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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΒΟΥΛΓ ΑΡΙΚΟΙ
Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι

(Συνέχεια κ α ι τέλος.)

Ούτω τό βυυλγαp*y ον κοάτος δίετέλεσεν ώ; 
βυζαντιακή επαρχία άπό τοΰ 1021 μέχρι τ®3 
1040. "Οτε όμως έπί τή; βασιλεία; Μιχαήλ 
τοΰ [Ιαφλαγονίου, ό ύπουργός αύτοΰ ’Ιωάννης έ'- 
βεσε νέους φόρου; ίϊς ΐήν Βουλγαρίαν, ιότε ή 
τίω ; έπαρχία αύτη έπανέστη κατά τή; αυτο
κρατορίας ύπο τήν άρ/ηγίαν τοΰ Πέτρον Δολιε- 
νοΰ, άνδρός τραχέο; *α: διαφυγόντος τότε έκ 
Κωνσταντινουπόλεως, οπου έκρατεϊτο αίχμα'λω- 
το;. Ταυτοχρόνως δέ αί φρουραι τής έπαρχιας 
Δυρραχίου συγκείαεναι έ* Βουλγάρων κα: Δαλ- 
μάτων έπανέστησαν καί άνεκνίρυςαν βασιλέα 
τής Βουλγαρίας τον Τιχόμιρον, άπλοΰν στρα
τιώτην, άλλά χαίροντα μεγάλην παρά τώ 
στρατώ ΰπόληψιν. Ουτω ή άποστασα έπαρχία 
διηρέθη είς δύο στρατόπεδα Και τοΰ μέν ένος 
προΐστατο ό Πέτρο; Δολιενός διακ/;ρύττων εαυ
τόν υΓον του Άαρών, αδελφού τοϋ βασιλεως 
Σαμουήλ, τοΰ δέ άλλου ό Τιχόμιρος. Τέλος δ
μως διά πανουργίας ό Πέτρος έδυνήΟη ν’ άπαλ- 
λαχθή τοΰ άντιπάλου του καί νά βαδίση κατα 
τής Θεσσαλονίκης, οπου εύρίσκετο ο αύτοκρά- 
τωρ Μιχαήλ.

Καταληφθείς ΰπό φόβου 5 αύτοκράτωρ άφίνει 
το θησαυροφυλάκιον χαί τάς άποσκευάς εις τόν 
βούλγαρον το γένος στρατηγό» Μανουήλ Ίβ ά - 
ζην καί επιστρέφει *ις τήν πρωτεύουσαν. ‘Ο 1- 
βαζης δμως, άντί νά φανη άξιος τής τοιαύτης 
έμπιστοσύνης, παραδίδει οικειοθελώς τον στρα
τόν καί τά χρήματα είς τον Δολιενον. δστις ά- 
φήσας τήν πολιορκίαν τής Θεσσαλονίκης ̂  βαδί
ζει καί κυριεύει πολλάς πόλεις τής Άχαΐας τής 
’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας. Έν τω μεταξύ δ

μως στ/'σις εγείρεται μεταξύ των Βουλγάρων 
κατά τοΰ Δολιενοΰ, τής οποίας έπωφεληθείς δ 
αύτοκράτωρ εισέρχεται εις τό εσωτερικόν τής 
Βουλγαρίας καί καταστρέψας τόν στρατόν τοΰ 
Ίβάζη, υποτάσσει καί πάλιν αύτήν καί έπαναφέ
ρει ούτω τήν επί εν έιος έπαναστάσαν έπαρχίαν 
ύπό τήν κυριαρχίαν του. Έκτοτε ή Βουλγαρία 
μέχρι τοΰ 1074 έμεινε πιστή εις το'υς αύτο- 
κράτορας τής ’Ανατολής καί ύπεστήριξε μάλι
στα τόν διοικητήν αυτής είς τόν κατά τοΰ 6α- 
σιλέως τής Ουγγαρίας Σολομώντος πόλεμον. 
Περί τό 1074 όμως ενεκα τοΰ φιλαργύρου ύ- 
πουργοΰ τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Παρα- 
πινάκη, Νικηφοράτζη, οί Βούλγαροι άπεστάτη- 
σαν καί έζήτησαν άπό τόν δεσπότην τής Σερ
βίας Μιχαήλ βοήθειαν, προσφέροντες τό βουλ
γαρικόν στέμμα εις τόν Ιγγονόν του Βοδΐνον. 
Ό  Μιχαήλ έδέχθη και δ Ιγγονός του έλθύν 
ε’ις Βουλγαρίαν άνεκηρύχθη βασιλεύς αυτής· 
άλλ’ Ι ί ετος μόνον έδύνήθη νά βασιλεύση, διότι 
κατατροπωθείς υπό τοΰ στρατηγοΰ Σαρωνίτου 
συνελήφθη αιχμάλωτος καί ουτω κατεστάλη και 
ή δευτέρα αύτη έπανάστασις τών Βουλγάρων.

’Εντούτοις όμως οί Βούλγαροι δέν Ιπαυσαν 
νά ένεργώσιν ύπέρ τής ανεξαρτησίας των, ότε 
κατά τό 1186 πιεζόμενοι ύπό τοΰ φιλαργύρου 
αύτοκράτορος Ίσαακίου Άγγέλου, έπανέστησαν 
καί πάλιν μή θέλοντες νά πληρώσωσι τούς 
νέους φόρους, ους ό αύτοκράτωρ ουτος Ιθεσε 
διά τάς τελετάς τών γάμων του μετά τής Μαρ
γαρίτας, θυγατρός τοΰ δασιλέως τής Ουγγα
ρίας. Τών επαναστατών ηγούντο δύο άδελφο! 
Πέτρος καί Άσσάν, άπόγονοι τοΰ αρχαίου βα
σιλικού ο’ίκου τής Βουλγαρίας. Καί κατ' άρχάς 
μέν ένικήθησαν ύπό τοΰ αύτοκράτορος, ειτα δ
μως βοηθούμενοι ύπό τών Πατζινάκων Ιπέπεσαν 
αίφνηδίως κατά τού βυζαντιακοΰ στρατοΰ δδη- 
γουμένου ύπό τοΰ χαίσαρος Ίωάννου Καντα- 
κουζινοΰ, γαμβρού έπ’ άδελφή τοΰ Ίσαακίου Ά γ -



γέλου, καί κατετρόπωοαν αΰτδν. Έκτοτε μετά 
πολλάς ήχχας καί νίκας οί Βούλγαροι ένωθέν- 
τες μεχα χών Βλάχων άπεχέλεσαν ίδιον κράτος, 
Βλαχοβουλγαριχδν, όπο τήν κυριαρχίαν τοΰ "Ασ- 
σάν καί μέ πρωτεύουσαν τδ Βιδίνιον, Διάδο
χος τοΟ Άσσάν έγένετο δ νεώτερος άδελφός 
του Καλογιάννης, δστις μισών πολΰ τοΰς Βυ
ζαντινούς ήθέλησε νά διαρρήξη πάντα μετ’ αύ
τών δεσμόν, δι’ δ χαί έζήτησεν άπ'ο τδν πάπαν 
Ίννοχένχιον τδν τρίτον, ΐνα τδν στέψη βασι
λέα της Βουλγαρίας χαί άπαλλαχθή ούτως 
της επιρροής τοΰ Ιλληνος πατριάρχου. "Οτε 
δμως οι σταυροφόροι ένοντο χύριοι τής Κων- 
σιανχινοαπόλεως, δ Καλογιάννης έσχράφη πά
λιν πρδς τους Ελληνας χαί προέτρεψε τους 
*ρδς Λυτόν χαταφυγόντας δυζα ντίνους εγγε
νείς, Ινα έπαναστατήσωσι χατά των Λατίνων, 
υποσχόμενος τη» συνδρομήν του. Οί Έ λληνες 
έπανεστατησαν χαι ό Καλογιάννης έπί κεφα
λής τοδ στρατοΰ του κατέλαβε τήν Άδρια- 
νούπολιν. Ό  Λατίνος αΰτοκράτωρ Βαλϊουίνος 
^πολιόρκησε τήν άποστατήσασαν πόλιν καί τήν 
14 άπριλίου τοϋ 11 05, τρίτην ήμέραν τοΰ Πά- 
σχα, συγκροτηθείσης αίματωδεστάχης μάχης, 
ίπεσε κατα την μαρτυρίαν τών βυ£"ανχίνων χρο
νογράφων έπί τυΰ πεδίου τής μάχης αϋτδς δ 
αΰτοκράτωρ. Έν γένει καθ’ δλον τό διάστημα 
τής λατινικής έν Βυζανιίω κυριαρχίας, οί Βούλ
γαροι έφάνησαν μάλλον εΰμενεϊς προς τους Έ λ 
ληνας ή πρδς τους κρατούντας.

Μετα τήν κατάλυσιν τής λατινοκρατείας καί 
την έκ τοΰ Βυζαντίου εςωο'.ν τών Φράγγων δ 
τότε αΰχοκρατορεύων Βατάτζης βλέπων δτι δ 
βουλγαρικός θρόνος κατείχετο ύπδ του Μιχαήλ 
.υίοΰ του Ίωάννου Άσσάν, ανηλίκου ετι, ένό- 
μισε κατάλληλον τήν έποχήν, ΐνα άνακτήση τήν 
Βουλγαρίαν καί έπέτυχε διά δωροδοκιών νά 
καταλάβη άρκετά μέρη, <8 δ νέος τής Βουλγα
ρίας βασιλεύς προθύμως παρεχώρησεν ΐνα κλείση 
τήν ειρήνην. Μετά τινα έτη δμως δ Μιχαήλ 
άνδρωθείς καί παρά τήν συμμαχίαν, ήν είχε 
συνάψει μετά τοΰ Βατάτζη νυμφευόμενος τήν 
θυγαχέρα του ‘Ελένην, έπεχείρησε ν' άνακτήση 
τας απωλεσθείσας ταύχας πόλεις καί κατά τδ 
εχος 1256 λαβών τά δπλα εΰκόλως έγένετο 
κύριος τών βουλγαρικών χωρών, άς δ Βαχά- 
τζηί «χ«  προσαρτήσει εί’ς τδ κράτος του. Ό  
του Βατάιζη διάδοχος Ίωάννης Λάσκαρις βα- 
ρεως φέρων τας επιδρομάς ταύτας τών Βουλ
γάρων έξεστράτευσε κατ’ αΰτών καί έστη
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πρδ τής Άδριανουπόλεως. Έκεΐ συγκροτηθεί- 
μάχης ένίκησε χατά κράτος τους Βουλγά -  

ρους χαι μετά διετή πόλεμον ίπασα ή Μακεδο
νία περιήλθεν είς τάς χεΐρας του.

Κατα τδ 12Θ5 δ άρπαξ τοΰ βουλγαρικού 
θρόνου Κωνσταντίνος Τέχ έπιθυμών νά  έκδι- 
κήση τδν γυναικάδελφόν του Ίωάννην Αάσκα- 
ριν, ήτοιμάζετο \ά  κηρύξη πόλεμον κατά τοΰ 
αΰχοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, δστις 
δμως ειδοποιηθείς προέλαβεν αΰτδν καί ε ΐσ β α - 
λών εις Βουλγαρίαν έκυρίευσε τήν Άγχίαλον* 
καί άλλα; τινάς πόλεις. Κατά τδ 1272 δμως 
αι πόλεις αΰχαι έπεσχράφησαν είς τδν Κων
σταντίνον νυμφευΟέντα τήν θυγατέρα τοΰ «ΰτο- 
κρατορος ΠαλαιΟΛόγου Μαρίαν μ*τά  τδν θάνα
τον τής συζύγου του Ειρήνης.

Περί τδ 1278 χοιροβοσκός τις ονομαζόμενος 
υπδ μέν τών Βουλγάρων Κβρβοκούβας ύπδ δέ 
τών ‘Ελλήνων Λαχανάς άνεκήρυξεν έαυτδν ώς 
αποσταλέντα έξ οΰρανοΟ ΐνα καταλάβη τδν 
βουλγαρίκδν θρόνον καί έπέτυχε νά έξεγείρη 
πολλούς έκ τοΰ όχλου καί σχηματίση στρατόν, 
δι’ ου άντετάχθη κατά τοΰ Κωνσταντίνου. Αι
ματηρά μάχη συνεχροτήθη, καθ’ ήν δ Λαχα - 
νας νικήσας έφόνϊυσεν ίδιοχείρως τδν Κων
σταντίνον. Μόλις μαθών τοΰτο δ αΰ ιοκράτωρ 
Παλαιολόγος προσκαλεΐ έκ Τρωάδος τδν υιόν 
τοΰ πρώην βασιλέως τής Βουλγαρίας Μυζές 
καλούμενον Ίωάννην, αναγνωρίζει αΰτδν ώς 
νόμιμον κληρονόμον τοΰ βουλγαρικού θρόνου 
ΰπδ τδ δνομα Άσσάν καί τώ δίδει εις γάμον 
τήν θυγατέρα του Ειρήνην. Μετά δέ τήν τέλε- 
σιντών γάμων τδ 1278 ό Άσσάν καί ή Ειρήνη 
είσ-ρχονται είς Βουλγαρίαν μετά αΰτοχρατορικών 
στρατευμάτων καί εΰρόντες τδν Λαχανάν περι- 
πεπλεγμένον εις πόλεμον μετά τών Ταρτάρων 
καταλαμβάνουσιν άναιμωτί τήν Τύρνοβον καί ει
σέρχονται εις αΰτήν άναφημούμενοί ύπδ τοΰ 
λαοΰ. Μετά έν ετος δμως, εΰγενής τις Βούλγα · 
ρος όνόματι Τέρτερις έπαναστατήσας ήνάγκασε 
τόν Άσσάν καί τήν Ειρήνην νά φύγωσιν είς 
Κωνσταντινούπολή καί αΰτός κατέλαβε τό βουλ
γαρικόν στέμμα.

Μετά xtva έ'χη βασιλεύοντος έν Βουλγαρία 
τυραννικώς τοΰ Βενκεσλάου υίοΰ τοΰ ΐέρτερι, οί 
Βούλγαροι έζήτησαν άπδ τόν αΰτοκράτορα ’Αν
δρόνικον, ΐνα τοΐς άποστείλη ώς βασιλέα τδν 
Μιχχήλ, υιόν τοΰ πρώην βασιλέως αΰτών Κων
σταντίνου Τέχ καί τής Μαρίας, ανεψιάς τοΰ 
αϋτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου. Ό  αΰ-
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toxpdhwp συγκατένευσε καί διέταξε τόν σεβα-
F · Ρ η ίίσ λ α ο ν  νά βαδίση κ α τα  τη ς οτο κ ρ α το ρ α  ΡοδεσΛ α ον ν »  μ ,ι -

Βουλγαρίας καί ύποστηρίξη τον νέον βασιλέα. 
Άλλά νικηθίντος τοϋ στρατηγού τούτου »πο του 
Έλτιμίρου θείου τοΰ Βενκεσλάου, δ Μιχαήλ ή- 
ναγκά,θη ν’ άφήση τάς έπι του 
θρόνου άξιώσεις του. Μετ’ δλίγα ετη τό 1306 
δ Βενκέσλαος έπιτίθεται κατά τής αυτοκρατο
ρίας χαί ταχέως κυριεύει πολλας βουλγαρικας 
πόλεις, δς κατείχον οί Βυζαντινοί. Κατέπ,υσεν 
δμως τήν έπιδρομήν του ταυτην, νυμφευθει,_ την 
Θεοδώραν θυγατέρα τοΰ συγκοινωνου της αυτο- 
χοαχορίας Μ ι χ α ή λ ,  υίοΰ τοΰ αυτοκρατορευοντος 
Ανδρονίκου τοΰ π ρ ί^ντέρη ν . λποθανδντος του 
Βενκεσλάου τό 1322 δ υιός ^  Γεώργιος ί -
π εχ είρ η σ ε  νέαν στραχείαν κ α τα  τη ς  Θράκης και 
χα χ ^λ α β ε  τή ν  Φ ιλ ιπ π ο ύ π ο λ ιν , ή τ ις  άνη/.ε ω ,  
κληροδότημα ε ίς  τόν Ανδρόνικον ω τ ε -
ρ ο ν , τόν συμβασιλεύοντα  χόχε μ ε τά  του π / π -  
πουτου ’Ανδρονίκου του η ρ ισ β ^ ρ ο ν .  Ο ν ε α 
ρός κ α ί γ εννα ίο ς  ή γ εμ ώ ν  μ αθω ν τούτο έ π ^ ίθ ε -  
ται κατί τώ ν  Β ου λγά ρω ν και κα τα τρόπω σ α ; 
αΰ τοΰ ; ήνάγκασε νά  έπιστρέψω σιν ε ις  την π α 
τρ ίδα  τω ν . Μ ετά  τδν θάνατον του Γεωργίου έ
ξ ελέχθη διάδοχος του βουλγαρικού θρΟνου δ 
Μιχαήλ Στρασκίμιρος, δστις έκδ ικουμ ενος τον 
Α νδρ ό ν ικ ο ν  ύποστηρίζοντα τδν Βοεσίλαν ά δ .λ -  
φδν τοΰ Τέρτερι, ΐνα κ λη ρ ο νο μ ή σ η  τό β ο υ λ γ α 
ρικόν στέμμα, έ ρ ^ θ η  κ«τά τ ή ς  αυτοκρατορίας 
Ό  Ανδρόνικος μή έ χ ω ν  ά ρ κ ετά ς δυνά μ εις ΐν«  
έπ ιτεθή  ήρχισε νά παρασ κευα ζητα ι, _ δτε πρέ
σβεις του β α σ ιλέω ς Σ τρασκψ ίρου  τω  
λον δτι δ κύριός τω ν ένυμφευθη τη* άδελφ ήν 
του θ εο δ ώ ρ α ν  χιίραν τοΰ Β ενκεσλά ου κ α Ι Ι π ο -  
μίνως έπεθύμει τήν ε ιρή νη ν . Ό  Ανδρόνικος 
προθύμως έδ έχθ η  κ α ί σ υ μ μ α χ ία  
συνω μολογήθη. ’Εντούτοις δμ ω ς περι σδ l d / 8  
δ Β ού λγα ρος βα σ ιλεύς ε ίιέ β χ λ ε ν  ε ις  την Θρ -  
κ η ν , δ δέ Α νδ ρ ό ν ικ ο ς  άντεκδικούμενος κ α τέλ α β ε  
τήν Δ ιά μ π ο λ ιν  κ α ί π ρ οετο ιμ ά ζετο  δ ια  μ εΤα λ ^  
χα τά  τω ν Β ουλγά ρω ν στρατείαν, δπερ  V * * ? *  
Σχρασκίμ ιρος ϊα πευ όε  ν’ άνανεωση την ειρήνην 
ή τ ις  διήρκησε μ έ χ ρ ι τοΰ θα νατού του, συμβάντος 
κ * τά  τό 1332. Α ιάδοχος αυτού έγένετο  ό α ν ε -  
ψ ιός του Αλέξανδρος, δ ςτ ις  τη βοήθεια  τω ν 
Τ αρτάρω ν κ α τέλ α β ε  π ά σ α ς τα ς  β ο υ λ γα ρ ικ α ς  
π ό λ ε ις , τά ς  κ α τεχ ο μ έν α ς  ύπδ  τώ ν  βυζαντιακώ ν 
στρατευμά τω ν. Ό  Ά νδρ ό ν ικ ο ς  εσπευσε ν ά ν . ι -  
κρούση τδν Α λ έξα ν δ ρ ο ν  κ α ί εισ ελθω ν ε ις  την 
Β ουλγαρ ίαν κ α τέλ α β ε  τή ν  Μ εσημβρίαν κ α ί π ο -

λιώρκησε τήν Άγχίαλον. ‘Ο Αλέξανδρος δι 
έπί κεφαλής οκτώ χιλιάδων Βονλγάρων  ̂ και 
δύο χιλιάδων Ταρτάρων άντετάχθη είς αΰτόν.
Οί δύο στρατοί εύρίσκοντο ήδη άντιμέχωποι, 
δχε ό Βούλγαρος ήγεμών αισθανόμενος άσθενε- 
σχέρας τάς δυνάμεις του έζήτησε τήν ειρήνην.
‘Ο αΰχοχράχωρ έδέχθη άλλ’ έπί τω δρφ νά τω 
δοθ?|ή Ά γ χ ία λ β ς . '  Έ π ί  τέλους μετά πολλάς 
διαπραγααχεύσεις ή συνθήκη τής ειρήνης ΰπε- 
γράφη τό ετος 1332 καί δ αΰτοκράτωρ χάριν 
τής φΛοτιμίας τοΰ δουλγάρου ήγεμόνος τώ έ'- 
δωκε τήν Διάμπολιν ώς άντάλλαγμα δια τήν 
Άγχίαλον. Οΰχ ήττον δμως δ Αλέξανδρος δέν 
έφάνη πιστός είς τήν συνθήκην καί βοηθοΰμενος 
ΰπδ τών Ταρτάρων έπέφερε δυσκολίας είς τήν 
έκτέλεσιν αΰτής, αΐτινες δμως έληξαν, δτε ό 
υιός αΰχοΰ Μιχαήλ Άσσάν ένυμφεύθη τήν θυ
γατέρα τοϋ Ανδρονίκου Μαρίαν (1337).

Μετά δέ τδν θάνατον του Ανδρονίκου δ Α 
λέξανδρος βλέπων έρίζοντας τόν Ίωάννην Καν- 
τακουζηνόν,κηδεμόνα τοΰ ανηλίκου αϋτοκράτορος 
Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου, κ*1 την βάσιλομή * 
τορα Άννην ήθέλησε νά έπωφεληθή τής περι- 
στάσεως καί έπεκτείνη τδ κράτος του καί ώς 
πρόφασιν τοΰ κατά τής αυτοκρατορίας πολέμου 
του προέβαλε τήν παράδοσιν τοΰ Σισμάνου, 
τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ευρισκομένου υίοΰ 
τοΰ πρώην βασιλέως τής Βουλγαρίας Μιχαήλ. 
‘Η άνδρική δμως άπάντησις καί διαγωγή τοΰ 
Ίωάννου Καντακουζουνοϋ κατέπεισαν αΰτόν νά 
έγκαταλείψη τους σκοπούς του καί νά  ̂ ζητήση 
τήν έξακολόύθησιν τής ειρήνης. Κατά δέ τδ 
1341 δ Ίωάννης Καντακουζηνδς θέλων να 
τιμωρήση αΰτδν διά τήν έπαμφοτερίζουσαν δια- 
γω-(ήν του έν καιρώ τοΰ έμφυλίου μετά τής 
βασιλομήτορος “Αννης πολέμου του, είσέβαλεν 
είς τήν Βουλγαρίαν καί έπανακτήσας τάς ύπ’ 
αΰτοΰ κυριευθείσας πόλεις, τδν ήνάγκασε να 
ύπογράψη συνθήκην συμμαχίας. ‘Η συμμαχία 
α&τη διήοκεσε δώδεκα ετη δχε κατά τό 
άποθανόντος τοΰ Αλεξάνδρου, διεδέχθη αυτόν 
δ υιό, του Στρασκίμιρος, καθ’ ου δυσαρεστηθεις 
δ αΰτοκράτωρ Ίωάννης Παλαιολόγος έκίνησε 
τδν πόλεμον καί κατέλαβε τήν Άγχίαλον, πο- 
λιώρχησε δέ τήν Μεσημβρίαν κατα ξηράν τε 
καί θάλασσαν. ‘Ο Στρασκίμιρος αποθαρρυνθείς 
άπδ τάς ήττας ήναγκάσθη νά ύπογράψη τήν 
συνθήκην τής ειρήνης, έν η ύπήρχον δροι πολΰ 
βλαβεροί δι' αΰτόν.

Καί ουτο ς δύναται να θεωρηθή δ τελευταίος
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τών Βουλγάρων χαί Βυζαντινών πόλεμος- διότι 
α«ο της έποχής ταύτης οί Βούλγαροι *?./wav 
πολ/.ους μετά τών Τούοχων πολέμους Χ«Γ τέ
λος κατα τό 1391 έν τή μάχη τής Νιχοπόλεως 
το βουλγαρικόν κράτος διελύθη ύπο τοϋ ισχυρού 
τω. Τούρκων Σουλτάνου Βαγιαζήτ κ ΐί έγένετο 
τουρκική έπαρχία. *

Σ, Ιολομο-.ν’δης.

ΠΕΡΐ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
E s m is T o s rs i is .

(Συνέχεια χ*ι τέλος.]

Μόνος ό εχων έμπιστοσύνην εις τόν Θεόν 
6=.λει διατηρήσει έν μέσω τοϋ κινδύνου περισσό
τερα ν ψυχρότητα, περισσοτέραν γαλήνην, καί 

£'JP*‘ τόν τρόπον νά σωθή έξ αΰτοΰ. Πα
ρατηρήσατε τόν απόστολον Παύλον εις τήν £ ΐγ- 
μήν τοΰ ναυαγίου, δπόταν ολον τό πλήρωμα ή - 
τ»ν τεταραγμενον, αΰτός μόνος ισταται άτάρα- 
χος, διεγείρει τό καταβεβλημένον θάρρος τών 
ναυτών χαι  ̂υποδεικνύει αΰτοίς τά μέσα, Suva 
οφείλουν νά λάβουν πρός σωτηρίαν τού πλοίου. 
‘Ο άνθρωπος ουτος έθεσε τήν έμπιστοσύνην του 
εις τόν Θεόν καί δι' αΰτής απέκτησε τό άπαι- 
τούμενον Jxstvo θάρρος έν τω μέσω τού κινδύ- 
νου. Τοιοΰτον λοιπόν είναι πάντοτε τό αποτέλε
σμα ^ής εις τόν Θεόν έμπιστοσύνης είς τάς 
δυσκόλους καί έξαιρετικάς περιστάσεις. ‘Ο στη- 
ριζων τάς ελπίδας του είς τόν εαυτόν του ή εις 
τοΰς  ̂άνθρώπους φοβείται πάντοτε ενώπιον τοϋ 
κινδύνου, διότι αισθάνεται τόν έαυτόν του αδύ
νατον, πλήν ί  στηρίζων τάς ελπίδας του είς 
τόν Θεόν είναι άνευ φόβου, διότι αισθάνεται δτι 
η δύναμίς του προέρχεται έκ τοΰ Θεοΰ.

