
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1870. | ΤΕΥΧΟΣ IB'.

Ό μήν Αύγουστος.
‘Ο μήν ούτος εις τδ ’Αλβανικόν μηνολόγιον εκαλείτο Sexlilis, 

καί ητο, κατά τήν σημασίαν τοΰ ονόματος, ό εκτβς μήν τοΰ ενιαυ
τού, συνισταμένου, ώς εϊπομεν και άλλοτε, άπδ δέκα μόνον μήνας 
ανίσους \διότι άλλοιμέν περιείχαν 36, άλλοι δέ μόνον 1 6 ήμέραςί, 
και αρχίζοντος άπδ τού μηνδς μαρτίου. Ώνομάσθη δέ παρά τών

ΜΕΝΊΌΡΟΣ Τόμ. Α’. Τεΰχ. IB'. 49
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Ρωμαίων επειτα Αύγουστος πρός τιμήν του Αύγουστου Καίσαρο;, 
επι ςής αυτοκρατορίας τού οποίου είχεν ένανθρωπίσει ό Κύριος η
μών Ιησούς Χρίστος’ εις τόσην δέ κολακείαν είχον καταντήσει 
εκείνοι οί άνθρωποι, ώστε ένφ ό μην ούτος κατ’ άρχάς είχε 3Ο μό
νον ημέρας, δια νά μή φανή κατ ούδέν κατώτερος τού ’Ιουλίου, 
προσέθεσαν εις αυτόν 1 ήμέραν, την οποίαν άφήρεσαν άπδ τδν Φε
βρουάριον, καί τδν έκαμαν νά έχη μόνον 28 ήμέρας.

Τήν \ \ —23ην τού μηνδς τούτου εμβαίνει ό ήλιος είς τήν Παρ
θένον οθεν εις τάς πλειοτέρας άλληγορικάς παραστάσεις αύτού είκο- 
νίζεται ώς παρθένος.

Προς τάς μητέρας.
Ο μ ήτ ε ρ, οπουδήποτε και £ν ήσαι, οπουδήποτε και αν κάτοι

κος, οπουδήποτε καί #ν άκούης τδ γλυκύτατον τούτο και τρυφερώ- 
τατον ονομα είτε εν οικιαις μεγαλοπρεπεστάταις καί άνακτόροις 
βασιλικούς, είνε έν δωματίοις ταπεινούς καί καλύβαις ευτελεστά- 
ταις, σύ είσαι τδ άπαύγασμα της αιωνίου άγάπης’ έκ τής σής καρ- 
οίας απορρέει ευλογία καί χαρά περιβάλλουσα τδ τέκνον, δπερ σοί 
εδωρησατο ο θεός’ σύ είσαι τδ ασυλον, εις δ καταφεύγει ή άθωότης’ 
συ ε ισαι ο ουρανός. δ έκχέων άπειρους εύλογίας είς τδ εύγενέστερον 
τού θεού πλάσμα’ σύ είσαι ό φωτεινός άστήρ,ό διά τού ίλαοού αύ- 
τοϋ φωτός προφυλάττων τόν άνθρωπον άπό τής πλάνης καί οδηγών 
αυτόν εις την σωτηρίαν σύ τέλος είσαι τδ ιερόν τέμενος, έν ω συ- 
νηχούσι μελφδικώτατα τά καθαρώτατα καί ευγενέστατα [συναισθή
ματα.

Μετά τού μητρικού ονόματος προσλαμβάνεις, ώ μήτερ, καί μη
τρικόν τι καθήκον, καθήκον ύπερβαίνον πάντα τά λοιπά καθήκοντα 
κατά τε τδ ύψος καί τήν αγιότητα. Τό υψηλόν τούτο καί άγιον κα
θήκον είνε ή ανατροφή τού τέκνου. Καί είνε μέν άληθές δτι οφείλεις 
νά άναθρέψης τό τέκνον έχουσα συνεργδν καί συμβοηθόν τόν σύ
ζυγόν σου, £ν μέγιστον δμως καί κυριώτατον της τού παιδός άνα- 
τροφής μέρος έγκαταλείπεται είς σέ μόνην, καί τούτο τό κυριώτατον 
μέρος έρχεται άπό τής πρώτης ώρας τής τού τέκνου ζωής.

Ευθύς μετά τήν γέννησιν σχηματίζεται ιερός τι^ δεσμός μεταξύ
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σού καί τού βρέφους, διότι σέ κατά πρώτον προσβλέπει τό βρέφος’ 
διότι πρός σέ κατά πρώτον εκτείνει τάς άβράς αύτού χειρας, οίονεί 
άρωγήν καί βοήθειαν έπικαλούμενον πρός τάς σάς κατά πρώτον 
άγκάλας τείνει καί όρμάται νά προσέλθη. Κατά την στιγμήν, καθ 
ήν έκτείνει τδ βρέφος τάς εαυτού χειρας προς σε, διεγειρεται ευθυς 
έν τή καρδίφ σου ζωηρότατον αγάπης αίσθημα, οπερ σε καθιστά έπι- 
τηδείαν είς τδ ύποστήναι πάντα πόνον και πάντα κίνδυνον υπέρ τού 
καρπού τών σπλάγχνων σου. Αν όμως, ω μητερ, ησαι εξ έκεινων 
τών μητέρων, αϊτινες κσταπατούσαι τά έμφυτα αισθήματα ούδεμίαν 
ή μικρ&ν αισθάνονται πρός τδ τέκνον αγάπην,καί τούτου ένεκα ουδό
λως ή ολίγον φροντίζουσι περί τής σωματικής αύτού καί πνευματι
κής σωτηρίας, είσαι άναξία νά φέρης καί ν’ άκούης τδ ίερώτατον καί 
σεμνότατον τής μητρός ονομα’ δταν στερής τδ τέκνον τής ζωογόνου 
σου άγκάλης καί μηδεμίαν περί αυτού πρόνοιαν λαμβανης, τότε έπι- 
δεικνύεις δτιδέ ν άγ απά ς ούτε τδν σύζυγόν σου, ούτε 
τήν άνθρωπότητα, ούτε τδν θεόν. Καί πρώτον δέν 
άγαπαςτδν σύζυγόν σου, δταν δεν αγαπάς τοτ έ
κ ν ον σου’ διότι τδ τέκνον είνε όκαρπός τής συζυγικής αγάπης’ δ 
σύνδεσμος ό συν δέων σέ μετά τού σού συζύγου’ τδ έμψυχον πρόσω
πον, ένφ εμφανίζεται ή πραγμάτωσις τής ένώσεως τής σαρκός καί 
τής ψυχής σου μετά τής σαρκδς καί τής ψυχής τού άνδρός σου (4). 
Τό τέκνον δέν είνε σου μόνον, άλλά καί τού σού άνδρός’ έν αύτφ 
ενυπάρχεις σύ τε καί ό σός άνήρ’ πάσα λοιπόν περιφρόνησίς γινομένη 
άπό σού πρδς τδ τέκνον, άναφέρεται πρός αύτόν τδν σύζυγον, ώς καί 
τάνάπαλιν πάσα περιφρόνησίς, γινομένη άπό τού συζύγου πρδς τό 
τέκνον, άναφέρεται πρός σεαυτήν. Δεύτερον δέν άγαπάς τήν 
άνθρωπότητα, δταν δέν άγαπάς τδτέκνον σου’ 
διότι τδ τέκνον άνθρωπος\ν καί έξ άνθρώπων γεννηθέν καί μετ’ αν
θρώπων προορισθέν νά ζήση, έκπροσωπεί αύτήν τήν άνθρωπότητα, 
ήτις συνδραμούσα πολυειδώς είς τήν έν τώ κόσμφ έμφάνισιν αύτού 
δικαιούται πολλά άπ’ αύτού νά περιμένη’ πάσα λοιπόν περιφρόνη- 
σις γινομένη κατά τού τέκνου άναφέρεται είς αύτήν τήν άνθρωπό-

| (4) Γεν. β’. 24.—Ματθ. ιθ'. 5.
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τητα. Τρίτον δέν αγαπάς τδν Θεόν, όταν δέν αγα
πάς τδ τέκνον σου' διότι ό Θεός εΐνε «έκεΐνος, δστις έδωρή- 
σατό σοι τδν εύγενέστατον τούτον καρπόν του Θεού τήν εικόνα πα- 
ριστά καί ή ψυχή τών μικρών τούτων πλασμάτων, ών ή άθωότης 
εϊλκυσεν ιδιαζόντως τήν αγάπην του θεανθρώπου Ιησού (1). ΙΙάσα 
λοιπδν περιφρόνησις γινόμενη πρδς τά μικρά παιδία, άναφέρεται 
πρδς αύτδν τδν Θεόν, ούτινος τδ πρόσωπον διά παντδς βλέπουσιν έν 
ούρανοΐς οί άγγελοι τών παιδιών. (2).

Έάν, ώ μητερ, ήτις άναγίνώσκεις τούς λόγους τούτους, ήσαι έκ 
τών φρονίμων έκείνων μητέρων, αΐτινες διά τής πρδς τδ τέκνον α
γάπης δεικνύουσι τήν πρός τδν σύζυγον, τήν πρδς τήν ανθρωπότητα 
καθόλου και τήν πρδς τδν Θεδν αγάπην, θέλεις άγαπηθή παρ’ αύ
τών τούτων και θέλεις τύχει τών μεγίστων επαίνων καί αμοιβών 
> \ τ ’ C ' f ~ f « ' ' * » * 1εαν ησαι ες εκείνων των μητέρων, αΐτινες την προς το τέκνον αγά
πην δεικνύουσι διά τής σπουδής περί τήν τούτου επιμέλειαν καί ανα
τροφήν, θέλεις εύρεΐ μέγιστον βοήθημα εν τώ παρόντι περιοδικφ 
συγγράμματι, έν ώ θέλουσι δημοσιεύεσθαι πολλαί καί διάφοροι 
πραγματεΐαι διευκολύνουσαι τδ παιδαγωγικόν σου εργον, Έάν δμως 
ήσαι έκ τών αφρόνων εκείνων μητέρων, τών δεικνυουσών διά τής 
πρδς τδ τέκνον άαελείας δτι δέν άγαπώσιν ούτε τόν Θεόν, ούτε τδν 
σύζυγον, ούτε τήν ανθρωπότητα καθόλου, τάχιον ή βράδιον θέλεις 
πληροφορηθή οτι δέν καταπατοϋνται ούτε παραβαίνονται άτιμωρητά 
τά δικαιώματα του τε Θεού και τής ανθρωπότητας. Εάν, ώ μήτερ, 
ήσαι έκ τών μητέρων έκείνων, ών τήν προσοχήν ελκει μάλλον τδ 
γόητρον τού καλλωπισμού καί τών διασκεδάσεων ή τό θέλγητρον 
τής τού τέκνου ανατροφής, άφες τήν άνάγνωσιν τού παρόντος βι
βλίου*  έν αύτφ ούδέν θέλεις εύρεΐ ούτε περί τών γιγνομένων καθ έ- 
κάστην περί τά ένδύματα καινοτομιών, ούτε περί τών διαφόρων 
καλλωπισμών, ούτε περί τών διασκεδάσεων*  μάλλον δέ καί τότε 
λάμβανε αύτδ άνά χείρας, δπως ΐδης τά φοβερά καί ολέθρια τών

(1) Μαρκ. ί. 14.—(2) ΜατΟ. ιή. 10.

γοήτρων τούτων αποτελέσματα καί μεταμεληθεΐσα στρέψης τήν 
προσοχήν σου εις σπουδαιοτέρας ασχολίας, έν αΐς τήν πρώτην θέσιν 
κα τέχει ή τών παίδων αγωγή. Α Σ.

( Εκ τού Εύαγγ. Κήρυκος, φυλλ. Α’. καί Β . 1 869).

Σύντομος περιγραφή τοΰ Θαβωρ'ου όρους.
Έν τή Παλαιστίνη, πρδς τά νοτιοδυτικά τή; λίμνης Γ^νησσαρίτ 

(ήτις ονομάζεται καί λίμνη Χενερέθ, καί θάλασσα τής Γαλιλαίος, 
καί Τιβεριάς θάλασσα), υπάρχει απέραντος καί εύφορωτάτη πεδιάς, 
όνομαζομένη Έσδρηλών. Έπί τής πεδιάδος ταύτης ύψούται ώς 
βωμός μεγαλοπρεπής τδ Θαβωρίον ορος, τδ όποιον, κείμενον έν τφ 
μέσφ τής Γαλιλαίος ώς προπύργιου ισχυρόν καί απρόσιτον, ελκύει 
τήν προσοχήν τού θεατού καί έπιβάλλει σέβας εις τήν καρδίαν αύ
τού,? άναπολούντος έν τή μνήμη τά δσα πρό πολλών αιώνων ανά
γονται είς τό όρος τούτο ιστορικά γεγονότα. Απέχει δέ τής μέν Να
ζαρέτ 2 ώρας, τής δέ Τιβεριάδος 1 καί 1 1)2 τής Κανά. Τδ σχήμα 
του εΐνε στρογγύλον ώς ημισφαίριου καί ή έπιφάνειά του δλη κα
τάφυτος.

Εις τούς πρόποδάς του ύπάρχουσι λόχοι σκιεροί καί θελκτικώτα- 
τοι, άπδ τούς οποίους εςέρχονται πηγαί διάφοροι, έκοέουσσι ήσύ- 
χως είς τάς καρποφόρους πεδιάοας τά διαυγέστατα ύδατά των ’πρδς 
ένίσχυσιν τής γονιμότητας καί καρποφορίας αύτών.

Τδ Θαβώριον ορος εινε τδ υψηλότερου δλων τών δοέων τής Γαλι- 
λαίας, τά όποια υπερέχει πρδς τούτοις και κατά τήν καλλονήν,ώς ον 
παρ’ αύτής τής φύσεως άπδ τής βάσεω; μέχρι τής κορυφή ς του κε- 
κοσμημένον ούχί μόνον μέ δένδρα πολυειδή άλλά καί βράχους δια
φόρους καί σπήλαια παντοειδή, προσδεχόμενα έν τοΐς κόλποι; αυ
τών τά έκεΐ περίπλανώμενα θηρία: πάνθηρας, συάγρους, θώας, ά- 
λώπεκας καί άλλα’εκτδς δέ τούτων πλείστας πέρδικας καί τρύγο
ν ας βλέπει τις έκεΐ καί είδη πολλά σαρκοφάγων πτηνών, ατινα 
περί δύσιν ήλιου περιπετώντα, εύρίσκουσι τάς Φωλεάς των καί ανα
παύονται. Ούτω προηυτρέπισεν ό Μέγας τής γής Άρχιτέκτων τδ 
Θαβώριον ορος, ϊνα χρησιμεύση ώς θρόνος μεγαλοπρεπής, φέρων 
τά στέφανα της αοράτου δόςης έν τ?( γή τής επαγγελίας πρδς φα-

■____
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νέρωσιν τοΰ αγαπητού αύτοΰ Υιού ύπό τήν φωτεινήν νεφέλην, έξ ής , 
ή οωνή μαρτυρούσα ελεγεν « Οΰτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, 
έν ω ευδόκησα (Ματθ. ιζ*.  5).»

Τό ύψος τοΰ ορούς τούτου κατά μέν τόν Ίώσηπον εινε 30 στάδια 
(Ίουδ. πολ. Δ'. 1,8), κατά δέ τού; νεωτέρους 1755 πόδες τών 
Παρισίων ύπεράνω τής Μεσογείου,ΰπεράνω δέ τής πεδιάδος Έσδρη- 
λών 1 000 πόδες. * Η άπό τής ύπωρείας άχρι τής κορυφής ατραπός 
ήτοπρΙν λίαν δυσχερή; διά τό άνώμαλον κρημνώδες- σήμερον 
δμως, πολλών μερών αύτής έξομαλισθέντων όπωσοΰν καί διορθωθέν- 
των, άναβαίνειτις μέ δλιγώτερον. κίνδυνον έφιππος και μέχρι τής 
κορυφής έν διαστήματι ήμισείας περίπου ώρας.

Τό ιερόν τοϋτο δρος, κείμενον μεμονωμένον έν τφ μέσφ τών περί 
αυτό τερπνών πεδιάδων, φέρει έπί τής κορυφής αυτοΰ καί οροπεοιον 
ωοειδώς έπιπλατυνόμενον, περίμετρον μέν έχον ήμισείας ώρας, επι
φάνειαν δέ εξ και είκοσι σταδίων κατά τόν ’Ιώσηπον (’[ουδ. πολ. 
IV, 1 , 8.). Έπι τοΰ οροπεδίου τούτου υπήρχε τό πάλαι και 
πόλις, δνομαζομένη έπίσης Θαβώρ (Α . Παραλ. ζ . 75), τήν ο
ποίαν Άντίοχος ό Μέγας κυριεύσας ώχύρωσε τφ 218 π. X- Κατά 
τάς διαφόρους ιστορικά; μαρτυρίας άπό Άντιόχου τοΰ Μεγάλου 
μέχρις Ίωσήπου τοΰ Φλαβίου και μέχρι τής ύπό τών Ρωμαίων έπί 
Ούεσπεσιανοΰ πολιορκία; και καταστροφής τών ‘Ιεροσολύμων, ή 
κορυφή τοΰ όρους τούτου υπήρξε τό μόνον φρούριρν και ή μόνη 
τής Γαλιλαίας άκρόπολις, έχουσα ύπό τό κράτος αυτή; δλην τήν 
Παλαιστίνην.

Τό υψηλόν και περιφανές τοϋτο όρος, τό όποιον ονομάζει μέν ό 
προφήτης ‘Ιερεμίας Ίταβύριον (κς-’. 1 8), αποσιώπα δέ ή Καινή Δια
θήκη, κρύπτουσα τό όνομα αύτοΰ ύπό τήν φράσιν δρος ύψη- | 
λ ό ν, υπήρξε τό κάτοπτρον τής θείας μεγαλειότητος, ώ; στεντο- 
ρείως καιόμοφώνως κηρύττει ή άνωθεν άπό τών πρώτων αιώνων 
τοΰ χριστιανισμού μέχρις ήμών άκλόνητος τής έκκλησίας παράδο- 
σις, τήν οποίαν στηρίζουσιν ού μόνον ό άγιος Κύριλλος ‘Ιεροσολύ
μων (Κατηχ. IB . ιβ .) και ό ‘Ιερώνυμος (Epist. XXVII), 
άλλά και ό άγιος Ιωάννης ό Δαμασκηνός (Τομ. Π. σελ. 788.) 
και άλλοι πολλοί. ’Επ'(αύτό ό Θεάνθρωπος Κύριος ήμών Ιησούς
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Χριστός άναβάς μετά τής δυάδος τών προφητών—τοΰ Μωυσή καί 
τοΰ Ήλιοΰ— καί τής τριάδος τών Άποστόλω ν—Πέτρου, Ιακώβου 
καί Ίωάννου—'έξετέλεσε τό τής θείας έμφαν είας μυστήριον, καταυ- 
γασάσης αύτούς διά τής αίγλης τοΰ φωτός τής θείας μεγαλειότη
τος. Ενταύθα ό μέν τής Παλαιός έξαρχος Μωΰσής ώς δεσπότη δου- 
λοπρεπώς τφ νομοθέτη Χριστφ παρίστατο, τό τγ,ς μεταμορφώσεως 
παράδοξον θαύμα έκπληττόμενος, ό δέ ζηλωτής ‘Ηλίας ουκ έν τφ 
πνεύματι τφ έξαίροντι δρη, ούκ έν τφ σεισμφ, ούκ έν τφ πυρί, άλλ’ 
ενταύθα, δπου μετά τό πΰρ φωνή ώς αύρας λεπτής, τόν τής Π. καί 
Κ. Διαθήκης δεσπότην εύρίσκει μεταμορφούμενον καί τήν ούοάνιον 
αυτοΰ δόξαν τοΐς έπιγείοις έπιδεικνύοντα. Οντως έκεΐ ίστάμε- 
νος πάς εύσεβής καί φιλόθεος περιηγητής, καί τήν τοΰ ευαγγελίου 
περικοπήν (Ματθ. ιζ'. 2.) βαθέως μελετών, κατανύγεται τήν ψυ
χήν καί κλίνει γόνυ ταπεινώσεως. ου έστησαν οί πόδες τοΰ Κυρίου 
καί οΰ τούς περί αύτόν Προφήτας καί ’Αποστόλους νεφέλη φωτεινή 
έπεσκίασε, ψάλλων τό τής έκκλησίας μελφδημα « Μετεαοοφώθης 
» εν τώ ορει, Χριστέ ό Θεός, δείξας τοΐς μαθηταΐς σου τήν δόξαν 
» σου καθώς ήδύναντο- λάμψαι και ήμΐν τοΐς άμαρτωλοΐς τό φώς 
» σου τό άίδιον κτλ. » “Ενεκα δέ τής φυσικής καλλονής καί τοϋ επ' 
αυτού υπερφυούς θεάματος, και Ίω. ό Φωκάς, ό τούς ιερούς τόπους 
επισκεφθεις έν έτει 1183, περιγράφων αύτό, λέγει ένθουσιωδώς 
« Τό θαβώριον δρος, ό επίγειος ούρανός, τό τής ψυχής άγαλλίαμα 
καί οφθαλμών ορθοδόξων άνθρώπων εντρύφημα- καί γάρ θεία τις 
χάρις έπισκιάζουσα τφ δρει πρόσεστι- τό καί χαράν αποπνέει πνευ
ματικήν.» Άλλά καί τής Έκκλησίας τών ύμνογράφων ό κορυφαίος, 
Ιω. ό Δαμασκηνός, ώς δήθεν βλέπων τήν θείαν εκείνην μεγαλειό

τητα, διά θείας γλώσσης τούτο ύπερυψοΐ, λέγων « Νύν δέ Θαβώρ 
» άγαλλιάται καί γήθεται, τό θειον δρος και άγιον, τό ύώηλόν, 
» ούχ’ ήττον τή δόξη τε και λαμπρότητι ή τφ άερίφ μετεωρίσματι, 
» νύν έπαξίως εύφραίνεταΓ "ούρανφ γάρ άμιλλάται τή χάριτι- ώ 
» γάρ έν έκείνφ οί άγγελοι άκλινές ένερείδειν τό δμμα μή σθενοΰσιν 
» έν τούτφ έκείνφ ’Απόστολοι οί πρόκριτοι τή δόξη τή; αύτού βα- 
® σιλείας όρώσιν έκλάμποντα.» (Αομ. περί τής μεταμορφ. τοΰ Κυ
ρίου. Τομ. II. σελ. 798)·
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,λδν καί ισχυρόν, τδ οποίον ώχύρωσαν καί έπί τού
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Κατά τάς άρχάς της δ . έχατονταετηρίδος, ή άγέα Ελένη άνή- 
γειρεν έπί τής τερπνότατης κορυφής τού ιερού τούτου ορούς ναόν πε- 
ρικαλλέστατον έπ’ όνόματι τώς πανευφήμων αποστόλων Πέτρου, 
Ιακώβου καί Ίωάννου, ώς μαρτυρεί Νικηφόρος ό Κάλλιστος (Έκκλ. 
‘Ιστορ. Η'.). Τρεις δ ετεροι ναοί μετά τούτον μεγαλοπρεπείς φκο- 
δομήθησαν κανά τδν ς· . αιώνα, τού; όποιους αναφέρει ό Αντώνιος 
έν τώ όδοιπορικφ του συγγράμματι (Itincr. Anton. §. 6). Περί 
δέ τά τέλη τού ζζ. αίώνος (696) υπήρχε παρά τούς τρεις τούτους 
ναού; καί μοναστήριον μέγα, έντδς τού όποιου πολλοί μοναχοί εμο- 
ναζον. ‘Ο δέ Βιλλιβάλδος, έπισκεφθείς τούς αγίους τόπους κατά τδν 
ή. αιώνα αναφέρει έν τώ όδοιπορικφ του μοναστήριον καί έκκλη
σίαν έπ’δνόματι τού Μωύσέως καί Ήλιού (Itiner Willibal(li). 
Οτε δέ τά πλήθη τών σταυροφόρων διεσπάρησαν είς τήν Παλαιστί

νην καί πολλούς αύτής τόπους κατέκτησαν, έκυρίευσαν καί τδ ιερόν 
τούτο όρο; ώς ύψτ 
τού όποιου άνήγειραν καί αυτοί ίδιον μοναστήριον. Καί Ιω. μεν ο 
Φωκάς αναφέρει άμφότερα τά μοναστήρια τότε 4 Ελληνικόν καί τδ 
Λατινικόν, καί τον τόπον δέ ορίζει ακριβώς, έν τώ οπο'φ ή θεία 
εγεινε μεταμόρφώσις, λέγων οτι έκειτο ύπδ τδ θυσιαστήριον τού 
λατινικού μοναστηριού, ύπδ χαλκείων κιγκλίδων περιφραττόμενος*  
ό δέ μοναχός Βονιφάτιος λέγει δτι καί οί τής Ουγγαρίας βασιλείς 
άνήγειραν’ έπ’ αύτού μ® να μοναστήριον. Οί πόλεμοι δμως τού 
1187, 1209 καί τού 1 263 ανάτρεψαν >αί φρούρια καί τεμένη, 
ώς βέβαιοί καί ό Βροκάρδος, ό έν έτει 1 2 83 έπισκεφθείς τδ όρος 
καί μόνον τά έρείπια εύρών τών μοναστηρίων, τών παλατίων καί 
τών τοίχων τών έκκλησιών.

