεθυμοΰντο τήν γεννάίαν νεότητά των καί έφ’ όλης 
της άμέρας έβρόντα ή πόλις καί έ'ρραινε δι’ άνθέων τήν άπερχομένην 
πρός λύσιν τής' πολιορκίας έθνόφυλακήν. * ’Αλλά μόλις έξήλθον τής 
πόλεως ό'ί άλκιμοί έκεϊνοΤμαχηταϊ καί ευθύς ή έτέρα χορδή ή'πλέ-ον 
ευαίσθητος, ήρχισε νά ήχή τοσοΰτον, ώστε έπαν^λθον πάντες ε’ις 
τήν πόλίν είτε-καθ?’όμάδας είτε καί είς έκαστος κατά μόναςί ’

Άλλά καί ή ιστορία- τού· έθνΐκόΰ πολεμικού παιάνος τής Γαλλίας 
ή «Marseillaise» Τό λαμπρόν τοΰτο θόύρίον ήσμζτό ένθουσιάσαν 
τοσάκις τήν γαλλικήν στρατιάν, τό: οίστρηλατήσαν τούς έπα’νάστά- 
τας τοΰ 1830 καί τοΰ 1848, δέν καλείται ουτω έκ νίκης τίνος 
μάσσαλίωτίκής ή χάρίν έτέρου τινός παρεμφερούς υψηλού γεγονότος. 
Πάντάπασίν. Ό τοσοΰτον έπι.τύχής πολεμικός ούτος πάιάν 4-Υστ»·*  
χουργηθέίς'άαί - μελοποιηθείς έν μι^ νυκτϊ κατά τό 1792, κατά τήν 
στιγμήν , τίΐς κηρύξεως τόΰ Γαλλοά'υστριακόΰ'πολέμου ύπό τού' ένθου*  
σιώδους νέου Rotfget de i’Isle, καταγομένου έκ τής Montaigne, 
μικράς τίνος πόλεως τής Δυτικής' Γαλλίας, πολύ μακράν- τΐίς Μασ
σαλίας άπεχούσης-—παλέίτάτ «Marseillaise» δίά τόν λόγον ότι τήν 
10η» Αύγουστου τού 1792 δ Λόχος τώα ο-υμμάχωζ ώς έκαλεϊτο, έκ 
μασσάλιώτών συγκείμενος καί κληθείς έν Παοισίοις ύπό τών ’Ιακωβί
νων j τών συνομώτών τής βασιλείας, άνέμελψεν αύτόν ένθουσίώδώς, 
δτε έφόρμα πρός κατάληψιν-τρΰ Κεραμεικοΰ..Εινε γνωστόν όμως δτι 
οί ΜασΤαλιώτάι έκεΐνοι, καίτόιέμπνεόμένόι 'ύπό τής -θείας έκειν.ης 
μολπής, κατετροπώθησαν Ο-ίκτρώς ύπό τών έν τφ Κεραμεικώ έγκε- 
κλεισμένών Ελβετών φρουρών, καϊ-έπέστρεψαν είς Μασσαλίαν κακοί 
κακώς αφού ένέσπέίραν τόν τρόμον έίς τούς αδυνάτους-χωρικούς κάτά 
τήν επάνοδόν των.·—Ώί; πικρά δμως εΐρωνία τό Οούριον τοΰτο, αντί 
νά φέρ·ρ έτερον όνομα, έκλήθη «Μασσαλιώτις» καϊ θά μείνη «Μασσα
λιώτις» εις αίών-α τόν άπαντα.

Ώς έκλογεύς δμως δ Μασσαλιώτης' παρουσιάζει ποικίλας φάσεις. 
Κατά τήν ήμέραν τής ψηφοφορίας, είτε βουλευτικής είτε δημοτικής 
είτε νομαρχιακής, θά ίδητε είς τά καφενεία τούς πλείστους φέροντας 
έν χερσ-ϊ το έρυθρόν δελτάριον τοΰ έκλογέως, ύπερηφάνους, έσκεμμέ- 
νθυς· καϊ σοβαρούς,διότι πρόκειται, βλέπετε, περί τών ύψίστων 
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συμφερόντων τοΰ Έθνους^— μήτε καταδεχομένους καν νά σάς άτενί- 
σωσιν άλλά προσπαθοΰντας μόνον, κατά σ.υγκατάβασιν, νά έπιδεί- 
ξωσι τό έρυθρόν δελτάριόν των, άτενίζοντες μελαγχολικώς τήν πέριξ 
φύσιν. 'Ο θεώμενος τούς σοβαρούς εκείνους άνδρας, τού? λησμονούν- 
τας τήν έπίσημον έκείνην ήμέραν, τάς άμιμήτους συνδιαλέξεις των, 
πείθεται δτι. θά πέμψωσιν αντιπροσώπους τούς συντηρητικωτέρους 
τουλάχιστον τών συμπατριωτών των. Εινε όμως σφάλμα. Οί έρυθροί 
ριζοσπάσται τής «’Άζρας Άριστεράς» έν τφ Κοιναβουλίφ άριθ- 
μρΰσιν ούκ ολίγους Μασσαλιώτας, έσχάτως μάλιστα έπεμψαν εις την 
Βουλήν τών αντιπροσώπων καί ενα κοινωνιστήν έκ τών λίαν δια- 
κριθέντων κατά την Commune τώ 1872 έν Παρισίοις, τόν κ. Πιάτ.

Κοινωνικώς, οί Μασσαλιώται διακρίνονται διά την άξιέπαινον 
αυτών κλίσιν πρός άποταμίευσιν’ -ί) οικονομία είναι συμφυής αύτοΐς 
καί έννοοΰσι νά πλουτώσιν ούχί μόνον αύτόν άλλά κα'ι ό Δήμος των. 
Πρό ολίγων μάλιστα έτών οπότε ή πρφην Αύτοκράτειρα Εύγενία 
έζήτησε νά τή άποδοθη τό μέγαρόν της,—τό λαμπρότερου έν Μασ
σαλία, άξίας πέντε περίπου εκατομμυρίων φράγκων,—οπερ ό Δήμ,ος 
κατέλαβε κατά τό 1872 καί κατείχε παρανόμως, οΐ Μασσαλιώται 
έξανέστησαν κα’ι άγων ήγέρθη δικαστικός άπολήξας ύπέρ τής Αύτο- 
κρατείρας, ήτις ήναγκάσθη νά παλαίση καί μέχρι τοΰ Άρείου Πάγου; 
Οί Μασσαλιώται εύρίσκοντο έν άπελπισί^, άλλά ποία ή έκπληξίς 
των, δτε άνέγνωσαν έπιστολήν δημοσιευθεΐσαν, δι’ ής ή πρφην Αύτο- 
κράτειρα δωρεΐ τφ Δήμφ τής Μασσαλίας τό περί ού δ λόγος μέγαρόν 
της άναλαμβάνουσα μάλιστα καί τήν πληρωμήν τών δικαστικών, 
έξόδων, άνερχομένων εις δχι ευκαταφρόνητου ποσόυ. Άφίνω πλέον 
είς ύμάς νά ύποθέσητε/τάς φαντασιώδεις διηγήσεις αΐτινες έζυκλο- 
φόρησαν συνεπείφ τοΰ γενναίου τούτου τής ’Ανάσσης μαθήματος.

Τό έμπόριον άφήρπασε πάσαν ικμάδα πνευματικής ζωής, καί τοΰτο 
έξηγεΐ τόν πλούτον τών οίκούντων τήν μεγαλούπολιν· ταύτην.' Έν 
τοϊς θεάτροις κα'ι μετά τό πέρας δραματικής σκηνής ή μουσικής 
συμφωνίας, θ’ άκούσητε άμέσως τούς παρακαθημένους συνομιλοΰντας 
περί τής τιμής τών καλαμβοκίων, τοΰ σίτου ή τής ράντας καί προ
σέχοντας μόνον όπόταν θετικόν τι ζήτημα άναπτύσσεται ή διδά
σκεται άπό τής σκηνής. Ούδέποτε συγχωρούν τόν συγγραφέα τόν 
θέλοντα χάριν διασζεδάσεως νά έγγίσν; τά τοΰ βίου έν Μασσαλίφ ή 
ν’ άστειευθή διά τήν προφοράν των. Κατά τήν έποχήν καθ’ ήν άνε- 
βιβάσθη τό πρώτον έπί τοΰ Δραματικού Γυμνασίου τής Μασσαλίας 
ή χαρι?στάτη Operette «Gilette d eNarbonne» εργον ένδιαφέρον

τούς Μασσαλιώτας, -διότι περί αύτών πρόκειται,-: καιτοι τούς ρόλους 
άνέλαβον: οί πρώτιστοι παρισινοί ύποκριταί, έπειδή. ούτοι έμιμοΰντογ 
ώς ώφειλον,- τήν προφοράν των, κατεσυρίχθησαν, ή! αίθουσα έγινέν 
άνάστατος καί έδέησε νά .έπεμβγ) ή αστυνομία πρός καθησύχασιν τών 
έξαγριωθέντων θεατών. Τοιαύτας ειρωνείας δέν έπιτρέπει ό μεσημ
βρινός Γάλλος. Διηγούνται μάλιστα δτι διακεκριμμένος Μασσαλιώτης 
εύρισκόμενος χάριν διασκεδάσεως έν Παρισίοις ολίγου δεϊν.νά φονεύσγ

- ύπηρέτην τινά καφφένείου διότι έτόλμησε νά τον εΐρώνευθή ύπό τοι- 
οΰτον πνεΰμα. *Ό  ύπηρέτης,·— αυθάδης άλήθώς,—έννοήσας έκ Τής 
προφοράς μετά τίνος εχει νά κάμη, ήρώτησε τόν. κύριον τί έπιθυμεϊ’ 
ό Μασσαλιώτης τφ ζητεν αψινθίου' ό υπηρέτης νομίσας δτι ήτο περί- 
στασις νά έπιδείξη τήν εύφυίαν τού, έπανέρωτά διά μασσαλιωτικής 
προφοράς: ■■■ , ' ■ · ■■■ . ... γ ' μ

----Μήπως ό κύριος θέλει νά βάλω λίγο σκορ οδόν μέσα $ Έννοή
σας τήν, διπλήν ταύτην ειρωνείαν: ό Μασσαλιώτης.έγείρεται κανόλίγου. 
δεϊν. νά κατασυντρίψω τόν αυθάδη υπηρέτην. . < : .

Είς· ούδένά έπιτρέπεται: ν’ άγ.νοή τήν. Κανμπιέρ,:■„ είς ούδένα τό 
μεγαλοπρεπές άνάκτόρον τοΰ Longchamp τοΰί’ΒοϊβΙΙΐ.: Έάν κατά 
τύχην έρώτήσητε καθ’ οδόν Μασσαλιώτην ποΰ εύρίσκεταιή Κανμπιέρ,: 
νά ήσθε βέβαιοι'δτι θά τό θεώρηση ώς ειρωνείαν. καί κινδυνεύετε νά 
λάβητε άπάντησίν άλλοίαν έκείνης. ήν αναμένετε.. ·. ■ /

Περίεργοι καί πολύ διαφέροντες τών πεοιοδικών άγορών τώνάλλων 
γαλλικών πόλεων είνε κάί αί άγοραί τής Μάσσαλίας. Πέντάκις ή 
έξάκις τοΰ έτους λαμβάνουσι χώραν εις διάφορα κέντρα τής πόλεως.·. 
άγοραί τοΰ λαοΰ διαφόρων ·άντικειμ.ένω.ν. Ουτω τήν πρώτην τοΰ έτους· 
έπί τής μεγαλοπρεπούς δενδροστοιχίας τών Καπουκίνων έγείρεσθε. 
τήν πρωίαν καί ώς έκ θαύματος' βλέπετε ένώπιόν σας έκατοντάδας. 
μικρών σανιδοπηγμάτών έν οις πωλοΰνται χιλίων ειδών αθύρματα 
διά τά παιδία, συγχρόνως δέ μέ |ν δεκάλεπτου χειρομάυται σάς 
προλέγουσιυ, άλαυθάστως μεγάληυ τήν τύχην σας. Έκεϊ καί τυχηρά 
παιγνίδια καί φωτογράφοι καί; ζωγράφοι,· Ιδίως δέ ‘έκεϊ. διακρίνεται 
ή τέχνη τοΰ μασσαλιώτου λωποδύτου’ κερδίζετε ευχερέστατα άντί 
δύο δεκαλέπτών μίαν όρνιθα, κα'ι χάνετε έπίσης εύχερέστατα τό 
ώρολόγιόν σας. '

Έτέρα άγορά διενεργεΐται έπίσης έπί τής αύτής δενδροστοιχίας. 
ή τών σκορόδών, διαρκοΰσα δεκαπέντε ημέρας’κατά τό διάστημα, δέ 
τούτο απαγορεύεται αυστηρότατα, ή πώλησις ετέρου τίνος άντι- 
κειμένου έκτος τού εύοσμου τούτου προϊόντος. Οί Μασσαλιώται 
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σπεύδουσιν έκεϊ κατά χιλιάδας καϊ άναπνέουσι τήν μυροβύλον αύραν 
των,άγοράζουσι καί έναποθηκεύουσιν έκ τούτων είςμεγάλας δόσεις δι*  
δλον τό· έτος. Οί άγαρασταί δέ έχουσι τό ποιητικώτατον- έθιμ.ον νά 
κρεμώσιν έκ τοΰ . τραχήλου των, δίκην κομβο λογίου, τάς έκ σκορύδων 
δέσμας καί νά περιέχωνται τήν πόλιν πριν ή έπιστρεψω,σιν οϊκαδε-. 
Οί άτυχεϊς κάτοικοι. τής δενδροστοιχίας τούτες,ί-**  σχεδόν οί κλει
στοί "Ελληνες —~ ύποβάλλουν κατ' Ιτος αναφοράς αίτοΰντες δπως 
δρισθή έτερος τόπος διά την άγοράν ταύτην, άλλ’ αί άναφοραί των 
ούδέποτε έλήφθησαν ύπ' όψιν ύπό τών κατά καιρούς Δημάρχων. Εϊς 
τών ομογενών μας pool έλεγεν δτι ή ευωδία τοΰ εμπορεύματος τούτου 
διαρκεϊ δεκαοκτώ ημέρας καί μετά τό πέρας τής άγαράς.