. δεύτερος καρπός τής είς τόν Θεόν εμπιστο
σύνης είναι η Ινεργητικότης. ‘Η είς τόν θεόν 
εμπιστοσύνη άντί νά βλάπτη αΰτήν, απεναντίας 
τήν υψώνει είς τήν ΰψηλοτέραν αΰτής δύναμιν’
Ο στηρίζων τας έλπίδας του μόνον εις τον έ- 

αυτόν του άπαντα μετ’ οΰ πολΰ ανυπέρβλητα 
προσκόμματα. &τινα έμβάλλουσιν είς άθυμίαν, 
5νω οΰδέν πρόσκομμα υπάρχει δι’ έκεΐνον δστις 
στηρ.ζίΐ τας ελπίδας του είς τήν δύναμιν τοϋ 
thou. Λιά τόν λόγον τούτον οί έκπλήοώσαν- 
τεςτά μεγαλήτερα πράγματα έν τώ 'κόσαω 
τουτω καί d  εΰεργετήσαντες μάλλον ' τήν άνΐ 
θρωπότητα, ησαν άνδρες αξιοσημείωτοι διά τήν

εμπιστοσύνην ήν είχον πρός τόν θεόν. Τ ο»ΰτ« 
υπήρ,αν οι άπόστολοι, οί δμολογηταί, οί μάρτυ
ρες και πάντες^ όσοι έφάνησαν ύπέρμαχοι τής 
χριστιανικής πιστεως κα! τοΰ χριστιανικού πο
λιτισμού. Μόνον δσοι εμφορούντο ΰπό τής χρι
στιανικής πίστεως ανέπτυξαν είς τάς περιστά- 
σεις πραγματικήν ενεργητικότητα, έκτελέσαντες. 
έργα διαρκή και ωφέλιμα. Παρατηρήσατε τόν 
Οοαρτ, τόν αναμορφωτήν τών φυλακών, τόν ά- 

φιερωσαντα ολόκληρον τήν ζωήν του είς οδοι
πορίας, οπως έπισκεφθή δλας τάς φύλακας τής 
Ευρώπης. ’Αφού εδαπάνησεν υπέρ τών έργων 
τούτων δλην του τήν περιουσίαν, άφοΰ διέτρεξεν. 
δλόκληρον τόν κόσμον, ζητών παντοΰ τά μ άλλον 
δυσώδη δεσμωτήρια, ώς άλλοι ζητούν τάς δια
σκεδάσεις καί τά τερπνότερα μέρη, άφοϋ ΰπέ- 
φερε διά πολλά έτη τήν θερμότητα, τό ψύχος, 
τήν βροχήν, τους κόπους και τοΰς κινδύνους μέ 
μόνον τόν οκοπόν ν’ άγαθοποιήση τήν άνθρωπό- 
τητα, αποθνήσκει τέλος είς άγνωστόν τι χωρίον 
τής Ρωσσίας οιατασσων νά χαράξουν έπί τού 
τάφου του τήν έςής επιγραφήν «‘Ο Χριστός ε ΐ
ναι ή έλπίς μου !»

Καί πόσα αλλα παραδείγματα θά ήδυνάμην 
ν’ άν-,φέρω ένταΰθα. ‘Ο Βίλπερφορσε, Ξστΐ; κα- 
Οιερωσεν δλον τόν βίον του, δπως ίπιτύχη παρά 
ο̂ΰ άγγλικοΰ κοινοβουλίου τήν κατάργησή τής 

σωματεμπορίας- ή ’Ελισάβετ Φρΰ ή:ις §(ά 
ρ:ου ενησχολήθη είς τήν άνύψωσιν τών δυστυ
χών έκείνων πλασμάτων, άτινα έκυλίοντο είς 
τόν  ̂ βόρβορον τών^ χαμαιτυπείων ό Έρμαν 
Φραγκ, ο θεμελιωτής τών ορφανοτροφείων τής 
Χαλλης, ί, Βικέντιος ΙΙαϋλος 5 ιδρυτής τών 
βρεφοκομείων, ό^’Αββάς Δελεπέ δστις άφιερώθη 
άπαχλειστ«ώς^είς την ανατροφήν τών κωφαλά
λων, πάντες ουτοι, οί'πνες έ'πραξαν έ'ργα άθά- 
νατα, έμφυροΰντο ύπο θρησκευτικών αισθημά
των, χαί έςήοιζον τήν δύναμίν των μόνον εις 
τον Θεόν. Καί αϊτοί οί πατέρες ήμών οι'ιινες 

ήρωίκών κατορθωμάτων ήλευθέρωσαν τήν 
μιχρά/ έκείνην γωνίαν τής ‘Ελλάδος, ήταν 
πάστες θεοσεβείς καί πιστοί οπαδοί τής τοΰ Χρι
στού- έκκλησίας.

Τέλος, ό τελευταίος καρπός τής είς τόν 
Θεόν έμπιστοσύνης εΐναι ή γαλήνη τής ψυχής. 
^Εκείνος δστις εχει πεποίθησιν είς τόν 6εόν, 
δεν ανησυχεί δια τήν έκβασιν τών υποθέσεων 
του, βέβαιος ώ/ οτι δ Κύριος διευθύνει τά 
πάντα πρός οφελος τών τέκνων του. ‘Ο άληθής 
χριστιανός είναι οΰσιωδώς αισιόδοξος,— έπειδή
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μόνο4 κατέχει τήν βεβαιότητα δτι τά πο'ντα θέ
λουν βαδίσει κατ’ εΰχήν. ‘Οποίον βάθος ειρήνης 
υπάρχει είς τόν λόγον τούτον τού Παναγίου 
Πνεύματος «τό παν συντελεί υπέρ τών άγα- 
πώντων τόν Θεόν !» "Οσον εκπληκτική καί άν 
ηναι ή διαβεβαίωσις αυτη, είναι δμως αναγκαία 
είς τήν πλήρωσιν τής ήμετέρας ειρήνης. Αΰτός ό 
’ίδιος δ θεός μάς βεβαιώνει δτι, πάντα άνευ έ- 
ξαιρέσεως, έν τώ οΰρανω καί έν τή γή, έν τω 
χρόνω καί έν τή αίωνιότητι, έν τώ παρόντι καί 
έν τώ μέλλοντι, πάντα θέλουν κατευοδωθή υ
πέρ τής εΰδαιμονίας τών υιών του θεού! Δοκι- 
μασίαι ή εΰτυχίαι, πλούτος ή πενία, χαρά ή 
θλίψις, ανθρώπινα πάθη, κοινωνικά! ταραχαί, 
συμβάντα τής γης ή τού οΰρανοΰ, άγγελοι, άν
θρωποι ή δαίμονες τά πάντα δέν δύνανται είμή 
νά συντελέσουν ύπέρ τής εΰτυχίας τών τέκνων 
τοΟ θεού 1 Λάβετε τήν ιδέαν ταύτην, σταθμί
σατε αΰτήν καλώς, έξετάσατε διά τής φαντα
σίας δλα τά σιοιχεΐα τής ειρήνης, τής παρηγο- 
ρίας, τής γαλήνης τής εΰτυχίας άτινα εμπεριέ
χει, καί είπατε τότε, δτι ή έννοια αύτη ήτις 
φαίνεται έκ πρώτης δψεως ΰπερβολική, δέν ε ί
ναι άλλο είμή ή καθαρά καί άπλή αλήθεια! 
*Α ! έπειδή λοιπόν τοιοΰτον εΐναι τό Ινδοξον ή 
μών προνόμιον, έπειδή όλα τά συμβάντα τής 
ζωής ήμών καί τοΰ κόσμου διευθύνονται ύφ’ ένός 
θεού, δστις μάς αγαπά καί έχει ΰπ’ δψιν τήν 
ά'κραν ήμών εΰτυχίαν, άς έμπιστευθώμεν άνευ 
έπιφυλάςεως είς τόν ουράνιον καί παντοδύναμον 
τούτον Πατέρα, άς παραδεχθώμεν άνευ ανησυ
χίας, άνευ λύπης, άνευ δπισθοβουλίας τήν κυ
ριαρχικήν αΰτού διεύθυνσιν καί λάβωμ,εν ώς δ- 
δηγόν τήν προτρεπτικήν ταύτην ρήσιν τοΰ ’Α
ποστόλου «Χαίρετε έν Κύριο πάντοτε πάλιν 
έρώ, /.αίρετε. Μηδέν μεριμνάτε, άλλ’ έν παντι 
τή προσευχή, καί τή δεή^ει μετά εΰχαριστι*ς 
τά αιτήματα ήμών γνωριζέσθω πρός τόν Θεόν* 
καί ή ειρήνη τού Θεού, ή ύπερέχουσα πάντα 
νουν, φρου.ήσει τάς καρδιάς ύμών καί τά νοή
ματα ύμών εν Χριστώ Ιηοοϋ».

‘Ρίψατε τό φορτίον σας είς τόν Κύριον, σε?ς 
οϊτινες μεριμνάτε περί τών θρησκευτικών ή 
πολιτικών πραγμάτων, σεΐς οίπνες μετά φόβου 
έρωτάτε πού βαδίζομεν, ποιον 3ρα θά ήναι τό 
μέλλον ήμύ>, ποιαν τροπήν θά λάβωσι τά ή- 
μέτερα πράγματα; Ένθυμήθητε δτι «» Αιώνιος 
βασιλεύει» δτι δ ισχυρός αΰτού βραχίων δεσπό
ζει έφ’ δλων τών έπιγείων πραγμάτων, δτι δι
ευθύνει τήν τύχην δλων τών εθνών καί μετά

τοΰ προφήτου δς έπαναλάβωμεν « Ό  Θεός ή
μών καταφυ,'ή καί δύναμις, βοηθός έν θλίψεσι 
τοΐς εΰρούσαις ημάς σφόδρα. Δ’ά τούτο οΰ φο- 
βηθησόμεθα έν τώ ταράσσεσθαι τήν γην, καί 
μετατίθεσθαι δρη έν καρδίαις θαλασσών. ’Ετα- 
ρ άχθη σαν έθνη, έκλιναν βασιλεΐαι, έδωκε φω
νήν αΰτού δ "Γψιστος· έσαλεύθη ή γή. Κύριος 
τών δυνάμεων μεθ’ ήμών, άντιλήπτωρ ήμών δ 
Θεός Ιακώβ .„

‘Ρίψατε τό φορτίον σας είς τόν Κύριον σεΐς 
οίτινες μεριμνάτε περί τοδ μέλλοντος τής οίχο- 
γενείας ήμών καί ζητείτε μέ άνησυχίαν τά μεσα 
δπως έπαρκέσητε είς τάς άνάγκας αΰτής ’Εν- 
θυμήθητε δτι δ χρυσός καί ό άργυρος άνήκουσιν 
είς τόν Κύριον καί δτι εΐναι ισχυρός δπως επαρ- 
κέση είς τάς άνάγκας τών τέκνων του, αΰτός 
δστι; τρέφει τά πετεινά τού οΰρανοΰ καί στο
λίζει τοΰς κρίνους τών άγρών δέν θέλει έγκα- 
ταλνείψει αΰτά. Ένθυμήθητε δτι εΐναι καλόν, δτι 
είναι σωτήριον δι’ ήμας νά διέλθωμεν διά πε
ριστάσεων αΐτινες Οέτουσι τήν πίστιν ήμών είς 
δοκιμασίαν καί αίτιν*ς μάς άναγκάζουσι νά μή 
στηριζώμεθα έπί τοΰ έαυτού μας, άλλά μόνον 
έπ! τού Κυρίου.

‘Ρίψατε τό φορτίον σας είς τόν Κύριον, σεΐς οΓ- 
τινες πάσχετε κρυφίως θ>ίψιν τινά τής καρδίας, 
τοσοϋτον μάλλον δδυνηράν, διότι οί ά'νθρωποι 
δέν δύνανται νά τήν έκπμήσουν, οΰτε νά τήν 
έννοήσουν σεΐς τών δποίων οί σκοποί είναι πα
ραγνωρισμένοι, ή δέ άφοσίωσις πληρώνεται 
πολλάκις διά τής άχαριστίας ή τής αδιαφορίας. 
Σεΐς οίτινες ζήτε έν τή άπομονώσει τής καρ- 
δίας καί οίηνες ζητείτε είς μάτην αίσθημα 
συμπαθείας δπερ ν’ άνταποκρίνηται μετά τού ίδι- 
κοΰ σας. Ένθυμήθητε δτι υπάρχει φίλος τις 
δστις εΐναι μάλλον άΦοσιωμένος τοΰ αδελφού 
σας κα! δτι δ φίλος ουτος εΐναι δ Κύριος· δτι δ 
’Ιησούς έχει καρδίαν δμοίαν μέ τήν ίδικήν σας, 
δτι γνωρίζει τά πάντα, δτι συμμερίζεται τους 
μάλλον κρυφίους πόνους υμών καί δτι δύνασθε 
νά διαχύσητε τό πάν είς τήν ουράνιον καί άν- 
θρωπίνην ταύτην καρδίαν, ήτις οΰδέποτε έςα - 
πατα τήν άγάπην ήμών !

‘Ρίψατε τό φορτίον ήμών είς τόν Κύριον, σεΐς 
οίτινες ζητείτε μετ’ άγωνίας τ ήν άλήθειαν έν τώ 
μέσω τοΰ χάους τών ανθρωπίνων συστημάτων 
καί τής ηθικής καταπτώσεως τής ήμετέρας έ- 
ποχής. Έ χετε  πεποίθησιν δτι αί έρευναι ήμών 
είναι εΰάρεστοι τώ Κυρίω καί δέν Οέλουσι μεί
νει «νευ αποτελέσματος, δτι έάν ό Θεός ουτ
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της άληθείας κρύπτει ύμΐν τδ άκτινοδόλον αϋ
τοΰ πρόσωπον, πράττει τοΰτο διά τινα χαιρ'ον, 
δτι έάν δραδύνη, δέν θέλει λείψει τοΟ νά ελΟη, 
δτι οί υποσχέσεις αύτοΰ δέν δύνανται νά ήναι 
ψβυδεΐς, κβί δτι οΰχί εϊς μάτην είπεν εϊς τους 
άπογόνους τοΰ ’Ιακώβ “ζητείτε καί θέλετε μέ 
εύρει!»

‘Ρίψατε τδ φορτίον σας εϊς τδν Κύριον, σείς 
οίτινες μεριμνάτε διά τήν πνευματικήν ύμών 
κατάστασιν καί οίτινες παραπονεΐσΟε δτι δέν 
αίσθάνεσθε αρκούντως τήν χάριν τοϋ Θεοΰ καί 
τδ έ'ργον τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, καί σεΐς οίτινες 
δφείλετε νά παλεύσητε έναντίον ϊδικών πειρα
σμών, τους δποίους μόνον ό Θεδς γινώσκει. Έ ν - 
θυμήθητε δτι δ Κύριος εύιρε^εΐται εϊς τάς συν
τετριμμένος καρδίας καί είς τους άκούοντας 
μετά φόβου τδν λέγον αύτοΰ, δτι ύπεσχέθ/] νά 
μή άφήση άτελές τδ ?ργον δπερ ήρχισεν, καί 
δτι ή άνησυχία αύτη, ήν αίσθάνεσθε είναι άπό- 
διιξις δτι τδ εργον τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος ήρ- 
χισεν ήδη έν ταΐς καρδίαις ήμών ένθυμήθητε δτι 
ό Θεδς είναι ίσχυρδς δπως άγιάση ύμας καί δτι 
έ(5ρέθη “ Μακάριος δ άνθρωπος δστις υποφέρει 
τδν πειρασμόν, διδτι άφοΰ δοκιμασϋή θέλει λά 
βει τδν στέφανον τής ζωής παρά τοΰ θεοΰ τδν 
δπδΐον ύπεσ/έθη εϊς τούς αγαπώντας αύτόν.»

‘Ρίψατε τδ φορτίον σας είς τδν Κύριον σείς οΐ- 
τινες διατελεΐτε είς δύσκολί-ν θέσιν ένεκεν του 
δνόματος τοΰ Χρίστου κ*ί οίτινες εισθε περικυ- 
κλωμένοι ίξ  άνθρώπω* μή παραδεχομένων τήν 
πίστιν καί τάς πεποιθήσεις ήμών, σεΐς οίτινες 
είργάσθητ* μέχρι τοΟδε άνευ επιτυχίας δπως 
επαναφέρητε είς τήν πίστιν τοΟ Χριστού συγγενή 
ή φίλον διατελοΰντα είσέτι ξένον είς τήν χρι
στιανικήν ζωήν. Ένθυμήθητε δτι δ θεδς είναι 
μεθ’ ήμών, δτι δ ήμέτερος άγων είναι ίδικό; 
του, δτι ή προσευχή τοΰ δικαίου γινωμένη μετά 
ζήλου είναι άποτελεσματική· καί χαράξετε είς 
τάς καρδίας'ύμών τδν λόγον τοΰτον τοΰ Πανα
γίου Πνεύματος· «έμμείνετε είς τά πράγματα 
ταΰτα διότι ούτω πράττοντες θέλετε σωθή σεΐς 
καί οί άκοΰοντες ύμας».

‘Ρίψατε τδν ζυγόν σας είς τδν Κύριον, σείς 
πάντες οίτινες πάσχετε δι’ οίουδήποτε τρόπου, 
είτε έκ πενίας, είτε έξ άσθενείας, είτε ένεκεν 
του θανάτου προσφιλούς τινδς δντος. Ένθυαή - 
Οητε δτ* δ θεδς σας πέμπει πάντα ταΰτα ϊχων 
πάντοτε πρδ οφθαλμών τήν ΰμετέραν εύδαιμο- 
νίαν δτι ή έφήμερος αύτη δοκιμασία, ήτις πα- 
ρέρχιται, προξενεί 4ν ύμΐν δόξαν αιώνιον καί

αθάνατον, δτι δ θεδς θέλει βυντρίψει τοΰς ισχυ
ρούς τούτους δεσμούς, οίτινες μας κρατούν 
προσκεκολημένους είς τήν γήν καί έμποδίζουν 
τήν πτήσιν ήμών εϊς τδν ούρανδν, καί δτι 4 - 
λεύσεται ήμερα— έν τω κόσμψ τούτω ή έν τώ 
άλλω. άδιάφορον— Ινθα θέλομεν άνα γνωρίσει 
δτι ή θλίψις ήτο πράγματι άναγκαία.

‘Ρίψατε είς τδν Κύριον τδν ζυγόν σας σ«ΐς οί- 
τινβς έχετε σπουδαίαν άπόφασιν νά πράξητε. 
διότι έρρέθη «θέλω σέ διδάξει τδν δρόμον δι’ 
ου μέλλεις νά δαδίσης καί δ δφθαλμός μου 
θέλω σέ δδηγήσει εί; τάς έπιχειρήσεις σου.»

‘Ρίψατε τδν ζυγόν σας ·!ς τδν Κύριον, σεΐς 
οίτινες έχετε νά έκτελίσητε δύσκολο ν έργα- 
σίαν, ύπερβαίνουοαν τάς ύμετέρας δυνάμεις, δι
ότι αύτδς χορηγεί τήν ϊύναμιν είς τδν πεφορ- 
τισμένον και διπλασιάζει τδ θά^ος είς τδ* α
δύνατον.

’Αλλά τά στίνά δρια τής ομιλίας ταυτης ϊέν 
ήθελον έπαρκέσει έάν έπρόκειτο νά άπαριθμήσω 
δλους τούς κόπους, δλας τάς άνησυχίας, δλας 
τάς δυσκολίας, δλας τάς θλίψεις αίτινες δύναν- 
ται νά βασανίσουν τάς πτωχάς ήμών καρδίας 
καί αίτινες μάς προσκαλοΰν νά ρίψωμεν τδ φορ
τίο ν ήμών είς τδν Κύριον. Υπάρχουν πλεΐσται 
δσαι ταλαιπωρίαι τάς δποίας δέν δύναμαι ουτε 
κάν νά φαντασθώ καί αίτινες είναι γνωσταί μό
νον είς έκεΐνον δστις τάς δοκιμάζει. ’Αλλ’ δ -  
ποιαδήποτε καί άν ήναι ή θλίψις ύμών, κρυφή ή  

γνωστή, ήτις βασανίζει τήν καρδίαν σας, ρίψατε 
τδ φορτίον σας είς τδν Κύριον καί κατά τήν ΰ- 
πόσχεσίν του θέλει σας έπαναπαύση. «Λεΰτ· 
πρδς μέ, πά/τες οί κοπιώντες καί πεφορτισμέ- 
νοι, κάγώ αναπαύσω ύμας- άρατε τδν ζυ (δν μου 
ίφ’ ύμας, καί μάθετε &κ έμοΰ, δτι πράος εϊμί 
καί ταπεινδς τή καρδία· καί εύρήσετε άνάπαυ- 
σιν ταΐς ψυχαΐς ύμών, δ γάρ ζυγός μου χρη 
στδς. καί τδ φορτίον μου έλαφρόν έστιν».

Ναι, θέλει σάς έπαναπαύσει! Ή  είςτδνθεδν 
έμπιστοσύνη είναι πάντοτε καί καθ’ δλοκληρίαν 
δικαιολογημένη, είτε έν τή παρούση ζωή, ε’ΐτε έν 
τή μελλούση, είτε έν τώ ούρανψ ή έπί τής γής, 
είτε δι’ Ινδς τρόπου, ή δι’ άλλου. Ήδυνάμη > νά 
σάς άναφέρω πολλ4 παραδείγματα διά τών δ- 
ποίων δ θεδς δικαιώνει ταχέως ή βραδέως τήν 
έμπιστοσύνην τών τέκνων του. Ήδυνάμην νά 
σάς ύποδείξω ανθρώπους οίτινες έφθασαν μέχρι 
τελευταίας άπελπισίας, καί έν τούτοις δ ούρά' 
νιος Πατήρ ϊσωσεν αύτούς διά τοΰ μάλλον θαυ- 
μασίου καί άπροσδοκήτου τρδπίυ, καθ' ήν ? ιγ -

Β ΙΩΝ 5 7 3

^ιί)ν ή απώλεια κύτών ήτο βεβαία. Ήθελον σάς 
ύποδείξη χριστιανούς λαμβάνοντας ώς έκ θαύ
ματος παρά τοΰ Κυρίου τδν έπιούσιον άρτον 
πρδς διατροφήν τής οίκογενείας αύτών, νΗθε- 
λον σάς ύποδείξει άλλους σωθέιτβς διά τής 
παντοδυνάμου προστασίας τοΰ θεοΰ έκ φανε
ρών κινδύνων, άλλ’ έπειδή τό θέμα τοΰτο θά 
5|το άνεξάντλητον, περιορίζομαι νά βας διη- 
γηθώ 2ν μόνον παράδειγμα έμπιστοσύνης είς 
τδν θεδν δικαιολογημένης καί μετά ταΰτα κα
ταπαύω τδν λόγον μου.

Ό  26άρτζ, ιεραπόστολος παρά τοΐς Ίνδοΐς, 
εΐχεν ίργαβθή διά τριάκοντα έτη μετά πίσιεως 
καί άφοσιώσεως είς τδ εργον του, χωρίς δμως 
νά ΐδη τούς κόπους του άνταμειδομένους. Ευρι
σκόμενος λοιπδν είς τήν κλίνην του θανάτου του 
παρεκάλει τδν θεδν δπως άλλος έλθϊ] νά θε
ρίση έκεΐνο τδ δπδΐον είχε σπείρει. Αίφνης βλέ
πει είσερχόμενον έν τή καλύδη αύτοΰ αρχηγόν 
τινα Ίνδδν, γνωστδν διά τδ μΐσος, δπερ έτρεφε 
διά τδν υπηρέτην τοΰ θεοΰ. ·Έτοιμάοθητι, τω 
λέγει, ν’ άποθάνης» ύψόνων τδ ^όπαλον έπί 
τής κεφαλής τοΰ ιεραποστόλου, ‘Ο Σδάρτζ 
ήρχισε τότε νά προσεόχηται, καί έν τή ύστάττ) 
ταύτη προσευχή, ένθα ή ούράνιος γαλήνη ίζω - 
γραφίζετο έπί τοΰ προσώπου του, δέν λησμονεί 
έκεΐνον δστις έμελλε νά τδν φονεύση.  ̂ Εϊς την 
θέαν ταύτην, άκούων τούς λόγους τούτους τής 
αγάπης, ή καρδία τοΰ φονέωι, συντρίβεται, 
τδ ρόπαλον πίπτει έκ τών χειρών του χαί γο
νυπετής ένώπιον τής κλίνης τοΰ ιεραποστόλου 
ζητεί νά γνωρίιη τήν Θρησκείαν, ήτις διδάσκει 
τοιαΰτα ύψηλ* αισθήματα. 'Ακολούθως δέχεται 
τδ εύαγγέλιον, τδ διαδίδει είς τήν φυλήν του, 
ήτις άσπάζεται τήν χριστιανικήν πίστιν, δ δέ 
Σδάρτζ αποθνήσκει φέρων ώς στέφανον δόξης 
ένώπιον του θρόνου τού Αιωνίου τήν έπ ιστροφήν 
δλοχλήρου ινδικής φυλής !

