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γρηγοριου του ε;
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,

(Συνέχεια άπό σελ. 331 .)'

γ’. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ-

Κατά δέ το τέλος τοΰ 1818 (Δεκεμβρίου 1 3) παραιτηθέντος 
τού αοιδίμου Κυρίλλου, εκλέγεται και προσκαλείται ό Γρη- 
γόριος έκ τοΰ Άθωνος εις την τρίτην κα>. τελευταίαν Πατριαρ- 
χείαν. Και έρχεται εις Κωνσταντινούπολή τφ 1 81 9 Ιανου
άριου 1 9' έν δέ τφ μεταξύ διηύθυνε τήν Πατριαρχείαν ώς Το- 
ποτηρητής ό προμνημονευθεΐς αοίδιμος Ίωαννίκιος (ό μετά δε
καετή ποιμαντορίαν της Ελασσώνος εις την Φιλιππούπολιν 
προβιβασθείς). Άναλαβών δε τάς ήνίας τής Πατριαρχίας ό 
Γοηγόριος, διώκει πάλιν τήν ’Εκκλησίαν κατά τον αυτού τρο- 
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πον προς τήν κοινήν ωφέλειαν άποσκοπών. Καϊ πρώτον μέν 
έκδίδωσι χα'ι δευτέραν εγκύκλιον περί σχολείων διαταγήν, 
προτρέπων τούς πάντας πρός τε τήν άλλην παιδείαν καϊ μά
λιστα πρός τήν σπουδήν τής ‘Ελληνικής, διότι ήκουσεν ότι έ/ 
τισι τής 1 Ελλάδος σχολείοις οί μαθηταϊ μάλλον ήρέσκοντο εις 
τάς καινοφανείς διδασκαλίας τής νεωτέρας φιλοσοφίας, άμε- 
λοΰντες τήν τής θείας των Ελλήνων γλώσσης ακριβή καί 
λιπαράν έκμάθησιν. Ταύτην δέ τήν όλεθρίαν διά τούς "Ελληνας 
αμέλειαν χωλύων ό Πατριάρχης, προέτρεψεν άπαντας καί δι
δασκάλους καϊ μαθητάς έχεσθαι άμφιλαφώς τής πατρώας φω
νής, καϊ μή, χάριν τάχα τής φιλοσοφίας, τήν μητέρα και τρο
φόν τής φιλοσοφίας περιφρονεϊν. Καϊ αυτήν δέ τήν φιλοσοφίαν 
φιλοσόφως σπουδάζειν συνεβούλευε, τά χάλλιστα καϊ χρήσιμα 
εις τον βίον έξ εχάστης επιστήμης εκλέγοντας, χα'ι τήν πα- 
τροπαράδοτον ευσέβειαν άπό πάσης ξένης καί ψυχοβλαβούς 
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διδασκαλίας άλώβητον διατηρούντας. Παρώτρυνε δέ τδν Πα
τριάρχην πρδς τήν τοιαύτην έγκύςλιον ού μόνου ό πολύ; ύπέρ 
τής άληθινή; κα'. δρθοδόξοις "Ελλησι πρεπούση; παιδεία; ζή
λο;, αλλά καί τι; έπαρίστερος ψευδοφημία παρά τισι τών 
κρατουντών ετι άπδ τή; προλαβούσης καταδρομή; τής έν Κυ- 
δωνίαις σχολής διαδοθεϊσα, δτι δήθεν οί "Ελληνες έν τοις 
σχολείοις σπουδάζουσι τά Τακτικά (εις τούτο μετεπλάτθη 
ή σπουδή τών Φυτικών καί Μαθηματικών έπιστημών). Καί 
τοιαύτη μέν καί αΰτη ή εγκύκλιος (α).

Μετέπειτα δέ τδ γρήγορον δμμα τής πατρική; ποιμαντορίας 
τοΰ Πατριάρχου πρδς άλλον άπεΐδε φιλάνθρωπον σκοπόν. Τήν 
μεγάλην Κωνσταντινούπολή κατοικοϋσι και πολλοί πτωχοί καί 
πένητες, πολλήν πάσχοντες απορίαν έκτε τής βαρείας τών 
αναγκαίων τιμής καί συχνάκις έκτων έπισυμβαινουσών πυρ- 
καίών. Αύξάνουσι δέ τοΰτον τδν αριθμόν καί άλλοι ξένοι πολ
λάκις έκ τών έξω μερών συρρέοντε; εί; τήν βασιλεύουσαν καί 
ζητοΰντε; πόρον ζωής. Παραλείπομεν χήρα; καί ορφανά, καί 
τού; ένφυλακαΐ; δι’ έγκλήματα ταλαιπωρουμένους*  καΓγίνεται 
μέν συχνάκις βοήθεια εις τού; έν άνάγκαις έκ τε τών εύπορούν- 
των καί τών κατά συνοικίας ’Εκκλησιών, άλλά καί αί Έκ- 
κλησίαι πτωχαί, καί οί εύπορούντες μέτριοι. Ταύτα συνι- 
δών ό Γρηγόριος παραλαμβάνει συναντιλήπτορα τδν τότε 
Μέγαν Διερμηνέα Ίωάννην τδν Καλλιμάχην καί τινας άλ
λου; τών έπισήμων, καί συνιστά τδ Κιβώτιον τού 
’Ελέους όνομασθέν, εις ού τίνος τήν σύστασιν κατέβαλαν 
ίκανά κεφάλαια καί οί ’Αρχιερείς καί οί Μεγιστάνες καί 
μεγαλέμποροι ομογενείς καί αΰται αί δύο τή; Βλαχίας καί 
Μολδαυία; ήγεμονίαΓ διετάχθη δέ καί τδ κοινόν τής Έκκλη
σίας, ΐνα συνεισφέρω κατ’ έτος ώρισμένην τινα ποσότητα, 
συναντιλαμβανομένου καί τού Πατριαρχείου τών ‘Ιεροσολύ
μων. Άλλά καί τών νεοχειροτονήτων ’Αρχιερέων έκαστος 
εισφέρει τδ άνάλογον είς τούτο τδ ίερδν γαζοφυλάκιον τής 
ίλεημοσύνης. Διωρίσθησαν δέ καί επίτροποι έπιστατούντες 
είς τε τήν σύνταξιν τών εισοδημάτων τού Κιβωτίου καί τήν 
τούτων εις τού; χρήζοντας διανομήν. Διανέμονται δέ τά έλέη 
καί άλλοτε τυχούσης περιστάσεως, καί μάλιστα δίς τού 
έτους, έγγιζούσης τής εορτής τών Χριστουγέννων καί τού Πά
σχα (β).

Περί δέ τά τέλη τού 1 820 φήμη τις ύπόκωφος διέτρεχε, 
προαγγέλλουσα πόλεμον έκ τού βορρά καταβαίνοντα. Καί 
τινές τών οικείων προσελθόντες έλεγον πρδς τδν Πατριάρχην, 
ότι εν τοιαύται; περιστάσεσιν, άράγε δέν είνε επικίνδυνος 
ή Πατριαρχεία ; Κφκεΐνο; άπεκρίθη· άλλά καί άλλοτε, ού 
πρδ πολλοϋ τοϋ χρόνου πόλεμοι ήσαν καί ό Πατριάρχης δέν

(α) ·Ίδε καί ταύτην έκδεδομένην έν τφ Λογίφ ‘Ερμή τού 
έτους 1819. Βλ. καί Μαθά Κατάλ. σελ. 279, όπου έξελέγ- 
χεται καί ή παρά τινων συκοφαντία τοϋ άοιδίμου Γρηγορίου, 
ώ; τάχα μισοσόφου καί μισομαθοΰς.

(6) Βλ. Λόγ. ‘Ερμήν 1820 σελ 4S1.

έκινδύνευσεν. Εΐ δέτι συμβαίνει εις έμέ, γεννηθήτω τδ θέ
λημα τού Κυρίου. Αύτδς ειπεν ότι «‘Ο μισθωτό; καί οΰκ ων 
» ποιπήν. φεύγει ! Ό δέ ποιμήν ό καλό; τήν ψυχήν αυτού 
» τίθησιν υπέρ τών προβάτων. »

"Ηδη δέ τοΰ ‘Υψηλάντου εΐσελθόντο; εί; τήν Μολδαυίαν 
(τή 1 0 Φεβρουάριου 1821), φονεύονται οί έν Γαλατσίφ τυ- 
χόντες έμποροι Τούρκοι καί μετά τινας ήμερα; έρχεται ή 
αγγελία είς τήν Κωνσταντιτούπολιν. Τότε πλήθος ’Οθωμα
νών, δισχιλίων καί έπέκεινα, καί άνδρες καί γυναίκες, καί 
νέοι καί γέροντες καί παιδία συρρεύσαντες εις τήν Πύλην, 
έκραύγαζον άπαιτούντες έκδίκησιν τοϋ αίματος τών ύπδ τών 
άπιστων (χριστιατών) φονευθέντων συγγενών αύτών. Καί ό 
Βεζύρης έξελθών μόλις έπεισε τδν όχλον νά διαλυθή, ύπο- 
σχεθείς τήν έκδίκησιν.

Καί πρώτον μέν άρχομένου τού Μαρτίου τή Τετράδη τής 
Β '. Κυριακής τών Νηστειών καταβιβάζεται είς τήν φυλακήν 
τού άρχικηπουρού (Βοσταντζίμπασι) ό άοίδιμο; τής ’Εφέσου 
Μητροπολίτης Διονύσιος ό Καλλιάρχης (5; τις εΐχεν άδελφδν 
ενα τών’Αρχόντων τής ‘Ηγεμονίας τής Μολδαυΐας), καί τήν 
επαύριον άποκεφαλίζονται δσοι τών ίν Κωνσταντινουπόλει 
εύγενών είχον συγγενείς είς τήν Μολδοβλαχίαν. Κατά δέ 
τήν Γ . Εβδομάδα τών Νηστειών άπάγονται είς τήν φυλακήν 
άλλοι δύο τών συνοδικών ’Αρχιερέων, ό Νικομήδειας ’Αθανά
σιος καί ό Δέρκων Γρηγόριος. ‘Ικετεύει περί τών τριών τούτων 
Ιεραρχών ό Πατριάρχης δι’άναφοράς πρδς τήν Πύλην μαρ- 
τυρόμενος περί τής αύτών άθωότητος. Άλλ’ ένφ περιέμε- 
νεν άπόκρισιν, μανθάνει δτι καί άλλον 'Αρχιερέα, τδν Άγχι- 
άλου Εύγένειον, έφερον δέσμιον έκ τής επαρχίας του καί άπή- 
γαγον είς τήν είρημένην ειρκτήν. Έκτοτέ ό μακάριος, πα- 
ρατηρών τήν όσημέραι αύξανομένην ορμήν τής πολιτικής κατά 
τής ’Εκκλησία; οργής, καί τά έξ αύτής παρεπόμενα προη- 
σθάνθη καί τδ ίδιον αυτού τέλος. Άλλ’ έμενεν ατρόμητος, 
άπεκδεχόμενο; ευχαρίστως τήν έκπλήρωσιν τής θείας βουλής.

Περί δέ τήν εσπέραν τ?,ς S’. Κυριακής τών Νηστειών 
προσεκλήθη ό Πατριάρχης, ΐνα μεταβή είς τοΰ ‘Υπουργού 
τών ’Εξωτερικών τής Πύλης, δπου εΰρεν έν τφ προδόμφ 
παραμένοντα καί τδν Μέγαν Διερμηνέα, τδν άε’μνηστον Κων
σταντίνον Μουρούζην, προσκεκλημένον έπίσης καί αγνοούντο 
τήν αιτίαν τής προσκλήσεως. Είσελθόντας δέ μετ’ ολίγον 
άμφοτΐρους είς τδ δωμάτιον ύπεδέχθη μετά τής συνήθους φι
λοφροσύνης δ ‘Υπουργός, μετ’ ολίγα; δέ στιγμάς άπευθύνων 
λόγον πρδς τδν Πατριάρχην ειπεν, δτι « Αύτοκρατορικδν Δι
άταγμα έκδοθέν πρδ μικρού, ορίζει ΐνα οί έν Παλατά τής Κων
σταντινουπόλεως διαμένοντες επτά άντιπρόσωποι τής Σερ
βίας (α) όπάρχωσιν ύπδ τήν αύστηράν έπιτήρησιν σού (τοϋ

(α) Μεταξύ τών άντιπροσώπων τούτων ΰπήρχεν εί; Αρ- 
χιερεύ; καί ό άείμνηστος Άβράμιος Πετρόνοβιτς, Πρωθυπουργός 
τοΰ ‘Ηγεμόνοςτής Σερβίας, πολύτιμος άνήρ διά τε τήν εύσέ- 
βειαν καί τήν πολυμάθειαν καί τήν πολιτικήν αύτού σύνοσιν.

Πατριάρχου), παρατηρής δέ καί τά διαβήματα αύτών». ‘Ο 
δέ Πατριάρχης μετά τής συνήθους έτοιμότητο; άπήντησε πρδς 
τδν ‘Υπουργόν έκφράζων τδ άδύνατον ή δυσχερές τής έκπλη- 
ρώσεω; τοΰ πράγματος, ώ; κατοικούντων τών αντιπροσώπων 
τούτων είς οικίαν άπόκεντρον, δπου ηύλίζοντο διά τε ξηράς 
καί θαλάσσης. Τάς παρατηρήσεις ταύτας άκούσαςό ‘Υπουρ
γός, τφ ειπεν δτι θέλει τάς ύποβάλει είς τδν Σουλτάνου. Καί 
ό Πατριάρχης άνεχώρησε. Τή δέ επαύριον έξήλθε διαταγή 
περί τών Σέρβων νά μετοικίσωσι καί φυλαχθώσιν έντδς τοΰ 
Πατριαρχείου, δπου διέμειναν μέχρι τής τελευτής τοϋ ‘Ιερο
μάρτυρας, καί μετά τινας εβδομάδας άπολυθέντες άνεχώρησαν,

"Ηδη δέ διεκοινοΰντο καί τά τής *Εταιρεία; ύπό τινων προ
δοτών καί μάλιστα ύπδ τού (κατά δυστυχίαν Πελοποννητίου) 
Άσημάκη. Καί έξ αύτής τής Πελοποννήσου έγραφεν ύπονοίας 
τινάς ό τότε πασάς τού Μωρέως, διά τάς οποίας 
έπροσκάλει τού; προκρίτους τής Πελοποννήσου καί τού; ’Αρ
χιερείς έπί σκοπφ νά τού; κρατήση ώ; ένέχυρα (τδ όποιον 
καί έκαμε φυλακίσας ολίγους τινας προσελθόντας έκ τών προ
κρίτων καί πέντε έκ τών ’Αρχιερέων). Μετακαλεΐται λοιπόν 
ό Πατριάρχης μετά τού Μεγάλου Διερμηνέως είς τήν Πύλην, 
καί έρωτά αύτούς ό Βεζύρης, «άνέξ άκοής γνωρίζουσιν είς 
κανένα τόπον τών έξωμεριτών συμμορίαν τινά έπιβουλεύου- 
σαν τήν κοινήν ήσυχίαν τών υπηκόων*»  (άπηύθυνε δέ τδν 
λόγον πρδς τδν Πατριάρχην).— Ούχί. ‘Υψηλότατε, 
άπεκρίθησαν άμφότεροι*  δ έ ν ή κ θύσαμε ν, ούδέ γνω- 
ρίζόμεν τοιούτο τι.—Καί γίνεσθε έγγυη- 
τ α I (έπανέλαβεν ό Βεζύρης άφορων πρδς τδν Πατριάρχην) 
«περί τής κοινής ησυχίας τών ύπηκόων;—Άλλ' δ Πατρι
άρχης (ειπεν ό γηραιό;) θεωρούμενος παρά τή Υ. Πύλη ώς 
εθνάρχης, θεωρείται πάντως καί ώ; έγγυητής τής ήσυχίας 
τών χριστιανών ύπηκόων, δσον έξαρτάται έκ τής πνευματι
κής αύτού έπιστασίας*  ύπάρχουσι δέ καί οί κατά τόπον Δι- 
οικηταί τής Γ. Κυβερνήσεως, οΐτιτε; έπαγρυπνούσιν είς τήν 
κοινήν ήσυχίαν». Ταύτα έρωτήσας καί άκούσας δ Βεζύρης 
άπέλυσεν αύτούς φίλοφρόνως.

Μετά τινας ήμέρας άναχωρήσαντος έξαίφνης τού πρώην 
‘Ηγεμόνος Αλεξάνδρου τού Χαντζερή πανοικί έκ τοΰ Βαλτά- 
Λιμανίου (χωρίου τοϋ Βοσπόρου δπου κατφκει), έκδιδεται διά
ταγμα νά μετοικήσωσιν έντδς τοΰ Φαναριού πάσαι αί έν τφ 
Βοσπόρω κατοικοΰσαι ήγεμονικαί καί άρχοντικαί οίκογένειαι. 
Καί αΰται μέν μετφκίζοντο*  ό δέ άκάματος Γρηγόριος, σπου- 
δάζων νά ο’.κονομήση τά άνοικονόμητα, συγκροτεί συμβούλιου 
μετά τών έγκριτων τοΰ γένους, διά νά συσκεφθώσι περί τοΰ 
τί ποιητέον. Ένεκρίθη λοιπόν έν τή συνελεύσει ταύτη ΐνα 
ύποβάλωσιν αναφοράν εις τήν Πύλην, δι ής πάντες οί τοϋ 
γένους πρόκριτοι νά έγγυώνται ύπέρ άλλήλων περί τής έν

‘Υπήρχε δέ, μεταξύ τών άλλων γλωσσών, έγκρατή; καί τής 
‘Ελληνικής,καί τά μάλιστα φιλέλλην. (Άπεβίωσε δέ τφ 1861 
παρθικών έν τή έν Τζουμπαλή συνοικία καί έτάφη ένδόξως.

Κωνσταντινουπόλει διαμονής αυτών, ώ; πιστοί τής βασιλείας 
υπήκοοι, καί περί τής συμπράξεως αύτών, έφ’ δσον δυνηίώ- 
σιν, εί; άποκατάστασιν τής κοινής ήσυχίας.

Τήν άλληλέγγυον αναφοράν ταύτην μετά τριών Αρχιε
ρέων συνωδευμένο; ό Πατριάρχης άπήλθεν είς τήν Πύλην 
νά δώση είς τδν Βεζύρην (Μαρτίου I 0 τή Κυριακή τής Σταυ- 
ροπροσκυνήσεως). Μή εύρεθέυτος δμω; έκεΐ τοΰ Διερμηνέως 
(έχοντος συνέντευξιν είς Όρτάκωί μετά τοΰ Ιντερνουντζίου), 
ήναγκάσθη ό Πατριάρχης νά παρουσιασθή είς' τδν Κεχαγιάν 
(Τοποτηρητήν) τοΰ ‘Υπουργοϋ Ζκνήπ Έφέντην όνομαζόμε- 
νον καί τά μάλιστα χριστιανομάχον. ‘Ο Μουσουλμάνος οΰ- 
τος, ύποδεχθείς κατ' άρχάς φίλοφρόνως τδν Πατριάρχην καί 
τούς ’Αρχιερείς, λέγει έπειτα άποτόμω; εί; αυτόν*  « Πατοι- 
άρχα τών Ρωμαίων, πω; σέ έφάνησαν τά τής έπανταστάσεως 
τοΰ έθνους σου ;» ‘Ο Πατριάρχης άπεκρίθη δτι « μέ μεγά
λην άπορίαν καί άμετρον λύπην ήκουσα τάς συμβάσας τοπι
κά; ταραχάς, αϊτινες άντίκεινται πρδ; τήν ύπδ τών ύπηκόων 
όφειλομένην πίστιν καί ύπακοήν είς τήν άνωθεν έφ’ ήμάς τε- 
ταγμένην κραταιάν βασιλείαν*  άντιβαίνουσι δέ καί είς αύτάς 
τάς έντολάς τής Έκκλησίας καί τοϋ Ευαγγελίου, δπου ό θεός 
ήμώνμάς προστάζει*  «Πάσα ψυχή έξουσίαις ΰπερεχούσαις ύπο- 
τασσέσθω*  τδν Βασιλέα τιμάτε ». Έν δέ τώ μεταξύ τούτφ 
προσκαλείται ό Πατριάρχης νά άναβή είς τδ οίκημα τοΰ Με
γάλου Βεζύρου Άλή-Πασά, καί είσελθών μετά τών Αρχιε
ρέων (ών εΐ; ήν καί ό Θεσσαλονίκης) έδωκε τήν άναφοράν*  
ύπεδέξατο δέ αύτού; φίλοφρόνως ό μέγας Άρχισατράπης. καί 
καθίσας τδν Πατριάρχην άνέγνω τήν άναφοράν καί λίαν 
εύμενώς πρδς αύτδν άποβλέψας*  «Πολύ καλά», ειπεν. 
"Επειτα μεταξύ λόγων άλλων, άδιαφόρων γενομένων, άνέ- 
φερεν οτι ύπήρξεν άλλοτε Πασά; τής Πελοποννήσου καί έν- 
θυμεΐται τδν τόπον έκεϊνον καί παρευθύ; έρωτά τδν Πατριάρ
χην «Ποία ή πατρίςσου»; ‘Ο δέ άπήντησεν εύθύς 
δτι «‘Η Πελοπόννησος. Δημιτσάνα λέγεται ό τόπος μου». 
Και ό Βεζύρης άποβλέψας πρδς τδν Θεσσαλονίκης, «Βέβαια, 
(λέγει) πολύν καιρόν έχει δ γέρων Πατριάρχης, άφ’οΰ δέν 
είδε τήν πατρίδα του. » «Ναί, ‘Υψηλότατε, (άπεκρίθη ό 
Θεσσαλονίκης) έτι παιδίον άνεχώρησεν έκεΐθεν». Καϊ ό Βε
ζύρης ύπεμειδίασεν έπειτα, μικρόν έπισχών καί σύννου; 
φανείς, λέγει πρδς τδν άτρόμητον Γρηγόριον*  «Πατριάρχα 
τών Ρωμαίων*  άδεται λόγος δτι είς τάς συμβάσας έν τή Μολ
δοβλαχία ταραχάς είχε μέρος καί ό Κλήρος», ·(διότι έγεινε 
γνωστόν, δτι τδν ‘Υψηλάντην περιέζωσε τήν ρομφαίαν έν 
τή Εκκλησία ό Μητροπολίτης τής Μολδαυΐας). ‘Οδέ μετά 
φωνής εντόνου καί ιλαράς, «Άλλ’ δστις, (άπεκρίθη) δστις, 
‘Υψηλότατε, τών καθ'ήμάς’Εκκλησιαστικών άνθίσταται καί 
σηκόνει άνταρσίαν ίναντίον τής κραταιάς Βασιλείας, τοΰτον 
τδ θρήσκευμά μας (ά’ίνί) καθαιρεΐ άπδ τδ Έκκησιαστικόν του 
άξίωμα, καί ή εξουσία τδν τιμωρεί, καθώς καί πάντα άλ
λον άποστάτην. ’Ελπίζω δέ, ‘Υψηλότατε, ότι ή κραταιά Βα
σιλεία ταχέως καί έν ροπή οφθαλμού θέλει καταπαύσει τάς 
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αυθορμήτους και τοπικάς ταύτας ταραχάς, καί διά τών άνι- 
κήτων οπλών της και διά τής συνήθους της πρδς τούς άμσρ- 
τήσαντας φιλανθρωπίας, δταν έπιστρέψαντες όμολογήσωσι 
τδ έκ παραφροσύνης αμαρτημάτων». « Ισσαλάχ» (θεοϋ βο- 
ηθοϋντος), άπεκρίθη ό Βεζύρης, καί μετ’ ολίγον «καλώς 
ήλθετε» είπε πρδς τδν Πατριάρχην καί τού; πεοί αύτόν, 
καί οΰτοι άνεχώρησαν.

Περί δετά μέσα τής Δ'. ‘Εβδομάδος τών Νηστειών έρ
χεται διάταγμα πρδς τδν Πατριάρχην νά στείλη είς τήν 
Πύλην τρεις έκ τών ’Αρχιερέων, τδν Θεσσαλονίκης, τδν 
Αδριανουπόλεως καί τδν Τουρνόβου, διά νά σταθώσι μετά τών 

άλλων καί αύτοί ώς ένέχυρα ασφαλείας. Κα) μετεκάλεσεν 
αύτούς ό Πατριάρχης- οί δέ ήλθαν περί τδ γεύμα- χαΐ άφυοΰ 
συνέφαγε μετ’ αυτών, μετά τινας περί τών παρόντων κακών 
οδυνηρά; συνομιλίας, αναστάς μέ φωνήν τεθλίμμένην, «’Αδελ
φοί, (λέγει) ούτω; ήθέλησεν ό Κύριος νά δείξη είς ήμάς πολλά 
και σκληρά. “Αρτον οδύνης ήμάς ψωμίζει καί ποτίζει οίνον 
κατανύςεως. Ιδού τοΰτο τδ διάταγμα προσκαλεΐ και τού; 
τρεις υμά; νά υπάγετε σήμερον κατ ευθείαν είς τήν Πόρταν, 
κακείθεν ε,ις τήν φυλακήν μετά των άλλων αδελφών νά ς-®θήτε 
ώ; ένέχυρα. Τί δέ τδ άποβησόμενον και είς ύμάς και είς έμέ, 
Κύριο; ,οίδεν. Εί δέ καί άποβήσεται ύμΐν είς μαρτύριον, δέν 
θέλω πάντως βραδύνει νά σάς ακολουθήσω κάγώ». Καί ταΰτα 
ειπών έκλαυσε πικρώς- συνεθρήνουν δέ μετά των Αρχιερέων 
καί οί παρεστηκότες. Καί προσελθόντες οί ’Αρχιερείς έποίη- 
σαν μετά τού Πατριάρχου τδν τελευταΐον έπί γής έν Χρι- 
στφ άσπασμόν, και κλίναντες τάς κεφαλάς άπήλθον είς τδν 
πρός §ν δρον.

Κατά δέ τήν 20 τοΰ Μαρτίου ή Πύλη παραδιδει εί; τδν Μέ- 
γαν Διερμηνέα Διάταγμα περί άμνηστείας νά τδ 
έξελληνίση, διά νά άναγνωσθώσιν άμφότερα καί τδ πρωτότυ
πον καί ή μετάφρασις εις τήν ’Εκκλησίαν εις έπήκοον πάντων" 
συγχρόνως δέ νά κοινοποιήσω καί πρός τόν Πατριάρχην καθ’ 
ύψηλήν διαταγήν νά έκδώση εξάπαντος άφορισμδν έναντίον 
τοϋ ‘Γψηλάντου καί τών μετ’ αυτού συναποστάντων, συγ- 
χωρήση δέ καί τδν δρκον τών εταιριστών καί τού; έπί μετά
νοια προσερχομένους άποδέχηται προθύμως, καί τούτων άπ- 
αγγέλλη τά ονόματα, ϊνα τής προσηκούσης άπολαύωσιν άσ- 
ιοαλείας διά τήν ειλικρινή καί πιστήν αυτών ύπηκοότητα. 
Διότι (έλεγεν ό Βεζύρης) ή έλπίς τής έκ τοϋ τοιούτου γράμ
ματος περιμενομένης ήσυχίας άνέβαλε τδ κατά τών ύπηκόων 
Γραικών έπικρεμάμενον ξίφος τοΰ Σουλτάνου. Καί ό μέν Πα
τριάρχης, λαβών τήν διαταγήν έκέλευσε νά συνταχθή τδ 
άπαιτούμενον γράμμα, ό δέ Μέγα; Διερμηνεύς φέρει τδ διά
ταγμα τής άμνηστείας καταρώμενον μέν τούς περί τδν ‘Τψη- 
λάντην άποστάτας άμνηστεύον δέ τούς άλλους έταιοιστάς, 
δσοι πάλιν έπανέλθωσιν εις τήν προτέραν αύτών ύπακοήν.

Καί δή τή 2 3 Μαρτίου (τή Ε . Κυριακή τών Νηστειών) 
συνελθόντων είς τήν Μεγάλην Εκκλησίαν απάντων τών προ
κρίτων τοΰ γένους, καί ‘Ηγεμόνων, καί τών δύω Διερμηνέων 

καί τών λοιπών αρχόντων και τών Αρχιερέων, σύμπαρόντος 
καί τοΰ Πατριάρχου τών 1 Ιεροσολύμων Πολυκάρπου, πρώτον 
μέν άναγινώσκεται τδ Διάταγμα άπδ τοΰ άμβωνος Τουρκιστί, 
ειτα οέ καΐ Ελληνιστί ύπ’ Άρχιερέως, ιπταμένου παοά 
τόν θρόνον τοΰ Πατριάρχου. Μετά ταΰτα άναγινώσκεται τδ δια- 
ταχθέν άφοριστικόν. άφ οΰ τοΰτο πρότεοον ένώπιον πάντων 
υπεγράφη παρά τών δύω Πατριάρχων καί τών άλλων ’Αρ
χιερέων έπί τής ‘Αγίας Τραπέζης- καί ταΰτα ύπέμεινεν ό Πα
τριάρχης πρδ; σωτηρίαν τών πολύπαθων ύπηκόων, οιτινες 
έκινδύνευον τωόντι νά πέσωσιν έν στόματι μαχαίρας. Ησαν 
δέ παρόντες καί Τούρκοι Κρητικοί, γνωρίζοντες τήν ‘Ελλη
νικήν γλώσσαν, διά νά παρατηρήσωσιν, άν καί τ’ άλλα τά 
παραγγελθέντα έγράφησαν ακριβώς κατά τήν διαταγήν. Τότε 
διετάχθησαν καί τρεις ’Αρχιερείς ν’ άπέλθωσι μετά ταταρέων 
εις τά ύποπτα μέρη τοΰ κράτους, δύο μέν είς τάς νήσους, ό 
δέ τρίτος εις τήν Ελλάδα, διά νά κηρύξωσιν ειρήνην καί άνα- 
γνώσωσι τό τε διάταγμα τής άμνηστείας καί τό προειρημέναν 
γράμμα καί έγκύκλιον συνοδικήν έπιστολήν, νουθετούσαν 
τού; λαού; τά πρδς ειρήνην.

Περί δέ τδ εσπέρας τοΰ σαββάτου τοΰ Λαζάρου (μαρτ. 31) 
έρχεται είς τήν Πύλην ή άγγελία τής έπαναστάσεω; τής Πε
λοπόννησου*  έπειδή δέ ύπώπτευεν ή Πύλη δτι καί κατ’ αυτήν 
τήν Κωνσταντινούπολην ύπήρχε πλήθος ‘Εταιριστών, προ- 
παρεσκευασμένων πρό; έπανάστασιν, προετοιμάσασα τδν έλ- 
λιμενίζοντα στόλον καί στρατόν γενιτσάρων ετοίμων πρδς 
σφαγήν τών χριστιανών, ήθέλησε νά δώση άφορμήν πρδς έκ- 
κρηξιν τής μελετωμένης ίγχειρίσεως τών ‘Εταιριστών. Καί 
δή περί ορθρον βαθύν τής Κυριακής τών Βαίων (άπριλίου ά.) 
έξελθόντες έκ τών σχολείων (μεδρεσέδων) σωροί τροφίμων 
σπουδαστών (σοφτάδων, ώ; οΐκοθεν κινηθέντων διά πολλήν 
εύλάβειαν) συρρέουσι μετ’ άλαλαγμών είς τήν τότε μικράν 
εκκλησίαν τής Ζωοδόχου Πηγής, καί πυρπολήσαντες καί κα- 
τασκάψαντες αυτήν, έπανήλθον είς τά οικεία. ‘Ο δέ Πατρι
άρχης κατ’ έκείνην τήν ώραν διένεμε κατά τδ σύνηθες τά 
βαία είς τού; χριστιανού; έν τή μεγάλη εκκλησία, καί τις έλ- 
θών άνήγγειλεν αύτφ κρυφίως πρός τδ οΰ; τό συμβεβηκός. 
Αύτδς δέ σιωπήσας, διένεμε πάλιν άταράχως τά Βαία,

Μετά τδ τέλος τής ίεράς λειτουργίας άναβάς είς τδ Πατρι
αρχείου μετά τών παρευρεθέντων Αρχιερέων κοινοποιεί πρός 
αυτούς τδ συμβάν τής Ζωοδόχου Πηγής. ’Επειδή δέ εκείνοι 
έξεστηκότες έπηρώτων, τί σημαίνει τοΰτο ΐ «Άρχαί ώδίνων 
καί ταΰτα (λέγει πρός αύτούς ό Γρηγόριο;) καί ίσως « ήκει 
τδ τέλος ».

Μετ’ ού πολύ έρχεται πρδς αύτδν διαταγή νά στείλη είς 
τήν Πύλην τδν κατάλογον τών έν τφ Φαναρΰρ κατοικούντων 
Γραικικών οικογενειών, τών τε άλλων καί τών αρχοντικών, 
άκριβώς περιέχοντα τον αριθμόν τών προσώπων καί τδ όνομα 
καί τήν πατρίδα έκάστου.

(ακολουθεί).

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ.

‘Ο Γεώργιος Νόελ Γόρδων Βυρών, περίφημος ποιητής, 
έγεννήθη έν Δουβρη’ (Doubres), πόλει τής Αγγλίας έν τή 
κομητεία τής Καντίας έπί τού Καλεσίου πορθμοϋ, τήν 22 
Ίανουαρίου 1788 καί εινε γνωστός ύπδ τδ όνομα Λόρδος 
Βύρων. Μόλις τριετής άπώλεσε τδν πατέρα του. ‘Επτα-
ε τής δέ γενόμε- 
ν ος είσήχθη είς 
τδσχολεΐον τής 
Αβερδήνης, πο
ύ εως τής Σκο - 
τίας,διδ καί λέ- 

σ w f γεται οτι, οτε ο 
πρδςπατρδς θεί · 
ος αύτοϋ Γου- 
λιέλμος Βυρών 
άπέθανεν άνευ 
γόνου τήν 4 9 
Μαίου 4 798, 
ό νέος κληρονό
μο; τού τίτλου 
καί τών κτίσε
ων αύτού Γε
ώργιος Ν. Γ. 
Βυρών, δεκαε
τής τήν ηλι
κίαν, περιεπλα- 
νάτο ως ορεινός 
παΐς έν Σκω
τία. Τδ επόμε
νον δμως φθι- 
νόπωρον ή μή
τηρ έφερε μεθ’ 
έαυτής τδν παΐ- 
δα όπως λάβω- 
σι κατοχήν τής 
κληρονομιάς, 

τής οποίας μέ
ρος άπετέλει 
καί τδ μέγαρον 
Νιουστέδ, δπερ 
τώ 4 818 έπω · 
λήθηΙΟΟ,ΟΟΟ 
λίρ. Τάς σπου- 
δάς αύτοϋ έκαμε πρώτον εν Λονδίνφ καί άκολούθως έν Καν- 
ταβριγίφ. Εικοσαετής δ’ ών ήρχισε νά συγγράφη τά περί
φημα αύτοϋ ποιήματα, τών όποιων ώς άριστούργημα καί κο- 
ρωνίς κοινώς όμολογεΐται τδ άθάνατόν του ποίημα, τδ επι- 
γραφόμενον «Childe Harolds Pilgrimage » «Περιήγησις 
τοΰ Σχίλδ ‘Αρόλδου,» άπομίμησίς τού όποιου έν μέρει λέ
γεται δτι εΐνε ό τού Σούτσου · Περιπλανώμενος. » Τφ 1815 
(2 Ίανουαρίου) είχε νυμφευθή καί τήν 2 5’Απριλίου 4 81 6 
έν ήλικία 28 έτών άπεχαιρέτισε διά παντός τήν πατρίδα

του. Άφοΰ δέ περιήλθε σχεδόν άπάσας τάς χώρας τής ‘Ελ- 
λ άδος άποκατεστάθη έπί τέλους έν αύτή τφ 4 823. Συνετέ- 
λεσε τά μέγιστα καί λόγφ καί έργφ είς τήν προαγωγήν τοΰ 
ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος τών ‘Ελλήνων- άλλά δυστυχώ; 
δέν έζησεν δπως ίδή τήν έκβασιν τών μεγάλων ύπέρ αύτών 
θυσιών του, άποθανών έν Μεσολογγίφ κατά μήνα ’Απρίλιον

τού 4 824.
‘Ο θέλων νά 

λάβη άκριβή ι
δέαν τής άξιο— 
λογότητος τοΰ 
εί; άκρον φιλέλ
ληνας τούτου 
άνδρός άς άνα- 
γνώση τδ ’είς 
αύτδν Έπική- 
δειον ποίημα έν 
τώ Έθνικώ ‘Β- 
μερολογίφ τού 
έτους 4 865. 
ποιηθέν ύπό Φι
λίππου Ίωάν- 
νου.