‘Η μεγαλεκτέρα δμως άγορά, ήτις δύναται νά. κληθή πανήγυρις 
μάλλον, γίνεται κατά τόν Αύγουστον έν τφ πεδίω τυΰ άγιου Μιχάήλ. 
Έκεϊ έκτος τών διαφόρων οικιακής χρήσεως αντικειμένων πρός πώ- 
λησιν, έγείρονται πρόσκαιρα θέατρα, Ιπποδρόμια, θηριοτροφεία, μου
σεία καί ανατομικά μάλιστα μουσεία·, καί πλεϊστα ετερα παρεμφερή 
θεάματα διά τά όποια δπως προσ ελκύσωσι τό πλήθος ϊστανται πρό 
έκάστης θύρας, έφ’ δσον και καθ’ δσον διαρκεϊ ή παράστασις, κήρυ- 
κες έγκωμιάζοντες διά καταλλήλων λογιδρίων τόν τάδε υποκριτήν 
ή σχοινοβάτην, το. άξιοπερίεργον τοΰτο τέρας ή τό φοβερόν έκεΐνο 
ζώον. Νομίζει τις, δτι εύρίσκεται είς Πανδαιμόνιον άκούων πέριζ 
του φράσεις ώς τά έξής : Ή κυρία 'ΡοζαΜα γυνή—ιχθύς, ο ήάε- 
κτριζών άνθρωπος, ή ζυγίζουσα ΙίΟ οχάδας γυνή, ύά όρ,ι.Ιοϋνυα 
άνθη, $ λογίδρια απαγγελλόμενα σοβαρότατα-, ώς λ. χ. «Ό όφις 
ούτος έχει 15 μέτρων μ,ήκος έκ τής κεφαλής μέχρι τής ουράς, κάί 22 
έκ τής ουράς μέχρι τής κεφαλής, διότι' ή καταμέτρησις γίνεται 
άνωφερικώς!» Καί εισρέει ό κόσμος έντός δπως ΐδίοίς δμμασιν άντι- 
ληφθή δ,τι δέν άντελήφθη έκ τοΰ λόγου τοΰ ρήτορος. Έκεϊ καί γυ- 
μνικούς δύνασθε νά ίδήτε αγώνας, οϊτινες παρουσιάζουσι τοΰτο τό 
ιδιαίτερον έν Μάσσαλί«ρ δτι οί παλαισταί τοσοΰτον φιλοτιμοΰνται 
τίς νά ρίψφ τόν έτερον, ώστε πολλάκις καταλήγουσιν είς άλήθέστα- 
τον άλληλοξυλοκόπημα, ένώ οί πέριξ θεαταί άντί νά διασκεδάσώσι 
περισσότερον έκ τής άπροόπτου ταύτης λύσεως, λαμβάνουσιν έρρω- 
μένως τό μέρος τοΰ ένός ή τοΰ άλλου έκ τών παλαιστών,—άπό μα
κράν έννοεϊται, οϊτινες άπαυδίζοντες έπί τέλους καταπαύουν άφ’ έαυ- 
των τόν άγώνα. ■

Έκτος τών περιοδικών τούτων αγορών, αί τής ύψηλοτέρας κοινω
νία; Κυρίαι διενεργοΰσι φιλανθρωπικά; άγορά; αΐτινες δμοιάζουσι 
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κατά πολύ τάς έν ΐέαρισίοις τοιαύτας, μέ τήν έλαχίστην-μόγ®» δια» 
φοράν δτι κινδυνεύει κάποτε ό φιλάνθρωπος έπισκέπτης νά δώσή τό 
χρήμά του άαί νά λάβν), οΰχί ένφόδον ή §ν σιγάρον, άλλ! ένΐός Τε- 
τυπωμένου δελταρίου, τάς «σκέψεις» τοΰ συζύγου τής δείνα-κομψής 
πωλη^ρίας, ή στίχους Μασσαλιώτου: τϊν.ό.ς μετά τής -ύπογραφής ·τ.ου·. 
"Αν δ Σουρής εύρίσκετο έκεϊ, ,άφεύκτως Αά έθετεν. είς τάς χεΐρας-τοΰ 
Φασο.υλή του το βαρύτερου τών μαστίγιων τής Μούσης?του.. .

Άλλ’ άν άφ’ ένός ή Μασσαλία παρουσιάζει· τους περιέργους του*  
τους άνδρικούς τύπους, έχει δμως άφ’έτέρου νά έπιδέίξφτοΰ ωραίου 
της φύλου τάς καλλονάς, αΐτινες ύπερβαίνουσι κατά- πολύ ;τάς τών 
άλλων όλων πόλεων τής Γαλλίας. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, —ολίγον 
έγωϊστικώς ίσως,* —· δτι ή διάβασις τών άρχαίων Φωκαέων ουδέν έτε
ρον.. έγκατέλειψε μέχρι τής σήμερον ίχνος ή τόν εύγενή έλληνικόν τύ*  
πον ον άπαντά τις συχνότατα έν Μασσαλία. Αί γυναίκες τήςΆρλης 
φημίζονται διά τήν έλληνικήν κατατομήν των, κάτά περίεργον δέ 
σύμπτωσιν καί ή κόμμωσις αύτών ομοιάζει πολύ έκείνην ήν 'βλέπο*  
μεν ε’ις τά άρχαϊα ήμών άγάλματα, Έπί τού· αντικειμένου τούτου; 
δσον καί άν άφήσωσιν οί Μασσαλιώται τήν φαντασίαν τωνάχαλίνω- 
τον, θά εύρίσκώνται πάντοτε ένπφ δικαίφ.

Βεβαίως ώς πρός τήν κομψότητα τής περιβολής καί τήν χάριν ή 
Μασσαλιώτις ύστερεϊ πολύ τής παρισινής ομοφύλου της, άναγνωρί- 
ζεται δμως πανταχοΰ ό κάλλιστος τεχνικός τύπος τής Μασσαλιώτι- 
δος καί πανταχοΰ τίθεται ε|ς ποήλάς ·βαθμίδςις ύψηλότερον. Τοΰτο 
γινώσκοντες οί Μασσαλιώται κάλλιστα, έναβρύνονται ένώπιον τών 
λοιπών Γάλλων διά τόν ήλιον καί διά τάς γυναϊκάς των, καί έχου- 
σιν αύτήν τήν φοράν δίκαιον καί διά τό έν καί διά τό έτερον.

Θά έχωσιν δμως έπίσης δίκαιον έάν ζητήσωσι ν’ άναγραφώσιν ε’ις 
τό ένεργητικόν αύτών καί αί πανθομολογούμεναι άρεταί των. Καί 
δέν στερούνται βεβαίως τοιούτων, καί πολλών καί μεγάλων μάλιστα. 
Οί Μασσαλιώται άλήθ'ώς ε’ισί κατ’ έξοχήν ένέργήτίκώτατοι, έμπορι- 
κής καί λογιστικής ΐκανότητος έξοχου, νόες έφευρετικοί', ‘φιλόξενοι, 
κάλλιστοι οίκογενειάρχαι. ' ........

Αυτοί κατόρθωσαν διά τής άδιακόπου έργασίάς τών νά καταρπϊ- 
σωσι τον λιμένα των τόν πρώτιστόν έμπορίκόν λιμένα τής Μεσογείου, 
νά κάτάσκευάσώσι τό γιγαντίαϊον ύδραγωγέϊόν των δι’ δπέρ έξώδευ- 
σάν ύπέρ τά τέσσαράκόντ'ά'-έκατομμύρια φράγκων, νά πλόυτϊσωσι άήν 
πόλιν των διά μεγαλοπρεπών έκκλησιών, μουσείωύ, ζωολογικών κή
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πων,< περικαλλοΰς< χρηματιστηρίου, θεάτρων, θριαμβευτικών αψίδων, 
διά λαμπρών περιπάτων καί χλοερών δασών.

Την βιομηχανίαν των έπίσης ανέπτυξαν .είς;μέγιστον βαθμόν έκεϊ 
ύποέρχουσι τά πεφημισμένα σαπωνοποιεία τής Γαλλίας, τά παμμέ- 
γιστα :άακχαροποιέϊα,. τά πλούσια έργόστάσια τοΰ θείου /και σιδήρου 
καί πλεϊστα άλλα άτινα διαψεύγουσιτοΰ. θέματός^μαυ; ·;

Ή πρφην πτωχή και'μικρά Μασσαλία είναι σήμερον ήδεύτερα με-· 
γαλούπολις : τής Γαλλίας ύφ’ δλας τάς επόψεις , καί ή επιρροή της 
έπενεργεΐ κα'ι έφ’· όλων τών παραλίων πόλεων τής Μεσογείου.

Άλλά καί άνδρες μεγάλοι έγεννήθησαν ύπό τόν ουρανόν των. Αύτής 
τέκνα εΐσίν οί Durfet, Puget, Mascaron, Dumarchais, Raybaud 
καί αύτήν. έχει πατρίδα ίκαΐ: δ μέγας Θιέρσος. Έκ Μασσαλίας κατά
γονται ,πλεΐστοι δικπρέποντες σήμερον έν τώ συγχρόνφ φιλολογίφ καϊ 
έκεϊ ένέπνεύσθη δέξοχος προβηγκιανός ποιητής Μιστράλ.

Περαίνοντες δέ τόν λόγον προσθέτομεν δτι έν αύτη φιλοξενούνται 
σήμερον πλεϊστοιεύκά.τάστα.τοι καί διάκεκριμμένοι δμόγενεϊς; μας τι*  
μώντ,ες τό. έλληνικόν όνομα κάί καταστήσάντες άύτό., διά ίτής αξιο
πρεπούς καί. έντιμου δ.ιαβιώσ.εώς των, σεβαστόν καί αγαπητόν. .

X. Γ.: Μάντζαβενος. :

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
. Άύ.τη ή· έπ.ιγραφή τοΰ άρτιφανούς φιλοπονήματος .τοΰ έν λογίοις 

διδάκτορος. τοΰ δικαίου ; κ. Σ. Ν.. Θωμοπούήου. Έ δλη συγγραφή 
(πλήν. τοΰ προτεταγμένου προλόγου άπό σελ.,.,ε:—ζ καί τοΰ εισαγω
γικού άρθρου, ού ή έπιγραφή «περί Άχαίας καθόλου» έκ σελ. 9-—14) 
διαιρείται είς πέντε μέρη, ών τό μέν. Α' περιέχει , κεφάλαια έξ άπό 
σελ. 15—108' τό δέ Β’ κεφάλαια πέντε έκ σελ. 109—166‘ τό δέ 
Γ' κεφάλαια οκτώ άπό σελ. 166—‘260 τό.Δ( κεφάλαια τρία έκ σελ. 
261—347 καί τό Ε' καί τελευταϊον περιλαμβάνει κεφάλαια τρία

Ύπό ■ Στεφάνου Ν. Θωμοπούλου διδάκτορος ,τά νομικά καί δικηγόρου. Έν 
Άθήναις. 1888.

άπό σελ. 344—429. Ό νεαρός λοιπόν συγγραφεύς, καθάπερ τό έρ
γον αυτού τεκμηριοϊ, έπεδόθη ε’ις μακράς μελέτας διαφόρων περί Ά- 
χαίας καί Πατρών συγγραμμάτων, κατ’ έξοχήν δέ .τής περιηγητικής 
συγγραφής τοΰ γάλλου προξένου ΙΙουκεβίλ Vayage dans la Grece, 
Paris 1820. Σημειωτέον δμως δτι δ έξυδερκής συγγραφεύς ούδέ τό 
παράπαν ακολουθεί τώ ΙΙουκεβίλ κατά τό πασιθρύλητον έκεϊνο ad 
verba magistri jurari, άλλ’ έ'χων ιδίαν γνώμην*,  διαφερόντως δ’ 
έπί τών τοπογραφικών ζητημάτων άτε δή καί ώς ΙΙατρεύς έκ πατρίου 
ζήλου δρμώμενός έπεσκόπησε τάς τοποθεσίας ακριβέστερου παντός 
άλλοδαποΰ. Όθεν κεκτημένος Ιδίαν γνώμην ούδέν αποδέχεται άτα- 
λαιπώρως, άλλά καί τά έλάχιστα τών ζητημάτων ύποβάλλων ύπό 
τήν λυδίαν λίθον τής κριτικής αύτός μϊν άναδείκνυται διφήτωρ κατά 
τήν εύρεΐαν τοΰ όρου έννοιαν, τό δ’ έργον αύτοΰ αποβαίνει ό ασφα
λέστερος συνέκδημος τοϊς περί τε τήν άρχαίαν άαί τήν νεωτέραν ιστο
ρίαν Άχαίας καί ΓΙατρών διατρίβουσιν. Άοκνος δέ καί φιλαλήθης 
άνεδίφησε καί βιβλία καί περιοδικά καί διαφόρων εποχών έφημερί- 
δας ϊν’ άποκαλύψή δ,τιδήποτε συντελεί πρός τόν συγγραφικόν σκο
πόν καί ούτω δή περισυνήγαγεν ύλικόν, δπερ θά χρησιμεύσή καί έν 
έπιγενεστέρόις κάιροϊςπρός έξακρίβωσιν παρά σοφών Ελλήνων καί 
διαπρεπών αλλοδαπών. Καί πως δέ φιλοσόφως τήν ιστορίαν μελετών 
αποπειράται δπως συναρμολογώ αίτια καί αΐτιατά τών γεγονότων, 
ώς λ. ^2 έν σελίδι 208 όντως άξιομνημόνευτον άποβαίνει τό φιλοσο
φικόν τοΰ συγγραφέως πνεύμα^ ένθα έπόμενός τή κρίσει τοΰ τε σο
φού Πλουτάρχου καί Γρηγορίου τού Νάζιανζηνόΰ προςεπάγει τάδε 
φεύγε πολέμιον καί τύραννον δανειστήν, ού γήν αίτοΰντα καί ύδωρ, 
ώς ό Μήδος, αλλά τής έλευθερίας άπτόμενΟν καί προσγράφοντα τήν 
έπιτίμίαν κάν μή διδφς, ένοχλούντα’ κάν έχης, μή λαμβάνοντα' 
κάν πωλής έπευωνίζοντα'κάν μή πωλής άναγκάζοντα· κάν δικάζγς 
έντυγχάνοντα’ κάν δμόσής έπιτάττόντα- κάν βαθίζής έπί θύραν ά- 
ποκλείοντα· κάν οίκοι μένής έπισταθμεύοντα καί θυροκοποΰντα». 
Καί καθόλου έν πάση τή προειρημένή σελίδι φιλοσοφεί. ’Εν σελίδι 
211 έκτίθησί τόν τρόπον τής έξαλείψεως τών θρησκευτικών αρχαιο
τήτων μετ’ εύθυκρισίας καί αποστροφής πρός τάς προλήψεις καί τάς 
δεισιδαιμονίας κάΐ πρός τήν κακώς έννοουμένην εύλάβειαν. ·»Ό πορτ 
θμεύς Χάρων, λέγει, ναυαγεί πρό τής θέας τών αφιλοκερδών αρχαγ
γέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ό δέ χαμαίζηλος καί φιλογένης Ζευς