Ίϊού  πώς δ θεδς δικαιώνει τήν έμπιστοσυ- 
νην τών τέκνων του. "Ας Ιχωμεν λοιπόν καί 
ήμεΐς, φίλτατοι άκροαταί, πλήρη _ έμπιστοσύνην 
εϊς τήν παντοδυναμίαν τοΰ θεού. Οποία κα! άν 
ήναι ή δοκιμασία ήν μέλλομεν να  ̂ ύποστώμεν, 
οίονδήποτε εΐναι τδ εργον δπερ πράττομεν πρδς 
δόξαν θεοΰ, άς έμπιστευθώμεν είς τδν Αίώνιδν, 
καί άν δέν δρέψωμεν τούς καρπούς τής έμπί- 
στοσύνης ταΰτης έν τή παρούσ») ζωή, θέλει 
έλθει δμως ημέρα— δπόταν τδ πέπλον θέλει 
άφαιρεθή καί τά δάκρυα θέλουν παΰσει-κατά 
την δποίαν θέλομεν άναγνωρίσει δτι δ θεδς ε ί

ναι πιστδς καί θέλει άποδύσει έκάστω άναλό- 
(ΐος τών έργων αύτοΰ! *

Α. Κουρνιάκτης.

Η  Υ Π Ν Ω Τ Τ Ο Υ Σ Α  Χ Κ ΙΑ .

( Συνέπεια καί τ ίλ ο ς .)

Φοβηθείς μή δ άγνωστος ουτος, ίδών τήν 
‘Αγνήν έξερχομένην τοΰ παρεκκλησίου, δπου 
ίύρισκε νΰν αύτδν, υποπτεύση λαθραίαν τινά συν- 
έντευξιν, ώρμΓ,σε πρδς τδ έξομολογητήριον δ
πως κρυβή έκ νέου.

*Η σκιά παρετήρησε τοΰτο καί έν τφ άμα 
διευθύνθη πρδς έκεΐνο τδ μέρος.

—  Έμέ λοιπδν ζητεί; έσκέφθη καθ’ έαυ- 
τδν δ Αέων. Ίσως δεδαίως σκοπεί νά μ ίπρος- 
δάλλ·»}.

’Αλλ’ δ σκ«πδς τοΟ άγνώστου δέν ήτο τοι- 
οΰτος· τουναντίον φθάς ουτος Κρδ τοΰ εξομολο
γητηρίου, άπεκαλύφθη εύλαδώς, έποίησε τδ 
σημεΐον τοΰ σταυροΰ καί μετά γογγυσμοΰ ψυχής 
τεθλιμμένης, έγονυπέτησε πρδ αύτοΰ.

—  Είσθε έδώ, πατερ μου, είπεν ή σκιά μέ 
φωνήν πάλλουσαν.

Ό  Αέων άνεγνώρ ισε τήν φωνήν ταύτην ώς 
τήν τοΟ θείου του Ζαρδύ. Έμεινε τότε άφωνος 
έξ έκπλήξεως, καθ’ δτι ένόησεν δτι τδν έξε- 
λάμβανεν ώς τδν ιερέα· προςεπάθει νά συναρ- 
θρώση μίαν μόνην λέξιν, άλλά δέν έδύνατο· ή 
φωνή του έπνίγετο έν τώ στόματί του.

Ό  θϊΐος“ Ζαρδύ έποίησεν έκ νέου τδ ση
μεΐον του σταυρού καί ήρξατο τήν έξομολόγη- 
σίν του.

—  Πάτερ μου... δεήθητι ΰπέρ έμοΰ... δεή- 
θητι δπως δ θεδς λάδη οίκτον δι’ έμέ... ώ, τ ι-  
μωρούμαι_δεινώς... άλλά δικαίως... ναι, πάτερ 
μου!.......

‘Ο Αέων άφήκε δαθύν γογγυσμδν καί προςε- 
πάθησε νά έςέλθη τοϋ φοδεροΰ δεσμωτηρίου του.

• — Μή με διακόπτητε !... άνεφώνησε τότε 
έκτδς έαυτοΰ δ γέρων, τιθέμενος πρδ τοΰ άνε- 
ψιοΰ του, μή άποφεύγητε έ'να δυςτυχή, Ινα ά -  
μαρτωλδν... ώ, ήμην ποτέ καί έγώ τίμιος άν
θρωπος καί ήκολούθουν πιστώς άπάσας τάς έν-

* ‘II «νωτίρω όμΛία έρανιοθεΐσα ίκ τοΰ γαλλι
κού, ίξεφωνήθη Ιν τω <1>ιλ. 2υλλ(!γψ “ Όμήρψ» 
?fj 17 Δεκεμβρίου 1878.
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τολάς τοϋ κυρίου... Πλήν Ιπήλθε στιγμή κα! τ.αρί- 
βην οίκτρώς τον θέΐόν του νόμον.,.,κα'ι έκτοτε... 
έ'κτοτε σκληρά δίκη μέ τυραννεΤ... δεν γνωρίζω 
πλέον τί έστί ήσυχία.... ύπνος.... άνάπαυσις.... 
Ά λλά τώρα.... τώρα... μετανοώ... μετανοώ καί 
ό Θεός συγχωρεί τους μετανοοΰντας... ώ ναι, 
πάτερ μου, μεσίτευσον ίιπέρ έμοΰ... δεήθητι υπέρ 
της συγχωρήσεώς μου ·

‘Ο Λέων μανιώδης πλέον, ήθέλησε νά τον 
σπρώξη καί νά έξέλθη.

Ά λ λ ’ ό γέρων έξηκολούθησε ταπεινή τή φωνή:
—  Πώς ! δέν λαμβάνεις, πάτερ αγιε, οίκτον δι’ 

έμέ ;... ώ ναι, άκουσόν με καί ιαως ό πανάγαθος 
μέ συγχωρήσει... Άκουσον τήν έξομολόγησιν με- 
τανοοΰντος άμαρτωλοΰ... ιΟ μακαρίτης φίλος μου 
Όβριάν άναχωρών μοίέποίησε πώλησιν πάντων 
τών κτημάτων του ... άλλ’ ή πώλησις αυτη δεν 
ήτον αληθής... έγένετο μόνον ΰπό πρόσχημα, 
Τνα διαφυγή τήν κατάσχεσιν τής κυβερνήσεως, 
καθ’ ης ειχεν έπαναστατήσει... μοί τά ένεπι-
στεύθη ώς είς φίλον... καί έγώ  έγώ 5 δείλαιος
έσφετερίσθην αύτά και κατεχρησα'μην τή έμπιςΌ- 
σύνη τοΰ άγαθοΰ φίλου μου... τοΰ αγαπητού μοι 
Όβριάν.

Έ πίτω  ονόματι τούτω δ Λέων ήλεκτρίσθη, 
άνέλοίε τάς δυνάμεις του καί δρμήσας έκτος 
τοΰ έξομολογητηρίου.

—  Ώ  παϋσον, παΰσον, θείε μου, άνέκραξεν... 
έγώ είμαι έδω, έγώ/

—  Ή  δείλαιε! άνεφώνησεν δ γέρων, μοί ύπέ- 
κλεψας τδ μυστικόν μου!....

—  Εύχαρίστησον τδν Θεόν, ευχαρίστησαν τδν 
Θεδν, θεϊε μου, έπανέλαβεν δ Λέων, διότι έκεΐ- 
νος εΐναι αίτιος πάντων τούτων... Ή  ‘Αγνή καί 
έγώ άγαπώμεθα!

—  Πώς;
—- ΝαΙ, καλέ μου θειε, μόνε γονεΰ μου, μόνε 

χηδεμών μου έπί τής γής, άγαπώμεθα... καί μοί 
διϊεις λοιπδν τώρα τήν ά'δειαν νά αιτήσω τήν 
χεΐρα αυτής ;

—  Ά λ λ ’ ό ’Ιωάννης Τρωίλος, δ πάππος της, 
ουδέποτε θά συναινέση πρδς τοΰτο.

—  ”Ω ! δχι, θείε μου- θά συναινέση, τδ έλπίζω.
—  ’Ώ, τότε ευλογημένος δ θίός, δςτις 

βεβαίως θά με συγχωρήσβ... καί σΰ Όβριάν, 
«κια, ήν ήϊίκησα, συγχώρει με... συγχώρει με..,, 
διότι έάν έσφετερίσθην τήν περιουσίαν σου, άπο - 
διδω ήδη αύτήν καί άπασαν τήν έδικήν μου ώς 
προίκα τή θυγατρί σου Ά γ ν ή !

Καί έκλινε τδ γόνυ έκεΐ ϊτου πρδ έλίγον ή

Άγνή χαί ό Λέων άπέτε:ναν τάς ‘ηροαίΰχά'ζ 
των πρδς τδν Παντοδύναμον.

Ζ'.

Μόλις δ ήλιος έρριπτε τάς πρώτας άχτΐνα'4 
του έπι τών κορυφών τών δρέων καί ό Λέων 
Ζαρβυ έκρουε τ^ν Ούραν τοΰ οίκου τοΰ μυλω-* 
θροΰ.

—  Ποΰ είναι δ κύριός σου ; ήρώτησε τήν 
γραίαν υπηρέτριαν.

—  Εις τδ Δουβλΐνον, ήκούσθη άνωθεν τής 
κλίμακος ή γλυκεία φωνή τής Αγνής.

—  Πώς /... Άγνή... έξύπνησαςήδη ;
— Ω πρδ πολλοΰ... καί έκαθήμην είς τδ 

παράθυρον έξ ού σέ εΤδον έρχόμενον.
—  Πλήν διατί άνεχώρησε τόσον πρωί δ πάπ

πος σου διά τήν πόλιν ;
»— Αγνοώ.
—  Καί κατά ποιαν ώραν θά έπκηρέψη ;
— Μόλις τδ έσπέρας.
—  Δυςτυχία! καί ειχον νά τω ομιλήσω περί 

πραγμάτων λίαν ενδιαφερόντων... περί πραγ
μάτων, απερ δέν έπιδέχονται ούδέ στιγμής α
ναβολήν.

—  Ό πω ς καί άν ή, ’ άνάγκη νά περιμεί- 
νητε.

Καί ή Άγνή ώς χρυσαλλίς πετώσα κατέβη 
τήν κλίμακα καί λαβοΰσα τήν χεΐρα τοΰ Λέον
τος έβάδισε πρδς τδν κήπον. Καί τοι ήτον ή -  
μέρα Νοεμβρίου, ή πρωία δμως ήτον ώς έα- 
ρινή* ώραΐος ήλιος ειχεν ήδη άνατείλει, δια— 
λύων τήν δρόσον τής νυκτδς καί διασχίζω* τά 
φυλλώματα τών δένδρων, απερ μαλακή ζεφύ- 
ρου αΰρα έτάρασσεν.

‘Ο Λέων καί ή Άγνή έκάθησαν είς τδ βά
θος τοΰ κήπου ύπδ ώραίαν ψιθυρίζουσαν ιτέαν.

—  Άγνή, είπεν αίφνης δ Λέων, έάν οί γο- 
νεΤς ήμών συγκατετίθοντο είς τή» Ινωσίν μας, 
θά ήσο εύτυχής, γενομένη σύζυγός μου;

‘Η κόρη τδν παρετήρησε σιωπώσα.
— Διατί δέν άποκρίνεσαι, Ά γ ν ή ; έπα

νέλαβεν δ νέος.
—  Ά λλά τοΰτο δπερ μοί προτείνεις, είπεν 

αύτη νεύουτα πρδς τά κάτω τούς οφθαλμούς, 
τοΰτο είναι άρραβών,..

—  Ναι, άρραβών, καί μάλιστα άρραβών ’Ιρ
λανδικός.

—  Καί γνωρίζεις λοιπδν πώς ά^ραβωνίζον- 
ται είς τήν χώραν μας.
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-  - Αναμφιβόλων άνταλλάσσουσι μεταξύ των 
πράγμα τι, δπερ Ικαστος θεωρεί αγαπητόν, ιε
ρόν, είπεν δ νέος σύρας αμα έκ τοδ στήθους του 
δέσμην έξηραμμενων άνθέων καί λόγου χαριν, 
ποοςέθεσε, τα ά'νθη ταΰτα απερ θί> αϋτή^μοι ερ- 
έιψας τήν πρώτην ήμέραν καθ’ ήν σέ ειδον και 
άπερ έκτοτε δέν είχον άλλην θεσιν ή τήν καρ
δίαν μου.

Ή  Άγνή δέν άπΕκρίθη, άλλα συρασα και 
αύτη έκ τοϋ στήθους της άργυροΰν τι μετάλ- 
λιον, διά μεν τής μια; χειρός έδωκε τούτο τω 
Λέοντι, δια δέ τή; άλλης έλαβε τάέςηραμμένα 
άνθη, λένουσα μετά ουγκινήσεως: ^

  Τό Upiv τοΰτο μετάλλιον είναι τής μη-
τρδ: μου- α'ύτη μοί τδ άνήρτησε εί; τον τρά
χ η λ ό ν  μου, λάβε το.

Σιγϊΐ έπεκράτησεν έπί τινα; στιγμές* ειτα ο̂ 
Λέων έλαβε τδν βραχίονα τή; ‘Αγνής καί I -  
δησαν εις τό> οΐκόν της, δπου διήλθον το επι- 
λοιπον τής ήμέρας έν μουσική καί συνομιλία.

‘Ο ήλιος ήρξατο ήδη νά δαίνη πρδς τήν δύ- 
σιν του.

 ‘Υπάγωμεν νά προΰπαντήσωμεν τον αγαΰον
μου πάππος ήρώτησε τότε ή 4Α^νη το/ μ>η
σχήρά  τη ς . y  ,  ,

 "Οχι, άτ/)ντησεν ό Λέων, είναι αναγχη
νά τω δμιλήσω χωρίς νά ήσαι συ παρούσα.... 
πρέπει νά άναχωρήιω μόνος. _

Καί έλαβε τήν χεΐρα τής ‘Αγνής, άλλ ά 

γ ν ω σ τ ο ν  π ώ ς  τήν στιγμήν έ κ ε ί ν η ν  τα  ̂ χείλη 
των σ υ ν η ν τ ή θ η ο α ν  καί δ Λέων εκυψε και έδρε- 
ψατο έν φίλημα μετά περιπαθείς- ητο τοπρω- 
τον, άφ’ δτου έγνωρί.'θησαν, δώ και το πρόςωπον 
τής νεάνιδος έγένετο καταπόρφυρον. ήσθανθη 
έΐγος καθ’ δλον τδ σώμα, έχαιοετησε μετ 
α ι δ  ημοσύνης τδν Λέοντα καί άπήλθε προ; τό
δώμά της. x

‘Ο Λέων ετρεξε πρ£ς την μεγάλην οοον,
που δέν έβράδυνε νά συναντήση τον Ίωαννην 
Τρωιλον· δ νέος έβαδισε τολμηρώς πρδς αυτόν 
χαι μέ Φωνήν ευγενη τω ειτυε.

 Κύριε Τρωίλε, άς σταθώμεν, σας παρα
καλώ, έδώ δλίγας στιγμάς, διότι έχω νά σας ο
μιλήσω. « I I I

 Καί έγώ έπίσης έχω να δμιλήσω προ,
ήμας, άπήντησεν δ χωρικδς γέρων, στηριζομε- 
νος έπί τής μεγάλης καί χονδρής ράβδου του.

  Λ^γ«ε· έψιθύρισε μετά σεβασμού δ ν=ος,
 Έρχομαι έκ Δουβλίνου, κύριε Λέων.

„ .  Τδ γνωρίζω... άλλ’ άγνοώ έπί τίνι προ-
θέσει έπορεύθητε έκέί.....

  Θά με συγχωρήσητε, τδ έλπίζω, έάν ή -
θέλησα πορευόμενος είς Δουβλΐνον νά συμβου- 
λευθώ ιατρούς τινας περιφήμους έκεΐ διά τήν 
ασθένειαν τή; φιλτάτης μου Αγνής.

 ,'Ω ) όπράξατε πολυ καλά, κύριε Ίωαννη.
—  Ναι, φίλε μου, έχρινον άξιόλογον τδ ύ- 

μέτερον σχέδιον έπί τής ίατρείας της 
διέταξον νά λάβω τά αύτά μέτρα,^απερ έλαβατε 
καί υμείς, προςθέτοντες άμα μίανεχι συμβουλήν.

  Ποιαν ; ανέκραξε μετά περιεογείας δ
Λέων.

_  Νά ϋπανδρεύσιο τήν/Α γνήν... οσον δύ
ναμαι μάλιστα ταχύτερον. _ ,

 Άριστα, κύριε Ιωάννη, διότι αυτη είναι
καί ή γνώμη μου· έπιτρέψατε μοι^ ομως ϊν* 
προςθέσω ύμίν, ότι ευρον ήδη καί τδ/ σύζυγον. 

 Τί λέγετε; είπεν δ γέρων, άνοίγων έπι
πλέον τοΰς οφθαλμούς του.

_  Ό τ ι δ σύζυγο; έκεΐνος, άν σάς ηναι αρε-
στδν, είμί έγώ! » * / . · *

 2εϊς σεΐς !..... κύριε Λέων Ζαρου ! α-
νέκραξεν δργίλως δ γέρων τονίζων ύπέρ τδ δέον
τήν τελευταίαν λέςιν,

   Ναι, κύριέ μου, τήν πρωίαν τής αυριον
θά έλθω παρ’ ύμίν μετα του θείου μου, δςτις 
καί θά ζητήση παρ’ ύμών έπιοήμως τήν χείρα
τής Αγνής.

  Τοΰ θείου σαςί ανέκραξε μανιωδως ϋ
μυλωθρός, τοΰ θείου σα;/ αυτός είς τήν οικίαν 
μου !.,. δχι, ποτέ,δέν θά τον δεχθώ !

  Άνάγκη νά τον δεχθήτε, καλε μου πά
τερ, είπεν ήπίως χαί σεβασμίως δ νέος,  ά
νάγκη διά το καλόν τής Αγνής.

  Τής Αγνής, έπανέλαβεν δ γέρων.
 N il, πάτερ μου, έξηκολούθησεν δ Λέων

μετά τοΰ αΰτοΰ τόνου, έγώ και η ‘Αγνή άγα
πώμεθα· και ίδο'υ μάλιστα δ ά $ ίδώ ν  μας.... τό 
άργυροΰ/ τοΰτο ^ετάλλιον, δπερ μοί εδωκεν είς 
αντάλλαγμα τοΰ έϊικοΰ μου, Nat, πάτερ μουντήν 
άγαπώ δσον καί μέ άγχπά καί δ έρω; μου είναι
ή ζωή της  Πλήνχαφε· ές αΰριονί

Είπε καί άφήσας τόν γέροντα ούτω μόνον εν 
τή όϊώ άνεχώρησε ταχέως,

Η'.

Τήν έπαύριον δ θειος Ζαρβύ καί δ Αέων εις ' 
ήοχοντο είς τόν οΤκον τοΰ Ίωαννου Τρωίλου*
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ί  γέρων μυλωθρός τους δπεϊέχδη μ« ιδιών «ι 
κα! ολίγον ψυχρώς.

Κα! έπειδή ήτον άνάγκη νά συνομιλήσωσι 
κατά μάνας οί 86ο γ-'ροντίς, ό Λέων χαί ή 
‘Αγνή τους άφήχαν μόνους χαί έξήλθον είς πε
ρίπατοι» ίχρι τού παρεκκλησίου, Πράγμα πα
ράδοξον^ όμως· ό ψίθυρος έκεΐνος, & όμοιος πρός 
ρόγχον υπνώττοντος, προςέβαλεν αίφνης τά ώτά 
των αμα εοθασαν πρό τοΰ κισσού.

Οί δύο νέοι έκάθησαν ύπό τόν κισσόν άλλά 
Ϊ£ν παρήλθον πολλαί στίγμα! καί ηχούσαν ά- 
νωθίν των σφοδρόν ψίθυρον φύλλων· άνήγειραν 
τοΰς οφθαλμούς χαί παρετήρησαν μέλανά τινα 
όγκον έπί τοΰ τοίχου τοΰ παρεκκλησίου. Ό  
Λέων άνεγνώρισε τόν Βάβυ.

—  Τ ί κάμνεις αΰτοϋ, Βάβυ; ήρώτησεν.
Εφθασε τέλος πάντων ή ώρα, άνέκραξε 

τλήρης ’θριάμβου ό παΐς. Ό τ ι σάς ύπεσχέθην, 
τήν στιγμήν ταύτην τό έχω... ίδου τό έκβάλλω... 
διότι εΐναι φωλεά.... φωλεά αΐγωλιών.... Ώ ,  νά 
ΐδήτε πόσον ώραία έγειναν.. , πόσον ταχέως έ -  
μεγάλωσαν.... Ά λ λ ’ άκούετε, άκούετε, πώς φω
νάζουν.... φωνάζουν ώς νά ήτο νύξ.

‘Ο Λέων παρετήρησεν ούτως ότι αυτά ήσα> 
τά παράγοντα τόν ώραΐον έκεΐνον ψίθυρον, τήν 
αρμονικήν  ̂ έκείνην άναπνοήν, ήν έξελάμβανεν 
ώς άνακνοήν ίπνω ττούσης σκιάς.

—  Και διατί ώς νά ήτο νύξ ; ήρώτησεν δ 
Αέων. Την ήμέραν δέν φωνάζουν ούτως ;

—  ”Ω, όχι, κύριε, τήν νύκτα μόνον, όταν 
κοιμώνται· και έπέβαλε πάλιν χειρα έπί τής φω— 
λεάς, προςπαθών νάποσπάση αυτήν έκ του φύλ
λωμα Γος.

—  Άφες τά άθώα ταΰτα πτηνά, είπε παρα- 
•τηρών αΰτόν δ Λέων· καί τότε μόνον θά δεχθώ τό 
ϊώρόν σου, έάν τάιτήσης έλεύθερα.

Στρέφων δ’ είτα πρός τήν ‘Αγνήν.
Χάριν αύτών, φιλτάτη μου, συναπηντήθη- 

μιν, τή εΐπεν είς αυτά καί μόνα δφείλομεν τήν 
ευτυχίαν μας.

Λέν έπρόφθασε νά τελειώση, δτε οί δύο γ έ . 
ροντες παρέκαμπτον τόν τοίχον τοΰ παρεκκλη
σίου καί ήρχοντο εις συνάντησιν τών δύο νέων· 
■φθάσαντες δέ πλησίον αυτών, δμέν ’Ιωάννης έτεινε 
την χεΐρα πρός τόν Λέοντα, άποκαλών αύτόν 
υίόν^του,^όδέ Ζαρδϋ πρός τήν Αγνήν άπο
καλών αυτήν κόρην του. 
· · · . . .

Εαν δέ κατα τύχην έπισκεφθήτε τάνΰν τό μέ
ρος τοΰτο τής ‘Ιρλανδίας θά δείξωσιν ύμΐν άναμ-

φιβόλως τόν παλαιόν μΰλον «α! τό περ! αύΐδ 
Χτήμα του Οβριάν λέγοντες άμα;

Ενταύθα κατοικεί τό χαριέστρρον καί εΰ- 
δαιμονέστερον ζεύγος ολοκλήρου τής νήσου.

Εαν δέ έν σκιερά τινι δδώ τών περι χώραν 
συναντήσητε δύο γέροντας φαινομένου; ώς” τους 
καλλιτέρους φίλους του κόσμος οδτοί εΐσι, θά 
αας εΐπωσιν,ό πάππος Ίωάννης κα! ό θείο: Ζαρδύ. 
, ®αν τέλος παρα τήν λάμπουσαν λίμνην 
απαντήσητε δύο ξανθά χαρίεντα παιδία παί- 
ζοντα^ύπό τήν έπιτήρησιν "έφηβου τινός, ταϋτα, 
θα ειπωσιν ύμΐν, εισί τά τέκνα τοΰ Λέον
τος Ζαρβύ καί τήο Α γνής Όβριάν, έκεΐ
νος δέ, ό άγροΐκος παΐς Βάβυ, δςτις έγένετο ήδη 
«ις τών έκ τού οίκου καί φύλαξ τών παίδων, δι’ 
^ ε*®*^λει ενιότε εκ τών δένδρων φωλεάς πτη
νών, άλλ ουδέποτε Ικ τού γηραιού κισσοΰ τοΰ 
παλαιοΰ παρεκκλησίου.

(Κατά τον Charles Deslys.)
γ . κ. r.

ΣΙΣΚΑ BAN ΡΟΣΜΑΕΛ

ή
II ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΙΟΠΩΑΟΥ

(Συνέχεια xxl τίλος.)