Οί αιώνες παρήρχοντο καί παρήλΟον άμιλλώμενοί τίς περισσό- 
τεοον τούς σωοούς τών έοειπίων ν αύξήστμ Εν τοις έρειπίοις δ' έ- 
κείνοις τών ποτέ χριστιανικών μοναστηρίων καί περικαλ) εστάτων 
ναών μικρόν τι θυσιαστήριον άνυύούτο, καί τούτο έκ πετρών ατέ- 
χνως καί άκόμψως συνηρμοσμένον, δπερ δάκρυα λύπης άπέσπα άπό 
τών οφθαλμών παντός ευσεβούς περιηγητοΰ, τών αρχαίων οικοδο
μών τήν λαμπρότητα έν ταίς σ-λίσι τής ιστορίας αναγινώσκοντος. 
Έπί τού ιερού έκείνου θυσιαστηρίου άπας τού ενιαυτού, κατά τήν

Γ.... > ,... ~ ........... I
6ην Αύγούστου, έτελείτο ή θεία μυσταγωγία, καθ’ήν ήμέραν 
πλήθος χριστιανών ορθοδόξων άναβαίνοντες σύν γυναιξί καί τέκνοίς 
έπι τού ορούς θαβώρ, τήν θείαν τού Σωτήρος ήμών μεταμόρφωσιν 
έπανηγύριζον. Μετά τήν άκρόασιν τήςίεράς λειτουργίας, δλην τήν 
ήμέραν έκείνην άνεπαύοντο υπό τάς δροσεράς σκιάς τών παντοίων 
δένδρων εύθυμούντες, καί τήν εσπέραν, καταβαίνοντες όμοθυμαδόν 
ύπδ τήν παχείαν ομίχλην, έκαστος έβάδιζε μετά τών συγγενών καί 
φίλων του είς τήν ιδίαν αύτου πόλιν ή τδ χωρίον. Τδ αύτδ επρατ- 
τον καί οί Λατίνοι κατά τήν παρ’ αύτοίς ήμέραν τής Μεταμορφώ- 
σεως, ίερουργούντες κατά παν έτος έπί τών ερειπίων άλλων ναών Ν 
άρχαίων. U

Πρό τινων δέ χρόνων ιερομόναχος τις, Ειρηνόφιλος δνόματι, έτη 
τινά έν τή σεβασμίφ τού αγίου Σάββα λαύρα μονάσας, μετέβη , 
ειτα είς τδ θαβώριον δρος, δπου έντδς σπηλαίου τδν άσκητικδν βίον 
μετερχόμενος, προσείλκυε τδν σεβασμόν τών ’Αράβων διέμείνε 
δ' εκεί έπί 18 έτη, κατοίκων έν οίκίσκφ, τ’ν όποιον ίδίαις χερσίν 
εΐχεν οικοδομήσει. Κατά καιρούς τδ δρος θαβώρ έπεσκέπτοντο καί 
τινες τής ίερας τών ‘Αγιοταφιτών χορείας χάριν σεβασμού καί πε
ριέργειας*  ένίοτε δέ καί τίνες τών προσκυνητών, δσοι κατεφρόνουν 
καί φόβους καί κόπους, υφιστάμενοι έξοδα δχι ολίγα.

’Αλλά χάρις εις τδν νύν εύκλεώς πατριαρχεύοντα τών ‘Ιεροσο
λύμων Κύριλλον τδν Β ., ύπάρχει σήμερον έπί τού δρους θαβώρ, 
ώς φάρος τηλαυγής διαφωτίζων τήν Γαλιλαίαν, κομψός ναός, μι
κρός αέν πρδς άλλους τών έν Παλαιστίνη ναών παραβαλλόμενος, 
μεγαλοπρεπής δμως καί υψηλός φαινόμενος είς τούς μακρόθεν τού 
δρους όρώντας αύτόν, διότι κείτα’ έπί θέσεως υψηλής, ύπδ παχείας 
ομίχλης κατά πάσαν εσπέραν καί πρωίαν περικυκλούμενος.

‘Ο ναός ούτος—ού μήκος μέν 22 πήχ. τεκτονικοί, πλάτος δε 1 8 
καί ύψος 16—φέρει έπί τών θυρών αύτού τήν επιγραφήν ταύτην:

«Έπί τών έ ρ ε ι π ί ω ν τού αρχαίου έ ν τ φ δ ρ ε<, 
«θαβώρ ιερού ναού τής τού Κυρίου καί Σω· 
«τήροςήμών Μεταμορφώσεωςάνηγέρθη θε- 
«οφρόνως ό ναός ούτος π ρ ο ν ο ί φ μ έ ν τοΰμα- 
κ α ρ ι ω τ ά τ ο υ Π α τ ρ ι. ά ρ χ ο υ τ ώ ν ‘Ιεροσολύμων
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» Κ υ ρ ί λ λο υ τού Β., άναλώμασι δέ τού κ ο ι- 
»νού τού Παναγίου Τάφου.»

Άλλ επειδή ναός μεμονωμένος έν έρημίφ ούτε ασφαλής εινε 
ούτε οιαρκης, ουδ ο ύψηλδς αύτού σχο.πος έκπληρουται, ή Α. Μα- 
χαριοτης ^χειροτόνησε και Αρχιεπίσκοπον θαβωρίου, άνδρα ένά- 
ρετον, φιλόκαλον, έμπειρον περί τάς οικοδομάς, δράστη ριον χαί 
ζήλον εχοντα περί τα θεία τδν κύρ. Γρηγόριον τδν έκ Μαδύτου, 
εις δν ανέθεσε τήν επιστασίαν καί τήν φροντίδα, δπως περί τδν 
νεόδμητο ν ναδν οικοδομηθώσι καί οικήματα πρδς κατοίκησήν μονα
χών καί άνάπαυσιν ξένων, κατασχευασθή δε πέρί αύτά περίβολος 
υψηλός και ισχυρός κατά πάσης τών Αράβων έπιδρομής.

‘Ο έπί τού ορούς Θαβώρ τήν δόξαν αυτού δείξας τοίς έπιγείοις, 
όωη τφ^τρισεβαστω τής Σιών ποιμενάρχη, τφ άνεξιτήλοις γράμ- 
μασι το ιερόν αύτού ονομα έν ταίς άδεκάστοις τής ιστορίας σελίσιν 
εγγραψαντι δια τών αληθώς πατριαρχικών έργων του (ά), ίσχύν 
πνεύματος καί καρτερίαν ψυχής πρδς εύόδώσιν τών πολλών άλλων 
αύτού πόθων ύπέρ τής ίεράς ημών Έκλλησίας καί τής δόξης 
τού έθνους.

ΜΙ σοφή κόρη.
Νεάνις τις [ ονομαζόμενη Esther Vitten, έκ τής συνοικίας τού 

Vesten, ανηκεν’εις πτωχήν οικογένειαν, πάντη ασηρον κο?ί βά- 
ναυσον ανατροφήν έχουσαν. Ό πατήρ της καί τοι άνήρ αγαθός, ήν 
όμως μέθυσος. Ενεκα δε τού βιαίου χαρακτηρος τής γυναικός του αί 
αισχραί αύτού έπιθυμίαι καί ορέξεις ηυξανον όσημέραι. ‘Η δυστυχής 
κόρη, πρωτότοκος πέντε τέκνων τής οίκογενείας ταύτης, διήλθε 1 4 
όλα ετη χωρίς να μάθη νά άναγίνώσκη καί νά γράφη, ή τουλάχι
στον νά απαγγέλλη έκ μνήμης μικράν προσευχήν πρδς τδν αύτής 
Πλάστην. * Η μήτηρ ύπέθετεν δτι πάντα ταύτα είς ούδέν έχρησί- 
μευον, η εις τδ να κάμνωσι τά τέκνα της οκνηρά’ δπως δ’ αύτη δι
ήλθε τοσούτον χρόνον άνευ τούτων, ούτω καί τά αύτής τέκνα λίαν 
εύκόλως ήδύναντο νά πράξωσι τδ ίδιον.

(1). Ορα τινά τών έργων του τούτων έν Εύαγγελ. Κήρ. φύλλ. 
7βρίου καί 8βρίου 1869, σελ. 415.

Τδν αύτδν περίπου χρόνον άνηγέρθη παρά τίνος Κυρίας σχολείον, 
ού διευθύντρια ήτο ή Κυρία Betty Cretl. Μετά παρέλευσιν δε μη
νών τίνων ή άνεγείρασα τδ σχολείον Κυρία μέ απορίαν της εβλεπεν 
δτι ούδέν τών τέκνων τής οίκογενείας Vilmet έσύχναζεν εις τδ σχο- 
λείον. Περιδιαβάζουσα εσπέραν τινα έφθασε μέχρι τής οικίας των 
καί είπε πρδς τήν μητέρα δτι ύπήγεν επίτηδες ϊνα τή γνωστοποι
ήσω τήν παρ’ αύτής άνέγερσιν σχολείου είς τήν συνοικίαν, και οτι 
έπεθύμει πολύ νά ίδη τά τέκνα της συχνάζοντα είς αύτό, καί μάλι
στα. τήν πρωτότοκον θυγατέρα της. «Πολύ τδ εύχομαι, άπεκρίθη 
ή μήττρ*  άλλά πρδς τί θά ώφελήση τούτο;— «Τί λέγετε; αντεί- 
πεν ή εύεργέτις Κυρία, θέλω τήν διδάξει τήν καλλιτέραν μάθησςν, 
τήν οποίαν δύναται εύκόλως νά άντιληφθή, τουτέστι νά φοβήται τον 
θεόν καί νά φυλάττη τάς έντολάς του. »— «Πολύ μάλλον ήθελαν 
προτιμήσει, εΐπεν ή μήτηρ, νά τήν διδάξετε νά φοβήται εμε και να 
φυλάττη τδν λόγον εμού’ άλλ*  δμως αύτή ούδαμου θα υπαγη. 
Εν τούτοις ή αγαθοεργός Κυρία έδοκίμασε πολύν κόπον δπως τήν 

καταπείση νά μεταβάλη γνώμην.
‘Η δυστυχής Esther φύσει γλυκεία καί εύαίσθητος έστενοχωρείτο 

άκροαζομένη τήν συνδιάλεξιν ταύτην’ άλλ’ έπί τέλους μετά πλεί- 
στης δσης εύχαριστήσεως ειδεν δτι ή μήτηρ της έστερξε νά τήν α
φή ση νά έπισκεφθή τδ σχολείον. Είς ολίγου δέ χρόνου διάστημα τα- 
σούτον έπροώδευσεν, ώστε έθεωρεϊτο ή πρώτη τών μαθητριών. Δια 
τήν υπεροχήν ταύτην οί γονείς εκδικούμενοι τήν έπεφόρτιζον έπιπό- 
νους έργασίας, άλλά έξεπλήττοντο διότι τήν έβλεπαν πάντοτε ευ
πειθή καί προσεκτικήν, ώς έκ τού οποίου ήναγκάζοντο καί αυτοί νά 
γίνωνται έτι δραστηριώτεροι. Καί τοι δέ τήν έπεβάρυνον μέ πολλας 
καί κατεπειγούσας ύποχρεώσεις, ούχ ήττον αύτη εύρισκεν ευκαιρίαν 
νά μελετά τήν κατήχησίν της, καί τά άλλα στοιχειώδη βιβλία, 
ατινα τή ένεπιστεύθησαν. Αί άρεταίτής κόρης ταύτης, ή ύπόληψις, 
τήν οποίαν ό κόσμος δλος τή άπένεμε καί ή γλυκύτης καί άγαθότης 
τού χαρακτηρος τής βαθείαν περιεποίουν έντύπωσιν έπί τών βαρβά
ρων γονέων της. ‘Η επομένη περίστασις τούς συνεχίνησεν ετι βα- 
θύτερον.‘Υπήρχεν έθος καθ’δ τδν Μάϊον μήνατά παιδία ένεφανιζοντο 
είς τήν εκκλησίαν μέ νέα φορέματα, τά όποια ήγόραζον διά τού καρ-
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πού τής οικονομίας.‘Η έν λόγφ κόρη έκέρδιζε δύο σελλίνια άνά πά
σαν εβδομάδα, τά όποια παρέδιδεν είς τήν μητέρα της, κοατούσα 
οι’ εαυτήν τέσσαρα μόνον σκούδα,διότι είς τδ τέλος τού έτους έπρεπε 
νά απαρτίση αναγκαίαν ποσότητα πρδς αγοράν τής νέας ένδυμα- 
σίας. Ένφ δέ διά παντοίων μέσων προσεπάθει νά προμηθευθή τδ 
ποσδν αύτό, ο πατήρ εισερχόμενος ημέραν τινά είς τήν οικίαν τήν 
παρεκάλεσε νά τώ’δα^είση χρήματά τινα,τά όποια ύπέσχετο νά τή 
αποοωση τήν έπαύριον. ‘ Η θυγάτηρ άγογγύστως τώ έδωκε πάν 
ο,τι ειχεν. Ουτος δέ πορευθείς εις καπηλείαν αντί νά πίη κατά τδ 
σύνηθες, έπαιξε καί άπώλεσεν είς τδ παιγνίδιον ολόκληρον τήν πο
σότητα*  οτε όέ έπέστρεψε καί ώμολόγησεν είς τήν θυγατέρα του τά 
συμβάντα ατάραχος, αύτη τήν έλαχίστην δέν έδειξε δυσαρέσκειαν, 
αλλά τω έξέφρασε τήν εύχαρίστησίν της δτι ή έν τώ παιννιδίω α
πώλεια τών χρημάτων τδν εμπόδισε τού νά πίη.

Αλλ’ ή έορτάσιμος ημέρα έφθασεν*  ή δέ δυστυχής κόρη εύρέθη 
εις μεγάλην αμηχανίαν. Μή επιθυμούσα κατ’ ούδένα τρόπον νά 
φανή δτι ένεκα φιλαυτίας παρημέλησε τδ καθήκον της, ένεδύθη 
τήν όλιγώτερον τετριμμένην έσθήτα έξ δσων είχε, και έπορεύθη 
εις τήν εκκλησίαν. ‘Ο πατήρ λυπούμενος διά τδ άδικον δπερ τή 
έπροςένησε καί θέλων νά ανακούφιση ολίγον τήν θλίψιν του, τήν έ- 
συνώδευσε διά πρώτην φοράν είς τήν έκκλησίαν, ένθα ή διευθύντρια 
τής σχολής έφιλοδώρησεν είς τήν κόρην ενώπιον τού πατρδς αύτής 
ωραίον βιβλίον καλώς δεδεμένον πρδςάνταμοιβήν της αμίμητου διαγω
γής της· Τούτο συνεκίνησεν έτι μάλλον τδν πατέρα.—Έπιστρέψασα 
ό εις τήν οικίαν παρετηρήθη παρά τής μητρός της φέρουσα παλαιάν 
έσθήτα. Τί έκαμες τά χρήματα,τά όποια έσύναζες διά νά άγοράσης 
νέαν ; τή εΐπεν ή μήτηρ. ‘Π δυστυχής θυγάτηρ μή θέλουσα ra 
ψευσθή, ούτε τδν πατέρα της αίτιον νά δείξη. έσιώπα' άλλ’ ή μή
τηρ απανθρώπως ήρχισε νά τήν μαστίγόνη. Έν τούτφ φθάνει ό πα
τήρ και αμέσως ορμα όπως τήν έμποδίση. Τότε ήοχισε ζωηροτάτη 
σκηνη μεταξύ τών συζύγων, έπί τής όποιας εύοούσα εύκαιοίαν ή 
κόρη ετρε,εν εις το οωματιον της και γονυπετησασα παρα τη κλίνη 
της, ήρχισε νά προσεύχηται.

,ΛΑμα δέ ή σκηνή έλαβε πέρας, ό πατήρ άνήλθεν είς τδ δωμάτιον 
τής θυγατρός του δπως τή φανέρωση τήν ένδόμυχόν του θλίύιν, τήν 
οποίαν ήσθάνετο διά τάς πρδς αυτήν αδικίας του*  άλλ’ αίφνης ακούε», 
ταύτην ομιλούσαν, καί ουδόλως διστάζει νά πιστεύση οτι ούτε κατά 

τών νονέων της έμεμψιμοίρει, ούτε είς δάκρυα έδιδετο.
Μέγας όπήρξεν ό θαυμασμός τοϋ δυστυχούς πατρός, οτε ηκουσε 

διά τής ήυικλείστου θύρας τήν δέησιν ταύτην. « θεέ μου, σπλαγ- 
χνίσθητι τούς γεννήτοράς μου, καί δίδαξόν με δπως καλλίτερον αυ
τούς άγαπώ καί εύδαίμονας καθιστώ. Περιφρούρησον αύτούς ύπδ 
τήν σκέπη ν σου, δπως ουδέποτε δοκιμάσωσί τι δυστύχημα. Τους 
πόνους αύτών μόνη άς ύποφέρω! » Μόλις ετελείωσε αυτήν την φρα- 
σιν καί ό πατήρ αμέσως άνοίξας τήν θύραν έπεσε πλησίον τής θυγα
τρός του γονυπετής*  κλαίων δέ τήν έθλιψεν έν τή αγκάλη του καί 
έζήτησε νά τδν διδάξη πώς νά προσεύχηται πρδς τδν θεόν.

Τήν ηθικήν ταύτην μεταβολήν τού πατρδς μετ’ ού πολύ έμιμήθη 
καί ή μήτηρ*  ώστε ή πρότερον τοσούτον βάρβαρος καί τοσούτον 
άγρία αύτη οικογένεια κατέστη τδκαλόν παράδειγμα ολοκλήρου της 
συνοικίας, τδ μάλλον πεφιλημένον άνδρόγυνον, καί οί γενναιότεροι 
τών ανθρώπων είς τάς στενοχώριας αύτών. «Σοφαί γυναίκες ωκο- 
δόμησαν οίκους» (Παροιμ. XIV. 1).

(Έκ τού Γαλλικού ύπό Κ. Δ. Άποστολίδου).

IKp't τραπεζών.
Τράπεζα καλείται δημόσιον ή ιδιωτικόν κατάστημα, εις το 

όποιον καταθέτονται κεφάλαια πρδς εύκολίαν τού έμπορίου. Αι εργα
σία». των τραπεζών περιστρέφονται ιδίως είς τδ νά δανείζωσι χρήμα
τα, λαμβάνουσαι είς παρακαταθήκην πολύτιμα είδη ή υποθήκην 
έπί ακινήτων κτημάτων, ώς έκ τού οποίου ώνομάσθησαν και τρά- 
πεζαι γύρου ή παρακαταθήκης, είς τδ νά έκδίδωσι τραπεζικά γραμ
μάτια, άτινα κυκλοφοροϋσιν αντί νομισμάτων, κα». έπι τέλους να 
προεξοφλώσι συναλλαγματικός ή παντδς άύ.λου είδους εμπορικά 
γραμμάτια.

Έξάγομεν έκ τών συγγραφέων δτι αί τράπεζα», ήσαν γνωσταί εις 
τούς αρχαίους. ‘Ο έν Δελφοίς ναός έθεωρείτο ώς ή πλουσίωτέρα τρά
πεζα πατοκαταθήκης τών δσων ύπήρξαν ποτέ έν Έλλάδι. Εν Ρώ
μη ύπήρχον οί ούτω καλούμενοι argentarii άργυραμοιβοί (σαρά- 
φίδες), οΐτινες έδέχοντο χρήματα καί έπλήρωνον τόκον επ αυτών.

Έκ τών νεωτέρων τραπεζών ή τής Βενετίας ύπήρξεν ή άρχαιο- 
τέρα τής'**  Ευρώπης*  έσυστήθη δέ κατά τον 4 2 αιώνα και κατηρ- 
γήθη είς τήν έποχήν καθ’ ήν οί Γάλλοι κατέστρεψαν τήν Ενετικην 
δημοκρατίαν. Κατά δεύτερον λόγον διεκρίθησαν αί τράπεζαι τής 
Γενούης, ή τού Αμστελοδάμου καί ή τού Αμβούργου. ‘II τρα-
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πεζά τής ’Αγγλίας συστηθεϊσα κατά τό έτος 1694 έλαβε πρώτη 
παρά τής Κυβερνήσεως τήν άδειαν νά έκδίδη γραμμάτια. Κατ’άρ- 
γάς τά κεφάλαια αύτής έσυμποσοϋντο εις 1,200,000 λ. στ. σή
μερον ύπερέβησαν τά 30,000,000' ‘Η τράπεζα τής Γαλλίας 
έβελτιώθη έπί τής Γαλλικής έπαναστάσεως, τά δέ κεφάλαια αύτής 
υπολογίζονται είς 100, 000, ΟΟΟ φράγκα διηρημένα εις εκατόν 
χιλιάδας μετοχάς. Αί τράπεζαι της ’Αγγλίας, τής Γαλλίας, ‘Ρωσ
σίας, Αυστρίας,καθώς καί ή τράπεζα τών ‘Ηνωμένων πολιτειών θε- 
ωοοϋνται ώς αί πλουσιώτεραι τής έποχης μας. ‘Η ελληνική τράπε
ζα συστηθεΐσα τό έτος I 844 ώφέλησεν έπαισθητώς τήν Ελλάδα. 
Τά κεφάλαια αυτής συμποσοϋνται εις 5, 000, 000 δραχμών διαι
ρούμενα εις χιλιάδας μετοχάς άνά 10 0 0 δραχμάς έκάστη; Αί εργα- 
σίαι αύτής συνίστανται είς προεξοφλήσεις συναλλαγματικών, εις δά
νεια έπ'ι υποθήκη καί μέ τόκον 5 0)0, καΐ τέλος εκδίδει τραπεζικά 
γραμμάτια πληρωτέα είς τήν έμφάνισίν των.