1 ΙΙολλαχοϋ μάλίσΐα άνασκευάζει καί .διορθοι τόν ΙΙουκεβίλ.
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παρέρχεταίάν.πι·καθίστ>άμ®νθ-ξ ύπό τοΰ- σώφρονρς τών χριστιανών =®εοΰ. 
Δήλοχοτί.δ; χριστιανισμοί ήγνισε τήν καρδίαν του. άνθρωπος άλλοτε 
τερ.πο,μ,έν,ου. εις. τερατώδη χ,τά. σκληρόσαφα ,θε.άμ'κτΛέ·, -Ενίοτε, δέ φιΤ 
λοτιμεϊται δπώί καί έξ-ύπόδίέστέρων. βρήθ-ημάτών πορίζητ-αι-καί μι
κρόν τί. όφελος, ώςέν π.αραδείγματι έν σελ. 222—*236.  Έν σελ- 223 
ιστορεί Λ.τι οί ’'A$ap'W. .όρθότερον είπείγ μοίρα .αύτ,ών:τφ -58,7, ή 
588. π,ροήλαΐίείδιά ,τ<ς Μακεδονίας, ;Θεσσαλίας κάί -Στερεας, . Ελλά
δος εις Πελοπόννησον καί έγκατέστη επί τρΰ: δυτικού τής- Λα- 
κωνίας. μέρους καί-ιδίως έπί πρΰ Ταΰγετου, 1._. 'Ομολογητέρν έν τού
τους :οτι ό. γέαρος-σργγραφεύς εμφορείται φλογέρας, ,φ,ιλοπριτρ.ίας- καί 
τεκμήριων τής-εΰγεγοΰς αύτοΰ. προαιρέσεις δύναται να ΐδή τ,ις έν-,σετ 
λίδι 253 κ.. έί «Έίθ.ε ρά Πάτραΐ νά, φθάσισσι τό μεγαλεϊον ,τής .επο
χής ταύτης, κάτά.-.τε.πήγ βιομηχανίαν, τόν ..πλοΰτρν καί τόν πληθυ
σμόν' άλλ’. ώς' βά-ίνουσι .δυστυχώς. τά τε κοινή καί έγχώρια πράγμα
τα. δέν είναι εγγύς ή ευτυχής αύτη ήμερα- τουλάχιστον οί. δισέγγο- 
ναι ήμφν τών νεωτέρων θά ϊδωσι ταύτην, οτε φευ, ! , ψυχρά ή πέτρα 
τοΰ τάφου, θά καλύπτγ πάν-τας ήμάς, καί σηρ,ΰ,δαι §ιεςη.χ$ιςθά έχουσι 
βλάστηση έπί. ?τ·ρΰ σθροΰ·.ήμών. Εΰχόμεθομ. .τοΰτο . το,ΐς. δισεγγόνοις 
ημών, καί θά τοάδωσιν, άν κατά διαδοχήν. άναδείκνυνταιάρχοντες 
τοΰ. δήμου..άνδρεί χρηστοί, λόγιοι καί ρέκται, μεριμνώνφες περί τών 
κοινών-καί περί τών ίδιών,, καί. είς οΰς συ,νιστώμεν τήν κατ’ έπανάτ 
ληψιν άνάγνω,σιν τής.παρού,σης πραγριατθίαςΧ οτεως άναμιμνήσκωνται 
οποίας πόλεως γίγνονται άρχοντες καί ποίμν έναρ,έτων ήγδρών διά
δοχοι».. Έν σελ· 227 και 267 επιφέρει έτυμολογικάς κρίσεις. Έν 
σελ. 270. άφηγεΐται έν πλάτει καί μετά χάριτας πώς διήλθεν. αβλα- 
βώς τοΐς Έλλησιν ή φραγκική δυναστεία μή άπολιποΰσα μηδέ ίχνος 
τών τοΰ ίππο τΐσμοΰ ηθών, Έν σελ. 280 έγκωμιάζων την θρησκείαν 
άποφαίνεταΐ ότι μεγάλην. .σημαν,τικότητα έχει ή θρησκεία καίαπο
τελεί σπουδαίο V μέρο,ς τής έθνικής ένώσεως, Α,υτη προεφύλαξεν αυ
τούς διά τε τών τελετών καί τής γλώσσης άπό πάσης συγχωνευσεως 
μετά τών κατακτητών Βουργουνδιών, Καταλάνων, Τενουηνσίων, Ε
νετών καί Τούρκων. Τό .πανελλήνιον αύτό αίσθημα .ουδέποτε θέλει 
έξασθενωθώ, άλλά θέλει τηρηθή άμετάβλητον καί άκμάζον χειραγω
γούν τό έλληνικόν έθνος.εις τον., εντελή αυ.τ.οΰ καταρτισμόν. Ώ^αια 
ονεως κα,Ι ίθαυ,μααία κρίσες μάλιστα παρά, νεαρού συγγραφέας ! 
διότι, ώς γνωστόν, πολλοί άπεπειράθησαν προσηλυτισμού, άλλ’ ου-

1 "Οπερ βμως ύπί τινων τών ιστοριογράφων διαμφισβητεΐται.

BmaorpA^iA W5 

δέν κάψώρ^ωϊάν; Έν όέλ.'-37Γ έκτίθ.εται ;ή: δολία; μακιαβελική .-καί 
τραχυτάτη πολίτικη ή διέπουσα τό πνεύμα της ένετικής δημσκρα- 
.'"αίγκπτά ίφν άτυχών κατοίζων της Πελοπόννησου. Έν σελ. 379 
μετά σθένους ύπερασπίζει τά ελαττώματα, τά" αδίκως τοΐς ίΤελο— 
ποννησιοις αποδιδόμενα ύπο τών'Ενετών «ποιαν ενεργητικότητα ώ- 
φελον νά επιδειξωσίν οί ΙΙελοποννησιοι, άφ’ ού. έκ τών προτέρων έγνώ- 
ριζον την άπληστίαν τών πρεβεδούρων καί τόσων άλλων λιμηρών 
τιτλοφόρων, οΐτινες ώς Αρπυιαι κα.τεβρόχθιζον πάν δ,τι διά τοΰ ίδρώ- 
τός του ο άτυχης της ΓΙελοποννήσου λαός παρήγε; Παρεκτός τού- 
ΐύ’ύ πέ^ιεχεί ή βίβλος καί μακράν σειράν νομισματικήν καί ύλην έπι- 
γραφίάην λόγόϋ αζιαν. Επανθεΐ δέ δι’ δλήςτης συγγραφής σαφή
νεια, δέίέρ κρίνεΐαι ή άρεΐη παντός λόγΟυ, κ!αί ζωηρά άΐ'άθήσίς τών 
ιστορούμενων μηδέ τό παράπαν παραβλάπτουσα τήν άλήθειαν τών 
γεγονότων.

ΙΙερ&ινέί δέ τό δλον έργόν δ συγγράφέύς δίά ΐοΰ ένθουδίαστίκόΰ 
έπιλόγου ότι τό σωτήριον έτος 1821 συνδέεται άναποόπάστως μετά 
τής ηρωικής πόλεως τών Πατρών καί άποτελεϊ δικαίως τάς λαμπρο- 
τέρας ρελίδας τής ιστορίας αύτής.

Έν Άθήναις κατά τάς σχολικάς δια-κοπάς του 1888.
Κί ΙΙβπ^-ς.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Tor ΓΓΜΝαΜΟΪ ΣΪΡόΓ ΤΩ 1834

Έκ τΦν ύφ*  ήμΐν έν τφ «Παρνάσσφε (τόμοζ IB7 σ. 253) δημοσι- 
εϋθέντ'ών έγγράφων έμφαίνέται ότι τά μαθήματα του Γυμνασίου Σύ
ρου ήρξαντο (υπό γυμνασιάρχην τόν άείμνηστον Νεόφυτον Βάμβαν) 
τόν Σεπτέμβριόν τοΰ 1833. Έκ τών παρ’ έμοί δ’ εύρίσκομένών έξής 
έγγράφών φαίνονται τίνες οί πρώτοι μαθηταί αύτοΰ, πότε καί πώς 
έγίνοντο αί έξετάσεις των.

Έν Έρμουπόχει τή 3 Ύοεμβρίου 1888.
’Ανάριας Κ. Χούμης. 

«Κατά τό γενικόν σχέδιον τοΰ γυμνασίου τής Έρμουπόλεως.Τόμος ΙΓ'~-Αεχίμβριος 1888 15
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Καταγραφή τών ριάθητών ώς έκαστος αυτών απεκριθη εις τας εξα- 
ριηνιαίας εξετάσεις.

'Τ^? Α' τάξεως τοίΐ Α' βάθμό5 τ^ς ελληνικής γλώββης

"Αριστα . ■ ' ■ ·.;,■ .

Ί) Δήριήτριος Άθανασιάδης,Ί) Δήριήτριος Πασχάλης, 3) -Νικό
λαος Μάρκου, 4) Φράγγούλης Πλάτης. ' ' "

Καά&ς

.5) ’Αντώνιος Μαριδάκης, 6) Νικόλαος ’Αγαπίου,,' 7) ,Χριστοφης 
, Καλουτάς, 8) Νικόλαος Τριπούσης, .. 9) Στέφανος 'Ρήγας, ΊΟ) Πέ- 

τρος Προβελέγγιος, 11) Ευστράτιος Βαφεύς,. 12) ’Αναστάσιος Καλ- 
• ριούκης, 13) Κωνσταντίνος ‘Ράλλης, 14) Γεώργιος ’Αλεξάνδρου, 15) 
Δήριήτριος Βαρβαρέσος, 16) ’Αλέξανδρος Τραπάντζαλης, 17) Πάνος 
Πλέσκας, 18) Γεώργιος Χούλης, 19) ’Ανδρέας Άνζγνωστάκης, 20) 
Μιχαήλ Βελούδιος, 21) ’Αλέξανδρος Άντωνιάδης. ■<■·■'■

Λ” Μετριως ' '

22) Γεώργιος Άδάρι, 23) ’Αντώνιος Βουτσινάς, 24) ’Αθανάσιος 
Γεωργιάδής, 25) Δήριήτριος Μιχαήλ, 26) ’Ιωάννης Σκυλίτσης. 27) 
Παντελή^, Ιξωστάλας,: 28) Πέτρος Χαρίλαος, 29) ’Αντώνιος Καρι- 
τσάκης, 30) Γεώργιος Σταυριανοΰ, 31) ’Ανδρέας Βασιλείου, 32) Βε- 
λισσάριος Ρός’ 33) Έριριανουήλ Γκίλης, 34) Στέφανος Στεφάνου, 
35) ’Ιωάννης ’Αντωνίου., 36) Πέτρος Πασχάλιος, 37) Δήριήτριος 
Φωκάς, 38) Νικόλαος Ρος, 39) Χρηστός Λεστάρης, 40) Δήριήτριος 
Δοντάς, 41) Ληριήτριος Φραντζης,. 42) Πέτρος Μάτσας, 43) Νικό
λαος ’Ελευθερίου, 44) Αλέξανδρος Γεωργιάδής, 45) "Ιωάννης Μάρ
κος, 46) Κίριων Χριστοδούλου, 47) ’Ιωάννης Αυγερινός, 48) ’Αρι
στείδης Τ-σιτσίνιας, 49) Έριριανουήλ,Σαρικάκης, 50) Ίιοάννης Μαριού- 
,νης,. 51) Ιωάννης Στρογγυλής, 52) . Νικόλαος Διακογιάγνης, 53) 

/,Έρρφιανουήλ Ξένος,. 54) Θεόδωρος Καρδερίνης, 55) ’Ιωάννης Λεωνί- 
,δο,υ, 56) Δήριήτριος Γιουρδής, 57) Νικόλαος Θεολόγου, 58) Σωτή. 
ριος Γεωργιάδής, 59) . Σταύρος Ίωάννου, 60) Γεώργιος Γεωργιάδής,

Της Ο' τάξεως της αριθμητικής.

'"Αριστά.

1) Άθ. Περλεγούδης, 2) Δηρι. Πασχάλης, 3) Νικ. Τρυπούσης,
4)Δηρι. Άθανασιάδης, 5)’ Έριρι. Χαρίλαος, 6) Έρι.; Μπεΐνόγλόυ.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΏ 1834

.,'·'/' ΚαΛως.

7) Άλ. Λίβανός, 8) Βασίλ. Σαρής, 9) Πάνος Πλέσκάς, 10) Ίω. 
Μπάος, 11) Άλέξ. Άντωνιάδης, 12) Μιχαήλ Βελούδιος.

Λ/ετγ>ίω<·.

13) Θερι. Διαριαντόπουλος, 14) Ίω. Μ. Βοΰρος,. 15) Ευστράτιος 
Βαφεύς, 16) Νικ. .Μάρκου, 17) ’Ανδρέας Άναγνωστάκης, 18) Άντ. 
Βουτσινάς, 19) Ίω. Φραντζέζου, 20) Γεώρ. Άλεξάνδρου,21) Άναστ. 
Καλριούκης.