‘Ο ίέ κυρ Βάν 'Ροσμάελ κατεθλίβετο Ιτι 
π) έον ή ή σύζυγός του ένεκα τής ίδιοτρόπου 
Σίσκας· ήτον άείποτε κύριος έν τώ οΐκω του 
καί διεχειρίζετο άχρι τοϋδε τάς ύποθέσεις του 
μετά τοσαυτης συνεσεως, ώςτε ουδ* έπί στιγ
μήν ποτε έ^άνησαν χωλαίνουσαι· ήδη όμως έ -  
δλεπεν ότι τά πράγματα έλαμβανον άλλην τρο
πήν' και δμως δέν εΐχεν, ο'ύτως είττεΐν, πλέον 
το δικαίωμα νά όμιλήση· πάν ότιεΰρίσκε καλόν, 
ή θυγάτηρ του τό άπεδοκίμαζεν, οΰχΐ οπανίως 
μάλιςα τολμώσα νά λέγη ότι δ πατήρ της εΐχεν 
ίδεας περιωρισμενας Έάν δέ ποτε ετόλμα νάν- 
τιλέξη πρό; τι και νά λάδη τά πράγματα, ώς 
λέγομεν, 6-ό κακήν έποψιν, όλη ή οικία έγέ
νετο ανάστατος, διαιρουμένη είς δύο μερίδας, 
ών τήν μεν άπετέλει ό κυρ ‘Ροσμάελ, τήν δ’ 
άλλην ή Σίσκα καί ή μήΐηρ αυτής. ‘Η διαρχής 
δ- αυτη στενοχώρια καί ή έν τή πορεία τοΰ 
οικου επϊλθούσα αίφνηδια μεταβολή έπλήοου 
δαθείας λύπης τήν καρδίαν τοΰ άγαθοΰ παντοιο- 
πώλου, δςτις έπί τοσοΰιον μετεβλήθη,ώςτε συν-

II ΙΩΝ <jO*j

έδαινεν Ινι δτε είς τών γνωρίμων του χαιρε- 
τών αΰτόν νά προςθέτη:

—  Ά λλά  τί έχετε, Βάν ‘Ροσμάελ; εΐσθ* 
τόσον ώ/ρός! Μήπως άσθε^ήτε ;

Ό  κυρ Βάν ‘Ροσμάελ εΐχεν άνατραφεί ό
πισθεν τής τηλίας τοΰ καταστήαατός του· ή 
έδρα έφ’ ης ή μήτηρ του καθημένη έθήλαζεν 
αΰτόν, εύρίσκετο ήδη έκεΐ· οί βίκοι ούτοι, τά 
κιβώτια ταΰτα είχον λάδει τό μειδίαμά του, 
πριν ή ετι μάθη νά δμίλή. Δέν ΰπήρχεν οΰδέ 
έν ρήγμα, ουδέ εν σημεΐον μή διεγεΐρον έν 
αΰτώ εΰτυχή τινα άνάμνησιν όπισθεν τοΰ γρα
φείου τούτου δ πατήρ αυτό5 τή προτεραία τοΰ 
θανάτου του τώ άπηύθυνε τόσας καλά; συμδου- 
λάς, ώ;τε έμενον ήδη ανεξάλειπτοι έν τή 
μνήμη του· at ; έλαΐναι αυται κηλίδες έπί τοϋ 
δίκου τούτου «νετυπώθησαν υπό τών παιδικών 
του χειρών, διότι ή μήτηρ του τώ έπρδ;φερεν 
άπό καιρόν είς καιρόν έξ αΰτοΰ έν τεμάχιον 
ζακχάρεως, έφ’ δ καί δ μικρός παΐς προςεπά- 
θει συχνά νά κατα πείση διά θωπειών τήν πη
γήν auTjv τής ήδονής νά τω προσφέρη τι τών 
έν αΰτω έπί τής ξύλινης ταύτης δάκης είσίν 
έγκεχαραγμένα δύο άρχικά γράμματα : Ι-Σ , 
σημαίνοντα 'Ίω άννης-Σίιχκ  κα! άναμιμνή- 
σκοντα αΰτω τόν πρώτον, τόν μοναδικόν αυτοί 
έ';ωτα. Έν μια λέξει τό έργαστήριον τοΰτο 
ήτο ή πατρίς του, τό σύμπαν του· παν δ τι εύ- 
ρίσκετο έν αΰ:ώ άπετέλει μέρος τή; ύπάρξεώς 
του, τοΰ δίου του· Κ,α! δμως τί; θά έδύνατο νά 
παραστήση ποίους χιιμα'ρρους δακρύων έχυσεν 
ή Σίσκα καί ποσάκις έ'πασχεν άπο τά νεΰρά 
της, δπως δυνηθή νά καταθραύση τήν άκαμ- 
πιον θίλησιν τοΰ πατρός της καί νά κατ:;- 
πείση αυτόν νά μετασκευάση τό έργαστήριόν 
του κατά γαλλικόν πρότυπον; Τοΰτο δ ψ κ ε -  
κεσεν ’έν έλόκληρον έ'τος· δώδεκα μακροί μή
νες έρίδων, οικιακών θλίψεων κα! πόνων έμε- 
σολαδησαν πριν ή ό Βάν ‘Ροσμάελ κλίνη τήν 
κεφαλήν ώς ήττημένος στρατιώτη* καί άνα- 
φωνήση με τά δάκρυα είς τούς οφθαλμούς: «Κά
μετε λοιπόν δτι θέλετε !»

Ά λ λ ’ αί λέξεις αύται αίτινες διέσχι
σαν τήν καρδίαν του ώς έάν ήτον ή καταδικί] 
του, κατεκ ραύνωσαν ταΰτοχρόνως τήν ψυχήν 
χαί τό σώμα αΰτοϋ. Είδε χαταιτρεφομένας 
άλληλοδιαδίχω; άπάσας τάς προςφιλεΐς αΟτώ 
άναμνήσεις υπό τόν χρωστήρα τοΰ ζωγράφου 
ή τό σφυρίον τοΰ ξυλουργοΰ καί μετ’ αυτών α κα. 
ή ά;απνοή του έγένετο άοθενεστέρχ καί ή ζωή

του έφαίνετο δραχυνομένη· έγένετο ώχρός, ή?υ- 
νάτει άπό ήμέραν είς ήμέραν καί έφαίνετο δα- 
δίζων ΐΤρός τόν τάφον, κατατηκόμενος ύπό μυ
στηριώδους πάθους,

Ιίαραυτά τό άπλοΰν έργαστήριον μετεσχη- 
ματίσθη είς μεγαλοπρεπέστατον κατάστημα· & 
χαλκός ήκτινοδόλει πανταχοΰ· έπί :ής τηλίας 
έζωγραφήθησαν μικροί άγγελοι ένασχο\ούμενοι 
είς τό νά κοπανίζωσι καφέ, νά πίνωσι σιγαρα 
ή νά σταθμίζωσι καπνόν- τά παράθυρα εκαλύ- 
φθησαν ύπό ύέλων μεγάλων ώς κατόπτρων, φε- 
ρόντων πλείστας γαλλικάς έπιγραφάς· δύο δέ 
ύπηρέται, είς νέος καί μία νέα, ισταντο μέ έ -  
σταυρωμένας χεΐρας όπισθεν τής τηλίας, ένώ 
ή Σίσκα ή ή δεσποινίς Ευδοξία Βάν •Ρο:μάελί 
καθημένη  έφ’ υψηλού τίνος σκολύθρου παρά τ^ 
παράθυρον, άνεγίνωσκε γαλλικόν τι μυθιστό
ρημα.

‘II κατάστασις δ’ αΰτη τών πραγμάτων διήρ- 
κεσεν έπί μακοόν πρός μεγάλην λύπην τοΰ δυς- 
τυχοΰς πατρός, δςτις έφαίνετο πρός δλα άδιά- 
φορος κα! πρός αΰτήν δή τήν φιλίαν τοΰ Σπι- 
νάελ, δ δποΐος έπί ταΐς συμδ^υλαΐ? τοί άγαθοΰ 
παντοιοπώλου εΐχεν άναλάδει τό έμπόριον τών 
δυρσών, χερδίσας οΰτω άρκετά χρήματα ένύ>ς 
δλίγου χρόνου καί εΰρεθείς είς κατάστασιν νά- 
ποδώση τά χίλια φλωρίνια τώ Βϊν ‘Ροσμάελ, 
έάν μή ουτος άπηρνεϊτο έπιμόνω ς νά τα δεχθή.

Ένώ δ’ δλα έδαινον άτάκτως έν τω παν- 
τοιοπωλείω καίτό ταμεΐον έκενώνετο ταχύτατα, 
δ Βάν ‘Ροσμάελ ήσθενει δαρέω·, καί τοι οί 
περ! αΰτόν ένόμιζον δτι ήτον άπλώ; άδιάθετο;. 
Πρωίαν τινά έν τούτοι; προςεκαλέσατο παρ’ 
αΰτω τόν Σπινάελ καί τόν ιατρόν Πελκμάνον, 
ό; τις άπεστρέφετο άπό τής έλεύσεως τής - ί 
σκας τόν οΐκον τοΰ κυρ ‘Ροσμάελ καί έφοδεΐτονά 
θέση τόνπόδατου έπιτήςφλιά; τοΰ έργαττηρίου 
του· ή *-θεν έν τούτοι; ταχύς άμα τη προςκλήσει καί 
ϋμεινεν έπί μακρόν μόνος μετά τοϋ άσθενοΰς· 
ό τι δ’ έλέχθη καί συνέδ/j μεταξύ α’υτών ά - 
f /οοϋμεν. Τοΰτο μόνον γνωρίζομεν δτι μετά 
μίαν ώραν περίπου δ ιατρό; έξελθών τοΰ δωμα
τίου τοΰ άσθενοΰ;, εί;ήλΟεν είς τό παντοιοπω- 
λεΐον δπου παρέμενιν ή Σίσκα. Τό πρόςωπον 
αΰτοΰ ήτον ώχρότατον, οί δφθαλμοί του έσπιν- 
θηροδόλουν χι! αί παρειαί του ετρεμον σπασμω- 
δικώς· υπό τόν ήμιανεωγμένον δέ μανδύαν του 
έβλ;πί τις τήν πυγμή; του ίσχυρώς συ/εσ^'.γ- 
μένην. Ά μ α  δ’ είςήλθεν είς τό έργαστήχον, τό 
καϊον αυτοΰ βλέμμα διηυΟΰνθΐ] ώς χαλύδδινον
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βέλος έπί την Σίσκαν· διήλθεν ώ; φάσμα πρό 
τής τηλίας καί έπροχώρησε προς τήν νέαν, ήτις 
πλήρης άνησυχίας έξέτεινε τάς δύο αυτής χε ΐ-  
ρας πρό αύιοϋ, ώ; έάν ήθελε νάπομακρύνη άπ’ 
αΙίτης τήν πένθιαον ταύτην οπτασίαν άλλ’ ή 
χειρ τοϋ ίατροΰ ήνεώχθη, ήρπασε τήν χεΐρα τής 
νέας, τήν έίφιγξεν ισχυρώς καί άνέκραξε μέ 
φοβεράν φωνήν:

—  ‘Ο πατήρ σου αποθνήσκει, ένοχος θυ- 
γάτηρ ! Τόν έφόνευσας.

Τήν άφήκε νά πέση λειπόθυμον έπί τής Σ- 
δρας, έξήλθε τοϋ παντοιοπωλείου, μετέβη προς 
ζήτησιν ένός ίερέως, κα! επανήλθε παραυτά 
μετά τής μεταλήψεως.

Ό ταν δ ασθενής έλαβε τήν τελευταίαν βοή
θειαν τής 'Εκκλησίας καί δ ίερεΰς άνεχώρησε/, 
ειπεν άναστενάζων,

—  'Ιατρέ, θέλω νά Γδω τδ τέκνον μου, τήν 
Σίσκαν μου... Ά λλά συγχωρήσατε τη··, μή 
την λυπ/,σητε διά πάρα πολύ πικρών λό·)ων.

—  Μεταβαίνω πρός ζήτησιν αΰτής· άλλά 
πρέπει νά τιμωρι-,θή.... Καί ίσως Ικ τοΰ ύψους 
τ:ϋ ούρανοΰ το βλέμμα σου θά δύνηται νά κατ-
ρχηται έπί τής έναρέτου καί μετανοησάσης 

θυγατρός σου.
Λέγων τάς λέξεις ταύτας δ ιατρός ήνοιξε 

τήν θύραν τοΰ δωματίου καί μετέβη είς τό μα- 
γειρεΐον, δπου ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ μέ τά 
πρίςωπα ένιός τών χειρών έκλαιον άπαρηγό- 
ρητα· ή μεγάλη θλίψις τής Σίσκας θά συνεκί- 
νει καί λιθίνας καρδίας· λυγμοί, φωναί, γόοι 
διέφευγον τοΰ στήθους της· ή άπελπισία της ή 
τον άπερίγραπτος. Οί λόγοι, οΰ; δ ιατρός έξε- 
σφενδόνισε κατ' αΰτής ώς τό άνάθεμα τοϋ παρ- 
ωργισμίνου θ=οϋ, είχον ά-οσπάσει δρμητικώϊ 
τόν πέπλον ός τις άπετύφλου αύτήν. Τό όνομα 
τής πατροκτόνου όπερ έσπινθηροβόλει πρό τών 
οφθαλμών τηςώς έκ γραμμάτων πυρίνων, έ’καιε 
τήν ψυχήν της ώς φλόξ τοΰ αιωνίου πυρός 
όπερ τήν περ'.έμενε. Τό βαρϋ βήμα τοϋ ίατροΰ 
ήνάγκασεν αύτήν νάνεγείρη τήν κεφαλήν μετά 
τρόμου,άλλ’ύπο τό αυστηρόν αύτοϋ βλέμμα αισθά
νεται τάς δυνάμεις της έκλιπούσας καί παγερόν 
ρΐγος πήγνυσ) τό αΤμα είς τάς φλέβας της. 
Ύποσίτάται ομως τέλος έκ τής μαγγανείας ταύ- 
".ης, δρμα πρός τόν ιατρόν,· γονυκλιτεί πρό αΰ
τοΰ καί μέ τάς χεϊρας άνατεταμένας πρός τόν 
ουρανόν άναχράζει:

—  ‘Η δργή σας είναι δίκαια ! Είμί έ'νοχος 
καί άθλία.... Ά λλ’ είς τό δνομα τοΰ άποθνή-

σκοντος πατρός μου χν'ρις... χάρις δι’ έμέί
Δύο δάκρυα έρρευσαν έπί τών παρειών τοΰ 

ίατροϋ'τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του άπώ- 
λεσαν παραυτά το οργίλο ν τής έκφράσεως. Έ -  
πλησίασε τήν νεάνιδα, Ιλαβε τήν χεΐρά της καί 
τή ειπε :

—  Σίσκα, δυςτυχές τέκνον, ήμάρτι,σας· ή - 
μάρτησας πρός τό” θεόν, διότι ουτος είπεν: 
’Αγάπα τοΰς γονείς σου· καί σΰ, σΰ τί έ’καμες; 
Ά λ λ ’ δχι, μή φοβησαι, δέν θά έπ* ιαλάβω τήν 
φοβέραν ταύτην λέξιν... Έξάρνισον τό αμάρ
τημά σου, Σίσκα· υπάρχει ετι 2ν μέσον ινα 
διαλΛαγής μετά τοΰ θεοΰ καί τοϋ πατρός σου. 
'Ύπαγε ή 5η παρ’ αΰτώ σέ προςκαλεΐ θνήσκων 
— πλήν πρόςεξον· έάν έγκαταλείψη τόν κόσμον 
τοΰτον χωρίς νά φέρη τήν πεποίθησή δτι με- 
τενόησας, έάν παραδώση τήν ψυχήν ά’νευ πα- 
ρηγορίας, άνευ ειρήνης, ά'.ευ έλπίδος διά σέ... 
τότε ή άρά τοΰ Κυρίου θά σε καταδιώξω χαί 
πέραν τής ζωής ηύτής.

Πόσον πικροί, πόσον άλγεινο; υπήρξαν διά 
τήν Σίσκαν οί λόγοι οΰτοι! έφάνη κατ’ άρχάς 
χάνουσα τό θάρρος της, άλλά παραυτά έλαβε 
τάς χεϊρας τοΰ ίατροΰ, τά; έκάλυψε μέ διάπυρα 
φιλήματα καί είτα έγερθεΐσα όρμητικώς έ'βη 
πρός τό δωμάτιον τοΰ πατρός της.

............. Πρέπει νά είκονίσωμεν τήν έπίσημον
στιγμήν τοϋ θανάτου τοϋ πατρος καί τήν ά- 
πελπισίαν τής Ουγατρό;/ ’Οφείλω νά δείξω ύ- 
μΐν τήν Σισκαν φρικωΐώ; δλολύζουσαν, χύνου- 
σαν χειμα'ρρους δακρύων, προςπταίουσαν έν τή 
άνεκφράστω αΰτής λύπη τήν κεφαλήν έπί τής 
κλίνης τοΰ θνήσκοντος π?τρός της, προςπα- 
θοϋσαν νά καταστρέψη τήν μοιραίαν αΰτής ώ - 
ραιότητα διά τή; νυςεω; τών παρειών και κα- 
ταστρεφουσαν πάν οτι άφεώρα τήν ματαιότητα 
καί τήν κομψοπρεπειαν αΰτής; “Ο, δχι, ή 
στιγμή αύτη είναι λίαν φοβερά, λ ία / έπώδυ- 
νος !

Ίδέτε, ό άγαθός ‘Ροσμάελ’μέλλει νάποθα'νη, 
άλλ' άνέκφραστος ηρεμία διακέχυ ται έπί τοϋ 
προσώπου του. Ή  Σίσκα γονυκλιτής έπιζητεΐ 
κλαίουσα τήν συγχώρησιν τών γονέων της καί 
ό άποθνήσκων πατήρ της έκτείνει τήν χεΐρα έπί 
τήν κεφαλήν τής θυγατρός του καί, κατά τήν 
ςγμ ήν  καθ’ ήν ή ψυχή άνοίγουσα τάς πτέρυγας 
άνίπταται πρός τοΰς οΰρανοΰς, εΰλογεΐ τήν Σί
σκαν, ήτις ένόησεν Ικτοτε ποΐά είσι τάποτε- 
λέσματα τοΰ κακώς παρενοημένου γαλλικού 
πολιτισμού καί τής γαλλικής άνηθικότητος.
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Καί ήδη, άγαπητ^ άναγνώστα, θά ήσαι πε
ρίεργος ίσως νά ΐδης τήν Σίσκαν Βαν Ροσ
μάελ. Έάν πραγματικώς έχης τήν έπιθυμιαν 
αΰτήν μετάβί,θι τήν παρασκευήν περι τας δ; 
ώρας τής πρωίας ή δλίγ*ν άργότερον εις την 
εκκλησίαν τών Δομινικανών άνοιξον την προς 
τά δεξιά θύραν καί διελθών τόν κήπον τοϋ άρ- 
yai'.u κοιμητηρίου εΐςελθε είς τήν κρύπτην 
έκεΐ θά ϊ8η<, νέαν τινά δλοτελώς κεκαλυμμε- 
νην ϊιά ’τοϋ μέλανος μανδύου της καί τήν κορ- 
δύλην καταβιβασμένην έχουσαν πρό τοϋ προςω-
που ’Εάν π ρ ι ς έ ξ η ς  καλώς, θάκοόσης τουίκοκ-
κους ένός κομβολογίου πίπτοντας τόν ένα έπι

τόν άλλον, ένώ άπό στιγμής εις στίγμήν βα
θύς στεναγμός έκφεύγει τοϋ στήθους της. Η 
νεανις μένει άκίνητος καί έν τή ύποσ>«άσ;ι θά 
την έξελάμβανες ώς άγαλμα. Πρό «ΰτής, ω 
άναγνώ-τα, πρίςελθε καί είπε σιωπηλών Ε ι-  
3ον τήν Σίσκαν Βάν ‘Ροσμάελ.

Δέν θά δείξω δμως ύμΐν καί τήν  ̂θυγατέρα 
τοΰ Σπινάελ· ύπάρχουσι μ^ρη άπερ δέν δύναταί 
τις νά οΌμάση. 'Οσον δέ δια cbv αδελφόν της, 
δέν λείπουσιν έν Γαλλία φυλακαι δια τους α- 
παταιώνας καί τοΰς κακούργους.

(Κ«τά τον Honri Conidoncc.) ji j·

I ΙΣΙΔΩΡ1Δ1ΙΣ Σ ΙΪΑ 1Σ Σ Π Σ .

Έγεννήθη έν Σμύρνη λήγοντος τοΰ 1819, 
έκ πατρός μέν Χίου, μητρός δέ Σμυρναίας έ* 
τοΰ οίκου τών ‘Ομηριδών, οίκου συγγενής του

όπβίου έξ αγχιστείας ύπήρξεν ό της Ευαγγελι
κής Σχολής πρώτος κτίτωρ, δ παρά^τοΐς Ό -  
θωμανοΐς γνωστός ώς Σαρι Παντελής.

Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη νήπιον ^εν 
Κυθήροις, δπου ή έλληνική έθνεγερσία] ειχε 
ρίψει τοΰς γονείς αΰτοΰ, ώς έκ θαύματος δια-
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σωθέντας έ* τής έν Χίω άνθρωποθυσίας τοϋ 
1822, μετά οίκτράν περιπλάνησιν είς Ψύδδαν 
χαί Τιπα>ηνον (Σπέτσας)· τέλος δ’ έπανελθόν- 
των αύτών^ εις Σμύρνην έςεπαιδεύθη έν τη 
Ευαγγελική Σχολή, γυμνασιαρχοϋντος Ά δρα-, 
μίου'Ομηρόλου τοΰ Καισαρεως.'
, h  τών,  δωματίων τής Σχολής ταύτης 
απόκεντρον είχε τότε ίδρυθή τό πρώτον έλλη- 
vtxbv τυπογραφεΐον, πτωχότατο·/ μέν χαί έλλι- 
πέστατον. μόλις δέ χρήσιμον πρός έχτυπωσιν 
στοιχειωδών επιστημονικών πραγματειών, συν- 
τασσομένων ύπό τού γυμνασιάρχου έκείνου προς 
χρήσιν τών αύτού μαθητών· έκεΐ δέ πολλαχις 
ουτος ήγρευσε τον μαθητήν Ίωάννην Ισιδώρου, 
μετά προσοχής περιεργαζόμενον τά τζς τύπο- 
γραφικής τέχνης, ένω κατά τάς αΰτάς έκείνας 
ωρας έγίνετο έν τή τάξει αύτοΰ παράδοσις μα
θήματος· συνέβη δέ ποτε χαί νά τον έπιτιμήση 
διά την απουσίαν, είπών αύτώ, «τοπογράφος 
ζηλεύεις σ'υ νά γίνης, ή συγγραφείς 

 ̂ Μεταδάντος τ«ϋ Άδραμίου έκ Σμύρνης είς 
τήν έν Χάλκη έλληνικήν Σχολήν, τήν εμπο
ρικήν λεγομένην, οί γονείς τοϋ Ίσιδωρίδου εί- 
σήγαγον αύτόν εις έμπορικόν κατάστημα, εί- 
σέτι μή άποπερατώσαντα τά γυμνασιακά μα
θήματα, αλλα και μηδ’ έλαχίστην οείςαντα 
πρός τόν Έμπολάϊον έφεσιν. Έν τω χατα- 
στήματι εκείνω, δεκαπεν,,αετής μόλιο, μετέ- 
φρασεν έχ τοϋ γαλλικού τήν Θηβαΐδα  τοΰ 
Racine, ετι άπειρο; κα: τής γαλλικής, καί 
των αρμονιών τού πεζού λόγου τής καθ' ήμας 
χαθαρευούσης, άς έξεζήτησεν αείποτε ει’ς τά 
μετα τούτο έργα, δι’ δ καί έξηφάνισεν έπειτα 
οσα ευρέθησαν παρ’ αύτώ αντίτυπα τής έκδό- 
σεως έκείνης.

Αποσχιρτήσ>ς τοϋ έμπορίου μετά τό 1837, 
παρά τάς εύχάς τών γονέων, έτράπη δλως εις 
τα γράμματα. Καί πρώτον συνειργάσθη είς τόν 
τότε έκδιδόμενον Ίωνιχον Π α ρ α τ η ρ η τ ή ν ,  έ 
πειτα δέ εις τήν νέαν Μνημοσύνην, δίδων έ- 
νίοτε καί έπη (τά πρώτα ποιητικά αύτού δοκί
μια) ε!? τήν Α ποθήκην τών ’Ωφελίμων Γνώ
σεων. Έξέδωκεν άκολούθως μετά τοϋ 'Ελλη
νοδιδασκάλου ’Αργυρίου Καράβα τόν Φιλολο
γικόν Κήπον τής Ιω νίας, έπί μήνας έξ, χαί 
«υγχρίνως έστιχούργησε μεταποιήσας έχ τής

λ· "w ε.!ς Τ  λ“λβ“Μ·ένην γλώσσαν, Ί α  
καθ Ηρω χαι Λέανδρον τού Μουσαίου, έρ
γον δπερ αύτός μέν έπειτα άζεχάλει παιδα- 
ρ'.ωϊεστάτην παρωδίαν, άλλ’ δπερ ούδέν ^τον

χατέχει ποιητικάς άρετάς ούχί εύχαταφρονή- 
τους, χαι τό όποιον έγένετο, χατά τι φΰλλον 
τής Εφημ^ρίδος τή; Σμύρνης σωζόμενον πιρ ' 
ήμιν, μία τών άφορμών τής γλαφυρότητος καί 
χαλλιεπείας τοϋ Ίσιδωρίδου· διότι τό τότε έκ- 
διδόμενον έν Άθήναις σπουδαϊον περιοδικόν 
σύγγραμμα ό Έρανιστής  μετά πολλάς καί 
καλας^ένθαρρύνσεις, εΐπεν, έπικρίνων τό βιδλί- 
διοντοΰτο οτι "ό ποιητής δέν κατέχει τήν γλώσ
σαν,,, έξ ου φιλοτιμηθείς έ/εΐνος ’έδόθη μετά 
νεας ζεσεως εις τήν έπανάληψιν καί μελέτην 
τών έλλήνων συγγραφέων κα; ποιητών, ους ά- 
φότου έξήΛθε τού σχολείου ειχε παραιτήσει.