Περί τώνπε- 
ριηγήσεων τού 
άνδρός ιδού τί 
άναγινώσκομεν 
έν τινι περιο- 
δικφ.

Εικοσαετής 
ήρχισε τάς πε
ριοδείας του. 
καί πρώτον με- 
τέβη έκ τής 
’Αγγλίας είς 
τήν Λισβώνην 
καί έκεϊθεν, διά 
τών Νοτίων έ- 
παρχιών τήςΊ- 
σπανίας, κατέ- 
βη είς τά Γά- 
δειρα, καί έκεϊ
θεν πλεύσας έ
φθασεν είς τήν

Μελίτην. Κατά δέ τδν Νοέμβριον τούτου τοΰ έτους έκ Μελί- 
της έπλευσεν είς Πρέβεζαν, καί έκεϊθεν έλθών είς Ιωάννινα 
εΰοε τδν Άλή Πασάν διατρίβοντα είς τήν ’Ιλλυρίαν μετά τού 
στρατού αύτού καί πολεμοΰντα τδν Ίβραήμ Πασσάν εις τδ 
Βεράτιον- άλλ’ ό Βεζύρης οΰτος Άλή Πασά; μαθών τήν έ- 
λευσιν τοϋ Βύρωνος έξέδωκε διαταγήν είς Ιωάννινα, ϊνα ό Βύ
ρων τύχη άναπαύσεως καί χωρίς τίνος δαπάνης περιοδεύση 
δπου βούλεται. Περιοδεύσας λοιπόν πόλεις τινάς τής ’Ηπεί
ρου, καί φιλοφρονούμενος ύπδ τοΰ Πασσά έπέστρεψεν είςτήν 
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Πρέβεζαν καί έκεϊθεν έπέβη εις πλοϊον διά νά έλθη εις Πά
τρας τής Πελοπόννησου · άλλά παρ’ ολίγον έμελλε νά ναυα- 
γήση διά τήν ανικανότητα τών ξένων ναυτών, εις συμβάσαν 
τινά τότε τρικυμίαν. Κινδυνεύσας δμως μεγάλως, έσώθη τέ
λος εις τδν αίγιαλδν τοΰ Σουλίου, δπου κα'ι έφιλοφρονήθη 
παρά τίνος Σουλιώτου οπλαρχηγού, παρ’ οΰτινος ήκουσε, ζη
τών νά άνταμείψη αύτδν διά τήν φιλοφροσύνην του, θέλω 
νάμέάγαπφς καί δχι νά μέ πλήρωσές. Πε- 
ρίοδεύσας δέ τινας έπαρχίας τής στερεά; ‘Ελλάδος έφθασε 
τέλος καί εις Σμύρνην, καί εντεύθεν μετέβη είς Κωνσταντινού
πολή, δπου διατρίψας ολίγον καιρδν έπλευσε καί πάλιν είς’τήν 
‘Ελλάδα· δλον δέ τδ έαρ διατρέξας τήν Πελοπόννησον, εις τά 
τέλη τοΰ φθινοπώρου έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα αύτοΰ, δύο 
χρόνους περιοδεύσας ικανόν μέρος τής ‘Ελλάδος, ‘Ηπείρου καί 
πολλών άλλων επαρχιών.

Οταν δέ, μεταβαίνων εις Κωνσταντινούπολή άπδ Σμύρνην 
έπί τοΰ δικρότου ή Σαλσέτα, διέβαινε τά στενά τοΰ Δαρ- 
δάνου, ώς έκ τοΰ έναντίου άνέμου έμεινε τδ πλοϊον έκεϊ 
έπί τής άγγύρας. ΈνθυμηθεΙς δέ τότε τδν Λέανδρον καί τήν 
Ηρώ, απεφάσισεν ΐνα μιμηθή αύτδν καί ουτω μετά τοΰ Το- 

ποτηρητοΰ Έκεγχέδ κολυμβών έκ τοΰ Αίγιαλοΰ τής ’Ασίας 
μετέβαινεν εί; τδν τής Ευρώπης· άλλά τδ ρεύμα τής θαλάσ
σης σφοδρδν δν εις ταύτην τήν διάβασιν, έφερεν αύτούς μετά 
μεγάλου άγώνος ώραν μίαν κάτωθεν τοΰ μέρους, όπου έπε- 
θύμουν ΐνα φθάσωσι. Φθάσαντες δέ εις τήν γήν, ό μέν Βύ
ρων άπηυδισμένος ήναγκάσθη νά μείνη είς τήν ξηράν, οί δέ 
άλλοι έμβάντες εις τδ πλοιάριον τδ συνακολουθούν αύτούς 
πρδς άποφυγήν κινδύνου, μετέβησαν είς τδ πλοϊον. ‘Ο Βύ
ρων έφιλοξενήθη είς τδν οίκον άλιέως τίνος ’Ωθωμανοΰ, δστις 
καί τοι μή γιγνώσκων δτι καταλύει είς τήν οικίαν του ό 
Βυρών προσηνέχθη καί αύτδς καί ή οικογένεια αύτοΰ φιλανθρώ- 
πως εις αύτδν πέντε ήμέρας διατρίψαντα, Άναχωροΰντος δέ, 
ό αλιεύ; έπρόσφερεν είς αύτδν καί άρτον κα'ι τυρδν κα'ι άσκδν 
οίνου, καί ολίγα τινά χρήματα. Ό Βυρών τά έδέχθη ίλαρώς 
κα'ι μή έχων τι ΐνα χαρίση είς αύτδν έκείνην τήν στιγμήν, 
έπλευσε πάλιν είς τήν Άβυδον, άλλ’ εύθύς διά τοΰ υπηρέ
του αύτοΰ άντήμειψε τδν ξενοδόχον αύτοΰ Ώθωμανόν, προσ- 
φέρων ωραία δίκτυα, τουφέκιον, δύο πιστόλια καί ικανήν 
ποσότητα μετάξης. ‘Ο Ώθωμανδς θαυμάσας τήν τοΰ άνδρδς 
εύγνωμοσύνην, καί φιλοτιμούμενος ΐνα προσφέρη εις αύτδν 
τάς ευχαριστηρίους φωνά;, έμβάς εί; τδ πλοιάριον αύτοΰ 
έπλεε πρδς τήν Άβυδον άλ.λά κατά δυστυχίαν δέν ήδυνήθη 
νά εκπλήρωσή τήν επιθυμίαν αύτοΰ, διότι ύπό τίνος τρικυ
μίας άπεπνίγη· ό Βυρών μαθών τοΰτο έλυπήθη καιρίως, καί 
άπέστειλε πεντήκοντα δίστηλα είς τήν χήραν γυναίκα αύτοΰ. 
'Όλα δέ ταΰτα συνέβησαν διά τήν μεγάλην αύτοΰ φιλοτι
μίαν ΐνα μιμηθή τδν Λέανδρον.

1Η φιλ ανθρωπία τοΰ άνδρδς τούτου και ή πρδς τού; Ελλη
νας κλίσις έγένετο γνωστή έκ πολλών παραδειγμάτων. Δια- 
τρίβοντο; κατά τδ 1 823 είς τά Μεταξωτά τής Κεφαλληνίας, 

έπεσε κρημνδς καί έθαψε πολλούς τών εύρεθέντων. Συνδραμόν- 
τε; δέ οί κάτοικοι καί σκάπτοντες έσωσαν ολίγους τινάς· άλλά 
περισσότερον δέν ήθέλησαν ΐνα προχωρήσωσιν. Ό Βυρών Spot— 
μών καί διά τών συμβουλών του καί διά χρημάτων κατέπει- 
σεν αύτούς, οιτινες σκάπτοντες έσωσαν καί όσους άλλους ή τοΰ 
κρημνού πτώσις έθαψε μέν, δέν έθανάτωσεν όμως- τοιαΰτα έ- 
πραξε φ.λάνθρωπα κα'ι είς Μιτυλήνην έργα πρδς τού; "Ελλη
νας, διότι διατριβών έκεϊ έπροίκισεν οκτώ νεάνιδας Έλληνίδας 
και παρήδρευε και είς τούς γάμους αύτών είς άλλους δέ έδιδε 
χρήματα πρδς άγοράν τών αναγκαίων, καί μάλιστα είς πτω
χόν "Ελληνα Μιτυληναϊον άγοράσας πλοιάριον έδωκεν ΐνα 
δύναται νά κερδίζη τά χρειώδη πρδς τδν βίον αύτοΰ’ είς δέ 
τάς γυναίκας έπρόοφερε βαμβάκια και μετάξην, καί εί; τούς 
‘Ελληνόπαιδας βίβλους έλληνικάς, προτρέπων είς τήν παι
δείαν καί μάθησιν τών γραμμάτων.

Έκ Κεφαλληνίας άπελθόντες κατά τδ 1823, ήτοι τδ 
δεύτερον έτος τής ‘Ελληνικής έπαναστάσεως, είς τήν ‘Ελ
λάδα, φίλοι τινές αύτοΰ διά νά παρατηρήσωσι τήν κατάστα- 
σιν τής ‘Ελλάδος, έγραψαν είς αύτδν ότι στερείται χρημά
των. ‘Ο Βυρών αμα άκούσας τούτο, προθύμως έσπευσε ΐνα βο- 
ηθήση τήν τόσον πεφιλημένην παρ’ αύτοΰ γήν, προσενεγκών 
τετρακόσια; χιλιάδας γρ. πρδς τδν Μαυροκορδάτον.

’Απερίγραπτος ύπήρξεν ή λιτότης τοΰ άνδρδς τούτου. "Ων 
εις τδν άγώνα καί ταγματαρχών διέταξεν εις τδν φρον
τιστήν αύτοΰ ΐνα έτοιμάζη καθ’ έκάστην γεύμα μέν ποτή- 
ριον τέι άνευ τινδς πνεύματος, δεϊπνον δέ λιτότατον, άρτον 
μέν μή ύπερβαίνοντα τήν μίαν κα'ι ήμισείαν λίτραν, έκτιμώ- 
μενον 15 οβολούς, ίχθύας δέ τής αύτής τιμής, ελαίας, καί 
ποτήριον οίνου, τά πάντα ήμισείας δραχμής, καί τοΰτο ήν 
τδ σύνηθες δεϊπνον του.

‘Η αίτίσ δέ τοΰ θανάτου τούτου τοΰ ειλικρινούς φίλου τής 
‘Ελλάδος συνέβη ούτως’ επειδή έσυνείθιζε πάντοτε ΐνα ίπ- 
πεύη, εις τάς έννέα ’Απριλίου ίππεύσαντος, άπδ βροχήν ραγ- 
δαίαν άνανεώθη είς αύτδν ή τής καταρροής άσθένεια, ήτις 
καί πριν τής εις τήν ‘Ελλάδα άφίξεώς του έβασάνισεν ίκανώς 
αυτόν, κα'ι ήτις ήμέρφ τή ημέρα προεχώρει είς τδ χείρον 
καταντήσασα στηθική· τήν δέ I 9 Άριλλίου 1824 έπέφερε 
καί τδν θάνατον είς αύτδν έκφωνήσαντα πρέπει πρέπει 
ΐνα κοι μ ηθ ώ.

1Η φωνή αύτη ή τόσον θλιβερά διά τήν αγαπητήν αύτοΰ 
γήν άντηχήσασα γοερω; προεξένησε γενικήν λύπην είς απαν- 
τας, καί ό Μαυροκορδάτος διά διαταγής διώρισεν ΐνα παύση 
η χαρά τοΰ Πάσχα καί θρηνήση αύτδν όλος ό λαός. Τδ 
πένθος τοΰτο έφαίνετο πανταχοΰ καί είς τήν άγοράν καΐ είς 
τά δπουργεϊα, και είς τού; ναού; καί έσημαίνετο είς κάθε 
λεπτόν τής ώρας διά κανονοβολισμοΰ. Τδ δέ σώμα αύτοΰ 
ίταριχεύθη καί τή τρίτη ήμέτφ συνοδευόμενος ό νεκρδς ύπδ 
τοΰ' λόχου αύτοΰ πενθούντος διά τήν στέρησιν τοιούτου στρα
τηγού, ΰπδ τών επίλοιπων στρατιωτών θρηνούντων τδν θά- 
νατοντοιούτου φίλου τής περί ή; ήγωνίζοντο, καί φερόμε- 

νος έπϊ τών ώμων τών άξιωματικών τοΰ τάγματος αυτού, 
έδέχθη τάς θρησκευτικάς νεκρώσιμους τελετάς τεθείς επί τών 
τάφων τών νέων ’Ηρώων Μάρκου Βότζαρη καί Νορμάνου.

Ό Βύρων νομίζεται είς τήν ’Αγγλίαν καί είς τήν 'Αμε
ρικήν ό "Ομηρος τών τελευταίων αιώνων επειδή ούδείς τών 
ποιητών τών*  γαιών τούτων δέν περιγράφει ουτω λεπτομερώς 
τά; ιδέας καί τάς συνήθειας τοΰ αΐώνος καθ’ ον ήκμασεν, άλλά 
πάντοτε κοινώς όλοι μιμούνται τού; παλαιού; καί δουλευ- 
ουσι τρόπον τινά αύτούς' άλλ' ή πολυμάθεια τοΰ νέου τουτου 
ποιητοϋ καταντά ώ; πρωτότυπον τής ποιήσεως' επειώη κα- 
νέν ίχνος ποιητοϋ είς αύτδν δέν φαίνεται, δθεν πολλάκις κα- 
καντφ ‘Ιστορικός. Οί Άγγλοι καί οί τήν γλώσσαν αύτών όμι- 
λοΰντες θεωροΰσι τδν Βύρωνα ώ; πρωτότυπον, καί ή φήμη 
αύτοΰ ού μόνον περιστρέφεται είς τδν ορίζοντα τών σπου
δαίων καί πεπαιδευμένων, άλλά καί είς τδν λαόν. Τδ ποί
ημα αύτοΰ έπιγραφόμενον Ντδν Ίουάν, όΚύριος Ι
ωάννης περιπλανώμενος περιγράφει τά Εθνη καί την 
Ιστορίαν αυτών' καί ή ’Αγγλική γλώσσα καυχάται ως αρι
στούργημα είς τήν ωδήν τήν έπιγραφομένην Α ί Νήσοι 
τής ‘Ελλάδος. ‘Η ωδή αύτη έκστηθιζομένη γενικώς ύ- 
φ’ απάντων διήγειρε τδ φιλότιμον τών "Αγγλων ώ; καί τινων 
ξένων πρδ; ύπεράσπισιν τής ‘Ελλάδος, καί έξύπνησε τδν 
φιλελληνισμόν.

Τήν 16 ’Ιουλίου 162» τά λείψανα τοΰ Βύρωνος τεθέντα 
έν πίθφ (βχρελίφ) έπέμφθησαν πρδς τού; έν Αονδίνφ συγγε
νείς του, οιτινες άποδώσαντες είς αύτά τάς τελευταίας τιμάς 
έπώλησαν τδν πίθον πρδς τδν ’Άγγλον πιθοποιδν Δαβέΰον 
οϋτος δέ έξέθεσεν αύτδν δημοσία φέροντα τήν εφεξής έπιγραφήν: 
« Πίθος τοΰ λόρδου Βύρωνος.» ‘Η επιγραφή αυτή διεγείρασα 
τήν περιέργειαν τοΰ κοινού έφείλκυσε πολλούς θεατάς, ωσανεί 
έπρόκειτο περί άντικειμένου καινοφανούς καί άγνώστου. Εκ δέ 
τών συρρευσάντων πολλοί ήγόρασαν τεμάχια έκ τοΰ πίθου, 
διά νά κατασκευάσωσιν ό μέν ταμβακοθήκην, ο δέ κοχλιάριον, 
ό δέ βακτηρίαν καί άλλος άλλο’ ώστε έν διαστήματι ολίγων 
ημερών ό πίθος κατακερματισθείς έπωλήθη είς ύπέρογκον τι
μήν, ώφεληθέντος ούκ ολίγον τοΰ ιδιοκτήτου. Ιδού πώς τι- 
μάται ή μνήμη τών μεγάλων ά;δρών παρά τοϊς εξευγενι
σμένοι; έθνεσιν.

Τά λείψανα τοΰ Βύρωνος κατετέθησαν πλησίον τών λειψά
νων τής μητρός του έν τώ τής οικογένειας κοιμητηρίω τής 
έκκλησίας τοΰ μιχροΰ χωρίου Χάκναλ ολίγον μακράν τοΰ 
Νιουστέδ, ένθα είχε διατρίψει ικανά έτη τής ήλικίας του καί 
ένθα είχε γράψει τινά τών ύποδεστέρων αύτοΰ ποιημάτων.

Μνημεϊον τής διαιτήσεως τοΰ ποιητοϋ κατά τήν παιοικήν 
του ηλικίαν έν Νιουστέδ, σώζεται είσέτι θαλερά καί ακμαία 
ή δρΰς, ήν είχε φυτεύσει πλησίον τής οικίας εύθύς.μειά τήν 
έκεϊ έλευσίν του. Καί τδ δνομα δέ αύτοΰ εινε γεγραμμένον 
έπί τίνος πηγής, ήτις άναβρύει πλησίον πυκνοφύλλων σμι- 
λάκων (ειδ. δένδρου).

Τά δωμάτια, τά όποια ό ποιητής κατφκει καί αύτά τά 

ίδια έπιπλα, τά όποια μετεχειρίζετο, σώζονται όπως κατέ- 
λιπεν αύτά, άπλά καί σκυθρωπά καί μάλλον έπισύροντα τδ 
σέβας τών έπισκεπτομένων τήν έπαυλιν έκείνην ή αί νέα; καί 
μεγαλοπρεπείς στοαί αύτής καθ' δλην τήν νεωτέραν αύτών 
λαμπρότητα.

‘Η ώσεί ζώσα είκών τοΰ εύγενοϋς ποιητοϋ ύπδ τοΰ Φι
λίππου, περιφήμου ’Ιρλανδού ζωγράφου, ζωγραφηθεϊσα κο
σμεί τήν αίθουσαν καί τινα άλλα πράγματα είς αύτδν άνή- 
κοντα, ώς ή μικρά όρειχάλκινος λυχνία τοΰ γραφείου αύτοΰ 
καί τδ περιλαίμιου τοΰ Βώτσουεν, τοΰ αγαπητού αύτοΰ κυνός, 
διατηρούνται σώα.

Η ΕΟΡΤΗ TOP ΕΛΑ. ΛΓΚΕΙΟΓ.

Τή 11 τοΰ άπελθόντος μηνδς ’Ιουλίου, ήμέρφ Κυριακή καί 
ώρα 4η μ.μ., παρόντων τής Α. θεοφιλίας τοϋ ‘Αγίου Μυρέών 
Κ. Κυρίλλου, τής Α. ’Εκλαμπρότητας τοΰ Προξένου τής Ελ
λάδος κ. Ν. Σακοπούλου μετά τής εύγενεστάτης Κυρίας αύτοΰ, 
τοΰ Γυμνασιάρχου τής Εύαγγ. Σχολής κ. Κ. Ξανθοπούλου έπί
σης, τών άξιοτίμων γονέων καί κηδεμόνων τών μαθητών καί άλ
λων φιλομούσων κυρίων καί κυριών, ήρξατο ή εορτή τοΰ Έλλ. 
Λυκείου παιανιζούσης τής μουσικής. Καί πρώτον μέν άπηγ- 
γέλθησαν παρά τινων μαθητών διάφορα ποιήματα, μετά δέ 
ταΰτα ώαίλησεν ό .Γαλλοδιδάσκαλος τοΰ έκπαιδευτηρίου κύ
ριος L. Cav0 λόγον κατάλληλον πρδς τήν περίστασιν.

Μετά τδ πέρας τής άγορεύσεως παρεστάθησαν παρά τών 
μαθητών τών άνωτέρων κλάσεων τδ δράμα «ό Κάμιλλ ο ς« 
ήτοι ήμεγαλοψυχία καί ή κωμφδία «δ πεινασμένος 
ποιητής.» Μετά δέ τάς παραστάσεις έγένετο ή διανομή των 
βραβείων καί τών ένδεικτικών παρά τής Διευθύνσεως, προη- 
γηθεισών τών επομένων δύο προσλαλιών.

I
Σεβαστή όμήγυριςΐ

Αίαν εύγνώμονες έπί τή τιμή, ής ήξιώθημεν νά ίδωμεν ε
αυτούς κατά τήν εορτήν τοΰ Λυκείου ήμών περιστοιχουμένους 
ύπδ τοσούτων εύγενών καί φιλομούσων κυρίων καί κυριών, εύ- 
χαριστοΰμεν υμάς άπδ καρδίας διά τήν άκραν υπομονήν καί 
συγκατάβασιν, ήν ίδείξστε πρδς τά ψελλίσματα τών μαθητών 
ήμών. Μετά τοσαύτας Μουσών έορτάς, μετά τηλικαύτας πνευ
ματικά; πολλών άλλων εκπαιδευτηρίων πανδαισίας έρχόμεθα 
καί ήμεϊς δπως συνεισενέγκωμεν τδ άνάλογον μέρος, φοβού
μενοι μή ίλλείψαντες δικαίως κατακριθώμεν. Πέρυσιν, άν 
ένθυμήσθε, κύριοι, οί απολυόμενοι μαθηταί ήμών έκτδς τοΰ 
έλλην. δράματος ειχον παραστήσει καί Γαλλικήν κωμφ- 
δίαν' έφέτος δμως διά τδ εύάριθμον τής άνωτέρας τάξεως δέν 
έδυνήθημεν ή νά περιορισθώμεν είς τδ έλλ. δράμα όο Κ ά
μιλλα ς ήτοι ή Μ ε γ α λ ο ψ υ χ ί α, είς ένα διάλογον 
γαλλικόν μεταξύ πατρός καί δύο υιών, άλλα τινά γαλλικά 
τεμάχια, καί είς ‘Ελληνικήν μονόπρακτον κωμφδίαν ό Π ε ι- 
νασμένος ποιητής. Άλλά τίς οϋτος ό Κάμιλλος; Τό 
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ένδοξον τούτο τής Ρώμης τέκνον άκμασαν τδν 4ον αιώνα π. 
X. διεχρίθη έπί πολλαϊς άρεταΐς, επ’ άκραιφνεΐ πατοιωτι- 
σμφ χαΐ έπί μεγαλοψυχία. Κατά τόν ήμέτερο» Πλούταρχον 
πεντάκις έπί ζωής έξελέχθη διχτάτωρ, έξάιις χιλίαρχο;, τε
τράκις έθριάμβευσε καί δεύτερος κτίστης τής Ρώιιης άνε- 
γράφη δτε, καταστραφείσης τής Ρώμης ύπδ τών έπιδραμόν- 
των Γαλατών καί τών Ρωμαϊκών πραγμάτων έλθόντων έπί 
ξυρού ακμής, αύτδς καίτοι έςόριστο; κατώρθωσεν ούχί μόνον 
ν’ άποκρούση καί άποδιώξη τού; εΐσβαλόντας βαρβάρους, 
άλλά καί τού; Ρωμαίους δυσανασχετοϋντας έπί τή παντελεΐ 
ερημώσει τής πόλεως καί προκρίνοντας μάλλον νά μετοικήσω- 
σιν είς τού; Ούηΐους, πόλιν (κατά τδν Πλούταρχον) κατεσκευα- 
σμένην καί διαμένουσαν, ό Κάμιλλο; χατέπεισεν αυτού; νά 
μείνωσιν έν Ρώμη, έπιδεικνύων αύτοΐς τούς ναούς καί τούς 
τάφους τών πατέρων, τούς οποίους αίσχρώ; έαελλον νά χα- 
ταλίπωσιν. ‘Η δέ ύπόθεσις τοΰ παρόντο; ήθιχωτάτου δράμα
τος εινε, ώς γνωστόν, ιστορική, έχουσα ώδε : “Οτε ό Κά- 
μιλλος, αρχηγός τοϋ Ρωμάίκοϋ στρατού, έπολιόρκει τήν ο
χυρόν πόλιν τής Τυρρηνίας Φαλερίους, οί κάτοικοι θάρρος 
έχοντες εις τά άπόρθητα τείχη των, τοσούτον κατεφρόνουν 
τού; πολιορκητάς, ώστε πλήν τώ» φυλαττόντων τά τείχη οί 
άλλοι πολΐται περιεφίροντο εί; τήν πόλιν, φοροΰντες άπλά 
ίμάτια, οί δέ παϊδες αυτών έπήγαΐνον εις τό σχολεΐον καί 
ώδηγοΰντο ύπδ τοϋ διδασκάλου παρά τά τείχη διά νά περι- 
πατώσι καί νά γυμνάζωνται. Ουτος λοιπόν ό διδάσκαλος, 
συλλαβών τήν αισχρόν ιδέα», ώα χάριν έλπιζομένης μεγά
λη; αμοιβής παραδώση εις τού; Ρωμαίους τήν άθώαν έκεί
νην νεολαίαν τήν εΐ; αύτόν έμπεπιστευμένην, έξηγε τούς 
παΐδας καθ’ έκάστην ύπδ τδ τείχος κατ'άρχάς μέν εγγύς, 
μετά ταύτα δέ κατ’ ολίγον ύπάγω» αύτού; μακρύτερα τού; 
συνείθισε νά έχωσι θάρρος καί νά πιστεύωσιν οτι ΰπήρχεν 
άφοβία μεγάλη. Τέλος παραλαβών άπαντα; τούς παρέ- 
δωκεν είς τούς προφύλαχας τών Ρωμαίων, εΐπών εις αύτούς 
νά τδν όδηγήσωσι πρδς τδν Κάμιλλον. ‘Οδηγηθείς δέ πρδς 
αυτόν, εΐπεν δτι εΐνε μέν εκπαιδευτής καί διδάσκαλος, άλλά 
προτιμών μάλλον νά εύχαριστήση έκεϊνον παρά τά καθή- 
κοντά του νά έχτελή ήλθε προσφέρων αύτώ τήν πόλιν διά 
τών παίδων, τώ» οποίων οΰκ ολίγοι άνήχον εΐ; τάς ποώτας 
βίκογενείας τής πόλεως. ‘Ο χρηστός Κάμιλλο; έφριξε πρδς 
τδ άκουσμα τούτο, καί είπε πρδς τού; παρεσιώτας, δτι φο
βερόν τφ όντι εΐνε ό πόλεμος καί διά πολλής άδικίας καί 
διά βιαίων έργων διεξάγεται, άλλ’ δτι ύπάρχουσι καί τού 
πολέμου νόμοι διά τού; άγαθούς, οϊτινε; δέν πρέπει ποτέ νά 
έπιδιώκωσι νίκην καί θρίαμβον κατά τών εχθρών, κάμνοντες 
χρήσιν αισχρών καί άνάνδρων μέσων. Ταΰτα δέ εΐπών, προσέ- 
ταξε τού; ύπηρέτα; νά σχίσωσι μέν τά φορέματα τού ταλαι- 
πώρου προδότου καί νά δέσωσιν οπίσω τάς χεϊρά; του, νά 
δώσωσιδέ ράβδους καί μάστιγας εις τού; παΐδας, οϊτινες δέ- 
ροντες τδν καλδν διδάσκαλόν των νά φέρωσιν αύτδν είς τήν 
πόλιν: Έν τφ μεταξύ οί κάτοικοι εΐχον έννοήσει τήν προ- 

οοσίαν τοϋ διδασκάλου, καί ή μέν πόλις έπληρώθη θρήνων 
καί κοπετών διά τδ μέρος τής συμφοράς, άνδοες δέ έκ τών 
επισήμων καί γυναίκες ώ; έξω φρενών έτρεχον εις τά τείχη 
καί τάς πύλας τής πόλεως, δτε οί παΐδες έφάνησαν φέροντες 
καί ραβδίζοντες τδν διδάσκαλον γυμνόν καί δεδεμένον, τδν δέ 
Κάμιλλον σωτήρα καί πατέρα άνακαλοϋντες, ώστε ού μόνον 
οί γονείς αυτών άλλά καί οί άλλοι πολΐται ταΰτα βλέποντες 
έθαύμαζον τήν άγαθότητα καί μεγαλοψυχίαν του Καμίλλου. 
Συνελθόντες δ' άμέσως εις τήν έκκλησίαν, έπεμψαν πρέσβεις, 
τού; οποίους ό Κάμιλλο; έστειλεν είς τήν Ρώμην. Παρουσία - 
σθέντε; δ εις τήν σύγκλητον εΐπον, δτι οί Ρωμαίοι, προ- 
τιμήσαντες τήν δικαιοσύνην τής νίκης, έδίδαξαν καί αύτούς 
νά προτιμήσωσι τήν ύποταγήν μάλλον τής ελευθερία;, όμο- 
λογοϋντες δτι δέν ύπετάσσοντο είς τήν άνωτέραν δύναμιν τών 
πολεμίων, άλλ’ δτι άφωπλίσθησαν ύπδ τής άρετή; τοΰ στοα- 
τηγοΰ των. Τότε ό Κάμιλλο; κατ' άπόφασιν τής συγκλήτου, 
λαβών χρήματα παρά τών Φαλερίων καί φιλίαν συνδέσας 
μετ' αύτών άνεχώρησεν. 'Ιδού, φίλοι κύριοι, ή ύπόθεοις τοϋ 
ήμετέρου δράματα;· καί προεκριθη πρώτον ώς ιστορική καί 
δεύτερον ώς έχουσα πολλήν τή» ηθικήν άξίαν. Ναί, φίλοι 
κύριοι, τδ δράμα τοϋτο έχει μεγάλην ηθικήν αξίαν, διότι 
έν αύτφ βλέπομεν τήν μέν μοχθηρίαν χλευαζομένην καί 
μαστιγουμένην εί; τδ πρόσωπον τοΰ αισχρού εκείνου προδό
του, δστις κακή μοίρα έτυχε νά φέρη τδν ίερδν τίτλον τοΰ δι
δασκάλου (άλλά μήπως καί μεταξύ τών ίερώ» άποστόλων δέν 
ευρέθη καί εΐ; Ιούδας;), τήν δέ άρετή» τοΰ Καμίλλου βραβευο- 
μένην διά πληρεστάτης έπιτυχίας ύπδ τών μεγίστων εχθρών 
του καί αυθωρεί καταπαύουσαν τδν σκληρόν καί αιματηρόν 
εκείνον πόλεμον, δστις τίς οΐδε πόσον καιρόν έδύνατο έτι νά 
διαρκέση καί όπόσας χιλιάδας θυμάτων έμελλε νά πέμψη 
προώρως εις τδν φόην. ‘Ο Φούοιος Κάμιλλο;, τδν όποιο» ό 
Πλούταρχος παραβάλλει πρδς τδν ήμέτερον Θεμιστοχλέα, 
ύπήρξε μεγαλόψυχος, δ έστι μέγα; τή» ψυχήν άλλά πώς 
εΐνε δυνατόν ή άϋλο; ψυχή νά ήνε επιδεκτική μεγεθύνσεως ή 
έλαττώσεως ; Τδ μεγαλεϊον τής ψυχής διαλάμπει, κύριοι, είς 
τά; άγαθάς καί γενναίας πράξεις, ή δέ σμικρότης καί ή ποτα- 
πότης αύτή; καταφαίνεται είς τάς άγενεΐς καί χαμερπεΐς πρά
ξεις. Μεγαλόψυχος άρα άνήρ έστιν, δστί; κατορθόνει νά ύψωση 
τήν ψυχήν του ΰπεράνω τών χαμαιζήλων παθών καί κακιών 
καί ου:ω; αύτδς εαυτόν νά νικήση- μικρόψυχος δέ εΐνε ό 
άφίνω» εαυτόν νά παρασύρεται ύπδ τοΰ βορβόρου τής κακίας, 
τή; αίσχροκερδείας καί τής διαφθοράς. Μεγαλόψυχος ύπήρξεν 
ό άθάνατος ’Αριστείδης, δστις κατ' αίτησιν τοΰ μικροψύχου 
καί φθονερού έκείνου χωρικού έγραψεν ό ίδιο; ίέπί τού οστρά
κου τήν καταδίκην του' οΐον δέ μεγαλεϊον ψυχής εκφράζει καί 
ή ευχή, ήν έξέπεμψε πρδς τούς θεούς, δτε ή άγνώμων πατρίς 
έξωστράκισεν αύτόν « μηδένα καιρόν Αθηναίους καταλαβεΐν, 
δς άναγκάσει τδν δήμον Άριστείδου μνησθήναι.» (Πλ. Αρ.). 
Μεγαλόψυχος ύπήρξεν ό φιλόσοφος Σωκράτης, δστις προέκρινε 
μάλλον νά δεχθή τδ κώνειον τής άγνώμονος πατρίοος παρά νά 

δραπετεύσω έκ τής φυλακής. Εύδαίμονα τά έθνη καί όλβιοι 
οί_λαοί, παρ’ οΐ; τιμάται ή μεγαλοψυχία, περιφρονεϊται δέ 
καί τιμωρείται ή μικροψυχία. Αί κοινωνίαι καί τά έθνη προά- 
γονται, μεγαλύνονται καί άκμάζουσι διά τής μεγαλοψυχίας- 
σμικρύνονται δέ, φθίνουσι καί παρακμάζουσι διά τής μικρο
ψυχίας καί τής άνελευθερίας. Παράδειγμα έστω αύτή ή Ρώμη, 
ήτις έπί μέν τής έποχής τών Καμίλλων, τών Ρηγούλων καί 
τών Σκιπιώνων ένέπνεε φόβον καί σεβασμόν είς τά λοιπά έθνη, 
τά όποια βαθμηδόν τδ εν μετά τδ άλλο έκλιναν τδν αύχένα, 
άναγνωρίσαντα τήν Ρώμην ήγεμονίδα τών πόλεων καί βασι
λίδα τού τότε γνωστού κόσμου. ’Αφού δμως τούς σώφρονας 
καί μεγαλοψύχου; τούτους άνδρας άντιχατέστησαν τά τέρατα 
εκείνα Ν έ ρ ο ν ε ς, Κόμοδοι καί λοιποί, τότε ή τάλαινα 
Ρώμη βαθμηδόν έξέπεσε τής λαμπηδόνες της καί τέλος ύπε- 
τάγη είς Όδόαχρον τδν άρχηγδν τών Έρούλων.

Τήν άρετήν λοιπόν ταύτην, φίλοι Σμυρναϊοι, άς έγχολ- 
πωθώμεν πάντες χερσί τε ποσί τε, ύπαγορευομένην ήμϊν άλ
λως τε καί ύπ’ αύτού τού Εύαγγελίου, καί ά; ώμεν βέβαιοι, 
ότι θά έπισύρωμεν καί ημείς τδν θαυμασμόν τών άλλων, καί 
δτι θεία συνάρσει θά ΰψώσωμεν τήν φίλην πατρίδα είς τήν 
ύψηλήν έκείνην περιωπήν, εις τήν οποίαν άλλοτε ήτο, δτε 
έχρησίμευεν ώς δαδούχος τών φώτων καί τοΰ άληθοΰς πο
λιτισμού παρά τοις λοιποϊς έθνεσι. Γένοιτο !

II
Φιλόμουσον άκρο ατήριον.