Ό άνθρωπος, αί άνάγκαε κα'ί,τά καθήκοντα τοο.
(Έκ τοϋ Ιταλικού υπό Ν. Α.)

§ 1. Ό άνθρωπος.
Ό άνθρωπος έδημιουργήθη άπό τόν θεόν. Ό θεός έπλασε το αν

θρώπινόν σώμα καί ένέπνευσεν είς αυτό τήν ψυχήν. Τό σώμα γέννα- 
ται, αύξάνει, αποθνήσκει, διαλύεται’ ή ψυχή δμως ποτέ δέν αποθνή
σκει, δηλ. εινε αθάνατος.

§ 2. Ή ψυχή τοϋ ανθρώπου.
Ή ψυχή εινε καθαρόν πνεύμα, καί διά τούτο δέν δύναται νά ήνε 

ορατή, ούτε ψηλαφητή, ούτε ύλικώς αισθητή.
*Η ψυχή τοϋ ανθρώπου αισθάνεται, σκέπτεται, κρίνει, φαντάζεται 

τά πράγματα, ένθυμεϊται τό παρελθόν, εινε ελεύθερα νά^θέλητό 
καλόν ή τό κακόν καί διατάττει τό σώμα νά πράττη τούτο η εκείνο, 
δηλ, ή ψυχή τοϋ ανθρώπου εινε αισθητική, σκεπτική,—έχει διά
νοιαν, νοϋν καί θέλησιν.

§ 3. Το σώμα τοϋ ανθρώπου.
Τό σώμα τοϋ ανθρώπου σύγκειται από πολλά μέρη και μέλη, διη- 

ρημένα κάλλιστα. Τό ύψηλότερον μέρος του εινε ή κεφαλή, η οποία 
στηρίζεται είς τόν λαιμόν. ‘Ο δέ λαιμός ένόνεται μέ τον θώρακαητοι 
τόν κορμόν. Τό έμπροσθεν μέρος τοϋ θώρακος ονομάζεται στήθος, 
όπισθεν τοϋ οποίου εινε ή ράχις ή τά νώτα. Γπό τό στήθος εινε ή
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κοιλία καί είς τά δύο πλάγια αύτής εινε αί πλευραί.
Από τους ωμούς, οί όποιοι εινε είς τά υψηλότερα μέρη καΐ είς 

τά πλάγια τοϋ θώρακος, εξέχουν οί βραχίονες, οΐτινες εκτείνονται καΐ 
τελειόνουν δπου αρχίζει νά πλατύνηταιή παλάμη τής χειρός.

Η κεφαλή,, ό λαιμός, τό στήθος, οί ώμοι, ή κοιλία καΐ ή ράχις 
στηρίζονται είς τούς μηρούς καί εις τάς κνήμας, αιτινες στηρίζονται 
έπ'ι τών ποδών.

Τά διάφοοα μέρη τού ανθρωπίνου σώματος σύγκεινται άπό ϋλας 
στερεάς, ήτοι σκληράς, καθώς εινε τά οστά’ άπό μέρη απαλά, κα
θώς είνε τό κρέας καί τά νεύρα, καί άπό ϋλας ύγράς, δηλ. άπό αίμα 
καί άλλα ύγρά. Τό δέ δέρμα καλύπτει δλον τό σώμα.

§ 4. ’Ανάστημα καί προτερήματα τοΰ ανθρώπου.
Ο άνθρωπος έχει τό μάλλον άρμόζον είς αύτόν άνάστημα. ’.'Αν 

ήτο μικρότερος, δέν θά ήδύνατο νά δαμάζη τούς ίππους, τους ταύ
ρους καί αλλα ζωα, ούτε νά τά καθιστά ωφέλιμα είς εαυτόν. Δέν θά 
ήδύνατο νά συνάζη εύκόλως τούς καρπούς τών δένδρων. Άν ήτο υ
ψηλότερος^, δέν θά ήδύνατο νά σταθή κυρτωμένος πολϋν καιρόν έπί 
τής γής· οθεν δέν θά ήδύνατο νά καλλιεργήση μέ επιμέλειαν τά γεν
νήματα τά χόρτα καί τάς ρίζας (α), άπό τά όποια τρέφεται..

Χάριν τής ισορροπίας, τής έλαστικότητος, τής εύκαμψίας καΐ εύ- 
ρωστίας τωκ ιδίων του μελών, ό άνθρωπος δύναται νά ΐσταται όρθιος 
είς τούς πόδας’ δύναται νά περιπατή, νά κάθηται καί νά έξαπλόνη- 
ται· δύναται νά χειρονομή, νά τρέχη, νά πηδφ, ν’ άναρριχάται, νά 
κολυμβα και νά ολισθαινη. Ο άνθρωπος ύψόνει καί χαμηλόνει τήν 
κεφαλήν, τήν περιστρέφει πρός τά δεξιά καί πρός τ’ άριστερά, κατά 
νήν ανάγκην του, εκτείνει ή συμπτύσσει τούς βραχίονας, τούς δα
κτύλους καί τά σκέλη, ή κάμπτει καί συστέλλει τό σώμα.

‘Ο άνθρωπος φέρει τήν κεφαλήν ύψηλά’ έχει τούς οφθαλμούς ζω
ηρούς καί διαπεραστικούς, τδ στήθος πλατύ, τους βραχίονας ισχυ
ρούς, τάς χειρας εύρώστους καί εύκάμπτους, τό βήμα έλεύθερον καί 
άλλοτε μέν ταχύ, άλλοτε, δέ σοβαρόν καί βραδύ. Ταϋτα τά προτε
ρήματα ηνωμένα μέ τά τής έσωτερικής κατασκευής του καί μέ τό λο
γικόν καθιστώσι τόν άνθρωπον τόώραιότερον δημιούργημα, τό ό
ποιον ό θεός_έ δημιούργησεν έπί τής γής, ‘Q άνθρωπος είνε ό βα- 
σιλεύς τής γής.

(α). Τά γογγύλια, τά δαυκία (χαβούτσία), τά γεώμηλα, τά 
κοκκινογούλια κλπ. ονομάζονται ρίζαι.
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ΣΙΜΕΩΝ Σ1ΝΑΣ.

Έγεννήθη έν έτει 4 825 είς Βιέννην έκ γονέων ‘Ελλήνων, κα- 
ταγομένων έκ Μακεδονίας. ‘Γπέρπλουτος, έδώρησεν ύπέρ τά δύο 
εκατομμύρια φράγκων είς τήν Ελλάδα καί σήμερον κτίζει έν Άθή- 
ναις τδ λαμπρό? μέγαρον τής μελλούσης ‘Ελληνικής ’Ακαδημίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ0ΓΣΤ02ΓΔΒΣ.

Έγεννήθη έν Κερκύρφ τή 6 ’Ιανουάριου 4 7 85. Μόλις δεκαπεν- 
ταετής μετέβη εις Ιταλίαν καί έστέφθη νομοδώάκτωρ έν τφ πανεπι- 
στημίφ τοϋ Βαταβίου τφ 1 805, δηλ. εικοσαετής.Ή περί τήν φιλο
λογίαν, ιδίως δέ περί τήν ιστορίαν, σπανία αύτοΰ έπίδοσις έφείλκυσεν 

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α’. Τεΰχ. IB’. 50
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ου μόνον τήν προσοχήν άλλα καί τδν θαυμασμόν τών διασημοτέρων 
της εποχής εκείνη- Ιταλών λογίων καί ποιητών, ώστε τφ 1804 
χαί I 80a ώνομάσθη μέλος τής έν Φλωρεντία 'Αρχαιολογικής έται- 
ρίας καί τής Φλωρεντινής ’Ακαδημίας. ’Επανελθών δέ εις Κέρκυραν 
ήρχισε νά παραδίδη άμίσθως έν τφ Αυκείφ μαθήματα φιλολογίας 
καί συγχρόνως έδημοσίευσεν ίστορικάς τινας ειδήσεις περί τής πα
τρίδος του. Τδ πρώτον τοϋτο δοκίμιον τής πατρίου ίστοοίας τοσούτον 
ήρεσεν, ώστε ολίγον καιρόν μετά τήν δημοσίευσίν του ή Γερουσία 
τής Έπτανήσου άνηγόρευσε τδν νέον συγγραφέα ιστοριογράφον τών 
νήσων μέ μισθδν τριάκοντα διστήλων, ό δέ Αΰτοκράτωρ τής Ρωσσίας 
’Αλέξανδρος Α . πρδς ον ό Μουστοξύδης προσεφώνησε τό περί οϋ ό 
λόγος πόνημα, έτίμησεν αυτόν διά τοΰ παρασήμου τοΰ αγίου Βλα- 
διμήρου.

Άποδημήσα; έκ δευτέρου εις τήν Ιταλίαν, έπεσκέτθη τους Παρι- 
σίουςχαί πάλιν έπέστρεψεν εις Μεδιόλανα, ένθα κατά τό 1811 καί 
1814 έξέδωκε δύο τόμους τών ιστορικών αΰτφν μελετών ΰπδ τδν 
τίτλον Illustrazioni Corciresi· άνεκάλυψε δέ καί έδημοσίευσεν 
ανέκδοτον απόσπασμα τοΰ περί Άντιδόσεως λόγου τοϋ Ίσοκρά- 
τους(ΐ8ΐ2). Κατ’αυτήν δέ τήν έποχήν διωρίσθη μέλος άντεπι- 
στέλλον τοϋ ινστιτούτου τής Γαλλίας, ώς και τών βασιλικών Άχα- 
δημιών τοϋ Βερολίνου, τοϋ Μονάχου, του Ταυρίνου, καί τής αύτο- 
κρατορικής τής Βίλνας, και έδόθη αύτω άδεια παρά τής Ιταλικής χυ- 
βερνήσεως νά συμβουλευθή τήν μεταξύ τής Ένετικής πολιτείας καί 
τών ευρωπαϊκών αυλών αλληλογραφίαν, ές ής πολλά; ήρύσθη πο- 
λυτιμοτάτας σημειώσεις. Έπεσκέφθη δέ τώ 181 4 έν Ζυρίχη καί τφ 
I 81 5 έν Παρισίοις τόν αείμνηστον Καποδίστριαν. Περιηγήθη ακο
λούθως τήν Γερμανίαν, καί έν Σαςωνίφ φιλοφρόνως τώ έχορηγήθη ή 
άδεια νά έξετάση τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην τής οικογένεια; τοϋ κό- 
μητοςΣουλεμβούργου, τού κατά το 1716 επί κεφαλής τοϋ Ένετι- 
χοΰ στρατού καί τών 4γχΐυρί<υν άνδρείως ΰπιφασπίσαντος τήν Κέρκυ
ραν κατά τών πβλιορκρύντφν αυτήν Τούρκων, Μετά τήν περιοδείαν 
ταύτην έξέδωκε τήν περί τών τεσσάρων ίππων τής τοϋ αγίου Μάρ
κου έν ‘Ενετίφ μητροπόλεως σοφήν διατριβήν, καΐτφ 1816 ήρχισε 
νά έκδίδη έν Βενετία μετά Δημητρίου Σχινά τοΰ Βυζαντίου συλ

λογήν ανεκδότων μέ φιλολογικά; σημειώσεις, τό δ’ έπιδν έτος έξέ- 
δωκε βίους τοΰ Άναχρέοντος και τοϋ Αισχύλου.

Τφ 1 820 έδημοσίευσεν άνωνύμως γαλλιστί τά κατά τήν απάν
θρωπου πώλησιν τής Πάργας. Προδοθεΐς εις τόν τότε “Αγγλον αρμο
στήν θωμάν Μαίτλανδ, έπαύθη τής θέσεως άπολέσας και τά όποια 
έ"λάμβανε 30 δίστηλα. Άλλ' ή ζημία αύτη μετ' ού πολύ άνεπλη- 
ρώθη, διότι κατά πρότασιν τοΰ έν Ταυρίνφ πρέσβεως τής Ρωσσίας 
Μοτζενίγου, ό τότε έπί τών έξωτερ.χών υπουργός τής αυτοκρατορίας 
ταύτης Καποδίστριας διώρισε τόν Μουστοξύδην ακόλουθον τής ανω
τέρω πρεσβείας χαί ούτως ήδυνήθη νά έξακολουθήση έν άνέσει τάς 
προσφιλείς του μεσαιωνικά; έρεύνας έν τοΐς άρχείοις τής Ιταλίας. 
Τότ' έδημοσίευσε καί τήν κλασικήν εις τό Ιταλικόν μετάφρασιν τοΰ 
‘Προδότου, πλουτίσας αύτήν διά σχολείων καί σημειώσεων. Συγ
χρόνως δ' έβοήθει τόν φιλέλληνα Γάλλον Φωριέλ καί τόν Ιταλόν 
θωμασαΐον είς τά; ύπ' αυτών γενομένας συλλογάς καί μεταφράσεις 
τών δημοτικών ασμάτων.

’Ολίγον βραδύτερον κατεχώρισεν ό Μουστοξύδης έν τή Ά ν θ Ο
λο γ ί α τής Φλωρεντίας τάς παρατηρήσεις έπί τής κα
θ’ημάς ‘Ελληνικής γλώσσης, έν αΐς κυρίως ήθέλησε ν’ά- 
ποδείξη δι' άκαταμαχήτων λόγων, δτι « ή ‘Ελληνική γλώσσα ζή 
διά τών μάλλον ή ήττον περιφανών αύτής συγγραφέων, καί δτι διερ- 
χόμενοι τδ μέγα διάστημα είκοσι καί επτά περίπου αιώνων, έκ τών 
ημερών μας άχρι τών άπωτάτων της άρχαιότητος, οτε έζη ό Όμη
ρος, ούδεμίαν άλλην γλώσσαν εΰρίσκομεν τοσοϋτον άρχοειδώς έπεκ- 
τεινομένην ώς τήν ‘Ελληνικήν.» Έγραψε διά τήν συλλογήν τών 
* Ελλήνων ιστορικών τοΰ Σβνζονίου παράρτημά τι είς τήν 
ιστορίαν ‘Ηρακλείδου τοϋ Ποντικού, καί βρα
δύτερον διά ήρωϊκοκωμικδν ποίημα τδν βίου τοϋ Αισώπου.

Τφ 1829 προσκληθείς ύπδ τοϋ αειμνήστου Κυβερνήτου ήλθεν 
είς ‘Ελλάδα, ένθα άνέλαβε τήν διοργάνωσιν τών έν Αιγίνη δημοσίων 
εκπαιδευτηρίων, άμα δέ καί τήν διεύθυνσιν τοϋ περιοδικού συγγράμ
ματος ή Αΐγιναία, καί της έφημερίδος ό ‘Ελληνικός 
Ταχυδρόμος,
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Μετά την δολοφονίαν τοϋ Καποδιστρίου ο Μουστοξύδης έπανηλθεν 
είς τους κόλπους της ίδιας πατρίδος.

Ελθών είς Κέρκυραν έςελέχθη τφ I 833 αντιπρόσωπος καί αμέ
σως Γερουσιαστής τού τετάρτου κο’νοβουλίου. Μετά τήν ύπδ τοϋ άρ- 
μοστού Νούγεντ διάλυσιν αύτού,δ Μουστοξύδης διωρίσθη αρχών τη$ 
παιδείας’ άλλά μετ’ ού πολύ παραιτηθείς της θέσεως ταύτης, άνε- 
δείχθη πλέον αρχηγός της άντιπολιτεύσεως, υποστήριξών και δι
ευθύνω? μέ σπάνιον θάρρος καί σύνεσιν, έπί της δεσποτείας μάλιστα 
τού Δούγλα, τήν πάλην μικρού καί αδυνάτου λαού πρδς αγέρωχου 
αντιπρόσωπον μεγάλης καί ισχυρά; δυνάμεως. ’Επί τέλους οί αντι
πολιτευόμενοι έπεφόρτισαν τδν Μουστοςύδην ν’ άπέλθη είς ’Αγγλίαν 
καί νά παρουσιάση είς τδν υπουργόν αναφοράν κατά της διαγωγής 
τού άρμοστού. Έ)θών περί τά τέλη Μ αίου εις Λονδίνον ειοεν αμέ
σως τόν μαρκήσιον Νοομανβύ, πρδς δν έπαρουσίασε καί υπόμνημα 
περί τής καταστάσεως τής Επτάνησου, ένφ κατεδείκνυε τίνι τρόπφ 
διά τού Συντάγματος τοϋ 1817 παρεβιάσθη ή συνθήκη τών Παρισί- 
ων,καί περαίνων έζήτει τήν μεταρρύθμισιντού Συντάγματος τούτου, 
καί τήν είς τάς νήσους αποστολήν άνακριτικής επιτροπής δπ<»»ς έξα- 
κριβώση τάς καταχρήσεις της άγγλοϊονίκής κυβερνήσεως. Πριν έπα- 
νέλΟη ές ’Αγγλία; ό Μουστοξύδης, ό Δούγλας άνέβαλεν έκ νέου τήν 
βουλήν τής ‘Επτανήσου καί μετά μικρόν διέλυσεν αύτήν. ’Αλλά καί 
ή αύθ αιρετός αύτη πραςίς δέν άπεδειλίασε τδν Μουστοςύδην δστις συ
νέταζε καί επεμψεν είς Λονδΐνον, δπου έδημοσιεύθη διά τού τύπου 
φυλλάδιον,έπιγραφόμενον «Osservazioni sulla dissolutione del 
VI parlanaento, da uno dei suoi membri.»

Μετ’ ού πολύ δ έξέδωκεν έν Μελέτη eConfutazione di A. Mll- 
Stoxide al Dispaccio κλπ. » δπερ δικαίως έπεκλήθη ή πολιτική 
κατήχησις τών Έπτανησίων.

Μετά ταύτα έξηκολούθησε νά ένασχολήται ίδιωτεύων εις τάς 
προσφιλείς αύτφ φιλολογικά; καί ίστορικάς μελέτας, έκδούς σύν τοίς 
άλλως κατά τδ έτος 1843 τδν πολύτιμον Έλληνομνήμονα, έν τφ 
όποίφ κατεχώριζε πολλούς θησαυρούς τού μεσαιωνικού Ελληνισμού.

Περί τά μέσα τού 1816, έπί τής αρμοστείας τού Σείτωνος, διω- 
ρίσθη έκ δευτέρου ιστοριογράφο; τών Ίονίων νήσων. *Έκτοτε  δέ κα- 

τεγίνετο είς συλλογήν καί τακτοποίησιν τών τιμαλφών καί διεσπαρ
μένων κειμηλίων τής έθνικής ιστορίας.

‘Η ενεκα τών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων τού Στους 1849 
πρώτη έλευθέρα τών βουλευτών έκλογή έψήφισε τδν Μουστοξύδην 
αντιπρόσωπον, ή δέ αξιομνημόνευτος Βουλή έκείνη όμοφώνως έκή- 
ρυξεν αύτδν πρόεδρόν της. Τήν θέσιν ταύτην ό Μουστοξύδης άπε- 
ποιήθη νά δεχθή*  δψιαίτερον δέ άντετάχθη ύπδ τής άντιπολ^ιτεύ- 
σεω; ώς υποψήφιος εις τήν θέσιν έπαρχ.ακοϋ συμβούλου, καί ώς τοι- 
ούτος έξελέχθη ύπδ τών συμπολιτών του. Κατά δέ τά τελευταία ετη 
ό Μουστοξύδης διωρίσθη έκ νέου Άρχων τής παιδείας.

Άπεβίωσε δέ ό διακεκριμένος ούτος τοϋ ήμετέρου έθνους λόγιος έν 
ετει i860, καί έτάφη πομπωδώς έν Κερκύρφ.

ζ Εκ τής Νεοελλ. Φιλολ. Κ. Ν. ΣΑΘΑ^.

’Οή οί μεγάλο: ποιητα: δυστυχείς.
(’Εκ τού Γαλλικού ύπδ Γ. φραντζη).

Δ'.

Plautus— Πλαΰτος. (1).
Μάρκος Άννιος Πλαύτος (Marcus Annius Plautus), ποιητής 

Λατίνος, έγεννήθη έν Σαρσίνη (Sarsine), πόλει τής Όμβρικής 
(Ombrie). *Ηκμασε  δ έν Ρώμη περί τά 160 π. X. Ενταύθα 
διατριβών απέκτησε μεγάλην ύπόληψιν διά τάς κωμφδίας αύτού, 
τάς πλείστας άπομιμήματα τού Επιχάρμου, φιλοσόφου καί ποιη- 
τού Σικελιώτου (2), είς άς μετέδωκεν έπιτυχώ; χροιάν αττικισμού 
καί ενεργείας ελληνικής. Καί τοι δ’ απέκτησε διά τών συγγραμ-

(1). Συνέχεια άπδ τής σελ. 74 8.
(2) ’Κατ’ άλλους ό ’Επίχαρμος ήν ποιητής κωμικός καί πυθαγό

ρειος φιλόσοφος, ζήσας είς Σικελίαν κατά τδν 5ο ν π. X. αιώνα 
εν τη Αύλη τοϋ ‘Ιερωνος Αου Βασιλέως τών Συρακουσών. ‘Ο χα- 
ρακτηρ τών κωμωδιων αύτού αγνοείται. Εννοείται δέ δτι δέν ήδύ- 
νατο να ηνε πολιτικός, επειδή έζη πλησίον βασιλέως. Άποδίδου- 
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μάτων αυτού πλούτον ικανόν, όμως υπό τόΰ κέρδους παρακινούμενο; 
ίγκατέλειψε τά γράμματα καί παρεδόθη είς τδ έμπόριον.

Άναλαβών λοιπόν εμπορικήν τινα έπιχείρησιν, επίπονον καί 
άγονον, άπώλεσε τόν πλούτον, δν ειχεν αποκτήσει διά τής μεγα- 
λοφυίας αύτού. "Οθεν απογυμνωθείς παντελώς έπανήλθεν εις τήν 
Ρώμην, έλπίζων δν. εμελλε νά εύρη έκεί καταφύγιου, ώ; έκ τής 
ποοτέρας ύπολήψεώς, ής άπελάμβανεν ένεκα τοΰ ποιητικού αυτού 
προτερήματος. Άλλ’ ήπατήθη- διότι ό ένδοξος άνθρωπος έπ ολί
γον μόνον χρόνον απολαμβάνει της ύπο τών έργων αυτού έμπνεο- 
μένης ύπολήψεώς καί συμπάθειας· επειδή ή έκ τού νεοφανούς αύτη 
γεννωμένη εύνοια εξαφανίζεται, έξασθενούσης τής εύχαριστήσεως, 
ής αύτη πρόξενος έγένετο. Διό καί ό Πλαΰτος έπανελθών ούδέν 
άλλο εύοεν έν Ρώμη εΐμή καρδίας πεπαγωμένας' επομένως κατήν- 
τησεν είς τοσαύτην υπερβολικήν ένδειαν, ώστε ήναγκάσθη, τά πρός 
τό ζήν ύστεοούυενος, νά γένη δόΰίος μισθωτός παρά τινι αρτοποιφ, 
μεταχειριζομένφ αύτόν είς τό νά γυρίζη τόν-χερόμυλθν(Ι). ‘Ο Βάθ
ρων (Varron), όμιλών περί τής αξιοσημείωτου ταύτης πράξεως, 
προσθέτει δτι ό ποιητής έπεχείρεί προσέτι νά συνθέση καί κωμφδίας, 
ύποκλέπτων ώρας τινάς έκ τής επιπόνου ταύτης έργμσίας. Είνε δ’ 
άγνωστον άν έτελείωσε τόν βίον αύτού έν τοιαύτη ένδεια, ήτις βε
βαίως έφαίνετο είς αύτόν έτι μάλλον ανυπόφορος, δι*  τόν λόγον δτι 
δέν ειχεν εύχαριστηθή εις τό- νά ήνε εύτυχής καί ανεξάρτητος, έχων 
τόν μέτριον εκείνον πλούτον, τόν τοσούτον έπαινούμενον ύπδ τοΰ 

‘Ορατίου.
Σώζονται αύτοΰ κωμωδία', είκοσιν. ' Ο ποιητής ούτος έτι μήθη 

γενικώς ύπό τών συγχρόνων αύτοΰ ύιά την καθαρότητα, την ένερ-

σιν εις αύτόν πολλάς συγγραφάς περί φιλοσοφίας και ιατρικής. Ό 
’Αριστοτέλης καί ό Πλίνιος όαιλούσι περί αύτού ως εισαγαγοντος 
εις τό έλλ. άλφάβητον τό θ καί τό X. Σ. Μ.