Εν έτει 1839 εγραψε τόν “Αργόν, έφημε- 
ρίδα πολιτικών, φιλολογικών τε και έμπορι- 
χών άγ^ελιών, έκδίδοντος τού τυπογράφου’Αν
τωνίου Δαμιανού, χαί μετ’ δλίγον μίτέφρασεν 
εμμέτρως έκ τοϋ γαλλικοΰ τόν Θάνατον τον 
Σωχράτονα ύπό Lamartine· -και τοΰτο έργον 
δλως αδόχιμον, άπεφαίνετο μετριοφρόνως ό I- 
σιδωρίδης, χαίτοι ούχί άπαρέσαν κατ’ έκεΐνον 
τόν χρόνον, άλλά καί έπικροτηθέν ύπό τώ> 
πλείστων,— τούτο δέ διά τήν ύπόθεσιν μάλλον, 
ώ , έλεγεν αύτός ό μεταφραστής, γενόμενος 
προϊόντος τοΰ χρόνου χαί διά τής ' άδιαλείπιου 
μελέτης έγχρατέστερος άμφοτέρων τών γλωσ
σών.

Κατ’ έκείνην περίπου τήν έποχήν ήρξατο 
έκδιδομένη ή μέχρι σήμερον διατηρουμένη έν 
υπολήψει έφημερίς Αμάλθεια , τό πρώτον ύπό 
Κωνσταντίνου Ροϊέ είς μικρόν ήμίφυλλον. 
Μετά τοΰ Ροδέ τούτου χαί τοϋ ’ Ιακώβου Σα- 
μιωτάκη ο I. I. Σκυλισσης συνειργάσθη μέ/ρι 
τοΰ 1842, δτε, διαφλεγόμενος ύπό τού πόθου 
ν® έπισκεφθή τήν ‘Εσπερίαν, πράγματι μέν 
δια τούτο, λόγω δέ οτι ήθελε χάριν τών γο
νέων να δοκιμαση έχ νέου τό εμπορικόν στα’-  
διον, ήκολούθησεν είς Ιταλίαν καί Γαλλίαν 
φίλον τινα, προτιθέμενον νά ίδρυση έν Μασσα
λία κατάστημα έμπορικόν, έτερόρρυθμον. ιλ λ ά  
μετά διετή διατριβήν έν τώ έμπορείω τούτω, 
δπόθεν έπεμψεν είς τας έπιφυλλίδας 'τής Ά ~  
ααλθειας μεταφράσας τό πρώτον ήμισυ τών 
Γεητσάρω ν  τοΰ A. Royer, δύο τών δραμάτων 
τοΰ V H u,ο και τόν Λέοντα Λεωνήν τής 
G. Send, άπολακτίσας τό δεύτερον ιόν ‘Ερμήν, 
άποποίηθείς ίέ χαί θεσιν έπικερδή προσφερο- 
μένην αύτώ έπιμόνως έν τώ έν Λονδίνω με- 
γαλεπηβόλα» έμπορικώ γραφείω τών ‘Αδελφών 
Ράλλη ύιτ βύτών τούτων, άνέβη είς Παρισίους,
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Ινθα χαί έφοιτησεν έπί τινα χρόνον είς τά φυ
σιολογικά μαθήματα τοϋ Flpurens χαί εϊς τάς 
συζητήσεις τών γαλλικών δουλευτηρίων.

Έ τ ι δ' έν Μασσα/.ία εύρισκόμενος χαί λα
βών χαί άναγνους τό οικτρόν έκεΐνο κατά έτε- 
ροχθόνων ψήφισμα τοΰ έν Έλλάδι ϊδιοτελοΰς 
αυτοχθονισμού, έγραψεν έπί καταλλήλου ήχου (*) 
τό σχετλιαςτικόν ασμα·

«"ΐϊταν ό θ ο ύ ρ ιο ?  ίίμνος τοΰ ’P ry *  
τό atjj.a ή'ναψε παντός Γραικού,
"Ε λ λη ν  ελεύθερε. μαζ>) σου π η γα ...,

ιι Τότε 6W μ ’ ¥λεγες,— 1\) είσαι νΙων, 
β ρ α ξ , Τραπεζούντιο; fj Μ αχεδών.» κτλ.

*Απο»τή5ας δέ έν Παρισίοις πλούσιον τυπο- 
γραφεΐον, τή συνδροαή αδελφικού αύτοϋ φίλου, 
τού Κωνσ:αντίνου Βαρσαμή, καί κομίσας αύτό 
είς Σμύρνην, έξέδωχε μεταφράσας τά ΓΙαρι- 
σίων 'Απόκρυφα (1 8 4 4 — 1846), περιώνυμον 
τότε έργον τοϋ γαλλου μυθιστοριογράφου Ειι»έη» 
ine , μεγάλως περιζητηθέν χαί έν τώ Πανελ- 
ληνιω. Σημειωτέον δτι ή μέν μετάφρασις τοΰ 
Θανάτου τοΰ Σωχράτονς κατέστησε πρώτη 
γνωστόν έν τη έλληνική κοινωνία έν γένει τό 
δνομα τοϋ Ίσιδωρίδου, ή δέ τών" Άποκρύφω ν  
τών Παρισίων έπαγίωσε τήν φήμην αύτοΰ ώς 
δοκίμου μεταφραστοΰ.

05ρ|ιυνθείς έχ τής έπιτυχίας ταύτης προέδη 
*ίς μετάρρασιν χαί άλλων μακρών πονημάτων, 
οία τά Ίατροϋ ’Λπομνημονεύιιατα, (  Ιωσήφ 
Βάλσκαος, Ά γγελο ς  Π ιτον) ύπό ΑΙ D u m a s ,  
ώς καί τήν Μ ατθίλδην τοΰ Sue- μετά ταΰτα 
δέ, ή καί συγχρόνως, έγραψε τόν Ά νθρω πον  
τή; Σμύρνης, δν έπηκολούθησε τό ‘Η μερολό- 
γιον.

‘Ω; άνθρωπον τής Σμύρνης ·ηνίττετο ίεροχή- 
ρυκά τινα Βενέδιχτον Κωνσταντινίδην δνομα- 
ζόμενον διάκονον έκΝεοχωρίου τή; Κωνσταν
τινουπόλεως, πολλά έτη έν Σμύρνη ζήσαντα 
καί δστις διά τής σπανίας νοημοσύνης, διά τοΰ 
ιερού έπαγγέλματος, καί διά τής ώς έξ αύ
τοΰ δημοτικότητες μέν άφ’ ένός, σχέσεως δέ 
καί φιλίας άρ’ ετέρου μετά τών τότε πλου
σίων τοΰ τόπου, εί/εν αποκτήσει κατ’ έκεΐνον 
τόν καιρόν είς τα πράγματα τής έλληνικής 
κοινότητος έν τή πόλει ταύτη δχι εύκαταφρό- 
νητον ίσχύν, ήν δέν κατεδαλλε πάντοτε έπ’ ά- 
γαθω, άλλ’ έξυπηρέτει συνήθως τά ίδια τέλη,

(*; M on d ie u  e o y ez  b e n i χοΖ μελοδράματος «R eine 
d c  C h y p re i  δπό H e lev y ,

κινών πάντα πρός τούτο λίθον. Πρό πολλοΰ 
ήδη, —άπό τής άναχωρήσεως τού Άβραμίου, 
ουτίνο; υπήρξε κα! δ Βενέδικτος μαθητής,—  
τό έλληνικόν γυμνάσιον τής πόλεώς μας οΰ- 
δένα καρπόν άπέφερεν, επειδή χαί οΰδείς τών 
γυμνασιαρχούντων έστερεοΰτο. Πάντες άνεχώ- 
ρουν μεΐά ίραχΰν χρόνον άδήμονες πρός τόν 
Βενέδιχτον, κατα^αδιουργούμενοι ύπ’ αύτοΓι. ‘Ο 
Βενέδικτος έφαίνετο δρεγόμενος τής ρμνασιαρ- 
χίας, πρό; ήν άληθώ; αύτό; ήτον ακατάρτι
στος. ‘Η Σμυρναϊκή νεολαία ήδικεΐτο έκ τούτου. 
Οί χρηστοί καί εύπαιδευτότεροι τών πολιτών 6- 
πεγόγγυζον,άλλ’οί ίσνυρίτεροι καί άμαθέστερηιΰ- 
πεστήριζον τόν Βενέδικτον καί προήγον αύτόν 
δπουδήποτε, έπιτηδείως κολακευόμενοι, μαγ— 
γανευομενοι ύπ’ αύτοΰ, ώ; εΐπεΐν. ‘Ο I. Ίσιδω- 
ρίδης, ουτινος δ ύπέρ τή; Σχολής ζήλο; ύπήρ- 
χεν δμολογουμένως αναμφίβολος, διότι ούδέ- 
ποτε μέν έκλ.ήθη ύπό τών συμπολιτών του έ 
φορος έν αύτή μετά τών παντοίων άλλων ούτε 
άξίωσίν τινα καθηγητοϋ είχε. πολλω δέ ήττον 
γυμνασιάρχου, παρετηρεΐτο δέ συνεισφέρων εις 
τόν έτήσιον τής Σχολή; δίσκον ποσά ύπερβάλ- 
λοντα ένίοτε τά τών πλουσιωτερων, συνανε- 
στρέφετο δέ καί τόν Βενέδικτον μηδεμίαν έ/ων 
ιδίαν κατ’ αυτού άφορμήν έχθρότητος, έκτο- 
ξεύει αίφνιδίως τόν ’Ανθρωπον τής Σμύρνης, 
σφοδρόν χατά τοΰ άνθρώπου τούτου χατηγορη- 
τήριον.

«Κύριε Βενέδικτε, έχω νά σέ δμιλήσω.......
Πρός σέ, τόν Βενέδικτον Κωνσταντινίδην...»—  
έγοαφεν εΰθυς έξ άρχής.

Έκείνην τήν ήμέραν ειχε γίνει μέγας έχ 
τούτου κρότος μεταξύ τής δμογενοϋς σμυρναϊκής 
κοινότητος. Ή  κατηγορία ήτον δριστική. Έ -  
δρόντησεν ώ; βροντά έν τώ μέσιΐ παντελούς σι
γής τό τηλεβόλον. Τό πράγμα έφάνη τολμηρό- 
τατον.

Ταΰτα προεκάλεσαν παραδόξως κατά τοΰ 
συγγραφέως πατριαρχικόν έπιτιμιον, άναγνωσθέν 
άπροσδοκήτως άπ’ έκκλησίας, έπί έπ;σκόπου 
'Αθανασίου, άνδρόο άμαθοΰς·— πράξις ήτις κα- 
τεκρίθη ύπό πάντων ώς άτοπος άλωςδιόλου χαί 
άσύνετος.

« Ώ  νεολαία τής Σμύρνης ! (έγραφεν έπειτα 
έν τω '•Ημερολογίφ, φυλλαδίω παρακολουθή- 
σαντι τό τοϋ άνθ,.ώπου τής Σμύρνης). αί 
χρυσαΐ μου έλπίδες ! ω ή καρδία μου χαί δ 
νοΰς! Φιλτάτη, φιλτάτη.... νά στεγασθής σί>, νά 
εδρΐ)ς σύ χήν ποντοπόρον ναΰν, τόν λύχνον σου
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τόν δδηγόν, κ’ έγώ βροχή ί-; διωχθώ, νεφέλη 
δς διασχιστώ, καί νΰξ άς διασκεδασθώ.»

Συνέδησαν δέ ταΰτα έν έ'τει 1847. Έκλήθη 
άκολού*ιως γυμνασιάρχης εί; την Ευαγγελικήν 
Σχολήν ό Ί ω  Χρυσοδέργης μετά τών κ. κ. Γ. 
Μαυροκορδάτου καί Ζωχιοϋ ώ; καθηγητών. Ου
δέποτε ειχεν αποκτήσει to πρώτιστον τών έλ
ληνικών έκπαιδευτηρίων τής Σμύρνης τοσαύτην 
λάμψιν. ΕΤχε καταστή αληθής πυρσός τής Έ -  
λάσσονος Άσίβς. Ά λ λ ’ έπί μικρόν, δυστυχώς, 
κρίμασιν οις οίδ=. Κύριος.

Τό Ήμερολόγιον έπηκολ:ύθησεν ή Ιχδοσις 
τώ» Στιγμών, ήτοι άσματίων έ«ήχων τεκαίάή- 
χων, τά πλεΐστα τών όποιων, ώς «Τοϋ πολέμου 
ήμέρ’ ανατέλλει», «Ά ν φιλίαν έλαχίστην», 
“ Ό  μικρός δ πλάνος Έρως», κτλ. κτλ. έπί 
πολλά έτη ένυκλοφόρησαν έπικρατοΰντα δ του 
άν κατώκουν "Ελληνες, ίδίως δέ τής καΟαρευ- 
ούσης γλώσσης έρασταί. Τολμώμεν δ’ είπεΐν 
δτι ταΰτα μεθ’ δσων άκολούθως έξέδωκεν άπο- 
τελοΰοικατά μέγα μέρος τό μόνον έν χρήσει έν 
ταΐς αίθούσαις άσματολόγιον τοΰ πανελληνίου. 
Κατά τό 1§49 μετεδη εις Κωνσιαντινούπολιν 
ινα ζητήση παρά τής έξουσίας άδειαν πρός έκ- 
δοσιν νέας πολιτικής έφημερίδος έν Σμύρνη. ‘Η 
Υ Πύλη ύπέσχετο μέν, άλλά παραδόξως άνέ- 
δαλλεν αείποτε τήν πλήρωσιν τής ΰποσχέσεως. 
Τέλος, μετά κόπους πολλοΰς, πολλά μέσα καί 
μάκρους μήνας, άπαντήσας τόν έπί τών έξοο- 
τεριχών υπουργόν Ά α \ή  πασσαν είσερχόμενον 
πρωίαν τινά είς τά γραφεία, τόν είδε μειδιά- 
σαντα πρός αΰτόν καί είπόντα, “Votre affaire 
m«rche,marche»-OuiV Ex.άπήντησεν δ Ίσιδω- 
ρίδης, elle marche loujuurs conime le .Tuif er
rant, sans jamais atieimlre le but.» Είς τό
σην ίλαρότητα έ'φερε τόν Άαλήν έ λόγος ουτος, 
ώστε έδοθη μετ' όλίγας ήμέρας ή πολυποθητος 
άδεια, ΰπό στενοΰς όμως περιορισμούς, έπειδή 
δέν έπετρεπετο είς αΰτόν νά γράφη πολιτικά 
άρθρα, οΰδέ έξ ά'λλων έφημερίδων νά έρανίζη- 
ται τοιαϋτ», είς φ ιλολογικά δέ μόνον νά περιο- 
ρίζηται καί είς αγγελίας άπλά;.

‘Ο I. I. Σκυλίσοηο, ένεκα τών σχέσε·»ν άς 
εΤχε λάδει κατ’ έκείνην τήν περίστασιν μετά 
πολλών τών έν τοΐς πράγμασιν ’Οθωμανών, 
έν τοΐ; γραφείοις τής Υ. Πύλης δπου έφοίτα διά 
τήν ύπόθεσίν του, οΰχί δυσκόλως ήδύνατο νά 
προσκολληΟή ώς άλ>οι τών ήμετέ'ων εις δη
μοσίαν τινά υπηρεσίαν* ουδέποτε δμως άπέδλε- 
ψεν είς τοΰτο, φρονών αείποτε ότι, ινα ΰπηρε-

τήση άδόλως τά ΙΟωμινικα ϊυμφέροντα, ώ- 
φειλε ν’ άποίυθή τόν "Ελληνα* άποδυόμενος ίέ 
τόν "Ελληνα δτι καθίστατο μ,υσαρός είς τους 
ίδιους του δφθαλμούς. Τοιοΰτον είχε φρόνημα 
καί μέχρ'.ς εσχάτων, καθώς ειδομεν έν τινί αΰ
τοΰ επιστολή πρός τόν Μιδαάτ πασ:άν, γρα- 
φείση κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1877, κα! μετα
φρασθείση ακολούθως έλληνιστί έν τή 'Ημέρα* 

Έπανελθών είς τήν γενέτειραν αΰτοΰ πόλιν 
ήρξατο τής έκδόσεως τής Έφημερίδος τής 
Σμύρνης ήναγκάζετο δέ Ινεκα τών περιορι
σμών ους έπέδαλεν αϊτω ή έξουσία νά πληροί 
τό ήμισυ τοϋ φύλλου ύπό φιλολογικής ή πάσης 
άλλης τερπνές ’ύλης. Καί ούτως έξέδωχεν έν 
τώ σώματι τής έφημερίδος αύτοΰ πλήθος τότε 
μυθιστορημάτων, πάντων έκ τοϋ γαλλικοϋ με- 
ταπεφρασμέίων,ώς τά ‘Ε πτά Θ α νά σ ιμ α ^  μαρ- 
τήματα , Απομνημονεύματα Άνδρον Σ υζύ
γου, Τά έξ "Ερωτος Τέϊ-να, πάντα ταΰτα έκ 
τών νεωτάτων τοϋ Sue· συγχρόνως δέ καί νέαν 
σειράν άσματων ένήχων, εί; διάδοσιν τών δ- 
ποίων συνέτεινε καί ή εύστροφος αΰτόϋ φωνή, 
άδονιος μεταξύ φίλων. Είς τήν δευτέραν ταύ- 
τη·< σειράν ανάγονται τά πασίγνωστα, «Ά ν ητο 
τρόπος ν’ άναχαλύψης„, “ Ποδ νά ηναι, τί νά 
κάμη,,, “ "Ενα βράδυ σ’ ενθυμούμαι,, “Τής 
Μυρτιάς τό τραγοΰδι» κτλ. κτλ. Σΰν τούτοις 
έξέδωκε μεταφράσας έμμέτρως έκ τοΰ Ιταλικού 
πιστότατα τήν περικοπήν έκείνην τοΰ Ούγολί- 
νου, έκ τής κολασεως τοϋ Δάντου.

‘Ο ΊσιδωρίΒης ήξιώθη άνελπίστως τής έ- 
πισκέψεως τοϋ περιωνύμου γάλλου ποιητοϋ 
Άλφόνσου Λαμαρτίνου, δτε ό πολΰς έκεΐνος 
άνήρ, παραδοΰς τάς ήνία; τής δευτέρας γα λ 
λικής δημοκρατίας εί; τόν στρατηγόν Καόαιν- 
νιάκ, διήλθεν έκ Σμύρνης καταδαίνων εί; Κων- 
στρντινούπολιν. Παροδίτης οΰτως έν τή πόλει 
τή γενετείρα τοΰ ‘Ομήρου, εΤχεν έρωτήσει τόν 
πρόξενον τής Γαλλίας ποια γλώσσα έπεκράτει 
έν αΰτή τανΰν, καί άν τά γράμματα αΰτής έ- 
καλλιεργδϋντο, καί άν τις τών ‘Ελλήνων κα
τοίκων ήκούετο ώς ποιητής. Είπόντος δέ τοϋ 
προξένου δτι έγίννσκεν ώς τοιοΰτον τόν καί με
ταφραστήν τσΰ Θανάτου τοϋ Σοοχράχονς, δ 
Λαμαρτΐνος δέν ώχνησε νά ελθη είς άναζήτη- 
σιν αΰτοϋ, νά τώ ζητήση άντίιυπον τής μνη- 
σθείση; μεταφράσεως καί έτερον τών Σ τ ι γ μ ώ ν ,  
δν τινάς τόν πατεκάλεσε νά μεταφρσ’ση είς τήν 
γαλλικήν γλώσσαν, χάριν »εριεργείας, ήν_ δ 
Σμυρναΐος ποιητής έπροθυμήθη νά πλήρωση
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μετ&  Π α ρ ϊδ ίδ ω ν  δ έ  μ ε τ ά  δύο ή α  ρ χ ;
τά  π α ο α γ γ ε λ θ έ ν τ α  π ; ό ;  τον έ’ςο χ ο ν  τ ΐ ;  Γαλ
λ ί α ;  ά ·.δρ α , π ^ ο σ έθ η χε ν  ε π ίκ α ιρ ο ν  χ α ί π ρ ό ;  α υ 
τό ν  τ .ΰ τ ο ν  π ο ίη μ α ,  το όπο ιον  ά ν ε  ^ ν ώ τ ιμ ε ν  
τ ^ χ α ι ω : ,  π α ϊ ' ε ;  έ : ι  3 ν : ε : ,  Ει τ ίν ι φ ϋ λ λ ω  
έ φ η ι* .'ρ ίίο ; ε ύ ρ εθ ε ίσ η ; μ ε τ α .ΰ  τώ < π α τ ρ ικ ώ ν  

® ϊ ϊΡ :[?··'ν · Τ ό σ η ν  δ ' έ ν τ ύ π ω σ ιν  έ ν ε π ο ίη -  
3εν ή λ ίν  ή  γ λ υ κ ύ  τ η ;  χ α ί  ή  ά ρ μ ο ν ί*  τ ή ς  
ω ΐ ή ;  ta jT i j  ,  ώ σ τε  ά π εσ Γ η ^ ίσ α μ ε ν  α ύ τή ν  
Λ ο μ ;ν ο ι κ ? ΐ  ή δ η ,  μ ε τ ά  Ο κταετ ίαν  π ίρ ίπ ο υ ,  
μ ε τ ά  ρ»φο^,εν έ ντα ΰ θ α  τ α ς  έ ιο μ έ ν α ς  α ύ τ η ; 
σ τ ρ ο ία  , ά ; / . α ί  μ ό ν α ;  ή ίυ ν ή ιΐη ^ .ε ν  να  ά ν α κ α -  
λ έ σ ι.ιμ εν  εν τή  μ ν ή μ η ,  τοτοϋτον  μ α '- λ  ον, χ ι -  
θόσον οϋτε ο ιίιζ ετα ι ά ντ ίγρα φ ο ν  α ΰ τή ;  κ χ ρ &  τώ  
π ο ιη τ ή ,  οΰό ε ν θ υ μ ε ίτ α ι, ώ ;  εν  τ ο ΐ ;  Μνυίοις 
α ΰτοϋ "Οσοι^ α να φ έρε ι, *  ε ίμ ή  δύο σ τ ίβ ο υ ς  α υ 
τ ή ς  γρ α φ έ ν τα ς  π ρ ό ; τό τ έ λ ο ς .

Ζ '  -ίχομεν λοιπόν, ώ  χύχνε τ η ; τώ ν Γάλλω ν
[Κ αστίλ ίας, 

Ά λ λ ’ αν ^δόδα δ ΐν  προάξη ή παοουσα επο /ή ,
Εις το εδαφ ς της γρα·ας καί άτονου Ιω ν ία ς 
Μύρον σπεύδει ν ' άναδώσ7) πασα δια σΙ ψ υ /ή .

Προ'σδεξαι της ιδικης ιχου έμπλεο^ν τον ά;χφορεα* 
ϋτέιχρ,α, βλεπεις, τον λαιμόν του περιβάλλει τ α 

πεινόν,
ΕΤναι τη ; π τω χ ή ; μου Μούσης ώραιότης σ τ ι γ -

μ. ι.« ί α,
Σ ύ γχε ιτ’ έξ «νΟίων ολων εί; τά ;  χέρσους σ«;

xotvcov.

Πώς α ; ^λθε νά ζητησης της άθλίας ταύτης λύρας 
Το έν παραβύστω βάΟρον και νά τήν έπισχεφΟης, 
- υ  ό χρυσελεφάντινου έφαπτβ'μενος χινύρας 
Ε ίςά ρ μ ο νιχά ; μ ε λ έ τ α ς  *τ*ν βάλεις ν' άνα/Οής !

έρχεται ο ΛαμαρτΤνος,» οταν ηκουσε το
ους μου.

«Και το ονομά σου λέγει κ α ί σ’ αναζητεί.» 
Κΐπεν οτι ονειρώττει ό έκπεπληγμενος νους μου 
’Ή το  δοξ» της ζα*ης [J.oj ή έπίσ/,εψ'.ς αύτή.

Είς το ταπεινόν μου δ ' οτε δώ μ α  φ ιλικώ ς έμ -
βηκες

Και τδ όψηλόν σου εΤδα αέτω πον το εύγεν^ς,
Ί ά ς  ηνίας τής Γαλλίας κατ' έμέ δέν τάς άφήκες, 
Ί α ς  έκράτεις καίπερ πρός με βλέμμα στρέφων

προσηνές.

Ο ίχ τ ε ίρ ω ν  δέ τά  σ ή μ ερ ο ν  ; ή ;  π ά λ α ι  Σ μ ύ ρ 
ν α ς  έ λ η γ ε  δ ιά  τώ ν  έ ξ η ; :

"Ο μω ς λάβε, άφοΰ θέλεις, χάλικας, καί ο χ ι πλέον 
" Κ π ε α  αδαμαντίνης φύσεως καί καλλονής.