Της Α*  τάξεως τής αριθμητικής.
1) Άλέξ. Τραπάντζαλης, 2) Σπυρ. Κατσάρης, 3) Κωνσταντίνος 

’Ράλλης, 4) Χριστοφης Καλουτάς, 5) Έριρι. Στάγκαλας, 6) Ήλίας 
Πίλουας, 7) Δηρι. Βλάσιος, 8) Άναστ. Ευστρατίου, 9) Γεώρ. Σταυ- 
ριανοΰ, 10) Γεώρ. Άδάρι, 11) Άντ. Μαριδάκης, 11) Άριστ. Μαυρο- 
κορδάτος, 13) Παναγ. Λενής, 14) Νικ. Αγαπίου, 15) Δηρι. Φωκάς, 
16) Έρίρι. Γκίλης, 17) Δηρι. Γιουρδης, Ί 8) Στέφ. 'Ρήγας, 19) Δηρι. 
Δοντάς, 20) Ύπάτιος Στεφάνου, 21) Νικ. Παλαιολόγου, 22) Ίω. 
Σκυλίτσης, 23) Στέφ. Στεφάνου, 24) Γρηγ. Μαρριαράς, 25) Μιχαήλ 
Καλόγνωριος, 26) Πέτρ. Χαρίλαος; 27) Χρ. Λεστάρης, 28) Παντολ. 
Κωστάλας, 29) Κίριων Χριστοδούλου, 30) Νικόλ. Ελευθερίου, 31) 
Θεόδ. Καρδερίνης, 32) Σωτ. Γεωργιάδής, 33) Άθαν. Γεωργιάδής, 
34) Νικ. Θεολόγου, 35) Έριρι. Ξένος, 36) Άντ. Πρώϊος, 37) Εύάγ. 
Έριριανουήλ,

Τήν 8’Απριλίου 1834.
κ/. Στερρανάχης.

Πρδς tor σεβάσμιόν επιστάτην τοΰ 'ΕΛ.Ιηνιχοϋ Γυμνασίου
«Οίριαθηταί τής δευτέρας τάξεως τοΰ β' βαθριοΰ έξετασθέντες κατά 

τήν λ' καί λα’ τοΰ παρελθόντος καί τήν βΖ τοΰ παρόντος ριηνός εις 
τά ριαθήριατα τοΰ πρώτου έξαρ.ήνου άπεκρίθησαν.

Γεώργιος Ζαραχάνης άριστα. Έριριανουήλ Ζυγοριαλάς καλώς. Νι
κόλαος Ζυγοριαλάς άριστα. Έριριανουήλ Πέτιχάκης άριστα; Χαρα- 
λάριπης Πέτιχάκης καλώς. Νικόλαος Κορέσης άριστα. Σάράντης 'Ρα- 
φαέλης άριστα. Μιχαήλ Καράλης καλώς. Λεωνίδας Άριιρος άριστα. 
Νικόλαος Ψακής άριστα. Αριστείδης Κάζιρας άριστά. Κυριάκός Χα- 
ραλάριπους άριστα. Γρηγόριος Παπαδόπουλος άριστα. Ιωάννης Τίρι 
πας άριστα. Κωνσταντίνος Τίριπας·άριστα. Ματθαίος Τζήφος άριστα. 
Αντώνιος Πετροκόκκινος ριετρίως. Σπυρίδων Βουτζινάς άριστα. Ίω- 
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άννης Παλαιολόγος άριστα. Πέτρος 'Άλβης άριστα. ’Ιωάννης Καρα- 
γιαννάζης άριστα. Δημήτριος Καραγιαννάκης άριστα. ’Ιάκωβος 'Ρογ- 
κότης καλώς. Βασίλειος Μελάς άριστα. Νικόλαος Τσερλέντης καλώς. 
’Ιωάννης ΙΙαρασχάκης άριστα. ’Ιωάννης Σαλβόνος καλώς. Νικόλαος 
Πρώθης άριστα. Κωνσταντίνος ΓΙαγάνης καλώς. ’Ιωάννης Βιόλας 
καλώς. Ιωάννης Ταταράκης άριστα. ’Ιωάννης Μπάός άριστα. Άν- 
δρέας Ναύτης (ασθενεί). Φίλιππος Πάγκαλος (δέν έξετάσθη). Ίωάν. 
Μεταξάς (απών). Μεθόδιος ίεροδιάκονος, Ιωάννης Βαλέτας,Κυριάκος 
Νικολα'ίδης, Λουκάς Σακελλαρίδης, Κωνσταντίνος Ξένος δέν (έξε- 
τάσθησαν).»

Έν Έρμουπόλει, τήν β'. ’Απριλίου αωλδ'.
Ό διδάσκαλος

Νικόλαος ΦαροούΑης
’Κςετάβεες φιλοσοφίας.

«Τί είναι ή φιλοσοφία ;
ΙΊοΐαι αξ άρχικαί δυνάμεις τοΰ πνεύματος, καί τίνι τρόπφ διακρί- 

νονται άπ’ άλλήλων ;
Ποιαν ττνά γνώσιν λαμβάνομεν τών φυοικών δντωνδιά τών Αρχι

κών τούτων δυνάμεων, συνθετικών ή αναλυτικών ;
Τί είναι αίσθημα ; .
Τί έ'νστιγμα ;
Τί εξι?; . ..
Ποΐαι τινές δυνάμεις του πνεύματος ήμών ανακαλύπτονται.είς τήν 

παρατήρησιν τοΰ έαυτοΰ μας έκ τής ένεργείας τών αισθημάτων;
Τί είναι ή άφαίρεσις ;
Μέ ποιον τινα τρόπον έμόρφωσεν ό άνθρωπος τα πρώτα στοιχεία 

τής γλώσσης του ;
\ Τί. είναι ή αίτια καί τίνι τρόπφ πρέπει νάζητώμεν αύτήν ;

Τί είναι άλήθειά, ενέργεια, βεβαιό.της, αμφιβολία, πιθανότης , ,, 
Τί είναι πρότασις ;
Π;όσα τα είδη τών προτάσεων ;
Τί συλλογισμός; . .
ΙΙοία τά κυριώτερα εΐ'δ^ τοΰ συλλογισμού
Τί παραλογισμός ;
Τί σόφισμα ;
Τί είναι ή αναλυτική μέθοδος ; ,.
Τί ή συνθετική;» . ;

2V. Βάμβας

, Σ, A. X. Τδ: παρόν.έγγραφον είναι γεγραμμένον ύπδ τοΰ ίδιου Ν. Βάμβα.
Οί έξετασθέντες ε’ις τήν φιλοσοφίαν μετά τό έξάμηνον τής άναί- 

ξεως τοΰ Γυμνασίου. >
“Αριστα.

Μ. Τζίφος,. Σ. ‘Ραφαέλης, Α. ’Άμοιρος, Άρ. Κάζιρας.

ΚαΑως.
Ν. Κορέσης, Γ. Ζαραχάνης, Κ. Χαραλάμπους, Ίω. Παλαιολόγος, 

Έμμ. Ζυγομαλάς, I.. Παρασχάκης, Ν. Ζυγομαλάς, Β. Μελάς. Ίάκ. 
‘Ρογκώτης, Κ. Τύμπας, Παπαδόπουλος ί Ν. Ψιακής.

Μετρίως.

I. Καραγιαννάκης, I. Βιόλας, Δ. Καραγιαννάκης, Γ. Βουτζινάς. 

Ο
X. Πετιχάκης, I. Τύμπας, I. Σαλβάος, Έμμ. Πετιχάκης.
Έν Έρμουπόλει τήν 9 ’Απριλίου 1834.

2V. Βάμβας.

Ή δημογεροντία ΈρμουπόΛεως Λρδς τους Έφορους
τών διδακτικών καταστημάτων.

«Μέ πολλήν εΰχαρίστησιν άνέγνωμεν πρό ήμερών τό ύπ’ άριθ. 
75 έ'γγραφόν σας, τήν πρός υμάς έπιστολήν τοΰ κ. Νεοφ. Βάμβα, 
καί τούς συνημμένους καταλόγους των εξαμηνιαίων τοΰ Γυμναοίου 
εξετάσεων.

Άλλ’αί συμπεσοΰσαι κατεπείγουσαι ήμών άσχολίαι άνέβαλαν άχρι 
τοΰδε τήν προθυμίαν μας τοΰ νά έκφράσωμεν τήν έκ μέρους τών 
συμπολιτών μας ευγνωμοσύνην πρός τε τόν σοφολογιώτατον κ. Ν. 
Βάμ.βαν καί. τούς φιλόπονους συνεργάτας του. Προσκαλείται όθεν ή 
εφορία νά γενή διερμηνεύς τών αισθημάτων μας, προσφέρουσα πρός.τε 
τόν κ. έπιστάτην κα’ι λοιπούς τοΰ Γυμνασίου διδασκάλους τάς ειλι
κρινείς μας ευχαριστίας.

Εύχόμεθα. δέ καί έλπίζομεν μεθ’ ύμών άδιστάκτως, ότι οί είς τό 
μέλλον καρποί τοΰ Γυμνασίου θέλουν εισθαι άφθονέστεροι καί έπάξιοι 
τών άγώνων καί κόπων των.

Έν τοσούτφ δέχθητε και ύμεΐς, κύριοι, τήν εγκάρδιον ήμών εύτ 
γνωμοσύνην, διά τόν όποιον άπ’ άπ’ άρχής άχρι τοΰδε έδείξατε άπα-

1 Ούτος είναι ό είτα διακεκριμένος είς τά έλλην. γράμματα Γρήγόριος I· 11^’ 
παδόποολος (Σ. A. X.)
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poifz.iX'Xov ζήλον ύπέρ τών τόσον κοινωφελών καταστημάτων τούτων, 
ή πρόοδος καί συντήρησις τών οποίων οφείλεται δμολογόυμένως εις 
τάς ένενδότους ύπέρ αΰτών φροντίδας καί προσπάθειας σας. Μη 
άπαυδήσητε δέ μέχρι τέλους τοΰ καλού τούτου σταδίου, βέβαιοι ότι 
ί] Δημογεροντία αΰτη δέν θέλει παρατρέζτ] οΰδεμίαν άρμοδίαν περί- 
στασιν, αφορώσαν την προοδον τών ύπό την εφορίαν σας καταστημά
των τούτων, διά νά δείξν) έμπράκτως δ,τι περί αΰτών ήδη είχεται».

(Τ. Σ.) Οί Δημογέροντες Έρμουπόλεως
Ν. X. Γι,αγιτζής,Στ. Κωνσταντίνου, Ζ. Α. Βοϋρος.

. Ό Γραμματεΰς
Κωνστ. Χαρίλαος.

Κύριοι, ϊΐ<ροροι τοΰ Γυμνασίου

«Σάς στελλω εμπερικλειομενην ένταΰθα την άναφοράγ τών δύο μα
θητών, τοΰ Βασιλείου Μελά και τοΰ Γρηγορίου Π.απαδοπούλου, ε’ις 
την οποίαν παραπονουμ,ενοι οτι αδίκως δέν ήζίωσα αΰτούς τόν βαθ
μόν Αριστα, γράφουν οτι παραιτούνται. Ήτον επόμενον νά λυπη- 
θώσι δια την αποτυχίαν, δέν επρόσμενα δμως νά έκτραπώσιν είς τοι- 
αΰτα παραπονα, και να προφερωσιν αυτοί καθ’εαυτών τοιαύτην κα
ταδίκην. Ολων τών μαθητών την έπίδοσιν έπιποθώ, καί τούτου έχουν 
αναντίρρητα δείγματα, ώς έξεταστης δμως, δέν ήμποροΰσα νά απο
φασίσω παρα κατα την αξίαν τοΰ ύπ’ δψιν άγώνος τών έζετάζομέ- 
νων. Επειτα έάν έστοχάζοντο τήν περί τοΰ άγώνός των κρίσιν μου 
εσφαλμενην, είχον το δικαίωμα νά ζητήσωσι δεύτερον αγώνα, προ- 
βαλλοντες συστολήν, ή άλλο τι άπό τά συνειθιζόμένα νά συμβαίνω- 
σιν εις το ανθρώπινον πνεύμα’ ήδύναντο τέλος πάντων ν’ άναφερθώ- 
σιν εις την έφορείαν, αλλ οχι νά γράψωσιν ούτως άποτόμως πρός 
τον διδάσκαλον των. Εγω μ ολον τοΰτο, δσον άπό μέρους μου, τοΐς 
συγχωρώ τήν τοσαύτην ορμήν, ώς ειλικρινής φίλος τής έπιδόσεώς 
των’ και τοσουτφ συμπαθέστερα τούς συγχωρώ, δσον φρονώ δτι άλ
λος τις κακός σύμβουλος έξήψε την ύπό φιλοτιμίας έγγενομένην λύ
πην των και υπηγορευσεν εις αυτούς οχι ώς ειλικρινής φίλος καί σύμ- 
βουλος των, την τοιαύτην αναφοράν. "Οθεν παρακαλώ τήν έφορείαν 
να κρινφ και να ενεργησγ το συμφέρον τών νέων, έάν δέν ήναι άνιά- 
Τώί εξηπατημενοι, ώστε αντοί έαυτοΐς νά έθελοκακώσι- καί έάν συν- 
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αισθάνθώσι, καί θέλωσι νά έξακολουθήσωσι τήν σειράν τής σπου
δής των, νά έπιστραφή είς αΰτούς ή άναφορά».

Έν Έρμουπόλει τήν 29 Αΰγούστου 1834.
Ό ύμέτερος 

...... JV. Βάμβας,

Πρός τόν Κύρ. επιστάτην τοΰ εν ΈρμουπόΛει 'ΕΛΛηνιποΰ Γυμνασίου.

«’Επειδή χρέος νομίζομεν άπό τοΰ λόγου ύποβαλλόμενον νά φα- 
νερώνωνται αί αίτίαι, διά τής δποίας μαθηταί δημοσίου Γυμνασίου 
δίδουν" τήν παραίτησίν των, δέν ένομίσαμεν επομένως τόλμην μας νά 
σάς δίεύθύνώμεν τό παρόν, τό όποιον είθε νά χρήσιμεύσγ), άν όχι είς 
άλλο·;--είς τό. νά προλαμβάνηταί τοΰλάχιστόν ή διά τοιαύΐην αιτίαν 
τών άλλων παραίτησις.