(1). Οί νερόμυλοι καί ανεμόμυλοι είνε εφευρέσεις νεώτεραι. τότε 
δέν έγίνωσκον νά άλέθωαι τόν σίτον δι’ άλλου μέσου, ειμή δια τού 
βραχίονος. Πρός τήν έργασίαν δέ ταύτην μετεχειρίζοντο πολλούς 
άργυρωνήτους καί, ώς φαίνεται, τούςένδεεΐς πολίτας, έπί τινι μισθψ.

■ ..... . ·ί~π~ r- —η 'ι ιι. - · ιπ— ι ι ι , '■ « 

γειαν, τήν αφθονίαν,, καί τήν γλαφυρότητα τοΰ λεκτικόν. Ό Βάρ- 
ρων έλεγεν οΐι, άν αί Μούσαι ήθελον νά όμιλήσιοσι λατινιστί, ώφει - 
λον νά δανεισθώσι τήν γλώσσαν τού Πλαύτσυ. Καί οΐύτός δέ ό Κι- 
κέρων έθαύμασε τόν πολιτικόν αύτού τρόπον καί τήν τελειότητα τών 
αστεϊσμών αύτού.

’Εντούτοις, έπί Αύγουστου, δτε ή· φιλοκαλία τών γραμμάτων 
εΰρίσκετο εις τάς μεγάλας αύτής προόδους, έμίμφθησαντόν ποιητήν 
τοϋτον, διά τήν στιχουργίαν αύτοΰ, διά τίνος άστεϊσμους ταπει
νούς και ανουσίους, διά σκώμματα άχρεΐα, λογοπαίγνια γέλόϊα 
βωμολοχίας χονδράς καί άχρειολογίας άνυπΟφόρόυς. Αλλ’ αί 
μομφαί αΰται δέν έμποδίζουσιν ημάς τοΰ νά όμολόγήσωμεν δτι ό 
ποιητής ούτος έννοεΐ καλώς τόν χλευασμόν, καί δτι οί χαριεντισμοί 
αύτοΰ είνε επιτυχείς.

’Εχει δέ τέχνην μένόλιγωτέραν, πνεύμα δέ περισσότερον ήό 
Τερέντιος’ διότι αί ραδ.όυργίαι αύτοΰ είνε καλλίτερα ψκονομημέναΐ 
τά τε περιπίπτοντα ζητήματα ποικιλότερα καί ή πράξις ζωηροτέρά 
εί< τάς αύτοΰ κωμωδίας παρά είς τάς' τοΰ άντιζήλοΌ. Έν δσφ δέ 
ήκμαζον τά Λατινικά γράμματα, συνήκμαζε καί ήύπόληψις αύτοΰ.

Πλίνιος ό νεώτερος καί ό Κυντιλιανός άναμιμνήσκόνται αύτοΰ 
μετ’ εγκωμίων. Καί μετά τήν άναγέννησιν δέ τών γραμμάτων αί 
κωμφδίαι αύτοΰ καθηδύνουσιν είσέτι τούς νεωτέρους' ό θείος μά
λιστα Μολιέρος έδανείσθη έκ τής πηγής ταύτης πολλάς θέσεις καί 
χαρακτήρας, άτινα έκόσμησε καί έΐελειοποίησε-

«tout ce qu’ il a tovche se con vertit eft or
πάν δτι ήγγισε (ό Μολιέρος) μετεβλήθη είς χρυσόν» λέγεΧ 

ό Βοαλώ.
Ούχ ήττον δμως είνε αληθές δτι οφείλει πολύ είς τόν Πλαϋτον, 

ώς αύτός όίδιος ομολογεί τούτο.
‘Ο- Πλαΰτος είχσ τοσαύτην υπερηφάνειαν-, όσην καί ικανότητα. 

Τό δ’ επιτάφιον αύτού, δπερ δυσκολεύεται τις νά πισΐεύση, συνέθε- 
σεν αύτός ό ίδιος, εάν ό Βάρρων ήνε αξιόπιστος.

« ό Πλαΰτος δέν ύπάρχει πλέον, θάλεια (I )»

(1) ‘Η Β\ η Η'. τών εννέα Μουσών, θυγάτηρ τοΰ Διόςκαίτής 
Μνημοσύνης, έφορος τής κωμωδίας καί τής βακχικής ποιήσεως.Σ.Μ.
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» δακρύει’τδ θέατρον εινε έρημον οί γέλωτες, 
» τά παίγνια, αί Μούσαι κλαίουσιν έπί τού 
» τάφου αυτού.»

Τά εύγνώμονα ζώα.
Κλέπτης, περιπλανώμενος είς τδ δάσος διά νά εύρ^ ερμαιόν τι, 

έπεσεν αίφνης είς βάραθρον, τού οποίου τδ στόμιον, σκεπασμένου 
άπδ έλαφρδν στρώμα βρύων, δέν ειχεν ίδεί. Εκπλαγείς άπδ την 
πτώσιν δέν παρετήρησε κατ’ άρχάς είς ποιαν συνοδείαν ή τύχη τδν 
ερριψεν. Άλλ’ έντδς ολίγου, περιφερών τού; οφθαλμούς τριγύρω 
του, παρετήρησε μέ τρόμον λέοντα, πίθηκον και δφιν, πεσμένους 
πρδ αύτού είς τήν ιδίαν παγίδα.

Δυστυχία ! έλεγεν έν έαυτώ ό κλέπτης δλω; τρέμων, τί θά 
γίνω; Έάν σιωπήσω, τά άγρια ζώα θά μέ κάμουν ώραϊον παιγνί- 
διον και θά διαιρέσουν ήσύχως τδ σώμά μου εις τρία μερίδια’ εάν 
κραυγάσω, ή φωνή μου θά τά κάμη μανιώδη’ Έν τούτοις παρετη- 
ρησεν δτι οί σύντροφοι τής δυστυχίας δέν ήσαν δλιγώτερον φοβι
σμένοι άπδ αυτόν. Ανέλαβε λοιπδν ολίγον θάρρος, και μέ γοεράν 
φωνήν έπεκαλείτο βοήθειαν.

Ευτυχώς δι’ αυτόν οδοιπόρος τις έπέρνα άπδ εκεί. Ητον άνθρωπος 
συμπαθητικός. Έτρεξε πρδς τάς απελπιστικά; φωνάς τού φυλακι
σμένου και έρριψε τδ σχοινίον είς τδ βάραθρον. ’Αλλ’ όποια ύπήρξεν 
ή εκπληζίς του, δτε άντί ανθρώπου είδε πίθηκα πηόώντα ελαφρώς 
έπι τής γης. Τδ ευκίνητου £ώον ειχεν άρπάσει πρώτου το σχοιΧον. 
‘Ο κλέπτης έςηκολουθει νά φωνάζτμ

«Μή λυπησαι διότι μέ ήλευθέρωσες, εΐπεν ό πίθηκος εις τδν οδοι
πόρον’ ίσως θ) σού γίνω ωφέλιμος.» Καί έφυγε σκιρτών έν τώ 
μέσφ τών δένδρων τού οάσους.

Τδ σχοινίον κατέβη και έκ δευτέρου. I Ό 1 εΐπεν ο ούοιπο- 
ρος, σύρων αύτό, πόσον βαρύ φορτίου ! ή δύναμίς μου μόλις αντέ
χει. Λέγων ταύτα παρετήρησε τήν χαίτην καί τούς όνυχας λέον
τας*  οστις σκιρτών λέγει πρδς αυτόν. «Ευχαριστώ, γενναίε μου 
εύεργέτα, δέν θά μετανοήσης, διότι μέ εύηργέτησες.» ‘Ο λέων 
άπεμακρύνθη καί άφησε τδν άνθρωπον β-βυθισμένον είς φρίκην καί 

θαυμασμόν. Όμως ό όδριπόρος έρριύε καί εκ τρίτου τδ σχοινίον, 
καί πάραυτα παμμεγέθης δφις παριτυλίσσετσι είς αύτό, καί άνα- 
βαίνει ζωηρώ; είς τδ χείλος: «Τύχη ! έφώναξεν δ οδοιπόρος έκτδς 
έαυτού, δλα τά τέρατα τού φδου ήσαν κρυμμένα είς τούτο τδ βάρα
θρον ;» Φίλε, τφ άπεκρίθη ό δφις, ό κάκιστος εΐνε έκείνος οστις 
μένει, δηλ. ο άνθρωπος. Πίστευσέ με, άφησέ τον νά χαθή. Έάν 
τδν σώσης, θά φανη άχάριστος’ άλλ’ έγώ δέν θά φανώ τοιούτος 
πρδς τδν ελευθερωτήν μου.»

*0 γενναίος οδοιπόρος δέν ήκουσε τδ φρόνιμον τούτο ζώον· τδ 
σχοινίον κατέβη πάλιν, καί ταύτην τήν φοράν ό κλέπτης άνέβη 
είς τδ φώς. Έπεσεν είς τούς πόδας τού έλευθερωτού του, και τφ 
ύπεσχέθη αιώνιον εύγνωμοσύνην. Ό οδοιπόρος έςηκολούθησε τδν 
δρόμον του, αφού έσήκωσεν είς τούς ώμους σάκκον αργυρίου, τδν 
όποιον εφερεν είς τήν πλησίον πόλιν.

Μόλις έκαμεν είκοσι βήματα καί φωνή τις τρομερά προσβάλλει 
τδ ούς του. «’Η τά χρήματα ή τήν ζωήν σου ! » Στρέφει και άνα- 
γνωρίζει μέ φρίκην εκείνον, τδν όποιον πρδ μικρού έσωσεν. ’Απο
φασίζει νά ύπερασπισθή’ άλλ’ ό άχάριστος τδν ρίπτει κάτω, τδν 
άπογυμνόνει καί τδν δένει γυμνόν καί αίματωμένον είς τήν ρίζαν 
ένδς δένδρου μέ τδ αύτδ σχοινίον, τδ οποίον τδν ειχεν αναβιβάσει 
άπδ τδ βάραθρον.

‘Η λύπη καί ή άγανάκτησις έμποδίζουν πολύν καιρόν τδν δυς·υχή 
νά έκφωνήστ^τά παράπονά του.Τέλος έκβάλλει φωνήν διαπεραςτκήν. 
Πάραυτα ό πίθηκοςσπεύδει διά πηδημάτων, λύει μέ τούς δδόντας τά 
δεσμά τά όποια έσφιγγον τού; βρ-.χίονας καί τάς κνήμας τού ευερ
γέτου του, καί ύποστηρίζων αύτδν μέ δλας τάς δυνάμεις του τδν 
οδηγεί είς σπήλαιον γειτονικόν. Οτε τδν είδε καθήμενον καί ολί
γον ήσυχον: «Ό έλευθερωτά μου, τφ είπε σκιρτώ» άπδ χαράν πέ- 
ριξ αύτού, βλέπεις οτι έφύλαςα τδν λόγον μου;—Φίλε μου, τφ 
άπεκρίθη ό οδοιπόρο;, μέ έσωσε; ές ανταμοιβής, άλλ’ αισθάνομαι 
δτι θά άποθάνω άπδ τήν πληγήν μου. Όχι — λέγει αίφνης ό δφις 
έζελθών άπδ οπήν τινα εις τήν είσοδον τού σπηλαίου—δέν θά άπο- 
θάνης· σέ προσφέρω χόρτον τι, τδ όποιον θά σέ θεραπεύση παρευ
θύς.—Γενναίου ζώον, ύπέλαβεν ό πληγωμέ.ος, καί σύ επίσης έφύ- 
λαξες τδν λόγον σου; άλλ’ είμαι πολύ αδύνατο;, πώς θά δυνηθώ νά
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φθάσω elf τήν άκραν τοΰ δάσους: θά σέ'φορτωίώ είς τήν ράχιν μου, 
είπε φωνή τις μουγγρίζουσα, ήτις επροσπάθει νάφατ^ γλυκεία καί 
προσηνής· ήτον ή τοΰ λέοντοί, δστις πρδ ολίγου ώρμησεν είς τδ 
σπήλαιον. Ιδού έξηκολούθησε τδ βύγενί; ζώσν, ρίπτον είς' τούς πό- 
δως τοΰ οδοιπόρου σάχκον αργυρίου, ί8ού ό'θησαυρός, τδν όποιον 
έπήρα άπδ τδν άχάριστον κλέπτην, άροτρών-τήν ζωήν του. Μετα- 
χειρίσου με ώς ίππον εως είς τήν άκραν τοΰ δάσους,, καί' θά Ιξοφλή- 
σωμεν.

« Δέχομαι 1 ειπεν ό έδοιπόρος σογκεκίνημένος άπο θαυμασμόν, 
"ϊψιστε θεέ t ποια ή δύναμις της ευγνωμοσύνης χαί εις αύτά τά 
όντα, τά όποια ήθελέ τις πιστεύσει ολίγον· ίπι'δεκτικά αυτής' καί 
πόσον ό άθλιος, οστις έπρόδωσε τδν ευεργέτην του, είνε κατώτερος 
τών άγριωτάτων ζώων! ‘Η1 αχαριστία εινε τδ αίσχος της ανθρω
πότητας. »

(1) Εκ τών αναγνωσμάτων τού Σμυρναίκοϋ Συλλόγου «" Έλι- 
κώνος. » Μετάφρασες έκ τοϋ αγγλικού.

’Άφρονες (1).
Τάσον πολυάριθμα είνε τά είδη τής αφροσύνης, ώς-ε καί εν μόνον 

αυτών πολλοστόν άν έπεχειρόϋμεν νά περιγράψωμεν, θά έπληρου- 
μεν τόμον ολόκληρον. Τά δρια ημών έν τούτοις εινε στενά καί μό
νον παραγράφους' τινάς έπιτρέποντα. Οθέν ανάγκη νά περιορισθω- 
μεν εις γενικότητας, άλλά πάντοτε μέ τήν ελπίδα δτι θά ειπωμέν τι 
χρήσιμον, δτι θά διεγείρωμεν υποψίας, αϊτινες δυνατόν νά ώφελή- 
σωσιν εκείνους, Οι όποιοι θά θελήσωσι ν’ άναγνώσωσιν έπισταιαένως 
τά ολίγα ταύτα.

Πριν άρχίσωμεν δμως, πρέπον ίσως είνε νά προτάξωμεν οτι μό
νον περί τών ειδών τής κατά κόσμον αφροσύνης, δηλαδή, τής εναν
τίον τής πα?’ άνθρώπων καλούμενης φρονήσεως, πρόκειται νά. *7·α-  
λήσωμεν. Ήδυνάμεθα άπδ σκοπιάς πολύ υψηλοτέρας καί με πλα
τυτέραν άποψιν νά κάμωμεν λόγον περί· τού τί έστι φρόνησις καί τί. 

! αφροσύνη—ήτο βεβαίως μεγάλης εγκοσμίου· φρονήσεως άνθρωπος ό 
I « πλούσιος έκεΐνος τοΰ όποί ου εύφόρησεν ή χώρα » και ό όποιος 

είπε πρός τήν ψυχήν αυτού «ψυχή, έχεις πολ.λά αγαθά κείμενα εις 
ετη πολλά" άναπαύου, φάγε, πίε, εύφραίνου,» ό θεός δμως είπε 
πρδς αύτδν « άφρον, ταΰτη τή νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτοΰσιν απδ 
σού’ » (1). «Τί γάρ ωφελείται άνθρωπος, έάν τδνκόσμον δλον κερ- 
δήση, τήν δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; » (?) 'Ενταύθα ή φρόνησις 
είνε αφροσύνη· ή σύνεσις είνε μωρία—,άλλάτδ θέμα ήμών είνε 
βαθμού χαμηλότερου·· πρόκειται περί τών κατά τούτον τδν κόσμον

!
 αφρόνων καί αφροσύνης. Καί διά νά έλθωμεν είς τδ προκείμενον, 5.C 

άρχίσωμεν άπο τήν πολυάριθμον τάς-’.ν τών φυσικών βλακών, οΐτι- 
νες έχουσιν ανάγκην εγκεφάλου, καί οΐτινες, έάν ή πείρα πάντων 
τών παρελθόντων χρόνων ήνε τού μέλλοντος έχέγγιον, θά εχωσι 
χρείαν αύτού καί είς τδ εξής έπίσης. Ούτοι άποτελσΰσι τήν στενσκε- 
φαλον εκείνην κλάσιν, έκ της όποιας ούδέν ούδέποτε θέλει προκόψει 
διά τδν άπλούστατον λόγον δτι ούδέν ούδέποτε θέλει εισχωρήσει εις 
αύτούς. Κοινωνικός δυνατόν νά θεωρώνται ούτοι ώς είδος ανθρωπίνων 
αυτομάτων, άτινα διέρχονται τήν ζωήν καί τάς υποχρεώσεις αύτής 
σχεδόνδπως καί πάσα μηχανή έκτελει τήν αύτής εργασίαν—ήτοι 
ωθούμενα ώς έκείνη ύπδ των περιστάσεων είς είδος τι κοιλώματος, 
ή τροχιάς, ή γραμμής σιδηράς,ταξειδεύουσι κατά μήκος αυτηςπρο- 
χωρούντα καί όπισθοδρομούντα μέχρι τέλους.

Τοιούτοι ώς έπί τό πολύ άπαντώνται εις τάς τάξεις τών αμαθών, 
άνατεθραμμένοι ϊνα διάγωσιν είδος ζωώδους ύπάρξεως, ολίγος μόνον*  
διανοητικός εργασίας ή πνευματικός τέρψεις έχοντες καί διερχσμε- 
νοι διά τού κόσμου ούδεμίαν συνήθως κλίσιν διικνύοντες πρδς πάσαν 
μή καθαρώς σωματικήν ήδονήν. Μέγα όμως θά διεπράττομεν αμάρ
τημα, άν ύπεθέτομεν οτι ή κλάσις αυτή τών αφρόνων άποτελεΐται 
μόνον έξ ατόμων άνηκόντων είς τάς κοινώς ό.ομαζομένας χαμηλό- 
τέρας ή ταπεινοτέρας τάξεις. Άπ’ εναντίας, ούκ ολίγοι τούτων κα- 
τέχουσι σεβαστός, πολλάκις δέ καί ύψηλάς θέσεις, άπολαμβάνοντες 
περιουσίας, εις ήν έρρίφθησαν υπό τής φοράς περιστάσεων, ύπδ τής 
τύχης τής γεννήσεως ή ύπδ γεγονότων ανεξαρτήτων της ιδίας αύτών

(Τ) Λονκ. ιβ . it)
(2)Ματθ. ι/. 26
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δυνάμεως, Ούτοι εινε οίτυχηροί άφρονες, καί έκ πάντων τών 
βλακών, τών έπί τού προτύπου τής γής, ούτοι εινε κατά τινα τρό
πον,είς ούς έπί μάλλον άνήκουσι τά’συγχαρητήρια. ’Ενίοτε απαντώ- 
μεν αυτούς είς βουλευτήριχ, καί ένίοτε είς γερουσίας άχόμη, άλλά 
συχνότερου είς ίεροφυλακεία, είς εταιριών καθιδρύματα ή ώς μέλη ή 
και έπί διοικητικών εδρών. ‘Ως μέλη σωματείων ένεργουσιν αρκετά 
άβλαβώς'καί είνε είδος άψύχου’βάρους'ή έρματος (σαβούρας),δίδοντες 
βαρύτητα και στερεότητα είς τά πραττόμενα διά τής παρουσίας καί 
τής έπιβχρυντικής αυτών σεβασμιότητος. Λάμπουσιν, άν μάλιστα 
φέρωσι και τίτλους ή περιτυλίγματα είς τά αύτω/ ονόματα, ώς 
προϊστάμενοι καταστημάτων τινων, οπότε θέτουσι τήν υπογραφήν 
αυτών είς έγγραφα των οποίων το εμπεριεχόμενου ούτε γινώσκουσιν 
ούτε φροντίζουσι ποτέ νά μάθωσι, και λαμβάνουσι περιοδικές τον 
μισθόν των, κολακευόμενοι τήν συνείδησιν οτι έκέρδησαν αυτόν. 
Ούτοιεινε οί κατ εξοχήν κολάζωοι τών ανθρώπων, περιτυλισσόμενοι 
προσκεφάλαια διά τδν φόβον τού ψύχους καί βαλαντιοτομούμενοι 
πανταχόθεν, εχοντες πολυταλάντους ανοικτούς λογαριασμούς μετά 
τού αργυραμοιβού των' πάν δέ δύσκολου έργου είς τήν τής ζωής πά
λην ένεργείται υπέρ αύτών ύπδ άλλων. Κοινώς ή ευτυχής αύτη μερίς 
άποτελεϊται υπδ εξαιρέσεων, και δμως άξιου απορίας πόσου πολυά
ριθμος εινε*  σχεδόν δέν υπάρχει μυστήριον τόσον περίπλοκου, δσου 
ή διηνεκής ευπραγία ατόμων είδους τοιούτου, και ή εντελής άγνοια 
τών ανωμαλιών καί ατοπημάτων, τών οποίων αίτιοι γίνονται. Ούδε- 
μίαν κατ ουδένα τρόπον ευρίσκει τις εύχαρίστησιν μετ’ αύτών σχε- 
τιζόμενος*  μήτε έλκύονται ’μήτε φροντίζουσι νά έλκύσωσιν άλλον’ 
αρκούμενοι αυτοί έαυτοίς, δύνανται νά πληρώ σι τήν σφαίραν έντδς 
τής οποίας κινούνται άνευ τής βοήθειας ετέρου. ’Εάν τις μετ’ αύτών 
σχετισθή, ούδέν άποκλειστικώς ωφελείται. Άναμασσώντες πάντοτε 
τά] κοινά, ούδέποτε άποτολμώσι πρωτότυπόν τινα παρατήρησιν*  
είνε δμως έτοιμοι νά ύψηλοφρονήσώσι και νά κατηγορήσωσι τήν είς 
άλλους άπαντωμένην πρωτοτυπίαν ή έπικίνδυνον νεωτερισμού είδος.