’Εξελλήνισε* έ’πειτ* (185^) tr i  Ταρτού
φον τού “*1 ο Μ 50 ου έαμετοα);, μετενεγ/,ών «ΰ- 
τόν είς τά καθ' ήμά; ήθη· ζο/ο» περί ου δ 
τότε ήγεμώι τή; Βλαχίας Βζρβο; ό ϋτ.ρδα η:, 
άνήρ φιλόμουσ;ς χαί εξαίρετος έλληνίστης, 
είχε γράψει αΰτώ ιδία χειρί, «Άνέγνων τό πό
νημα οα;χα'ι είοον μ.έ ίδιαιτέοαν εύχαρίστητιν 
δτι, χάρις ύμίν, αριστούργημα τή; γαλλικής 
φιλολογία; έλαδε δικαίωμα ελληνικής έθνό-

Έπί τοΰπροκειμένουτούτου, δ λόοδοςΣτρχτ- 
φόρδος Ρεδκληφ, * πρεσδ-υτής τότε τής Μ. 
Βρεττανίας έν ΧωνϊταντινουιοΛει, έπή<ει τήν 
άΰόδοσιν τή; παροιμιώδους καταστάσης έπιφω- 
νήσεως “ le pauvre homme» διά τοϋ«όκαΰμέ- 
νο; !„ Άλλά πίθϊν αρά γε, ήρώτησεν έ'πειτα 
τόν μετοφρασαντα, έφηρμοσί)η παρ’ ύμίν ή λέ- 
ξις χαϋμένος είς τούς δυστυχοϋντας ·— ’Ίσως 
μεταφοριχώ; έχ τοΰ ότι καίει ή δυστυχία, άπε- 
κρίνατο δ I. I. Σκ//.ισσης, άφοϋ καί φωτιοχκύ · 
μίνην άποκαλεΐ δ λαος ένίοτε τόν ά'ξιον οί- 
κτιρμοΰ, -Ναι, ίσως, ΰπέλαβεν εΰφυώς ό εΰ- 
παίδευτο; πολίτικος άνήρ έχεΐνος· άλλ’ ’ισαΐς 
χαί ϊιότι ώς δυστυχέσταιοι νομίζονται καί εΤ
ναι οί πολλαχι; έν Τουρκία γινόμενοι παρα- 
νάλωμ. τών πυρκαϊών. Έ κ  τοΰ “καί αΰτός 
καΰμενος^, ή “χύτταξε ένα καυ*ενον„ ε ί ν α ι  

πιθανόν ότι έπεχρατησε να λέ/ητε καΰμενους 
τοΰς χαχοδαίμονας τών ά-θρωπων.— Ιίάντως, 
έςοχώτατε, είσθε σο^ώτερός μου καί ί=.{ς τά τής 
γλώσσης μου αΰ:ής. έπεΐπεν ό "Ελλην χρός 
τόν Άγγλον, παριδεχθ·;:ς ώ; όρθοτέραν τήν έρ- 
μηνείαν ταύτην.

Ή  Έφημερίς τής Σμύρνης ίξεδίδε» άπό 
τοϋ 18ό ι μέχρι τοΰ 185 ’, οτε ό I. I. Σκυ- 
λίσσης συνέ*αβε τήν εύιτοχωτάτην ιδέαν νά 
έκδώτη έτέραν έφημερίδα πολιτικήν έν Εΰ- 
ρώπη, ιδίως δέ έν Τεργέστη, ώς πλησιεστέρα 
κλίμακι τής Εσπερία; προ; τήν Ανατολήν, ίνά 
τά τής Ευρώπης πραγματα, όσα ένδιέφερον τόν 
Ελληνισμόν ιδίως, μεταδιδη είς αΰτόν πρώτη 
ή έφημερίς αυτη δια τών ταχτικών άτμοπλόων 
τής Αΰστρ.α;, τάνάπαλιν δέ, άναγγέλλη εί; 
τοΰ; έν Εύρώ-η παροιχοϋντας "Ελληνας τά τή; 
κοινή, αυτ ον πατρίδος. Ουτω; ει^ε νά ίχανο — 
ποιή τήν φιλοχαΐνον σπουδήν τοΰ Πανελληνίου 
προς άνατολαςτε χαι δυσμας, τιθεμενη μετιξΰ

* Τόμ. Β'. σελ. 126.

* Αςιολογον βιογραφίαν του Β'.ασήμου τούτου πο
λίτικου ανδρός. έδημοσίευσεν άλλοτε ό χ , £ .  £οΧο  
μωνίδης Ιν τή  «’Ιωνία».
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αύτών οΐονεί έθνικός τηλέγραφος, δτε δέν συνέ- 
δεεν είσέτι ήλεκτρικόν σύρμα τήν ‘Εσπερίαν 
μετά της Έ ω . Καί μεταδάς λοιπήν είς Τερ
γέστην, ήδη έγγαμος, έξέδωκε τήν Η μέρα»  άπό 
τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1855. Τό έργον τοΰτο, 
ϊιευκολυνθέν κατ' άρχάς ύπό τοΰ έν Τεργέστη 
φιλογβνοΰς κ. ’Αμβροσίου Σ. ‘Ραλλη καί τοΰ 
δαρώνου Σ. Σίνα, ηύδοκίμησεν υπέρ πάσαν 
άλλην έλληνικήν έκδοσιν· τά πρώτα δέ χ ί
λια φλωρίνια δτινα ειδεν 4 Ίσιδωρίδης είς 
χείράς του πλεόνασαντα τών δαπανών προσέ- 
φερεν εί; τδ Γυμνάσιον τής Σμύρνης πρός άπό- 
κτησιν οργάνων τής πειραματικής φυσικής, τών 
*υριωτίρων τουλάχιστον.

Έν τώ φιλολογικώ τμήματι τής ‘Ημέρας 
μεταφράσας έξέδωκε τόν Βασιλέα τών Β ου
νών, πικράν καί ταύτην σάτυραν τοΰ About πρός 
τούς Έλληνας, δτ,μοσιευομέ/ην κατ' έχείνας 
τάς ήμέρας έν τή έπισήμω έφημερίδι τής γαλ
λικής χυδερνήσεως. Έρωτηθείς δέ ύπ'ο φίλου 
διατί χατεχώριζεν έντό; έφημερίδος έλληνικής 
τοιοΰτο ξένονέργον, έχθροπαθές πρός τό ίδιον 
έθνος,— διότι, άτήντησεν, ή Ευρώπη δλη τήν 
-ώραν ταύτην άναγινώοκουια τήν σάτυραν ήμών, 
ώς εύφυεστάτη» δυστυχώς, έπιγελα καθ' ήμών 
χαιτών ήμετέρων πραγμάτων, μή φροντιζ^υσα 
3ν ταΰτα η/αι ψευδή ή ϊληθή, καί πώς ήμεΐς 
μόνοι νά μή λαδ«*μεν γνώσιν τής σατύ.ας 
ταύτης, άφοΰ τόσος κρότος γίνεται περί αύτής 
παρά τοΐς άλλοτρίοις ; Τίς δλέπει δτι καταγε
λά (αι πανταχόθεν, καί δέν φροντίζει ή δέ» θέ
λει νά γνωρίση τί άξιον γέλωτος 0*,έπουσιν είς 
αύτόν, ώστε καί νά διορθώση, άν έχη τι όντως 
άξιογέλαστον ;

Τής 'Ημέρας ή πρόσοδος θά άνέπαυε τδ 
•γήοας τοΰ έπινοήσαντος τήν πρωτοφανή έπιχεί- 
ρησιν έκδόσεως έφημερίδος έλληνικής μεταξύ 
άλλογλώσσων, άν μή έφθονει αυτόν f) τύχη. 
Νέος τις Ζακυνθιος, δν φίλος τω είχε συστήσει 
ώς έχοντα δεξιάν τήν φύσιν πρός άπόκτησιν 
ών προσόντων άξί:υ συνεργάτου εν τώ μέλ- 
.οντι, ουτος μετά έςαετή μαθητείαν έν τώ 

γραφείω τής ‘Ημιρας, έπραξέ τι πρός τόν Ί -  
σιδωρίδην, δχι σπάνιο··, δυστυχώς, έν τή άνθρω- 
τ.6 ητι. Οί ί*τροί είχον συμβουλεύσει τόν συν- 
ά την, άπειρηκότα έκ τοΰ μακροΰ καί διηνε- 

> β ) - νοεροΰ καμάτου, νά μεταβή είς πόσιν ια
ματικών ύδάτων έν ’Ιταλία. Είς ποιον ν’ άφήση 
ιήν έργασ/αν ήν άπήτει ή έφημερίς; Ό  Ζα- 
κύνθ*ος νέος δίν ήτον «ίσέτι άρκούντως έπιτή-

δειος εις τοΰτο. Εΰρίσκετο Ιν Τεργέστη λ ίγ ι ί ί  
τις ΚιρκυραΤο:, δν ό Ίσιδωρίδης, τυγχάνων εις 
τών έφόρων τής σχολής τής έκεΐ έλληνικής 
κοινότητος, εΐχεν εύεργετήσει παραστήσας είς 
τούς συνεφόρους ώς Ικανόν δπως διευθύνγ) αύ- 
τήν, ώς καί έγινε. Τούτον παρεκάλεσε νά συμ- 
δοηθήση τδν Ζακύνθιον νέον είς σύνταξιν τής 
'■Ημέρας, κατά τήν δραχεΐαν άπουσίαν του. 
Τοιουτοτρόπως λοιπ'ον ή έκδοσις δέν διεκόπη, 
άλλ' δτε μετά εΐκοοιν ήμέρας έπέστρεψεν είς 
Τεργέστην, οί δύο άνθρωποι είς οδς ειχεν ά -  
ναθεσει τήν σύνταξιν, συμφωνήσαντες πιρί έκ
δόσεως καί ίλλης έλληννής έφημερίδος έν 
Τεργέστη, παρεσκεύα^αν ήδη τήν έκδοσιν τής 
Κλιιοϋς. Έκτοτε προσέλαδεν δ Ίσιδωρίδης συ- 
νερ^άτην έξ ’Αθηνών τόν κ .’Αναστάσιον Σ. Βυ
ζάντιο·, εύμαθέστατον τούτον νέον, δν ευρεν 
ήδη κεκτημένον τάς ιδιότητας τοΰ άρίστου δη
μοσιογράφου, ώς προικιμαίαι, έκ φύσεως. Ά λ λ ’ 
δ συναγωνισμός τών ?ύο έφημερίδων κατέ^ρεφε 
τήν καί ήδη προσδεβλημένην τοΰ Ίσιδωρίδου 
υγείαν· άμα δ’ ώς ειδεν ούτος, δτι διά τοΰ 
σιδηροδρόμου, δστις είχε πρό μικρού κατα- 
σκευασθη μεταξύ Σερναδόδας έπί τοΰ Δουνά- 
βεω; καί Κουστενζέ έπί τοΰ Εύξείνου, αί εύ- 
ρωπαΐκαί έφημερίδες έκομίζοντο δια τής δδοΰ 
ίκείνης είς τήν Ανατολήν ταχύτερον καί συ- 
νεχεστερον ή διά τώ/ αυστριακών άτμοπλόων, 
άτεφ»σισε νά μεταφέρη τήν έκδοσιν τής 1 Η 
μέρας είς Β:έννην. Έκεΐ έξέδωκεν αύτην μετά 
τού Βυζαντίου, έπί δύο έτη, και έκεΐ διακοψας 
τήν μεταφρασιν τοΰ /ίον Κιχώζον τοΰ Cer
vantes, ήν ειχε» άρχισει νά καταχωρίζη έν τή 
έπιφυλλίδι τή; έρημεριδοί πρό τής έκ Τεργέ
στης άναχωρήσεω,, ά/τικατέστη :εν έν αύτή 
τό πολύκροτον μυθιστόρημα τοΰ V. Hugo, τούς 
Ά θλιους.

Έν Βιέννη παρά τάς προσδοκίας τοΰ συν
τάκτου, οί συ.δρομηταί τής έφημερίδος δέν ηί>- 
ξησαν, ένω  αί δαπάναι εί; τήν πρωτεύουσαν 
έκ ε ίνη ν  ήσαν π>Χ/ώ μείζονες ή έν Τεργέστη· 
τούτου Ι/εκα επανέφερεν είς Τεργέστην τήν έκ- 
δίσιν, ή / όμως, πάσχων ήδη κατά τήν κεφα
λήν δεινότεοον ύπό συμφορήσεων καί ζάλης ά - 
διαλείπτου σχεδόν, παρήτησεν είς τόν Βυζάν
τιον, δστις προσέλαδεν άκολούθως συνεργάτην 
τδι> έν Γερμανία σ.τουδάσαντα τά ν ο μ ί χ ά  καί 
χαταδαίνοντα είς την ‘Ελλάδα άδελφόν αύτοΰ 
’Αλέξανδρον.

Μετά τής ‘Ημέρας i  I. I, Σχυλίσσης λίκ-
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κόμισεν έχ Βιέννης τας ήϊίστας αναμνήσεις έκ 
τής έκεΐσε έλληνικής κοινότητος, ήτις τιμώσα 
είχε προσλαδει αύτόν μεταξύ τών συμβουλών 
της καί έφόρων τής Σχολή;· «Μετά μεγίστης 
λύπης, έγραφον οδτοι πρδς αυτόν, έμάθομεν έκ 
τής έπίστολής ύμών δτι άπεφασίσατε νά έγκα- 
ταλείψητε τήν Βιέννην, ή λύπη δε αύτη είναι 
τοσούτω μάλλον άπαραμύθητος, δσα>· στερού- 
μεθα τής τε προσωπικής άντιλήψεως καί τών 
παραινέσεων ύμών έν ταΐς ύποθέσεσι τή; Κοι- 
νότητος καί Σχολή;».

Κατά τό 1863 δ I. I. Σκυλίσσης έπανήλθεν 
είς Σμύρνην άσθ ενικός καί άθυμών, άλλ' οχι 
χαί δλως άργών. Ειχεν ήδη αποπερατώσει τήν 
μετάφρασιν τοΰ /Jhv Κιχώτον, * δνεξέδωκε και 
είς διδλίον, έπειτα δέ κατά τήν άναχώοησιν τοΰ 
κόμητος Σπόννεκ, συαβούλου τοΰ νεαρού βασι- 
λέως Γεωργίου, έξ Ελλάδος, θλιδόμενος διά 
τά; συνεχείς πολιτιχάς καί υπουργικά; μετα- 
δολάς τοΰ βασιλείου έκείνου. α; έθεώρησε πάν
τοτε ώς κύριον αίτιον τής αδυναμίας καί άδο- 
ξίας αύτοΰ, έγραψε τού; ’Ελληνας χλΙ 'Ελλη- 
δίτας, πολιτικόν ποίημα ιδιαιτέρας μνείας ά
ξιον, άρχόμενον διά τοΰ στίχου,
«Πάλιν ό Σπόννε* σάςπτα ίει, οχ ιδ=  σείς, Έ λ λ α δ Γ τα ι;» 

χαί οίκτεΐοον τούς έν ‘Ελλάδι ώς αείποτε, άπό 
τοΰ Καποδισιρίου, ^ίπτοντας τά οίχεΐα πτα ί
σματα είς τού; κυδερνήτας τής χώρας. Βεβαίως 
δέ δ πρό τετραετίας γράψας τό ποΧύκροτον άρ- 
θρον “ τίς πταίει» Ιν τινι τών άθηναϊκών έφη
μερίδων, δέν έτυχε ν’ άναγνώση τούς Έ λ λ η 
νας καί ' ί,λλαδίτας, πολύ πρότερον έκδοθέν- 
τας. Θά άπέδιδε τά πταίσματα είς πάντα άλ
λον ή είς δν τά άπέδωκεν.

‘Ο ποιητής τών ‘βλλήνωκ χαί ‘Ελλαδιτών 
δέν έκρατήθη τοΰ νά παρενείρη έν τώ έπιλόγω 
μεμψ’.μοιρίας τινάς χαί περί τής ιδίας αύτοΰ τύ-

^ ης· , ,»Μάτην ηλτησα γαλήνην μετα τόσα; τρ ικυμ ίας,
π ίπ ρ ω τα ι να μή γνω ρίσω  τι) τοιοΰτον αγαθόν.
ώ ς άπο βαθέως λάχχου το άνίλχω  μετά βίας,
χ α ίέγγύ ςτο υ  νά τό λά β ω  π ά λ ι/ π ίπ τ ' 6Ϊς τόν βυθόν.

*  Έ ν  τ>) μεταφράσει του ταΰτ») ώ ς χα ΐ είς πά
σας τάς λόιπάς, άπο^αίνετα ι ό Σαιντιλαίριος έν τι] 
πολυσελίδω δ.ατριβή ην άφιίρωσεν υπέρ τώ ν έργων 
τοΰ προσφιλοΰς συμπολίτου μας έν τω  Aonuaire πα
ρατηρεί τις τάς δύο κυριωδεστάτας τοΰ μεταφραστοίι 
ίδιότητας, η το ι γνώ σιν  έντελϊ) άμφοτίρω ν τώ ν γλ ω σ 
σών καί ΰπεραχριβη π ιστότητα  μηδέν έν τοΰ-.οις τό 
δουλικόν έ/ουσαν.

«Έ ξεμίτρησα στενάζων όλα τ ' ανθηρά |J.ou ϊτη , 
πάντοτε τόν νέον χρόνον π ερ ιμένω ν νά χ α ρ ώ ' 
χα ΐ ά π ίχα μα  έλπίζω ν, χα ι μ ω ρ ώ ς.έλπ ίζω  ϊτ ι,. 
t i ;  τό μέλλον νά τρυφήσω, χα ι γηράσχω ν π ρ ο χω ρ ώ ,

«"Ο τανείπα μεταχόπους, μαχρού; κόπους χ α ι ά -
τρύτους,

ο τ ι  ήγγικεν ή ώ ρα, ασθενών, ν’ άναπαυΟώ· 
ανδόες οίς έπόρισ' άρτον, χ’ ?λπισ»  ευσυνείδητους, 
μ  ϊδω  .αν χο λή ν  κα ί οξος α γ ν  ομόνως νά γευΟώ.»· 

Κ α ί τ ο α ύ τ η  μ έ ν  ή  μ ο ίρ α  τοΰ  άνθρω πίνοι*  
δ ίο υ  έν γ έ ν ε ι ,  ά ϊ ικ ω τ έ ρ α  δ μ ω ς  π ρ ό ς  τ ή ν  ά ν α -  
ξτοπ α θοΰ σ α ν  φ ιλ ο π ο ν ία ν .

‘Ο I. I  Σ κ υ λ ίσ σ η ς  ο Ί τ ε  χ α τ ά  τ ή ν  δ ια μ ο ν ή ν  
του έ κ ε ΐ /η  ν  έν Σ μ ύ ρ ν η  έ π α ^ σ ε ν  έ π ισ τ έ λ λ ω ν  
π ρ ό ς  τ ή ν  ‘Η μ έ ρ α ν  π α ν τ ο ία ς  ύ λ η ;  ά ρ θ ρ α . Ε ν 
τα ύ θα  σ υ λ λ α μ β ά νε ι α ίφ ν η ς  τ ή ν  ιδ έ α ν  ν ά  μ ε -  
τ α β η  ε ίς  Ι ία ρ ισ ίο υ ς  π ρ ό ς  έκ δ ο σ ιν  μ η ν ια ίο υ  π ε 
ρ ιοδ ικ ού  π ο ν ή μ α τ ο ς ,  χ ε κ ο σ μ η μ έ ν ο υ  δ ι’ ε ικ ο ν ο 
γ ρ α φ ιώ ν  κ α ί χρ η σ ίμ ο υ  τ α ΐς  έ λ λ η ν ικ α ΐς  ο ίκ ο γ ε -  
ν ε ία ις .  Μ -:τ» β ά ς  λ ο ιπ ό ν  ε ίς  τ ή ν  π ρ ω τεύ ο υ σ α ν  
έ κ ε ίν η ν  » ξ ε δ .« κ ε  τ ά  Μ υρία Ό σ α ,  τό  π ρ ώ τ ι 
στον τοΰτο τ ώ /  ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ώ ν  π ε ρ ιο δ ικ ώ ν  τού- 
π α ν ε λ λ η ν ίο υ , έ π ί  δύο έ τη  ά π ό  το ύ  1 8 6 *  μ έ 
χ ρ ι  τσΰ 1869. Κ α ί π ρ ό  τού του  μ έ ν , λ α β ώ ν  α 
φορμήν έ κ  τ ή ς  τ ό τ ε  έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ί  τ ώ ν  Κ ρ η *  
τώ ν  έ-Λοαψε κ α ί δ ιέ δ ω κ ε  δ ιά  τ ώ ν  φ ίλ ω ν  ύ μ ν ο ν  
έ μ β α τ ή ; ιο ν  “ Φ ο - ή ν  λ α ο ΰ  έν  θ λ ίψ ε ι  ε ϊσ ά κ ο υ - 
σον, θ : ε ' η λ ιθ ο γ ρ α φ η θ έ ν τ α  έν ΙΙοορισίοις μ ε τ ά  
ν α τ α λ λ ή λ ο υ  μ έ λ ο υ ς  ύπ ό  τό ψ ε υ δ ώ ν υ μ ο ν  Κ λ έ ια -  
νο ς  Γ έ λ ω ν ο ; ,  μ ε τ ’ δ λ ίγ ο ν  δ έ , κ α ί  ύπ ό  τόε 
α ύ τ ό  το ύ το  ψ ε υ δ ώ /υ μ ο ν , έ ξ έ δ ω κ ε ν , έ κ  Π α ρ ι-  

σ ίω ν ω σ α ύ τω ς , π ο λ ιτ ικ ό ν  φ υ λ λ ά δ ιο ν , γ α λ λ ισ τ ί  
συ·*τεταγμένον το ύ το , κ α ί έ π ιγ ρ α φ ό μ ε ν ο ν  Le 
Russisme Grec, π ε ρ ί ου δ ά ο ιδ ιμ ο ς  _ φ ΐλ έ λ λ η ν  
St Maic G irardin ε ί χ ε  γ ρ ά ψ ε ι  έν  τ ώ  jo u rn a l 
des D ibats π ερ ιούσ ιον  ά ρ θ ρ ο ν .

Άρχομένου δέ τοΰ 1870, βλέπων τό πολυ
δάπανων τής τε περιοδικής έκδόσεως τών Μι>- 
ρίκιν ’Οσων καί τής ιδίας αύτοΰ συντηρήσεως 
μετά τής οίκογενείας έν τή δλβία έ κείνη με- 
γαλοπόλει, έπεχείρησε περιοδείαν πρός άναζή- 
τησιν νέων συνδρομητών, δτε έξερράγη δ γαλ- 
λογερμανικός πόλεμος, Έδόθη τότε είς τήν 
έμμετρον μετάφρασιν τοΰ Μισάνθρωπον, έτέ- 
psu άριστουργήματος τοΰ Μολιέρου, δπερ, ύπό 
τόν τίτλον Μολιέρου 'Άριστα. Έ ρ γα  έξέδω- 
χεν έκ Τεργέστης είς Sv τεύχος μετά του 
Ταρτούφου, άναθεωρηθέντος καί δελτιωθέντος 
έν πολλοΐς, χαί τού Φιλαργύρον, Τούτον, καί- 
τοι πρό πολλοΰ εΐχεν έ:ελληνίσει δ διδάσκα
λος Οικονόμος, δ έξ Οικονόμων έπιλίγόμενος, 
μετέφρασεν αύτός έκ νέου. Καί τοΰ μέν Μ ιν-
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ανβρώπον ή γλώσσα ηρΟη είς τδν 'ύπατον τής 
χα)λιεπείας βαίιμόν, δν ή καθ' ήμα ; καθα
ρεύουσα έπιδέχεται σήμερον- περ: δέ τή- τοΰ 
φιλαργύρου, πεζή; ταύτης, =Τναι αξιοπερίερ
γο; ή διάστασι; ήτις ΰφίσταται καί μεταξύ οΰ- 
τή; καί τή; τοΰ καιρού καθ’ δν μετέφρασεν ό 
Οικονόμο; (1'S 16). Π;ο; τούτοι; δέβ/.εττει τις, 
παραβάλλω-/ τά. 0 jo μεταφράσεις, άυ,ροτέ ας έ- 
λευθέρα; οΰσαρ, καί τήν διαφοράν τών πραγμά
των καί ή θών τή; Ιλλήνικ^ς κοινωνία;, καί ί- 
δίΐύς τή; Σμνρνα'ύής, έπειδη άμφότεοοι οί με- 
ταφραστα; εθεντο τον ή;ωα τή; κωμωδίας έν 
Σμύρνη. Φέρ είπεΐν, έν τή νεωτερα μεταφρά
σει δέν χαρακτηρίζονται -,λέον οί Υδραίοι ώ; 
πειραται, οΰτε Ν/,ϊρα καλείται ή νή ο; °Γδρα· 
ταΰτα άπέφυγεν δ νεώτερος μεταφραστής, άλ
λως πω; έξοικονομήσας τά π=ρί τήν λύσιν. 
κ ίτοι συνωδά πάντοτε, ή μάλλον είπεΐν πα- 
ρομαρτοΰνια πρό; το πρωτότυπον. ‘Ωσαύτως δέν 
«παντώνται πλέον Ιν τή νεα μεταφράσει λέ
ξεις τινέ; τή; παλαιά; δύσηχοι, μή έπιτρεπο- 
μένης τή; απαγγελία? αΰτών, άπό σκηνή;, είς 
ώτα ακροατών εξευγενισμένων. Το δέ ετι μάλ
λον περίεργον, άπεδοθησαν σαφέστ*ρον έννοιαί 
τινε, τοΰ πρωτοτύπου σπουδαΤαι. ΙΙαραδείγμα- 
τ:ς χάριν, ένω δ Έξηνταβελώνης ζητεί τόν 
κλέπτην τών χρημάτων του, ακούει τόν μά
γειρόν του λέγοντα έν τώ ναγειρείω, «Σφά- 
ξετέ μου τον, ιιαδήσετέ μου τον. κρεμάσετέ μου 
τον!»— Ποιον; κράζει τότε δ Έξηνταβελώνη;, 
τόν κλέπτην μου ;—”Οχι, άπο«ρίνεται ό μά
γειρο;· Ινα διάνον αγόρασα, καί λέγω νά σοϋ 
τόν ιρθ;άσω νά γλύφη: τά δάκτυλα σου.