Ό σκοπός μέ τόν όποιον συγκατετάχθημεν είς τόν άριθμόν τών 
μαθητών σας είναι βέβαια γνωστός, αύτη ή ίδέα μάς εμψύχωσε νά 
διατρέξωμεν τό εΰγενές τοΰτο στάδίον ύπό τήν διδασκαλίαν σας, δέν 
ήμπορούσαμεν ποτέ νά συμπεράνωμεν δτι είς τάς περί τών μαθητών 
κρίσεις δέν θέλει φϋλάττεσθαί τής δικαιοσύνης ή στάθμη’ άλλά παρ’ 
έλπίδα σήμερον ήμεϊς αΰτοί λαβόντες τήν δυστυχίαν νά ίδωμεν είς 
τό άτομόν μας τά λυπηρά άποτελέσματα μιας άστάθμου κρίσέως, 
μέ λύπην μας δμολογοΰμεν εαυτούς δυστυχείς, διότι ήναγκάσθημεν 
τοιουτοτρόπως ν’ άναχωρήσωμεν άπό τό Γυμνάσιον, τό όποιον δέν 
ήλπίζαμεν ν’ άφήσωμεν παρά έ'χοντος τά είς τό λογικόν άνάγκαϊα 
προτερήματα. Ναί’ ποτέ δέν ήλπίζαμεν σήμερον τήν ένδοξοτέραν 
ήμέραν τοΰ Γυμ.νασίου μας βλέποντες ν’ άναβαίντ) ύποδίφθερος είς 
τήν διδασκαλικήν καθέδραν δ ταλαντούχος τής άξίας τών μαθητών 
του, νά μή κρατή τήν στάθμην τής δικαιοσύνης’ άν μικρός τοΰ πνεύ
ματος θόρυβος είς τινα ύποτεθή un petit trouble d’esprit) διατί, 
φυλαττομένης τής ίσότητος νά μή ύποτεθή γενικώς είς δλους ; διατί 
νά μή φανή άναγκανον νά γείνγ ή κρίσις μέ ιδιαιτέρας πληροφορίας 
είς δλους;

"Αν ή πειραχθεΐσα φιλοτιμία μας, σεβαστέ διδάσκαλε, μάς ύπη- 
γόρευσε τήν τοιαύτην, ολίγον ίσως τολμηρήν εκφρασιν, δέν ίσχυσεν 
δμως νά έκριζώσγι τό ένδόμυχον σέβας, τό όποιον έτρέφαμεν πρός τό 
άξιότιμον ύποκείμενόν σας. Παραιτούμεθα μέ τήν έλπίδα δτι δέν θέ- 
λομεν στερηθφ τήν εύνοιαν τοΰ σεβαστού Γυμνασίου».

ΒασίΛειοςΜέΛάς.
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Κ*  έγώ διά ιδιαιτέρας »W«M τδν όποιων ή Ικδίσΐί θεωρείται πε
ριττή παραιτούμαι. ...

Τγΐ 28 Αύγουστου 1834,
Πρηγόριος Γ. ΰαάαδόπου.Ιος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 
πρός τους εφόρους υ&ν εκπαιδευτικών καταστηρά^ων 

Β. Νομαρχία τδν Κυκλάδων προλαμ,βάνουσάτήν εφεσιν τής· 
Δημογεροχτία?, μάς. έπέβ.αλε το χρέος διή τής ύπ’ άρ,-,?λ743 διατα
γής της, νά έκφρ.άσωμεχέπισήμως προς- τήν εφορείαν .τάύτηνϊ τήν 
όποίαχ (λαβεν άκ;ρα.ν εύχα-.ρίστησιν παραστάσα-Λίς τ^ς γενομέν.ας <&' 
έξετάσεις τοΰ Γυμνασίου, ώς έκ τοΰ έπισυνημμέχου· αντιγράφου Απλή- 
ροφορεϊται ή Εφορεία.

Σννχα,ίρο.υσα και συναγαλλομένη μεθ’ υμών ή δημογεροντία;, διά 
τάς ταχείας καί, σημαντικά? προόδους, οσας τό, ζηλωτ.όν .τοΰίέο κατ 
τάστημα έκαμεν. έπί των ημερών σας, κύριοι, δράττει Την, εταιρίαν 
ταύτην νή δμολογήση έπισήμως τήν ένδόμνχον εύαρέστήΤίν Της,; άμα 
δέ νά σά.ς προσφεργ τάς ειλικρινείς ευχαριστίας της διά τάς μέχρι 
τοΰ,δε πιστής καί μετά ζήλον εκδουλεύσεις σας καί τούς πο·λυειδεϊς 
άγ.ώνάς τε κα'1 θυσίας σας,». .·.-,

Έρμουηολις τήν, 27 Αύγουστου.1834.
(Σ; Σ.) Οΐ δημογέροντες

Στ. Κωνσταντίνου; Ζ. Α. βοϋρος
' Ο γραμμάτεύς 
Λ\ Χαρί.Ιαος 

Άριθ. 7743

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΟΝΟΜΑΡΧΗ? ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
προς την ΑηρογεροντΙαν ΈρρουπόΛεως

«Δεχθείς ασμένως τήν πρόσκλησιν τής Δημογεροντίας παρεστάθην 
σήμερον συνωδευμένος καί παρ’ αυτής είς τάς πρώτας εξετάσεις τοΰ 
Γυμνασίου. ' ' .

Ή εύχαρίστησίς- μου υπήρξε πλήρης’ αί έτοιμοι καί προσφυείς απο
κρίσεις τών έξετασθέντων είς τάς ερωτήσεις τοΰ σοφού καθηγητοΰ 
των, ^ναι μα,ρτύριον, αψευδές τής έπιμελείας καί έπιδόσεώς των.
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Περί, τούτου ποτέ δέν άμφέβαλλον, 'Η φιλοκαλία, τών γονέων των, 
ή φιλομάθεια καί ή προθυμία τής εφορίας, καί ή δ$δοκιμ.ασμένη 
παιδεία τών διδασκάλων των έπροσφέροντο προηγουμένως έχ,έγγυα.

’Ενώ κρίνω χρέος νά αναφέρω περί τούτων προς τήν Βασιλικήν 
Κυβέρνησιν, καί νά έξαιτήσω παρ’ αυτής π?σαν· συνδρομήν ύπέρ τής 
ένισ.χύσεως τού έκπαιδευτικού αύτοΰ καταστήματος, κρίνω έπίσης 
χρέσς μου νά φανερώσω· προς την. Δημογεροντίαν τήν έπιθυμίαν· μρυ 
τοΰ νά έ,κφράση, έπισήμως άπο-μέρρυς μου, πρ,ός τ,®·.τήν, έ^Ρρίμν καί 
τούς καθηγητάς τήν άκραν εύαρέστησιν τής Νομαρχίας διά τόν άκά- 
ματον ζήλον των υπέρ, τής ηθικής, καί διανοητικής διαπλάσεως τής 
Έρμουπολιτι,κής νεολαίας, καί ό,τι ή,Νομαρχία θέλειλογισθ^,ςύ,τυχής 
όσάκ.ις δΰ-νηθή χά συντελέσγ μ,ετ’ αύτών είς τμΰ. ίερ,οΰ ταύτρυ, σκο^ΰ 
τήν πλήρη έπίτευξιν.»

.’Εν. Έρμουπόλει τήν άθΈύγούσταυ 1834. ... ■··.■,■■’

’Εν απουσία τοΰ Νομάρχου

'Ο. διευθυντής 'Ο γραμματευς.
Ν.. Αραγούρ,ης . Γ, .

Η ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΑ
( ΒΠΙ ΤΩ, ΝΕΩι ΒΤΒΙ)

’’Εξω χιονίζει, χιονίζει ά.δι.α,κ..οπως,
Αί ποκναί νιφάδες. έλ.αφρμι πίπτ.ο.υσαι. έπί τοΰ. ήδη καλύπτο.ντος 

τήν. πόλιν χιο,ν.οστρώματος, πύξάνου,σι τό. πάχο,ς του. βαθμηδόν,
Ε’ις έπίμετρον δριμύς και παγερός, ό· βορράς, άπό δυω σχεδόν ώρών 

πνέων, εκρυστάλλ.ω.σε τήν έπι,φ,άνε,ιαν .τής, χιόνος^ ήτ,ις τρίζει, ύ,πό τή 
πέλματα, τών,άραιών κατ’ εκείνην, τήν. ώραν—διότι,.παρήλθ^Χ ήδη ή. 
ένδεκάτη—διαβατών.

Τρίζει ναί, καί ό τριγμός της ομοιάζει μ» γλυκύ παράπ.ονον συμ
παθούς γυναικός, ής έπιβλαβώς θίγεται, αγαπητή έ,σθή,ς·,.

Ή γή παρ^απονεΐταΐ, δ.ιότι τήν άσπιλον, τό.ν παρθενικον. και πάή- 
λευκον αύτής χιτώνα,,ρηγνύο,υΛΙ.καϊ.ΙυπαίνομάΙ.άγνώμΛν,ά.αύτρ^τ.έτ
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κνα*  μή δυναμένη δ’ η δύστηνος νά φωνάζν), τρίζει στένουσα ύπο 
τούς πόδάς των. '■ '

Ή ένδεκάτη ώς εϊπομεν πρό πολλοΰ είχεν ήδη ηχήσει.
Ή πόλις φαίνεται ώς νεκρά· ήδύνατό τις νά εί'πγ, δτι ή φύσις 

κοιμάται ήμφιεσμένη τήν λευκαυγή αυτής νυκτερινήν έσθήτα, ής τάς 
πτυχάς κάί τά κράσπεδα που καί που έπηργύρου φώς έξ οίκου άγρυ- 
πνόΰντος.’ Καί ήσαν πολλοί οί άγρυπνοΰντες κάτ’ έκείνην τήν νύκτα, 
διότι ή νύξήν πέριεγραψα, είναι ή τής παραμονής τοΰ νέου έτους.

Ή πόλις ώς είπομέ'ν έφάίνετο νεκρά, άψυχος.
Κάί δμωςκατά τήν ώραν έκείνην ήτο πλήρης κινήσεως καί ζωής' 

έφαίνετο στερούμενη τούτων, διότι ή προσοχή της κατά τήν νύκτα 
έκείνην, έστρέφετο είς έν μόνον άντικείμενον.

’Ιδού' τό κάλυμμα τοΰ φακοΰ μου αίρεται, καϊ βλέπετε, βλέπετε, 
καταπονεϊσθε τέλος παρατηροΰντες τάς διαφόρους καί άλλήλας δια- 
δεχομένας, τάς άπεράντους καλειδοσκοπικής πλέον εικόνάς τοΰ πα
νοράματος.

Πάσαι αί εικόνες αΰται, είκονίζουσι τήν αύτήν ύπόθέσιν, τό αύτό 
άντικείμενον μέ διάφορους καί άλλοίους χρωματισμούς.

Πανταχοΰ θά ίδητε σμήνος άτόμων μετ’ ένδιαφέοοντος κυπτόντων 
πρό τραπέζης. 'Η μόνη διαφορά είναι ότι, ποΰ μέν ή τράπεζα απαρ
τίζεται έκ δύω ή τριών κοινών τραπεζών γυμνών καί ρυπαρών, ό φω
τισμός συνίσταται άπό εν ή δύω κηρία τεθειμένα έπί κοινών βαυκά- 
λεων, ή περιβολή άθλια κα'ι έλαφρώς οζουσα, δ δέ θάλαμος κατά- 
γυμνος καί πεπαλαιωμένος, είς τούς τοίχους τοΰ οποίου διακρίνονται 
έν τφ σκοτεινώ ήμίφωτι φύλλα εικονογραφημένων σατυρικών έφημε- 
ρίδων, παλαιάς έποχής ήμιεσχισμένα καί υποκίτρινα’ ποΰ δ’ ότι ή 
τράπεζα εινε εύρεϊα καί καθάριος κεκαλυμμένη μάλιστα ώς τό πολύ 
δι’ έριόύχου βαθυπρασίνου, ό φωτισμός άφθονος καί άπλετος άπό περί
οπτων λαμπτήρων πηγάζων, ότι τά άτομα είναι όλοι άνθρωποι 
τοΰ κόσμου, ό δέ θάλαμος,' αίθουσα εύρεϊα καί εύάερος, μέ βελού
δινα καταπετάσματα, μέ άναπαυτικούς κλιντήρας, μέ χνοώδη τά
πητα, μέ διακόσμησίν πλουσιωτάτην, μέ εικόνας τέλος διά βαρυ
τίμων περικοσμουμένας πλαισίων.

Καί ένταΰθα μέν, δέν περιεγράψαμεν έίμή τά δύω έναντία άκρα, 
τήν πρώτην τόύτέστι^ καί τήν τελευταίαν τοΰ πανοράματος εικόνα’ 
καθ’ δτι, τά έν τφ μεταξύ, δύνασθε κάλλιστα νά έννοήσητε καί φάν- 
τάσθήτε τήν τής έξελίξεως έφαρμόζοντες θεωρίαν.

*

Πάντα τά έ'χοντα μίαν οψιν, έχουσι καί έτέραν άντίθετρν ειναϊ 
μία άλήθεια προϊστορικής μέν έποχής όύδέποτε δ’ άναπτυχθεϊσα.

Έάν πίστεύσωμεν είς αύτήν, θά ίδωμεν δτι πάσαι αί ανωτέρω 
εικόνες, έχόυσιν όπισθεν αυτών μίαν έτέραν άντίθετον , αί δ’ άντί- 
θετοι εικόνες πάριστώσι τό χαρτοπαίγνιον τό γιγνόμενον έν κύκλαις 
ολως οίκογενειακοϊς τουτέστι μεταξύ αύτής τής οικογένειας,’τών 
συγγενών, τών γνώριμων καί φίλων, όπως άπό κοινοΰ προπέμψωσι τό 
έκπνέον έτος, όπως κοινή επίσης γευθώσι τής Βάσιλόπητας, μετά τής 
κοινής πάντοτε προσδοκίας, τής εύρέσεώς τοΰ'άργυροϋ νομίσματος 
δπερ άναπαύεται είς τούς κόλπους τοΰ ευωδιάζοντας καί ευγεύστου 
άρτου τής Πρωτοχρονιάς. ' ■ - " :

Ιδού λοιπόν έκ νέου πληθύν έχομεν νά παρατηρήσωμεν εικόνων, 
μέ τήν διαφοράν—άπαραλλάκτως ώς άνώτέρωεϊδομεν-—δτι αί σκήνάί 
ότέ μέν διαδραματίζονται έν πανόπτοις καί περιφώτοις . μεγάροις, 
ότέ δ’ έν μικραϊς καί πενιχραϊς σχεδόν κατοικίάις. Κατά τήν σχοι
νοτενή ταύτην τών εικόνων πάροδον, σάς σταματώ πρό μιάς, άνα- 
γνώσται.