Ακολούθως έρχονται οί φαντασμένοι άφρονες, οΐτινες φαντάζον
ται εαυτούς άγχίνοας και πρδς όποιονδήποτε ίσους. ‘U τάξις αύτη 
δυνάμεθα νάείπωμεν δτι διατελεί ύπδ τήν επιρροήν νόσου—είς τάς 

προσβολάς τής όποιας πολλοί ύπόκεινται κατά τάς πρώτας τού βίου 
ήμέρας—είδους λέπρας, ήτις έκσπά είς τρελλοφαντασιοπληξίαν, 
καί ήτις έκσπώσα εντελώς και άθώως θεραπεύεται*  στραφείσα δμως 
πρδς τά έντός, ώς οί παιδαγωγοί λέγουσι, καί τδ όποιον ώς έπί τδ 
πλείστον συμβαίνει, ούδέποτε ιατρεύεται. Τά μάλλον αξιοθρήνητα 
τών θυμάτων ταύτης τής αταξίας είνε οί ατυχείς έκεϊνοι νεανίαι, 
περί τών οποίων κάποτε άκούομεν, δτι, κληρονομούντες καταστά
σεις μεγάλας, πρίν έτι άποκτήσωσι τήν άπαιτουμένην πρδς διοίκη- 
σιν αύτών ικανότητα, πίπτουσιν είς κολάκων καί απατεώνων δνυ*  
χας, τών οποίων καταντώσι χήνες, καίοί όποιοι μαδίζουσιν αύτούς 
μέχρι τελευταίου πτερού. Καλδν τούλάχιστον δτι οί περισσότεροι 
τών φαντασμενοαφρόνων δέν άξίζουσι τδν κόπον νά μαδισθώσιν, ώς 
έκ τού οποίου δύνανται καί τρόπον τινα νά θεωρτθώσιν ώς ήττου α
ξιοθρήνητοι. Έάν ύπδ τοιαύτην διατελών ό φαντασμένος μεταχεί- 
ρισιν ευτυχή ση ν’ απαλλαγή, καλώς*  εί δέ μή, τδ δυστυχές πλά
σμα διαμένει φθειρόμενου καθ’ δλην αύτού τήν ζωήν, οί δέ λοιποί 
ανάγκη νά ύποφέρωσιν αύτδν δπως δύνανται.

Έχουσί τινα πρδς τούτους ομοιότητα καί οί ανυπόφοροι ’έκεϊνοι 
μουσομανείς λεγόμενοι (dilettante amateurs), οΐτινες, μακράν 
τού νά φαντασθώσιν εαυτούς άφρονας, νομίζουσιν δτι εινε προωρι- 
σμένοι νά διδάξωσιν ολόκληρον τδν κόσμον. Γινώσκοντες ολίγα, 
συμπεραίνουσιν δτι γινώσκουσι τά πάντα καί είνε έτοιμοι νά άπο- 
φαίνωνται πάντοτε καί περί παντός. Δυστυχώς ή τών αύτευχαρι- 
στημένων ημιμαθών τούτων τάξις καθ’ έκάστην πληθύνεται καί πρδς 
άπάσας τάς διευθύνσεις έξαπλούται. Είνε καλλιτεχνικοί, μουσικοί, 
νομισματολογικοί, αρχαιολογικοί, επιστημονικοί, μεταφυσικοί, ή 
παντοιολογικοί*  δ,τι δήποτε δμως καί άν ήνε καί οπουδήποτε καί άν 
εύρίσκωνται, είνε ή άσχημίατού ομίλου έκείνου, καί επομένως πρέ
πει νά έξοβελίζωνται.Τήν ύπαρξιν καί τάς έπιπολαίους αύτών γνώ
σεις χρεωστούσιν, ειρήσθω καθαρώς, εις τδ τά πάντα εύκολα κατα- 
στήσαν σημερινόν σύστημα, δι’ ού τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία καί 
πάσα έν γένει γνώσις, καταβιβασθείσα καί «τοίς ταπεινοτάτοις 
πνέύμασι κατέση προσιτή. » ‘fl φίμωσις τών τοιούτων δέν εινε εύ
κολος, άν καί ένίοτε επιτυγχάνεται άπηνώς πως ύπδ παρομοίου υπι-
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ρεκτραχηλισμένου άφρονος πρδς μεγάλην τών παρευρισκομένων 
τέρψιν.

Διακεκριμένη έν τή σειρφ τών αφρόνων είνε και ή θέσις του λά
λου, τού ανθρώπου δηλονότι έκείνου δστις έχει τήν γλώσσαν αυτού 
είς άχατάπαυστον κίνησιν’ Δδς είς αύτδν αφορμήν και θέλει λαλεί 
ώρας ολοκλήρους’ μή δώσης είς αύτδν αφορμήν, και πάλιν θέλει λα- 
λεΐ (περί ουδενός, εννοείται) μέ τήν αυτήν ακριβώς ευχέρειαν και 
ευστροφίαν χαί μέ τήν αυτήν ακριβώς απεραντολογίαν. ‘Η έπιθυμία 
αύτού ώς έπί τδ πλεϊστον εινε νά λαλή περί ίαυχού’ όθενδήποτε 
δέ καί αν άρχίση, ή άλλας τις ήρχισε, στρέφεται πρδς τούτο τόσον 
φυσιχώς οσον χαί ή μαγνητιχή βελόνη πρδς τδν βόρειον πόλον. Προ
τιμά νά λαλή κακώς μάλλον περί εαυτού,παρά νά μή λαλή διόλου’ 
χαί τή αλήθεια επιθυμεί ώστε χαι οί άλλοι νά πράττωσι πρδς αυ- 
τδν τδ δμοιον μάλλον,παρά νά μή άναφέρωσι διόλου τδ αταμόν του. 
Τοιούτοι άνθρωποι φαίνεται οτι ζώσι μόνον χαί μόνον διά νά λα- 
λώσΓ τδ δέ ένδιαοέρον τδ όποιον δεικνύουσι πρδς τήν ακατάπαυστον 
φωνασκίαν, τήν οποίαν άλλοι μετά χαράς θά’κατέπαυον, εχΟηλούται 
ενίοτε και διά τρόπου λίαν άλλοκότου. Βλέπεις λ. χ. τδν άπεραντο- 
λόγον έν τή τραπέζρ άναλαμβάνοντα μέν νά μοιράση τδ φαγητδν 
είς τούς συνδαιτυμόνας, κρατούντα δέ έντδς τής παροψίοος την μά- 
χαιραν, άφίνοντα αύτδ νά χρυόνη, τούς συγχαθημένους περιμένον- 
τας, τά πάντα εν ανωμαλίφ, ενώ αυτός, λησμονων τά κατά τήν 
ώραν έκείνην χρέη του, άπεραντολογεί. Απαντάς αύτδν ημιπνιγο- 
μενον ές αιτία; τού δτι καί μέ γεμάτον τδ στόμα δέν παύει τήν πο
λυλογίαν, ή σηκονόμενον άπδ συμπόσιον σχεδόν νήστιν, έπειοή έν 
φ οί άλλοι έτρωγον κα'ι επινον εκείνος ελάλει. « Ομιλείς τοσον 
πολύ » εΐπεν ό Γ. αώσ:ε δέν αισθάνομαι τήν γεύσιν τού φαγητού 
υιού»’ καί τή αλήθεια ήδύνατο νά πρόσθεση πλείστ αλλα, επειδή 
ό άκαταπαύστως λ αλών εινε τρομερός εφιάλτης καταστρέφων πάν 
ευφροσύνη; είδος.

Μεταξύ τών αφρόνων δυνατόν νά καταταχθώσιν οι απερίσκεπτο: 
(κείνοι έργο πρόθυμοι άφρονες, οΐτινες άναλαμβάνουσιν εργον τι χω
ρίς πρότερον νά σχεφθώσι καί σταθρίσωσιν αύτό,και ακολούθως σπα- 
ταλώσι τάς ήμέρας και νύκτας των ύπομέν&ντες τήν τιμωρίαν τής 
ιδίας αυτών απερισκεψίας’ οί άναβάλλοντες άφρονες, οιτι-

νες άφίνουσιν «ές αύριον» ρ,τι έπρεπε νά πράξωσι σήμερον χαί κατα- 
φθείρουσιν ούτω τήν ζωήν αυτών, περιμένοντες ααυριον» τδ όποιον 
ουδέποτε ανατέλλει’ οί φατριάζοντας άφρονες, οΐτινες συνδέονται 
μετ ανθρώπων, ζτούς οποίους δέν άγαπώσι, μόνον χαί μόνον διά νά 
έχδιχηθώσιν άλλους,τούς οποίους άποστρέφονται’ οιπαραλυμέ- 
ν ο ι άφρονες, οΐτινες θυσιάζουσιν εις τδν διάβολον τήν ήσυχίαν χαί 
τήν υγείαν, τήν όποιαν ό Πλάστης έδώρησεν είς αυτούς’ οί σ φ ε τ ε- 
ριστα ί, οΐτινες εικότως άπολακτίζονται, δταν φωραθώσι προσπα- 
θούτες νά οικείο ποιηθώ σι προτερήματα ξένα και νά θερίσωσι θερισ- 

Ιμόν, τδν όποιον άνδρες φρονιμώτερο: (κείνων έσπειραν’ οί π ο λ υ- 
τβλειομανείς άφρονες, οΐτινες εξαντλούνται μέχρι τελευ
ταίου όβολού και καταστρέφουσιν δνομα καί ύπόληψιν^ έτι καί τήν 
ζωήν αύτών ένίοτε, απλώς καί μόνον διά τδ έπονείδιστον τής έπιδεί- 
ξεως χαί πασιφανείας πάθος’ καί οί φιλάργυροι άφρονες, 
οΐτινες βεβηλουσι τα δώρα της θείας Προνοίας, στερούντες εαυτούς 
τής απολαύσεων ή αρνούμενρι τήν μετάδοσιν αυτών πρδς άλλους.

’Ακολούθως έρχονται οί γραμματισμένοι άφρονες—δι
ότι εινε αληθέστατο? δτι δυνατόνό άνθρωπος νά γνωρίζηγράμματα, 
ετι δέ νά ηνε και σοφός ώς πρός τι, καί δμως νά ήνε άφρων πρδς τά 
άλλα.—· Τί πρέπει νά είπωμεν δι’ ενα φιλόσοφον, δστις ανατέμνει 
-τδν υλικήν κόσμον ή τδν ηθικόν, ένφ αύτδς χάνεται εντός τού λαβυ
ρίνθου τών μεταφυσικών > Δέν είνε τάχα δμοιος πρδς τδ μικρδν 
παιδίον, τδ όποιον θραύει τά παιγνίδια του διά νά γνωρίση τδ μυ- 

Ιστήριον τής κατασκευή; των και ακολούθως κλαυθμηρίζει έπί 
τών τεμαχίων, τά οποία δέν δύναται πλάον νάχτυνάψ» ; χαΐτδ 
μέν δπω^ χαί τδ δέ είνε αφροσύνη, Άλλ’ έτι άφρονέστερος εινε εκεί
νος δστις άν και γνωρίζει νόμους τής φύσεως, «πιστεύει δτι ή παγ
κόσμιος αύτη δημιουργία υπάρχει άνευ δημιουργικού πνεύματος, ν 
«Εΐπεν άφρων έν τή καρδίφ αύτού: ρύκέστι θεός.»

‘Γπάρχρυσι προσέτι οίδοξομανείς άφρονες, αί άνθρωποι 
δηλαδή εκείνο; οΐτινες έπιθυμοϋντες ν’ άποκτήσωσι φήμην χαι νά 
γίνωσιν έξουσιασταΐ παραγνωρίζουσιν ενεκα τού σχοπρύ των τά 
μέσα χαι προτιμώσι πασίγνωστον μάλλον παρά καλδν δνομα. Πας 

!ό ποιων ταιαύτην προτίμησιν είνε άφρων, ό δέ κόσμος άς λέγη περί 
αύτού δ,τι και άν θέλη.
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Εΐνε χαρακτηριστικά τινα τού άφρονος*  τά οποία ώς έκ τής φύ
σεως αύτοϋ δέν δύναται νά κρύψν| καί διά τής δείξεως των οποίων 
εύκόλως αναγνωρίζεται. Έκθέτομέν τινα έξ αύτών. *0  άφρων ορ
γίζεται άνευ απόχρωσης αιτίας, καί φυλάττει τήν οργήν αυτού 
ακόμη καί δτετδ αίτιον αύτής πλέον δεν υπάρχει*  λαλεΐ άνευ σκο
πού και ευρίσκει ηδονήν εις τδν ήχον τή; ιδίας φωνής του*  συνδέει 
σχέσεις μετά προσώπων, περί των οποίων ούδέν γινώσκει*  εξετά
ζει περί πραγμάτων, τά ίποποια δέν ένδιαφέρουσιν αύτόν, και όμι
λε!, δταν πρέπιρ νά σιωπφ*  δέν εχει τήν δύναμιν νά διακρίν^ χαρα
κτήρα*  εινε εύμετάβλητος ώς ό καιρός και άκαταπαύστως αλλάζει 
γνώμην,επαίνων σήμερον δ,τι χθές ύβριζε και δ,τι αύριον πάλιν θέ- 
λει^άποκηρύξει. ‘Η είς άλλον άπαντωμένη υπεροχή,ήτις θέλγει καί 
χαθηδύνει τδν φρόνιμον,έρεθίζει, καί προσβάλλει αύτόν, επειδή πλη- 
γόνει τήν οιησίν του. ’Εάν άπαντηθή άνευ προλήψεων, τούτο ση
μαίνει δτι δέν εχει ούτε άρχάς, άπορρίψας άμφότερα ώς έκ τής άνι- 
κανότητος τοϋ νά διακρίνγ, τάς μέ? έκ τών δέ. Καί, διά νά μή έκ- 
τει?ώμεθα περί πλέον έπί τής θελκτικής ταύτης υποθέσεως, εΐνε 
άνθρωπος δστις μωρολογεί διά τδ παρελθόν, μεγαλαυχεί δια τδ 
μέλλον καί συστηματικως σπαταλφ ή καταχράται τού παρόντος.

Τούς χαρακτήρας τούτους δυνάμεθα νά έφαρμόζωμεν κατά τάς 
περιστάσεις καί νά ώφελώμεθα, έάν έχωμεν τήν άπαιτουμένην δε
ξιότητα νά κάμνωμεν τούτο φρονίμως. ’Εάν δμως, λαμβάνοντες αύ
τούς, περιερχώμεθα τδν κόσμον, μετρώντες ενα Σκαστόν δι’ αύτων, 
ώς διά πήχεως καί χανόνος, χαί ύποτάσσοντες πάντα τδν προστυγ- 
χάνοντα ύπδ τήν σημαία αύτών, τότε διατρέχομεν μέγιστον κίνδυ
νον νά καθέξωμεν καί ήμεις, ενεκα τοϋ κόπου μας τούτου, θέσιν 
τινά έν τφ χαταλόγφ τών αφρόνων, θά ήτο ίσως προτιμότερον νά 
έμελετώμεν αύτούς τατά μόνας, νά έφηρμόζομεν τινας έξ αύτών 
είς ήμάς αύτούς, καί μετά τήν εφαρμογήν νά έφροντίζομεν περί 
τής απαλλαγής ήμών άπδ έχείνης τής τάξεως, είς ήν θά έβλέπο - 
μεν δτι άνήχομεν.

Κωνσταντίνος Οικονόμος.

Έγεννήθη τή 27 Αύγούστου 1780 έν Τσαριτσάνη τής Θεσσα
λίας έκ πατοδς Κυρ’ακού πρεσβυτέρου καί οικονόμου τής Επισκο
πής Έλασσώνος, καί μητρδς’Ανθής. Έδιδάχθη παρά τοϋ λογίου 
πατοδς αύτού τά ιερά γράμματα καί τήν ελληνικήν καί λατινικήν 
γλώσσαν, τήν δέ γαλλικήν παρά Ζήση Κάβρα ιατρού έξ Άμπελα- 
κίων. Δωοεκαέτης προεχειρίσθη ’ Αναγνώστης καί έξεφώνησεν επ

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α*.  Τεϋχ. IB*.  ol 
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άμβωνος λόγον ίδιοπόνητον. Τδ εικοστόν δέ πρώτον έτος τής ήλι- 
κίας δια τρέχων έχειροτονήθη διάκονος και πρεσβύτερος. Μετά τήν 
άποβίωσιν τού πατρός αύτού προεχειρίσθη οικονόμος τής αρχιε
πισκοπής Έλασσώνος καί ίεροκήρυξ, άγων τδ 25 έτος τής ηλικίας. 
Έκτοτε περιήγε πόλεις καί κώμας θεσσαλικάς, εύαγγελίζων καί 
κηρύττων τδν θειον λόγον, καί παρά πάντων εύφημούμενος καί φι- 
λούμενος έπί εύγλωττιήι καί γνώσεσιν. Είσέτι άναγινώσκονται έπι- 
γράμματα, έργα τού σοφού τούτου διδασκάλου, είς έκκλησίας, βρά
σεις, γέφυρας, μνήματα, δι’ ών διάβαινε.

Κατά τδ 1806 ειχεν ύποκινηθή έπανάστασίς έν τή Θεσσα
λία, τής οποίας συναγωνιστήν έθεώρησαν καί τδν Οίκονόμον. Κα- 
ταμηνυθείς οθεν ώς τοιούτος άπήχθή είς Ιωάννινα καί φυλακισθείς 
μόλις διέφυγε τδν θάνατον, άδρώς πληρώσας τήν έλευθερίαν αύ
τού εις τδν τ^ς Ηπείρου σατράπην. ‘Ο τότε πατριαρχεύων Γρη- 
γόριος Ε\ θεωρών τήν έν Θεσσαλία διαμονήν αύτού Επικίνδυνον, 
διά τάς τότε ανωμάλους περιστάσεις, μετεκαλέσατο αύτδν δι’Επι
στολής εις τδ κατά τήν ’Αρχιεπισκοπήν Σερρών σταυροπηγιακόν 
μοναστήριον τού αγίου Ίωάννου (1 Αύγούστου 1808).

Κατά τήν έποχήν ταύτην οί Σμυρναιοι ένισχυόμενοι καί ύπδ 
τού Κοραή άπεφάσισαν τήν σύστασιν καί δευτέρου έν τή πατρίδι 
σχολείου, καί ώς διδασκάλους προσεκάλεσαν τδν Οίκονόμον καί 
Κούμαν, οΐτινες δεξάμενοι τήν πρόσκλησιν ήλθον περί τά τέλη 
τού 1 808 καί συνέστησαν τήν δευτέραν ταύτην σχολήν, άρξα— 
μένην τή 1 Σεπτεμβρίου 1809. Άλλά μετά ενα ένιαυτδν καταρ- 
γηθεΐσα ύπδ τών προστατευόντων τήν παλαιάν καί Εύαγγελικήν 
λεγομένην σχολήν, μετ’ ολίγον διά συνδρομής φιλομαθών καί φι- 
λοκάλων άνδρών ήρξατο αύθις μέ τδ όνομα Φιλολογικόν Γυμνάσιου 
(1 Σεπτεμβρίου 1810).

Έν τω γυμνασίφ τούτφ έδίδασκεν ό μέν Οικονόμος τήν ’Εκκλη
σιαστικήν παιδείαν καί τήν ελληνικήν φιλολογίαν, τήν δέ φιλο
σοφίαν μετά τής σειράς τών φυσικομαθηματικών έπιστημών ο Κού- 
μας. Μετά τούτων ήνώθη μετ ολίγον έλθών ό αυτάδελφος τού 
Κωνσταντίνου Στέφανος Οικονόμος, διδάσκων τήν Φυσικήν ιστο
ρίαν καί χημείαν καί τήν λατινικήν γλώσσαν.

Ό τρόπος τής παραδόσεως τού Οικονόμου ουδόλως ήν έπιδες- 

κτικός, άλλά σαφής καί συγκερασμένος μέ αφέλειαν καί ευκρίνειαν» 
μ’ ένάργειαν συνάμα καί ζωηρότητα, πρδς δέ αναλυτικός, πλήρης 
παρατηρήσεων καί παραδειγμάτων διαφόρων. Ήσαν δέ τά ύπ’ 
αύτού παραδιδόμενα μαθήματα άκριβώς έφηρμοσμένα είς πάσαν 
κλάσιν, κατά τήν δεκτικότητα καί ήλικίαν τών σπουδαζόντων, 
καί δλα άνάλογα. Καί έπεθύμε» μέν οί μαθηταί νάγίνωσι σοφοί, 
επιστήμονες, τεχνικοί, εύγενεΐς περί τούς 
τρόπους, άκριβορρήμονες περί τήν φράσιν. άλλά πρδ 
πάντων ήγωνίζετο καί ηύχετο νά τούς ΐδη ΗΘΙΚΟΓΣ καί ΕΝΑ- 
ΡΕΤΟΓΣ. Είχε δέ συντελούσας πρδς ευκρινή μετάδοσιν τής [πο
λυμαθούς καί κριτικωτάτης διδασκαλίας του πάσαν σχεδόν επιστή
μην καί τέχνην ό πολυειδήμων Οικονόμος, άπδ μέν τής λογικής 
προμηθευόμενος τήν μέθοδον, άπδ τής μεταφυσικής τούς ά ρ- 
χικούς νόμους, άπδ τών φυσικών έπιστημών τάς ύ ψ η λ ά ς 
καί μεγάλας έννοίας, άπδ τής γεωμετρίας τήν τ ά ξ ι ν 
καί άλληλουχίαν, άπδ τής ρητορικής τήν ά μ ί μ η- 
τ ο ν έκείνην χ ά ρ ι ν, δι’ ής συνεκίνει έξαισίως καί διήγειρεν όχι 
μόνον τδν νούν πρός θαυμασμόν, άλλά καί τήν καρδίαν είς κατά- 
νυξιν, καί άπδ τής θεολογίας τέλος τάς σωτηρ ιώδεις έκεί— 
νας έμπνεύσε ι ς, ύφ’ ων κάτοχος καί ένθους έμυσταγώγει 
καί άνεπτέοονεν είς τάς ύψηλάς καί θείας θεωρίας τούς συνόντας.

’Εξήσκεί δέ πάντοτε τούς μαθητάς δ ακάματος καί μέγας έκεί
νος διδάσκαλος είς τών ποιητών καί συγγραφέων τήν άπαγγελίαν, 
διά ν’ άποκτώσι καλήν προφοράν, νά συνηθίζωσι τήν άκοήν είς τδν 
λεκτικόν ρυθμόν καί τήν άρμονίαν καί νά έκτυπόνωσι ζωηρότερον 
είς τδν νούν τά σπουδασμένα. Καθήκον τών μαθητών έθεώοει 
ώσαύτως τήν άποστήθισιν τών ώραιοτέρων περικοπών τού άνά 
χείρας συγγραφέως καί ποιητού, πρδς άσκησιν τής μνήμης καί πρδς 
πλουτισμόν τού νοδς μέ ιδιωτισμούς καί φράσεις μέ καλλιτεχνίαν 
καί όοθής συντάξεως τρόπους, μέ διαφόρους ιδέας καί ρήσεις*  έδι
δε ποδς τούτοις είς τούς μαθητάς τήν αφορμήν ν' άπανθίζωσιν, ώς 
μέλισσαι, έκ τού λειμώνος τών Μουσών τά κάλλιστα, άπαιτών 
άπδ αύτούς γυμνάσματα ρητορικά καί ποιητικά εις τε τήν άρ- 
χαίαν καί τήν νεωτέραν ‘Ελληνικήν γλώσσαν.
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Ενεκα τών διδασκόντων, τδέν Σμύρνη Γυμνάσιου τοιαύτην άπέ“ 
χτησε φήμην, ώστ’ ενταύθα πολλοί πολλαχόθεν τής Ελλάδος 
συνέρρεον οί μαθητεύοντες.Προχωρούντος δέ τού χρόνου, τδ φι)ολο- 
γικδν γυμνάσιου έκ μερικού κατέστη δημόσιον (1 8 1 2), μ’ δλας τάς 
θορυβώδεις κραυγάς καί άντενεργείας τών αντιζήλων.