‘Ο Θεός καί ό άνθρωπος, ό Δημιουργός καί τδ δημιούργημα 
ύπήρξαν πάντοτε τά δύο κυριώτερα κέντρα, περί ά έστράφη- 
σαν δλαι αί σκέψεις, δλαι αί έρευνας. Τί έστι Θεός ; τί έστιν 
άνθρωπος ; ιδού ζητήματα, περί τήν λύσιν τών οποίων πλει- 
στοι κατεβλήθησαν μόχθοι, άφθονοι έρρευσαν ιδρώτες. ’Αλλ’ 
άρα έλύθησαν ; Ώ 1 δχι. όχι. Πλεΐστα έλέχθησαν καί 
πλεΐστα λ,έγοντάι- πλεΐστα έγράφησαν καί πλεΐστα γράφον
ται- άλλ’ εί; μάτην προσπαθεί νά παρηγορήση εαυτόν ό 
ταλαίπωρος άνθρωπος, εΐ; μάτην θέλει νά πείση εαυτόν δτι 
έλυσε τά δύσκολα ταΰτα προβλήματα. ‘Η έπιστήμη ούδέν 
είσέτι εΐπεν ικανόν νά θεραπεύση τήν περιέργειαν τοΰ αν
θρώπου ούτε διά τδ εν ούτε διά τδ ετερον. ‘Η θεία άποκάλυψις 
ναί, ή άνθρωπίνη δμω; έπιστήμη όχι- ή έσω σοφία ναί, ή θύ
ραθεν δμως όχι. Άλλά καί ή αγία Γραφή μέχρι τοΰ «πίστευε 
καΓμή έρεύνα, μέχρι τοΰ «ούχ ήμών έστι γνώναι χρόνους ή 
καιοούς, ους ό πατήρ έθετο έν τή ιδία. έξουσία».

Τάλας λοιπόν ό άνθρωπος! Τή άληθεία λοιπόν «εν καί 
μόνον.οΐδεν δτι ούδέ» οΐδεν» ό άμαθής άνθρωπος. Γνωρίζει δτι 
ύπάρχει Θεός, ήξεύρει δτι ύπάρχει άνθρωπος, άλλά όποια τινά 
ταΰτα ούτε ένόησεν ούτε θά νοήση ποτέ έν δσφ διαμένει έπί 
τούτου εδώ τοΰ πλανήτου- καί έν τοσούτφ γαυριά έπί γνώσε- 
σιν, έγκαυχάται έπί μαθήσει,ύψηλοφρονεΐ έπί έπιστήμη- τδ δέ 
περίεργον δτι δέν έχει καί πολύ άδικον, διότι τίς δύναται ν’ άρ- 
νηθή δτι δ άνθρωπος κατέστη κύριος τών στοιχείων, κάτοχος 
τοΰ ούρανοΰ καί:δεσπότης τής γής διά τής ύψιπέτιδος καί ισχυ-
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ράς διανοίας του ; Ναί, άλλά ταΰτα πάντα εισί μηδέν ώ; πρδς 
τήν άνάγκην τοΰ νά γνωρίση τόν εαυτόν του. "Ολα', αι αλλαι 
γνώσεις είσιν έπιδόρπια, ένώ ή ούσιωδεστάτη τροφή τοΰ ανθρώ
που εΐνε τδ νά γνωρίση τδν εαυτόν του, διότι άπδ τής γνωσεως 
ταύτης πηγάζει πάσα ή άλλη σοφία, έπί τής γνώσεως ταύτης 
έποικοδομεϊται άπας ό πύργος τών λοιπών γνώσεων.

Εΐπομεν δτι εΐνε αδύνατον νά έπιτύχη τούτο ό άνθρωπος, 
ένόσφ διαμένει έπί ταύτης εδώ τής γής- άλλά διά τούτο πρέπει 
ν' άπελπισθή ; πρέπει νά έγκαταλείψη τήν έρευναν ταύτην 
καί νά πεοιμένη τδν θάνατον ; Βεβαίως όχι. ‘Ο άνθρωπος 
οφείλει νά βαδίζη, δφείλη νά έρευνφ, άλλά εις τήν εργασίαν 
του ταύτην δέν πρέπει- ούτε βήμα νά κάμνη χωρίς νά έπι- 
καλήται τήν θείαν άντίληψιν, έξ ή; άπορρέει πάν δώρημα τέ
λειον, χωρίς νά κρατή τδν τηλαυγή φανόν τής θείας άποκα- 
λύψεως, τήν θεοπνευστίαν τής όποιας ό ύγιής νοΰ; νά διαμφι- 
σβητήση ποτέ δέν έτόλμησεν.

Σήμερον δυστυχώς άπεμακρύνθημεν πολύ τοϋ σκοπού, δν 
κυρίως πρέπει νά έπιδιώκωσι τά γράμματα. Νομίζομεν δτι ό 
μαθητής οφείλει νά μάθη δσον τδ δυνατόν καλλίτερα νά τεχνο- 
λογή,νά συντάσση, νά συνθέτη, νά μάθη δσον τδ δυνατόν πλει- 
οτέρας ξένας γλώσσας, νά γνωρίζη δσον τδ δυνατόν περισσότε
ρον μέρος τή; ιστορίας, ν’ άποκτήση δσον ένεστι περισσοτέρας 
άριθμητικάς, γεωμετρικός, άλγεβρικάς καί έν γένει μαθηματι
κός γνώσεις κτλ. κτλ—Νομίζομεν, λέγω, δτι ό μαθητής είς 
ταΰτα μέν καταγινόμενος κερδίζει τδ πάν, είς τά ιερά δέ άσχο- 
λ,ούμενος δτι χάνει τδν καιρόν του- τινές δέ προβαίνουσι καί 
μέχρι'τοΰ νά είπωσιν δτι ή εις τά θρησκευτικά ένασχόλησις 
καθιστά τού; παΐδας εύήθεις I 1 Τούτο εν τή θεότητι αύτοΰ 
προβλέπω» ό θεάνθρωπος Ιησούς εΐπεν « ό υιός τοΰ Θεοΰ- 
έλθών άρα εύρήσει τήν πίστιν έπί τής γής

Άλλά τά αποτελέσματα τής τοιαύτης πρός τήν θεόσδοτον 
τοΰ 'Ιησού θρησκείαν ψυχρότητος κεϊνται ένώπιόν μας. Έν 
τή άρχαία ιστορία τών Εβραίων άναγινώσκομεν δτι οψ-ποτε 
τδ έθνος έκεΐνο έξέκλινε τής άληθινής λατρείας καί τή; ανυ
πόκριτου έχτελ,έσεως τών πρδς τόν Θεόν καθηκόντων του, φα
νερά έρραπίζετο παρά τής Θείας Προνοίας- άλλά καί σήμερον 
ούχί μόνον ό έξω κόσμος άλλά καί αυτοί οί Γάλλοι τά αυτά 
ταΰτα φωνάζουσιν.

Πολλά άνέγνωμεν είς τάς έφημερίδας τοιαΰτα- τό μάλ
λον πρόσφατον δμως εΐνε έκεΐνο τδ όποιον οί πλεΐστοι βεβαίως 
έξ ύμών άνέγνωτε είς τά τελ.ευταΐα φύλλα, δτι δηλ. ό Γάλ
λος Gautier μετά παρρησίας άξιεπαίνου λέγει «‘Η παρούσα 
ήμών συμφορά προέρχεται ουχί έκ τής εύτυχίας των πολε
μίων άλλ' έκ τής ήμετέρας αύτών σαπρότητος. Τά αμαρτή
ματα ήαών έθανάτωσαν ημάς.» ’Αφού δέ είπη άρκετά ό 
Γάλλος οΰτος, έν οΐ; ταλανίζει τδ έθνος του διά τήν άπερίγρα- 
πτον άμάθειαν ούχί τών στρατιωτο ν, αλλά τών στρατηγών 
απάντων καί τών άξιωματικών τής Γαλλίας,περαίνει τήν πραγ
ματείαν του δια τώ»έξής τφ δντι φιλοσοφικών αληθειών « οί 
καθηγηταί πρέπει νά ήνε πρό παντός άλλο»-χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί-·
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έάν έχωμεν σκοπόν ν'άναδρέψωμε νέαν γενεάν άνδρών, Γάλ
λων, χριστιανών, άνάγκη ν’ άπαιτήσωμεν παρά τών δ δα- 
σκόντων εγκάρδιον αποδοχήν τών δογμάτων τής χριστιανι

κές πίστεως.
’Εχει δίκαιον ό Gautier νά φωνάζω ταΰτα, διότι δ προσ

φιλής των Ρενάν, τοΰ οποίου τά ώραϊα συγγράμματα έτρεχον 
σωρηδόν ν’άγοράζωσι χα'ι τοϋ οποίου τά βαλάντια ύπερεπλή- 
ρωσαν διά τών χρημάτων των, τόσον ώραϊα τού; έδίδαξε μα
θήματα, ώστε ούχι ολίγον συνετέλεσε καΐ αύτδ; διά τών μα
θημάτων του τούτων εις τήν καταστροφήν τής πατρίδας του.

Τα παθήματα τών άλλων ά; γίνωσιν εις ήμάς, φίλοι, μα
θήματα. ’Α; άναγινώσκωμεν τδν λόγον τοΰ Θεού' άς σπου- 
δάζωμεν τήν αγίαν Γραφήν’ άς μελετώμεν τδν νόμον τοΰ 
Θεού καθ’ έκάστην, διότι καΐ ό προφητάναξ τόν τοιοΰτον άν- 
θοωπον μακαρίζει, λέγων «Μακάριος άνήρ, δς έν τφ νόμφ 
τοϋ Κυρίου μελετήσει ημέρας καί νυκτός.» Τότε μόνον καΐ 
ήμεΐς θά μορφωθώμεν καΐ τά τέκνα μας θά μορφώσωμεν 
άλλως πρδς κέντρα λαχτίζομεν χαΐ’τδν πίθον τών Δαναΐδων νά 
πληοώσωμεν ΰόατος προσπαθοΰμεν. Αιωνίως δυσκολίαι περί 
τήν έκπαίδευσιν, αιωνίως προσκόμματα περί τήν ανατροφήν' 
διότι τδ λόγιον «'Αρχή σοφίας'φόβος Κυρίου» δέν έρρέθη ψευδώς.

Σήμερον δυστυχώ; ό άρραφος τής Εκκλησίας χιτών ευ- 
ρηται είς τρία διηθημένος’ αύτά δε τά πράγματα, αύτοί οί 
λίθοι χράζουσιν δτι ή ορθόδοξος ’Εκκλησία εινε ή τφ δντι 
αγία, άποστολική καΐ καθολική Εκκλησία’ άλλ’ έν τούτοις 
οί όπίσω αείναντες χαθ’ δσον άφορφ τδ θεωρητικόν τοϋ χρι
στιανισμού Προτεστάνται πόσον ύπερέβησαν ήμάς τού; Ορθο
δόξους κατά!", τδ πρακτικόν 1 Τοϋτο εινε μία αλήθεια πικρά δι’ 
ήμάς, τήν οποίαν δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν’ δέν δυνάμεθα 
ν’ άονηθώυεν δτι μεταξύ τών Προτεσταντών ύπάρχουσι πολύ 
πεοισσότεοοι ένάοετοι άνθρωποι ή μεταξύ ήμών τών Ορθοδό
ξων διατί ; διότι άναγινώσκουσι τήν αγίαν Γραφήν, διότι 
άγαπώσι τήν αγίαν Γραφήν, διότι μελετώσι τήν αγίαν Γραφήν.

Άπδ τούτων δθεν τών αρχών όρμώμενοι λίαν ευχαρίστως 
έφοδιάζομεν εκείνους έκ τών μαθητών ήμών, οΐτινες έφάνη- 
σαν Φιλόπονοι καΐ φιλομαθείς, δι’ ένδς άντιτύπου τής αγίας 
Γραφής, καθότι ούδέν άλλο πολυτιμότερον δώρον θά ήδυνά- 
μεθα εις αύτούς νά προσφέρωμεν.

‘Η περιώνυμος συγγραφεύς, τής οποίας τδ εύγενές ομοίωμα 
κοσμεί τήν 149ην σελίδα τού άνα χεϊρας τόμου τοϋ Μέντο
ρος, είχε τιμήσει τήν Διεύθυνσιν αΰτοϋ δι' αύτογράφου επι
στολής της, φερούσης ήμερομηνίαν 18 ’Ιουνίου ε. ε.

Τήν επιστολήν ταύτην, προελθοΰσαν έκ καλάμου, οιος ο 
τής έξοχου Κυρίας Δώρας ’ίστριάδος, θεωροϋμεν 
καλόν νά φέρωμεν είς γνώσιν τών άναγνωστών, ϊνα έτι μάλ
λον πεισθώσιν δτι συντρέχοντες τδν Μέντορα ούδόλως έξο- 
δεύουσιν εις μάτην τδν οβολόν των.

‘Η πάσαν ψυχήν ύπερπληροΰσα εύφροσύνής, καθ’ α πλή

ρης φιλογενείας καΐ φιλανθρωπίας, έπιστολή αΰτη έχει 'ώς 
άκολούθως’

Florence—Villa d’istria.
Via Leonardo da Vinci, 18 Join 1871.

Messieurs,
J'ai re$u la collection du Mentor, que^vous a- 

vez bien voulu m’envoyer.
J’ai vu avec une rdelle satisfaction que cet interes- 

sant recueil a constamment progress^ depuis sa fon- 
dation,et qu’il se met en mesure de rivaliser avec les 
publications les plus soignees que l occident possfede 
dans ce genre.

Rien n'etant aussi utile a mes yeux que 1 instru
ction de la jeunesse, je serais heureuse, Messieurs, 
de pouvoir contribuer au succes de votre revue. 
Aussi quoique j’aie deja pris beaucoup d’ engage
ments, et que je sois pour le moment absorbee par 
la publication d'un long travail historique, qui parait 
dans une des revues de Florence, je ferai tout mon 
possible pour vous envoyer prochainement un 
article.

Agreez, Messieurs, I'impression de ma considera
tion la plus distinguee.

Dora D’istria.

« Φλωρεντία—Villa d’istria.
« Όδδς Leonardo da Vinci—18 ’Ιουνίου 4 871 ;

«Κύριοι,

»”Ελαβον τήν συλλογήν τοϋ Μέντορος, ήν εύηρεστήθητε 
» νά μοί στείλητε.

» Εΐδον μετ’ άκρας εύφροσύνης δτι ή άξιόλογος αΰτη αυλ
ή λογή όσημέραι βαίνει έπί τά κρείττω χαΐ δτι προσπαθεί 
» ϊνα καταστή έφάμιλλος πρδς τά έν τή Δύσει τοιούτου είδους 
» συγγράμματα, τά μάλλον σπουδαία.

» Ούδέν τοσοϋτον ωφέλιμον θεωρούσα ή τήν τής νεολαίας 
» διδασκαλίαν, θά έλογιζόμην ευτυχής, Κύριοι, άν ήδυνάμην 
» νά συντελέσω πρδς τήν επιτυχίαν τοΰ περιοδικού σας. Εν 
» τούτοις, άν καΐ έχω ήδη λάβει πολλάς ΰποσχρεώσεις, α- 
» σχολουμένη μάλιστα κατά τδ παρόν εις τήν δημοσίευσιν 
» μακροϋ πονήματος ιστορικού, έκδιδομένου εν τινι των έν 
» Φλωρεντία περιοδικών, θά προσπαθήσω δμως παντΐ σθένει 
» ινα προσεχώς πέμψω πρδς ύμάς άρθρον τι.

» Δέχθητε, Κύριοι, κτλ.
ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.»

Κυρία, άνωτέρα πάσης προσωποληψίας, γράφουσα τοιαύτα 
δέν δύναται ή νά ύπερπληρώση τφ δντι χαράς τούς ύπέρ τής 
προόδου τοΰ Μέντορος τδν οβολόν αύτών καταβάλλοντας καΐ 
ένισχύση τούς πρδς βελτίωσίν του μοχθοϋντας. ‘Β έπι τά 

κρείττω πρόοόος τοϋ περιοδικού τούτου προλεχθ-ΐσα έν τή 
5η σελ. τοΰ Α'. τόμου παρ’ ήμών καΐ έπιβεβαιουμένη σήμε
ρον ύπδ Κυρίας, οϊα ή Dora d’istria, εϊνέ τι τά μάλιστα 
ικανοποιούν ήμάς διά τούς οποίους ύπέρ τού συγγράμματος 
τούτου χαταβάλλομεν κόπους.

Συνεπής πρός τήν ύπόσχεσιν αύτής ή μουσοτραφής Κυρία 
Dora d’ Istria δέν έλειψεν ϊνα περί τά τέλη τοϋ άπελθόν- 
τος Ιουλίου, δτε πλέον τά τελευταία φύλλα τοϋ τεύχους έκεί- 
νου ήσαν ύπδ τά πιεστήρια, πέμψη πρδς ήμά; πραγματείαν 
φέρουσαν επιγραφήν « Les fun^railles du poete de 
Zante » ήτοι « ‘Β έκφορά τού ποιητοΰ τής Ζακύνθου’» 
άλλά μετ’ δλίγας ημέρας αφού είχομεν λάβει τδ χειρόγρα
φον, γαλλιστί γεγραμμένον, μόλις είχομεν αρχίσει τήν με- 
τάφρασιν, καΐ ένεχειρίσθησαν ήμΐν τά φύλλα 799 καΐ 800 
τοϋ δημοφιλούς Νεολόγου, έν τοίς περιεχομένοις τών 
όποιων καΐ « ό Ούγος Φόσκολος έν Σάντα Κρότσε » μεθ’ 
ύπογραφής ΔΩΡΑ Δ’ΙΣΤΡΙΑ.

Βαραβαλόντες τδ χειρόγραφον πρδς τά έν τφ Νεολόγφ, 
εΰρομεν πιστήν έκείνου έν τούτφ μετάφρασιν, έκτδς τής επι
γραφής, ήτις εινε άλλη, άλλων τινών ελάχιστων διαφορών 
καΐ τής έλλείψεως έν τφ χειρογράφφ δύο τεμαχίων τού Νεο
λόγου.

Καταχώρίζοντες δθεν τά έν τώ χειρογράφφ κατά τήν με- 
τάφρασιν τοϋ Νεολόγου, έκφράζομεν δημοσία τάς εγ
καρδίους ευχαριστήσεις ήμών πρδς τήν περιφανή Κυοίαν Δώ- 
ραν δ’ Ίστριαν, ήτις έν τφ μέσφ τοσούτων ασχολιών εύηοε- 
στήθη ϊνα περικοσμή καΐ τάς σελίδας τοΰ Μέντοοος διά 
τών άγλαών καρπών τοϋ γλαφυροτάτου καλάμου της, εύέλ- 
πιδες ότι έπιδιώκοντες πάντοτε τήν έπί τά κρείττω προαγωγήν 
τού περιοδικού τούτου, ούδέποτε θέλομεν έκπέσει άπδ τής άοι- 
τίμου εύνοίας της.

Β ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΓ ΒΟΙΒΤΟΓ ΤΒΣ ΖΑΚΤΝΘΟΓ.

Καθ’ ήν εποχήν ή ’Ιταλία ήτο διά τούς κυβερνώντας τήν 
Εύρώπην ούδέν άλλο ή «γεωγραφικός δρος », οί ποιηταΐ καΐ 
οί συγγραφείς, οΐτινες εϊχον διατηρήσει φιλοπατρίαν τινά καΐ 
ώ'ειροπόλουν έτερον μέλλον διά τήν μεγάλην έκείνην χώραν, 
ήτις άπεκαλεΐτο περιφρονητικώς «γή τών νεκρών», ήναγκά- 
ζοντο νά μεταβαίνωσιν ϊνα ζήτήσωσι καταφύγιον είς τήν αλ
λοδαπήν. ‘Ο Νικόλαος Ούγος Φόσκολος γεννηθείς τφ 1798 
έν Ζακύνθω, μια τών to; ίων νήσων, έκ πατρός άνήκοντος εις 
τήν βενετικήν αριστοκρατίαν καΐ έκ μητρός έλληνίδος, διέμει- 
νεν ό τύπος τής αρρενωπού έκείνης γενεάς τών προδρόμων, 
οΐτινες « ήλπισαν παρά πάσαν έλπίδα » καΐ διετήοησαν τδ 
ιερόν πύρ μετά θάρρους καΐ έγκαρτερήσεως, έφ’ οις ή ένεστώσα 
’Ιταλία οφείλει νά εύγνωμονή αύτοϊς αιωνίως. Οΰτω πριν ή 
μεταβώσι καΐ ζητήσωσιν έν Γαλλία τά οστά έκείνα τού Δα
νιήλ Μανέν, απερ ειδον κομισθέντα εις Βενετίαν, τινές διε- 
λογίζοντο δπως ζήτήσωσι παρά τής ’Αγγλίας τά λείψανα τού 
περιφανούς συγγραφέως τών Μνημ ά τ ω ν. 'Ότε άνεκαλύ- 

φθησαν έν Ραβέννη τά οστά τοΰ Δάντου, ήκουον τού; έν τή τε
λετή τής έκατονταετηρίδος τού ποιητοΰ παρευρισκομένους ’Ι
ταλού; όμιλούντας περί τοΰ σχεδίου, δπερ συνέλαβον ό βα
ρόνο; Ραφαήλος Άγγελόνης καΐ ό κόμης ’Ιωακείμ Ρασπόνης 
τού νά λάβωσι παρά τών Άγγλων τά οστά τοϋ Φίλοπάτριδος 
ποιητοΰ’ άλλ’ αί πρώται άπόπειραι ύπήρξαν τοιαϋται, ώστε 
δέν ήδύναντο νά ένθαρρύνωσι νέας έκδηλώσεις. "Οτε ή Φλω
ρεντία έπανηγύριζε τήν εκατονταετηρίδα τοΰ μεγάλου Γι - 
βελίνου, ο βαρόνος Άγγελόνης έδράξατο τής ευκαιρίας δπως 
αποστείλη έκ Νεαπόλεως τηλεγράφημα δι’ οϋ ποοέτεινε τδν 
σχηματισμόν επιτροπής πρδς τδν σκοπόν τοΰ νά κουισθώσι 
τά οστά τοΰ Φοσκόλου είς Σάντα Κρότσε, είςτδΠάνθεον τοϋτο 
τής’Ιταλίας (τήν 1 δ μαίου 1 865). Τδ τηλεγράφημα άνα- 
γνωσθέν έν τή « Φιλολογική Ακαδημία » (Academia Lit
teraria) δέν έτυχε τής « άποχρώσης ύποστηρΐξεως » καί 
η πρότασις δέν έπραγματοποιήθη. Τδ όνομα συγγρα- 
φεως ορμητικών ιδεών, άναμιγνυόμενον είς τάς πολιτικός καΐ 
θρησκευτικός έριδας αΐτινες έξακολουθοΰσιν έξεγείρουσαι με
ταξύ τών πνευμάτων τά πάθη, δέν εΰρισκε πανταχοϋ τήν 
αύτήν συμπάθειαν.

Οι εν ταίς είρκταϊς τή; Αύστρίας έγκαθειργμένοι Βενετοΐ 
ουδόλως έμερίμνων περί τών δισταγμών οΰ; άλλοι, ών ή θέ
σις ητο πολλφ διάφορος, έθεώρουν σπουδαίους. («Ό Φόσκο
λος, έλεγον, είχεν άρετσς καΐ ελαττώματα, ώ; πάντες οί 
μεγάλοι άνδρες. Ούτε ό Δάντης, ούτε ό Μακκιαβέλλης, ούτε ό 
Μιχαήλ Άγγελος, ούτε ό Γαλιλαίος, ούτε ό Άλφιέρης, ών 
οι τάφοι τυγχάνουσι σεβασμού έν Σάντφ ΚρΟτσε, ήσαν άπηλ- 
λαγμένοι ελαττωμάτων». Τέλος, δτε δ ξένος ήτο κύριος έν 
Ρώμη καΐ Βενετία, ήδύνατο νά συγχώρηση τις τολμηρός τινας 
θεωρίας ή φιλοτάραχόν τινα τάσιν είς έκεΐνον δστις ένδελεχώί 
έπεδείξατο σπανίαν πατριωτικήν δραστηριότητα καΐ δστις 
ένήργησεν ώ; άσπονδος εχθρός τής ξενικής δεσποτείας. ‘Ο 
καθηγητής Luigi De Benedictis, δστις τότε διετέλει δέ
σμιος τών Αύστριακών, επιμαρτυρεί δτι τοιαύτα ήσαν αλη
θώς τά αισθήματα τών πατριωτών οΐτινες εϊχον διαμείνει υπή
κοοι τοΰ αύτοκράτορος τής Αύστρίας (Le OSSa di UgO Fos- 
colo, Βενετία 1871).

Ό τρόπος ούτος τοΰ σκέπτεσθαι έκέκτητο οπαδούς έν τή 
έπιλοίπφ ’Ιταλία. Τω 1 86 6 ό κόμης Ρασπόνης καΐ ό βαρόνος 
Άγγελόνης, άφωσιωμένοι δντες πάντοτε είς τδ σχέδιον αύ
τών, προσεπάθουν δπως προσελ κύσωσιν είς εαυτούς τδν σύν- 
δικον (δήμαρχον) τής Φλωρεντίας κόμητα Καμβραϊ Δινή. ‘Ο 
καθηγητής De Benedictis απολυθείς έλεύθερος έτύγχανεν ώς 
υίδς τοΰ Ρουβινίου Φοσκόλου τής άδειας τοΰ νά μετακόμιση είς 
’Ιταλίαν τά οστά τοϋ θείου αυτού. ‘Β νεολαία τής Βενετίας 
έβλεπε μετά τίνος άνυπομο νησίας διαμένοντα έν τή αλλοδαπή 
τά λείψανα τοΰ ποιητού δστις εϊχε περιάψει τοσούτον ζωη
ρόν αΐγλην είς τδ Βενετικόν όνομα. Καθ’ δν χρόνον διέτρι— 
βον έν Βενετία, συνέστη εταιρία τις φιλολογική άπαρτιζο- 
μένη ύπδ νέων καΐ λαβούσα τήν προσωνυμίαν τού προγρα- 



372 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 373

ΟΥΓΟΣ ΦΟΣΚΟΑΟΣ.

φέντος, τήν προσωνυμίαν: ‘Ε
ταιρία Οϋγου Φ ο σ- 
χόλου. Κατά τήν έναρξιν 
τών συνεδριάσεων τής εται
ρίας ταύτης ό χ. Φορτουνάτο; 
Νοβέλλος απήγγειλε λόγον άρ· 
τίως έχτυπωθέντα, δπως εκ- 
θέσή τά αίτια ών ενεκα οί 
φιλοπάτριδες έπόθουν τήν τσ- 
γεϊαν λύσιν ζητήματος δπερ 
μάτην συζητεϊται άπδ πολ
λών έτών. Τέλος επιτροπή δι- 
ωογανώθη καΐ ό χ. Βαργόνης 
έπεοοοτίσθη νά μεταβή είς Λον
δίνου ώ; «βασιλικός έπίτρο- 
πος » δπως κομίση είς Σάντα 
Κοότσε τά οστά τοϋ Φοσκό- 
λου.

Χωρίς νά εισέλθωμεν εις 
τάς λεπτομέρειας τών άπροσ- 
δοχήτων δυσχερειών, ά; ή α
ποστολή αύτη έμελλε νά α
πάντηση, αρκεί μόνον νά είπω- 
μεν δτι τδ φέρετρου έκομίσθη 
είς ’Ιταλίαν μόλις τήν πρώτην 
Κυριακήν τοΰ Ιουνίου, καθ' ήν 
εορτάζεται ή έθνική τελετή 
τοϋ Συντάγματος (loStatuto). ‘Η τελετή άνεβλήθη τήν 2 4 
Ιουνίου, δτε εορτάζεται έν Φλωρεντία ή μνήμη τοΰ ‘Αγιου 
Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοϋ καί ήτις συνέπιπτε μετά τής εκατον
ταετηρίδας τοΰ Σεννίνη. ‘Ο έξόριστος χαί ό άποχεφαλισθεις 
(il decollate») προσεγγίσαντες άλλήλους έκ τύχης διά μέσου 
τών αιώνων έωρτάσθησαν μετ’ άνίσου ζήλου, καθότι ή τελε
τή τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου, ήτις εινε συνήθης έν Φλωρεντία απδ 
τοσούτου ήδη χρόνου, διήγειρε φυσικώ τφ λόγφ ήκιστα τήν 
περιέργειαν.

Β'.
‘Η Φλωρεντία έξηγέρθη περί τό λυκαυγές έκ τής ήχηράς 

κωδωνοκοουσίας, ήτις έπλήρου τάς εΐσέτι έρήμους οοούς τοΰ 
ποιητικού άστεος τών Μεδίκων. ‘II χρυσοειδής λάμώις, ήτις 
μετ’ οΰ πολύ ήρξατο άπαστράπτουσα άνωθεν τής κορυφής 
τών θόλων χαΐ τών κωδωνοστασίων, άνήγγελλε μίαν τών ά- 
κτινοβόλων έκείνων ημερών, αϊτινες χατέθελγον τήν παιοικήν 
ήλικίαν τοΰ Φοσκόλου έν τή Ζακύνθφ εκείνη « τφ άνθει τής 
’Ανατολής » (fior di Levante), ή; ευαρεστείται νά άνα- 
πολή τήν τοσούτον γλυκεϊαν έν τή καρδία αΰτοϋ ανάμνησιν.

...................L’ isola
-Che col selvoso dorso,
Ropipono agli Euri e al grand' lonio ii corso 
Ebbi in quel mar la culla.
‘Ο ήλιος οΰ ό θρίαμβος εορτάζεται τήν 2i Ιουνίου διά τών 

μεγαλοπρεπών έκείνων πανηγύρεων, άς αφηγειτο έσχάτως ο 
καθηγητής De Gubernatis έν τή «Ευρωπαϊκή Επιθεωρή

σει», ό ήλιος έφαίνετο άπηλ-- 
λαγμένος τών νεφών άτινα κατά 
τήν διάρκειαν τού έαρος τοϋ 
1871 τοσάκις έπεσκότίσαν 
τήν λάμψιν αΰτοϋ. ‘Ο « κή
πος τής ’Ιταλίας» έφαίνετο δτι 
ήθελε νά απόδειξη εις τους έν 
Φλωρεντία συρρεύσαντας ξέ
νους δτι ήτο άξιος τοΰ ένθουσι- 
ασμοϋ τοϋ ΰπδ τών Χαρίτων 
έμπνευσθέντος αοιδοϋ. Σπανί- 
ως λαμπρότερος ήλιος άπή- 
στραψεν έπΐ τής γελοέσσης 
ταύτης «χώρας τών έλαιών» 
ήν δυσκόλώς λησμονεί τις μ
πόταν ζή έν χώρα ήττον ΰπδ 
τής φύσεως εΰνοηθείση.

* II αίθουσα τοΰ σιδηροδρο
μικού ς-αθμοϋ, πρδ τής οποίας 
ήγείρετο σκιάς τις, είχε δια— 
σκευασθή δπως παραλαβή τούς 
’Ιταλούς καί ξένους, οΐτινες έ
μελλαν νά συμμετάσχωσι τής 
τελετής. ‘Η αίθουσα αύτη ήτο 
χεκοσμημένη δι’ άνθέων,.υφα
σμάτων καί στεφάνων έκ δά
φνης. Κατέναντι τοϋ σιδηρο

δρομικού σταθμού είχον τεθή τρεις έπιγραφαί, ών άναφίρφ 
μόνον τήν έν τφ μέσφ, συγκεφαλαιοΰσαν άκριβώς τήν τε
λετήν.

» Χαϊρε, ώ Φόσκολε- σήμερον ή ’Ιταλία, ώς προεφήτευσας, 
έλευθέρα καί ενιαία, ανακτάται τά οστά σου έκ τής φιλοξένου 
’Αγγλίας, χαί ώς μήτηρ ευγνωμονούσα πανηγυρίζει τδν μέγαν 
ποιητήν, τδν προασπιστήν τής έλευθερίας. 24 ίουνίου 1 871 ».

Τά πρόσωπα άπερ έμελλον νά συμμετάσχωσι τής συνοδία; 
συνέκειντο έκ δύο κατηγοριών. Οί rappresantante,iva μετα- 
χειρισθώμεν τήν ιταλικήν έκφρασιν, οΐτινες^ήσαν επιφορτισμένοι 
νά άντιπροσωπεύσωσι τάς έπαρχίας, τάς πόλεις, τά πμνεπίς-ή- 
μια, τάς ακαδημίας κτλ. καί τά άτομα άπερ είχον προσ- 
κληθή ΰπδ τής δημαρχίας τής’ Φλωρεντίας. Τδ πρόσωπον 
δπερ διαδραματίζουσιν αί δημαρχίαι κατά τάς περιστάσεις ταύ
τας, είτε άποστέλλουσαι πληρεξουσίους είτε διοργανοϋσαι τε
λετήν τινα, έπισπάται ένταΰθα ιδιαζόντως τήν προσοχήν, τής 
συγκεντρώσεως οϋσης εΐσέτι λίαν ασθενούς έν Ιταλία καΐ των 
δήμων διατηρούντων μετά ζωηρά; έπαγρυπνήσεως τά προνόμια 
άπερ άναμιμνήσκουσι τήν έποχήν τών ισχυρών δημοκρατικών 
δημαρχιών τοϋ μέσου αΐώνος, ών τήν ιστορίαν συνέγραψεν ό 
Γενουήτης Σισμό.δης. Τήν αύτήν ήμέραν ή βουλή είχε συγ
κροτήσει τήν τελευταίαν αύτής συνεδρίασιν έν τφ παλαιφ άνα- 
κτόρφ, καί ή Φλωρεντία, ήτις έπαυσεν οΰσα ή πρωτεύουσα 
τοϋ ιταλικού βασιλείου τήν πρώτην 'Ιουλίου, παρέσκευάζετο 
δπως καταστή MunicipiO ώς τδ ΤουρΐνΟν. ή Βενετία ή ή 
Νεάπολις. Άλλ’ ή σύμπτωσις αύτη ουδόλως έφαίνετο παρέ- 

χουσα τοΐς Φλωρεντινοί;, 
οΐτινες εύλόγως πεποίθασιν 
εις τδ μέλλον τοΰ χαρίεντος 
αύτών άστεος, σκιάν τινα με- 
λαγχολιχοϋ πνεύματος. Με
θ’ δλ.ην τήν γενικήν άφοσί- 
ωσιν εις δημοκρατικήν τινα 
ανεξαρτησίαν, ό’Ιταλδς έχει 
ΐΟιοσυγκρασίαν τοσούτον λα
τινικήν, ώστε δέν δύναται 
νά τείνη πρδς τήν ομοσπον
δίαν, καί τά δικαιώματα τής 
(Ρώμης ώς βασιλευούσης'πό- 
λεως εινε τοσούτον ΐσχυρώς 
«σχηματισμένα έν τή παγ- 
κοσμίφ πεποιθήσει, ώστε τά 
επαρχιακά συμφέροντα καΐ οί 
υπολογισμοί δέν δύνανται νά 
κλονίσωσι τήν πεποίθησιν 
ταύτην.