Σάς οδηγώ είς πτωχόν δωμάτιον, ισογείου οικίας.
Ή οικία αύτή κειμένή είς τούς βορείους πρόποδας τοΰ ίεροΰ τής 

Άκροπόλεώς μας βράχου είναι άρκετά παλαιά' ή ηλικία της, άνα- 
βιβάζεται ύπό τών περιοίκούντών λάλων γραϊδίων, είς πολλάς δε
κάδας ενιαυτών, άλλως τε τό εξωτερικόν της σέ πείθει εύγλωττό- 
τερον τών κρονολήρων τούτων, δτι έχεις πρό οφθαλμών οικίαν άρκετά 
σεβάσμιον’ ό χρόνος καί οί άνθρωποι μετέβαλον αύτήν, τσχρώμά της 
καί τόν ρυθμόν άρκετά. ' ·.

‘Εκαστη έπισκευή, σοΙ ένθυμίζει καί μίαν έποχήν. ’
Είναι έν είδος ζώσης ιστορίας.
‘Ως δ’ ή ήλικία τής έλαίας ιδίως, τοΰ κατ’ έξοχήν άττικοΰ τούτου 

δένδρου, ορίζεται έκ τοΰ άριθμοΰ τών κύκλων οΰς δείκνυσιν ό κορ
μός της κοπείς, ουτω καί ή ήλικία τής οικίας ταύτης ήδύνατο πε
ρίπου νά γνωσθφ, έκ τοΰ ποσοΰ τών στρωμάτων,; τής κατ’ έποχάς 
ανακαινιζόμενης βαφής της, πρό πάντων δέ τής έσωτερικής’ καί τφ 
δντι, έάν τις έξεεν ολίγον διά τοΰ ονυχος τήν έσωτερικήν ύποκίτρι- 
νον καί ένιαχοΰ ύπόφαιον χροιάν της, άνέκάλυπτεν ύπ’ αύτήν. έτερον 
στρώμα άμαυρώς έρυθρόν, άποξέων δέ καί τοΰτο, έτερον κυανοΰν, 
καί ουτω συνεχώς πράττών, θά άνέκάλυπτε πρό αύτοΰ πάντα σχε
δόν τά χρώματά ώς έν πυξίδι ερασιτέχνου. : - .-s . . . ■ , '
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Έν γένει δέ, τό προεξέχον γεΐσον τής οικίας ταύτης έ'διδεν είς 

τό ο/.ον, βαρεΐαν, σκιεράν καί κατηφή έ'κφρασιν.
Ή δ’ έξωτεριζή τις οψις ήτο , . ·. χρονόχραυς, ■
Τοιαύτη δι’· ολίγων, elvafc ή οικία, ήτις ήν έκτισμέν.η ΰπΰ τήν’Α- 

κρόπολιν, είς τήν κατ’ έξοχήν το.ύτέστιν . άλλοτεΑριστοκρατικήν συν- 
οκβίά,ιμένθα. νΰν ·»απο,ικ.οΰσι μόνον πτωχοί τινες οίκοκυρ.αΐοι καί κεϊν· 
τα,ι τά ονομαστά Άναφ,$ώτι.καή καί ής αί πετρώδεις, καί, ακανόνιστοι 
ρΰμα^, δέν σσί έγγυώ,νται, άβλαβή „τήν άνάβασιν. —- διότι δέν είναι 
διάβασίίς'άλλ’ άν,άβασις—έν-νυκτί μάλιστα τοιαύτγ, καθ’ίήν έπε- 
κράτει ψύχος «νυπόφορον, καθ’ήν ήπλοΰτο σκότος άπαίσιον, ή δέ 
χιών .σννεχ&ς κατά μεγάλας νιφάδας π,ίπτφυσα έστροβιλίζ^το ύπό 
τοΰ μανιώδους βορρά, τύπτουσα τά πρόσωπα τώχ. ολίγων διαβατών, 
ών—ήδύνατό τις νά τόέννοήσμ ευκόλως έκ τ^ΰ, βαδίσματος των— 
άλλοι είχον πλήρη καί άλλοι,κενόν τόν Θύλακαν.,

Άλλ,’ έχομεν τά πτερά τής φαντασίας, ήτις άκινδύνως δι’ ανέφι
κτου. άυφαλείας καί, ταχυτήτος μάς φέρει εις τά κινδυνωδέστατα μέρη 
χωρίς νά δοκιμάσωμεν κάν αίσθημα φόβου !

Τό δωμάτιον δπερ άνέφερον, είναι αρκούντως εύρύχωρ,ον.
Έν τώ μέσω του, υπάρχει μικρά, τράπεζα στρογγυλή, έ<φ’ ής πέμ

πει άκτϊνας ασθενείς καί ύποτρεμούσας ή, άπό τής σεσαθρωμένης ορο
φής.ήρτημέν.η καί καπνίζουσα έλαιολυχνία.

Τέσσώρ,α άτομα κύπτουσιν έπ’ αύτής, παίζοντα χαρτία.
Δύω αύτών είναι άνδρες καί δύω γυναίκες.
Έκ τών ένδυμάτων των, δύναται τις νά κρίνρ. οτι. εχει πρό αύ τοΰ 

άνθρώπδ,υ,ς τής. κατωτάτης. βεβαίως τάξεως, ούχ ήττον όμως, τίμι
ους ο’ικοκυραίους καί εργατικούς, άναμένοντας τήν. δωδεκάτην, δπως 
κόψωσι τήν ΒασιΜπητα.

Τό έν ζεύγος είναι οί κάτοικοι τοΰ δωματίου, τό δ’ έτερον αί. προσ
κεκλημένοι, αΐτινες, ζ.άθηνται όυώ βήματα μαχραν, ώς,, λέγου,σι, καί 
εύρίσκονται είς πολύ στενάς μετά των ξενιζόντων σχέσεις, άπο πολ
λών έτών;

Μπάρμπα-Κώτσος λέγεται δ είς τών άνδρών, ό κάτοικος τοΰ δω
ματίου τούτου, δι’ δώς ένοίκιον πληρώνει δέκα, καί πέντε κατά μήνα 
δρπχμάς. . · ■

Είναι. έβδομήκοντα καί πλέον έτών, καί δμως αντέχει έτι' έξακο- 
λουθεϊ; ακόμη νάτργάζηταικαίτοι εί,χεν·υίδν δστις έκέρδαινεκ άρκετά.

Ή σύζυγός του^ ή κυρά-Κώσταινα, τφ. παρςτήρει·, πάντοτε. : - 
■— Άμ μαθές, ώς πότε θά δουλεύγης, γέρω μου,; ... σάματις δέν 

έχουμε τό γυιόκα μας άς είν’ καλά- έμέϊς πλειά. . . . καλή ψυχή.
Καί ό μπάρμπα Κώστας άπήντα σοβαρώς Άς εί: ήτο δδκτώρ, ''κάί 

άποφθεγματικός ώς εί ήτο φιλόσοφος
— Δέν ’ξέρεις τί λές .. . ’γέρασες, ’γέρασες, Σιμεροϋδα ! έδώ ποΰ 

καθούμαοτεν έμεΐς τώρα, ήτανέ μιά φορά πάλάτςά'άπόμάρμαρ'Ο“'κ:άί 
τά'έΐχάν οί άρχαΐοι . .'. σόφύί άνθρώποι Ι'καί λέγάνέ, 'δλάτλέγανε. 
ά’Εργασίαις τ’ ονει'τος σ’ αίρ^ιζΌί3·ί''ίέ χαθ^ς.Τ> ' -;-ί '
" —■ Τί θά ’πή αύτό ; . αί' ;?·

-—Χούμ, 'χύ'ύμ· ΐδ'ες τ^ά ποΰ δέν ’τό ’ξέρεις ; ;. . κάθε *μίρα  :ή'ό 
λέω . . . νά πάει νά ’πή, πάντα νά έργάζεσαι, καί σάν δέν έργάζε- 
σαι άμε χάσου.

-— Ποιος το είπε σένα ; '
—- Κά, οί δασκάλοι‘ποΰ ανεβαίνουν έδώ ’σάήν Άκρ'όπόλί.
Ή δέ κυρά,-Σιμεροΰ’δα—^-διακόπτουσά αύτόν,—άάό τέλος 'πάντών, 

δέν μπορώ νά τό μάθω ... είναι βαθειά γέλλήνιάά; ύ'ά'έλάρ.βάνέ· άαί 
είτα, δέν μου λές, έπανελάμβανε, έτσι δά ’μιλούσαν οί άαλ.... πώς 
νά ’πώ οί άρχαΐοι ;

— Βέβγ^α, βέβγ^α; ά'μτί... μή θαρρείς σάν καί έμάς;
Τοιόυΐού είδους διάλογοι, φιλομειδής άναγνώστρια, διημείβοντο 

μεταξύ τοΰγέ'γηρακότοή'καί 'ίταλαιου τούτου ζεύγους.· ·ΛΟ'-υί0ς των 
δι’ Ου, ώς βλέπετε, έδικάίολόγεΓ τήν πρός τόν σύζυγόν Ίτης·’άί'ώήίάν 
συμβουλήν της δπως δηλαδή άπόσχν) πλέον τής εργασίας, είναι νέος 
μόλις έίκΰόιτεσ’σάρων έτών, ύψήλός, 'μάλλον μελάγ^ρσίνός, Ολίγον 
Ιγωϊστής καί περισσότερον τήν δψιν όυρΛάθής*  είναι-έργ'ατ1ιά'',ός κάί 
δραστήριος, άγαπ? δέ τήν' θυγατέρά· τοΰ· κύρ* ’Αντί;όχό'υ, ■ γ'έροντος 
άρκετά εύπορου, δν δ γλυκύς άάί ίάά'ν'ός νέος; ·έπο·φθαλμϊ^ ίώς'πεν- 

θερόν.
Οί γονείς του, έτάθυμούΟίν έκ καρδίας τό συνοικέσίον άύτό καθ’ 

οσον αισθανόμενοι δτι δσον ούπω άλησιάζει δί’ αύτούς το τέρμα τΟΰ 
βίου, ήθέλον νά εΰλόγήσω'Όί τόν γάμον τοΰ μονογενούς τών ύίόΰ;·κάί 
συμμερισθώσι τήν χαράν του.

Μικρά άπαίτήσίς τή' άλήθείγ γονέων, άγαπώντων μεγάλώς τά 
τέκνα των !

Ό κύρ-Άντίοχος δ υποψήφιος πενθερός ώς κάί ή πολύτιμός του 
συμβία, δέν ήναντιοΰντο ούδ’ έμόρφαζον έκ δυσαρέσκειας, είς τό αί
σθημα δπερ ύίός πιστών γειτόνων καί παλαιών φίλων έτρεφε πρός τήν 
θυγατέρα των, καθ’ δτι έ'βλεποΧ1 ‘δτν δ μέλλών· γαμβρός- τών^ ήτό νέος 
ώραϊος καί έργατικός, ήγάπά έίλίκρ'ινώς έκ νεαράς τού - ήλίκίάς την 
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μονογενή των θυγατέρα, κα'ι τά πάντα έπί τέλους ύπέσχοντο οτι.θά 
την καταστήσν) εύτυχή. .

Ό Άνδρέας λοιπόν, — ούτως έκαλεϊτο δ νέος —ήρατο της κόρης 
τοΰ κύρ-Άντέοχου, τής λυγηράς καϊ αθώας Μάρως,.έν τή καρδίφ τής 
,0ποί<κς. εύρισκον ήχώ πίστην και διαρκή, οί παλμοί τής ίδικής του.

- Ό έρως τών δύω αύτών πλασμάτων,,έρρεεν ήσυχος κα’ι αμοιβαίος, 
ώς ρέει κελαρΰζον τό ύδωρ. ρυακίου μετά τοΰ λευκού άφρο.ΰ του, δν 
οΰδεϊς τεθραυσμένος κλάδος, ούδεϊς λίθος φθονερός κρατεί καϊ σβύνει 
καταλείπων ουτω τό ύδωρ μόνον καϊ πενθούν' νά ρέη άνευ τοΰ συν
τρόφου. του!....... ... ,

Ήτον άπαίτησις τοΰ Άνδρέα, νά προσκληθώ οικογενειακές δ μέλ· 
λων πενθερός του, ε’ις την χαράν ταύτην, την κοινήν της πήτας!

Δι’ αύτό τ.ους εϊ’δομεν παίζοντας κοντσίναν, την νύκτα τής- παρα
μονές όπως σκοτώσουν την ώραν ώς έλεγον άρκούμενοι ε’ις την δι
καιολογίαν των ταύτην. ,

Τά άτομα άτινα άναφέρομεν ώς παίζοντα δέν ήσαν ή οί οίκο- 
κυραϊοι καϊ δ κυρ Άντίοχος μετά της συζύγου του καϊ τής θυγα- 
τρός του. , .

Άλλ’ ή. θυγάτηρ δέν παίζει, ούδέ κύπτει όπως παρακολουθήση τό 
, παίγνιον έκ δεδικαιολογημένης άλλως περιέργειας πρό τής μικρά; 
, κυκλικής, τραπέζης, άλλά κάθη,ται σιωπηρά πρό τής εστίας έν γι θα
λερά καίει πυρά. ..·. . _

Οί οφθαλμοί της πλήρεις ήδυπαθείας καϊ έκφράσεως στρέφονται πρός 
τό παλαιόν, παλαιότατον εκκρεμές.

. Άλλά θά μοί παρατηρήσητε διακόπτοντες:
—- Πώς;... εκκρεμές εις τόσφ πτωχικήν κατοικίαν;
Θά σάς απαντήσω αμέσως.
Τό ώρολογιον τοΰτο, ύπήρχεν έν τφ δωματίφ όταν οί δύω σύζυ

γοι εχοντες καϊ τόν Άνδρέαν. μόλις τετραετή—προ είκοσι τούτέστιν 
ακριβώς ,έτώντ—έγκατεστάθησαν . ε’ις αύτό. 'ϊ’πήρχε κα'ι αύτό έκεΐ, 
μάρτυς οΐχομένης τής οικίας έπισημότητος καϊ μεγαλοπρεπείας, ώς 
ύπήρχον έπίσης πρός τό άνω μέρος τοΰ τοίχου καϊ παρά τήν σεση- 
πυΐαν οροφήν, ίχνη λεπτών καϊ τεχνηέντων κοσμημάτων, άτινα έν 
μέρει μόνον έσεβάσθη χονδροειδής χρωστήρ, χονδροειδεστέρου έργάτου.