Επί τέλους δμως έπειδή τά σκάνδαλα κατά δυστυχίαν δέν έπαυ- 
ον, μή ύποφέρων νά βλέπη τήν Σμύρνην δ’.ασχιζομένην ύπδ τής 
θ^οστυγοϋς εριδος απουσιάζοντος μάλιστα καί τουΚούμα τότε εις 
τήν Βιέννην, μετέβη είς Μιτυλήνην τφ 1819, αω’ ής Γρηγόριος ό 
Πατριάρχης καί ή περί αύτδν Σύνοδος τδν προσεκ άλεσαν είς τήν βα
σιλεύουσαν ΐνα κηρύξη τδν λόγον τοϋ Θεού.

Έκραγείσής τής Ελληνικής έπαναστάσεως, ό Οικονόμος κατέ
φυγε μετ’ άλλων εις Οδησσόν. ’Εκεί κομισθέντος μετ’ού πολύ τού 
λειψάνου τού πρωτομάρτυρας τής Ελληνική; παλιγγενεσίας, ό δι
απρύσιος τής ορθοδοξίας χήρυξ έξεφώνησε τδν θαυμάσιου έκείνονέ- 
πικήδειον. Έν Όδησσφ δ’ έςεφώνησε καί τούς άλλους εκείνους 
λόγους, τούς έν Βερολίνφ έκδοθέντας. Προσκληθείς ύστερον είς Πε- 
τρούπολιν ύπδ τού αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, χαί έντδς ολίγου ά
ριστα έκμαθών τήν Σλαβωνικήν γλώσσαν συνέγραψε τδ περισπού
δαστου περί συγγένειας τής Σλαβωνορωσσικής γλώσσης πρδς τήν 
‘Ελληνικήν σύγγραμμα, καί μετά δύο έτη (1 8 30) τδ περί προ^ο- 
οάς τής ελληνικής γλώσσης πολυμαθές αύτού πόνημα.

Ό σύλλογος τής έν Πετρουπόλει έκκλησιαστικής Ακαδημίας τήν 
πολυμάθειαν καί τούς κοινωφελείς πόνους τού άνδρδς τιμών, έυέ- 
κοινεν αύτδν σύνεδρον, ή δέ αύτοκρατορική ’Ακαδημία συνεταίρον. 
‘Ο αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος τδν έβράβευσε μέ παράσημα καί σύν
ταξιν ισόβιον.4Ο τότε βασιλεύων τής Πρωσσίας Φριδερΐκος Γουλιέλ- 
μος Γ ’. (πατήρ τοϋ νϋν κατά τών Γάλλων πολεμοϋντος Γουλιέλμου 
Α’.) τδν ήξίωσεν έπίσης τού παρασήμου τού έρυθρού ’Αετού, καί ή 
’Ακαδημία τού Βερολίνου τδν ώνόμασε μέλος αύτής άντεπιστέλλον,

Άπελθών έκ ‘Ρωσσίας, χατήλθεν είς Γερμανίαν, καί έπισκε- 
φθείς τήν Ιταλίαν, έφθασεν είς Ναύπλιον (1 834), καί έκείθεν μετ’ 
ού πολύ είς ’Αθήνας, τιμηθείς προσηκόντως ύπδ τής Κυβερνήσε
ις. Ενταύθα μεμακρυσμένος τής τύρβης των πολιτικών διετέλεσε 
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μέχρι τελευτής μελετών, συγγράφων, συμβουλεύων έγγράφως 
καί προφορικώς τά καλά καί ωφέλιμα έν τήπατριδι καί τή έκκλησίφ, 
καί κηρύττων τδν λόγον τοϋ Θεού έπ’άμβωνος (1), καί έκφωνών 
τούς έπικηδείους τών κατά καιρούς απερχομένων τού βίου τούτου 
τελευταίων προμάχων τού μεγάλου τής ανεξαρτησίας άγώνος.

Άπεβίωσεν έν Αθήναίς τήν 9 Μαρτίου 1857 καί ή κηδεία 
αύτού έγένετο πομπωδεστάτη, διά βασιλικού διατάγματος, άπο- 
νεμηθέντος αύτφ τού παρασήμου τών μεγάλων Ταξιαρχών, συνε- 
πάγοντος τιμάς ’ Αντιστρατήγου.

Καί ούτως «έξέπνευσεν ο Σαμουήλ τού κηρύγματος, έξέλιπεν ό 
τού ίεροϋ νομοφύλαξ, άπήλθεν ό θησαυροφύλαξ καί ταξιάρχης τού 
Ελληνισμού. Ό’Ελλην δ πολύς, ό πύρινος ίερεύς καί κήρυξ τής 
έκκλησίας, ό κλεινδς τών ‘Ελλήνων διδάσκαλος, Κωνσταντίνος ό 
Οικονόμος ούκέτι έν ήμίν ζή ! »

(Έκ τής Νεοελλ. Φιλολ. Κ. Ν. Σάθα).

Αύσις του 12ου αινίγματος.

Σωκράτη;—Κράτη;

Περιεχόμενα.
‘Ο μήν Αύγουστος,—2. Πρδς τάς μητέρας.—3. Σύντομος πε

ριγραφή τού Θαβωρίου ορούς. — 4. ‘Η σοφή κόρη. — 5. Περί τρα
πεζών.—6. Ο άνθρωπος, αί άνάγκαι καί τά καθήκοντά του.—7. 
Σιμεών Σίνας. — 8. Άνδρέας Μουστοξύδης. — 9. Πλαύτος.—10. 
Τά εύγνώμονα ζώα.—1 1 . Άφρονες. — 12 Κωνσταντίνος Οικο
νόμος.

(1) Κατά Φεβρουάριον τού 1832, ή Μεγάλη ’Εκκλησία έπί 
Κωνσταντίου, διά σιγιλλίου άνε κήρυξε τδν Οίκο νόμον γενικόν ιε
ροκήρυκα πασών τών ορθοδόξων έκκλησιών, χαίροντα τδ προνομίου 
τού φέρειν έπί κεφαλής σταυρδν αδαμάντινου α ώ; γνώρισμα ιοια- 
ζούσης πρδς αύτδν έκκλησιαστικής περιποιήσεως, διά τούς ύπέρ 
τής εύσεβείας άκαμάτους αγώνας του. »
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|Μ. Κοσονής ’Ιατρός.
Μ. Σ.

(Ο. Κυνηγός Σχολάρχης.
Π. Γρηγορ'.άδης » »
□αρθ. Καισαρεύς ‘Ιεροδιδάσκαλ.
[Σαπφώ Αεοντιάς Διευθύντρια.
|Σοφία Λαμπίση.
ιΧ. Βενάρδος ’Ιατρός.

Συντάκταί τοΰ Μέντορος κατά το Α'. έτος.

Α. Δ. Πέζαρος.
Α. Σιμιτόπουλος.
Γ. ’Αριστείδης Σχολάρχης.
Γ. Γρηγοριάδης » »
Γ. Κανάλες Άγγλοδιδάσκαλος.
Δ. Ζαχαρίας.
Έμμ. Γιανναχόπουλος Άγγλοδ.
I. Γ. Λάτρης.
Κ. Εύς-αθόπουλος Έλληνοδιδάσ. X. Κουρνιάκτης.
Κ. Ξανθόπουλος Γυμνασιάρχης. —
Μ. Γρηγοριάδης Διδάσκαλος.

Μ ε τ αφ ρασ τα:
έκ διάφορων Γαλλικών, ’Αγγλικών, ’Ιτα

λικών και Γερμανικών συγγραμμάτων.
A.
A.
Γ.

Κουρνιάκτης.
Α.
’Αριστείδης Σχολάρχης.

Γ. Βοντσίδης » »
Γ. Γρηγοριάδης » »
Γ. Κανάλες Άγγλοδιδάσκαλος.
Γ. Φραντζής Γαλλοδιδάσκαλος.

Δ. Ζαχαρίας.
Κ. Άποστολίδης
Ν. ’Αγοραστός·
Ν. Βενάκης.
Ο. Βάφας.
Ο. Κυνηγός Σχολάρχης.
Π. Γρηγοριάδης »

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
άφ’ ών έγιναν έρανίσματα.

‘Η νεοελλ. φιλολογία Κ.Ν. Σάθα 
‘Η βάοβιτος I. Καρασούτσα.
‘Η Σαπφώ Μ. Γρημάνη:
‘Ο,Κομφύχιος.
Ή Χρυσαλλίς.
‘Ο Εύαγγ. Κήρυξ.

1‘Η ’Εθνική έπιθεώρησις.

1Η Πανδώρα.
Τά έγχυχλοπαιδειχά λεξικά.
Αί εφημερίδες Μέλλον, Κλειώ, 
Νεολόγος, Αμάλθεια, Σμύρνη, 
Άστήρ της ’Ανατολής, Έφημ. 

τών παίδων, χαΐ άλλαι.
Τό Έθν. Ημερολογιον.

ΠΙΝ ΑΕ
ΤΩΝ

ΕΝ Till Α'. ΤΟΜΩι ΤΟϊ ΜΕΝΤΟΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Α'. ΠΙΝΑΞ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

Α'. Θρησκευτικά.

Παραίνεσις σελ. 8
Έπίκρισις 25
Σχόλιον 81
Συμβουλή πρός θυγατέρ. μέλ—

λουσαν νά νυμφευθή 79
Συμβουλή πρδς τούς 

νέους 98. 129
Επι δέ τφ ρήματί Σου χαλάσω 

τδ δίκτυον 100
Διδασκαλία πρδς τούς 

γονείς 147. 177. 193
Διδασκαλία πρδς τούς 

νεανίας. 161
Ρητόν. 186
Τά αποτελέσματα τής

αμαρτίας. 224
Ή προσευχή. »
Οί δύο θρόνοι τοϋ Θεού. 248
Χριστούγεννα. 257
Περί τοϋ νέου έτους. 275
Τδ έν τφ δωματίφ μου 

ώρολόγιον. 344

Η θύελλα. 354
Τά ρητά τοΰ ’ίησοϋ. 385
Ό "Άγ. Μυρέων Κύριλλος. 414 
Ναπολέων Α . ήτοι δοςασίαι 

αύτοΰ περί χριστιανι
σμού. 41 9

1Η αγαθοεργία τδ μέγα τέλος 
τής ζωής. 437

[Γνωμικόν. 471
Πλούτη χωρίς πτέρυγας. 562
Ό δούξ καί ό ίερεύς του. 6 41
Παρεξήγησις των εορτών. 731
‘Η γραφή. 737
Διδασκαλία πρός τάς μητέ

ρας. 770
Β'. ’Ηθικά.

Μετριοφροσύνη. 35
‘ Η χημεία θεραπεύουσα τήν 

αλαζονείαν. 4 4
’Ηθική. 51
Διάφοροι γνώμαι. 63
Νόμοις πείθου. 101
Ή σημερινή κατάστασις. 113
Τδ έσωτερικδν σκότος. 1 I 5
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Πόθεν ή μεταξύ ημών πολυ Δ'. Φιλολογία.
τέλεια. 289

’Ανάμικτα. 346;
Τό σχολείον τής ηθικής. 392
‘Ο ηθικός κώδηξ τού Φραγκλί- 

νου. 493

Λουκιανός. 9
Διογένης ό Κυνικός.
‘Ο Τρωικός πόλεμος καί 

Οδυσσεύς.

49 
ό

67
‘11 άνισότης και μέχρι τού 

τάφου. 525
‘0 ματαιόφρων Ξέρςης.
Οί επισημότεροι νομοθέτα..

84
119

Ό αποχωρισμός. 537 Μιλτιάδης. 
’Αθήνα.

137
Τό έκ τής άκάνθης ρόδον. 538 151
Τό καθήκον. 542
Τά εΰγνώμονα ζώα. 792

’Αράχνη. ~ 
Θεμιστοκλής.

200
270

Γ'. ’Αγορεύσεις. Τά δύο ήμερολόγια. 277
II. Γρηγοριάδου, ’Επικήδειο; Ιανουάριος. 280

εις τδν έν μακαρία τή λή- Βασίλειος ό Μέγας. 281
ςει Χρύσανθον, Μητρο Φεβρουάριος. 353
πολίτην Σμύρνης. 18 Μάρτιος. 417

Κ. 5ανθοπούλου, Περί Πυθα· Απρίλιος. 481
γόρου 516. 552 Μάιος. 561

X. Βενάρδου, Περί ’Αριστο- Ιούνιος. 625
τέλους. 584. 614 Όμηρος. 642

Γ. Α. Άριστείδου, Εις τήν Νεκροταφεία ή κοιυητή
κατάθεσιν τού θεμελίου fl'.V. 683

1 λίθου τού παρθεναγωγείου Ιούλιος. 705
| Πλώμαρίου, κωμοπόλεως Σαπφώ. 720

τής Λέσβου. 603 Περί δάφνης. 728
Δ. Ζαχαρίου, Περί διανοητι Θεόκριτος. 746

κής καί ήθικής άναπτύ- Αύγουστος. 769
ξεως. 6 34 Πλαΰτος. 789

Α. Πεζάρου,Τά πραγματικά
αίτια τής καταστάσεώς 
μας. 706 Ε. Ποίησις.

Α. Σεμιτοπούλου, Περί ευ
δαιμονίας. 748 Τδ φθινόπωρου. 1 6

Δ. Ζαχαρίου. Οί άφρονες. 794 Ή φιλία. 32

40‘Ο σοφός Αδ. Κοραής.
Έλεγεΐον εις Μητροπολίτην 

Χρύσανθον.
Ούδείς έρχεται πρός τδν πα

τέρα είμή δι’ εμού.
‘Η παντοδυναμία μιας Τριά- 

δος. 90 111
Ποιημάτια. 110 112 
’Ιουδαίος καί Χριστιανός.
’Έχιδνα χαι βδέλλα.
Γεωργός φθονερός καί άλώ- 

πηξ.
‘Ο χειμών εΐκών τού 
’Όνος και σκύλος.
Τό ορφανό.
Δύο σκύλοι και νεκρός όνος.
‘Ο έρασ-ής τής γραίας.
‘Η έλληνίς Χριστιανή.
Νανούρισμα.
Άκρασία, Πρωθυπουργός θα

νάτου. 438
Τδ έαρ. 448
Ώδή εις τδν ι 

τής Θεοτόκου.
Λύκος καί γέρανος.
Τό δικαστήριον τών ζώων. 
‘Ο μυροπώλης Πέρσης.

ΣΤ'. ’Αρχαιολογία.

54

78

142
343
169
192

208
ώ θανάτου 256

2711
2881’.
319
349
359
416

Άβδούλ-Άζίζ. 170
’Αλέξανδρος Β*.  Νικολαί- 

εβιτς. 187 203
Γεώργιος Α . βασιλεύς τών

‘Ελλήνων. 236 266 292
Βερκΐνος,δφίλος τών παίδων 329 
r*  > n nn
Ζωσιμαοαι.
Ραφαήλος.
Όδυσσεύς Σ. Γράντ. 

ί Ούάσιγκτων Έρβιγγ. 
ΖώηςΚ. Καπλάνης.
Αλέξανδ. Λυκούργος, Άρχ.

Σύρου, Τήνου καί Μή
λου. 503 545 577 609 

’Αθανάσιος,Άρχ. Κερκύρας. 631
Δημ. Βερναρδάχης.
Άθαν. Χριστόπουλος.
Σιμεών Σίνας.
Άνδρέας Μουστοξύδης.
Κωνσταντίνος Οικονόμος

304 338
368
401

441 449
473

716
759
784
785
801

* -Τ Ο 
ευαγγελισμών

Η'. Διηγήματα.

*79Κ„:„.
543 Άπείθεια
606
654

37Η Βελονοθραύστρια 
______ ι και ματαιοφρο-

' 55 73
104
164
244

Άμφιδρόμια. 611
Ό Γερμ. περιηγητής καί ό I

οδηγός του. 326

Ζ'. Βιογραφίαΐ·

σύνη.
Ό μιχρός βοσκός.
Φυσική θεογνωσία.

183 206 218
263 310 333.

Τά μηνύματα τού θανάτου. 216 
‘Η μικρά μάρτυς.

1 ‘Π σύζυγος τού Ρ. Μαίρ.
‘Ο πεοίπατος.
Ό Μεσαίας Σαββατιέ.

154
229

Χρύσανθος, Άρχ. Σμύρνης. 1 7ΐ‘Ο τυφλός εργάτης.

221
254
302
308
315
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Υποχονδρία ή ή κοίλα; τοϋ 

Αωτερβρούννου. 365 374 
396 428 488

Σκηνή τρ. εντός νοσοκομείου. 424 
Οί τρεις ξηροί κλάδοι. 435
Αξιοσημείωτος πρόνοια. 446

Οί δύο γείτονες. 454
Οι μετά θάνατον φίλοι. 534 
‘Η ελεημοσύνη 535
Ό προσβληθείς δερβίσης. 537 
1Η απροσδόκητος σωτηρία. 539 
Ίώάννης κα'ι Μαρία. 596
Άνδρία καί φιλία. 626
Οί μουσικοί τής π. Βρέμης. 6 51 
Γίική στοργή. 677
‘U έγκράτεια. 698
‘Η οκνηρία. 699
‘Η ειλικρίνεια. > »
‘Η φιλοστοργία. 700
‘Η γενναιότης. »
‘Η οικονομία. 701
‘Η αλαζονεία. »
Ή ακράτεια. 702
‘Η φιλανθρωπία. »
‘Ητιμιότης. »
‘Η φιλ,ομάθεια. 703
‘Β σοφή κόρη. 778

Θ'. Καθιδρύματα.

‘Η Ευαγγελική σχολή. 33 543
Φιλανθρωπικά καθιδούματα. 180 

285 321.
Εσπερινά καί κυριακά σχο

λεία. 250
Το ορφανοτροφείου τής έν 

Σμύρνη ορθοδόξου κοινό

τητας 325 384 530 689
Τό νοσοκομείου τής έν Σμύο-

νη ορθοδόξου κοινότητας. 343 
Άναγνωστήριον«ή Σμύρνη» 51 5 
Παρθεναγωγείου Ποταμού (έν

Λέσβφ)., 6 03
Σύλλογος «ό ‘Ελίκων». 6 33
Τό νεκροταφείου τής έν Σμύρ

νη ορθοδόξου κοινότητας. 673

I'. Κοινωνικά.

Περί συνεταιρισμού. 135 156 
172 189 233.

Τά εγκαίνια τοϋ ΣουέΓ. 196
Ή εμπορική έ'νωσίς. 325
Πιστωτικαί τράπεζαι τού 

λαού. 3θ7
Περί τραπεζών. 781

ΙΑ.Άναλύψεις καί εφευρέσεις.

Αι περικνημίδες 22
Έφεύρεσις σπουδαιοτάτη. 39
Άνακάλυψι; νέα. 159
Μύλοι.
’Εφευρέσεις. 528

IB'. Γεωγραφία.

‘Ο γύρος τοΰ κόσμου. 45
Περιήγησις είς Ιάβαν. 1 32
Ηρώα διώρυξο 394
Τινά περί Σύρου. 491
Παρίσιοι. 6 48
Ιερουσαλήμ. 737
Θαβώριον ορος. 773

ΙΓ'. Φυσικά. ‘0 άνθρωπος, αί άνάγκαι καί 
τά καθήκοντά του. 782 |

Φυσική. 43 167
Τό βόρειον σέλας. 46 ΙΣΤ. Τέχναι.
Κλε’ις επιστημονική. 168
Βαρόμετρου. 249 ’Εν καλλιτέχνημα. 47
Φυσική ιστορία. 259 Γεωργία. 108 126 1 41 444
Περί θερμοτητος και θερμο

μέτρων. 298 352 Κτηνοτροφικά. 127

'Αλάβαστρος ή αλάβαστρον. 351
‘Π διπλή κίνησις. 493 ΙΖ'. Στατιστικά.
Αερόλιθοι. 522
‘Η κιμωλία γή θεωρουμένη

διά τοϋ μικροσκοπίου. 670
Γεννήσεις νομίμων καί νόθων. 63
Μεταλλικαι πηγαί ’Ιταλίας. 191

‘Η άργιλος. 6 92 208.

ΙΔ'. Ζωολογικά.
Πληθυσμός τών κατοίκων τής 

γης. 352

Μακροβιότης ζώων. 160

Πληθυσμός τοϋ ουρανίου κρά
τους. 668

Έν γένει πεοι ζώων. 261 Πληθυσμός τής Αλγερίας. 669

‘ Ηλικία τών ζώων. 317 ’Εφημερίδεςό'λου τού κοσμου. ί 33

Κορυδαλ.ός 382
Μελέτη. 483 ΙΗ'. ’Αστεία.
Χελιδών. 550
’Αηδών. 621 ‘Η διασκέδασις τών νεονύμ-
Περί φωταγωγ. ί/τόμων. 678 φων. 46

* ώραΐον μάθημα έκ τής φωτο-
ΙΕ'. ’ Ανθρωπολογικά. γραφ’ας. 223

Μεγαλεΐον καί άθλιότης τοϋ
‘Η γραία νύμφη. 318
Ό τυφλός έπαίτης. 622

ανθρώπου. 260 542 Μάθημα ανατροφής. 69 3
‘0 άνθρωπος. 657
Φυσιογνωμία, ήτοι εξωτερικά ΙΘ'. Περίεργα.

σημεία τών ηθικών πα
θών καί τών διανοητικών Πώς δύναταί τις νά γίνη
δυνάμεων. 694 πλούσιος. 31

ί
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Δύο ανόητα στοιχήματα. 6 - Κ'. Διάφορα.
Μνημονίκδν τυφλού. 64
Δημοπρασία γυναικών. 84 ’Αγγελία. 2 66 1 46 21 6
θαύμα,έπιμονής και εργατι 274.