Τήν έώεκάτην καί ήμίσειαν ώραν ή συνοδία συνηθροίζετο 
εν τή αιθούση τοϋ σιδηροδρομικού σταθμού. 'Ιδίως παρεττρειτο 
ή παρουσία τοϋ πρέσβεως τής γαλλικής δημοκρατίας κόμητος 
Σοαζέλ. ’Ασμένως δ' έβλεπον τδν άντιπρόσωπον τής Γαλ
λίας, μέλος τής αρχαίας αριστοκρατία;, τιμώντα τήν μνήμην 
ενός τών βενετών εύπατριδών, δστις έθετο τήν φιλοπατρίαν 
υπεράνω πάσης σκέψεως. Τδν πρεσβευτήν τής ‘Ελλάδος κ. 
Κουντουριώτην άπουσιάζοντα ειχεν αντικαταστήσει ό γραμ- 
ματεύς τής πρεσβείας κ. Σαλάχας. Μεταξύ τών έν Τοσκάνη 
διαβιούντων ' Ελλήνων εύρίσκονται πολλοί φρονούντες δτι ή 
‘Ελλάς ώφειλε νά μή περιορισθή ά.τοστέλλουσα μόνον ενα δι
πλωμάτην εις εορτήν τελουμένην πρδς τιμήν τοϋ ποιητοϋ τής 
Ζακύνθου, ή δέ Gazzetta d' Italia κατεχώρισεν άρθρονγρα- 
φέν έν Λιβόρνφ, ένθα ΰπάρχουσι πολλοί ελληνες έμποροι, 
σύμφωνον πρδς τήν ιδέαν ταύτην ; UgO Foscolo e la sua 
terra natia. Βέβαιον εινε δτι ή οικογένεια τοϋ Φοσκόλου 
άποκατέστη έν ταΐς Ίονίοις νήσοις άπδ τοϋ 1 636 καί δτι 
έπηρεάσθη λίαν ΰπδ τής ‘Ελλάδος ήν φιλοστόργως ήγάπη- 
σεν. Άλλ’ δτε άπέθανε.(τήν 1 Ο σεπτεμβρίου 1 829) οί "Ελ
ληνες τώ έτέλεσαν έν Ζακύνθφ μεγαλοπρεπεστάτην κηδείαν 
είς δέ τών διασημοτέρων ποιητών τής νεωτέρας ‘Ελλάδος, ό 
Διονύσιος Σολωμός, απήγγειλε τδν επιτάφιον αυτού λόγον, 
ένφ οί ιερείς άνέπεμπον πρδς τδν ουρανόν τάς δεήσεις αΰτων 
άναμιγνυομένας μετά τών νεφών τοϋ θυμιάματος καί ένφ 
τδ γονυκλινές πλήθος έπεκαλεΐτο τδ έλεος τοϋ ‘Τψίστου έπί 
τοϋ συγγραφέως, δστις τοσούτον έντόνω; ειχεν ΰπερασπίσει 
τά δικαιώματα τών συμπολιτών τής μητρός αΰτοϋ. ‘Η ‘Ελ
λάς λοιπόν δέν δύναται νά κατηγορηθή έπί ολιγωρία.

Εν τούτοις ή ευκαιρία ήτο προσφορωτάτη δπως έπιβεβαι- 
ωθή έπισήμως ή αδελφότης τών εθνών τής ελληνορωμαϊκής 
οικογένειας, άδελφότης πραγματοποιηθεΐσα διπλασίως έν τώ

Ο ΝΑΟΣ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΤΣΕ.

συγγράφει τών Δοκιμί
ων έπΐ τοϋ Πετράρ- 
χ ο υ καΐ τών Λόγων περί 
τοϋ Δάντου. Τφόντι γεν
νηθείς έξ 'Ιταλού καί Έλλη- 
νίδος ό Φόσχολος εινε έν τή 
διανοητική τάξει άληθές τέ- 
κνον τών ’Αθηνών καί τή; 
Ρώμης. Διά τών ιδεών αΰ
τοϋ άνήκει εις τήν ελληνικήν 
φιλοσοφίαν, τήν μητέρα τής 
εύρωπαϊκής έλευθερίας· διά 
δέ τών αρρενωπών αΰτοϋ έξε
ων καΐ τής άποφασιστικότη- 
τος τού χαρακτήρες αύτοΰ 
εινε άξιος τοϋ βασιλέως έκεί
νου λαού δστις άπδ τοϋ Εΰ- 
φράτου μέχρι τοϋ Ρήνου καί 
άπδ τοϋ Νείλου μέχρι τοϋ 
Σηκουάνα έπέβαλεν είς ανα

ρίθμητους βαρβάρους τδ σέβας τοϋ πεπολιτίσμένου κόσμου. 
Δεν ηπόρησαν λοιπόν, δτε είδον έν τή συνοδίφ,*  ήτις «ξε
κίνησε τήν μεσημβρίαν, πολλούς άξιωματικούς τοϋ ιτα
λικού στρατού. Οί άξιωματιχοί οϋτοι είχον άναγνώσει ά- 
ναμφιβόλως τδ λίαν περίεργον άρθραν Foscolo capitano 
δημοσιευθέν ΰπδ τοϋ κ. Edmondo De Amicis έν τινι 
έφημερίδι τής Φλωρεντίας, τή Fanfulla. ‘Ο κ. De Ami- 
cis αποκαλύπτει ήμίν Φόσκολόν τινα πολύ όλιγώτερον γνω
στόν ΰπδ .τοϋ δημοσίου ή ό ποιητής τών Μνημάτων, 
παριστών αυτόν ω; στρατιώτην αποφασιστικόν, πρόθυμον εις 
τήν ΰπηρεσίαν, δυνάμενον νά ΰποβάλη τδν ορμητικόν χαρα
κτήρα αΰτοϋ εις τάς άπαιτήσεις τής πειθαρχίας. Κατά τήν 
ελληνικήν, έπανάστασιν βεβαίως έπόθησε διαπύρως δπως καΐ 
ή’ ’Ιταλία δυνηθή νά ΰπερασπίσή τήν άνεξαρτησίαν αύτής. 
‘Ο πόθος ούτος έξεπληρώθη. ‘Ο αργυρούς σταυρός λάμπει 
σήμερον έπΐ τών έπάλξεων τής Ρώμης, ώ; έλαμπεν ήδη έπί 
τών τειχών τού άστεος τού Περικλέους. Οί ’Ιταλοί μιμη- 
θεντες τδ παράδειγμα τών ‘Ελλήνων άνεκτήσαντο τήν πε- 
ριωπήν αυτών μεταξύ τών έθνών, καί οί μεσηυιβοινοΐ οϋτοι 
λαοί, ους άρτίως έτι έκήρυσσον ώ; γεννηθέντας άπλώ; καί 
μόνον διά τήν παρακμήν καΐ τήν δουλείαν, άποδεικνύονται 
έξαιρετικώς ζηλωταΐ τής ανεξαρτησία; καί τών ελευθεριών 
αυτών. Παρ’ αΰτοΐς τδ δίκαιον έθριάμβευσε κατά τής ισχύος.

‘Η οδός ή άγουσα άπδ τοϋ σιδηροδρομικού σταθμού μέ
χρι τοϋ καθεδρικού ναού εινε μία τών εύρυτέρων όδων τής 
Φλωρεντίας, επομένως ή συνοδία, ής προηγείτο μία ίλη έλα- 
φρών ιππέων τή; Αούκας (cavalleggeri di Lucca), ήδυ- 
νήθη νά άναπτυχθή έλευθέρως. Διηρέθη δέ είς δύο ομίλους, 
ών ο πρώτος, μεταξύ τών όποίων εΰρίσκοντο οί αντιπρόσωποι 
τών έπαρχιών καί δήμων μετά τών σημαιών αυτών (ό πορφυρούς 
σταυρός τής Γεννούης καί ό έρυθρόλευκος της Φλωρεντίας έφείλ. 
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χυον προ πάντων τά βλέμματα), προηγείτο τοΰ φερέτρού. Τδ 
φέοετρον τούτο, ού αί πλευραί άπεμιμοΰντο τδν ορείχαλκον, 
διηρεΐτο είς πολλάς θήκας περίχρυσους, φερούσας τά εμβλή
ματα της Ζακύνθου και Βενετίας, τών δύο πατρίδων τοΰ Φο
σκόλου, τοΰ Λονδίνου, δπερ παρέσχεν αύτώ τήν φιλοξενίαν, 
καί τής Φλωρεντίας, ήτις παρέχει είς τά οστά αυτού τήν 
άνάπαυσιν έπί τής ιταλικής γής. Τδ άνω μέρος τοΰ φερέτρου 
έκαλύπτετο διά κυανού βελούδου μετά χρυσών θυσσάνων, τά 
δέ κατώτερα μέρη περιεκοσμοΰντο διά στεφάνων ές άνθέων 
περιβαλλόντων τά εμβλήματα τινων τών «‘Εκατόν “Αστεών» 
έ·ο’οΐς έναβρύνεται ή’Ιταλία. ‘Π άμαξα έσύρετο ύπδ έξ ίπ
πων κεκοσμημένων δι’ επικαλυμμάτων έκ κυανού βελούδου 
και λόφων πτερωτών τού αύτού χρώματος, καί όδηγουμένων 
ύπδ έξ πεζών ίπποστόλων μελανειμονούντων. Όκτώ ταινίας 
περίχρυσοι κατέπιπτον άνωθεν τής άμάξης, ήτις κατεσκευά- 
σθη έν τφ έργοστασίφ Fruci κατά τά σχέδια του κ. Σανίζη. 
Τάς ταινίας ταύτας έκράτουν οί υπουργοί Κορρέντης καί Κα- 
στανιόλας, ό πρεσβευτής τής ‘Ισπανίας μαρκήσιος Μοντεμάρ 
άντικσταστήσας τδν πρεσβευτήν τής ’Αγγλίας, οί διοικηταί 
τής εθνοφυλακής, δύο αντιπρόεδροι τής Γερουσίας καί τής 
Βουλής, ό κόμης Μαμιάνης, ο κ. Μορδίνης καί εις τών 
αντιπροσώπων τής νομαρχίας τής Φλωρεντίας. ‘Η μουσική 
τής έθνοφυλσκής ΐστατο εκατέρωθεν τής άμάξης. “Οπισθεν 
εΐπετο δ δεύτερος όμιλός, έν φ εύρίσκοντο οί προσκεκλη
μένοι, ήγουμένων τού δημάρχου καί βασιλικού έπιτρόπου 
καί επομένων των έλευθεροφρόνων (liberi pensatori), ένδς 
τάγματος τοΰ *4  συντάγματος τής γραμμής και μιας ίλης 
ιππικού.

(I) ’Εν 'Ιταλία καλοΰσιν Arena θέατρον, έν ω παοιστά- 
νονται δράμα τα τήν ημέραν.

(2) Σ.Δ. Άλλ’ έν τούτοις όπόσαι έξαιρέσειςείς έκαστον τών 
κανόνων τούτων τοΰ ’Αριστίππου !

‘Π έθνοφυλακή έβάδιζε στοιχηδόν εκατέρωθεν τής συνο- 
δίας και δυσκόλως έπεϊχε τδ συμπαγές πλήθος, έφ’ ού ο 
ήλιος τοΰ ’Ιουνίου έξηκόντιζε τάς φλογέράς αυτού ακτίνας. 
Τά παράθυρα τών οικιών εκτός τών τοΰ άρχιεπισκοπείου, 
άτινα διέμενον ερμητικώς κεκλεισμέ-.α, έκοσμούντο διά τα
πήτων ή σηααιών και έβριθαν κυρίων. ‘II παρέλασις διήρ— 
κεσε μίαν καί επέκεινα ώραν καί πλέον ή άπας οί αποτε- 
λοϋντες μέρος αύτής έφθόνησαν άναμφιβόλως τήν τύχην εκεί
νων, οΐτινες ή δύναντο νά.θεώνται τήν βραδεϊαν ποοείαν τής 
άπεράντου συνοδίας, άκροώμενοι εύδιακρίτως τήν μουσικήν 
τής έθνοφυλακής, τοΰ 44 συντάγματος καί τής εταιρίας τών 
εργατών (fi*atellanza  artigiana).

‘Η πλατεία Σάντα Κρότσε ήτο κεκοσμημένη διά σημαιών 
καί επιγραφών έξηγμένων έκ τών συγγραμμάτων τοΰ Φο- 
σκόλου. Έπ’ αυτής έβλεπέ τις άνεγηγερμένας δύο σκιάδας. 
‘Γπδ τήν μίαν τών σκιάδων τούτων, έν ή οί μαθηταί τής 
σχολής τών άνωτέρων σπουδών εΐχον κομίσει τδ φέρετρον, 
ό κ. Βαργόνης παρέδωκεν εις τήν Φλωρεντίαν τά οστά τοΰ 
Φοσκόλου. Διά συντόμου δέ λόγου άφηγήθη τδν τρόπον 
καθ’ δν έξεπλήρωσε τήν άποστολήν αυτού καί ηύχαρίστησε 
τή ’Αγγλία και τοΐς έν Λονδίνφ εγκατεστημένος συμπολί- 
ταις αυτού έπι τή προθύμω αυτών συνδρομή. ‘Ο δήμαρ

χος άντηυχαρίστησεν αύτφ ώς κομίσσντ; είς ’Ιταλίαν τά 
πολύτιμα έκεϊνα λείψανα, προσθείς δτι ή Φλωρεντία θέλει 
λογίζεσθαι ευτυχής διατηροΰσα μεταξύ των τάφων τών με
γάλων Ιταλών τά τού ποιητοΰ τών Μνημάτων έν τή 
Τοσκάνη ταύτη, έν ή δ Φόσκολος έπόθει νά άναπαυθή. ‘Ο 
συμβολαιογράφος άνέγνω τδ πρακτικόν τής παραδόσεως τών 
λειψάνων είς τήν Δημαρχίαν (Atto publico di ricevimento 
della salma di Ugo Foscolo) έγγραφον ύπογραφέν ΰπό 
τού βασιλικού έπιτρόπου, τού δημάρχου, ΰπό δύο μαρτύ
ρων τών κ. κ. Βανούση καί Ρουβιέρη, τοΰ συμβολαιογρά
φου κ. Μορέλλη καί ύπδ πολλών άλλων διακεκριμένων. Τδ 
φέρετρον μετεκομίσθη είς τδν ναόν ύπδ τών σπουδαστών 
και ήνοίχθη έπί παρουσία: τής δημοτικής υγειονομικής έπι- 
τροπής. Εντός δέ χάλκινου σωλήνος έτέθη σύντομόν τι 
πρακτικόν τής τελετής γραφέν έπί περγαμηνής’ ό σωλήν 
ούτος έκλείσθη καί έπ' αύτού έτέθη ή σφραγίς τής Φλω
ρεντίας.] Είτα δ κ. Μορέλλης άνέγνω πρακτικόν τής πα
ραδόσεως τών λειψάνων εις τδ έργοστάσιον τής Σάντα Κρότσε 
(Atto di consegna alia Deputazione secolare dell’ o- 
pera di S. Croce). Τέλος ό κ. Περούτζης έπέθηκεν έπι 
τού χείλους τού τάφου μαρμαρίνην πλάκα φέρουσαν τδ όνομα 
τοΰ ποιητοΰ. Ούτως έπερατώθη περί τήν τετάρτην ώραν 
ή τελετή, καθ’ ήν οί μαθηταί τής σχολής Pia Casa di La- 
VOFO έψαλαν έπί τής πλατείας Σάντα Κρότσε τδν ύμνον τοΰ 
κ. Guido Corsiui, ού ή μουσική άπεμιμήθη τήν Άρμίδαν 
τοΰ μουσικοδιδασκάλου Σάρτη.

Μετά ταύτα συνεκροτήθη ’Ακαδημία ή φιλολογική τελετή 
έν τή Τ ε ρ ψ ι θ έ α (a Bellosguardo). 1 2Η Τερψιθέα( εινε, 
ώς δεικνύει τδ όνομα αύτής, μία τών θέσεων ιτής Φλωρεντίας, 
δθεν απολαύει τις τερπνοτάτης θέας έπί τοΰ άστεος καί έπί] της 
πλούσιας κοιλάδας, έν ή δ Άρνος κυλίει νωχελώς τά κύματα 
αυτού ώς ει έλυπεΐτο καταλείπων τήν εύδαίμονα εκείνην κα
τοικίαν. ‘Η θέα εκτείνεται μέχρι τών λοφίσκων τής Φιεζό— 
λης, έ,θα οί αρχαίοι Έτρούσκοι είχον ανεγείρει ακρόπο- 
λιν. ‘Ο Φόσκολος έτέρπετο λίαν έν τή Τερψιθέφ : Ο po
ster!, έλεγεν, aver tanto da comperare una villetta 
sul mio Bellosguardo, e quiri prepararmi un sepol- 
Cro ! Κατφκησε δέ έπί τινα χρόνον έν τή έπαύλει τοΰ Οπί- 
brellino καί συνέγραψεν ένταΰθσ τού ς ύμνους πρδς τάς Χά- 
ριτας (inni soavi, λέγουσιν έν 'Ιταλία, alle Grazie). “Ο
πως διαιωνίσωσι τήν μνήμην τοΰ ποιητοΰ έν τώ Ombrellino, 
άπεφάσισαν νά στήσωσιν έκεΐ λίθον καί επιγραφήν. Τφόντι 
δέ ό λίθος έστήθη πρδς τδ ανατολικόν μέρος τής επαύλεως. 
Επειδή δέ πάσα οιλολογική συνάθροισις δεν παρέρχεται κα

λώς, έάν μή γίνωσι πλεΐσται δσαι αναγνώσεις, οι θαυμασταϊ 
τοΰ Φοσκόλου ένεκωμίασαν αύτόν έν τε τώ πεζφ λόγω καί έμ- 
μέτρως. ‘Ο λόγος τοΰ κ. Perez διειρίθη ιδία.*  έν αύτώ ύπηνί- 
ξατο τάς παρηγοριάς, &;έν τή « Έδέμ ταύτη τοΰ ιταθικού πο
λιτισμού » ή φιλία γυναικδς « άξιου συμβούλου τού θελκτικού 
τούτου τόπου » fsimbolo digno della piu gentile fra le 

italiane provincie) έπεδαψίλευσεν είς τήν τετραυματισμένην 
καρδίαν τοΰ ποιητοΰ (anima ulcerata e spegnosa) δστις έν 
τή δυσθυμία αύτοϋ έλεγε συχνάκις « Δέν ύπάρχουσι φίλοι 1 » 
Το αυτό άντικείμενον έπραγματεύθη μετά πολλής έπιτυχίας 
κυρία τις έκ Βενετίας, διακριθεΐσα διά τών ποιήσεων αυτής, ή 
κυρία ‘Ερμηνία Fua Fusinato.

Τό εσπέρας ή Arena (l) Goldoni, άπαστράπτουσα έκ φω
τός, παρέστησεν έμμετρόν τι δράμα τοΰ Castelavecchio,iv<J> 
ήρως εινε ό Φόσκολος.

ΔΩΡΑ Δ’ ΙΣΤΡΙΑ.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
’Εκλογή Συζύγου.—Βρώτα τίς ποτέ τδν’Αρίστιπ

πον τί σύζυγον έπρεπε νά λ.άβη.— ’Αγνοώ, άπήντησεν ό φι
λόσοφος*  έάν μέν λάβης ώραίαν, θά σέ άπατήση*  εί δέ άσχη- 
μον, θά σέ δυσαρεστήση*  πλουσίαν, θά σέ έξουσιάση*  πτω
χήν, θά σέ καταστρέψη. Έκλεξε λοιπόν καί λάβε (2).

’Αγγλική ιδιοτροπία.— Αγγλος τις, Σαμουήλ 
Βαλδουάύν καλούμενος, τελευτήσας τήν 20 Μαΐου 1786, 
έσημείου έν τή διαθήκη του: « Οί συγγενείς μου θέλουν ρίψει 
τδ σώμά μου εις πλησιόχωρόν τινα ποταμόν είς πείσμα τής 
συζύγου μου, ήτις μέ έφοβέριζε δτι θά έλθη νά χορεύη έπι τοΰ 
μνήματός μου. »

‘Γ γ ι αί ν ο ι τ ε.—Συγγραφείς τινες άναφέρουσιν δτι κατά 
τδν Δ'. αιώνα έπι δημία τις ένέσκηψεν έν Ευρώπη, ής πρώτον 
σύμπτωμα ήτο τδ πτάρνισμα*  διό άμα τις έπταρνίζετο. τώ έλε- 
γον ΰγιαίνο ιτε.

‘Β παράδοσις αύτη εινε λελανθασμένη, διότι καί είς τούς 
“Ελληνας καί είς τούς Ρωμαίους έπεκράτει τδ έθιμον τούτο*  
μόνη δέ διαφορά υπάρχει δτι παρά τοΐς άρχαίοις τδ πταονί- 
ζεσθαι ήν σημεΐον υγείας, ή δέ παρ’ ήμϊν ευχή σήμερον 
ύ γι αίνο ιτε άπενέμετο εις τούς πταρνιζομένους ούχί ώς 
ευχή, άλλ ώς έπιβεβαίωσις.

Τδ γελοϊον συνοικέσιο ν. — Γελοιωδέστατου 
συνοικέσιον είχε τελεσθή έσχάτως έν Ολδαβιγκτών τής ’Αγ
γλίας. Ό ’Ιάκωβος Πόλκερ όγδοηκονταεξαετής ένυμφεύθη τήν 
δεσποινίδα Μαρίαν Βάγκ τδ ογδοηκοστόν δεύτερον τής 
ήλικίας της άγουσαν,‘0 ’Ιάκωβος Πόλκερ πρδ εξήκοντα περίπου 
ετών έλάτρευεν ένθέρμως τήν δεσποινίδα Μαρίαν Βάγκ, 
άλλ’ αύτη είχε προτάξει άείποτε καρδίαν σιδηράν είς τήν λα
τρείαν τοΰ σταθερού και έπίμονος έραστοϋ. Τέλος μετά εξη
κονταετή άντίστασιν ή σκληρά καί άδυσώπητος έρωμένη ένέ- 
δωκε*  δοθείσης δέ τής εύλογίας τοΰ γάμου οί νεόνυμφοι άνεχώ- 
ρησαν είς παρακειμένην τινα έπαυλιν δπως διέλθωσι τδν με
λίρρυτον μήνα του γάμου των.

‘Γπομονή. — ’Αμερικανός τις έξώδευσε τρία ολό
κληρα ετη έργαζόμετος όκτώ ώρας τήν ήμέραν δπως γνωρίση 
ακριβώς τόν αριθμόν τών έν τή ‘Αγία Γραφή ρήσεων, λέξεων 
καί γραμμάτων. Εύρε δέ δτι αύτη περιείχε 31,173 ρήσεις, 
71 3.692 λέξεις, καί 3,966,480 γράμματα. Τδ όνομα Σα- 
βαώθ άναφέρεται έν τή Βίβλφ 6,866 φοράς.

H ποικιλί α.—Συνέβη έν Σουηδία τδ άκόλουθον τρα- 
γικώτατον συμβάν έπί Ίωάννου τοΰ Β . Παρίστανον είς τδ θέ
ατρον τά πάθη τοΰ Χριστού. ‘Ο υποκριτής, δστίς έμελλε νά 
πλήξη διά τής λόγχης τήν πλευράν τοΰ ’Εσταυρωμένου, ύπδ 
τοΰ πάθους οίστρηλατουμενος, ένέπηξεν άληθώς τήν λόγχην 
είς τήν πλευράν τοΰ συναδέλφου του*  ό πληγωθείς κατέπεσεν 
από του σταυρου, αλλα δια τοΰ βάρους του έφόνευσε τήν παρά 
πόδας τοΰ σταυρού ύποκρίτριαν, ήτις παρίστα τδ πρόσωπον 
τής Μαρίας. ’Ιωάννης ό Β . δστις ήτο παρών, δργισθείς είτε 
διά τήν θηριωδίαν είτε διά τήν άνεπιτηδειότητα τοΰ ύποκριτοϋ. 
ορμοί κατ'αύτού καί τδν άποκεφαλίζει διά τοΰ ξίφους του. 
Τούτο ιδόντες οι θεαται, οΐτινες ύπερηγάπων τδν ύποκριτήν 
αυτόν ως τδν ίκανώτερον πάντων καί παροξυνθέντες διά τήν 
άλογον τοΰ βασιλείας αυστηρότητα, όρμώσι κατ’ αΰτοΰ καί 
τδν φονεύουσι. Τραγικωτέραν λύσιν δέν έλαβεν ίσως άκόμη 
καμμία έπί σκηνής τραγωδία.

Φ ο ν τ ε ν έ λ λ]ο υ άπάντησι ς.—Εις συναναστροφήν 
τινα έν ή συμπαρευρίσκετο καί ό διάσημος φιλόσοφος Φον- 
τενέλλος, προέβαλλον διαφόρους παραδόξους έρωτήσεις, με
ταξύ τούτων ή παραδοξοτέρί ήν ή ύπδ τής οίκοδεσποίνης 
προταθεϊσα έχουσα ούτως: Όποία διαφορά ύπάρ- 
χειμεταξύ έμοΰ καί ένδς ωρολογίου; Πάντες 
ηπόρουν περί τής άπαντήσεως, δτε ό Φοντενέλλος έγερθείς, 
— Η ύπάρχουσα διαφορά, κυρία μου, ειπεν, εινε ότι, τδ 
μέν ώρολόγιον μάς δεικνύει τάς ώρας, ύμεΐς δέ μάς κάμνετε 
νά τάς λησμονώμεν

Δημαρχική διατ α γή.— Κατά τδ 1791 τδ δη
μοτικόν συμβούλιον τοΰ ΣΤ’, τμήματος τών Παρισίων.έξέδοτο 
τήν άκόλουθον διαταγήν :

Α .— « Απαγορεύεται ρητώς είς τούς κύνας ή έν τοΐς να- 
» οΐς είσοδος*  οί παραβάτα*.  τής διαταγής ταύτης θέλουσιν 
» υιίόκεισθαι, έάν μέν ώσι κύνες τής ένορίας εις μαστίγω- 
» σιν, έάν δέ ξένοι είς εξήκοντα φράγκων πρόστιμου.

Β .— « Ινα μή οί ρηθέντες κύνες προφασισθώσιν έπί 
» άγνοια, ή παρούσα δημαρχική διαταγή τοιχοκολληθήσε- 
» ται ει; τάς κυριωτέρας οδούς τής πόλεως.

’Αδηφαγία. — ‘Ιστορείται πτρί τοΰ Κλαυδίου ’Αλ
βίου βασιλεύσαντος 1 98 ετη Μ. X. δτι ήμέραν τινα έφαγεν 
είς εν πρόγευμα 1 00 συκοφάγους,400 δστρείδια, 1 0 πέπονας, 
500 ροδάκινα καί μεγάλην ποσότητα σταφυλής.

Φάλων δέ τις καλούμενος κατεβρόχθισεν ένώπιον τοΰ Αύ- 
τοκράτορος Αύρηλιανοΰ έν πρόβατον, ένα μικρόν χοίρον, άρ- 
κετούς άρτους καί τδν άνάλογον οίνον.

Εις τών αγίων πατέρων ζήσας περί τάς άρχάς τής 5ης 
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εκατονταετηρίδας θεοδώρητος καλούμενος αναφέρει περί τίνος 
Συρίας γυναικός ήτις καί τοι τρώγουσα τριάκοντα πουλία ορ
νίθων καθ’ ημέραν, ποτέ δέν ειπεν δτι έχόρτασεν.

‘θ' αΰτοκράτωρ Μαξιμιλιανό; έτρωγε^καθ’ έκάστην εις’ τδ 
γεύμα του 40 λίτρα; βόϊον κρέας και έπινεν 20 βαυκάλεις 
οίνου,*‘11 αδηφαγία αΰτη έφερε τδν Αυτοκράτορα είς τοιαύ
την παχύτητα ώστε τά δύο του δάκτυλα μόλις έχώρουν εις 
τά ψέλλια τής συζύγου του.

Πλήν. βλαι αί διηγήσεις αΰται είσί μικρού λόγου άξιαι 
παραβαλλόμεναι μέ τήν ασθένειαν τού Αύτοκράτορος Βιτελ- 
λίου. Μανθάνομεν άπδ τδν Σουτάνιον, καθώς και άπδ άλ
λους άξιοπίστους συγγραφείς, δτι αί όδο'ι τής ’Ιταλίας καί αί 
δύο θάλασσαι, ή Μεσόγειος και Αδριατική, έβριθαν υπαλλή
λων ένασχολουμένων άποκλειστικώς είς τήν προμήθειαν τών 
καλλιτέρων φαγητών καί τών έκλεκτοτέρων ιχθύων διά τά 
πολυτελή συμπόσια τού Αύτοκράτορος, δστις έγευμάτιζε τε
τράκις τής ήμέρας μεταχειριζόμενος μεταξύ τών φαγητών 
του έμετικδν δπως κενώνη τδν στόμαχον καί τδν πληροί έκ 
νέου; Λέγεται προσέτι δτι ήτο τόσω κοιλιόδουλος ώστε πολ
λάκις διαρκουσών τών ιερών θυσιών εΐδον 'αύτδν άρπάζοντα 
τά έντόσθια τών ζώων ήμίψητα άπδ τήν πυράν καί κατα- 
βροχθίζοντα αύτά ενώπιον τού περιεστώτος πλήθους. ‘Οσά
κις δέ ειδοποιεί τούς φίλους του δτι ήθελε τιμήσει τήν τρά- 
πεζάν των διά τής παρουσίας του, ούτοι έτρεμον γνωρίζοντες 
οποία συμφορά τοΐς έπεφυλάσσετο, διότι έν μόνον γεΰμα τού 
Αύτοκράτορος έδύνατο νά τούς καταστρέώη. ‘Οάδελφός του 
Λούκιος Βιτέλλης τφ προσέφερεν είς έν γεύμα 2,000 ίχθύας 
καί 7,000 στρουθιών τδν μυελόν. Τά έξοδα τής Αύτοκρα- 
τορικής τραπέζης άνέβαινον είς 7,000,000 λίρας είς τδ 
διάστημα 4 μηνών. Είς τάς άποθήκας τών άνακτόρων ύπήρ- 

χον πάντοτε χιλιάδες στρουθιών, γλώσσαι, μυελοί ταών καΐ 
ούρα! έγχελύων.

Μακροβιότης. — *Εν  τινι χωρίφ τής Μοραβίας ζή 
χωρικός τις ήλικίας έκατδν πεντήκοντα επτά έτών, καταγι- 
νόμενος είσέτι είς άγροτικάς έργασίας. ’Εσχάτως, ό εφημέ
ριος τού χωρίου ίδών έν τοΐς βιβλίοις τής έκκλησίας δτι έν 
τή ένορίφ του υπήρχε τοιαύτης ήλικίας άνθρωπος καί περί
εργος ών νά τδν ίδη όφθαλμοφανώς, τφ έστειλεν αμαξαν«δπως 
τδν παραλαβή- ό γέρων έδέχθη μέν άλλ’ έπ'ι τφ δρφ νά 
υπάγη πεζή καί δχΐ έφ’ άμάξης, άπελθών δε παρά τώ έφη- 
μερίφ τω έδιηγήθη δτι διήλθε τδ πλεΐστον μέρος τού βίου 
του έν τή καλύβη του, δτι υπήρξε στρατιωτικός καί δτι ένυμ- 
φεύθη έκ δευτέρου εί; ήλικίαν έννενήκοντα έτών. Τδ γάλα καί 
τά γεώμηλα ήσαν πρδ ίκαρου χρόνου ή κυριωτέρα τροφή του.

Αί καρφοβελόνα I.—‘Η έφεύρεσις τών καρφοβελο- 
νών άναφέρεται είς τδν δέκατον έβδομον αιώνα. "Αγγλος τις 
συγγραφεύ; λέγει δτιήκουσεν ήμέραν τινά τδν πρέσβυν τής Σουυ 
ηδίας έρωτώντα δύο άλλους πρέσβεις πού ένόμιζον δτι έξωδεύ- 
ετο περισσότερο; χαλκός. —Είς τούς κώδωνας· άπήντησεν ό 
εΐ;. —Εις τηλεβόλα'εΐπεν ό έτερος.—Όχι, κύριοι, ύπέλα

βεν δ πρέσβυ; τής Σουηδίας, ή μεγαλειτέρα κατανάλώσις :οΰ 
χαλκοϋ γίνεται είς τάς καρφοβελόνα;.

Γ ε ν ν αιοψυχί α.— Δύο άξιωματικοί έλθόντες είς otpo- 
δράν διένεξιν μεταξύ-των άπεφάσισαν νά λύσωσι τήν έριδα 
διά τών δπλων, δθεν κα'ι ξιφουλκύσαντες έν τφ άμα έτέθη- 

σαν είς άμυντικήν θέσιν πριν δμως έπιτεθώσι κατ’ άλλή- 
λων, ό εΐ; έξ αύτών κράζει πρδς τδν έτερον— Δειλέ I ρίψον 

τό ξίφος I — Δέν τδ ρίπτω, άπεκρίθη δ έτερος, μέχρις δτου 
υπάρχει ραν'ις αίματος έν έμοί.—”£, λοιπόν έγώ είμαι γενναι
ότερος σου' ιδού τδ ρίπτω.

Γλισχρότης.— ‘Ο κύριος I.... κάτοχος ένδς τών 
ωραιωτέρων και μεγίστων μεγάρων τή; Κωνσταντινουπόλεως, 
εινε τοσούτον φιλάργυρος, ώστε καθ’ έκάστην έσπέραν, κατά 
τάς δέκα, συνηθίζει νά σημαίνη κώδωνά τινα, ΐνα σβύνωσι 
τά φώτα' ούαί δέ είς τδν έπιλήσμονα καί παρήκοον έκεΐ- 
νον θεράποντα δστις, παρελθούσης τής προσδιωρισμένης αύ
τής ώρας, άνάψ·ζΐ έστω καί έν έναυσμα έν τφ οίκφ.

Εσπέραν τινά κατά τάς ένδεκα, δ κύριος I... περίπατοί 
ήσύχως έν τφ κήπφ. Άλλ'αίφνίς ΐσταται έκπληκτος, πα- 
ρατηρήσας άμυδρδν φώς άπαυγάζον έκ τίνος λυχνίας έν τώ 
ύπερώφ.

Τρέχει, άνέρχεται τήν κλίμακα μ έ τά τέσσαρα, εισ
έρχεται έν τφ ύπερώφ καί συλλαμβάνει τήν ύπηρέτριαν αύ
τού γράφουσαν έν τή λάμψει λυχνίας. Πάραυτα έκρήγνυται 
είς ύβρεις.

— Άλλά, κύριε, λέγει διισηρεστημένη ή ύπηρέτρια,γράφω 
εις τήν μητέρα μου.

— Ιδού πώς μέ καταστρέφουν ! ’Ακούεις έχει, καίουσι τάς 
λ υ χ ν ί α ς μ ο υ, διά νά γράφωσιν είς τάς μητέρας των !

— Τάς λυχνίας σ α ς ; Άλλ’ άπατάσθε, κύριε, ή λυχνία 
αΰτη είνε ίδική μου, έπειδή τήν ήγόρασα σήμερον μέ ίδικά 
μου χρήματα άπδ τδν παντοπώλην

— A! A I, είπε μαλακύνων τήν φωνήν, τήν λυχνίαν ταύ
την ήγόρασα; μέ ίδικά σου χρήματα ;

— Βεβαίως, κύριε.
— ’Αξιόλογα ! Αξιόλογα I
Καί ταΰτα λέγων ό άγαθδς οικοδεσπότης κατέρχεται είς 

τήν βιβλιοθήκην, λαμβάνει έξ αύτής βίβλον τινά καί πορεύ
εται έν τφ ύπερώφ ινα άναγνώση είς τδ ιοώς τή; ύπηρετρίας.

Συζυγική τρυφερότης.— ‘Οπότε ένυμφεύθην, 
έλεγέ ποτέ τις πρδς φίλον του, τοσούτον ήρώμην της συζύγου 
μου, ώστε μοί ήρχετο δρεξις νά τήν φάγω.

— Τώρα δέ; τδν ήρώτησεν ό φίλος του.
— "Ω τώρα, λυπούμαι πολύ διότι δέν τδ έπραξα.
Ν έ ο ν φ ά ρ μ α κ ο ν κ ατ ά τού κατάρρου.—Πέτρε, 

έλεγε ποτέ τις πρδς φίλον του, δέν ήξεύρεις πόσον πάσχω έκ 
τοϋ κατάρρου- σύ δταν τδν εχτ^ς, τί κάμνει; ;

— 'Εγώ, αποκρίνεται άφελώ; ούτος, πτερνίζου,αι. .

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΩΝ.

‘Π φρικτοτέρα δλων τών παρεκτροπών, είς δσας έξετραχή- 
λισε τδν άνθρωπον ή θεοβλαβής δεισιδαιμονία, υπάρχει άναμ- 
φιβόλως ή παράλογος καί θεοστυγής ιδέα τοΰ νά νομΐζη δτι 
δύναται νά έξιλεώστρ τδ θειον διά τής έν δνόματι αύτοϋ σφα
γής καί θυσίας τών πλασμάτων τών ιδίων χειρών τοΰ Δημι- 
ουργοΰ.