Γνωρίζετε ,τά παλαιά ώρολόγια τοΰ τοίχου είμαι βέβαιος.
,. .... Μ’, δλα ταΰτα έπειδή’ιδιαζόντως συμπαθώ πρός αυτά,, συγχώρή- 

«ατέ. μοι μικράν τούτου .περιγραφήν. . .
. . *Η. τετράγωνος έπιφάνεια ήν έδείκνυεν ή κυρία του, αψις, είχε δύω

» .

. Τό πτωχόν τοΰτο ώρολογιον

επ’, αύτή,ς κεχαραγμένας,περιφέρειας, τήν μίαν μικροτέραν τής άλλης" 
έν δ έ τφ μεταξύ ύπήρχον αί ώραι, λατινιστί ώς πάντοτε τετυπω- 
μέναι. Καί έκτος.μέν τών κύκλων,..τάς γωνίας τούτέστι τοΰ τετρα
γώνου, έκόσμ,ουν τέσσαρα δυσδιάκριτα κα'ι σχεδόν άγνωστα.καί ανύ
παρκτα είδη άνθέων" έντός δέ εΐκών τις έγχρωμος παρίστα παρθένον 
τι>δάσος; τής νοτίου, ’Αμερικής, μέσιρ τόΰ . δπ.οίου διεκρί.νοντ’ο δύώ ή 
τρεΐς^ δέν ένθυμοΰμαϊ καλώς, ,χαλκ,ό,χρ.οες άγριοι τοΰ ίνέρύ·.τούτου/κό
σμου, εχοντες τάς τε κεφαλάς καϊ τήν όσφύν διά πολύχρωμων -π'τε- 
ρών ώς συνήθως κεκοσμημένας. ,-,

. Τό πτωχόν τοΰτο ώρολογιον ήτο . άφθονος πηγή συναισθημάτων 
άντιπαθείας διά τήν κυρά-Κώσταινα" ούδέποτε ήδυνήθη’νά- ύποφέρ,γ) 
τόν γρυλλισμόν του·—διότι δέν έσήμαινε τάς ώρας.; άλλ’ έτριζε, μό
νον, ώς τό πλεΐστον τών παλαιών ώρολογίων—θεωρούσα αύτόν ώς 
διαβολικόν καϊ δυσοίωνον. Είς, τούτο συνέτεινον καί οί δυστυχείς 
έζωγραφημένοι Αμερικανοί, οΰς ή αμαθής καί δείσ,ιδαίμωνϋνγραία 
έξελάμβανεν ώς διαβόλους καί. όξαποδούς, ώς σταυροκοπουμένη έλεγε" 
διά τοΰτο οσάκις κατά τύχην άφυπνίζετο τήν νύκτα, - άπέστοεφε 
πάντοτε τό βλέμμα.: της τού ώρολογίου, ο,πεμ φώτιζόμενου· άμυδρώς 
ύπό’τού .νυκτερινού, κανδηλίου έλ’άμβ,ανε,διάφορον μορφήν. κάί έκφρα- 
σιν, φροντίζουσα νά καλύπτη συγχρόνως“καΙ τό πρόσωπόν της.
έξηρτάτο άπό αύτής πρό πολλοΰ θά τό έθραυε μετά θυμηδίας,-, άλλ’ 
δ υίός της δν κατά γράμμα έλά.τρευε, περιεπόιεΐτο τόσον' αύτό,· ώστε 
αύτη ούτε διενοήθη ποτέ νά τό βλάψγ. ·,·;·. '.· ■ -·>»’

■Εάν
>

Ό σύζυγός της τή έλεγε πάντοτε: >·. ί ·::;
. — Αυτό τό οποίον,, έι.να,ι. μηχανεϊο κα'ι δέν. είναι:.,;

— Καλέ σούτ,.σούτ, έδώέμείς ά.ν,θρώποι καί δέν:..μπορΛνμε,ίνά?φά- 
ταλάβωμε τήν ώρά, όχι αύτό χωρίς ψυχή !. .. . . πώς τήν καταλα
βαίνει ; είναι,1· .διαβολικά, πράγματά ... δέν είδες τούς δ$αόλους που- 
χει άπ’ όξω ; δέν άκουσες πώς τρίζει ; . . . . καΐ.έσταυροκοπεϊτο 
άπαύστως έν κατανύξει, ώς εί στρατιά δαιμόνων τήν έιχε κυκλώσει" 

‘ Πρός τό ώρολογιον λοιπόν τούτο ήσαν, έστραμμέναι οί μεγάλοι 
τής Μάρως οφθαλμοί. .'

Έφαίνετο ώς νά άνέμενέ τι.
Καί τώ όντι, άνέμενε τόν Άνδρέαν της, §ν φίλοι έλθόντές είχον 

παραλάβει .όπως μεταβώσιν , εί'ς.τι...χαρτοπαικτεϊον:·> καί δοκιμάσωσιν 
ώς ΐσχυρίσθησαν, τήν τύχην, των..., - ,’.c? e ? . . ·.·?;·

. Αί παρακλήσεις της .δέν ίσχυσάν* . δίόάι ό.Άνδρέας καίτοι ένδοιά-
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ζών κΛάϊ άφνούμενΟςγ έδείκνυεν &W δίν ήτον άμετΟχος ·προηγήθείσής 
τΛος συμπαιγνίας. ■; · - A

Ειχεν ύποσχεθή δτι θά έπανήρχετο πρό τής ένδεκάτής' άρό πο'λ*- 
λοΰο'μώς τό παλαιόν έκκρεμές: είχε γρυλλίσέι πήν ένδέκάτην κάϊ 
-ϊυ.ίΚε’.'χν. :';·

•Άήό λεπιού - είς -λέ#%0ν έστρεφε τά Ανυπόμονα-καί- δγρά δμματά 
της πρός τήν θύραν, πλήν μάτην μάτην} ού·δέν·•■flipWc- διαβάτου ή- 
κούετο έξω. -■ * ; :-

Οί λοιποί έπαιζον, καϊ μόνον τινάς στε-ρευτύπους άντήλλασσον πα
ραληρήσεις· ή κορά-Κώσταίνα δμως, άνηβύχεί ολίγον, ·Χ«1 διηύθυνε 
■ποτέ ααϊπότε.τά βλέμματά της πρός τό έ-κκρεμές, μαντεύουσα ώς 
πάντοόε την ώραν. Η

Όταν ήκούσθη δ τριγμός δ σημαίνων την ένδεκάτην^
Ά ! τό βρωμόπραμμα, έτονθόρισε... δέν τό χωνεύω . . . άκου 

γείτονα 'πώς τρίζει..·. δξ’ άπό ’δώ· είκοσι πέντε τώρα χρόνια, καϊ δέν 
μπορεί νά τό πάργ συνήθειο τ’ αυτί μου.,. τό χρουσούζικο.^ Είπα με- 
τάβάλλουσα θέμα και παρατηρούσα την μελαγχολικήν Μάρω,

’■^ ■‘Η καΰμένη ή κόρη, έ'λεγεν, έτσι καϊ έγώ δταν ήμουν άρραβωνι- 
σμένη μέ τό μούτσουνό του, ·-καϊ έδείκνυε τόν ύπομειδιώντα σύζυγόν 
της, έγνοια σου κα’ι θά ’ρθφ δ ’Αντρικός σέ λίγο,·

- ■“— Άργησε πολύ· μάς είπε νά τόν περιμένουμε, πρϊν άπ’ τής ένδεκα 
γιά νά κύψωμέ την πήτα, κ’ άκόμα δέ ’φάνηκε.

Καϊ ή παρατήρησις αύτη ήν έξήνεγκεν δ κύρ-Άντίοχος, έτάραξε 
και άνησύχησεν ολίγον τήν κυρά-Κώσταινα· άλλ’ εύτυχώς όκέρδιζε 
καϊ τό αίσθημα του κέρδους βΐαίως έπανέκλεισε τούς οφθαλμούς τής 
άφυπνισθείσης στοργής της, έπιβαλόν αύτη τόν ύπνον!

“"•Νά, νά τό δύω τό καλό τό πήραμε, καϊ άπυταθεϊσα πρός τόν 
σύντροφόν; τής*  μπράβο σου, κύρ-Άντίρχε, πάει;α. άλλη μιά θέλουμε 
και σάςπήράμε·

"Οχι δά... . .· ■ .
- Καλέ, κύρ-Άντιόχαινα τί· κάθεσαι κάι λές;-±-μέ ζαβολιαϊς βέ

βαια θά μάς πάρετε.
— ’Εμείς ζαβολιαίς; πρόσεχε ’ς τά λόγ^α σου.. . άλλη μ,ίαθέλουμε.
Καϊ τό χάρτοπαίγνίον έξηκολούθήσεν έν άδιαπτώτω πείσματι δι- 

εξαγόμενον, ένψ ήκυρά^Κώσταινα έγέλκ ήχηρώς, βλέπουσα τήν 
σύντροφον τοΰ συμβίου της δυσχεραινούσαν καϊ μή θέλουσαν νά συνέ
χιση τό παιγνίδιον, διότι;άλλως έβλεπέν δτι θά έχανε τά τριάκοντα 
λεπτά της.

Άλλά πρόις, τήν κρυψίθυμον1 διά; τούς- λοιπούς, σκηνήν. δέν. προ,σεΐτ 
χεν ή κατηφής Μάρω*  έξηκολούθει- άπλανώς.. παρατηρούσα, μέ-.τούς 
μεγάλους. καϊ .ρέμβου ς αυτής όφθαλμόυς πρός τό ,άμείλίκτον.κα'ί.α
δυσώπητου δι’ αυτήν έκκρεμές δπερ τή έφαά>ετο''·· δτι σπεύδει, νά κάτ." 
ταπνίξή τ-ο ίτος,·. δπερ- δέν ήρίθμει ήδη ή λεπτών , τινων ζωή,ν.-

Όσφ παρήρχετο ή-ώρα, τόσφ-μάλλον τί|< έφαίνετο δ’τι- οί παλμοί 
τής καρδίας της ηΰξάνοντο τοσοΰτον, ώστε νά καλύπτωβι τάς μονοτ 
τόνους καί Ισοχρόνους δονήσεις τοΰ εκκρεμούς,

ΕΙρώτην. φοράν οό' ώραΐόι όφθάλμοί της ύγραίνοντο·. ύπό τών κυμά
των τοΰ πελ άγους τής ζηλοτυπίάς.!

Αίφνης όμως ακούεται κρότος.τις. . ά'κροάτα» .■. . τή άληθεία ήτο? 
κρότος,, άλλ’ ούχί τής θύρας άνοιγομένης, πρός ήν εΐκή? έστρεψε-τό 
βλέμμα, άλλά τοΰ· παραθυρόφυλλου·,· δπε'ρ διέθετε κα-τά θέλησιν δ’
r ΓΓ Γ’’’

Ώς εί δμως ό απατηλός ούτος κρότος ήτο δ προάγγελος. τής έλεύ;* 
σεως τοΰ’Ανδρέα,> έξ-ηκολ-ούθησεν. έντείνουσα- τήν ακοήν τής τόσον, 
ώστε· σχεδόν δέν άνέπνεεν ΐνα- μή αύξήσρ τόν θόρυβον καϊ; δυνηθή’ νά 
ακούσει τά βήματά-του!

Πράγματι*  μετά τίνας στιγμάς- τήν-δωδεκάτην παρά δέκα λεπτά 
άκριβώς, γ’δοΰπος βημάτων βωβός καί· βραδύς; έπϊ τής χιόνος, προσέ-» 
βάλε τό οδς της.

— Σταθήτε,. σιωπή!. άνέκράξε,· καϊ ή καρδίοώ της. έκρότει· πλέον 
δεν έπαλλεν’, εκ συγκινήσεως καϊ χαράς.

—- Αυτός είναι,. αυτός. ε-Ιυ.άι.-
— Ά μπά·, δέν περπατάει· έτσι-βαρυά, διέκοψεν ή μήτηρ της- αυ

τός φαίνεται σά νά βαστάφ διάκόσαις οκάδες, απάνω του . . .
-^■Μπορεί νά έκέρδησε,. έπιλέγει άστειευόμενος & πατήρ τοΰ' ’Αν-: 

δρέα-καϊ τό- χρυσάφι εί . . .
Δέν έπρόφθασε νά περάνγ τήν λέξιν. του·’,· καί φωνή. άγνωστ.ο·φκα'έ; 

τφαχεΐά άκούεται. Ιζωθεν ; ·.■.
Αί,- κυρά^Κώσταιναρ άνθιζε ; . . γλήγωροί, γλήγωρα .· . .

·-*-:  "Εχουνδίκήο· παγώνει·, κανείς, άάόψε,· ύπέλαβεν σ σύζυγός της- 
άνθιζε-, άλλά- τί θέλουν} θά ή.ναι δ' γυΐό'ς μου μέ τούς φίλους-, του.

— Καλά λές, άπήντησεν ή μήτηρ τοΰ- Άνδρέα-,- ής ή άνηισυχία. 
κάτηυνά-σθή διά τών έξηγήσεων του’ συμβίου της-' κ·αϊ; διευθυνθείσα 
προς τήν θύ'ρα-v,·. τήν. ή.νέφξεν.; .. . ·.

Άντϊ δμως νά ίδωσιν εΐσερχόμενον περιχαρή τόν υιόν των- έπϊ. κε—: 
φάλής τών φίλων τόυ, βλέπου«ι**-ψρι»Φόη  τ?ϊ> άληθείιρ.-νβλέπουσι 
λ-έγώ δύω βαστάζ-ους κρατοΰντας^ σανίδά,, ίφ·’ ής- έκει-όο ψέγχων δ Άν-*.  
δρέας ! ’Εν τφ χαρτοπαικτείφ παίζων έπληγώθη θανασίμως ύπό κ«< 
κούργου χειρός συν'έπείερ φώ·ο<νειίκίας, Κρ^ύγη σπαρακτικής μεστή’-.φ,ρί- 
κης καϊ άλγους άκούεται, καϊ ή δυστυχής μήτηρ πίπτει έ^Ε τόΰ σώ'·-. 
μά-τος τοΰ· Άνδρέα· της-!;· Άφ’ έτέρου. ή. δύστηνος Μάρω, καταλαμ
βάνεται ύπο νευρικής κρίσεως τόσφ1 σφ&δράς, ώστε- πριν ή δονηθΜ νά» 
άτόνέσ·^ τόν θανασίμως. πληγωμένου έραστήν της,- τόν; θνήσκοντ-α βύ*Τάμ.ος ΙΓ’—Αεκέμβριος 1888 44 
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ζυγόν της, πίπτει έπ'ι τοΰ εδάφους κινούμενη σπασμωδικώς, έκβάλ-- 
λουσα έκκωφούσας άνάρθρους κραυγάς . ....