κότητας. 93 Πρόλογος. 3 97
Οί αστέρες. 45Πόσον όμιλει εις άνθρωπος. »

Χάρτου κατανάλωσίς. » Περιεχόμενα Α'. τεύχους. 66
‘Η δύναμις τών μυόνων. 94 Θέατρον. 94
θαυμάσιου σπήλαιον. 128 Παράπονου λίαν παράξενου. 95
’ίδωρ. 144 Φρικτδν κακούργημα. 123
Περίεργος άγρα. » Κάτω οί τίτλοι κάτω ό μεσαι
Περίεργος επιστολή τοΰ αύ- ωνισμός. 125

τοκράτοροςτής Κίνας πρδς Περιεχόμενα Β'. τεύχους. 146
τήν βασίλισσαν τής ’Αγ Αινίγματα. 160 176 192
γλίας. 175 208 272 320 351 384

Γυναικοφαγία. 191 448 544 624 768. 805
Επτά σπάνια φαινόμενα. 224 Λύσεις αΐνιγμάνων. 176 192
Γυνή κατά γυναικός. 256 208 272 320 384 448
’Αναγραμματισμός αξιοση 544 624 740 768 1805

μείωτος. 319 Περιεχόμενα Γ . τεύχους. 2 1 0
Πι'στις κυνός. 344 Περί έθιμοτσςίας έν ώοα τοα-
‘0 μύρμηξ τοΰ Ταμερλ,άνου. » πέζης. ‘211 225
Ποντικοί άρμέγοντες αγε Αρχή τής προφορικής γλώσ-

λάδας. 350 σης. , 223
‘Η μάμμη τών βασιλισσών Περιεχόμενα Δ . τεύχους. 274

Μαρίας καί Άννης. 540 Ή καταλαλιά. 319
Κειμήλια. 541 Περιεχόμενα Ε . τεύχους. 352
Γάμοι τών Σινών. » Καπνός. 414
Όνειρον 72 ωρών εις εξυ- Περιεχόμετα ΣΤ . τεύχους. 416

πνον. 574 » » Ζ . ν » 480
‘Οδοιπορία πελαργού 620 II ευτυχία. 542
Νέος ζητών θέσιν. 623 Περιεχόμενα Η . τεύχους. 56 0
Σιβηρίας καταρράκται. 6 85 Περί διασκεδάσεων, έπισκέ-
Τδ σοφδν νήπιου. 733 ώεων, συναναστροφών κτλ. 570
Μοναδική άφοσίωσις. 766 Περιεχόμενα θ’. τεύχους. 624
‘0 Χρόνος τού Λονδίνου. 767 Περί έγέρσεως καί κατακλί-
Αποτέλεσμα τής νικοτιανής. » σεως. 66 3
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Περί ενδυμασίας. 664 Πνιγομένων θεραπεία. 734
Κατασκευή τού άψινθίτου οί- ’Ανατροφή τών τέκνων παρά

νου. 666 Γότθοις. 763
Τρόφιμα εις συμπεπυκνωμέ- Μετριοφροσύνη τού Βιργι-

νην κατάστασιν. λίου. 764
Διάφορα. 672 Περιεχόμενα ΙΑ’, τεύχους. 768
Περιεχόμενα 1'. τεύχους. 704 Περιεχόμενα IB . τεύχους. 805

Β'. ΠΙΝΑΞ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ.

Α.
Αγγελία Σελ. 2, 66. 146,210, 274
Αστέρες (οί) 45

^Αστείου 46
Απείθεια καί ματαιοφροσύνη 55, 73, 78
Αμφιδρόμια 61
Αγρα περίερνος 144

’Αθηνά 151
Ανακάλυψις νέα. 159

Αινίγματα 160,176, 192, 208, 272,320
351,384,'448, 544,624, 768

Άβδούλ-Άζίζ 170
Αλέξανδρος Β . Νικολαιεβιτς 187, 203
’Αράχνη 200
’Αρχή της προφορικής γλώσσης 223
Αποτελέσματα τής αμαρτίας 224
Αστείου ανέκδοτον 318
Αναγραμματισμός αξιοσημείωτος. 319
Αγορά. 325
Ανάμικτα. 346

’Αλάβαστρος ή αλάβαστρον. 351
’Αγαθοεργία τδ μέγα τέλος τής ζωής. 437
Άκρασία πρωθυπ. θανάτου. 138
’Απρίλιος. 481



— 81 4 —

Αλέξανδρος Λυκούργος, ’Αρχιεπίσκοπος Σύρου, Τήνου και 
Μήλου. ‘ ‘ ' Σελ. 503, ............. ..

’Αναγνωστήριου «ή Σμύρνη.» 
’Αερόλιθοι.
Άνισότης και μέχρι τοΰ τάφου. ,
’Αποχωρισμός.
’Αριστοτέλης.
Άριστείδου Γ. Α. λογίδριον. 
’Αηδών.
Ανδρία καί φιλία (διήγημα)
’Αθανάσιος ’Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας
Άναπτύξεως διανοητικής καί ηθικής (περί)
Άνθρωπος (ό)
Άψινθίτου οίνου κατασκευή
Άργιλος
Άνατροβής μάθημα
’Αλαζονεία 
Ακράτεια 

Αίτια τά πραγματικά τής καταστάσεώς μας 
’Ανατροφή τών τέκνων παρά Γότθοις 
Άφοσίωσις μοναδική 
Αύγουστος 
Άνδρέας Μουστοξύδης 
Άφρονες.

545, 577, 609
515
522
525
537

584, 61 4, 624
603
621
626
6 31
634

657, 782
666
692
693

702 
706 
763 
766 
769 
785
794

Β.
Βελονοθραύστρια
Βόρειον σέλας
Βοσκός ό μικρός
Βαρόμετρου
Βασίλειος s μέγας
Βερκΐνος ο φίλος τών παίδων 
Βερναρδάκης Δημήτριος 
Βιργιλίου μετριοφροσύνη 

ρΰρο? τοΰ κόσμου 
Γεω?γί“

37 
46

104 
249

[ 281 
329 
716 
764

45
1 08, 126, 1 41
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Γυναικοφαγία Σελ 191
Γεωργός φθονερός και άλώπηξ (ποίημα) 208
Γεώργιος Α . Βασιλ. τών ‘Ελλήνων. 236 266 292
Γυνή κατά γυναικός 256
Γείτονες οί δύο ( διήγημα ) 454
Γ νωμικόν 471
Γάμοι τών Σινών 541
Γενναιότης 700
Γραφή (ή) 7 37

Δ,
Διογένης ό Κυνικός 48
Διάφοροι γνώμαι 63
Δημοπρασία γυναικών 84
Δύναμις τών μυόνων 
Διδασκαλία πρδ τούς γονείς

94
147 177 193

» » » νεανίας 161
» » » τής μητέρας 770
Δερβίσης ό προσβληθείς 537
Διασκεδ. έπισκ. συναναστρ (περί) 570
Δικαστήριον τών ζώων (ποίημα) 606
Δούς και ό Ιερεύς του 641
Διάφορα 672
Διατριβή περί πόρων ύπέρ τοΰ ορφανοτροφείου 689
Δάφνης (περί) 728

Ε'.
Έπίκρισίς 25
Ευαγγελικής Σχολής (περί) 
’Εφεύρεσις σπουδαιοτάτη

33
33

Ήλεγεΐον είς Μητρ. Χρύσανθον 54
Επί δέ τφ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον 100

’Εσωτερικόν σκότος σελ. 115
Επιστολή περίεργος Αύτοκρ. Κίνας 475

“Εχιδνα καί βδέλλα (ποίημα) 4 92
Έθιμοταξίας (περί) έν ώρα τραπέζης 214, 225
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ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ.

του τέκνου αύτών Έρρ

Μέντωρ, 3. 67. 147.
275. 353. 417.
561. 625. 705.

211.
431.
769.

κου 321 .
'Ραφαήλ 368.
ίορυδαλός 382.

Χρύσανθος, Άρχ. Σμύρνης 17. Οδυσσεύς Σ. Γράντ 401 .
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Διογένης ό Κυνικδς 49. Άλέξ. Λυκούργος, ’Αρχι
Κα Δημοσθενίδου 77. επίσκοπος Σύρου, Τήνου,
‘0 μέγας βασιλεύς συσκε- καί Μήλου 505.

πτόμενος μετά τών με Πυθαγόρας 529.
γιστάνων του 89. Χελιδών 551 .

‘0 μάντίς Μεγιστίας θυσι- ‘0 Αριστοτέλης διδάσκων
άζων 103. τδν ’Αλέξανδρον 595.

Λυκούργος 122. Αηδών 621.
Σόλων 123. ’Αθανάσιος ’Αρχιεπίσκοπος
Μιλτιάδης 1 39 Κερκύρας 631 .
Άθηνά 1 51. Όμηρος 6 47.
Άβδούλ-Άζιζ 170. ‘Η κιμωλία γή θεωρουμένη
’ΑλέξανδροςΒ. Νικολά’ίβιτςί 87. διά τοϋ μικροσκοπίου 670.
’Αράχνη 201. Σχεδιαγράφημα τοϋ ναού
Γεώργιος Α'. βασιλεύς τών τοϋ νεκροταφείου τής ορ-

‘Ελλήνων 240. θοδ. κοινότητος Σμύρνης 67 5
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Θεμιστοκλής 270. δοΰ αύτοΰ 676
Γεώργιος και ’Όλγα 298. Δημήτριος Βερναρδάκης 716
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Λογοδοσία.
Φίλοι τοϋ Μέντορος άναγνώσται!

θεία συνάρσεικαί τή ύμετέρα φιλοτίμφ καί άξιεπαίνφ συνδρομή, 
μετά κόπους ούχΐ μικρού λόγου άξίους, λίαν εύθυμοι βλέπομεν ήμάς 
άφιχθέντας εις τδ τέρμα τοϋ Α'. τόμου συγγράμματος, τών περιε
χομένων τοϋ οποίου περίληψιν δεικνύουσιν οί προηγούμενοι πίνακες, 
σύντομον δέ άνάλυσιν θέλομεν δημοσιεύσει έν είδει εισαγωγής είς 
τδν Br, τδν όποιον ΰπδ τής εύγενείας καί φιλομουσίας υμών τών 
συνδρομητών του ένθαρρυνόμενοι θά άρχίσωμεν, ποσώς τούς μό
χθους μή δειλιάζοντες.

Εύχαριστοϋμεν υμάς άπδ καρδίας, φίλοι άναγνώσται, διά τήν 
εύνοιαν, τήν οποίαν έδείξατε πρδς τδ σύγγραμμα' χαίρομεν ούχΐ 
Οι' άλλο ειμή διότι ή εύνοια υμών αύτη καί μόνη αΰτη αισίωτάτην 
προοιωνίζεται τήν πραγματοποίησιν τών ονείρων τοϋ Μέντορος. 
‘Η τών λόγων πειθώ τής τών άκουόντων ΕΓΝΟΙΑΣ 
προσδεϊται σελ. 4). Αλλά τίνα τά όνειρα ταΰτα τοϋ Μέν
τορος ; Ούδέν άλλο ή ή εισαγωγή καί παρ' ήμϊν τής ε ύ δ α μ ο
νιάς' τής ευδαιμονίας, λέγομεν, δι’ ήν καί μόνην έπλάσθη ό άν
θρωπος, τδ οίκτρώς έξωκεϊλαν τής ιδίας όδοΰ τούτο τοϋ μάκαοος Θεού 
απεικόνισμα. λΕν τώ περαιωθέντι τόμφ μόλις ήδυνήθημεν μικράν 
.τινα σκιαγραφίαν τούτου νά δώσωμεν, διότι πάσα άρχή δύσκολος' 
έλπίζομεν όμως δτι έν τώ Β’. θά κατορθώσωμέν τι πλειότερον, διότι 
καί εις τήν οδόν του εΐσήλθε τδ σύγγραμμα και βοηθήματα όχι ολίγα, 
τφ προσηνέχθησαν και συν'εργάται άξιοι λόγου παρουσιάσθησαν καί 
τδ μάλλον εύχάριστον φίλους, έφ' βις δικαιούται νά σεμνύνηται, 
άπέκτησεν, ών τάς επιδοκιμασίας καί τά συγχαριτήρια ίν τή εισα
γωγή τοϋ Β . τόμου θά ίδωμεν.

Πλήρεις δθεν ελπίδων χρηστών έπαναλαμβάνομεν τδ Έρρίφθω ό 
κύβος, καί προβαίνομεν εις τήν έναρξιν τοϋ Β ’· τόμου τοϋ Μέντορος, 
υπδ τδ αυτδ πάντοτε πρόγραμμα, άλλ' έπί τφ σκοπώ, νά.ενδιατοί- 
ψωμεν εις τήν ίστορ αν μάλλον , καί εις τδν οφθαλμόν αύτής, τήν. 
γεωγραφίαν, ώ> ή πρώτη εινε ό μόνος άσφαλής χειραγωγός, ό δυ- 
νάμενος νά εΐσαγάγη τούς πιστούς αύτού οπαδούς εις τούς εύανθεΐς
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τής ευδαιμονίας λειμώνας,ή δέ δευτέρα καθΐς·φ τον άνθρωπον τφ οντι II 
κοσμοπολίτην. Ούχ ήττον θα προσπαθήσωμεν και διά την φιλοκα
λίαν τού φύλλου και διακόσμησιν, δπως εί δυνατόν καταστήσωμεν j

II αυτό ετι κομψότερον·
‘Η τιμή δι’ εκείνους τών φίλων συνδρομητών, οί οποίοι θά εύα- 

ρεστηθώσι νά προπληρώσωσιν αυτήν δι’δλον τδ έτος, εινε μόνον .
Ο δύο μετζίτια αργυρά' διά δέ τούς δσοι θέλουσι νά προπληρώσωσι 

μόνην τήν εξαμηνίαν εινε γρόσια είκοσι τέσσαρα*  διά δέ τούς μή 
δυναμένους νά προπληρώσωσι τά ποσά ταύτα μένει ή αυτή τιμή 
δύο γρ*  διά τά δύο τυπογραφικά φύλλα, τά όποια κατά δεκαπενθη
μερίαν θά δημοσιεύωνται, μέ τήν παράκλησιν δμως νά πληρόνων- 
ται ευθύς τή παραλαβή τών φύλλων,πρδς αποφυγήν πλείστων δυσ
κολιών μεταξύ Διευθύνσεως και διανομέων-

Οί εύαρεστούαενοί νά προπληρώσωσιν επίσης παρακαλούνται νά 
μή πληρώσωσιν είμή έπι τή παραλαβή τακτικής αποδείςεως, υπο
γεγραμμένης παρά τή; Διευθύνσεως.

Διά τούς έξω τής Σμύρνης Κ. Κ· Συνδρομητάς ούδέν τι πλέον 
προστίθεται ή τά ταχυδρομικά τέλη.

Οί πράκτορες αύτού αμείβονται ώς συνήθως, δωρουμένου αύτοΐς 
ένδς αντιτύπου δι έκάστην δεκάδα συνδρομητών, καί έν τελεί τού 
έτους διά μιας συλ)ογής ωραίων εικονογραφιών, έάν τδ ποσόν τώ/ 

(συνδρομητών των ύπερβαίνη τούς είκοσιν.
‘Ο βουλόμενος νά γραφή είς τό περιοδικόν τούτο οφείλει ν απο- 

στέλλη τάς συγγραφάς ή μεταφράσεις αύτου πρδς τήν Διεύθυνσιν, 
« οδός Ρόδων » άρ. 58, ελευθέρας ταχυδρομικών τελών καί καθα- 
ρως γεγραμμένας. Αί δέ πραγματεία ’, αύται δέον νά ώσιν εις ύφος

I
 καθαρόν καί εύληπτον καί νά μή άπομακρύνωνται τού σκοπού, ον 

κυρίως τδ περιοδικόν τούτο επιδιώκει.
Μετά τάς αναγκαίας ταύτας διασαφίσεις χρέος ήμών θεωρούμεν 

νά όμολογήσωμεν δτι παρήλθε τδ έτος χωρίς νά κατορθώσωμεν νά 
εύρωμεν τήν ευκαιρίαν, τήν όποιαν πάντοτε έπεθυμήσαμεν, ν’ άπο- 
τανθώμεν πρδς πολλούς όντως αξιότιμους ομογενείς καί ενταύθα καί 
έν τφ έξωτερικφ, ών έσμέν βεβαιότατοι δτι θά είχε τήν συνδρομήν 
τδ περιοδικόν. Τούτο όμολογούμεν δτι δχι μόνον λύπην προξενεί 

είς ήμάς άλλά καί μάς κάμνει νά έντρεπώμεθα τούς κυρίους τούτους, 
διότι τδ καθ' ήμάς τουλάχιστον θεωρούμεν αύτδ ώς έλλειψιν αβρο
φροσύνης £κ μέρους ήμων έφ’ φ καί δημοσίφ αίτούμεν συγγνώμην, 
διαβεβαιούντες τούς φίλους τής προόδου τούτους κυρίους δτι τώ οντι 
ή έλλειψις ήμών αύτη προήλθεν άπδ έλλειψιν καιρού. Έλπίζομεν 
καί θά προσπαθήσωμεν ϊνα προσεχώς άναπληρώσωμεν ταύτην, 
ιδία ένί έκάστφ άποτεινόμενοΓ άλλ’ούχ ήττον άμφιβάλλομεν άν 
καί πάλιν θά δυνηθώμεννά κατωρθώσωμεν τούτο δπως έπιθυμούμεν.

Συμφώνως πρδς τά α ύπεσχέθημεν (σελ· 6) δημοσιεύομεν σή
μερον κατάλογον τών ονομάτων υμών, διότι καί νά γνωοίζητε άλ- 
λήλους δίκαιον εινε καί ό κόσμος τίνες οί περί τών γραμμάτων 
μεριμνώντες πρέπει νά μή άγνοή-

Έρρωσθε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΟΝ ί ί, ’

ΤΟΓ ΜΕΝΤΟΡΟΣ
ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ. *

Λ

Οι έν Σμύρνη.
‘Ο Σεβισμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης Κ. Μ'λέτιος. *0  θε

οφιλέστατος ’Επίσκοπος Μυρέων Κ. Κύριλλος. ‘Ο Πανοσιώτατος 
Αρχιμανδρίτης Οικοδόμος τού Γρσικ. Νοσοκομείου Σμύρνης Κ. 

Διονύσιος ‘Ο *Εξαρχος  Σμύρνης Κ. Νικόδημος Σάμιος. *0  Πα
νοσιώτατος Αρχιμανδρίτης τού Π. Τάφου Κ. ‘Ιερόθεος. Ό ‘Ι
εροδιδάσκαλος ’Αρχιμανδρίτης Κ. Παρθένιος Καισαοεύς. Ό Ίε- 
ροδ:οάσκαλος Αρχιδιάκονος Κ. Δωρόθ-ος Χοηστιδης. ‘Ο Δεύτε- 
ρεύων Κ. Πσιτιος Σμυρναιος. ‘Ο Διχαιοφΰλας Κ. Διονύσιος. *0  Κ. 
Γρηγόριος Ιερομόναχος. ‘Ο Κ. Γρηγόριος ‘Ιερεύς Ολυμπιακός. ‘Ο 
τοΰ Ίερ. Ναού τού ‘Αγ. Δημητρίου Εκκλησιάρχης Κ. Διονύσιος. 
ς0Κ. Διονύσςος ‘Ιεροδ’.άκονος. ‘Ο Κ. Ιωάννης Κορωναΐος Λαμπα- 
δάριος. Ό Κ. Φώτιος Ξανθίδης ‘Ιεροψάλτης. ‘Ο Κ. Παναγ. Μαυ- 
ρουδής, ομοίως.
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‘Ο Ένδ. Κ. Γρηγόριος Άριστάρχης Βέης. Ό Έκλ. Κ. Ν. Σα- 
κόπουλος, Ελλην Πρόξενος. ‘Ο Άρχιγραμματεύς τής Α. Έχλ. 
‘Υποπρόξ. Κ. Ν. Οϊκονομίδης· 1

Ή Κυρία Σαπφώ Λεοντιάς, Διευθύντρια τοϋ Μ· τής'Αγ· Φωτει
νής Παρθεναγωγείου·

Οί Κύριοι Κ. Ξανθόπουλο^ Γυμνασιάρχης τής Εύαγγ. Σχολής· 
Γεωρ· Βοντζίδης Σχολάρχης· Νικόλαος Κοντόπουλος Καθηγη
τής τής ’Αγγλικής, Έμμαν. Γιαννακόπουλος Άγγλοδιδάσκαλος. 
σώμ· 2· Γεώργιος Κανάλες ομοίως. Ιούλιος 'Άξενφελδ πρώην Δι
ευθυντής τής ενταύθα Διεθνούς Σχολής. ’Αθανάσιος Μάτσας διδάσκ’ 
Έ. Ρίκης. Κ. Ριζόπουλος. Ν· Αγοραστός· Νικολαίδης· X- Ζιάκας.

Οί ΐ α τ ρ ο I Κύριοι Μ· Κοσονής, X. Βενάρδος, θ· Ιατρός, Σ. 
Καρακούσης, Θ. Σαβέριος, Ζ· Λαμπίσης, Δ· 'Ιωαννίδης, Ι· Καλο
μοίρης, Ματζαράκης, Άντ· Νάστρης·

Αί Κυρίαι Παρασκευή Παπάζογλου σώμ· 2, ‘Ελένη Κατακου- 
ζηνοΰ σώμ· 2, "Άννα Ίωάν. Βενιζέλου, Κωνίτσα Γ. Μ. Μπούχλια, 
Ευγλωττία Γρηγορίου, Αρτεμίσια Π· Γρηγοριάδου, Καλλιόπη Γ. 
Γρηγοριάδου, Βασιλικώ Μ, Γρηγοριάδου·

Οί Κ·Κ. Σωκράτης Γιαννόπου).ος σώματα 6. Οδ· Κυνήγός σώμ. 
4, Κωνστ· Δ· Γραμματικός (Δημοκράτης) σώμ· 2, Δ· Ζαχαρίας 
σώμ. 2, ’Ιωάννης Μπουφίδης σώμ· 2, ’ΑθανάσιοςΝικολαίδης σώμ. 
2, Στέφανος Φακυριάδης φαρμακοποιός σώμ. 2, Γρηγόριος Μ. 
Μπούχλιας, I. Μπόσκοβικ, Ίκέσιος Γ. Λάτρης, Ήύιάδης, Χριστο- 
φίδης, Γρ· Καρύδης, Ι· Σαμίωτάκης, Μ· Χαμουδόπουλος, Άδ·Κουρ- 
νιάκτη, I. Β. Μιχαλάκης, ’Αλκιβιάδης Λογοθετίδης, Περικλής 
Άκάσης, Ιωσήφ Φωτιάδης, Βασ· Φωτιάδης, 1. Ν· Πούλου, Άρ. 
Γεωργιάδης, Στυλιανός Χρουσάκη· Ν· Εΰστρατιάδης, ‘Ηρ. Δρομο- 
κάιτης, Ν. Πασιούρας, Μ. Νικολαίδης, Εΰστράτ. Λ. Ζαφ-ιριάδης.