Είς δλα σχεδόν 
τά άρχαΐα έθνη 
άπαντάται ή βάρ
βαρος καί άποτρό- 
παιος αΰτη συνή
θεια τής άνθρωπο- 
θυσίας. Οταν οί 
Ελληνες έξες-ρά- 

τ ευον κατά τής 
Τρφάδος, κατελή- 
φθησαν αίφνηςύπδ 
μεγάλης νηνεμίας 
είς τήν Αύλίδα’ έ- 
ρωτήσαντες δέ τούς 
μάντεις, έμαθον 
παρ’ αύτών δτι ό 
Ποσειδών διά νά 
τούς άπαλλάξη ά- 
πήτει άπδ τδν Ά- 
γαμέμνονα νά θυ- 
σιάση τήν θυγατέ
ρα αύτού έπί τού 
βωμού τής Άρτε- 
μιδος (α).

Μετά δέ τδν φό
νον τού Έκτορος 
δ Άχιλλεύς κατά 
τήν κηδείαν τοΰ 
Πατρόκλου θυσιά
ζει έπί τής νεκρι
κής αύτού πυράς 
δώδεκα νέους Τρφ· 
α<,· κατά δέ τήν 
άπδ Τρφάδος έπι- 
στροφήν των 1 Ελ
λήνων τδ φάσμα 
τβϋ Άχιλλέωςπα- 
ρουσιασθέν απαι
τεί νά θυσιασθή έπΐ τού τάφου αύτού ή θυγάτηρ τού Πριάμου 
Πολυξένη (β).

Οί Σκύθαι έθυσίαζον ομοίως πρός έξιλέωσιν τών έφεστίων 
θεών δλους τούς έπΐ τής χώρας αύτων συλλαμβανομένους ξέ
νους. Οί δέ 'Ινδοί καί τά πλεΐστα τών εθνών τοΰ παλαιού καί

(α) Εύριπ. ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι.
(β) Εύριπ. ‘Εκάβη.

ΜΕΝΤΟΡ. Τόμ. Β. Τεύχος ΚΔ.

γνωστού κόσμου κατείχοντο επίσης κατά τούς αρχαίους αυτών 
χρόνους ύπδ τής θεοστυγούς ταύτης δεισιδαιμονίας.

Κατά δέ τήν άγίαν Γραφήν καί οί υίοί 'Ισραήλ υπέπεσαν 
ομοίως είς τήν βδελυρίαν ταύτην, προσενεγκόντε; εις θυσίαν 
έπΐ τοΰ βωμού τού Μολδχ καί Ταφέθ τούς υιούς καί θυγα
τέρας αύτών (α).

Καί αύτοΐ δέ οί Ρωμαίοι κατά τήν άκμήν τού πολιτισμού αυ
τών προσέφερον άνθρώπιναθύματα είς πολλάς θυσίας, κατά τήν 

μαρτυρίαντού Πλι- 
νίου. Είς δλα δέ τά 
νεώτερα έθνη τής 
Αμερικής εύρέθη 
έπίσης διά νόμου· 
καθιδρυμένη ήβδε- 
λυρά αΰτη έξύβρι- 
σις τή; θεότητος. 
Άλλ’ έξ δλων τών 
υπουργών τοιού - 
των αίμοβόρων θε
οτήτων, οί Δρυίδαι 
υπήρξαν οί θεμελι- 
ώσαντες καί τελεί - 
οποιήσαντες μάλ
λον τών άλλων 
τήν άντίθεον ταύ
την λατρείαν ή 
ετυμολογία τοϋ 
ονόματος τούτου 
τών Δρυίδων έγινε 
παραίτιος μεγά
λων λογομαχιών 
μεταξύ πολλών έκ 
τών νεωτέρων κρι
τικών, φιλολογη- 
σάντων τά λεξικά 
δλων τών’Ασιανών 
έθνών, διά νά εΰ~ 
ρωσι τήν καταγω
γήν καί σημασίαν 
τής λέξεως ταύ
της· ή δέ ώς πιθα - 
νωτέρα κριθεΐσα έ- 
ξήγησις εινε, δτι 
ή λέξις αΰτη εινε 
Γαλατική σημαί- 
νουσαιερέα μάγον.

Καί τφ δντι οί Δρυίδαι ήσαν όχι μόνον οί ιερείς τοϋ Τε- 
τατές (οστις ήτον ό Ζεύς τών Βρεττανών καί Γαλατών) άλ- 
λ' άκόμη καί διερμηνείς τών άποκρίσεων τάς οποίας ό θεό;, 
έδιδεν, οσάκις ήοωτάτο κατά τάς θρησκευτικά; οιατυπώσεις' 
ούτοι πρδς τούτοι; είχον άρπάσει τήν διχαστικήν έξουσίαν, 
καί άν τις έτόλμα νά παραγνώριση τήν δικαιοδοσίαν αύτών,.

(α) *Ιερεμίας Ζ', 31 καί ΛΒ , 35.
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εις τόν τοιοΰτον άπηγόρευον τδ νά πλησιάση εις τάς θυσίας, 
χαί άνεθεμάτιζον αύτδν έν όνόματι τοϋ Τετατές.

Οί Δρυίοαι πρδς τούτοις έπεμελ.οΰντο τούς ασθενείς δχι 
μετερχόμενοι την ιατρικήν, άλλά υποσχόμενοι τήν θεραπείαν 
διά τής μεσολαβήσεως αύτών παοά τω θεφ’ και δταν μέν ή 
ασθένεια ήτο συνήθης, ό; θεδς ευχαριστείτο εί; τήν θυσίαν 
τινων ζώων, άλλ' άν ή άσθένεια ήτον επικίνδυνος, ό ασθε
νών ώφειλε νά έξαγοράση τήν ιδίαν αυτού ζωήν διά τής είς 
θεδν θυσίας άλλου άνθρώπου.

Οι Δρυιοαι ούτοι ειχον εισάξει τήν συνήθειαν τών ανθρω
πίνων όλοκαυτομάτων, τά όποια οί Γαλάται μετεχειρίζοντο 
κατά τάς μεγάλας δημοσίους συμφοράς, καί δτε έξεστράτευον 
κατά τίνος δυνατού εχθρού· εις τοιαύτην δέ περίστασιν κα- 
τασκευάζοντες έκ ξύλων γιγαντιαΐον άγαλμα είς σχήμα άν
θρώπου ορθώς ίσταμένου, καί εχοντος κρεμαμένσ; τάς χεΐ- 
ρας καί άνοικτά τά σκέλη, ώς φαίνεται έπί τής όπισθεν ει
κονογραφίας, έπλήρουν αύτδ έσωθεν έξ άνθρώπων καταδεδι- 
κασμένων έπί διαφόροις έγκλήμασιν έάν δέ ό αριθμός τού
των δέν έξήρκει νά πληρώσφ τδ κολοσσαϊον τούτο άγαλμα, 
ήρπαζον έκ τών οδών άδιαφόρως τού; τυχόντας καί τούς έρ- 
ριπτον έν αύτφ" έπισωρεύοντες δέ πέριξ αύτού καυσίμους υλας, 
έβαλον πύρ καί συνέκαιον μετ' αύτού ζώντας τούς δυστυχείς 
πρδς έςιλέωσιν τού θεού αύτών.

ΟΜΙΛΙΑ
τοϋ κ. Α. Τόμπρα γενομένη τήν 28 ’Ιουνίου 1871 

έν τφ έλλ. Σχολείω τών Κυδωνιών πρδ τής 
ένάρξεως τών δημοσίων έξετάσεων GJ-

Σε β α σ τ ή όμήγυρις.

Διανύσαντες θεία συνάρσει τδ ένες-ώς σχολικόν έτος, προσεο- 
χομεθα σχεδόν aπάντες, οΐτε διδάξαντες κα'ι οί διδαχθέντες, 
όπως ένώπιον ύμών ώ; ανωτάτων έποπτών καθυποβάλωαεν τά 
έργα ήμών. ΐνα ακριβέστερου και δικαιότεοον πεοί τε τής πα- 
ρουσης και τής μελλούσης τών τής πόλεως ημών σχολείων κα- 
ταστασεως κρίνήτε και εύσυνειδητότερον περί τών άναγκών 
αύτών εν τφ μέλλοντι συσκεφθέντες τά δέοντα άποφασίσητε.

Άναδεξάμενοι δέ ίδίώς ημείς κατά τδ ένεστώς σχολικόν έτος 
τήν διεύθυνσιν απάντων τών τής πόλεως σχολείων, ήν ή προ- 
κατοχος Σ. 'Εφορία κατά τδν παρελθόντα Αύγουστον άνέθηκεν 
ήμΐν, μετ' εύσυνειδησίας ένηργήσαμεν δ,τι τδ καθήκον τιμίου 
άνδρδς και τδ πνεύμα τού διορισμού ήμών ώς Διευθυντοϋ ύπη- 
γόρευσεν. "Οθεν τήν σπουδαίαν ταύτην αρχήν μετά θάρρους

(Ι) Τήν άνάγνωσιν τής σπουδαίας ταύτης ομιλίας συνιστώ- 
μεν τοίς άναγνώσταις τού Μέντορος. ‘Ο καθηγητής κ. Δ. Τόμ- 
πρας, γνωστός τφ-καθ’ ήμάς λογίφ κόσμφ, έτι γνωστότερος 
διατελεΐ καί τοίς έν Σμύρνη, εις τήν Εύαγγελικήν Σχολήν 
τής οποίας άλλοτε είχε διδάξει.

αναλαβόντες καϊ συμφώνω; πρδς τάς εύχάς τής φίλης πατρίδας 
τά δέοντα ένεργήσαντες, όφείλομεν νά δηλώσωμεν ένώπιον 
ήμών σήμερον διά βραχέων τάς είς’τήν Έλλ. σχολήν ιδίως 
μεταβολάς, ών άνευ άδύνατον ήτο οΐτε πόροι τής διαδόχου έφο- 
ρίας νά έπαρκέσωσι, πολλών μισθών τοίς διδασκάλοις άπδ πολ- 
λοϋ χρόνου όφειλομένων, καί οί προσδοκώμενοι καρποί κατά 
τήν ήμετέραν ταπεινήν κρίσιν έν τφ μέλλοντι νά παραχθώσι.

Συγκεφαλαιοΰνται δέ αί μεταβολαϊ αύται έν ταίς εξής’ 
έξετάσαντες δήλον δτι μόνοι ημείς κατά τδν παρελθόντα Αύ
γουστον έγγράφως τε καί προφορικώς άπαντας τούς προελθόν- 
τας μαθητάς, είτε εγγεγραμμένους τδ πριν είτε νεωστί τδ πρώ
τον τότε παρουσιασθέντας, καί τήν ικανότητα αύτών, κατά τδ 
δυνατόν, άκριβέστατα διαγνώσαντες, άπεφασίσαμεν άντί τών 
πέντε τάξεων, αϊτινες κατ’ άνάγκην έπρεπε συμφώνως πρδς τδ 
έπικρατούν σύστημα νά γείνωσι, νά προτείνωμεν τρεις μόναι 
τάξεις έφέτος νά σχηματισθώσι, πρδς μόνον τδ συμφέρον τής 
σπουδαζούσης νεότητος άποβλέψαντες, καί τάς προβλεπομένας 
επικρίσεις παριδόντες, χωρίς μηδένα δπισθολογισμδν νά έχω- 
μεν.

Δευτέρα δ’ ούχ ήττόν τής πρώτης σπουδαιοτέρα μεταβολή 
άναγκαία έκρίθη ή εξής. Έπειδή δήλον δτι σκοπός τής έν Κυ- 
δωνίαις Σχολής εινε, κατά τήν γνώμην τής διαδόχου Σ. ’Εφο
ρίας. ούχί τδ καθιστάν τούς έν αύτώ μσθητευομένους ιδίως εις 
τά τής εμπορίαις επιτηδείους, άλλά καθόλου μέν πολίτας χρη
στού; καί ωφελίμους τή τε πατρίδι καί έαυτοΐς, ίδια δ' ικανούς 
πρδς τδν πρακτικόν έν γένει βίον, διά τοΰτο έν τφ τής Σχολής 
κανονισμφ έγένετο ή προσήκουσα μεταρρύθμησις τών τέως δι- 
δασκομένων μαθημάτων καί μάλιστα τών θρησκευτικών καί 
φυσικομαθηματικών, ών ό ορθός καί εύλογος συνδυασμός ού μό
νον τήν διάνοιαν, άλλά καί τδ θρησκευτικόν τής σπουδαζού
σης νεότητος συναίσθημα κρατύνει καί κατά τδ πνεύμα τού 
χριστιανισμού προσηκόντως ρυθμίζει’ Διότι κατά τάς ύγιεστά- 
τας πα.δαγωγικάς άρχάς άνευ τής αδιαιρέτου ταύτης δυάδος 
δ άνθρωπος οΰδαμώς άποδεικνύεται τδ αριστούργημα τής παν
τοδυναμίας, τής σοφίας καί τής άγαθότητος τοϋ Ουρανίου πα
τρός, τοΰ πλάσαντος μέν αύτδ έκ τοϋ χοδς κατά τό σώμα, ζωο- 
ποιήσαντος δέ διά τής πνοή; τής ζωής, ΐνα ύπάρχη έπί τής 
Γής ζώσα καί ορατή εικών αύτού, δπερ ό άληθής τοΰ άνθρώπου 
προορισμός.

’Επειδή δέ έπί πάσι τούτοις όμολογουμένως ένυπάρχουσι 
τφ άνθρώπφ έμφυτοί τινες νόμοι δι’ ών δ,τε νους καί ή έλευ
θέρα αύτοΰ θέλησις άναπτύσσονται κα'ι κρατύνονται καί ούτως 
ικανός γίνεται ό άνθρωπος ού μόνον είς τδ νά γνωρίση, άλλά 
καί οιά παντδς τοΰ βίου νά σπεύδη είς τήν δυνατήν πρδς τδν 
θεδν έξομοίωσιν. ένομίσαμεν πρρς τούτο συντελεστικώτατον 
άνά πάν σάββατον ή μετά τά μαθέ ματα τής προτεραίας έκάστης 
τών καθιερωμένων τής Σχολής εορτών ίνά συγκαλώμεν έν τή 
μεγάλη τής Σχολής αιθούση άπαντας τούς μαθητάς, δπως τάς 
πρακτικωτάταςϊτών τής κατά Χριστόν καί τήν άλλην φιλοσοφίαν 
'Ηθικής διδασκαλίας άρχάς, διά τρόπου σαφούς καί ποδς τήν 

διανοητικήν απάντων τών μαθητών άνάπτυξιν προσήκοντος, 
άκροαματικώς άναπτύσσωμεν καί τά εύγενή καί εύσεβή των 
παίδων αισθήματα ούτω διαμορφώμεν, ώστε ούτοι βαθμηδόν καί 
κατ' ολίγον καί πολλάκις διά καταλλήλων παραδειγμάτων τα 
αύτά έγγράφως κατ’ οίκον έκθέτοντες νά συνειθίζωσιν ικανοί 
νά γίνωνται δχι μόνον πολλά των τοϋ προτέρου των βίου 
άτοπα έν συνειδήσει έκαστος, κατά λόγον πάντοτε τής ήλικίας 
καί τής πνευματικής έκάστου άναπτύξεως, νά καταδικάζη καί 
έν μέλλοντι νά άπορρίπτη, άλλά καί έν περιπτώσει, καθ’ ήν 
μετά τάς επανειλημμένα; νουθεσίας είς τά αύτά ή δμοια άτοπή- 
ματα διά κακήν εξιν ήθελον περιπέσει, δικαίως καί διά τρόπου 
μηδαμώς εις τήν άνθρωπίνην αξίαν άπάδοντο; τιμωρούμενοι, 
νά μή δύνωνται πρδ; τόν τιμωρούντα διδάσκαλον κακίαν τινά 
ή άλλην οίανδήποτε έλλειψιν ν’ άποδίδωσι. Διότι, κύριοι, ε- 
χουσι καί οί παΐδες τήν λογικήν αυτών ικανότητα, ήτι; ώς έπί 
τό πολύ, καθ’ ώρισμένας μάλιστα περιστάσεις, είνε όρθοτάτη, 
ώ; ή,τε πείρα καί αί έκ ταύτης τών σπουδαίων παιδαγωγών 
παρατηρήσεις έπιμαρτυροΰσι. Τή; κρίσεω; δε ταυτη; μάρτυρας 
έπικαλούμενοι άπαντας σχεδόν καί ύμάς, είτε όντας είτε μή 
γεννήτορας, τελευτώ τόν λόγον, άφ’ ού διά βραχέων αναπτύξω 
ΰμΐν όποια τά άποτελέσματα τών καλών ή κακών πσραοειγ- 
μάτων ού μόνον τών γονέων, άλλά καί τών οιδασκάλων καί 
τών άλλων των συγχρόνως έν τή αύτή κοινωνία συμβιούτων, 
άρχόντων τε καί ιδιωτών.

Έν τών σπουδαιοτάτων, κύριοι, μελημάτων ού μόνον παν
τός φιλοσόφου, άλλά καί παντός επιστήμονας καί μάλιστα φι
λοσόφου παιδαγωγού είνε ή φιλοσοφική αύτού τοΰ ανθρώπου 
ήτοι αύτής τή; ανθρώπινη; φύσεως έρευνα, ήτι; δσφ συντονώ- 
τεοον καί άκριβέστερον γί/εται, τοσούτφ μάλλον τό καλύπτον 
αύτήν μυστήριον αποκαλύπτεται. Παραλιπόντε; δέ τά λοιπά 
τά ποδς τόν σκοπόν τούτον προσφορώτατα κρινόμενα, περιορι- 
ζόμεθα σήμερον εί; τήν έξέτασιν ενός τών σπουδαιοτάτων νο
μών καί πάντων μέν τών άλλων έμψύχων δντων, μάλιστα δε 
πάντων τοΰ άνθρώπου. Καλείται δέ ούτος Νόμος τή; άπιμιμή- 
σεως, δςτις δύναται νά θεωρηθή ώς εί; τών μεγάλων άξόνων, 
έφ’ ών στρέφονται καί άναπτύσσονται αί σπουδαιόταται τής έμ- 
ψύχου φύσεως ένέργειαι καί πράξεις’ διότι διά τοΰ νόμου τού
του, δστις καί πρός άπομίμησιν έμφυτο; ορμή καλείται, έκα
στον τών έμψύχων άφομοιοϋται τρόπον τινά καί διαπλάσσεται 
συμφώνως πρός τά προγενέστερα, τών όποιων καί αύτά δή τά 
ήθη καί αύται αί έξεις έν τή τών γενών διαδοχή έκάστοτε άνα- 
φαίνονται καί άναγεννώνται. Καί τφ δντι, κύριοι, έν δλφ τφ 
γνωστω ήμϊν κόσμφ ούδέν άλλο θεώμεθα ή τήν τοιαύτην τών 
έμψύχων δντων άμοιβαίαν μαθητείαν τε καί άπομίμησιν, ήτις 
συνεχώς καί άδιαλείπτως άπάσα; τά; τού άνθρώπου μάλιστα 
πράξεις ρυθμίζει καί κανονίζει, "ΐνα δέ έννοήσήτε άκριβάς τήν 
ισχύν τοΰ νόμου τούτου καί κατίδητε όποιαν έχει έπιρροήν καί 
πρός αυτόν τόν ήθικόν τοϋ άνθρώπου προορισμόν, ούδεμίαν άλ
λην παρατήρησιν έχετε, κύριοι,νά κάμητε παρά τήν εξής. Έξε 
τάσατε καλώς νέον τινά συμπολίτην ύμών, άμα άπό μεγαλοπό- 

λεως’Ασιατικής ή Εύρωπα ΐκής, άπό Κωνσταντινουπόλεως π · 
χ. ή Παρισίων έπανελθόντα καί άμέσως θά κατανοήσητε τήν 
ισχύν τή; περί ή; ό λόγο; πρό; άπομίμησιν ορμής, διότι έν 
αύτφ ού μόνον διαφοράν περί τήν ένδυμασίαν καί τους τροπους 
τοΰ φέρεσθαι, άλλά καί εις τήν διανοητικήν καί ηθικήν αυτού 
μόρφωσιν, καί τό θαυμασιώτατον, καί εϊς αύτόν τή; φωνής τον 
τόνον καί εί; αύτάς τοΰ σώματος τάς κινήσει; θά παρατηρήσητέ 
τι ξένον, δπερ τοσούτφ ύπερβολικώτερον πρό; ύμάς θά φανή, 
δσφ νεώτερος ό συμπολίτης ήμών άπό τής πατρώα; έστίας 
άπεμακρύνθη, ή δσφ πλειότερον χρόνον μετά τών πολιτών τής 
μεγαλοπόλεως έκείνη; διέτριψεν.

Εύλόγως άρα έξοχός τις άνήρ έλεγεν δτι άρκεΐ πολλάκις τό 
Βερολΐνον ή τού; Παρισιού; νά έπισκεφθή τις, διά νά άναπτυ- 
χθή’ διότι παρετηρήθη δτι έν ταίς τοιαύταις κοινωνία'.; καί ό 
άγροικότατο; τών χωρικών μετά τών έξοχωτέρων έαυτοΰ νόων 
συναναστρεφόμενός, θά έξαναγκάση, ούτως ειπεΐν, τόν θαυ
μασμόν τών πρότερον αύτοΰ τήν άγροικίαν καί άμάθειαν γνω- 
ριζόντων.

Έπιρρέει δέ ό νόμος ούτος έπωφελέστατα ού μόνον εις τήν 
τών επιστημών, τεχνών καί πάσης καθόλου βιομηχανίας ά- 
νάπτυξιν, άλλά καί είς αύτά τοΰ οικογενειακού βίου τά έργα, 
δπερ κάλλιστα ήδυνάμην ένταΰθα ν’ άποδείξω, άν τό βραχύ 
τοΰ χρόνου μή έκώλυεν. ‘Γπό τού αύτοΰ δέ τούτου οί άνθρω
ποι πρός τόν αύτόν σκοπόν διευθύνονται, πρό; τό αύτό έπιχεί- 
ρημα προσηλούνται, εί; τήν αύτήν έργασίαν προσάγονται, καί 
περί τήν αύτήν ιδέαν ή δόξαν άσχολοΰνται. Αξιόν δέ παρα- 
τηρήσεως ένταΰθα είν’ δτι οί φιλόπονοι τών ανθρώπων διά μέν 
τή; ένώσεως καί τή; κοινωνίας άλλήλων ισχυροί, διά δέ τής 
διαιρέσεως καί άπομονώσεω; άσθενεϊς γίνονται, έν ω διά τής 
άλλήλων μαθητεία; τε καί άπομιμήσεω; κρείττονε; εαυτών κα- 
θιστώνται.

‘Ομοίως δέ άξιον παρατηρήσεω; είνε δτι τό τής μιμήσεως 
τούτο φαινόμενου χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τόν άνθρωπον, παρ'ώ 
παρατηρεΐται δτι αύτομάτως πως άναπτύσσεται πριν ή τό πα- 
ράπαν ύπό τή; σκέψεω; έν αύτφ παραχθή. Εντεύθεν, κύριοι, 
καταφαίνεται δτι ή θεία Πρόνοια, ΐνα πρός άγαθόν τ', τέλος 
ήμάς κατευθύνη, ήθέλησεν ώστε τό μιμεΐσθαι σχεδόν άκούσιον 
καί αύτόματον τρόπον τινά έν ήμΐν νά ένυπάρχει. Μάλιστα δέ 
πάντων όί τρυφερώτατοι παΐδες ιδίως πρό; άπομίμησιν τών άλ
λων όρμωσι, διότι τό τή; ψυχή; αύτών ευκίνητον ισχυρότερον 
πάση; άλλη; ήλικίας είνε, καί διότι κατά τήν εύφυά σοφού 
τίνος παιδαγωγού παρατήρησιν, έπειδή στερούνται άκόμη οί 
παΐδες τής άναγκαία; τοΰ λογικού άναπτύξεως, εύχερέστερον 
ούτοι κα» καλλίτερον κατά τι παράδειγμα βλέπουσιν ή άφ’ ε
αυτών ένεργοϋσι. Καί τφ δντι, κύριοι, τίς έξ ύμών νήπια τέκνα 
έχων ή τρυφερωτάτης ήλικίας συγγενείς δέν παρετήρησε πολ- 
λάκις μετά θαυμασμού πόσον ευκόλως ιδιοποιούνται άπάσας 
τοϋ σώματος τά; κινήσεις, τά ήθη ή τά; έξεις τών γονέων ή 
άλλων συγγενών, μεθ’ ών συμβιοΰσιν ή οπωσδήποτε σχέσιν 
τινά έχουσιν ; ή τί; εξ ύμών δέν παρετήρησε μεθ’ άπάσης εύ- 
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χαριστήσεως οί παϊδες τούς εαυτών πόδας προς μουσικό ν τι ορ
γάνου ρυθμίζουσι; ή πηδώσιν, όπόταν αύτδ κρουόμενον άκούω- 
σιν ;

’Αξιοπαρατήρητου δ’ έν παρόδφ εινε δτι κατά τάς διαφόρους 
τοϋ βίου ήμών ηλικίας κα'ι διάφορα έπιζητοΰμεν οί άνθρωποι 
νά μιμώμεθα πράγματα. Οΰτω π. χ. έν τή ήβική ή νεανική 
ήμών ήλικίφ συνηθέστατα περί τά θέλγοντα ασχολούμεθα, έν 
δέ τή καθεστηκυίφ ήλικία περί τάς διανοίας κα'ι τάς τών άλλων 
δόξας φερόμεθα, ένφ κατά τήν γεροντικήν ήλικίαν τοσοΰτον ή 
άπομίμησις έξασθενεΐ, ώστε μετά μεγίστης δυσκολίας οί γέρον
τες παραδέχονται τάς νέας δοξασίας καί μετ’ ίσχυρογνωμοσύ- 
νης οΰ σμικράς έν τοϊς άρχαίοις έθεσιν έμμένουσιν.

‘Ικανά, κύριοι, νομίζω δτι είπομεν, δπως άποδείξωμεν δτι 
ή πρός άπομίμησιν ορμή εΐνε τρόπον τινά ή βασιλ'ις και δέ
σποινα τοΰ ήμίσεως ήμών βίου, έπωφελέστατα έπενεργουσα 
έπΐ πάντα τόν τε ηθικόν καΐ πνευματικόν βίου οΰ μόνον των α
τόμων, άλλά καί αύτών των έθνών. Παραδείγματα δέ πρός έ- 
νίσχυσιν της άληθείας ταύτης έχομεν άπειρα έν τή καθόλου 
ιστορία, τά όποια συντομίας χάριν σήμερον παραλείπομεν. 
Αλλ’ δσον, φίλοι συμπολΐται, άναγκαία και έπωφελής κατά 
τά είρημένα εις τόν βίου τοΰ άνθρώπου εινε ή έμφυτος αϋτηόρ- 
μή, τοσοΰτον πάλιν άφ’ ετέρου όλεθρία καϊ έπιβλαβής καθ
ίσταται, όπόταν ό άνθρωπος διεφθαρμένα ήθη κα'ι φαϋλα παρα- 
δείγμαμα έξ απαλών ονύχων παραδειγματίζεται. ’Εντεύθεν 
λοιπόν κατανοείτε διά τί ή Σ Αΰτοκρατορική Κυβέρνησεςτοΰ Κρα- 
ταιοτάτου καί Γαληνοτάτου Σουλτάν Άβδούλ Άζιζ Χάν τήν 
κοσμιότητα καί τάξιν διά τών αρμοδίων αυτής υπαλλήλων συ- 
νιστά καΐ διά τί μεγίστην καταβάλλει φροντίδα καΐ επιμέλειαν 
δπως απαν τό φιλήσυχου υπήκοον ΰπό τών φαύλων μή διαφθεί- 
ρηται, δι’ ειδικών νόμων έπιτάττουσα ϊνα έν ταΐς όδοϊς, τοίς 
καφενείοις καΐ πανταχοΰ, δπου πολλοί έπΐ τό αύτό συνέρχον
ται, ή προσήκουσα κοσμιότης εις τε τούς λόγους καί τά έργα 
ΰπάρχη, εύλόγω;’διότι έν τή πατρική αύτής συνέσει κατεΐδεν 
δτι διά τήν έμφυτον ταύτην ορμήν τά χρηστά τών νέων ήθη 
καταφθείρονται, ούδέν άλλο δυστυχώς καθ’ οδόν βλεπόντων ή 
έκάστοτε άκουόντων ή άσεμνα άσματα, ακόσμους χειρονομίας, 
ή, τό πάντων δεινότατου, προπηλακίσεις καί ύβρεις τών δυστυ
χών άναπήρων ή νοερώς βεβλαμμένων γερόντων.

Τά είρημένα πάντα καί υμείς, φίλτατοι συμπολΐται, ύπ’ δ- 
ψιν ύμών έχοντες, έάν τό πολυτιμότατον ύμών κτήμα, τά 
ύμέτερα φιλομαθή καΐ φιλότιμα τέκνα, άπό τής όλεθρίου 
τών κακών παραδειγμάτων άπομιμήσεως θέλητε νά προφυλά- 
ξητε, απαντα τόν ΰμέτερον βίον τόν τε έν οίκφ καΐ τόν έν πο
λιτεία, κατά τά πολυτιμότατα τών ΰμετέρων προγόνων πα
ραγγέλματα καί τήν αγαθήν τής Αΰτοκρατορικής Κυβερνήσέως 
θέλησιν ρυθμίζετε, πάσαν διά παντός έπιμέλειαν καί φρον
τίδα καταβάλλοντες ούχί τοσοΰτον εις άπόκτησιν θνητού θη
σαυρού χρημάτων καΐ κτημάτων, δςτις όμολογουμένως έφή- 
μερο; εΐνε, δσον είς τήν τοΰ πρέποντος καί άνεκτιμήτου θησαυ
ρού τής δικαιοσύνης καί τής άλλης άρετής, ής άνευ πάντα τά 

κτήματα καί χρήματα καΐ πάν άλλο έπίγειον άγαθόν μάται
ου τι φαίνεται καΐ ώς έπί τό πολύ πρός τήν διάδοχον υμών νε
ότητα καταστρεπτικόν.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΙ'.
Άπό δλα τής γής τά ζώα, αί μέλισσαι καΐ τά μυρμήγγια 

εΐνε τά κοινωνικώτερα, τά φιλικώτερα, τά μηχανικώτερα καΐ 
τά πλέον προβλεπτικά ! ‘Η μονήρης ζωή εΐνε ασυμβίβαστος 
πρός τήν φυλήν των καί δέν δύνανται νά ζήσωσι μήτε νά δια- 
τηρηθώσιν, άν δέν εΰρίσκωνται συνωδευμένα είς μυριάδας. 
Άσπάζονται άλληλα τά μυρμήγγια, οσάκις συναντώνται, καΐ 
ή έντεχνος αρχιτεκτονική τών μελισσών έξέπληξε τούς μαθη- 
τάς τοΰ Ικτίνου καί τούς αρχιτέκτονας τής Βερσαλλίας, τών 
Παρισίων, τής Βενετίας καί τής ‘Ρώμης’ άλλ' έκεΐνο, τόόποΐον 
έπροξένησε θάμβος εις τόν φιλόσοφον ’Αριστοτέλην καΐ έδίδαξε 
πάμπολλα τόν άπρονόητον Ναπολέοντα, είς τήν ‘Αγίαν ‘Ε
λένην, εΐνε τό προβλεπτικόν τών δύο τούτων είδώντών έντό- 
μων, μυρμήγγων καί μελισσών.

’Εκτεθειμένα είς τά βάθη τών σπηλαίων τά μελίσσια, έν τφ 
μέσφ τοΰχειμώνος—κεκλεισμένα είς τάς όπάς τών άντρων τό 
πλειότερον τής δριμύτητος τών ώρών τοΰ χρόνου—άπονεναρκω- 
μένα ενεκα τών χιόνων,τοΰ ψύχους καΐ τοΰ παγετού—βλέ- 
ποντα νεκράς τών άνθέων δλων τάς μητέρας καΐ τό πρόσωπον 
τής γής γυμνόν άπό τής άνοίξεως καΐ τοΰ θέρους τά δένδρα, 
φυτά και χόρτα, ήθελον έξαλειφθή, άν ή φύσις δέν τά έπροί- 
κιζε μέ τό δώρον τοΰ νά προνοώσι τάς μελλούσας άνάγκας τής 
διατηρήσεώς των’ τό αύτό θά συνέβαινε καί είς τά μυρμήγγια.

1Η μέλλουσα καί πρώτιστη άνάγκη παντός λογικού και άλο
γου ζώου εΐνε ή τροφή. Είς δλας τάς ζωτιχάς καΐ λογικάς άνάγ
κας δύνανται νά άνθέξουν τά ζώα, άλλ' εις τής τροφής τό αύ- 
θόρμητον ούτε λέοντες, ούτε ήμίθεοι δύνανται νά άντιστα- 
θώσιν.

Αί μέλισσαι καΐ οί μύρμηγγες, ούτω παρά τής’φύσεως ώρ- 
γανισμέναι, γίνονται πρωτότυποι οδηγοί καΐ διδάσκαλοι είς 
τούς άνθρώπους. Οί άνθρωποι, ώς χειραγωγούμενοι ΰπό τοΰ 
Λογικού, δέν εΐχον άμεσον άνάγκην άπό τό δώρον τοΰ Προ- 
νοεΐν*  μ δλον τοΰτο δέν εΐνε άμοιρος τούτου ό άνθρωπος. 
Μάλιστα εΰρίσκονται άτομά τινα τής άνθρωπίνης φυλής, παρά 
τοίς οποίοις ή δύναμις τοΰ Προνοεΐν ΰπάρχει τόσον πολλά 
άνεπτυγμένη, ώστε ό Καΐσαρ, ό Θεμιστοκλής, ό ’Αννίβας 
καΐ πολλοί τοιούτοι τής‘Ιστορίας άνδρες έκέκτηντο είς ύψη- 
λόν βαθμόν τό τοιούτον τής φύσεως δώρον.

Εΐνε ευτυχή έκεΐνα τά έθνη, τά όποια έδωρήθησαν’άπό 
τόν Δημιουργόν τό πλεονέκτημα τούτο’ άλλ' ΰπάρχουσιν 
ευτυχέστερα έκεΐνα, παρά τοϊς όποίοις ή ’Αρετή, ή 'Αλή
θεια, ή Δικαιοσύνη καΐ ή Βιομηχανία, καλλιεργηθέντα έν αύ
τοΐς έγκαίρως έδημιούργησαν, ούτως είπεΐν, έκ νέου είς αύτά 
τό δργανον τοΰτο τής προβλέψεως.

Τής εγκεφαλικής ταύτης δυνάμεως ή [έλλειψις κατήντησεν 
εις τάς παλαιάς τών έθνών κοινωνίας τόσους άνθρώπους δυσ- 

τυχεϊς καΐ έξώντωσε πολλά έθνη. Τό Άπρονόητον έρριψεν 
εις τήν φυλακήν τόν βασιλέα τών ’Αθηνών θησέα’ τό Άπρο
νόητον έστέρησε τόν Μενέλαον της ώραίας’Έλένης του’τό Ά- 
προνόητον ΰπέταξε τούς Δημοκρατικούς ’Αθηναίους είς τήν ά- 
πόλυτον θέλησιν τοΰ Πεισιστράτου’ τό Άπρονόητον έτύ- 
φλωσε τόν Μακεδόνα Φίλιππον’ τό Άπρονόητον κατέστρεψε 
τόν Μέγαν Αλέξανδρον’ τό Άπρονόητον έθυσίασε τόν Νι
κίαν μέ πεντήκοντα χιλιάδας στρατευμάτων εις τάς Συρα
κούσας’ τό Άπρονόητον τών προγόνων μας έφερε τούς Ρω
μαίους είς τήν ‘Ελλάδα.