Μάτην ό δύσμοιρος τοΰ Άνδρέα πατήρ ζητεί νά δώσν) χεϊρά βοή
θειας, πρός τίνα νά διευθυνθή ; ...

Αίφνης ή λιπόθυμος μήτηρ τοΰ θνήσκοντος αναλαμβάνει, έγείρε- 
ται κα'ι ηχηρός γέλως ρυτιδοϊ άποοσδοκήτως την κατεσκληκυΐαν καί 
ισχνήν μορφήν της........

Ούδεϊς την έμποδίζει ...
Αύτη άναισθήτως πάντοτε υ,ειδιώσα, διευθύνεται πρός παλαιόν 

έρμάριον, καί λαμβάνει μεγάλην παλαιάν μάχαιραν δι*  ής κόπτει την- 
εύωδιάζουσαν έκ ροδοστάμου βασιλόπηταν.

Ναί, κόπτει τεμάχιά τινα δοκιμάζει 1ν αύτών ποιούσα σημεϊον 
παράφορου εΰχαριστήσεως, λαμβάνει εϊτα έτερον καϊ διευθύνεται πρός 
τόν υίόν της- ταΰτα πάντα δμως τόσφ ταχέως, ώστε ούδεϊς προφθά- 
νεε νά την έμποδίση.

Κρατεί έτι τό τεμάχιόν έν τη χειρί της ΐσταμένη πρό τοΰ έκπνέον- 
τος· αίφνης όρθοΰται άπαισίως καϊ ώθεϊ τόν άρτον είς τό ήμιανοι- 
κτόν στόμα τοΰ υίοΰ της, έξ ού άφροϊ καϊ αίμα συμμίγδην έξήρχετο.

'Ο ’Ανδρέας συσφίγγει άνευ συναισθήσεως τάς τρεμούσας σιαγόνας 
του . . . πλήν, αΐ τρίχες του όρθοΰνται, ή μορφή του έξαγριοΰται- 
καί προσκτ^ ζωηρότητα φρικώδη- προσπαθεί νά έγερθή .. καϊ στη- 
ριζόμεν.ος έπϊ τού αριστερού του άγκώνος τό κατορθοϊ σχεδόν.

Είτα διά τρεμούσης χειρός, ήν διηύθυνε πρός τό στόμα έξ ού είχε 
άποσπασθή τό τεμάχιόν τοΰ άρτου, συλλαμβάνει τι μετά μανίας. . .

Είναι τι λάμπον . . . είναι τό άργυροΰν νόμισμα, δπερ έλαχεν ε’ις 
αύτόν! . . . τό κρατεϊ εις τήν πορφυράν έκ τοΰ πεπηγότος α'ίματος 
χεϊρά του, καί αποτεινόμενος, πρός τήν μητέρα του, ήτις δι’ άπλα- 
νοΰς καί ηλιθίου βλέμματος παρακολουθεί τάς κινήσεις του, λέγει, 
ή μάλλον τραυλίζει διακοπτόμενος ύπό τοΰ άλγους :

— Μητέρα μου, μητέρα, αύτά δέν τρώ .. . . γονται . . . άχ αύτά 
’μ’ . . . έ . . . φαγαν . . . καί ταΰτα λέγων σφενδονίζει το νόμισμα 
εις τό άκρον τοΰ θαλάμου, ένφ ταΰτοχρόνως διά τής άριστεράς κα
λύπτει καϊ πιέζει την αίμάσσουσαν καί χαίνουσαν πληγήν του, αι
σθανόμενος άλγηδόνας θανάσιμους.

Ό πατήρ του, δπως δήποτε ψύχραιμος, έκάλεσε τον ιερέα, άλλ’ 
ούτος άπήν, άλλαχοΰ, ώς φαίνεται, άπησχολημένος κατά τήν έσπέ- 
ραν έκείνην.

Ήτο όμως αδύνατον σχεδόν δ λειτουργός τοΰ 'Υψίστου νά τόν προ- 
λάβτ), διότι δ ’Ανδρέας ήδη. έξέπνεεν είς τάς άγκάλας τοΰ άτυχους 
πατρός του. . - ■

Τήν στιγμήν έκείνην τό ώρΟλόγιον έ'τριξε, γνωρίζον οτι ήτο δωδε- 
κάτη ακριβώς. ....

Ή μήτηρ του, παράφρων ήδη, είς τό άκουσμα του βωβού του τριγ
μού έσκίρτησεν έκ μάνιώδοΰς οργής καί προσήλωσεν έπϊ στιγμήν 
απλανές, βλέμμα, είς τήν πλάκα τοΰ εκκρεμούς' ειτα έστρεψεν. 

αύτό έπϊ τού έμ.βροντήτου άνδρός της, ώς εί έλεγεν δ’τι είχε δίκαιον 
ούδέποτε συμπαθήσασα πρός τό ψυχρόν καϊ άνύποπτον έκεΐνο κιβώτιον!

Ή ζωή τού Άνδρέα έσβέσθη ήσύχως, συγχρόνως μέ τό έτος.
Διά τούς άλλους έσβέννυτο .μόνον. τό. έτος, έν ω διά τούς έν τφθα- 

λάμφ, καί δι’ ημάς έτι, άναγνώστα, έκλείπει μία ζωή, καϊ είςέρως !.
*

Δέκα ολόκληρα έτη παρέρχονται άπό τού δράματος δ διηγήθη- 
μεν, καϊ εΰρίσκομεν τήν Μάρω σύζυγον καί έχουσαν δύω ευτραφή 
καϊ χαρίεντα μικρά’ τό πρώτον τό ονομάζει Άνδρέαν είς άνάμνησιν 
τού πρώτου άτυχούς έρωτός της. Είσήλθεν είς τόν έγγαμον βίον ούχί 
διότι τό έπεθύμει, άλλά διότι τή τό έπέβαλον οί γονείς της, καϊ πρό 
πάντων δ δύσμοιρος τοΰ Άνδρέα πατήρ—διότι ή μήτηρ του ειχεν 
άποθάνει παράφρων μήνας τινας άπό τοΰ οΐκτροΰ του θανάτου,-— 
μή δυνάμενος πλέον νά τήν βλέπη δακρύουσαν καί πάσχουσαν αιω
νίως έκ τής άναμνήσεως έκείνης·

Δι’αύτήν δ σύζυγός της, εύπορος άλιεύς κατοικών έν Αίγίνη, ούδέν 
άλλο είναι ή προστάτης τών γονέων καϊ τών τέκνων της, είς ά άφιέ- 
ρωσε καϊ συνεκέντρωσεν δλόκληρον τήν ζωήν της 1

Ό άρτος όμως τής πρωτοχρονιάς, ούδέν, δι’ αύτήν τουλάχιστον, 
ίχει θέλγητρον, καϊ εύνόητον τό διατί.

Τότε μόνον αισθάνεται ή ταλαίπωρος ποιάν τινα ΐκανοποίησιν καϊ 
χαράν, όταν μόνη κατάμονος κρυφά τών άλλων λαμβάνουσα έν τεμά- 
χιον Βασιλόπητας τό ρίπτει άπό τίνος βράχου πλησίον τού άλιευ- 
τικού οίκίσκου των κειμένου είς τά κύματα, άτινα ροχθούντα θραύ- 
ονται είς τά φαιά πλευρά του.

Τοΰτο πράττει κατ’ έτος έν ύπερμεσονυκτίφ ώρ<γ τής παραμονής.
Προσέχει μ.όνον δπως,τό τεμάχιόν τοΰ άρτου δπερ είναι προωρισμέ- 

νον διά τόν Άνδρέαν της, μή. περιέχγ τό νόμισμα, καί τούτο . διότι 
φοβείται μήπως πικράνγι τόν ίσκιο του,ώς λέγει δακρύουσα ή λυγερή.

Ένόμιζεν ότι ούδεϊς ειχεν έννοήσει τι, καϊ ήγνόει έπίσης ότι οί 
γονείς της είχον πάντα τά λυπηρά προηγούμενα άφηγηθή είς τόν 
σύζυγόν της.

"Οτε μίαν νύκτα τής παραμονής σκοτεινήν καϊ θυελλώδη, ώς ή 
τού θανάτου τοΰ Άνδρέα, ή Μάρω χαροπή έπέστρεφεν έκ τοΰ βράχου 
έφ’ού ειχεν. έκτελέσει τό τάξιμό της καϊ τό έλεγεν αύτή είς έαΰτήν, 
άπήντήσε πρό τής θύρας τού οίκίσκου της τόν σύζυγόν της άναμέ- 
νοντα. Έστη πρό αΰτοΰ άναυδος καί εκστατική ... άλλ’ αύτός ίδών 
τήν άμηχανίαν της; -

— Τό ’ξέρω,' τό ’ξέρω, λέγει καϊ δέ σέ κατηγορώ! . . . 
ν'--·.'.·.':*···'  .·■_·: ■

’Έκτοτε ή Μάρω ήσθάνθη πρός αΰτόν ειλικρινή συμπάθειαν, καϊ 
τόν ήγάπησεν εντελώς. . . .. ....

Άθήνησι—Δεκέμβριος τοΰ 1888.

©εόδωρος II. Πανουργίας.



ΠΑΡΝϋΣΘΣw
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΊ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΌΣ

' “>··"·>· .

Συνεκροτήδη ή τακτική συνεδρία τοΰ μηνός Δεκεμβρίου. 
Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον έγίνοντο τά έξης αναγνώσματα.
Ό κ'·. Κ. Γ. Εένός' τακτικόν μέλος ώμίλήσέ rtspl τής Άρώτη'ς' Ί- 

Φίβϊκνϊκή-ς έ’ί&βςτΰιίόές· τό «ΐραγύΰδι τοΰ' Σίδ».
'Ο- κ·. Ν. Γ. ΜΕάντ^αβΐνος τακτικόν μέλος ώμίλήτί Ίΐερί· τής Ματ-· 

τμλίκς- καί τ©ν Μκσΰαλίωτών.
Ό κ. ®. Βέλλίάνίτνίς τακτικόν μέλος ώμίλήσε #έρί 'Ρωσικής 

ίίοι-ήσεως.
'θ' κ. Ο'.- Ίαόώνίδ'ής τακτικόν' μέλό-ξ ώμίλήσ'έ π'έρ'ί τϊ'νων ζήτή’- 

μάτ'Φν' τής οικονομικής έιϊιστήμής^
Ό πρίγκηψ Βερνάρδος τοΰ Σάζ-Μάϊνίγάέν έ'κλεχ’θείίς' έπίτιμόν μέ

λος' τοΰ- Σΰλλόγόϋ άΐϊήντηιίε Λρός τόν' Πρόεδρον ά^ύδεχόμενός τό 
ά(ίώμα δι'ά τής έΛ-ομενης έ1ίισ·τόλής'.

Κύριε Πρόεδρέ^
Μετά μεγάλης χαράς έλαβον τήν επιστολήν ύμών καί το δίπλωμά, δι’ ού 

αναγγέλλεται είς εμέ, δτι δ. Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός,» μέ ώνόμασεν 
επίτιμον αύτόϋ μέλος. Βαθέως αισθάνομαι τήν τιμήν ταύτην, ώς άπονεμομένην 
είς έμέ ΐάρά ένδς ίϋλ'λόγδίί, δστις ίυγκάΐάλέγέ'ι μεταξύ τών με'λών του τόσους 
διακεκριμένες άνδρας- τής- ΐ'ρδίί'φιλ’οΟς μοί' ύρίετέράς'· τατ-ρίδδΐ; κάί δ SiiOtbq άτίδ· 
πολλών εργάζετάι· ανε-νδότω.ς υπέρ· τής διανοητικής: άναπτύξεως- τοΰ’ έλληνιάόυ 
λαοϋ, τοΰ δποίου τδ μεγαλεΐον ποθώ έκ βάθους, καρδίας. ;
Θά διατηρώ τδ, δίπλωμα ώς τιμαλφές. κειμήλιον, γνώρίζων πολύ, καλώς,, οποίαν 

αξίαν τδϋτό έχει', καί παρακαλώ.νά διερμηνεύσητε τά αισθήματα ευγνωμοσύνης 
τά'δτίοΡά' ΐρέφω- πρ'.ς ΐδν συλλ'ογον, έλήίζων δΐι θά1 δυνή'θώ' ί&ώς νά' έκφ’ράσω 
ταΰτα μί'άν'ήμέραν·'προφ,όρϊκώς έί'ς τήν*.  άξίοσεβ'άστον τάύΐήν έτοίιρία'ν.

Δίατελώ, κύριε Πρόεδρέ
' '· "Όλως δ:· ύμέτερο;

' Ιίβρνάρδνίς .
ΙΙρίγκηψ.διάδοχος, τής Σαξ,ωνία,ς-Μάϊνιγ,γεν

Έξελέχ,δ-ησοίν.'μέλη τ.ακτικάί πάρεδρά οί κκ/ Χάράλ. Φωτίου1 κα-k 
Δ. Δρύμας$, μέλη: έινίτιμά . οί έν Όδησβφ κύριοι ’Άγγελος Πέφοένης 
πρώΛϊιερεύςγ Δήμ..· Διαλεγμένος^. Μκτθάϊσς ©εόδ. ..Μαυροκορδ-άτος.,- 
Μάτ> Νικ’·. Μάυρογορδάτος^, Μιχαήλ Χιονάκης .‘καί Βλαδίμηρος Δ. 
Παρασκευής, μέλη δ’ άντεπιστέλλοντα οί κκ. Μιχ, Δ. ’Δργυρόπου“·: 
λος. έν Σμύρνη .̂ Μν Π.> Κάνελλόπουλος έν .Ποέίραις, Γεώργιός φόν 
Σούλπε έν Πρεσβούργφ κα'ι Ιωσήφ Κοπέτζκυ έν Λονδίνφ.