Τοΰτο τό «σφάξετε μου τον, μαδήσετέ μ,ου 
τον, κρεμάσετέ μου τον» ό Οικονόμος (’άπορον 
είναι πώ;) είχε μεταφράσει «σφάξετέ με, μα
δήσετέ με, κρεμάσετε με,» έξ ου οΰδέν έόή- 
γετο γελοϊον, καί οΰτε ϊ,·ν.Ί.Ί ειχεν έν τβ ι  
τη περιστάσει ή τοιαύτη τοΰ μαγείρου πα,,ακέ- 
λευσις πρό? τά παρασκήνια.

Καί δ ως ή παλαιά εκείνη μετάφρασι; έπί 
πολϋν χρόνον ε!/ε θεωρηθή ώ; έπιτυχεστάτη, 
καί έλλείψει χρίσεω; τών καθ’ ήμά; ήθοποιών 
εκείνη είσέτι διδάσκεται ύπ’ οΰτών εΐ; τα ελ 
ληνικά θέατρα, ίσω; διότι έκείνην έξεστήθισαν 
δκνοΰσι δέ νά έκστηθίσωσι τήν νέαν, ώ; πράτ- 
τουσιν ά'λλω; υ,χ \ έπι τή; παραττάσεω; το» 
Ίαρτούφου, τήν παλαιοτέραν έκδοσιν τοΰ I, I. 
Χκυλίσση διδάσ οντε;, «αί δχι τήν έπιδιορθω- 
θίΐσαν ΰπό τοΰ αΰτοϋ.

"Μόνα έργα μου, Suva δέν 6ά ήσχυνίμην 
να παρουσιάσω ενώπιον σπουδαίων κριτών εΐναι 
ό ΜκτάνβνωπΊς και δ Ταιιτονφος„, ή*ούσθη 
πολλακις ειπων ο έςελληνίσας μάλλον ή αετα- 
φοάσα; * τά δύο ταΰτα. τοΰ κορυφαίου τών κω- 
μωο:ποιών αριστουργήματα. “ Έ  / παντ: ά'λλω 
πονήματί μ-j πρό τούτων, π 1 ήν τών ίΕλλήι·ων 
καί^Ε Ιλκδιτω ν, θά ήρνύμην τό δνομα μουΤ 
ά/ ήτο δυνατόν καί νά τό έςαλείψω. Τόσα πα
ρατηρώ επιδιορθωτέα, και έν αΰτοί; τοιρ μέχ^ι 
χθες $οθεΐσ·ν ύπ εμού είς τύπον, καί τόσον α
δημονώ διά τάς άστοχίας μού, ώστε πλειστα- 

χού θα καΟ'.σ'.ων δυσανάγνωστων έκ τών πολ
λών αλλοιώσεων τήν γραφήν μου.»»

Καί αληθώς είχον πάντοτε άρορμήν να μεμ- 
ψιμοιρώσιν οι τυιτογρα'φοι, δίδοντες αΰτώ πρός. 
διόρθωσιν τά δοκίμια τής στοιχειοθεσία; των. 
Πολλάκις τοΰ; έλυπεϊτο καί τοΰς έδοήθει καί 
αΰτό; ει; τάς χαλεπωτ»ρας τών διορθώσεων 
του. έπειδή^έκ τής μακρας τριβή; τώ»> τυπο- 
'ραφείων ειχεν έκμάθει έντελώ; τήν τέχνην., 
-υνέοη νά στοιχειοθετή άνκυ χειρογράφου,, 
καθ ΰπαγορευσιν τή; διανοία; του. Ιίαρεπο- 
νοϋν.το οί έργάται δτι προσέθειεν αείποτε -καί 
“ ίήρΐΐ, καί πάλιν προσεθετεν αλλα, άλλα ά- 
φαιρών, μεταθετών λέξεις ή φράσεις, έτερ/ς 
δέ άλλασσων χάριν τή; κυριολεξία; ή ιή; ομα
λότατο; τοϋ ΰρους ή τή; αρμονίας τοΰ λόγου. 
Λεκάιι; άν τώ έδιδετο δοκι'μιον διορθ^σεως 
μια; και τής αΰτή; σελιίος, ώ; καί τό ’ίδιον 
του χειρόγρ ■ φον. δίς ή τρί; άντιγεγραμμενον 
υπ aOroj οιτ. τάς άΧΧοκοίΐΐς^ c’jBs-
7U3i= ί ’.ή^χϊτο υ.το τον καλ^μ^ν ή τήν μολυ- 
βζί)* του ανεπαρον. 0 5 τω, μειά ^ α 
έπαναβλέπων αυιο, ευρίσκει δτ» το>μη;ία προς 
το δημοσιάν η:ο n.at εντροπή νά £(ί>ογ] τύτον 
ουτω πώ ή χελημενον εργον. Μετά εν ετο^, 
fJa £7ϋϊ0ΰμ£ΐ να το μεταγριψη μεταοκευ>ζων 
a j 'b  5λό*ληρον. Μετά πΐντΐ Ι:ϊ] ή Οχ
ηρνεΐςο «ίςαυεο α/α/νγή:ως ttqv πατρότητα, <2/

:,! Μ ίταδίοω τον Μ'-λι^οσν εις το έθνος αο» ώ ς 
τον ρνόησα, ο / ι  ο>ς τον avcyv^ov ώ : τον ΐνω τ^Ο ην 
0 / 1 ώ ; τον ή'κουσα χ«1 μ 'τ χ δ ’δ'·» aurov τθ!ου.ονΤ 
μετχ ττΕτοιθήσε'»: οτι και οι πλεΓστοι τώ ν άνα''νόν 
το»ν αυτόν γα λλ ισ τί Οά όαολογήΊω σιν, οτι εξε— 
φ υ γ ί τ ι εις αύτους, το όποιο»; ευρίσχουσιν έν τ»Τ> ε- 
ξελλτ,νισΟεντι,·* ελεγεν iv τώ  προλόγω  τώ ν ΙΜ ο λ ιο 
ρ ό  υ Λ ο ι σ τ  f<> ν νΚρ γ  ω  ν αυτοε ό Ίσ ιζ 'υ ρ ’δης» ά
πο φαινόμενο; αλήθειαν επιχυοωΟεΓααν ηόη υπο της 
ψ>)οου απάντων.
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Jfyt δια τήν ουσίαν, άλλα διά τήν φρασεολο
γίαν.

Έ ν 2:ει 1871 τόν χροσεκάλ=σεν ε!ο Σμύρ
νην χ ρ Ε ίε ρ ό ν  ή μήτηρ αΰτοϋ σπουδαίω; νο- 
σ.ϋσα, η ; καί άποθανούοη; Ικλε.σε τοΰ;δρθαλ- 
μ;ΰ;, μόνον έκ -ιών άλλων τέκνων αΰτή; τυ
χών ένταΰθα. Κατά δέ τήν διαμονήν του ταύ ■ 
την έν -μ ύ ρ ν η  έγραψ·ν έν τή Ά μ α λ β ε 1̂  σει
ράν ά ρ θρ ω ν  περί τοϋ έπικρατοΰντος έκπαιδευ- 
τι*οϋ σνσ ήαατο; ώ; πλημμελοϋ;, ίδίω; δε α 
καταλλήλου προς τά; κόρα;, ά; ή'Ιελεν ά- 
πηλλαγμένας τοΰ σχολοστικισμοϋ, οΰ μό ι ο ί  

κατατρίβοντο; επί ματαίω τόν καιρόν, ο ι αλ 
λως θά άπησχόλουν εί; μαθήματα χρητιμώ- 
τβρα προ; γυναίκας μάλιστα, άλλά καί παοα- 
ποιοϋντο; τή; γυναικός τήν χάριν. Περί τοϋ 
αΰτοϋ τούτου αντικειμένου έλάλησεν άκολούθω; 
καί εί; έπήκοον τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Σύλ
λογος εΰμενοϋ; ψήφου τυχών έξ αΰτοΰ.

Τελευταίον τών μέ^ρι τοΰδε έ'ργων τοΰ ί. 1. 
ΣκυλΙσση, είναι ή εμβριθή; αΰτού πραγματεία, 
ΙΙίρΙ κκταγωγή^ κ·<ί προαγωγή*; τής κκ!) η
μάς έχκλησιασηκής μελφΰίας, προ; ήν έλαβε 
τάς άοοραά; έκ τών ψαλν.ωδ·.ώ< ά; έ'τυχεν ά- 
κροασθεί; έν τα’-; έόραικαις συναγωγαΐ; τή; 
Αίγυπτου Έ » έτει 187;}, παθώ» εκ νέου ΰπό 
συμφο ήσεων χαί «υν-^οΰ; ζαλη; ή-αγκισθη 
να Οιακοψή τά; άναγνώσ:ι; κα:. πάσαν γραφή’. 
‘Η θεραπεία άπήτει μακράν μέν αποχήν άπό 
χάση; διονοητικής έ/ασχ λήσεω;, καί τούτο 
έ*ώ αί άναγκαι τοΰ βίου τ ΰ οικογενειάρχου έ- 
ξεζήτουν παρ’ αΰτοΰ άδιακοπον έργασίαν, γύ- 
μνασιν δε τοΰ σώματος. Ειχεν εΰτυχώ; έν Ά -  
λεςανϊρεία πολλοΰ; και καλοΰ; φίλου;, με- 
ταξΰ τών έκεΐ εύπορωτέρ <ιν, καί έσκερθ/; λο ι
πόν νά μεταβή Ικείσε προ; έ«ζήτί;σιν βιοπορι 
στικοΰ τινο; έργου μή άπαιτοϋντος κόπου; δια
νοητικού;

Ι Ι ρ α γ α α τ ι .  έ εΐ έτυχε τή; ΰποστηρίξεω; τών 
τεφίλιο εί; οΰ. ήλπ»^ε, καί άλλω> ομογενών 
έκ φήμ ς .αΰ ώ/ γινωσκόντων. Ει; έκ τούτων, 
άνήρ παρά παν-ω/ άγατώμενο; καί τιμώμενος 
έπί γενναίοι; φοονήμασι -, ό κ. Ίω-όνηςΚ Χωρέ- 
μης, δεξιωθεί; αΰ:όν ώ; ναναγόν τινχ συμπα- 

:ία; άξιον, τώ παρέσχε θερμήν ά/τίληψιν έν 
τώ εργω το όπ.ΐον μετά καί τώ< άλ/.ων φί
λων ών ουνεβοΰλε>σαν νά έπ.διώξή Ά λ λ ’ άν
θρωπο; δστι; ολον βίον μέχρι τοιαύτη; ήλι- 
κία; κατέόαλεν έν τοΐς γράμμασι, δέν ήδύνατο 
ν' άπίχή τελείως πάση; μελέτης ή άναγνώ-

σϊ'ος. Ά λλω ς δέ. ή μεταβολή τοΰ κλίματος 
κα! ή έπ! ποδός -ίργασία ε:; ήν ειχε τραπή έ -  
φάνησιν ώρελήσασαι α’»τόν καί πρώτον ε^ραψεν 
έλαφρί τινα ποΐί)χά:ια έλληνιστί τε κοί γαλ
λιστί, έκδοθεντα ΰπό τών έλληνικώ·» έφημερί 
δων τή; ’Αλεξάνδρειάς, έ’πειτα ;έ έπεχείρησε 
κατά μικρόν καί '•<jv ειρηιχένην περί έ<.κλησια
στική; μ-λωδίχ; μακράν συγγραφήν, δτε τώ 
1875 τώ έπροτάθη ΰπό τινο; τών πλουσίων ο
μογενών τή; Αλεξάνδρειάς έπιστασία τις σύμ- 
φω<ο; προ, τάς ιδιότητά; του καί διά τήν δ- 
ποίαν ώρειλε νά μετοικήση εί; Α^ήνα;, οποί/ 
έκτοτε διαμένει. Έν Άθήναι;, ή Εθνική Βι 
βλιοθή^η τώ παοέσι^εν άφθο ον καί περιούσιον 
ί>λην πρό; τήν μελέτην, ή; ήρξατο έν Αλεξάν
δρειά· ν ιί ή5η προ δύο έτών εΐδομεν έκ δοΟέν 
διά τή; ίϋ μ έρ η ς  τό ήμισυ τοΰ πρώτου μέρους 
τή; συ'γραφή;· απολείπονται δε άνκδ.τα ρία 
!τερ*μέρη. Έ ξ ών δ άνέγ ωμεν έν τή ΙΙίίηιχ, 
δ συγγραφεύς έρευνα τήν ιστορίαν τής τέχνης, 
οχι διά τρόπου ξηροΰ, συνήθους εις τάς τεχνι
κά, έρεύνα;, αλλά μάλλον έπαγω' οΰ, επειδή 
παρενε'ρει πλεΐστα έπεισόΐια περίεργα, άφο- 
ροντα εί; τά; θυσία; όσα; δ έλληνισμος κατέ
βαλε χάριν τοΰ χριστιανισμού, καί, άρυόμενο; 
τά; μαρτυρία; εκ τών εκκλησιαστι/.ώ» πάτε
ρων, άτοδεικνύει δι’ ά.αταμ»/ήτων επι/ειρ-,- 
μάτων τήν δαβιτι^ήν και λευιιικήν ή:οι ήν 
έδραίκήν καταγωγή · τώ» κα'*’ ήμά; έκ λη- 
σιαστικών μελών. Γοιουτοτρόπω:, άφοΰ ανα
πτύσσει τήν ιδ-:α< αΰτοϋ, ότι «ό σταυ"ό; μέν 
ΰψωσε τόν Χριστόν, ό έλ η'ΐσλό δε τον σταυ
ρόν,» έπιλαμβανεταί τή; Λυσεω; τω; έξή ζη - 
τημάτα»·/.

ά.) ‘Η εκκλησιαστίΛή ή*ώ> μουσική, ή εί
ναι ή :ώ< 'νποστόλωΛ έςέλ'ΐσϋσα βεβαίω: έν
τώ ψαλτήριο» τοϋ Δανί3 έκ τή; συναγωγή; 
μετά τοΰ ΙΙαύλου κηρύττοντος οτι ««ατα τήν 
033 ν, ή.< λέγουσιν αί εσιν οΰ-ι.» λατρεύω τώ 
πα'οώρ θεώ » .— καί τότε εΐ/αι έξ’ ;αντο; ή 
εβραϊκή, και οχι ή έθ>ικη, ώ , π .λλοί, έ ι δε 
καί λόγιοι ένομισαν μέχοι -ο. νϋι , —ή ήλ- 
λοιώθη τοϋ χρόνου πρ;ΐ3<το, ;π τό έθ-ι/.ω ε- 
ρον (έλλη/ικώτερο<). κα· άρα -:.τιτο-πετα« ή 
μεταοτ-λη τή; εκκλησιαστική; μουσ κή; κατά 
τήν ακουστικήν δ.αθεσιν του πληρώματος τής 
έκκλησιας

β’.) Ή  τή; σήμεοον εκκλησιαστική ήμών 
μελωδία είναι αραγε εθνική; είναι έλληνική, 
ώς τήν θελουσιν βί καθ' ημ»ς ίεροψάλται καί
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πολλοί τών λογιών; Ή  μήποτε έτράπη λελη- 
θότως έπί το άηατικώτερον κατά τήν άκουστι- 
χήν διαθεσιν τών τε ψαλτών και τοΰ π/»ηρώ- 
μ»Τ5, τή; Έχχλησίας ήμών έχ τών μακρών 
τή; δουλείας αιώνων;

γ'.) "Αν ηναι τετριμμένη έπί το άτιατιχώτε- 
ρον, (ώς χαί είναι προφανέστατα), επιτρέπεται 
δέ, ώςειδομεν, ή μεταβίλή τής μουσιχής τής 
Εκκλησίας χατά τήν ακουστικήν τοΰ πλι,ρώ- 
ματος αΰτής, Jv τόπω χαί χοό/ω τουλάχιστον, 
διατί νά προτιμώμεν αΰτήν τής τε^ρα^ώνου λε
γόμενος αρμονίας, τής άναντιρρή:ω; τελειοτέ- 
ρα;, σεμνοτέρας καί καιαλληλοτέρας προς έ- 
ξύμνησιν τοΰ θεοΰ;

δ'.) "Αν διαχρίνωνται έν αυτή ίχνη τινα τής 
έλληνικής, ?ιαΰ να μή περιβάλωμεν αΰτά διά 
τή; θαυμασίας άρμο ίας, ά.τοσκορακίζοντες τά 
προσόμοια τή έβραΐκή αυναγωγή χαί τά σαφώς 
αραβικά, μετ’ έχείνων τών μακρών ι, ι, ι, ή 
ο, α, α, έ ; δν ό έκχλησιαζόμενος λαός οΰδέ 
λέξιν εξάγει;

Ά λ λ ’ αρχοΰσι τά έπί τοδ προκειμένου έρ
γου, δπερ εΰχίμεθα άπδ μ^σης καρδίας νά ί
δωμεν εϊς φώς δσον τάχιστα. Κατά τήν διαμο- 
νήναΰτοΰ έν Αλεξάνδρεια συνέβη νά έπισκε- 
οΟή το Κάϊρον. Ε’ίδομεν δέ εν τινι φύλλω τής 
άθηναιχής «Στοάς» δτι άναγνο'υς έπί τής εισό
δου τής πρώτης τών έχει πυραμίδων επιγραφήν, 
μεταξΰ πολλώ< άλλων, βαθεως έγ»εχαραγμένην 
έλληνίκοΐς γράμμασι, τήν έξή;· «Ζήτω τό Σύν
ταγμα τής ‘Ελλάδος δσον χαί αί Πυραμίδες, 
Αλέξανδρος -ούτσος,» έξήγαγε τδ χαρτοφυλά
κιο», χαι λαβών τήν μολυβδίδα Ιγραψεν ΰπ’ 
αυτήν τδ επόμενον πρδς τον Ελλη·, α ποιητήν 
έίστιχον·

«Τό Σύνταγμά σου σώζεται, άλλά κατέστη £μ-
παιγμός.

Γενναΐον μέν τό φάρμαχον, αλλο δ ’ ewcrjut ό
σφυγμός.»

Τοΰτο δέ διότι εΟεώρησεν αείποτε τάς έν 
Έ λλάδι συνεχείς ύπουργικάς καί κυβερνητικάς 
μεταβολάς, ώς τήν χυριωδεσιάτην αιτίαν τ ή ς  

παρούσης αδυναμίας καί άδοξίας τοΰ ελληνικού 
βασιλείου. “Αλλως δέ, αΰτδ τοΰτο τό φρόνημα 
έξεδήλωσεν, ώς ε'ίδομεν, χαί έν τώ ποιήμαη 
Έ λ λη ν α  xal ‘Ελλαάΐται ου τό συμπέρασμα, 
δτι αί τοσαΰται συνταγματικοί ελευθερία’, πρώι
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μοι άπεδείχΟησαν είς λαόν είσέτι μή ϊιαπλα-
σθέντα δι’ αΰτάς, έπειδή μόλις ί  λαός ουτος 
άνέκυψεν έκ τής μακροχρονίου άθλιότητο;.

Τελευτώμεν λέγονιες, δτι δ 1. I. Σκυλίσσης, 
Xuti μαχιάν τής γενετείρας αυτοΰ Σμύρνης, αεί
ποτε αΰτήν άναιρέρει μετά πόθου. Είς φίλον έρω- 
τήσαντα αΰιδν έσχάτως, και διατί λοιπόν δέν 
έπανέρχεται είς αΰτήν ;— Όπου άλλοΰ 3ν τ,μαι, 
άπεκρίθη, μέ τήν ιδέαν δτι είμαι ξένος, οΰδε- 
μίαν αισθάνομαι έν -.ή ψυχή δυσφορίαν έπί τή 
στερήσει τώ\ δικαιωμάτων τοΰ π ο Λ ίτο υ ' είς τήν 
Σμύρνην ομως διαφέρει τδ πραγμα. Έκεΐ μ’ εί
ναι αφόρητος ή ιδέα, δτι έν τή γή τών γονέων 
μου, έν τώ τόπω τής γεννήσεώς μου, στερούμαι 
τών δικαιωμάτων χαί τοϋ άνθρώ"ου αΰ:οΰ. 
Ά ν  είχον άλλως τά πράγματα, βεβ ιίως έ -εί θά 
έπεθύμουν νά κατέλυα τόν βίον μάλλον ή είς 
τάς Αθήνας αΰτάς.

Και έν τούτοις, ά'λλων μέν Συλλόγων δ ΐ. I. 
Σκυλίσσης είναι μέλος έπίτιμον, τοΰ δέ Σμυ_>- 
ναϊκαΰ Μουσείουχαί τής Βιόλιοθήχης έχ ήθη έ- 
πιστέλλον άλλά τοΰτο ίσως κατά τό «οΰδείς 
προφήτη; Ιν τή ιδία πατρίδι».

Ο ΚΛΑΙΠΝ ΒΡΑΧΟΣ
(Κ ατά  xtv ίΡώσσον ποιητήν Λερμοντώφ)

Ε?ς τοι>ς κόλπους ενός βράχου άνεπαύετο νεφέλη 
το ευρύ ίο υ  στέρνον λο(την ε /ουσα  ερατεινήν, 

Ά λ λ ' ό άνεμος επήλθε, νά την  απόσπαση θέλει 
κ ' εΤπεν αυτη «ΧαΤρε βράχε, πρέπει νά σ’ α -

φήσω νυν.

«Ναι, Ιπό&ουν νά δ ιάγω  σοΰ πλησίον, ά λλά χ α ΐρ ε !
Φ εΰ! ούδεις τό πεπρωμένον ν* άποτρέψη είμπορεΐ. 

Σ υνεχώ ς. κ α \έ  μου βράχε, πρ^ς ε μ ί τον νοΰν σου
rip*

^ τ ις π ώ π ο τ ’ εϊς το μέλλον πάλιν δέν Θάσε ευρή.»

Μ έχρι τοΰδε δ ίχ ω ς  δάκρυ, ανευ γέλω τος κ ' Ιλ -
πίδων,

προς τόν ουρανόν ό γίγας ξηραν ΰψου κορυφήν. 
Ά π ό  ιή ς  στιγμής πλήν ταύτης άπό τώ ν £ω γμώ ν

του εΤδον,
δάκρυ φαεινόν νά λάμ πη  είς τήν μαύρην του

μορφήν,
Σ. 1. Π.
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«. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Θ Ε 0Φ .—  Σελ. 67, 81. 
ί .  ZAKYPHS Δ I.—  40, 58 

.  γ. Κ 'ΠΑΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ ΧΓ —  1,345.
δ. KAPAAHS Δ. Κ.— 308 

j-x . ΚΟΥΡΜΑΚΤΗΣ ΑΝΔΡ. 348,376. 
ζ, ΚΡΕΝΔΙΡΟΠΟΥλΟΣ ΜΙΛΤ. Ν , - 3 7 2 .  
η. ΛΙΜΠΚΡΟΠΟΓΑΟΣ API ST.—  194. 
θ. ΑΥΙΖΕΡΟΙΙΟΓΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.— 26,264, 

367.
ι. ΜΕ Ι ΜΑΡΟΓΛΟΥΣ Ε.— 272. 
χ. JSIKOAA l A H i ΟΔ —203. 
λ. ΠΑΝΤΟΑΕΩΝ ΚΜ —  127. 
α. ΙΙΑΠλΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦ. 1.—  8,13, 15 

17 ,27 .29 ,42 ,45 .48,49.60,12,78,90,95 
97,109, 112, 123, 142, 143, 1 54 ,16J , 
170, 2 0 8 ,2 2 7 ,2 2 8 ,2 3 8 ,2 4 9 ,2 5 2 ,2 5 8 , 
262, 270, 284, 304, 308, 3 1 4 , 357 , 
363.

ν. Ρ \Γ Κ α ΒΗ2, A. P .— 101. 
ξ, ΣΓΟΥΡΟΣ Κ. Α.— 117.

ο. Σ . . .  Δεσποινίς Α.— 331,371. 
π. -Ο Λ Ο Μ Ω ΊΛ Η ϋ 1ΩΚΡ. Σ. -  6 ,11 ,16 , 

22 .25 ,30 .33 ,43 .53 ,62 ,64 ,65 ,75 ,S7,93, 
107 ,111 ,113 ,125 ,129 ,136 ,144 ,151 ,16  
Ο ,I61.17S  177 .187 ,196,205,213, 2*5, 
229 ,241 ,250 ,252 ,276 ,^77 ,288 ,2.»6,32 
7,341,371,373. 