‘Η Άπροβλεψία τών ‘Ελλήνων έξώρισε τόν θεμιστο- 
κλέα, έφυλάκισε τόν Μιλτιάδην, έξωστράκισε τόν Άριστεί- 
δην, έσυρεν είς τά δικαστήρια τόν Αριστοτέλην, έπότισε 
τόν Σωκράτην τό κώνειον κ’ έδιωξε τόν Προστάτην τής ‘Ελ
ληνικής άνεξαρτησίας Δημοσθένην. Τό ’Απρόβλεπτον τών 
Αριστοκρατών καί Σοφών τής Γαλλίας έθεοποίησε μέ τούς 
έπαίνους τόν ΙΔ . Λουδοβίκον, βασιλέα τής Γαλλίας, καί τόν 
άποκατέστησεν άπόλυτον Δεσπότην καΐ τοσοΰτον οίημα- 
τίαν, ώστε νά φρονή καΐ νά γράφιτ) « δτι δλη ή Γαλλία 
ήτον μηδέν ένώπιον του, καΐ δτι αυτός ήτο τό πάν. l’etat, 
c’est moi 1 » Τό ’Απρόβλεπτον τοΰ ΙΣΤ'. Λουδοβίκου, καί 
τούτου βασιλέως τών Γάλλων, μή παραδεχθέντος τούς συν
ταγματικούς νόμους τοΰ έθνους του, τόν έκρήμνίσεν άπό τόν 
θρόνον είς τήν λαιμητόμον, έφερε τής Γαλλίας τήν έπα- 
νάστασιν τήν μεγάλην, άνεποδογύρισεν δλους τούς θρόνους 
τής Ευρώπης καί έδωσεν είς τήν Γαλλίαν άπόλυτον Αύ- 
τοκράτορα, τόν Ναπολέοντα Α . άντί Συνταγματικού βασι- 
λέως. Τό ’Απρόβλεπτον τών Βουρβόνων έπαυσε τήν ελευ
θεροτυπίαν καί τό Σύνταγμα τών Γάλλων, έκ τοΰ όποιου 
έγεννήθη ή ’ίουλιανή έπανάστασις. Τό ’Απρόβλεπτον τοΰ 
Ναπολέοντος Γ’. έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας, 
τόν ’Ιούλιον τοΰ ά 870 καί παρέδωκε τό ξϊβος του είς τόν 
βασιλέα τής Πρωσσίας, έν Σεδάν, τήν 2 Σεπτεμβρίου τοΰ 
αύτού έτους.

I. Π. Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ,

Έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ 1879. Έκπαιδευθείς 
τά εγκύκλια μαθήματα έν Κυδωνίαΐ; παρά τώ Κυδωνιεΐ 
Γρηγορίφ Σαράφη (1), μετέβη είς Πίζαν τής Ιταλίας ένθα έ- 
πεδόθη ιδίως είς τήν σπουδήν τής Ιατρικής καί ήκροάσθη τών 
διασημοτέρων επιστημόνων, έν οΐ; καί τοΰ φυσικού Βόλτα.

Έν έτει 1817, ένφ είσέτι ό Στέφανος Καραθεοδωρής έσπού- 
δαζεν έν Πίζη, ό Π. Κοδρικάς εις τών σφοδροτέρων άντιπάλων 
τοΰ Α. Κοραή, έςέδοτο βιβλιάριον έπιγραφόμενον Απολο
γία τών έν Πίζα Ελλήνων ύπέρ Κοδριχά

(1) ΌΓρηγόριος Σαράφης συνέγραψε Γραμματικήν τύποις 
εκδοθεισαν έ» Κυδωνίαις τφ 1 820, ήτις διά τόν τόπον τήςέκδό- 
σεως εΐνε σπανιωτάτη.

καΐ ΰπογραφόμενον « είς Πίζαν 1 8 Απριλίου 1 81Ύ ο ί "Ελ
ληνες ». Οί έν Πίζη μαθητα'ι μαθόντες τοΰτο, άπελογήθη- 
σαν καΐ έδειξαν ήν άγάπην καΐ εύγνωμοσύνην ήσθάνοντο πρός 
τόν άοίδιμον Κοραήν. Τήν πρός τό δημόσιον λοιπόν αναφοράν 
αύτών ΰπογράψαντες (σύν τούτοις καί ό Καραθεοδωρής) έπεμ- 
ψαν πρός « ‘Ερμήν τόν λόγιον » (1), έξ οΰ μεταφέρομεν έν
ταΰθα.

« Οί έν Πίσαις φιλογενεϊς μαθηταί, καί μαθηματικοί, καΐ 
ιατροί, ένασχολούμενοι έκαστος εις τά ίδια μαθήματα, καΐ εις 
τάς όποιας συντείνουσιν έπιστήμας πρός έπανόρθωσιν καϊ άνύ- 
ψωσιν τή; παιδείας τοΰ Γένους μας, έτοιμοι πά.τοτε νά προσ- 
φέρωμεν εαυτούς είς τήν κοινήν πατρίδα, μέ μεγάλην μας α
πορίαν και άγανάκτησιν είδομεν καΐ άνέγνωμεν τό έπιγραφό
μενον βιβλιάριον Απολογία τών έν Πίζα Ελ
λήνων ύπέρ Κοδρικά. ‘Ημείς όμολογοΰμεν διά τοΰ 
Λ. Έρμοΰ έμπροσθεν όλης τής ‘Ελλάδος, δτι όχι μόνον ούδέ 
ψιλήν ιδέαν έχομεν αύτοϋ, όχι μόνον δέν έπεχειρίσθημεν ποτέ 
ν’ άπολογηθώμεν ύπέρ Κοδρικά, όχι μόνον δέν έφαντάσθημεν 
ποτέ τάς έν έκείνφ τφ βιβλιαρίφ φλυαρίας έναντίον τοΰ Κυρίου 
Κοραή, άλλ' δτι μάλιστα γνωρίζομεν τόν σοφόν τοΰτον άνδρα 
(Κοραήν) ΰπερασπιστήν τής άναγεννήσεως τοΰ έθνους μας, ή- 
ρωα "Ελληνα τοΰ αιώνας μας, καΐ τό όνομά του μεγάλως τι- 
μώμεν καΐ σεβόμεθα, καΐ μεταξύ τών εύεργετών συναριθμοΰ- 
μεν’ διά τοΰτο καί τούς κατηγόρους αύτού καΐ συκοφάντας καί 
κατακρίνομεν καί έλεεινολογοΰμεν. "Ήθελεν είναι τή άληθείφ 
φανερά άντίφασις, ένφ καταγινόμεθα είς τήν φιλοσοφίαν, νά 
κατηγορώμεν ήμεΐς οί ίδιοι καί νά συκοφαντώμεν τοιούτους αν- 
δρας φιλοσόφους, σεβαστούς είς ημάς’ καϊ πράγμα δέ ελεεινόν 
καί είς ήμάς, δσον είς τά ήθη μας καΐ τόν χαραχτήρά μας καί 
είς τήν Ελλάδα, τόσον διά τάς μελλούσας της παρ’ ήμών έλ- 
πίδας. Τοΰτ’ αύτό έπιβεβαιοΰμεν ένυπογράφως , καί έπιμένο- 
μεν ν’ άποδείξωμεν. δτι ήμεΐς έχομεν χαρακτήρα μαθητών, 
καί έραστών τής παιδείας καί τών αύτής προστατών, καί έπο
μένως κρίνομεν ανάξιον ήμών, καθώς καί είς τό παρελθόν, καί 
τώρα καί πάντοτε νά προσάψωμεν ού μόνον κατηγορίαν άδιχον, 
άλλ’ ούδέ δικαίαν, ένώ πρόκειται τδ συμβουλεύειν καί πληρο- 
φορεΐν.»

« Δέν λείπομεν δμως νά άναφέρωμεν εις τού; όποιους ζη- 
τοΰσι νά βεβηλώσωσι τά ιερά τών μαθητών ονόματα, καί νά 
βάλωσιν είς τά άθώά των στόματα, τής ζηλοτυπίας καί χαι- 
ρεκακίας των τά λόγια, δτιέγράφησαν έν βίβλφζώντων, καϊ 
μένουσι κάΐ θέλουσι μείνει αιωνίως άμίαντα και ανόθευτα. »

Οί έν Πείσαις φιλογενεϊς μαθηταί.

1. Δελλαγραμμάτικας Άνδριος.
Σ. Καραθεοδωρής Άδριανουπολίτης.
Γ. Ιδομενεύς Κρής.
’Αγαμέμνων Αύγερινός Πελοποννήσιος.

(1) "Ιδ. Λ. Έ. έτ. 1818 σελ. 23.
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Α. Καμπάνης "Ανάριος.
Σ. Φιλιππίδης ’Αθηναίος.
Σ. Καυρίχας Γαλαξυδιώτης.
Π. Πάρπογλου; Πελοποννήσιος.
Μ. Τρυνάνης Λάχων.
Κ. Δενόρηνός έκ Ζαγοράς.
Ν. Φωτεινός άπό Κωνσταντινούπολιν.
Γ. Βχλ.σαμάχης έκ Κεφαληνίας.
Θ. Τζηληγιάννης ’Ιθακήσιος.
Ν. Καλλέργης άπό Σμύρνην.
Ζ. Παππαδόπουλος έκ Κωνσταντινουπόλεως.
Κ. Γ. Σχινά; έχ Κωνσταντινουπόλεως.
Π. Παπαγεωργόπουλος Ζχχύνθιος.
Κ. Πολίτης έχ ’Ακαρνανίας.
Π. Σιδέρης Μεσολογγίτης.
Δ. Οικονόμος Υδραίος.
Κ. Μακρύς ές Ίωαννίνων.
I. θεοφιλά; ό έκ Τρίκχης.
Περί τά τέλη τοϋ 1819 έτους έκπεραιώσας τάς ιατρικός 

σπουδάς του, μετέβη άπό Πίζης εις Άδριανούπολιν, ένθα οι 
συμπολϊταί του μέχρι τοϋδε άποροϋντες περί τήν εκλογήν ικα
νού άρχιδιδασχάλου τής κατ’ Άδριανούπολιν σχολής, άπαντες 
μετά μεγίστης χαράς έξέλεξαν αύτόν. Κατά τήν I 2 λοιπόν ’Ια
νουάριου 1 820, συνελθόντων εις τήν σχολήν τοϋτε Πατριάρχου 
Κυρίλλου Άδριανουπολίτου καί τοϋ Άρχιερέως μετά τών λοι
πών κληρικών και προκρίτων, έξεφώνησε λόγον (1) περί παι
δείας, τήν δέ έπιοΰσίν 1 3 Ίανουαρίου ήρξατο τής παραδό- 
σεως τών μαθημάτων.

Άγαπώμενος καΐ τιμώμενος παρ’ απάντων, εΰδοκίμως δι- 
δάξας μέχρι τοϋ 1825 έτους, μετέβη εις Κωνσταντινούπο
λην, ένθα άνέλαβε τήν έξάσκησιν τοϋ ιατρικού επαγγέλ
ματος (δπερ έξήσχει καΐ έν Άδριανουπόλει πλήν ούχί συ
στηματικοί;) ώς ιατρός δημόσιος καΐ ιδιαιτέρως τών Σουλτά
νων Μαχμούτ καΐ Μετζίτ.

Μετά παρέλευσιν τριετίας (1828) ήρξατο διδάσκων έν 
Κωνσταντινουπόλει δημοσία μαθήματα ιατρικής, αύτώ δ’α
νήκει ή τιμή δτι. πρώτος έδίδαξεν, ώς καΐ ή διά τοϋ παρα
δείγματος καΐ τών συμβουλών αύτοΰ σύστασις ιατρικής άκαδη- 
μίας τοϋ Γ αλατά Σεράί (2), ένθα κατέσχε τήν έδραν 
τοϋ καθηγητοϋ, ήν καΐ διετήρησε μέχρι τοΰ θανάτου του.

‘Ο Μακαρίτης λίαν καΐ ένδιαφερόντως συνηγόρησεν ύπέρ 
τών έθνικών καΐ έκκλησιαστικών ήμών πραγμάτων ώς δη
μοσιογράφος, συγγραφεύς, μέλος διαφόρων επισήμων έπι- 
τροπών, καί μέλος τοϋ έν έτει 1 865 συστάντος εθνικού μι
κτού συμβουλίου*  δτε τό αμείλικτου δρέπανου τοϋ θανάτου 
άφήρπασε*  κατά Μάρτιον τοϋ 1869 έτους τόν πολυμαθή 
συγγραφέα καΐ πολίτην πλήρη χρηστότητος ηθών καΐ αρε
τής Στέφανον.

(1) Περί τούτων ϊδε έν Πανδώρα Τ. 1 3φ σελ. 189 κρίσιν 
Έμμ. Ίωαννίδου.

(2) "Ιδε έν Πανδώρα Τ. 1 3 σελ. 63 κρίσιν περί τούτου 
Ν. I. Σαριπόλου.

(1) *1δ.  Λ. Έρμήν 1 820 σελ. 356.
(2) "Ιδ. Έθν. ‘Ημερολόγιου 1866 σελ. 354.

Συγγράμματα.
Ειδύλλια, έν Τεργέστη 1816.(1)
Du droit international concernant les grands cours 

d eau. Berlin, 1861. (2)
Κριτική έπιστσσία είς τό ιερόν λ,όγιον*  έν Κωνσταντινου- 

πόλει 1839.
Περί τοϋ έν Δελφοΐς ΕΙ. έν Κωνσταντινουπόλει 1847.
Παπιστικοί έλεγχοι εις 3 Τομ. έν Κωνσταντινουπόλει 

1851.
Σαλλουστίου μεταφρ. έν Κωνσταντινουπόλει 1 845. Απάν- 

τησις πρός τόν Ιησουίτην Γεγάρην.
Δοκίμιον περί καρδιναλικής πίστεώς τε καΐ κρίσεως.
’Επιστασία; τοϋ Σ. Καραθεοδωρή έξεδόθη έν Φλωρεντία η 

τής Ίλιάδος τοϋ ‘Οαήρου παράφρασις ύπό θεοδώρου τοϋ 

Γαζή 1812.
Τούτου διάφοροι διατριβαΐ εύρίσχονται έν διαφόροις έφημε- 

ρίσι και περιοδικούς.
Π. Σ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.

Τήν ακόλουθον βιογραφίαν συιετάξαμεν ώ; ήκούσαμεν παρά 
τίνος μαθητου αύτού κληρικού.

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ 1ΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ.

Έγεννήθη ίν Σύμη έν ε.*ει  176 4. Παιδευθεΐς αύτόθι τά τής 
παιδικής ήλικίας γράμματα, είκοσαέτης περίπου γενόμενος, 
μετέβη είς Κυδωνίας, ένθα ήκροάσατο τοϋ τήν έκεϊ/σχολήν δι- 
ευθύνοντος Γρηγορίου τοϋ Σαράφη*  μετά δέ ταΰτα συμμαθητής 
αύτφ έγένετο Θεόφιλος ό Καΐρης.

Περαιώσας τάς σπουδάς ένταϋθα μετέβη είς Άθωνα καΐ έ
γένετο υποτακτικός τφ ίερομονάχφ Σάββα τφ Πελ οποννησίφ, 
άνδρΐ έναρέτω καΐ καθηγουμένφ τοΰ ‘Ρωσσικοϋ κοινοβίου τοϋ 
αγίου Παντελεήμονος, Έκραγείσης τής ‘Ελλ.ηνικής έπανα- 
στάσεως, μετέβησαν μετά τινων άλλων μοναχών εί; Κύθηρα 
δ,τε Σάββας καΐ Βενέδικτος, δστις έφρόντισε καΐ έλαβε με
θ’εαυτού τήν.βιβλιοθήκην τοϋ κοινοβίου, ώ; καΐ πάσας τάς 
άξίας λ.όγου εικόνας καΐ σκεύη. Τής τάξεως δέ πάλιν μι
κρόν έπελθούσης, μετέβησαν ό μέν Σάββας είς ’Αθωνα, όδέ 
Βενέδικτος είς Ναύπλιον, ένθα διωρίσθη ύπό τοΰ I. Καποδι- 
στρίου διδάσκαλος τής έν Πόρφ σχολής. Τού Σάββα άποβιώ- 
σαντος, παρεκλήθη παρά τών μοναχών τοϋ έν λόγφ κοι
νοβίου, ινα έπανέλθη, διότι, έλεγον, ή παρουσία του παρ’ αύ- 
τοΐς ήν.άναγκαιοτάτη. Παρεκάλεσε λοιπόν τόν Καποδίστριαν, 
καίπερ μή συγκατανεύοντα, νά τόν άπαλλάξη τής έν Πόρφ 
σχολής, δπερ καί έγένετο. Έπανελθόντι τφ έπρότειναν οί 
μοναχοί ϊνα γίνη ήγούμενος, πλήν αύτός μετριοφρονώ?, άπε- 

ποιήθη, άνθ’ εαυτού προτείνας ιερομόναχον τινα Γεράσιμον 
Μακεδόνα άπό χωρίον Κιουπλί, δν παρεδέχθησαν καΐ οί μο
ναχοί, πλήν πράγματι ό Βενέδικτος διεύθυνεν, δστις ήν τό 
παράδειγμα πάσι τοίς μοναχοις τοϋ αληθούς χριστιανού 
μοναχού, νουθετών πάντοτε αύτούς. Πολλάκις έκ τών παρακει
μένων μοναστηρίων μετέβαινον είς αυτόν διά νά τόν συμβου- 
λευθώσι, καί έν γένει θέσιν πατρός κατείχε παρ’ αύτοίς. 
Εις αύτόν οφείλεται καί ή έπαύξησις τής βιβλιοθήκης, ύπέρ ής 
μέγα έμόχθησεν I

Ό Βενέδικτος ήν έγκρατής τής αρχαίας ‘Ελληνικής καί 
Λατινικής γλώσσης καί έν γένει ούκ άμοιρος παιδείας.

Μεριμνοϋντα καί φροντίζοντα ύπέρ τών αδελφών αύτού 
μοναχών, δ θάνατος τόν άφήρπασε, πρό πολλοϋ πάσχοντα 
ές άσθματος, έν έτει 1842, εί; άφατον λύπην καταλιπόντα 
τούς αγαπώντας καΐ σεβομένους αύτόν μοναχούς. Συνέγραψεν 
«έλεγχον κατά Κολυβάδων » ον καί έτελειωσε. πλήν τίς 

,οΐδε τί άπέγεινεν.
Π. Σ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.

ΠΕΡΙ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.

Ό Φοΐνιξ εΐνε θαύμασιόν τι πτηνόν, τό όποιον, κατά δη
μώδεις παραδόσεις, έζη πολλούς αιώνας, καί θνήσκον παρήγεν 
άπό τόν μυελόν τών οστών του μικρόν τινα σκώληκα, δστις 
έσχημάτιζε νέον φοίνικα.

Είς τάς έρήμους τής ’Αραβίας, λέγουν, δτι γεννάται καί ζή 
πεντακόσια ή εξακόσια έτη.

Οί Αιγύπτιοι, άναφέρει ό ‘Ηρόδοτος (1) είς τήν Ευτέρπην 
του,έχουν πτηνόν τι τό όποιον τιμώσιν ώς ιερόν, δπερ δμως δέν 
είδε, λέγει, ποτέ είμή έζωγραφημένον. Άν πιστεύση δέ τις 
τούς κατοίκους τής ‘Ηλιουπόλεως, εις τήν Αίγυπτον τό βλέπουν 
σπανιώτατα, ήτοι κατά πέντε αιώνας άπαξ, δταν ό πατήρ του

(Ι)'Εστι δέ καΐ άλλος δρνίς ίρός, τφ ούνομα φοΐνιξ. Έγώ 
μέν μιν ούκ εΐδον, εί μή δσον γραφή*  καί γάρ δή και σπάνιος 
έπιφοιτα σφι, δι’ έτέων, ώ; ‘Ηλιουπολΐται λέγουσι, πεντα- 
κοσίων*  φοιτάν δέ τότε φασί, έπεάν οί άποθάνη ό πατήρ. Έστι 
δέ, εΐ τή γραφή παρόμοιος, τοσός δε καί τοιός δε*  τά μέν αύτοΰ 
χρυσόκομα τών πτερών, τά δέ, ερυθρά*  ές τά μάλιστα αΐετώ 
περιήγησιν ομοιότατος καΐ τό μέγαθος. Τοϋτον δέ λέγουσι ιχη- 
χανάσθαι τάδε, έμοί μέν οΰ πιστά λέγοντες, έξ Άραβίης όρμε— 
ώμενον ές τό ίρόν τοϋ‘Ηλίου κομίζειν τόν πατέρα έν σμύρνη 
έμπλάσσοντα, καί θάπτειν έν τοϋ ‘Ηλίου τφ ίρφ. Κομίζειν δέ 
ούτω*  πρώτον τής σμύρνης φόν πλάσσει δσον τε δυνατός έστι 
οέρειν*  μετά δέ, πειράσθαι αυτό φορέοντα*  έπεάν δέ άποπει- 
ρηθή, ούτω δή κοιλήναντα τό φόν, τον πατέρα ές αύτό έντι- 
θέναι*  σμύρνη δέ άλλη έμπλάσσειν τοϋτο, κατ’ δ τι τοϋ φοΰ έγ- 
κοιλήνας ένέθηχε τόν πατέρα*  έγκειμένου δετού πατρός, γί- 
νεσθαι τωύτό βάρος*  έμπλάσαντα δέ, κομίζειν μιν έπ’ Αίγυ
πτου ές τοϋ Ηλίου τό ίρόν. Ταύτα μέν τοϋτον τόν όρνιν λέγου
σι ποιέειν. Εύτέρπη, §.73. Σ. τοϋ Μ.

άποθάνη. Λέγουσιν δτι έχει μέγεθος άετοϋ, δτι ή κεφαλή του 
καλύπτεται ύφ*  ωραίου θυσάνου, δτι έχει τά μέν πτερά τοϋ 
τραχήλου του χρυσά, τά δ’ άλλα πορφυροειδή, (φοινίκια έξ ού 
έχει καί τήν ονομασίαν), τήν ουράν λευκήν μέ στίγματα κερά - 
σόχροα καί οφθαλμού; σπινθηροβολοϋντας ώς οί άστέρες. "Οταν 
αϊσθανθή τό τέλος τών ημερών του έγγίζον, ετοιμάζει δι’εαυ
τόν φωλ.εάν, τήν οποίαν κατασκευάζει μέ ξύλα καί άρωματικάς 
κομμιώδεις ύλας, έντός τής οποίας άποσυρόμενος άποθνήσκει. 
Εκ τού μυελού δέ τών οστέων του γεννάται σκώληξ, δστις με

ταβάλλεται είς νέον φοίνικα, ‘Η πρώτη φροντΐς τοϋ νέου τού
του φοίνικος εΐνε νά κηδεύση τόν νεκρόν τοΰ πατρός του. Κατά 
τόν αύτόν ‘Ηρόδοτον, σχηματίζει έκ σμύρνης όγκον τινά έντός 
τοΰ όποιου περιτυλίσσει τά λείψανα τοϋ πατρός του καί μετα
φέρει τό πολύτιμον τούτο φορτώνεις Ήλιούπολιν έν τφ ναώ 
τού ‘Ηλιου.

Οί άρχαΐοι ιστορικοί αναφέρουν τέσσαρας εμφανίσεις 'φοί
νικος. Τήν πρώτην έπί τής βασιλείας τού Σεσώστριος, τήν δευ- 
τέραν επί τής τού Άμάσιος, τήν τρίτην έπί τοϋ τρίτου τών 
Πτολεμαίων καί τήν ^τελευταίαν, άναφέρει Δίων ό Κάσσιος, 
ώ; οιωνόν τοϋ θανάτου τοϋ Τιβερίου. Ό Τάκιτος μνημονεύει δτι 
ό φοΐνιξ ένεφανίσθη τό τέταρτον εις τήν Αίγυπτον έπί τής αύ- 
τοκρατορίας τοϋ Τιβερίου. Ό δέ Πλίνιος λέγει δτι τούτο έγέ
νετο κατά τήν ‘Γπατείαν τοϋ Κουίντου Πλακίου (Quintus 
Placius)*  προσθέτει δέ δτι τόσώμα τοϋ τετάρτου τούτου φοίνικος 
μετεκομίσθη είς τήν Ρώμην καί έξετέθη εις τήν μεγάλην πλα
τείαν, καί δτι γίνηται μνεία τούτου είς τά βιβλία τοϋ δήμου.

‘Ο‘Ηρόδοτος, άφοϋ διηγείται τήν ιστορίαν τοϋ φοίνικος, 
προσθέτει δτι τφ φαίνεται άπίθανος. ‘Ο δέ Πλίνιος καί Τάκιτος 
λέγουν, δτι δ έκτεθεις εις τήν Ρώμην ήτο άλλο τι πτηνόν.

Φαίνεται, λέγει δ μοναχός Χάλ.δ, έν τή περί Κίνας περι
γραφή του. δτι ή μυθώδης ιδέα περί φοίνικος ύπάρχει καί είς 
τού; Κινέζους, διότι, ώς ούτοι δοξάζουν, ύπάρχει μοναδικόν τι 
πτηνόν εις τόν τόπον των, τό όποιον αναγεννάται άπό τήν τέ
φραν του. Τούτο δ' έστιν άπόδειξις δτι οι Κινέζοι δέν ήσαν πάν
τοτε περιωρισμένοι έντός τοϋ Ουρανίου κράτους των, άλλ' δτι 
και έξήρχοντο αύτού καί πολλά τοιαύτα έμυήθησαν άπό τούς 
Αιγυπτίους καΐ ’Ινδού;.

(Encycl: des sciences, des arts et des mdtiers.)
Ν. ΔΕΣΤΟΓΝΙΑΝΟΣ.

ΜΓΘ01 ΤΟΓ ΤΑΑΜΟΓΘ.
Παρά τόν είς τήν ‘Αγ. Γραφήν έμπεριεχόμενον νόμον ο1 2 

’Ιουδαίοι πιστεύουσιν δτι έλαβον παρά τού θεού καί έτέρας τι- 
νας διατάξεις, αΐτινες, διά νά μή γίνωσι κοινά; καί είς τά άλλα 
έθνη, έδόθησαν διά στόματος παρά τοϋ Μωϋσέως είς τόν ’Ιη- 
σοϋν τοϋ Ναυή, καί άκολούθως είς τούς έβδομήκοντα καί τούς 
Προφήτας, καΐ τελευταΐον είς τούς Ραββίνους. Μετά τήν δι- 
ασποράν δέ τών Εβραίων, ’Ιούδας τις Χασκαδόχ, σύγχρονος 
χαί φίλος τοϋ Μάρκου Αύρήλιου έπί λ.όγω τοΰ ότι ήτον άδύ-
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να τον νά διαφυλαχθωσι πλέον, συνήθροισεν εις εν βιβλίον δλας 
ταύτας τάς παραδόσεις χαί διατάξεις τών Ραββίνων, τδ όποιον 
καί ώνομάσθη Μισνάς (ήτοι δεύτερος νόμος). ’Ακολούθως δ' έ
γιναν δύο συλλογαΐ (ή μία εις ‘Ιερουσαλήμ καί ή άλλη εις 
Βαβυλώνα) διαφόρων γνωμών καί ανεκδότων έπί τοΰ Μισνά, 
αϊτινες καί έκλήθησαν Γομέρ (συμπλήρωμα). "Ολα δέ ταΰτα 
όμοΰ άποτελούσι τδ’ϊΤαλμούθ, εις τδ όποιον μετά ταΰτα 
έγιναν καί άλλαι προσθήκαι παρά τών Ραββίνων, καί τδ 
όποιον τήν σήμερον οί ’Ιουδαίοι σέβονται πλειότερον πα
ρ’ αύτήν τήν ‘ Αγ. Γραφήν.

Έκ τών απείρων μύθων τοΰ Ταλμοΰθ ολίγους τινάς Θέλο— 
μεν άναφέρειν ένίαΰθα, χάριν περιεργείας τών αναγνωστών 
μας.

Άναφέρεται εις τδ Ταλμοΰθ δτι—Ό Αβραάμ ήτο ήναγ- 
κασμένος νά έχτρ πολλάς γυναίκας κατά τήν τότε συνήθειαν. 
Επειδή δέ ήτο καθ’ υπερβολήν ζηλότυπος, είχε κλεισμέ
νος δλας τάς γυναίκας ταύτας εις σιδηροΰν και υψηλότα
του πύργον, έντδς τοΰ όποιου αί ακτίνες τοΰ ήλίου δέν ήδύ- 
ναντο νά εισέλθωσιν. Έπρεπε δμως νά βλέπωσι,διδ καί ό Πα
τριάρχης τάς έδωσε περιδέρραια έκ πολυτίμων λίθων, καί 
ψέλλια έκ μαργαριτών, ατινα τοσαύτην φυσικήν λάμψιν εΐ- 
χον, ώστε διεσκέδαζον και τδ πυκνότατου σκότος. Τδ πράγμα 
δέ τοϋτο δέν ήτο νέου. Καί ό Νώε έντδς τής κιβωτού δέν 
εΐχεν άλλο φώς, ειμή μεγάλους τινάς άδάμαντας, τδ είδος 
τών όποιων άπωλέσθη.

Μετά ταΰτα ό ’Αβραάμ άπελθών εις τήν Αίγυπτον, πα
ρέλαβε μεθ’ εαυτού κιβώτιόν τι, εις τδ όποιον έφαίνετο δτι 
είχε πολύτιμα πράγματα περικλειόμενα. Εις τήν είσοδον 
τής πόλεως, οί τελώναι (ύπήρχον δέ και τότε, ώς θέλου- 
σιν ύπάρχειν φείποτε) έμποδίζουσι τδν ’Αβραάμ, καί τδν 
ζητοΰσι τδ δίκαιον τοΰ τελωνίου. ‘Ο Πατριάρχης δεικνύει με- 
γάλην προθυμίαν διά νά τους πλήρωσή, ζητών δμως νά μήν 
τοϋ άνοίξωσι τδ κιβώτιον. Οί τελώναι τδν ζητοΰσι νά πλή
ρωσή ώς νά εΐχεν έντδς αύτοΰ μάλλινα φορέματα. ’Αλλ' ή 
μεγάλη σπουδή, τήν όποιαν έδειξαν ό ’Αβραάμ νά δώση δ,τι 
ήθελον, διήγειρε τάς υποψίας των, καί τδν έζήτησαν νά τους 
πληρώση ώς νά εϊχε μεταξωτά έντδς τοΰ κιβωτίου, μετά 
ταΰτα δέ ώς νά εϊχε χρυσίον, καί τελευταϊον πολυτίμους 
λίθους.

Άλλ’ επειδή ό Πατριάρχης έστερξε μετά προθυμίας’είς δλα, 
τούτο έκίνησε τήν περιέργειάν των νά έξετάσωσι τί ΰπήρχεν 
έντδς αύτοΰ. Μ’ δλην δέ τήν άντίστασιν τοΰ ’Αβραάμ συν- 
τρίψαντες τδ κιβώτιον εΰρίσκουσι τδ θαυμάσιον έκεΐνο τέρας 
τής ώραιότητος, τδ αριστούργημα τής φύσεως, τήν αξιολά
τρευτου Σάρραν, τά θέλγητρα τής οποίας έφερον άνω—κάτω 
δλην τήν Αίγυπτον. ‘Οτότε Φαραώ άχούσας τδ πράγμα, 
διέταξε νά φέρωσιν άμέσως τήν Σάρραν εις τδν βασιλικόν οΐ- 
>ον, μ' όποιουδήποτε είδους περιποιήσεις, ό δέ Αβραάμ νά 
έξέλθη τών ορίων τής πόλεως χωρίς νά τώ συγχωρηθή διό
λου ή είσοδος.

Άλλ' ό πατήρ τοϋ ’Ισαάκ επέτυχε τέλος πάντων τδ μέσον 
νά τήν σύρη έκ τών ονύχων τοΰ λύκου, άν και μέ μεγάλου 
του άγώνα. "Οταν πρόκηται λόγος περί τού Σολομώντος, οι 
Ραβίυοι έκβαίνουσι τών ορίων των, άποδίδοντες εις τδν υίδν τοΰ 
Δαυίδ δύναμιν απόλυτον έπί πάντων τών Αγγέλων, χαί έπί 
πάντων τών δαιμόνων. Δέν εΐνε άνάγκη ν’ άναφέρωμεν ήδη 
τοιαύτας διηγήσεις" άποσπωμεν δέ μόνον έκ τοΰ Ταλμοΰθ τδ 
ακόλουθον περί τής άγχινοίας αύτοΰ διήγημα.

Εΐνε πασίγνωστου δτι ή βασίλισσα τοϋ Νότου Σαβά άκού- 
σασα τήν μεγάλην φήμην τοΰ 1 Εβραίου μονάρχου ΰπήγεν εις τά 
‘Ιεροσόλυμα, καί έκεϊ ^ήγωνίσθη παντοιοτρόπως νά βασανίση 
τήν αγχίνοιαν τού βασιλέως. Μίαν ήμέραν έπαρρησιάσθη ένώ
πιον τού θρόνου τής Μεγαλειότητός του κρατούσα δύο δέσμας 
άνθέων, έξ ών ή μία ήτο συνηγμένη άπδ τοΰς βασιλικούς κή
πους, κα’ι ή έτέραήτο τδ ώραιότερον τής τέχνης αριστούργημα, 
εις τήν κατασκευήν τής οποίας εΐχον άγωνισθή οί έπιτηδειότεροι 
τεχνΐται.

‘Ο Βασιλεύς άρκετά μακράν ών δέν ήδύνατο νά χαταλάβη, 
ποία τών δύο τούτων δεσμών ήτον ή άληθής, χαί έστενοχω- 
ρεΐτο δτι ήθελε νικηθή εις τοιαύτην μηδαμινήν περίστασιν, αύ
τδς μάλιστα δς τις εϊχε γράψει περί δλων τών φυτών, άπδ 
τοΰ κέδρου μέχρι τού ΰσσώπου. ‘Η βασίλισσα έγέλα μέ πονη
ριάν, κα'ι δλοι οί αΰλικο'ι ήσαν τεταραγμένοι καί άνήσυχοι. Έ
ξαίφνης ό Σολομών έμειδίασεν ό θρίαμβός του έλαμπαν είς 
τούς οφθαλμούς του. Παρατηρήσας έξωθεν τοΰ θαλάμου σμήνος 
μελισσών, διέταξεν άμέσως ν’ άνοίξωσι τά παράθυρα αύτοΰ. 
Ευθύς δέ τά ζωύφια έτρεξαν νά ριφθώσιν εις τήν αληθή δέσμην 
καί ούτε μία μέλισσα έπλησίασεν είς τήν άλλην. Ή βασίλισ
σα τού Σαβά έμεινεν έκστατιχή διά τδ μέγα πνεύμα τοΰ Σολο
μώντος· καί οί αύλιχοί δέν ήδύναντο νά παραστήσωσι τδν υ
περβολικόν ένθουσιασμόν του.

Και τδ άκόλουθον δέ διήγημα εινε άναμφισβήτητον ώς βα
σιζόμενου μάλιστα είς τήν μαρτυρίαν τοΰ Ραββίνου Ναθάν 
Βάρ-Μάρ.

Οί άρχηγο'ι τής συναγωγής, χάριν τών μεγάλων των άρε- 
τών έλαβόν ποτέ (παρά τοΰ ’Γψίστου) εις τήν έξουσίαν των το 
κακοποιόν πνεύμα, τδ όποιον εϊχε ρίψει τούς ‘Εβραίους είς τήν 
είδωλολατρείαν καί τδ όποιον εϊχε διεγείρει κατ' αυτών τά 
πλησιόχωρα έθνη.