Ηλ. Αμπατζόγλου, Ι· Φατσέας, Ιακ. Φωτιάδης, Α. Βαλασκό- 
πουλος, Αδ· Διαμαντάρας, Ισ· Σακελλάριος, Ανδ. Σιμιτόπουλος, 
Π· ’Αλεξάνδρου, Νικόλαος Άξαρλόγλους, Αδ· Κατάντα, Παρασκ- 
Πουπούλας, Σωκράτης Πετίνάτος, Ι· Χρηστίδης, Π· Γεωργιάδης 
Αντ· Παρασκευύπουλος, Ευάγγελος Φολερός, Μαρίνος Πάτερος, 
Μιχαήλ Βοσκουδάκης, Α. Άντωνιάδης, ’Αλκιβιάδης Νικολαίδης 
Κωνσταντίνος Ματζαράκης, Νικόλαος Σταυρίδης, Πέτρος Καπόν- 
της, Νικόλαος Άπέριος, Ι· Πιπίνιας, Αντ· Βεντιρόπουλος, Χά- 

τζή Τζώρτζης, Γρηγόριος Μαραβέας, Νικόλαος Μακρής, Χρήστος 
Αγγελόπουλος, Ι· Τσακίρης, Κυριάκος Εμμανουήλ, Παναγιώτης 
Σερίφιος, Χατζή Γιαννακός Μανιάτης, I- Σωκόπουλος, Χατζή 
Μιμήκος, Πέτρος Ταβάκης, Ηλ· Βαφιάδης, Αδεφοι Σε'ίζάν, Ι· Απέ_ 
ριος Μαθιός,^ Αχ· Ζαριφάκης, Πέτρος Μηλτός, Α· Πανταζόπουλος, 
Νικόλαος Ααδόπουλος, Νικόλαος Γιαννοπούλου, Ι· Β· Μιχαήλ, Δ. 
I. Ρώσσος, Παντολέων Νικολαίδης, Θεόδωρος Μαλκότζης, Αριστ- 
Ζήσιμος, Ι· Ματθαίος, Τζώρτζης Φούρναρης, Αντ- Ιατρός, Πα
ναγιώτης Στέργιος, Κ· Ψαλιδόπουλος, Δ· Σεκιάρης, Βασίλειος 
Λεβεντιάδης, Δημοσθένης Αργιλλάς, Βασίλειος Αποστολίδης, 
Σαρής Γΐαννάκης, Κ· Σάββας, Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Δ. 
Παρδαζόγλους, Κ· Καράλης, Χρήστος Δήμου, Πανοσιάδης, Βα- 
χάλογλους, Παππά Κωνσταντίνου, Σαλαβέντζος, Ι· Διδάσκαλος. 
Πετρόπουλος, Αθανασούλας, Τσιγαροχαρτάς, Μηλιός Ράπτης, 
Βενιέρης, Πετράς, Αργυρόπουλος, Αντώνιος Ράπτης, Αναστασι- 
άδης, Ζαφειριάδης Βαφιάδης, Κασιμάτης, Σάββας, Φρατζέσκος 
Σεριώτης, Γεώργιος Πυρομάλης, Εμμανουήλ Παγανέτης, ’Αν
τώνιος Φαρμακοποιός, Μιχ· Δεσίπρης, Αθανάσιος Απέριος, Κων
σταντίνος Ρίζος, θεολόγης Ιωάννου, Παναγιώτης Κυδωνόπουλος, 
Μιχαήλ Καλλιγέρης, Λεωνίδας Καλλιγέρης, Ν. Αναστασιάδης, 
Μιλτιάδης Κουλμάσης, Ανδρέας Χωραφάς, Ζαφείριος Ελαφόπου- 
’Ηλίας' Βαφιάδης, Δημήριος Βογίούχας. Μαρίνος Πάτερος, Χρή
στος Παυλίδης, Μιλτιάδης Κυριακίδης, Λεωνίδας Αναστασιάδης 
Φούντάς, Χρηστός Μανιάτης, 1. Δαμιανός, Ήλ. Καροΰσος, Εμ. 
Καλλονάκης, Α· θ· Καμτσικίδης, Ι· Σαντοριναΐος, I. Θ· Σαμο- 
λαδάς, Δημήτριος Κασιμάτης, Εμμ. Πουτούδης, Μιχαήλ Γΐαν- 
νόπουλος, I. Βενόπουλος, Αντ- Κοστέντσα- Πανταζής Ν· Παυλί
δης, ’ Πέτρος Σκίτμωρ, Αλέξανδρος Πολίτης, Δ. I. Ραμηκόνης, 
Παύλος Σκοΰλος, Λεωνίδας Μαρκόπουλος, Σταύρος Μιχαηλίδης, 
Γαζής Απόστολος, Χ· Μιχαηλίδης, Κ· Σκριβάνης, Αντώνιος Α- 
ξαρλής, Ηλ· Μαραβέας, Δημ· Κονταξής, Μιχαήλ Ραφτάκης, Μ. 
Παλαιολόγος, Ι· Πατσατζής, Α· Κωνσταντίνου, Γ· Στρατηγόπου- 
λος, Βασίλ· Λεβεντιάδης. Γεώργιος Χαμουδόπουλος, Μιχαήλ Σχί
ζας, Νικόλαος Γεννάδιος, Βασίλειος Αποστολίδης, Απ· Ζακίδης, 
Γ. Παγκαριώτης, Εμμ. Βάμβας, Γ. Λυγωμένος, Περικλής Κοκ- 
καλάκης, Χρήστος Βυρσοδέψης, Χαράλαμπος Μιχαηλίδης κουρεύς, 
’Ανώνυμος, Χρήστος ’Αργυρόπουλος, Κ. Βερεκέτης, Δημήτριος
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Δεσίβρης, Βασίλειος Γ. Κομνηνός, Charles Copsy, Περικλής 
Τάσης, Γεώργιος Ελευθερίου, Στυλιανός Κοτσόνης, ’Αριστείδης 
Ίωάννου, Δημήτριος Θρεψιάδης, Ν. Μαρκόπουλος, Δημήτριος 
Άξαρλής, Ζαφείριος Έλαφόπουλβς, Ιωάννης Σαμολαδάς, Χρ. 
Κομβοτέρας, Αγησίλαος 'Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Δάλλας, 
X. I. Μανιάτης, Π. Πέτρου, ’Εμμανουήλ Βαμβακίδης, ’Από
στολος Ζαχίδης, ’Αθανάσιος Χαρμάνας, Χριστόφορος Κουλμάσης, 
Μιλτιάδης 1. Κουλμάσης, Π. I. Αύμνίος, νΟθων Βαρυπάτης, 
Δημήτριος Τέρπου θράς, ’Αριστείδης Ίωάννου, Βασίλειο; Βαφεύς, 
Γαβριήλ Μιτυληναιος, Παύλος Φραγκορράπτης, Κωνσταντίνος 
Βαρθολομαίος, Ν. Σταυρίδης, ‘Ηρ. Δαμαλάς, Πέτρος Ροϋσσος, 
I. Βλαντής, Γεώργιος Φ. Κορφιατάκης, Γ. Π. Μασέλος, Παύλος 
Κούλας, Μ. Τζωάνου, I. Κατελάνος, Ιορδάνης ’Ιωσήφ, ’Ιωάννης 
Ψάλτης, Πέτρος Γεωργιάδης κουρεύς, Ιωάννης Άναστασιάδης, 
Γεώργιος ‘1 περίδης, Γεώργιος ’Ανατολίτης, Χρύσανθος Εύαγγε- 
λίδης, Αθανάσιος Αγγελίδης, Ιωάννης Δημητρίου, Ιωάννης 
Ίορδάνου, Στασδς Στεφανόπουλος, Παναγιώτης Άλφιέρης, Νικ. 
I. Παπάς, Ηλ. Σέγας, Εΰστάθ. Προδρόμου, Ιωάννης X. Χαρα- 
λάμπους Τσουοουκτσόγλους, Θεόδωρος Μπαρμπέρης Α. Κοντολέ- 
ων, Σταύρος Βερεχέτης, Μ. Νικολαίδης, Πιρικλής Ζάραχάνης, 
Κωνσταντίνος ’Ανατολίτης, ’Αρτέμιος ‘Ιερεμίας, Θεαγένης Δέ
σποτας, X. Μιχαήλ Καζάζης, Δ. ’Αθανασιάδης, Χρηστό; Τρι- 
ανταφύλλου, Παγκράτιο; Μοναχός, Κ. Λαμπρινίδης, ‘ΙΙλ'ας Με- 
λετιάδης, Ιωάννης Βανέλης, Παντελεήμων Κήττα;, Ήλίας Π«π- 
παδόπουλος, Λουκάς Σαδούκας, 1. Βορανζέρος, Νικόλαος, Βαλ- 
σαμής. ‘Πρακλγ,ς Σαρφούρας, I. Τριαντσφυλ.λ ύπουλος , Δημή- 
τριος Ρίκαλος, Σιαεών Παππαδόπουλος, Δ. I. Βαρδσξόγλους, 11αν- 
τολ=ω< Παναγιώτης, X. Σάβας Τερεζόπουλος, Δημήτριος Μανο- 
λισσάκης, I. Οΐκονομίδης, ’Ιωσήφ Οϊχονομίδης, Ιωάννης Ξένος, 
Μχαήλ Βχλής, ’Αριστείδης Κουκούλας, X. Χρηστός Βλαντής, 
Παππαγιαννόπουλος, Χρυσόστομος Γρτγορίου, Αδελφοί Μτ,τσο- 
τάκη, ΓεώργιοςΦατσέας, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Ά. Στεφα- 
νόπουλος, Κασσαβέτης, Μιχαήλ Άλεξάκης, Πέτρος Κοροβιλης, 
Θεόδωρος Γεωργιάδης, Ευστάθιος Κουμαριανός, Κ. ’Ανατολίτης, 
Μιχαήλ Λαμπρινίδης, Αθανάσιος Κουκούλας, Πέτρος Καρα- 
χάλης, Π. Καλογερόπουλος, II Α. Αλεξάνδρου, Μαρίνος Μου- 
σούρης, Μανόλης Άϊδίνης, I. ’Ονφιλής, I. Σόκος, Ηρ. Δαμα-

. λάς, Δ. Άμερικανάκης, Αρ. Μαλκότζης, I. Προδρόμου, Στέφανος 
Πολυζωίδης, Γεώργιος Σπανουδάκης, Δημήτριος Ν. Γκόγκας, 
Πέτρος Μισιρλιάδης, Πανάνης Γιαννέλης, Σπυρ. Σωτηρόπουλος, 
Σπ- Τζίκονλης, Ν. Χαρικίόπουλος, Βασίλ. Βούρβαχης, Γαβρ 
Ροδοκανάκης, Δ. Ραπτάκής, Γ, Καστρίτσης, Ν. Γ Βτυλιανόπου- 
λος, Λ. Άβατζόγλους, Ν. Κόκολας, Κ, Γίαλιάς, Ν. Πετσόγλους, 
X. Αλ. Παππά. Άναγν. «Σμύρνη», Σύλλογος « ό Έλικών.»

ΜαθηταΙ τοΰ ‘Ελλη ν. Λυκείου- Ευστράτιος Δ.
Σλάβης, Δημήτριος Κομνηνού, Σπυρίδων θ· Φόρου, Σταύρος I.
Ζερμπίνης, Θρασύβουλος Γ· Άρχοντόπουλος, Μιχαήλ Α· Σέρεσ- η 
λης, Εύστράτιος Δ· Μαλιδέλος, Χαράλαμπος Κ· Λαμπρόπουλος, 
Γ· X- I- Κουράγίος, Βασίλειος X. Ταμβακόπουλος, ’Αρτέμιος Χρη- 
στίδης, Παύλος Παυλίδης, Κοσμάς Π. Κατσαίτης, Νέστωρ Μ. Γρη- 
γοριάδης, Ματθαίος Πέτρου, Ευστάθιος Α· Δελιγιαννόπουλος. Μ· 
Χ· Νικολάου, ’Ιωάννης Δημ. Άπέργιος, ’Ιωάννης ’Αθανασιάδης, 
Αθανάσιος Άδαμίδης, Κωνστ. Αλ. Αυτξερόπουλος, Άλ. I. φω-τ 

π τιάδης, Γεώρ. Άφθονίδης, ’Ιωάννης Γεωργιάδης, Κί^ων I. Πρωτο- 
πάτσης, Δημ. X. Νικολάου, Ν. Α. Λαιμογιάννης, Κωνστ. Π. Δη
μητρίου, ’Αθανάσιος Δ. Άρναούτογλου, Αδ· Ραυτόπουλοι, Ιωάν. 
Μαυρομμάτης, Γεώργιος !· X-Βαίνά, Αλ-Εμμ. Γιαννουλάτος, I.
Δ· Πκπίλλιας, Νικόλαος Α· Άρναούτογλου, Φώτιος Κοσμάς, Νι
κόλαος Δ· Δασκαλόπουλος, Γεώργ. Ματζαβΐνος, Κ. Ν. Ίορδανίδης.

Οί έν Βρυούλοις Κ.Κ,
Νικ· Πετρίδης, ’Αναγνωστήριου «’Αναξαγόρας,» X. Αργυρός 

X. Σταυρής, Ι· Μμλλιος, Γ- Πολυκράτης, Κ. Λιαρμακόπουλος.
Οί έν Άϊδινίψ Κ, Κ.

Ν. I. Ροδοκανάκης, 1. Εύμορφόπουλος, Εμ. Καλλονάρης, Μιχ. 
Παππά Κωνσταντίνου, Α. Δορμούσογλους, Γ. Κ, Παππά, Γρηγ. 
Μαλλιαρός.

Οί έν Άξαρίω Κ. Κ.
Σακελλάριος παπά ’Αναστάσιος, Δ, Α. ‘ϊεοεύς Καρίτσος, Ν. 

Παπά Κωνσταντίνου, Αθ. Α. Τσιναρλής, Μιλ. Ν. Μάρχογλου, 
Ν. X. Ευστρατίου, Εΰαγγ. Α. Μεϊμάρογλου, Εμμ. θ. Παπαδά- 
κη σώματα 3, Σοφ. Α. Μεϊμάρογλου, Χρυσ. X. Ίωάννου, Α. 
Ψυχόπουλος ’Αγγ. Ν. Άντωνιάδης, Εΰστρ. ’Αθανασιάδης, I.
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Ψαχίδης, Κ. Δ. Νοταρά, Εμ. Ν. Μάρκογλου, Άνθ, 1 (εροδιάκονος 
‘Ηλίας, Γεωργίου, Ν. θ· Ίωαννίδης, X. Δ. ’Αποστόλου. Κ. Γ. 
Άναστασιάδης, X. Σταριού Μιττάκου, X. Δ. X. Μουράτου, Πέτ. 
Προδρόμου, Παν. Ρούσογλου, Γ. Ν. Καστρίση, X. Π. Ιωάννου, 
Εΰ· ΪΊακουμόγλου, Ήλίας Π· Νικολαίδης, I. Ρωζέλος, Γ. Α. 
Ταχτατζόγλους, Γ. X. Δημητρίου, Ν. Ζαχαρίου, Εμμ. Νο- 
ταράς, X. Εμμ. Νικολάου.

Αί Κυρίαι.
Εΰαγγελίτσα Ίοοδάνου, Αικατερίνη Ν. Μελισινοΰ, Αικατερίνη 

Γρηγορίου.

Οί έν Κυδωνίαις Κ.Κ.
Κ. Δ. Άποστολίδης σ. 5, Ε-Κολοιόπουλος, Π. Άθανασιάδης, Π. 
X. Άγγελέλης, Π. Στρογγυλής, Ν. Γονατάς, Αλ. Σάλτας,Γ. X. 
Πλέλης, Μ. Π. Χριστόφας, Α. Κοντέλης, Ε. Π.Ταμπαλής, Π. 
Μαντζούνης, Γ. Σαριβαξεβάνης, Ν. Κατρόνης, Α. Βαξιβανέλης, 
Α. Δ. Κυρλής. Μ. Κ. Βουρνάζος, Δ Ι.Άποστολάκηςς Δ. Γιάννης, 
Γ. Κάδος, Α. Καρτσακλής, Ε. Οΐκονομέλης, Μ. Νεροφίδας, Γρη- 
γόριος Έξαρχος ίερεύς, Κ. Εΰαγγελίδης, Εύστράτιος Κολοιόπου- 
λος, I. Λαγίυός. Γ. Χριστίδης, Κ. X. Άγγελέλης, X. Ζαγκλι- 
βερίου, I. Κέκκος. Ν. Χαρίτων ψάλτης, Β. Κανταρτζης, Δ. 
Χριστάκης μουσικοδ. Ν. Βουγίατζόγλου, Ν. Σαπουντζόγλου, 
καί ή Κυρία θεοδώρα Γόνατά.

Οί έν Μοσχονησίοις Κ.Κ.
Ευστράτιος Ε. Σάμιος, Παναγής Κατσινάρης, I. Χαρβαλιάς 

Αντ. Μαυριδόγλους, Δ. Ε. Χιονάς, Στυλ. Κολαράς, Ιωαννίκιος 
‘Ιεοομόναχος, ’Αλέξιος Παράσχου ιατρός, I. Άγγελάρα, Αεων. 
Ευστρατίου, 'Εμμ. Χριστίδης, Εΰστράτ. X. Διαμαντής, Γεώργιος 
Γεωργαντάς, "Ομηρος Μπαλασάκης, Σωφρόνιος ίεροδιάκονος.

Οί έν Γιανιτσαριχωρίω Κ.Κ.
Μελέτιος ιερομόναχος, Κ. Δ. Πατέστου. X. Κατάρας διδάσκαλος. 

Οί έν Μιτυλήνη Κ.Κ.
Γεώρ. Κανδήληςσώμ. 16, Γεώρ. Άρχοντόπουλος 20, Θε 

όδ. Νικολάου 11 , Γεώρ. ’Αριστείδης Η . Α. Κωνσταντινίδης 2.

Οί έν Άγιάσσψ. Κ. Κ.
θ. I. Μακαρώνης. Γρ. Γεωργ. Κουνέλη. ’Αβραάμ X. Νικολάου.

Π. Γ. Παρρής, X. Π. Εΰστρ. Πάλεση, Γρ· Σπύρ. Ταμπάκης. Δ. 
Εΰστρ. Γλεζέλη, Μιχ. X. Νικολάου, Δ. Ίατρ. ’ΐω. Γιαννάκας. 

Οί έν Ίππείφ Κ. Κ.
Χαράλαμπος Βαμβακέλη. Σωφρόνιος ‘Ιερομόναχος, Προκόπιος Μ. 
X. Προκοπίου. Ευάγγελος Παπαδόπουλος έκ Πλώμαρίου, Ίωάνν. 
Αθανασίου έκ Σκουντάς.

Οί έν Άσωμάτω Κ. Κ.
Γεώρ. Χριστόφ. ζωγράφος, Παναγιώτ. Παπαδόπουλος, Γεώρ. Άν., 
Γρηγ· Εΰστρ. Σιδηρέλη. Βρανάς Εΰστρ. Κουτκέλη, Εύστρά. Στ. 
Καραφύλη, Μανολ Κωνσταντίνου, Γρηγόρ. Ίωάνν. Καραβάνη, Γ. 
Σαμοθρακίτης, Γ. Σταυρακέλη, Α. Κωνσταντινίδης διδ. Άσωμάτου 

Οί έν Πλωμαρίφ Κ.Κ.
Γ. Α. ’Αριστείδης, Π. Ε. Πετσιλαδής, Π. Στεφανίδης δημο- 

διδ. Α, Γ. Άμπελικιώτης δημοδ. Β’, Τηλέμαχος Βασιλείου, 
Π. Άργιλαδέλης, Βασ' Σιταράς, Κ. Π. ‘Γακίνθιος, έξ ‘Αγίας 
Παρασκευής, και ή κυρία Ευδοκία Μιλανδινοϋ, 

Οί έν Μολύβω Κ.Κ.
Ι· Κράλης, Μιχ. Τζάννου, Μ· Σάββας, Ι· Εΰστρατιάδης ζωγράφ.

Έν Περγάμφ·
‘Ο Κ· Παναγιώτης Τζάννου.

Οί έν Άδραμυττίω Κ· Κ.
Πανάιγ. Μανολέλης· Παναγ· Δ· Χ· Γιαννάκής Μιχαήλ Κωτής. 

Έν Κωνσταντινουπόλει.
‘Ο θεοφιλέστατος * Αγιος Ξανθουπόλεως Κύριος ’Ιγνάτιος, καΐοί 
κ.κ. Ευστράτιος Ψαράς, Κωνστ. Γεωργιάδης, ’Εμμ. Βοϋγος, Γ. 
Χριστοδούλου, Ιωάννης Σιφναΐος, 1. Οΐκονορίδης, ’Ιωάννης Ά- 
λευρόπουλος, Νικ Άγας, θρασ Γιάνναρος, Γ. Κουρκουρής, Εμμ. 
Τςαννέλης, Α. Βεναρδακης, Βασ. Φρυδάς, Τιμ. Γ. ΙΙάππης.

Έν Κερκύρ<£
‘Ο έν μακαρίφ τή λήξει Κερκύρας Αθανάσιος, Οί Κύριοι Γεράσιμος 
Κατσαΐτης, Ιερομόναχος Σ· Σκορδίλης, Σπυρίδ. Π. Μαυρογίάν- 

νης, Δημήτριος θ· Μαυρογίάννη Περικ. Σ· Δετζώρτζης.

Οί έν Κερασοϋντι Κ. Κ.
Αδελ. Κ. Κωνσταντινίδαι, Κωνστ. X. Πισάνης, Β. Αργυρόπου- 
λος> Χαράλαμπ. Ταυρόπουλος, Περικλής Τριανταφυλλίδης,
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Οί έν Τραπεζοϋντι. Κ. Κ.
Α, Τριανταφυλλίδης, θ. Σπαθάρος ’Ιατρός.

Έν Λήμνω
‘Ο Πανιερώτατος ‘Αγ. Λήμνου Κύριος ’Ιωακείμ. ‘Ο Κ. Στ. Βουλ- 
γαρίτσας, ‘Ο Κ. Εύστρ, Νιχολαίδης-

Έν Βώλφ.
Ό ‘Ιερολ. Κ.’Άνθιμος Άποστολίδης, Ό Κ. Νικόλαος Γ. Παππά. 

Έν Πρεβέζη.
Ό Κ. Σπυρίδων Καραμάνης, ‘Ο Κ. Παναγιώτης Μαμμάτης. 

Έν Φιλαδελφεί^.
'Ο Πανιερ. "Αγιος Φιλαδέλφειας Κύριος Διονύσιος. Ή ‘Ελλη

νική Σχολή Φιλαδέλφειας. *0  Κυρ. ‘Ηρακλής Παύλου. ‘Ο‘Ελλη- 
νοδιδασχ. Κυρ. Γρηγόριος Γ. Κράλογλους. ‘Ο Κυρ. Γεώργιος Σα- 
ραντίοης. ‘Ο Κυρ. X. Σταύρος Χατζή Έμμαν. Τουρδόγλους. 
‘Ο Πρινοσ. Παχώμιος παπά Ίωακειμίδης. ‘Ο Κυρ. Μιχαήλ Κ. Κα- 
ναδη-κηρήκ. Ό Κυρ. Θ. Κυριακίδης. ‘Ο Κ. Γεώργιος Νικολαΐδης. 
‘Ο Κυρ. Σταύρος Δασκαρίδης.

Οι έν Μελεμένη ΚΈ
Α. Κρασάς ιατρός σώμ. 5, ’Αθανάσιος Τσακιράκης σωμ. 3

ΟΙ έν Μαγνησίςτ. ΚΚ.
I. X. Δαπόντης σώματ. 4. ’Αδ. Ιωαννίοαι. Ναοΰμ Βλάδος, 

Παρασκευάς ’Ασκητής, Μιχαήλ Βιζιλχάρτζογλους, Παναγιώτης 
Βούρδουλας, Λεωνίδας Παλαιολόγος, Βελισσάριος Νικολαίδης, Ιω
άννης Βλάχος, Δημήτριος φαρμακοποιός.

ΟΙ έν Τσομπανισία ΚΚ.
Βασίλε.ος Χρηστίδης, Γεώργιος Ρουμελιώτης, Γ. Βλασιαδης.

01 έν Κφκαγατσίφ. ΚΚ. Κ. Γεωργίου σ. 11, Ε. Ίωαννίδης. 
Οί έν Χώματι ΚΚ.

Παπά Νεόφυτος. Ίορδίνης Γεωργίου, ’Αθανάσιος Παλαιολόγου, · 
Νικόλαος Άγγέ/ου, Γεώργιος Ψάλτης, Άθ.Αίσβιος, Σάββας Νικο
λάου, Κωνσταν Χατζ. Ίωάννου, Ί. Κωνσταντίνου, ’Ανώνυμος.

Σ. Δ. Αΐτοΰμεν συγγνώμήν παρά τών φίλων συνδρομητών, τών 
όποιων τά Ονόματα ή δέν έδόθησαν εις ημάς ή δέν κατετάχθησαν 
ίσως εκεί, όπου επρεπε, διότι καί εις τούτο οί διανομείς δυστυχώς 
όχι μικράς μάς έπροξένησαν δυσκολίας.