ρ. ΣΓΑΗ Δεσποινίς ΑΝΤΙΓΌΝΗ I.— 365. 
σ.ΣΤΑΗΣ ΣΤΕΦ.— 3,18,75. 
τ. Τ1ΜΑΓΕΝΟΥΣ Δεσποινίς ΟΥΡΑΝΙΑ, 

0 . -1 6 7 ,1 8 2 .2 0 1 , 219, 282,316. 
υ. ΥΠΕΡίΔΗΣ Γ. Κ — 4, 20, 23, 32, 3 5 , 

38, 51, 56, 6 9 ,8 0 ,  86, 105, 115, 
119, 128, 131, 135, 140, 145, 156, 
1 6 4 ,1 7 5 ,1 7 9 ,1 9 5 ,1 9 7 ,2 1 1 ,  ^ 6 ,  
221 ,223 ,230 ,233 . 245,245, 249.-'55 , 
266, 274, 280, 287 , 290, 300, 806 , 
309,315,3  > 9 ,334.3 38 ,3 5 2 ,3 5 9 ,3  7 9.

, <ρ. ΦΑΡΔΥΣ Ν. — 305.
χ . ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Γ.— 15» 1, 223.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ
Τ Ο Υ  Π ΡΩ ΤΟ Υ  ΤΟ Μ Ο Υ Τ Ο Υ  Β Ι Ι ί ΐ ν Ό Ϊ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Περί τοΰ ίουκολικοΰ ποιητοΰ Βίωνος τοΰ 
Χμυρναίου (γ) 1·

' Ανέκδοτοι έπιστο! αί Ά8αμαντίου Κο- 
ραή (υ; 4 ,  20, 35, 51, 86, 115, 164^280. 

11ερ· τώ - παρ' Έλλησι βιβλιοθηχ. (μ) 17,49. 
Άρχή τοΰ πολιτισμού (π) 23, 5 3 ,8 7 ,1 5 1 . 
‘Η άοπίς τοΰ Ά χιλλίω ς (ξ)  ̂ 117.
‘Η ιατρική παρά τοΐς άρχαίοις Ελλη- 

σιν (υ) 135.
Αλέξιος Σπανός (υ) 179 ,197 , 216, 230. 
‘Ο £χλήμαν περί τής Έλλ. γλώσσας (τ) 219. 
Είς βυζαντινός ποιητής (υ) 245.

ISTOPIA.

Πέτρος δ μέγας (π) 6
Βυζαντινοίουλγαρι* οι πόλεμοι (π) 33, 65» 

1 1 3 ,1 2 9 ,1 6 1 ,1 7  7, '  1 3 ,2 2 9 ,2 7 7 ,3 4 1 , 373- 
Οί Φανοριώται (υ) 38, 5 6 .
Οί κατά τήν ιζ’. καί ιή. έκατονταίτηρίδ* 

συμδαντες έν Σμύρνη σεισμοί (6) 40 , 5 8 .
‘Ο πληθυσμός τή; Σμύρνης \υ) 69.
Περί τοϋ έν Π^ρισιοις ιριλελληνικοΰ Συλ

λόγου (μ) 97 .
‘Η φιλική έταιρία έν Σμύρνη (υ) 131.
Οί έλληνιχοί σύλλογοι έν Εΰρώπη (υ) 147.
λί*ατερ!να Κορνάρου βασίλισσα τής Κύ-
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πρ;υ rit) 350.
Ό  έλληνικός τύπο; πρό και έπ'ί της έθνε- 

γερσίας (υ) 309.
‘Ιστ:ρία βιθίοπος μουσιχοΰ ( μ )  357.

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΑ.

’Επιστημονιχαί σταχυολογίαι ( μ )  15.
Τό φω·ίγραιον (μ, ν) 42, 101.
To πρώιόν ατμοπλοϊκόν πείραμα τοϋ Φούλ- 

-ων:ς (μ; 258.

Π Ε Ρ ΙΠ Γ ΙΙΣ ΙΣ .

Συμβάντα έ; ;ή Άφοική ( μ )  8, 6 ' \  90, 123.
J 70, 2ι 8, 238, 284, 263,

S E M I ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Οί Αθίγγανοι ύπό Πούσχιν (υ) 105,119.
‘ Ο  θάνατο, χοΟ Κ ά λ μ α ρ  κ α ί Ό ρ λ α  ύπο Β ύ -

ρωνος (π/' 296.
Αίλλα ‘Ρόζα δημ. σκανδιναυίκόν διήγη - 

μ « (°) 331,

Α Ν Α ΤΡΟ Φ Η — Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Ϊ1 ΙΣ .

Τό ζεύγος ώ; πρός τήν ανατροπήν (μ) 72,
‘Η μήτ^ρ τοϋ Ui/ασιγχιώ νος, (τ) 3  ,6 .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΕΙΚΟΝΕΣ.

Μια σελίς τοΰ κοινωνικού βίου (υ) 23.
’Εν -ώ β-.ω (υ) ]4 0 , 156.
Επιστήμη χαί πίστι; (υ) 255.

‘Η τής Χλώριδος λατρεία (μ) 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ.

304.

Πέτρος ‘Ρο^βίνο; (χ) 20'5.
‘Η τελευταία ήμ. τοϋ Κορρεγίου (χ; 191,223.

Λ Γ Ο Ρ Ε ΪΣ Ε ΙΣ .

Π-:ρΐ φιλοδοξίας σχετιχώ; πρός τό Τήτημα 
τή; ήμέρας (α) 6 7 ,8 1 .

Προςλαλια (I. Καπλανίδου 345 .
Περι τή; εί; τόν θ»όν έμπιστοσ. (ε) 248,376.

ΝΕΛ ΕΛΛΑΣ,

Ά λ .  Ρ .  ‘Ρ α γ χ α β ή :  (υ ) 221.
Σ χ α ρ λ .  Δ. Β υ ζά ν τ ιο ς  ( υ ) *22.
Θ . Ό ρ φ α ν ίδ η ς  υ ) 249.
’Α χ .  Π α ρ ά σ χ ο ς  ( μ ) 249.
Σ π . Β α σ ιλ ε ιά δ η ; (π ) 2*8-
I .  I .  Σ κ υ λ ίσ σ η ς  (μ) 385.

Π Α Ν θΕΟ Ν  ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛ ΛΗΝΙΣΤΩ Ν.

Β ρ ο υ νέτο ς  δέ  Π ρ έ λ  ( u j 233.
Α ίμ . Α ε γ ρ ά ν δ ιο ;  ( μ ) ' 288.
Γ κ ιλ φ ό ρ δ ο ς  ( ν ) 287.
Κ ά ρ ο λ ο ; Γ ίδ ε λ  ( μ ) 3 14.
Μ α ρ χ ή σ ιο ς  Σ α ιν τ ιΛ α ίρ ιο ; (υ ) 315.

ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΙΚΑ.

Σεράγιον (π) 
Πετρουπολι; ''μ)
41 νήσ-,ς Κύπρο; (τ)

136.
154.
201.

Ε Π ΙΣΗ Μ Α  ΕΓΓΡΑ Φ Α .

Μ ία  έπιστολή τοϋ Νεσελρώδ 104.
Προχή^υςι; τών «‘Ελλ. Χρονικών» 243.

ΒΟΤΑΝΙΚΑ.

‘Ιστορία τοΰ ρίοου m  
•Η βανιλλέα (τ)

167 ,182 ,
282,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Τό Κισσάνθεμον (α) ] 1 25.
Ό  π,ιρρόθρι; Κ 'Ρ;φλης ''μ) 13, 27, 45.
Ή  δύσκολος θεραπεία (π) 43, 6 ,'. 93,
Ό  σιδηρουργό; Πείρος Πώτ ("μ) 78,95,109. 
Ή  Διονύτσα (π) «73, 187.

Ή  θυγατηρ τοϋ Α·σίλα (π) 205 ,225 ,241 ,254 . 
Τής πνιγμένης ιό ;εφύρι (μ) 262.
“Εν ιταλικόν δράμα (θ) 264.
Σίσχα βάν ‘Ροσμάελ ή ή θυγάτηρ Γοϋ παν- 

τοιοπώλου (υ) 266, 296. 319, 352 382,
Ή  ύπνώττουσα σκιά (υ)300, Η34, 359. 379 
‘Ο άνασκολοπισθείς (π) 327.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ Π ΕΡΙΕΡΓΑ .

Προορατικόν τυφλού 31.
Τίς 6 μετακόμισα; τό βάΟρον τοϋ άνδριάντος 

τοϋ μεγάλου Πέτρου 47.

Τιμαί τροφίμων κατα τήν ιζ'. καί ιή, έχα- 
τονταετηρίδα (μ) 142·

Άφορισμό; (υ) 195.
Ψήφισμα τοΰ σχολ. τών Κυδωνιών (υ) 272,

ΟΙΚΙΑΚΗ 0 ΙΚ 0 Ν 9 Μ ΙΑ .

Διατήρησις τών δργανικών ούσιών ( ζ )  3,18.

Σ ΪΜ Μ ΙΚ Τ Α — Π ΕΡΙΕΡΓΑ .

Β Ι Ω

Έ χ  τών μικρών τά μεγάλα (θ) 26.
Οί έμβροφόροι (μ) 29,
Τό θϋμα τής άφοσιώσεως (π \ 30.
Άνάβασις τοϋ λει,κοΰ δρους (σ) 75.
‘Η έκδίκησι; ενός πιθήκου (κ) 75.
Τό πρώτον έν Βιέννη χαφφενεΐον (π) 124. 
Ωφέλιμοι γνώσεις (λ) 127.
‘II φωνή τής άνοίξεως (η) 194.
‘Η φιλία (μ; 227.
Πρός τήν ‘Ελλάδα (t) 272.
Φυσικαί ίδιοτροπίαι (ρ) 365,
Είς αθώος χαί ένταυτώ έ'νοχος (0J 367.

Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ .

Τό έρφανό (π) 8.
‘Η αθανασία (υ) 16.
‘Η έλληνίς Μοΰσα θρηνούσα (μ) 48.
Αί σφαγαι (π) 64.
Μετά διαμονήν έν τω νεχροταφείω (υ) 80. 
Ή  χαρά (μ) 112.
Ή  Ειμαρμένη (υ) 128.
Ό  ποιητής (π) 144,
Τό μέλλον (μ) 160.
Ή  πενία (υ) 175.
‘Η άνάμνησις (π) 196.
Ή  έμφυτος θρησκεία (υ) 211·
Έρημοσύνη (μ) 228.
Τό Τον (υ) 244.
Ή  άρχαιίτης (π) 276.
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’Οδύνης πέλαγος (μ) 308.
Τή Ευαγγελική σχολή (δ) 308 .
Οί σιγώντες (υ) 338.
‘Η ανία (ξ) 371.
‘Ο μαρμάρινος σταυρός (π) 371 ,
Τή κυρία Α. Σ. (υ) 372.
Τό ρόδον κ’ ή κυπάρισσο; (ζ) 372.

ΠΟΙΚΙΛΑ.— ΑΝΕΚΔΟΤΑ.— Μ ΥΘΟΓΡΑΦΙΑ!, 

370 , 274, 306 , 369 .

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 32, 1 1 1 ,1 4 3 , 160. 
ΑΣΤΑΧΕΙ2 ΚΑΙ ΙΑ 48, 273, 307. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ 305.

Ε ΙΚ 0Ν Ε 2.

Πέτρο; ό Μέγας 9.
Πέτρος ‘Ροΰβενς 2 0 5 .
Ά λ . Ρ. Ραγκαβής 230 .
Σκαρλ· Δ. Βυζάντιος 231.
Βρουνέτος δέ Πρέλ 236,
Αίμ. Αεγράνδιος 237.
Θ. Όρφανίδης 260.
Ά χ . Παράσχος 261.
Γκιλ φόρδος 292,
Σπ. Ν. Βασιλειάδης 293.
Κάρολος Γίδελ 324.
Μαρκήσιο; Σαιντιλαίριος 325.
I. I. Σκυλίσσης

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ.

Τοϋ έφοδιαστικοΰ τοΰ ίερέως τής Φιλικής ε
ταιρίας, 137.— Τών υπογραφών: ‘Ραγκαβή, 
230 .— Βυζαντίου, 231.·—Βρουνέτου δέ Πρέλ, 
236 .— Λεγρανδίου, 2 3 7 .— Όρφανίδου, 260 .—  
Παράσχου, 261.— Γκιλφόρδου, 292.— Βασι- 
λειάδου, 293.— Γίδελ, 324 .— Σαΐντιλαιρίου, 
325 .— Στανωπίου, 345.— Σκυλίσση, 387.
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Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ ΙΣ  ΤΩ Ν  Κ Υ Ρ ΙΟ Τ Ε Ρ Ω Ν  Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Ω Ν .

Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ .
Σελ. στηλ. 

7 ά.
» β'.

12 
16 
22 
30 
»

α
»
»
»
6'.

άνάγνωθι
Άλίξίεβιτς

τούτων

στιχ.
4  

13
18 άφήσας
20  άβαιρετέον το άρθρον ή 
16 κατάςασιν ή έξ αυτής
22 

7
Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ .

τόν ούδ'ον 
περιστεράς

151 » 33 του
152 » 21 5τι
154 ά. 15 τοΰ

Α Τ Γ Ο Τ Σ Τ Ο Σ .
J 61 β . 11 Μεσημβρίαν
163 ά. 39  δ διασχίζων

» ‘Η δ'. ΰποσημείωσις δέον νά έπιδιορθωθή 
οΰτως: 4) Παραφθορά της λέξεως 

Άγχίαλος καί ούχ; ό διασχίζων

34 6'. 19 κλίσιν των J67 ά. 26 Μήδα
45 » 13 'έξις » » 38 Μήδεω
54 ά. 26 Σανσκριται 168 ά. 38 κατέλειπον
» » 14 άπαντα 168 6'. 36 έστρώννυτο

61 1) 31 προοΟετέον ών 169 ά. 9 ταξειδεύβ
» 6'. 25 φύλλωμμα 173 ά. 17 συνίστανται

63 ά. 22 ειπεϊ » β’. 8 καταρέει
Μ Α ΙΟ Σ . 174 » 5 τάς

72 — 11 ή λέξις διάφοροι γραπτέα 175 ά. 2 άπο
ούχί υπδ τήν στήλην τών 176 ί \ 24 έγκρύπττ)
'Ελλήνων άλλά τήν τών 182 β'. 3 οπαδοί
Ευρωπαίων. 184 ά. 33 έρυθρόν

73 6'. 15 αύτά 185 β'. 42 γαλακτόχρωα
» » 18 ύποδεεστέραις 186 β'. 10 άχρόου

74 » 26 αδιάσπαστος 188 ά. 1 ίίέαν
88 » 18 παρακινούμενοι

έν!
189 S'. 24 σε—

92 ά. 31 196 > 32 λήθη
93 η 14 καθιστώ/τα » » 4 ψυχής
94 « 25 'Εγώ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ .
» » 4 ί Όκτάβιος 201 » 12 Κυτίου

96 ά. 32  ’Ακριβή μου Φαδερλάνδη At σελ1ίδ. 2^3 — 230 διορθατέαι εί; 2 ΐ 3 — 220.
» β'. 13 » 227 β'. 22 παρεξηγώμεθα

ΙΟ Ύ Ν ΙΟ Σ . » ά. 40 ήώς
98 6'. 26 προσθετέα ήλέξις σύτους 228 β'. 14 Σκέψις

100 ά. 3 τελέως 230 ά. 19 κατώρθωσαν
I) 6'. 27 παρ «τηρήσεων » » 29 [άρχαίας Έλληνικής

107 » 32 άμάξης 1) β'. 42 παρότ ρυνσις
110 » 33 μέσου 221 ά. 41 ρωμανικα!
114 » 12 Βουλγάρους Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ .
127 ά. 17 V Ρ JΖαοοιας 231 ά. 18 ΰπίρβάλλοντος

ΙΟ Ύ Α ΙΟ Σ . 239 » 20 μοΰ
139 » 32 τ:ν οΰδον 240 » 20 βανάνων
143 » 26 α’ίτια 253 » 3 καί—
142 δ'. 11 άνάκτισιν 254 » 26 συνωφρύθη
144 ά. 33 Σιωπής 260 » 9 έξαλειπτέα ή λέξις έ'ργων

» 6'. 36 ‘Αδη 272 » 18 τομάς
» » 38 αυτούς 270 β'. 22 Σολομών
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Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ . 317 ά. 31 έγίνετο
277 ά. 18 ήδιαφόρησε 318 » 8 κτηματιών
278 » 30 έτι 319 ά. 31 έξέλεξεν
279 » 11 τοΰ ίππου 327 6'. 36 τοσοϋτον

2 82 β'. 13 άπαλή 338 » 8 προβάλλει
282 β'. 22 ley ou legitime 339 ά. 36 ποθοΰσι
283 ά. 16 ένόνωσιν » β'. 33 νάποπλαναται

» 6'. 11 οζώδες
» » 12 τό μήκος ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ .
» β'. 14 σχισμάδας

13 χωρίου» >1 24 ά'μιχα 363 ά.
» Ν 33 ήμιβναπεπταμένα 364 » 33 έμοί

284 ά. 9 διακεχυμένα » β'. 8 έοήμαινεν
η ά. 11 σφαιροειδή Μ 6 '. 21 δειλιάσας

286 » 15 τεθειμένοι 365 ά. 3 — 8 μετατρεπτέ» 8ΐς τον ένικον
289 35 δολοφόνον. 373 ■κ 19 άλλου
290 ά 8 Καλλεργών 376 » 3 Τούρκων

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ . Μ » 6 τών
314 β'. 12 παιδαγωγικά
316 ά. 19 εξεων

Κ Α ΤΑ Λ Ο ΓΟ Σ ΤΩΝ ΕΝ ΣΜ ΤΡΝ Η
Κ Τ Ρ ΙΩ Ν  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ω Ν .

’Αποστολίδης Κύριλλος ίεροδιάκονος. 
Άσθενίδης Γεώργιος.
’Αλευράς ’Ιωάννης.
Άξαρλης Γεώργιος.
Άγγελόπουλος Νικόλαος. 
Άνδρεάδης Ευάγγελος 
’Αντωνίου Δ.
’ Α ΐδ ιν λ ή ς  Ν ι/ .ό λ .
’Αρεάλης Δημ.
’Αθανασίου Ζήσης 
Άμπιτζόγλους Ίωαν.
Αλεξάνδρου Π. Δ.

B a r k s h i r e  W .
Βέλλη; Π.
Βεργιάδης Γ.
Βέμπερ Γ.
Βέρας θ .
Βασιλειάδης ’Αλέξανδρος 
Βρετόπουλος ’Αλέξανδρος. 
Βρετόπουλος Δημήτριος

Βεναρδος Χαραλ. 
Βαλιζές Άντ. 
Βασιλακάκης Δημήτριος. 
Βουτσινας Κλεάνθης. 
Bot/τσινας Φωκίων. 
Βερεκέτης Ν. Σ.
Βλέσσας Στυλιανός. 
Βαρδόπουλος Δημήτριος.

J

Guigoard Const 
Γαβριήλ ’Αλέξανδρος. 
Γρηγοριάδαι αδελφοί

Δροσόπουλος 'Ανδρέας 
Δημητριάδης Ε. Παντολέων. 
Διακάκης Μιχαήλ.

Διμίτο(·λους Μιχαήλ, 
Εϋαγγελινίδης ’Ιγνάτιος. 
ΕύσταΟόπουλος Σωκάρτης



Ζαντινόπουλος 'Ιωάννης. 
Ζωγράφο; Μιχαήλ.

Ήλιάδης ’Αριστοτέλης.

Θωμαίδης Θωμάς.

Ίατρδς Θ, Κ.

Κυνηγός Ο.
Κασιμάτης ’Αριστείδης. 
Κοντόπουλος*Γεώργιος
Καρίππης Κ. Ν.
Καστέρη ’Αθηνά.
Κοντολέων'Ίερόνυμος ιατρός. 
Κόκολας Π.
Καραλής Δημήτριος. 
Κάσδαγλης Σοφ.
Κοράλλης Κ.
Κουλαευς Φιλιπ.
Κρής Στυλιανός.
Καραγιάννης ’Αντ. 
Καρλόγλους Νικόλαος 
Καρλόγλους Σζεψ. 
Κυ8«βνβπούλου 2οφία.
ΚαροΒσος ‘Ηλίας 
Κιουπετζόγλους'Δ.

Λάσκαρης Άριστοτ. 
Αεβεντόπουλος Κ. Ν.
Λάτρης Ά λεξ.
Ααιμογιάννης Π.
Λίμπερόπουλος Άριστοτ. 
Λυτζερόπουλος Κωνστ.

Μαλαμας Γιώργιος.
Missiri Edm.
Μιχαλόπουλο; Ίωάννης. 
Μιχαλάκης Ν. Β.
Μεϊμάρογλου; Εΰαγγ.
Μάγνης Ν.
Μουτάφογλου Κ. Α.
Μιτσοτάκης Γεωργ.
Μισθό; Δημήτριος, 
Μανιατόπουλος Σπ.
Μαριάνου Γεώργιος.
Μπόσκοβικ Β.
Μβυρΐκος Γ.

Νικολαίδης Μιχαήλ,

400

Νικολαίδης Λουκάς 
Νικαλαίδης Ν. Κ. 
Νικολάου Δημήτριος. 
Νικόδημος^Πρωτοσύγγελος.
Νικαλαίδης Αλέξανδρος.

0<κονομίδης Σωκρ.
Όμηρος Θεόδωρος.

Πετρόπουλος II.
Παλαμάρης Νικόλαος. 
Παπαδόπουλος Μ. Γ.
Ποϋλος I. Ν.
Πρωτούλης Αντώνιος. 
Πρωτοπάτζης Άντ.
Πεζάρας Ξ,ενοφ.
Παπούλιας Γεώργιος. 
Παπαμιχαηλώφ Άχιλεύς. 
Παπαμιχαηλώφ Κίμων. 
Παπανασιασίου.
Πολίτης X. ιατρός. 
Παπαδόπουλος Θεμιστοκλής. 
Πάντος I,
Παλαιολόγος Εύαγ.

Ραπτόπουλος Στυλ.
Ρίκκης Σπυριδ.
Ροδοκβνάκη; Α. Γ. 
Ροδοκανάκης Λεωνίδας. 
Ρονοκανάκη Πηνελόπη.

Σολομωνίδης Ξενοφών. 
Σκουλικίδης Ιάκωβος.
Σώκος Νικόλαος 
Σαρατζόπουλος Λημ. 
Σαριγιαννάκης Κ. Ν.
Στάης Στεφ.
Σολομωνίδης Φωκίων 
Spench D.
Σαβέρας Στειρ.
Spath G. Α.
Sonsino Joseph. 
Σαριμπάλογλους Παντ, 
Στραφετίνογλους Άβρ. 
Σαχσαμάνογλους Σεραφείμ. 
Στεφανίδης Γεωργ.
Σκίτμωρ Πέτρος 
Σαραντίδης Θ. Σ,

Τερζόπουλος Άλεξ.

Β Ι Ω Ν

ϊσιβιλής Άθαν.
Τρεμοϋλης Γεωργ.
Τσιμέρης Κ. Δ.
Τζαμπάζης X.
Τομπρώφ Μιχαήλ.

Φακίρης Μιχαήλ.
Φαφαλέν I.
Φατσέας Ίάκωβ.

Χρυσάκης Μιχαήλ. 
Χαρίδημος Ίωάν.
Χα. Κωστής I. 
Χαμουδόπουλος Χρηστός,

Ψαλλιδόπουλος Κωνστ,

Έ ν  ' Α ϊδ ιν ίφ  
Λαμπρυνίδης Άποστ. 
Λυμπερόπουλος Άλεξ. Π, 
Μιχαήλ ’Ελευθέριος. 
Πουσκουλίδης Γεωργ. 
Πρωτούλης Αντώνιος. 
Φουρναράχης Βασίλειος.
X. Βασιλείου Νίκολ.
X. Αθανασίου Είιαγγ.
X. Γεωργίου Κανστ.

A . Β . Σάμος.
Άλεξανδρίδης ‘Ηρακλής. 
Νικολαίδης Μ.
Πονηρίδης Άντ.
Τρακάκης Ίωάν.
X. Δημητρίου Μιχ. 
Χατζιδάκης Δ.

Βονρνύία.
Καλλίνικος 'Ολύμπιος Ιερείς. 
Ρωμανίδης Δ. ίατρδς. 
Ψαλτόπουλος Μ.

Κιρκαγάτς.
Μουσκέτα; Άριστ. Γεωρ.

Ν αζλϊ 
Αβράμογλους Κωνστ,

Θήρα 
Βαλασσόπουλος Ά θ.

Χ ίος
Άνδρεα'δης Νικόλαος, 
Φανουρακι'ας I.

Άθήναι.
Πάγκαλος Θεοδ.
Ταλάσιος Χαρίτων.

Βίνχ*. Λ Ιγίπ του . 
Άναγνωστόπουλος "Ιωάν. 
Γερασίμου Χρηστ. 
Παπαπαντελίδη 2*6ασμία. 
Πατρινοϋ ’Αργυρή.
Paluna J.
Στάμπας Δ. Μ.
Τούλλιο Βέλλα Σ,

Ιο ν χ  Α ίγύπτον  
Γεωργιάδης Χρηστ. 
Παπαπαντελίδης Κ.

Τεργέστης 
Άφεντούλη Πηνελ.
Γεωργιάδης Δημ.
Πάντου Θ, Αικατερίνη 
Πάντος Νικ. Γ.
Σταύρακα Αγλαΐα.

Παρίσιοι 
Γεωργιάδης Παν.
Ζακύρης Δημ.

ΧάλΙ* Γβρμανίας 
Βλάμος Γεωργ.

Δονδίνον 
Πρωτοπάτζης Κ.