Κατά τήν γνώμην τού προφήτου Ζαχαρίου περικλείσαντες 
αύτό εις μολύβδινον άγγεΐον τδ έρριψαν εντός τής θαλάσσης 
δπου ευρίσκεται χαί μέχρι τής σήμερον και ούτε τδ είδε κανείς 
έκτοτε. Ένθαρρυνθέντες δ' έκ τούτου οί διδάσκαλοι τής ‘Ι
ερουσαλήμ έζήτησαν ώστε και άλλο; δαίμων χειρότερος τοΰ 
πρώτου νά δοθή είς αύτούς, δηλαδή ό συνεργών εις τδν έρωτα. 
Δαβόντες δέ καί τούτον, ήλπιζον δτι έμελλον νά καθαρίσωσι 
πλέον τήν γήν έξ αύτοΰ, μ’ δλον δτι ό Ζαχαρίας τούς έσυμβού- 
λευε νά σκεφθώσιν ώριμώτερον περί τού δ,τι ήθελον πράξει.

Ενόσω δμως τρεις ήμέρας ήδη έσκέπτοντο ποιον είδος 
θανάτου νά έπιβάλωσιν είς αύτόν, έτυχε νά ζητήσωσι νω
πόν ώδν διά τινα πάσχοντα.

Ηρευνησαν εις δλον τδν ’Ισραήλ, έζήτησαν πανταχοϋ πλήν 
όεν ηουνηθησαν να ευρωσι διόλου νωπόν ώόν*  διότι δσον και-
ρδν ό δαίμων οΰτος ήτον έμπεριχλεισμένος, ούτε μία άλεκτορίς 
όεν είχε γεννήσειν.

Οί σοφοί ένόησαν άμέσως δτι άν έθανάτοναν τδν αιχμά
λωτον, άφεύχτως έπλησίαζε τδ τέλος τού κόσμου" περιωρί- 
σθησαν λοιπόν νά έκβάλωσι μόνον τούς οφθαλμούς του, διά 
νά σμίκρύνωσι τήν δύναμίν του, καί τφ άπέδωκαν τήν έλευ
θερίαν του.—Γενικώς δέ είς τδ Ταλμούθ αί γυναίκες κακολο- 
γοΰνται πολύ καί ό ‘Ραββΐνος Σαβάτ-Χαΐμ λέγει δτι ό θεός 
έρριψεν είς τήν γήν δέκα μέτρα 
φλυαρίας, έξ ών αί γυναίκες έλα- 
βον τά έννέα.

Οί συρράψαντες τδ’ Ταλμούθ 
‘ Ραββϊνοι εΐχον υπερβολικόν 
μίσος κατά τών Ρωμαίων αύτο- 
κρατόρων" έχθρεύονται μάλιστα 
μεγάλως τδν Τίτον καί τδν πα- 
ριστώσιν ώς τέρας λαγνείας καί 
ώς προσωπΟποιημένον δαίμονα 
τής σκληρότητας. Τδν δέ θάνα
τον αύτοΰ διηγούνται οΰτω. Κα
τά σφοδράν τινα τρικυμίαν, ό 
Τίτος έλεγεν δτι ό θεός τών Ί 
ουδαίων ήτο ισχυρός μόνον εί; 
τήν θάλασσαν δπου καί έδωσε 
δείγματα τής δυνάμεώς του, κα- 
ταβυθίσας τδν Φαραώ μεθ' δλης 
τής στρατιάς αύτοΰ,άλλ’ δτι «άν 
εϊχε τήν αύτήν έξουσίαν, εΐπεν 
ό ήγεμών,καί έπί τής γής, ήθε
λεν άντιπαλαίσει μετ’ έμοΰ εις 
τήν‘Ιερουσαλήμ». Μόλις δ’έ- 
πρόφερε τήν βλασφημίαν ταύ
την, καί άμέσως ήκουσε φωνήν

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΒΣ.
(ίδε σελ. 381).

ούρανίαν λέγουσαν. «’Ασεβή, μικρόν τι δημιούργημά μου θέ
λει θριαμβεύσει κατά σου». Ευθύς δ’ δτε έξήλθεν ό Τίτος τοΰ 
πλοίου, μικρόν τι ζωύφιον έμβήκεν είς τήν ρίνα του καί άνέβη 
μέχρι τοΰ έγκεφάλου του, καί έκεϊ, επτά ολόκληρα έτη, κατα- 
τρώγον καί κατατρυπώ*  αύτόν, δέν ησύχασε διόλου νύκτα καί 
ήμέραν. 'Όλοι οί άξιολογώτεροι ιατροί έρωτηθέντες,ώμολόγησαν 
τήν άδυναμίαν τής τέχνης τοϋ ‘Ιπποκράτους.Άφοϋ δέ ύπέφ'.ιεν 
ό Τίτος ανήκουστα βασανιστήρια έκ τοΰ ζωυφίου τούτου, 
κατ’ εύτυχίαν του έξέπνευσεν. Άνατεμόντες δέ τδ κρανί .ν 
αύτοΰ εΐδον δτι τδ ζωύφιον έγινεν ώς περιστέριον. Προσέτι δέ οί 
πόδες αύτοΰ ήσαν σίδηροί καί τδ στόμα του χαλκοΰν.

Ά νέκδοτ ον.
Άπλότης βασιλική. Κάρολος ό Β'. βασιλεύ; τής 

Μεγ. Βρεττανίας έδέχετό ποτέ τήν έπίσκεψιν συνοδικού τίνος 
μιάς μικράς πόλεως καθ’ ή / στιγμήν έδιδεν είς τάς όρνιθάς του 
νά φάγωσιν άπδ τδ κεγχρίον, τδ όποιον εΐχεν έντδς τοΰ πίλου

Οι * Ραββϊνοι δ’ έν γένει εύαρεστοϋνται νά περιγράοωσι τε
ραστίου μεγέθους όντα. Έγνώριζον πτηνόν τι τοΰ οποίου το-
σοϋτον μεγάλαι ήσαν αί πτέρυγες, ώττε δτε τάς ήνοιγεν, ήδύ
νατο νά προξε <ήση ολικήν έκλειψιν. — Έκ τής φωλεάς άλλου 
τίνος πουλίου έπεσέ ποτέ ε/ ωόν" συντριφθέν δέ τδ ώδν τούτο 
κατεπλάκωσεν ολόκληρόν τι χωρίον καί κατέθλασε τρικκοσίους 
κέδρους.— Άλλοτε ναΰται τινές εΐδον εις τινα ποταμόν άλλο 
πτηνόν, τό όποιον ήτο έντδς τού υδατος μέχρι τοΰ ήμίσεος τών 
ποδών του" στοχαζόμενοι οέ οτι δέν υπήρχε κίνδυνος νά λου- 
σθωσιν είς τδν τόπον τούτον, εμελλον νά έμβωσιν εις τδν πο

ταμόν, χωρίς νά ήςεύοωσι νά 
κολυμβώσιν. Έξαίφνης δμως 

ήκουσαν ουράνιον φωνήν λέγΟυ- 
σαν πρδς αύτούς «Φνλαχθήτε 
καλώς άπό τδ μέρος τούτο" επτά 
έτη ήδη ξυλουργός τις έρριψε 
τδν πέλεχύν του εις τδ ύδωρ 
τούτο, καί άκόμη δέ< έφθασε 
τδν πυθμένα». ‘Ο Ραββΐνος Βάρ 
Χάνα εϊδεν ίδίοις οφθαλμούς ί- 
χθΰν τινα ριφθέντα ΰπδ τών κυ
μάτων δτι κατηφάνισε διά τής 
πτώσεώς του εξήκοντα πόλεις, 
καί εξήκοντα άλλαι πόλεις έτρά- 
φησαν έκ τού κρέατος αύτοΰ, καί 
έμεινεν άκόμη άλλο τόσον διά νά 
ταριχευθή καί νά τρααώσιν 
άλλαι εξήκοντα πόλεις. Τδ 
άκόλουθον δ’ έτος διαβαίνών 
έκ τής αύτής όδοΰ ό αύτδς διδά-
σκαλος εϊδε μετά χαράς δτι αί 
καταστραφεΐσαι εξήκοντα πόλεις 
εΐχον άνακτισθή διά τών δστέων 
τοΰ τέρατος τούτου. — ‘Ο Ραβ
βΐνος Σαατζά Γαών έξέρχεταί 
ποτέ εις μικράν τινα νήσον, πε-

ριπατεΐ είς αύτήν, άνάπτει πύρ καί ετοιμάζεται νά μαγειρεύση. 
Άλλ’ έν τφ άμα ή νήσος κατεβυθίσθη" ήτο δέ μέγα τι θα
λάσσιον ζώον, ούτινος τά πτερύγια ήσαν κεκολλημένα διά 
χώματος καί χόρτων, καί τδ όποιον έξ αιτίας τοΰ πυρές ήσθάνθη 
είδος τι κνησμού (φαγούρας). ‘Ο Ραββΐνος ’Ιούδας Χίγκ εϊδεν 
ομοίως βάτραχον τοσούτον μέγαν ώς τδ γωρίον Άχκα, έμπερι- 
έχον εξήκοντα οίκους" έξαίφνης ήλθεν δφις τις. ό όποιος μετά 
μεγάλης ευκολίας κατέπιε τδν βάτραχον, άκολούθως δ’ ήλθε 
κόραξ, ό όποιος έκαμε μίαν χαψιάν τδν δφιν καί διά νά τδν 
χωνεύση υπήγε νά φωλεύση είς τήν κορυφήν δένδρου τινές, τοΰ 
όποιου τδ μέγεθος λυπούμεθα δτι δέν άναφέρεται ύπδ τοϋ 
Ταλμούθ.

του. ‘Ο σύνδικος, δστις δέν παρετήρησε καλώς, ύποκλινόμενος, 
τφ είπε. Μεγαλειότατε, πώς νά είπω δτι ή ύμ. βασιλική κα- 
λοκαγαθία έφθασεν είς τόσον βαθμόν, ώστε ν’ άποκαλύψη τήν 
κεφαλήν καί ένώπιον μου ;—"Ωοακαλή, ώρα καλή, κύριε, 
άποκρίνεται δ βασιλεύς" δέν άφήρεσα τδν πίλον μου δι’έσέ, 
άλλά διά τάς όρνιθάς μου.
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Ό άλιάετος.
Έν σε).. 383 τοΰ Α . 

τόμου εΐχομεν ειπεΐ οτι 
τά πτηνά διαιρούνται εις 
εξ τάξεις’ οί αετοί υπά
γονται είς τήν τάξιν τών 
Άρπακτιχών.

Τά Άρπακτικά 
πτηνά γνωρίζονται ώς 
ίχ τής ισχύος τών γαμψών 
ονύχων καϊ τοΰ ράμφους 
των ή άνωτέρα σιαγών 
αύτών εινε εύρωστος, κυρ
τωμένη προς τό άκρον, 
καϊ λήγει εις όξεΐαν κορυ
φήν έπιτηδείαν είς τό νά 
διασχίζη τό κρέας τών 
ζώων, έξών διατρέφονται*  
οί δάκτυλοι, επίσης εύρω
στοι, εινε έφωδιασμένοι 
μέ όνυχας γαμψούς καί ι
σχυρούς, διά τών όποίων 
κατασπαράττουσιτήν λεί
αν των. Έν γένει άπαντα 
τά μέρη τοΰ σώματός των 
δεικνύουσι μεγίστην δύ- 
ναμιν καϊ ή οψις των φα
νερώνει τόν άγριον χαρα- 
κτήρά των. Έκ τούτων δέ 
τά μέν είσιν ή μ ε ρ ό β ια 
και γνωρίζονται έκ τοΰ 
πυκνού πτερώματος και 
τής πλαγίας διευθύνεοως 
τών οφθαλμών των, εις 
ά άνήκουσι και οί αετοί,τά 
δέ νυκτόβια καϊ α

ποτελούν τήν οικογένεια'1 
τών γλαυκών, χαρακτη- 
ριζομένων ώς έκ τής μαλ- 
θακότητος τού πτερώματος 
καϊ τής πρός τά πρόσωδι- 

ευθύνσεως των οφθαλμών.
Τά μεγαλείτερα, ισχυ

ρότερα χαϊ όλεθριώτερα 
τών άρπαχτιχών πτηνών 
εινε οί αετοί, τών όποίων 
ύπάρχουσι πολλά είδη: 
ώς ό χ ρ υσ ά ε τ ο ς, ο 
κοινός αετός, ο- 
φαλαχρός, όλευ- 
κός, ό μέλας, ο 
άλιάετος, ό εστεμμέ
νος χαϊ άλλοι, αλλ ο 
μέγιστος καϊ εϋγενέστατος 
εινε ό χρυσάετος,ο οποίος 
έχει βάρος 4—5 οκάδων 
καϊ μήκος εως ένό; καϊ 
ήμίσεος πήχεως.

Ό άλιάετος, τού όποιου 
τήν εικόνα βλέπομεν, εινε 
μικρότερος καϊ τρέφεται 
μέ ίχθύας, τούς οποίους 
άλιεύει καταβαίνων μέχρι 
τού πυθμένος. Καταβαίνει 
δέ όταν θά έπιπέση κατά 
τής λείας του, μεθ’ ορμής 
τοιαύτης μεθ’ οΐας καϊ ο 
ιέραξ. ’Ενδιατρίβει είς τάς 
οχθας των μεγάλων ΐχθυο- 
τροφιίων, τώνϊλιμνών καϊ 
τών ποταμών όλων σχε
δόν τών ή πείρων.

Π I Ν A S
ΤΩΝ

ΕΝ Till Β'. ΤΟΜΩι ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΘ’ Υ A II Ν.

Λύσις τοΰ 10ου αινίγματος.
ΒΙΚΤΩΡΙΑ.

ύπό Δ. Άλεξκνδρίδου έν Κ)πόλει καϊ Ά. 1,'Μιλιοράτουέν Σύμη
Λύσίς τοϋ 10ου Γρίφου.

Κέρδη (*)  πονηρά ζημίαν άεϊ φέρει.—(υπό A. 1. Μιλιοράτου).

Αίνεγμα ίίον.
"Αψυχον τό ολον είμαι τού Πανσόφου θεού κτίσμα, 

θαλασσοπορών μ’ ευρίσκεις είς ενός πελάγους κΰμα.
Τ’ όνομά μου δέν εϊν’ άνθος, πλήν τών ’Ιταλών ή Μούσα, 

τής’Ανατολής τό άνθος, μ’ονομάζει στιχουργοΰσα.
Ενός τέκνου τού Δαρδά/ου, ώς εις τήν Μυθολογίαν, 

τού ένδοξου μου Γενάρχου φέρω τήν ομωνυμίαν.
Καίτοι δ’ εΰγενεϊς δέσποτας υπηρέτησα μεγάλους, 
Τούρκους, Ενετούς καϊ ‘Ρώσσσους,Βρετανούς άμα καϊ Γάλλους. 
Πλήν καϊ δι’ εμέ έπήλθεν ή τρισπόθητος ημέρα,

(*)  Ή άλώπηξ λέγεται καϊ κερδώ- οθεν αί ΰλώπεκες κερδοί 
άφ’ ού τό κέρδη.

δτε έκ δουλείας ύπνου έξηγέρθην έλευθέρα.
Άν τήν κεφαλήν συνάμα χαϊ τον τράχηλόν μου κόψης, 

μίαν πρόθεσιν έκ τούτων εις τούς ποιητάς θά δώσης.
Αν δ’ άκέφαλον δέν στέρξης νά μ’ ΐδής, αλλα, θέλησης, 

χάριν σου μόνον ν’ αλλάξω κεφαλήν κι οσφυν έπισης, 
θά μ’ εύρής είς τούς λειμώνας, μεταξύ φυτών κΐ άνθέων, 

έκ φριχτής μιαιφονίας παραχθέν φυτόν ώραΐον.
Τί άμηχανεΐς; θά μ’ ευρης, 

Άν τάς άλλας άδελφάς μου τάς γειτόνους μου ηξεύρης. 
ύπό Μ. Γ. Γρηγοροπούλου.
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‘Π θεία αρωγή καΐ ή φιλότιμος συνδρομή φιλομούσων 

ομογενών έβοήθησαν ήμάς νά φθάσωμεν εις τδ τελευταίου 

φύλλον καΐ τοΰ Β'. τόμου τοϋ Μέντορος. Δοςάζοντες δθεν 

τδν "Γψιστον καΐ εύγνωμονοϋντες τούς φίλους ομογενείς, 

συνδρομητάς τε καΐ πράκτορας, εις οΰς κατά μέγα μέρος οφεί

λει τδ περιοδικόν τήν συντήρησίν του, θαρραλέως βαίνομεν 

εις τήν έναρξιν καΐ τοϋ Γ'. τόμου, πάντοτε τήν βελτίωσίν 

του έπιδιώκοντες-

‘Η συνδρομή θά μένη πάντοτε δύο μετζίτια αργυρά διά 

τούς έντός καΐ ήμίσεια λιρ. οθωμ· διά τούς εκτός, εις βά

ρος ήμών λογιζομένων τών ταχυδρομικών.

‘Π εκλογή τής ΰλης καί ωφελίμου πάντοτε καΐ τερπνής, 

ή καλλονή τών παρενειρομένων εικόνων, ή τυπογραφική χομ- 

ώότης καΐ ή καλή τοϋ χάρτου ποιότης θά συντελώσιν ώστε 

δ Μέντωρ ν’ άποβαίνη όσημέραι κτήμα δσον ενεστι τιμιώ- 

τερον τοίς εύγενώς συντρέχουσιν αύτδν διά τε τής ηθικής κα> 

υλικής αύτών συνδρομής.

‘Ο Μέντωρ, έπαναλαμβάνομεν, εινε τδ κοινόν συνεντευ- 

κτήριον πάντων, δσοι συναισθάνονται δτι δύνανται νά εί- 

πωσί τι ωφέλιμον πρδς τήν ανθρωπότητα έν γε

ν ε ι καΐ ιδίως τδν Χριστιανόν Ελληνα, δστις 

(Χριστιανός "Ελλην) πολλά έχει τά συζητητέα καΐ πολλά, 

έφ ών ώρίμως οφείλει νά' συσκεφθή' λέγομεν δέ ν ά σ υ- 

ζητήση καΐ νά σ υ σ κ ε φ θ ή, διότι άπδ μόνης τής ελ

λόγου, απαθούς, άμερολήπτου, εμβριθούς καΐ έπιμόνου συσχέ" 

ψεως καΐ συζητήσεις πηγάζει τό αληθές συμβίρον. Ευτυ

χώς τό έθνος ήμων εϋμοιρεϊ σήμερον ικανών δημοσιογρά

φων' άλλά πάντα τά δημοσιογραφικά Οργανα είτε έφημε- 

ρίδες είσίν είτε περιοδικά, είτε έν Τουρκίφ είτε έν ‘Ελλάδι 

είτε έν Ευρώπη έκδιδόμενα, διατελοϋσιν ώ; έπΐ τδ πολύ, 

καθ’ ά φρονοϋμεν, σάλπιγγες τών φρονημάτων καΐ δοξασιών

ΜΕΝΤΟΡ. Τόα. Β . Τεύχος ΚΔ 

αυτών μόνον έκείνων, οϊτινές είσίν οί ίδιοκτήται αυτών. Δέν 

άρνούμεθα δτι αί στήλαι τών τοιούτων πολλάκις εΰγενέστατα 

προσφέρονται τοϊς ζητοϋσι φιλοξενίαν έν αύτοΐς' αλλ’ άλλο 

τδ νά εΐσέρχηταί τις φιλοξενούμενος, ή< φιλοξενίαν ενίοτε κα) 

πληρόνει όχι εύθηνά, καΐ άλλο τδ νά εΐσέρχηταί εις αϊθου - 

σαν άνήκουσαν εις εαυτόν, έν άπάση τή έλευθερίφ αύτοϋ, ϊνα 

συναντήσας άλλους όμόφρονάς του συζητήση μετ' αύτών χαΐ 

άπαξ καΐ πολλάκις περί θέματος ή θεμάτων, τά όποια θε

ωρεί ούσιωδώς το έθνος ένδιαφέροντα. Καΐ πόσα τοιαϋτα 

ζωτικώτατα θέματα δέν ύπάρχουσι 1 Πρώτον καΐ κύριον λ.χ. 

πώ; ποέπει νά γίνηται ή εκπαίδευσες, ϊνα τή άληθεία δια- 

πλάττη καΐ μορφόνη τον άνθρωπον' έπειτα πώς πρέπει νά 

διδάσκηται ή θεόσδοτος θρησκεία, ένα πράγματι άγιάζηται δ·.’ 

αύτής τό τοϋ Οΰσανίου Πατρός ονομα συμφώνως πρδς τό «Πά- 

τερ ήμών ό έν τοϊς Ούρανοϊς, άγιασθήτω τό όνομά σου»— 

πώς πρέπει νά κανονισθή ή γλώσσα ήμών, ώστε ν’ άποβή 

ή διδασκαλία της γραμματικής αύτής εύκολωτέρα καί άπλου*  

στέρα, διότι δπως γράφεται σήμερον, ούτε άρχαία αρχαία 

εΐνε, ούτε νεωτέρα νεωτέρα' έπΐ έλαχίστω παραδείγματι, έν 

βιβλιαρίω, ύφ’ ένδς τών λογιωτέρων τοϋ έθνους καλάμων συν

τεταγμένο καΐ διά τά παιδία πρός άνάγνωσιν προωρισμέ.φ, 

άπαντα τις τούς παρατατικούς έ ρ ρ ό φ α καΐ έ κ ρ ά τ ε ι παρά 

τω παοατατιχφ έπετοϋσεν, άν χαι ολίγον ανωτέρω 

υπάρχει καΐ ό σχηματισμός έ π έ τ α —καί πόσα άλλα τοι- 

αϋτα θέματα, τά όποια δημοσία συζητούμενα δύνανται νά κα- 

ταντήσωσιν εις τό δέον συμπέρασμα, δπερ νά φέρη λυσιτε

λές άποτελεσμα.

‘Ο Μέντωρ περί τά τέλη τοϋ έτους τούτου ηύτύχησε νά 

συγκαταλέξη έν τφ άριθμώ τών ελλογίμων αύτοϋ συντακτώ*  

χαΐ τήν περιφανή Κυρίαν Δώραν Ίστριάδα, τής οποίας τή*  

πρώτην, δι’ ής έτίμησε τήν Διεύθυνσίν ταυ, επιστολήν αναγι- 

50 
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νώσχει ό ά- ν ωστης έν σελ. 370 τοΰ τόμου τούτου. Έπϊ 
τή εύτυχία του ταύτη δικαίως ό Μέντωρ χαϊ σεμνύνεται χαϊ 

θέλει σεμνύνεσθαι, εύελπιστών δτι χαϊ άλλοι παρόμοιοι λόγιοι 

βέλουσι μιμηθή τό φιλογενές συνάμα χαϊ εύγενές τοΰτο πα
ράδειγμα. Ορός τοϊς άριτίμαις δέ προστάταις αύτοΰ συναριθ- 

μεΐ σήμερον τό περιοδικόν καί τόν γεραρόν Πατριάρχην Γρή

γορων τόν Στ , Οΰτινος τήν εΰαρέσχειαν καϊ τάς πατριαρχι- 
χάς ύπέρ τής έςαχολουθήσεως τοϋ έργου εύχάς άνέγνωμεν 

έν σελ. 338.

Ένσελ. 825 τοΰΑ'. τόμου είχομεν έχφράσει τήν λύπην 
ήμών δτι χατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους έχείνου δέν είχομεν 

κατορθώσει νά εΰρωμεν τήν ευκαιρίαν ν’ άποταθώμεν δπου 

έοει χαϊ έλέγομεν δτι θά προσπαθήσωμεν προσεχώς ν’ ανσ- 

πληρώσωμεν ταύτην τήν έλλειψιν’ δυστυχώς όμως χαί πά
λιν δέν ήδυνήθημεν νά χατορθώσωμεν τοΰτο, δπως επεθυ- 

μούμεν, δι' έλλε.ψιν χαιροΰ. Έλπίζοντες πάντοτε δτι τοΰ 

χρόνου προϊόντος θά ταχτοποιώμεθα έτι χάλλιον, χατά τό 
«θαρσεϊν χρή*  τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον» Οαρροΰμεν χαϊ 

ημείς, μή λησμονοΰντες ούδέποτε δτι εϊπερ τίνος άλλου δεό- 

μεθα τής των άναγινωσχόντων ευνοίας.

Περιττόν θεωροΰντες ν' άναφέρωμεν κα’ι πάλιν τά ονόματα 
τών ελλογίμων συντακτών τε και μεταφραστών ώς καϊ τά 

συγγράμματα, άφ’ ών έγιναν διάφορα έρανίσματα, διά τόν λό

γον δτι ύπό έκάστην πραγματείαν φαίνονται ταΰτα, άναγρά- 
φομεν άντϊ τούτων τά προσφιλή ονόματα τών έν ταίς διαφό- 

οοις πόλεσιν αξιέπαινων πρακτόρων του Μέντορος, τφ άκραι- 

ερνεΐ τών οποίων ζή)φ κατά μέγα μέρος, ώς χαϊ έν άρχή εί- 
πομεν, οφείλεται χαϊ ή ΰπαρςίς χαϊ ή συντήρησις τού περι-

οδικού τούτου. Είσϊ δέ

Έν Άϊδινίω ό κύριος Νεοκλής I. Ροδοκανάκης.

Βρυούλλοις ό κύριος Ιωάννης Μάλλιος.

» Άςαρίφ ό κύριος Εμμανουήλ θ. Παπαδάκης.

Φιλαδέλφεια ό κύοιος Γρηγόριος Γ. Κράλογλους.

η Μαγνησία ό κύοιος ι ’ I. X. Δαπόντης.

» Τσομπανισία ο κύριος Γεώργιος Βλασιάδης.

» Κιρκαγατσίφ ό κύριος Δ. Παρασχευά 1 Ιεροδιάκονος

» Μελεμένη ό κύριος Σταμάτιος Βρειτός.

Κυδωνίαις ό κύοιος Κωνστ. Δ. Άποστολίδης.

Περγάμφ ό κύριο; Ν. I. Ράλλης.

» Άδραμυττίω ό κύριος ’Αριστοτέλης Άθανασιάδης. 

» Κερασοΰντι οί κύριοι 'Αδελφοί Κ. Κωνσταντινίδαι. 

» Τραπεζοΰντι ό κύριος θ. Σπαθάρος.

Έν Κωνστ)πόλει ό κύριος Τιμολέων Γ. Πάππης.

» Καλλιπόλει οί κύριοι ’Αδελφοί Πανδερμαλή.

» Βώλω ό κύριος Ν. Κ. Νιχολαΐδης.

» Γυθείφ ό κύριος Ν. 0. Έςαρχάχος.

» Μιτυλήνη

» Σάμφ

Σύμη

ί Κερκύραι

» Κύπρω

οί κύριοι Γ. Αριστείδης, Γ. Καν- 

δήλης χαϊ Γ. Άρχοντόπουλος.

ό κύριος Στέφανος Φωτιάδης Διευθυν

τής τοϋ Σ. ‘Ογ. Γραφείου, καί 

ό κύριος ’Ιάκωβος Γ. Σαχελλαρίδης. 

ό κύριος Μιχαήλ Γρηγορόπουλος. 

ό κύριος Ιωσήφ Ναχαμούλης.

ό κύριος Φίλιππος Γεωργίου, Γραμμ; 

τής Α. Μ. τοΰ Άγ· Κύπρου, καϊ 

ό κύριος Σοφοκλής Νιχολαΐδης.

Έχφράζοντες δημοσία τάς ευχαριστήσεις ήμών τοϊς άνωθι 
φιλογενέσι χυρίοις, παρακαλοΰμεν τούς φίλους άναγνώστας 

ΐνα ή συνδρομή τοΰ προσεχούς έτους γίνη και πράγματι προ
πληρωτέα, διότι τφ βντι,ώς λίαν ορθώς έγραφεν ό χύρ.1. I. Σχυ- 

λίτσης έν τέλει τοΰ Β*.  τόμου τών Μυρίων "Οσωντου, 
αί συνδρομαί, έάν δέν προπληρόνωνται, δέν εινε συνδρομαί, 
άλλά εινε καταδρόμα1, μάλιστα λίαν δυσβάστακτοι’ άλλως 
τε ή συνδρομή τοΰ Μέντορος είνε ή εύθηνοτέρα ίσως τώ*  

δσαι μέχρι τοΰδε έφάνησαν δέν άναλογεϊ άκριβέστατα ειμη 

μίαν και μόνην πεντάραν δι’ έκάστην ήμέραν.
Έπ’ι τή πεποιθήσει δθεν δτι οί φιλόμουσι άναγνώσταΐ τοΰ 

Μέντορος—δρθώς σχεπτόμενοι καϊ τάς ύπερόγκους δαπάνας, 
αϊτινες πρός διατήρησιν περιοδικού δυναμένου νά ίχτελή την 

άποστολήν του απαιτούνται, ύπ’ δψιν λαμβάνοντες και εν

θυμούμενοι δτι δ τε χάρτης προπληρόνεται καϊ οί τυπογρά
φοι χαϊ ό ξυλογράφος χαϊ τά ταχυδρομεία χαϊ οί οιακομε?1 

ουδόλως ν’ άναμένωσι δύνανται—ούδόλως ίέλουσι δυσαρε- 

στηθή διά τήν παράχλησιν ήμών ταύτην, αναγγέλλομε*  αύ- 

τοΐς δτι αμα τή άναγνώσει τών δύο πρώτων φύλλων 
τοΰ Γ'. τόμου θέλουσι πληρώσει τήν συνδρομήν, λαμβάνον- 
τες τήν έπϊ τούτφ άπόδειξιν.

Καταστρέφοντες τόν παρόντα επίλογον οφείλομεν ν’ άπο- 
νείμωμεν χάριτας' τοίς άξιοτίμοις συντάχταις τών έν Κων

σταντινούπολή εφημερίδων Νεολόγου καϊ Τύπου ώς 
καϊ τοϋ έν Κερκύρρι περιοδικού «‘Η Ίσραηλιτική οικογένεια» 
διά τάς δσας καλάς συστάσεις, λίαν εύγενώς φερόμενοι, ύπέρ 
τοΰ Μέντορος έγραψαν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

(*Ιδε  σελ, 80έ τοΰ Α . Τόμου' τοΰ Μέντορος.)

Εύχόμενοι δέ όπως ό Μέντωρ άποβή τοιοΰτον περιοδικέ,, 
ώστε νά εύτυχήση νά θεωρηθή άςιον λόγου παρά τοίς έλ- 

λογίμοις συντάχταις καί άλλων έφημερίδων, ύποσχόμεθα 

τοϊς μέν συνδρομηταΐς τοΰ Γτόμου εικόνα ώραίαν έπϊ ιδιαι
τέρου χάρτου, δώρον άπό μέρους τοΰ Ξυλογράφου τοΰ Μέν
τορος πέρϊ τά τέλη τοΰ έτους, τοίς δέ πράκτορσιν αύτοΰ αμοι
βήν 20 έπϊ τοϊς Ί 00 καϊ συλλογήν εικόνων ευρωπαϊκών, 

αν ο αριθμός τών συνδρομητών αύτών ύπερβαίνη τούς είχο- 
σιν, άπό μέρους τής Διευθύνσεως.
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ΕΝ ΣΜΥΡΝΒι

‘Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. 
Μελέτιος

‘Οθεοφιλεστ. ’Επίσκοπος Μυ 
ρέων κ. Κύριλλος

‘Ο πανοσ. Έξαρχος Σμύρνης 
κ· Νικόδημος Σάμιος

‘Ο πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης τοΰ 
π. Τάφου κ. ‘Ιερόθεος

‘Ο ίερολογ. Δευτερεύων κ. Παί 
σιος, Σμυρναΐος

‘Ο πανοσ. Διχαιοφύλαξ κ. Δι
ονύσιος

‘Ο πανοσ.‘Ιερομνήμων κ. Μα
κάριος, Λογοθέτης

‘Ο πανοσ. κ. Νικηφόρος 'Εφη
μέριος Κουκλουτζά

‘Ο πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης, έν 
Σεβδίκίοι κ.

Ό πανοσ. κ. Γρηγόριος, ‘Ιερο
μόναχος

‘Ο πανοσ. κ. Κωνστάντιος Ίε- 
ρεύς ’Ολύμπιος

‘Οίερολ. κ. Διον. Α. Μ. Χα- 
ρικλής, 1 Ιεροδιάκ Λέσβιος.

‘Ο ίερολ· κ. Λεόντιος, ‘Ιερό— 
διάκονος

‘Οίερολ. κ. Διονύσιος ‘Ιερο- 
διάκονος, Ζαγοραϊος

‘Ο ίερολ, κ. Μελέτιος ‘Ιερο- 
διάκονος, Πάτμιος

‘Ο ίερολ. κ· Ματθαίος Ψαλτά- 
κης'Ιεροδιάκονος

‘Ο κ. Ι.Κοοωναϊος, Λαμπαδάρ.
‘Ο κ. Φώτιος Ξανθίδης ‘Ιερο

ψάλτης
‘Ο χ. Παναγ. Μαυρουδής, ‘Ιε

ροψάλτης.

‘Ο Ένδ. κ. Γρηγόριος Άρι άρ- 
χης Βέης, βοηθός τής Α. 
’Εξ. τοΰΓεν. Διοικ. τοΰ νο
μού Άϊδινίου

‘Ο Έκλ. κ. Ν. Σαιοπουλο;, 
Έλλην Πρόξενος

‘Ο Άοχιγραμματ. τήςΑ· Ε

‘Υποπρόξ. κ. Ν.Οΐκονομίδης 
Ό κ. 1Ικέσιος Γ· Λάτρης 
‘Ο κ. Κ. Ξχνθόπουλος, Γυμνα

σιάρχης τής Εύαγγ· Σχολή 
Ό κ· Σ· Κεσσίσογλους, Κα

θηγητής τών Φυσικομαθημ 
Ό κ· Γ Βοντζίδης Σχολάρχης 
‘Οκ'Ε Γιανναχόπουλος Αγ-

γλοδ'.δάσκαλος 2
Όκ. Γ. Κανάλες άγγλοδιδ.
Ό κ. Ιωάννης Θ. Βόλτερς
•Ο κ. Ράϊ.εκΔιευθ. τής έν- 

ταΰθα Διεθνούς Σχολής.
‘Ο κ. Οδ. Κυνηγός, διευθυν.

Σχολής ιδιοσυντήρητου 4 
Οί έλλ. διδάσκαλοι κύριοι 
Άνδρέας Κουρνιάκτης 
Γ. Φραντζής 
"Εκτωρ Ρίκης 
Στυλιανός Μεταξάς 
Δημήτριος Ιακώβου
Ιωάννης Διδάσκαλος 
Αθανάσιος Νικολαιδης 

Κ. Ιωαννίδης 
Ν. ’Αγοραστός 
Δ. Μαθουσάλης

Οί έξ. ιατροί κύριοι
Μ. Κοσονής
X. Βενάρδος 
Θεμιστοκλής Ιατρός 
Σ. Καρακούσής 
Δ. Εύστρατιάδης 
Ζ. Λαμπίσης 
I. Καλομοίρης
Οΐάξιότ. κ. Δημοσιογράφοι
Ιάκ. Σαμιωτάκης
Γρηγόριος Καρύδης
Μ. Δ. Χαμουδόπουλος
‘Η Διεύθυνσις τής έφ. Αϊδΐν

Αί έλλ. Κυρίαι
Σαπφώ Λεοντιάς, Διευθύντρια 

τού Μ. τής Άγ. Φωτεινής 
Παρθεναγωγείου

Έσθήρθ. Σαβερίου ιατρού 
Μαριγώ Σοφ. Τελατινιδώφ
Παρασκευή Παπάζογλου 2

’’Αννα Ίωαν. Βενιζέλου 
Χρυσούλα Α. Μπαχτσαλή 
Μελπομένη Σέψη 
Ζωή Κ. Γαβριήλ 
Μαριγώ Ν. Βραβαρίδου 
Κλεάνθη Καλοβούλου 
Κωνίτσα Γ. Μ. Μπούχλια 
Ευγλωττία Γρηγορίου 
Αρτεμίσια Π. Γρηγοριάδου 

Καλλιόπη Γ. Γρηγοριάδου 
Βασιλικό Μ. Γρηγοριάδου 
Ελένη Καλιγά

Τό Αναγνωστήρ. «ή Σμύρνη» 
Τό ‘Ελληνικ. Όρφανοτροιρεΐον
Ο Σύλλογος «‘ Ελ ικών.» 

οί έντ. κύριοι.
Αλέξανδρος Β· Βασιλακάκης 
’Αδελφοί Σεϊζάν
Αχιλλεύς Ζαφειράκης 
Αντώνιος πανταζόπουλος 
Αγγελής Φολερός 2
Ανδρέας Βαλασκόπουλος 

’Αλκιβιάδης Αογοθετίδης 
Αριστείδης Μαλκότσης 
Αθανάσιος Κουκούλας 
Αλέξανδρος Βέλλης
Αντώνιος Παρασκευόπουλος 
Αγαμέμνων Ρηγόπουλος 
Αρτέμιος ‘Ιερεμίας 
’Αντώνιος Άγαθαγγέλου 
Αδελφοί Ηλιάδη 

’Αδελφοί Καστάνία 
Αδελφοί Μιτζοτάκη 
Άνδρέας Λαδόπουλος 
Αντώνιος Παπάζογλου 

Αχιλλεύς Σ. Τσακίρογλους 
Αντώνιο; Α. Φορτούνης 
Αριστομένης Μάγνης 
Αθανάσιος Ζαχαρίου 
Αλέξανδρος Χριστοφίδης 
Αριστείδης Βενιέρης 
Αντώνιος Ράπτης 
A. Κ. Κσπετανάκης 
Απόστολος Ζαχίδης 
Αντώνιος Καμτσικίδης 
Ανανάσι ος Νικολαιδης

Αθανάσιος Παπά Νικολάου 
Απόστολος Π. Μωραϊτόπουλο; 
Αγησίλαο; Π. Αγγελόπουλο; 
Αθανάσιος Αγγελιδης 
Αντώνιος X. Μάρκου 
Αριστείδης Κουκούλάς 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
Αλέξανδρος Κασαβέτης 
Αριστείδη; Π. Νικολάου 
Αντώνιος Κωστέντζα 
Αλέξανδρος Κοντολέων 
Αλέξανδ □ος Παπαδάκης 
Αλκιβιάδης Νικολαιδης 
Αντώνιος Ίσιγόνης 
Αθανάσιος Δημητρίου 
Βασίλειος Βνύρβαχης 
Βασίλειος Λεβεντιάδης 
Βασίλειος Ν. Μπογιατζής 
Βασίλειος Βαρθολομαίος 
Βασίλειος Σαδούκας 
Γρηγόριος Μ. Μπούχλια; 
Γεώργιος Σπανουδάκης 
Γεώργιο; Ανατολίτης 
Γεώργιος Στρατηγόπουλος 
Γαβριήλ Ροδοκανάκης 
Γίακουμής 1 Τσήοος 
Γ. Αρώνης
Γεώργιο; Π. Χαστάογλους 
Γ. Ε. Καραγιαννόπουλος 
Γεώργιος Έμ. πολίτης 
Γαβριήλ Δ. Εύστρατιάδη; 
Γεώργιος Κωνσταντάκης 
Γεώργιος Α. Δαμιανός 
Γεώργιος Π. Κωνσταντόνλου 
Γεώργιο; Μαραγκλϊ,ς 
Γεώργιος 
Γεώργιος Κορφιατάκης 
Γεώργιος Τσαντόπουλος 
Γεώργιος Έφραιμίδης 
Γεώργιος κ. 'Γπερίδης 
Γεώργιος Άγγελίδης 
Γεώργιος Μιχαηλίδης 
Γεώργιος Προδρόμου 
Δημήτριο; Ζαχαρίας 2 
Δημητριο; Γ. Βασιλακάκης 
Δημήτριος κοντακτσής 
Δημήτριος Σεκιάρης
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Ισίδωρος Σαχελλαρίου 
I. Η. Μαλχότσης 
Ιωάννης Τούντας 
Ιωάννης Αργέντης 
Ιωάννης Ευστρατίου 
Ιωάννης Κήττας 
Ιωάννης Μεϊμαρίδης 
Ιωάννης Δημητρίου 
Ιορδ. Ιωσήφ 
Ιωαν. Μ. Καλφαδόπουλος 
Ιωάννης ’Ορφανός 
Κ. Πρωτοπάτσης 
Κ. Κέπετζης 
Κωστής 'Ιωαννίδης 
Κ. Προκοπίου Κοράλλης 
Κωνσταντίνος Ανατολίτης 
Κ· Ρίζος 
Κωστης Δάλλας 
Κωνσταντίνος Ψαλιδόπουλος 
Κωνσταντίνος Σαριγίαννάχης 
Κωνστ. Δ. Γραμματικός 
Κωστης Επιφανείου 
Κ. Τσουλαχίδης 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 
Κωνσταντίνος Τσαλίκης 
Κυπριανός Παπαδόπουλος 
Κωστης Γαβριήλ 
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 
Κωνσταντίνος Μόσχου 
Κωνστ. Μ. Λαμπρινίδης 
Κωνστ. Πασαΰόπουλος 
Κυριάκος Πισσάνος 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος 
λεωνίδας Μαρκόπουλος 
λεωνίδας Κωνσταντίνου 
λουκάς Σαδούκας 
λ. Μόζερ 
λεωνίδας Μπιτσακτσής 
λ. Αναστασιάδης Φουτάς 
Μ. Ιω. Σχύτζας ζωγράφος 
Μιμικός Άμεριχανάκης 
Μιχαήλ Μ. Κοκόλης 
Μιχαήλ Καζάζης 
Μιχαήλ Παλαιολόγος 
Μιχαήλ Βούλγαρης 
Μιχαήλ Ραφτάκης 
Μιχαήλ Νικολαιδης 
Μιχαήλ Βαλλής 
Μημήκος Μάγνης 
Μποδοζ. Ένεπόγλούς Καισαρ; 
Μιχαήλ ’Αλεξίου 
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 
Μιχαήλ Ζάννος 
Μιλτιάδης Γιαννόπουλος 
Μάρκος Πεζάρος 
Μιλτιάδης Κουλμάσης 
Μ· Φραγχούλης

Δημήτριος Ραπτάκης 
Δ. Παναγιωτίδης 
Δημήτριος Βρετόπουλος 
Δημήτριος Άξαρλής 
Δ. 1. Παρδακτζόγλους 
Δημήτριος Φωτιάδης 
Δημήτριος Μιχαηλιδης 
Δ. Κ. Άθανασάκης 
Δημήτριος Ζαφειριάδης 
Δημήτριος Βέης ιατρός 
Δημήτριος θρεψιάδης 
Δτ,μητριός Εμ. Καζαζόπουλο; 
Δημήτριος Παπαδόπουλος 
Δημητριός Σαραντινίδης 
Δημήτριος Άργυρόπουλος 
Δημήτριος I. Ραμπόνης 
Διονύσιος Βολιάκος 
Δημήτριος Κασιμάτης 
Δημήτριος Αθανασιάδης. 
Δημήτριος Σατές 
Δημήτριος Ψάλτης 
Ευστράτιος I. Ζαφειριάδης 
Εμμανουήλ Βαμβαχίδης 
Εμμανουήλ Καλλονάχης 
Εμμανουήλ Ποτούδης 
Ερρίκος Α. Αλλιότης 
Εμμανουήλ Παπαδοπούλας 
Εμμανουήλ Δ. Μελανδινός 
Ήλίας Βαφειάδης 
‘Ηρακλής Δαμαλάς 
Ήλίας Παπαδόπουλος 

θεόφραστος Ιωαννίδης 
Θεαγένης Δέσποτας 
Θεόδωρος Μαλχότσης 
θεολόγος Χατζ. Γεωργίου 
Θεόδωρος Π. Καρύδης 
Θεόδωρος Γίαλεχάς 
Θεόδωρος Γεωργιάδης 
Ιωσήφ Κέπετζης 
I. Φ. Καστέρης 
Ιωάννης Β. Μιχαλάχη; 
Ιωάννης Ν. Ποΰλος 
Ιωάννης Ν. Αναστασιάδης 
I. Σοχόπουλος φαρμακοποιός 
Ιωαν. Σ, Βανέλης 
Ιωσήφ Φωτιάδης 
Ιωαν. θεοδοσιάδης 
Ιωσήφ Οϊκονομίδης 
Ιωάννης Βλαντη;
Ιωάννης Κατελάνος 
Ιωάννης Γ. Βαϊνόπουλος 
Ιωάννης Α. Δαμιανός 
Ιωάννης Φατσέας 
Ιωαν. I. Τριανταφυλλόπουλος 
Ιωάννης Καπνισάκης 
Ιωαν. Εμμ. Μάνος 
1 X. X. Τσουρουχτσόγλους

Ν. Α. Δαμιανός 3
Ν. Χέλμης 2
Ν. Καλλιγέρης 
Ν. Σταυρίδης 
Ν. Μαρκόπουλος 
Ν. Γεννάδιος ζωγρ. 
Ν. Στυλιανόπουλος 
Ν. Μαΐστρος 
Ν. ’Εμμανουήλ 
Ν. Κυριακίδης 
Ν. Πανουσιάδης 
Ν. ’Αναστασιάδης 
Ν. I. Παπάς 
Ν. Δάλλας 
Ν. Πέτρου.
Ν. Ζοάβος
Ν’. Άντωνιάδης
Ξ. Λάτρης Άρχιτέχτων 
Πέτρ. Ταβάκης 
Π. Καλογερόπουλος 
Πέτρ. Μισιρλιάδης 
Π. Δ. ’Αλεξάνδρου 
Π. I. Λήμνιος 
Πέτρ. Γεωργιάδης 
Πέτρ. Ρώσσης 
Πανταζής Ν. ΙΙαυλίδης 
Παΰλος Σκοΰλος 
Π. Ξανθόπουλος 
Παναγ. Δ. Καστρίτσος 
Παναγ, Πσνταλέων 
Πανανός Ψαρογένης 
Περικλής. Ζαραχάνης 
Παντελής Ίορδάνου 
Παΰλος Παλαιολόγος 
Ηαναγ. Άλφιέρης 
Π. Γΐωβανώφ 
Παναγ. Ψαλτάκης 
Πέτρος Τάσης 
Πέτρος Κοροβίλης 
Περικλ. Α. Δαμιανός 
Ράκαλος
Σωχρ. Γιαννόπουλος (*)  6
Στέφ. Πολ υζωΐδης 
Σπυρίδ. Σωτηοόπουλος 
Στασός Στεφανόπουλος 
Σταμ. Ποτούδης 
Σωχρ. Πετεινάτος 
Σοφοχλ. Σανταμούρης 
Στυλ. Γ. Κοντολέων 
X. Σάβ. Τερεζόπουλος

(*)  ‘Ο Μέντωρ συγχαίρει τφ 
κυρίω Σωκράτει Γιαννοπούλω δΓήν 
άπό νεαρας είσέτι ήλικίας του δει
κνύει κλίσιν εις τδ ν’ άπομιμηθή 
τούς φιλογενεϊς Ζωσιμάδας;

Στεφ. Καρλόγλους 
Στυλ. Χρουσάκης 
Σπυρ. Χρ. Βασιλείου 
Σπύρ. Τσίκουλης 
Σταΰρ. Βερεχέτης 
Τέρπανδρος I. Τσαουσέλης 
Φωχ. Γιαγτζόγλους 
Φίλιπ. Νομικός 
Φίλιπ. ’Ιωσήφ Νηματάς 
Χρήστ. Άργυρόπουλος 
Χριστόφας Κουλμάσης 
Χρήστ. Κομβοτέσς 
Χαράλαμ. Μιχαηλίδης 
Χρήστ. Μ. Πετρόπουλος 
Χρυσόστομος Τριφύλλης

Τών μαθητών τοϋ ‘Ελλ. 
Λυκείου οί κύριοι.

’Αρτέμιος Χρηστίδης 
Άθαν. Δ. Αρναούτογλου 
Άχιλ. Δ. Οϊκονομίδης 
Άθαν. ’Ιωάν, Κοντζόγλου 
Άλέξ. Δ. Κατακουζηνός 
Γεώρ. Δ. Παπουτσάνης 
Γεώρ. Σταυρινοΰ Σαβράμης 
Γεώρ. I. Άφθονίδης 
Γεώρ, Μαντζαβινος 
Δη μ. X. Νικολάου 
Εύς-άθιος Α. Δελιγινανόπουλος 
θρασύβ. Γ. Άρχοντόπουλος 
Ίωάν. Δ. Μωϋσίδης 
Ίωάν. Σπυρίδωνος 
Ίορδ. ’Ιωάν, θεοχάρης 
Ίωάν. Κ. Γεωργιάδης 
Ίωάν. Γ. Μαυρομμάτης 
Κοσμάς Π. Κατσοίτης 
Κωνσ. Δ Βασιλειάδης 
Κωνσ. Άλεξ. Λυτζερόπουλος 
Κωνσ. θ. Βαλαμβάνης 
Κωνσ. Γ. Π. Δημητρίου 
Κωνσ. Ν. Ίορδανίδης 
Κωστής Λούβαρης 
Λάζαρος Προδρόμου 
Μιχαήλ Δ. Σέρεσλης 2 
Μιχαήλ Δ. Ζαφειρόπουλος 
Ματθαίος Πέτρου 
Νικ. Δ, Δασχαλόπουλος 
Νιχ. Άνδρ. ’Αρναούτογλου 
Ξενοφ. Άνδρ. ’Αναστασιάδης 
Ποθ. Προδρόμου Άπαρτίδης 
Παναγ. Έμμ. Κούαχείλης 
Παντελεήμων Ιωσήφ 
Παΰλος Παυλίδης 
Σπυρίδων I. Φόρου 
Σταύρος I. Ζερμπίνης 
Στυλιανός Ισαρης
X. Κυρ. X. Μ. Τζιγιδέμογλου

ΕΝ AIAINJQi—οί έ'ντ. κύριοι, 
Ν. I Ροδοχανάκης 
Εμ. Καλονάρης 
Μιχ. Παππά Κωνσταντίνου 
X. Αντ. Δορμούσογλους 
Γεώρ. Κ· Παππά 
Γρηγόριος Μαλλιαρός 
Κωνσταντίνος Βλίσσης ιατρός 
Θεόδωρος Σαμααάς 
Ιωάννης Γ. Λεωνίδης 
Γ. Ματάς.

ΕΝ ΦΙΛΑΑΕΛΦΕΙΑι, 
‘Ο Πανιερ. "Αγ. φιλαδέλφειας 

χ. Διονύσιος
‘Ο Πανοσ. χ Καλλίνικος ‘ Ιε— 

ρβδ.τοΰ ‘Αγ. Φιλαδέλφειας 
‘Ο Πανοσ. κ. Παχώμιος’Ιωα- 

χειμίδης ίερεύς
‘Η Έλλ σχολή Φιλαδέλφειας 
‘Η κ. Άθηνά Φιλιπάγγου διδ. 

οί έντ. κύριοι.
Ηρακλής Παύλου 
Γρ· Γ· Κράλογλους έλληνοδ 
Γεώργζος Σαραντίδης 
X. Στ. X. Εμμ. Τουρδόγλους 
Μιχ· Κ. Κανάδη Κηρήκ 
Γεώργ. θ. Κυριακίδης 
Γεώρ. Νικολοιδης 
Σταύρος Λασχαρίδης· 
Κυριάκος Α· Καρκάρογλους 
Παντολέων Κ- Κυρέζογλους 

ΕΝ ΒΡΓΟΤΛΑΟΙΣ.
Τό Άναγνωστήρ' Αναξαγόρας 
‘Ο Πανοσ· Άρχιμ.χ. Διονύσιος 

οί έ'ντ. κύριοι.
Νικόλαος Πετρώδης 
X. Άργυρός Χ· Σταυρής 
Ι.’Μάλλιος 
Κρονδερόπουλος ’Ιατρός 
Παναγής Τσουλάτης Ιατρός 
Δημ· X. Νικολαιδης Ψάλτης 

έν τή ένορία τής Παναγίας 
Δημ. ’Ιωαννίδ. Νηπιακός δι

δάσκαλος Βρυούλλων 
’Αντώνιος Χριστοφής 
Ίωάν. Πλουμάς Χίος 
Μιχαήλ Άντ. έξ Ίβρί-χισσρ 
Κυριάκός Βαλίδης 
Μιχ. Δημητρίου 
Κ. Σ. Κωνσταντινίδης 
Μ. Γ. Τζάννου 
Κων· Πασπάτης 
I. X. Ιακώβου 
Γ· Εΰθ· Βεϊνίδης

ΕΝ ΣΩΚΙΟΙΣ- 
‘Ο κ. Άχιλλεύς Φωρνέτης 

ΕΝ ΔΞΑΡΙΩι.
‘Ο κ.Έμ. θ. Παπαδάχης 25

ΕΝ ΚΑΣΑΜΠΑι.
|Ό X. θεολόγος Μπουλάνης 

ΕΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑι.
‘Ο Πανιερώτατ. "Αγιος Ρύμνης 

χ. Πανάρετος
Ό Πανοσ. Σύγγελος χ. Πα

νάρετος.
οί κύριοι.

Δημ. Κωνσ. φαρμακοποιός 
Δημήτριος Κούτζής 
Δημήτριος Πιττάκης 
Κωνσ. Παρασχευάς ιατρός 
I. X. Δαπόντης 7

ΕΝ ΤΖΟΜΠΑΝΙΣΙΑι.
οί κύριοι. 

Βασίλειος Χρηστίδης 
Γεώργιος Ρουμελιώτης 
Γ. Βλασιάδης διδάσκαλος 
Ποοχόπιος Καρογλανιώτης 
Π. Δασχαλόπουλος 
Βασίλ. Α· Σωτηοόπουλος

ΕΝ ΜΕΑΕΜΕΝΗι.
‘Ο Παν. X. Παππά Χρύσανθος 

οί κύριοι.
Σταμ. Βρεττός διδάσκαλος 
Μιχαήλ Ν. Τζολάουγλου 
Σάββας Ήλιάδη;
X. ’Αντώνιος Παπαλοιζου 
■Δημήτριος ‘Γψηλάντης 
Ίωάν. Κολοβός Βακιρτζής 
Αντώνιος Κρασάς

ΕΝ ΝΕΑΙΣ ΦΩΚΑΙΣ 
Ό κ. Γρ. X. Αναστασιάδης.

ΕΝ ΚΙΡΚΑΓΑΤΣΙΩι.
οί κύριοι 

Δ· παρ. 1 Ιεροδιάκονος 
Κωστής Γεωργίου. 
Ευστάθιος Ιωαννίδης ιατρός’ 
Άλέξ. Μαδουρόπουλος ιατρός. 
Παππά Γιαννακός Σακελλάριος 
Παππά Χρήστος Ηπειρότης. 
Άλέκος Ιωαννίδης.
’Ιωάννης Δημόπουλος. 
Χατζ. Μουράτης Κωνς-αντίνου. 
Σάββας Α. Λεονταρίδης.
Άριστοτέλ. Π. φραγκοράπτης. 
Κ, ‘Εμμανουήλ χατιρτζής. 
Αθανάσιος Άλληλοδιδάχτης. 

Νικόλ· ‘Ελληνοδ. ’Ηπειρότης.
ΕΝ ΚΓΔΩΙΝΑΙΣ.

Τό Άναγνωστ. «αι Κυδωνίαι» 
‘Ο Αΐδ. χ. Αθανάσιος ίερεύς 
Ό αίδ· χ. Γρηγόριος ίερεύς 

οί έντ. κύριοι.
Π. Αθανασιάδης 
Π. Ιωαννίδης
Κ. Δ. Αποστολίδης 7 
Γ. X. Αγγελέλης

ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.

Α. Σάλτας 
Δ. Π. Σάλτας 
Α. Δημητραχέλης 
Α. Τζιτζίτης 
Δ.Αποστολάχης 
I. Λαγιδιύς 
I. Κέκκος 
Ν. Χαρίτων 
I. Ανδρονίκου 
Α. Κυρλής 
Α. Βαξαβανέλης 
Γ. Πλέλης 
Ν. Κοτρώνης 
Μ. Βουρνάζος 
Π. Μαντζούνης 
Α Γ]αννής 
Ν. Γονατάς 
Α. Καρτζακλής 
Ε· Οίκονομέλης 
Μ. Νεροφίδας 
Ε Ταμπαλής 
Ε· Κολοιόπουλος 
κ· X. Δημητρίου 
Ν. Βογίατζόγλου

• Χρυσομηλάς
Α- Καμπούρης
Ν· Σανίκου
Α. Μανταμαδιώτης
L Κάδος

ΕΝ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΙ Σ.
‘Ο θεοφιλ. Άγιος Μοσχονη 

σίων κ, Κύριλλος
‘Ο ττ.ς Α· θ.όΊεροδιάκονος 

ΕΝ ΠΕΡΓΑΜΩ—οί κύριοι
Παναγιώτης Τζάννου 
Β. θ· Οϊκονομίδης 
Εκτωρ Λ. Άμηράς 
Ν, I. Ράλλης ιατρός 
f· I. Ράλλης
Ι· Κυριακίδης
Φίλιππος Γ. Μάλλιος

ΕΝ ΑΔΡΑΜΓΤΤΙΟι — οί κύριοι 
Παναγ. Μανολίλης 
Γεώργιος Λ. Άμηράς 
’Αριστοτέλης ’Αθανασιάδης 
Παναγ. Π. Χ· Γΐανάκης

ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΝΤΙ.
‘Ο Σύλλογος «ό Ξενοφών » 
‘Ο κ· θ· Τριανταφυλλίδης 
Ό κ· Α. Σπαθάρος ’Ιατρός 
ΕΝ ΚΕΡΑΣΟΓΝΤΙ.—οί κύριοι 
Άδελ. Κ. Κωνσταντινίδαι 
Κωνστ. X. Πισάνης 
Μ. Μαρούλης ’Ιατρός 
Β. Αργυρόπουλος 
Χαραλ" Ταυρόπουλος 
Περ. Τριανταφυλλίδης 
Εύθυμ. Στεφανίδης
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Μιλτ. Παπαδόπουλος 
Πολυχρόνιος Εΰκαρπίδης 
Ήλίας Παπαδόπουλος

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ. 
‘Ο Σεβ· Μητροπ. "Αγ. Δέρκων 

κ. Νεόφυτος
‘Ο θεοφιλέστατος "Αγιος Λα- 

οδικείας κ. Παρθένιο;
Ό θεοφ. "Αγ.Κλαυδιουπόλεως 

κ. Κλήμης
οί έντ. κύριοι 

Κωνσταντ. Β. Φουρτουνιάδης 
Γρηγόριος Β. Φουρτουνιάδης 
θ. Α. Κοσούδης 
Άλεξ, Στ. Ράλλης 
Άθαν. Άλεξανδρίδης 
Κωνστ. Πανώριος 
Θρασύβουλος Γιάνναρος 
’Αντώνιος Κ. Άράπογλου 
Βασίλειος Δ. Φρυδάς 
Γ. Ε. Κουρκουρής 
Ιωάννης Σιφναΐος 
Ιωάννης Π. Τρανός 

Γεωργ. Ααγουμίδης 
Ευστράτιος Ψαράς 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 
Ιωάννης Βάρναλης 

“Αντώνιος Βωλάνης 
Δημήτριος Δράκος 
θεοχάρης Δερβένης 
Δ. Α. Κίουπετζόγλους 
Γεωργ. Γιαμαλίδης 
’Αθανάσιος Π. Κανάκης 
Κωνστ. 1. Γεώργαλος 
Α. Ταστσόγλους 
Ζαχαρίας Άλεξιανδρίδης 
Δημήτριος Ήλάδης 
Τιμολέων Γ. πάππης 
Αντώνιος Γ. Πάππης 
Αδελφοί Δεπάστα. 
Ιωάννης ’Εμμανουηλίδης 
Λάζαρος Μαντσαβΐνος 
Κ Εύαγγελινόπουλος 
Κ. ’Αθανασιάδης 
Η. Λ.Ιωαννίδης 
Κ, Παππαδόπουλος 
Χρ. Μπαχτζεβάνγλου 
Γ. Εΰτυχίδης
X. Κωστής
Αριστείδης Παπαδόπουλος 
’Αναστάσιος
"Ομηρος 
Β. Σωτηριάδης 
Κ. Ρηγάπουλος 
Λεωνίδας Καραγιαννίδης 
Περικλής Μαυρογορδάτος 
Νικόλαος Μαυρογορδάτος



400 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.

Πέτρος θωμά 
Γρηγόριο: ' Ρόδης 
Άρίσταρχος Β. Βαλλίάνος 
Θεμιστοκλής Δ. Γα'ϊτανάχη 
Ιάκωβος Ίωαννίδης 

Ν. Στυλιανίδης 
Ε. Νικο/αΐδου
I. Κ. Μαράκης 
Νικόλαος Οίχονομίδης 

ΕΝ ΙΒΡΑΙΛΑι· 
Όχ. Κ. Δ'μη-ριάδης 

ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι.
‘Η Έφημερίς «Κλειώο 
‘Η Έφηυερίς «‘Π.αέρα» 

ΕΝ ΦΑΩΡΕΝΤίΑι.

2

Ν
Α. 
Β.

‘H Α. Γ Πριγκιπ. Κ. ‘Ελέ
νη Γχίχα (Δόρα Δ’ ίστρια) 

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ.
Ό κ· Ιωσήφ Ναχαμούλης 3 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΐΣ.
‘Η Έφ « Ας-ήρτής Ανατολής»
‘Π Έφημερίς «Φώς»
Ό Κ· Α. Δ. Οικονόμος
Ό χ· Δ. Σ. Μαλίδης

ΕΝ ΓΓβΕΙΩι οί κύριοι
Θ. 'Εξαρχάκος
Φουρίδης
Μπουχλάκος

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΑΡΕΙΑι.
Ό θ=οφ· "Αγιος Ξαν^λεως κ.

’Ιγνάτιος
ΕΝ I ΕΡΟΣΟΛΓΜΟΙΣ.

‘Η Α· Μ. ό Πατριάρχης ’Ιερο
σολύμων καί πάσης Παλαι
στίνης χ. Κύριλλος

‘Η Διευθύντρια τοΰ ένίεροσ.( 
‘Ελλ. Παρθ. κ. Καλιρρόη 
Π. Νικολαίδου

Ό κ. Φώτιος φαρμακοποιός 

ΕΝ ΚΥΠΡΩι.
Έ κ Λευκωσίας.

Ό Μ αχαρ. ’Αρχιεπίσκοπο; 
πάσης κόπρου χ- Σωφρόνιο;

Ό πανοσ χ. Μαχαοιος Άνδρε- 
άδης Έξαρχος τής Άρχιεπ. 

Ό πανοσ. κ. Μελ.
δρίτη; Κυρηνίας 

Ό πανοσ. κ. Μελ 
‘Ιεροδ, τής Μητροπόλεως 
Ό Αΐδ- κ. Πέτρος Ίερεΰ, Οί- 

κονόυιος 
Ό πα -οσ.

Μόρφου—Ή Ελλ Σχολή
οί εντ. κύριοι.

Φ.Γεωργίου Γραμ. τής Α. Μ. 
Γεωρ. Ka)vg3pT(i Σχολάρχης 
Ν· Δνμόπουλος
Γ. Μ. Παιδονόμος 
Γιάγκοί Λοβαοίδης

Έ κ Σκάλας και 
Λάρνακας

Ο πανοσ’ κ. Μακάριος ‘Ιεροκ. 
ί. Περίδης —Θ· Κωνς-αντινίδης 
Βασ. Μιχαηλίδης

Έ κ Λ ε μ. η σ σ ο ΰ
Ό κ. Σωκράτης Φραγχούδης

ΕΝ ΣΑΜΩι.
Έ κ Α ι μ έ ν ο ς Β α θ έ ο ς 

οι έντ. κύριοι
Στέφανο; Φωτιάδης διευθυντής 

τοΰ Ήγ. γραφείου
Γεώργιος Χριστόπουλος 
’Αριστοτέλης Σταματιάδης 
Κωνσταντίνος Σταυρινίδης 
Γεώργιος ’Ελευθεριάδης 
Κωνσταντίνος Ζωγράφος 
Ευστάθιος Καρατζά 
Στυλιανίδης — Μ. Τσερεπης 
Ε. Πύργιος προέδ. των έφετών 
X. Κουχουκίδης Διχαστής 
Δ. Νιχολσρείζης 
A. Κ. Γεωργιάδης- 
Γρ. 1- ΙΙρωτόπαπα
Ν. Βουργάνας—Ν· Νιχολαιης

Έ κ Π α γ ώ ν δ α.
’Αλκιβιάδης 'Αγγελόγλους
Έκ Ν. Κ α ρ λοβ α σίου

Σαχε-

t I θεναγ. Κ. Γ. Αριστείδης 
‘Ο Καθ.τής Γαλ- χ· Μ. Βότσης
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Μοδνός

Τή; Φανερωμένης 
χ. Χριστ. Ιερομ.

Εκ Ν. Κ α ρ λ ο β α
Ό εντ. κ. Ιάκωβος Γ.

λαρίδης 
Ό ε/τ.κ. Π. Χατ ζή 

Εν ΣΥΜΗι.
Ο Πανοσ. Κ. Σεραφείμ 

γιωτίδης Πκτμιος Ίερομ.
Ο ί έ ν τ. κύριοι. 

Ιωάννης Γ. Κλαδάς 
Γεώργ. Εμμ. Άντωνιάοης 
Μ. Γοηνορόπουλος διδάσκαλο; 
Νικόλαος Φ. Μαστορής 
Κ· Σουλιώτης δευτερεύων διδ 

τής 'Ελλ. Σχολής 
’Αλέξανδρος Μιλιοράτης. 
Μερκούριος Σαλαχούρης 
Δημήτριος Πασχάλης 
Ν. Μπόνος—I. Άποστολίδης

ΕΝ ΑΕΣΒΩι.
Έκ Μιτυλήνης. 

Ό Μακ· πρώην 'Αλεξάνδρειάς 
χ. Καλλίνικος
Πανοσ.. χ· Γρηγόριος Πρω- 
Πανοσ. χ. Γεδεών ίερομόν. 

Ό Πανοσ. κ. Ιγνάτιος ίερομ.
Αίδεσ. κ. Βασίλειος ίερεΰς 

Όυ έν Μιτυλ· Γυμνά

Πχνα

Ο
Ο

Ο
Ο Γυ[Λ· 

σίου χ· X. Ααίλιος
‘Ο Καθ. των ‘Ελλ· γραμ. κά· 

τής Ίστ. χ. Δ. Βερναρδάκη;
‘Ο Διευθ· τοΰ έν Μιτυλ· Παρ-

Ό κ. Γ· Άρχοντόπουλος διδ
α ί έ ν τ. κ υ ρ ί α ι.

Παλογοΰ παρασκ. διδάσκαλος 
Αθηνά Σταυράχη 

Σωτηρία Κωμανοπούλου 
Ευανθία Παύλου 
'Ελένη Ευαγγελίου

Ο ί έντ. κύριο t. 
Θεμιστοκλής Μαρίνου · 
Γεώργιος Κανδήλης 
Γαβριήλ Β. Δομένιχος 
Νιχόλαος Διαμαντή 
Δουκάκης Αποστόλου 
Μιχαήλ Χριστόφου 
Νιχόλαος Μουτάφης 
Παναγ. Γ. Σαράντου 
Ευστράτιος Βόμβα 
Γεώγιος Ιωαννίδης 

Θεοφάνης Πέτρου 
Δημήτριυς Κομνηνοϋ 
Γ. Νάχας 
Π Ζιρβίνης 
Ανταλής 

'Αναγνώστης X. ’Αναγνώστου 
Βασίλειος Δουκάχη 
Γιοι Π. Γρημάνη 
Βασίλειος Π. Μάνδρας

Έ κ Μόρια ς.
Ό κ. Π. Σ'μου

Έ κ Κ λείο ΰ ς.
ΌΑϊδ. χ. Ιωάννης ίερεΰς 
Ό κ Γ. Παντελίδης

Έ κ X ά λ ι κ ο ς.
Ό Λϊδ. κ. Κωνστ. ίερεΰς 

Έ κ Θερμής.
‘Ο Αΐδ Οικονόμος χ. Ιωάννης

Έ ξ Ί π π ε I ο υ.
Ο Πανοσ. κ. Σωφρόνιος ιερομ 
Έ κ Π α π ά δ ο υ Γέρας 
Όχ. Γ. Εϋστ. Σιμού

Έ κ Β ρ ι σ ά ς.
Οχ. I. Γιατρέλης 
Έ κ Μανδαμάδου.

Ό κ. Εύστ. I. Φωτιάδης 
Οχ. Ν Ξανθίδης

Έκ Κάπης.
0 Σχολή.

Έ ξ Ά χε ρ ώ ν η ς.
Οπανιερ. Μητρ."Ανΐος Μηθύ- 

μνης κ’ 'Αγαθάγγελος
Ό Αιδεσ κ. Γρηγόοιοςχερεΰς

Έ κ Γ ε λ οίω ν.
Ο κ· Στυλ. Άποστόλ. διδ.
Έ ξ Συκαμηνέας. 

■ Όκ, Εΰστρ. Έλευθεριάδης

2
2
3
2

Έ κ Μ ο λ ύ β ο υ. 
οί έντ. κύριοι.

I. Κράλης— I. Νικολάου 
Αντώνιος Σέοεσλης 
Κωνστ. Σάββα;-Μ. Σ-Σερεσλη

Έ κ Σ τ ί ψ ε ω ς.
Ό κ. Δ· Ν Τζακμάκας διδ

Έ κ Β α τ ο ύ σ η ς.
Όκ. Ιάκωβος Έρέσ. ‘Ελλ. 
Ό κ. Γιάνχος κοροβλήνης ~ 
Έ κ Τελωνείων.

Ό πανοσ. κ. ’Ιγνάτιος ίερεΰς
Έ ξ ‘Ε ρ ε σ σ ο ϋ.

Ό χ. Α. Πασαδέλης
Όκ. Άχιλ. Π. Ι· κούκου 

Έ ξ "Αγρα ς.
Ό Αΐδ. κ. Νιχόλαος ίερεΰς 
Έκ Πολιχυήτου 

Όκ. Στέφανο; ίεροόιάχονος 
Έξ ‘Αγ. Παρασκ ευής. 
Ό κ. Β. ‘Υάκινθος έλληνοδ.
Έ κ Π λ ω μ. α ρ ί ο υ.

Ό κ. Π. Πιτζιλαδής.
Ό κ. I. καπώνης

! Ό χ. Π. Βονάτσος 
Ό κ. Βαρβιάννης 
Ο», π Τροιζής 
Ό κ. Εύαγ. Π. Βασιλείου 
Ό κ. Εύστάθιος 
Ό κ. Π. Μαλής 
Όκ. ’Αντ. Ζαλούμης 
Ό κ. Δ. I. Βάβουρας 

ΕΝ ΑΗΜΝΩι.
Ό Πανιερ. "Αγ. Λημ. κ. 'Ιω

ακείμ
Ό έντ· κ. Στ. Βουλγαρίτσας 

ΕΝ ΒΩΛΩι.
Ό Πανιερ, "Αγ, Δημητριάδος 

χ· Γρηγόριος 
Οίέντ. κύριοι-

Νικόλαος Γ. Πατπάς 
ΙΙαναγ. Ν. Γεωργουσόπουλος 
Ν. Κ· Νικολοίδης ύπάλ· τοΰ 

τηλεγρ· σταθμού
Πα αγιώτης Πα-άκης w 
Τιμολέων Πατακης 
Ηλία; Μααουτζής

Cesar Jullien
‘ Ελληνοδιδ· Σακελλαριάδης 
Ν. Δαγγλής Διευθυντή; τοΰ 

ξενοδοχείου « Βυζάντιον » 
ΕΝ ΚΑΔΛΙΠΟΑΕΙ, 
Οι έντ. κύριο».

Π· Τζαννέτος "Ελλ,ην ΰποπρος. 
Αδελ. Παντερμαλή 
’Ιωακείμ Ίωαννίδης 
Β. Δηλώτης 
Ιωακείμ Δ. Σκαρλατίδης


